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52STE VERGADERING 

VERGADERING VAN DINSDAG 2 MAART 1948 
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag) 

Ingekomen stukken. — Verslagen uitgebracht door commissiën. 
— Verlenging van de termijn voor het uitbrengen van een 
verslag. — Mededelingen van commissiën van voorbereiding 
voor wetsontwerpen. — Mededeling van de benoeming van 
rapporteurs voor wetsontwerpen — Regeling van werkzaam
heden. — Verlof verleend aan de heer van der Goes van 
Naters tot het richten van vragen aan de Minister van Buiten
landse Zaken omtrent de voorstellen en onderhandelingen, 
sedert de aanvang van dit jaar, waarbij Nederland rechtstreeks 
of zijdelings betrokken is, in het bijzonder aangaande Benelux, 
de uitbreiding van Benelux tot andere landen, de Marshall
organisatie, de initiatieven op dit gebied, ook van Benelux 
uitgaande, de voorstellen tot uitbreiding van het verdrag van 
Duinkerken ook tot Nederland of de eventueel daarvoor in 
de plaats komende voorstellen en de overige voorstellen van 
Minister Bevin, voor zover de belangen van Nederland 
rakende. — Behandeling en aanneming van wetsontwerpen. — 
Behandeling van het wetsontwerp Opheffing van de bijzondere 
gerechtshoven, de Bijzondere Raad van Cassatie en de tribu
nalen. — Verlenging van termijnen voor het uitbrengen van 
verslagen. 

Voorzitter: de heer van Schaik. 

Tegenwoordig, met de Voorzitter, 82 leden, te weten: 

de heren Korthals, Mol, Serrarens. den Hartog, Stapelkamp. 
Scheps, van der Brug, Lucas, Droesen, van der Zanden, Sassen, 
Ruygers, mejuffrouw Tendeloo, de heren Donker, de Wilde, Terpstra, 
Vermeer, Suurhoff, Hacke, Andriessen, Hofstra, Schouten, van den 
Born, Thomassen, Tilanus, van der Zaal, Algera, Roolvink, Roosjen, 
Bruins Slot, van Dis, de Kort, Koersen, van Vliet, Hooij, Sweens, 
Ruijs de Beerenbrouck, van der Weijden, Burger, de Ruiter, Deering, 
Kortenhorst, Usselmuiden, van Liendcn, Romme, jonkvrouwe Wtte
waall van Stoetwegen, de heren Stokvis, Schilthuis, Tuin, Groen. 
Fokkema, van den Heuvel, Smeenk, Meijerink, Borst, Verkerk, 
Zegers, Stufkens, van Slcen, Engelbertink; Krol, Beernink, Kikkert, 
Vondeling, Joekes, Goedhart, Nederhorst, Schmal, Koenen, Stein
metz, Wagenaar, Vonk, Hoogcarspcl, Teulings, Kupers, mevrouw 
Fortanier—de Wit, de heren Dassen, Zandt, Mes, Schoonenberg, 
van Walsum, 

en de heer van Boetzelaer van Oosterhout, Minister van Buiten
landse Zaken, de heer Witteman, Minister van Binnenlandse Zaken, 
de heer van Maarseveen, Minister van Justitie, en de heer Gielen, 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

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

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

van de heren Derks en van der Goes van Naters, wegens verblijf 
buitenslands, ook eventueel volgende vergaderingen dezer week; 

van mevrouw van den Muijzenberg—Willemse, eventueel ook 
morgen, in verband met onderwijsbesprekingen te Brussel: 

van de heer Posthumus, eventueel ook morgen, wegens verblijf 
buitenslands; 

van de heer Stokman, eventueel ook volgende dagen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 
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2°. elf Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de volgende 
wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Daniela Pauline Christoph en 20 anderen; 
Naturalisatie van Benno Barmé en 27 anderen; 
Wijziging van het dertiende hoofdstuk der Rijksbegroting voor 

het dienstjaar 1946; 
Financiële regeling voor de nabestaanden van dr. J. Ridder, in leven 

thesaurier-generaal; 
Herziening van de regeling der provinciale financiën; 
Dekking van het tekort van het spoorwegpensioenfonds; 
Aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet; Treffen van 

een kinderbijslagregeling voor invaliditeits, ouderdoms en wezen
rentetrekkers; 

Inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet genees en tand
heelkundige voorziening burgerbevolking; 

Regeling van de Wederopbouw; 
Goedkeuring van het op 26 Juli 1939 te Istanbul tussen Nederland 

en Afghanistan gesloten verdrag van vriendschap; 
Wijziging van de begroting van de Ontvangsten en Uitgaven van 

het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 1947. 

Deze wetsontwerpen zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; 

3°. vijf missives van de Eerste Kamer, houdende kennisgeving, 
dat zij zich heeft verenigd met haar door de Tweede Kamer toe
gezonden voorstellen van wet. 

Deze missives, welke betrekking hebben op de wetsontwer
pen, aangenomen door de Eerste Kamer in haar vergaderingen 
van 20, 25 en 26 Februari 1948, worden voor kennisgeving 
aangenomen; 

4°. de volgende missives van de Minister van Buitenlandse 
Zaken: 

twee, ten geleide van respectievelijk het Interim Rapport van de 
Commissie van Drie in zake Indonesië op 10 Februari 1948 aan 
de Veiligheidsraad der Verenigde Naties uitgebracht en het daarbij 
behorende Corrigendum; 

een, ten geleide van de processen-verbaal van de zitting van de 
Veiligheidsraad op 17 en 18 Februari 194S, met betrekking tot de 
behandeling van het vraagstuk van Indonesië. 

Deze missives zijn reeds gedrukt en rondgedeeld, de daarbij 
ingezonden stukken zijn nedergelegd ter griffie, ter inzage van 
de leden; 

5°. een missive van de Minister van Justitie, waarbij, naar aan
leiding van de door die bewindsman gedane toezegging bij de be
handeling van de Justitiebegroting voor 1948 ter kennis wordt ge
bracht het resultaat der bemoeiingen tot 1 Januari 194S van de 
zeven commissies van advies in zake de voorgenomen verwij lering 
uit Nederland van ongewenste personen van Duitse nationaliteit. 

Deze missive, welke reeds is gedrukt en rondgedeeld, wordt 
voor 'kennisgeving aangenomen; 

6°. een missive van de Minister van Binnenlandse Zaken be
treffende de extra kosten van door verschillende gemeeiitebe : . i 
betaalde dubbele premiën voor ongevallenverzekering van hel vrij
willig brandweerpersoneel. 

Deze missive, welke reeds is gedrukt en rondgedeeld, wordt 
voor kennisgeving aangenomen; 

7°. een missive van de Minister van Financiën ten geleide van 
het Verslag betreffende de muntwcrkzaamheden gedurende de r ,. 
1942 tot en met 1945. 

Deze missive is reeds gedrukt en met een exemplaai *.. .; 
verslag aan de leden rondgedeeld; 

8°. een missive van de Minister van Oorlog naar aanleiding 
van de door de Kamer aangenomen conclusie var. het vershg c!er 
Commissie omtrent de Inlichtingen op het adres van J, 
wijt, voorheen stafmuzikant bij de Koninklijke Militaire ., 
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werkzaam bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, ie Voorburg, 
betreffende restitutie van een over het tijdvak 1 Augustus 1942— 
5 Mei 1945 z.i. te veel ingehouden bedrag op zijn wachtgeld. 

Deze missive, welke reeds is gedrukt en rondgedeeiü. wordt 
voor kennisgeving aangenomen; 

9'. de volgende missives van de Minister van Overzeese Ge
biedsdelen. 

een, houdende mededeling van het in de zaak Sanches e.s. ge 
wezen vonnis. 

Deze missive is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

een, ten geleide van een afschrift van het Koninklijk besluit, in 
zake de benoeming van de heer mr. W. H. van Helsdingen tot plaats
vervangend voorzitter van de conferentie van vertegenwoordigers 
van Nederland, Suriname en Curacao. met raadgevende stem. 

Deze stukken, welke niet zullen worden gedrukt, worden 
voor kennisgeving aangenomen; 

10". een missive van de Minister van Verkeer en Waterstaat, 
houdende intrekking van het wetsontwerp tot aanvulling van de 
wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad no. 69) tot vaststelling van 
bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken. 

Deze missive, welke reeds is gedrukt en rondgedeeld, wordt 
voor kennisgeving aangenomen; 

11". de volgende verzoekschriften: 

een, betreffende het ontwerp „Totalisatorwet", van de voorzittei 
en de secretaris namens het bestuur van de Vereeniging van Neder
landschc Volbloedfokkers, te Loenersloot; 

een, betreffende het wetsontwerp tot regeling van het vervoer van 
goederen met vrachtauto's, van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Limburg, te Maastricht; 

een, betreffende het wetsontwerp Nadere vaststelling van de 
regelingen op het gebied van pensioenen, welke gedurende de vijan
delijke bezetting zijn uitgevaardigd, zomede wijziging en aanvulling 
van enkele artikelen van de Pensioenwet 1922 {Staatsblad no. 240). 
enz., van W. Doeksen, te Zwolle; 

een. betreffende de wetsontwerpen tot wijziging van de Surinaamse 
en Curacaose Staatsregelingen, van de Conferentie Nederland. 
Suriname en Curacao; 

een, van O. Oosterloo en J. Plieger, tractie-opzichters bij de N.V. 
Nederlandse Spoorwegen, te Leeuwarden, houdende verzoek om toe
kenning van extra levensmiddelenbonnen in verband met onregel
matige diensten: 

een, betreffende hel wetsontwerp lot wijziging en aanvulling van 
de Telegraaf en Telefoonwet, van: 

de voorzitter en de secretaris van de Bond van Exploitanten van 
Radiocentrales, te Vlaardingen: 

een, van F. J. Herbcr, te Bilthoven, betreffende de instelling van 
een wettelijk geregelde voetbalpool in Nederland. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de daar
voor in aanmerking komende eommissiën; 

12'. een telegram, getekend H. Jansen, te Zetten, namens Betuwse 
oorlogsgetroffenen, waarin wordt geprotesteerd tegen het wetsont 
werp op de Materiele Oorlogsschaden. 

Dit stuk zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage van de 
leden; 

13". een missive van de Progressieve Surinaamse Volkspartij, de 
Moslim Partij Suriname en de Hindostauns-Javuanse Politieke Partij, 
ie Paramaribo, ten geleide van een toelichting op het door die orga
nisaties aan de Kamer gezonden telegrafische verzoekschrift betrel -
fende onmiddellijke invoering van het algemeen kiesrecht in Suri
name. 

Dit stuk zal warden gevoegd bij het bedoelde adres; 

14". een missive van J. H. Sproekel, oud-voorzitter van de Staten 
van Curacao, wonende aldaar, ten geleide van een afschrift van een 
door hem en 21 anderen aan Hare Majesteit de Koningin gezonden 
adres, betreffende de samenstelling der toekomstige Staten van dit 
gebiedsdeel. 

Dit stuk zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage van de 
leden; 

15". een missive van de secretaris van de Progressieve Concen
tratie, lc Batavia, ten geleide van een afschrift van aan de Luitenanl
Gouverneur-Generaal en de voorzitter van de commissie tot voor
bereiding van de 3de West-Java-eonferenlie door die organisatie ge
zonden brieven betreffende haar niet vertegenwoordigd zijn op ge
noemde conferentie. 

Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden; 

16'. een missive van J. .VI. Goedemans, te Laren (N.-H.), ten ge
leide van een aantal documenten, welke z.i. een nieuw licht werpen 
op de houding van het dagblad ..De Telegraaf" gedurende de oor
logsjaren. 

Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden; 

17". de volgende boek en drukwerken: 

van de Minister van Oorlog het Boekwerk .,Beknopt Overzicht van 
de Krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht 10-19 Mei 1940": 

van de Minister van Verkeer en Waterstaat de uitgave „Beschrij
ving van de provincie Noord-Brabant. behorende bij de Waterstaats
kaart: 

van het Centrum voor Staatkundige Vorming, te 's-Gravenhage. 
de volgende rapporten: 

Proeve van een ontwerp van wet op de bedrijfschappen en de 
Sociaal-Economische Raad; 

Nola inzake het Nationaal Welvaartsplan; 

Rapport inzake processievrijheid; 

Proeve van hoofdlijnen voor een statuut van de Nederlands-Indo
nesische Unie; 

van mr. G. J. de Lint. zijn publicatie „Rechtsbederf: 

van het Departement van Landbouw-Economische Zaken in Suri
name, Mededeling No. 6, „Is er in Suriname een nieuwe ziekte in de 
Citrus opgetreden?" door dr. D. S. Fernandes. 

Deze drukwerken zullen worden geplaatst in de boekerij dei
Kamer. 

De Voorzitter: Voorts deel ik mede, dat de verslagen gereed zijn 
van de begrotingscommissién voor de wetsontwerpen: 

Wijziging van de begroting van de Ontvangsten en Uitgaven van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor 1946 (707): 

Wijziging van het zevende hoofdstuk A der Rijksbegroting voor 
1946 (715); 

van de Commissién van Rapporteurs voor de wetsontwerpen: 
Goedkeuring van hel verdrag betreffende de culturele en inteilec 

tuelc betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk (676): 
Aanvulling en wijziging van de kieswet, alsmede bijzondere voor

zieningen met het oog op de mogelijkheid, dat in 1948 een verkiezing 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats vindt (6891; 

Voorschriften betreffende het stemmen door militairen bij een in 
1948 te houden verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal (690): 

Goedkeuring van de op 25 September 1946 ie Londen gesloten 
Internationale Overeenkomst inzake weerobservatiesiations op de 
Noordelijke Atlantische Oceaan, met Slotprotocol en Bijlagen (681): 

Intrekking van het Besluit bestrijding plundering in oorlogstijd 
(714); 

Wijziging van het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1445. Besluit 
zkiivering Fümpr.ockictiewezen (Staatsblad Mo. F 149) (716), 
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Versl. uitgebracht door commissiën — Meded. van de benoeming van rapporteurs voor wetsontwerpen — Regeling van werkzaamheden 

(Voorzitter) 
Wijziging van de pensioenen van weduwen en wezen van overleden 

leden en van overleden gewezen leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, welke vóór 1 Januari 1947 zijn toegekend (722); 

Regelen inzake de voor pensioen geldige diensttijd en de pensioens
grondslag van tijdens de bezetting op wachtgeld gestelde, dan wel ge
gepensionneerde militairen der Koninklijke Landmacht (613); 

van de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht, omtrent de 
wetsontwerpen: 

Opheffing van de bijzondere gerechtshoven, de Bijzondere Raad 
van Cassatie en de tribunalen (627); 

Voorziening in de na 4 Mei 1945 verstreken duur van rechtsper
soonlijkheid bezittende verenigingen of naamloze vennootschappen 
(543). 

Deze verslagen zullen worden gedrukt en rondgedeeld, voor 
zover zulks niet reeds is geschied. 

De Voorzitter: De Commissie voor de Rijksuitgaven kon binnen 
de bij artikel 153 van het Reglement van Orde bepaalde termijn 
welke tot 24 Februari jl. werd verlengd, niet gereed zijn met haar 
verslag omtrent de Verslagen der Algemene Rekenkamer betreffende 
haar werkzaamheden over 1945 en 1946 (302) en (552). Zij verzoek; 
bedoelde termijn nader te willen verlengen tot 9 Maart a.s. 

Ik stel voor dit verzoek toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder deel ik aan de Kamer mede: 

A. dat de Commissie van Voorbereiding voor het ontwerp Wet 
op de Materiële Oorlogsschaden (705) heeft verklaard, dat zij gereed is 
haar vergaderingen aan te vangen en dat zij geen leidraad voor hel 
afdelingsonderzoek zal vaststellen; 

B. dat de Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp tot 
verplichte verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van 
onvrijwillige werkloosheid (704) heeft verklaard, dat zij op 12 Maan 
1948 gereed zal zijn haar vergaderingen aan te vangen en dat zij 
geen leidraad voor het afdelingsonderzoek zal vaststellen. 

Ten slotte deel ik mede, dat door de afdelingen zijn benoemd tol 
rapporteur voor de wetsontwerpen: 

Onteigening in het belang van de natuurbescherming van enige per
celen bouwland, bos, hakbos, veen, heide, water, wal en weg, deel uil 
makend van de zogenaamde Zeijer Strubben. gelegen in de gemeente 
Vries (702): 

Vaststelling van een aantal bepalingen over onteigening op het ge
bied van het Perswezen (703); 

Wijziging van het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1945, Besluit 
Zuivering Filmproductiewezen (Staatsblad No. F 149) (716), 

de heren Terpstra, Peters. Andnessen (tevens voorzitter der com
missie), de Ruiter en Kortenhorst; 

voor de wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Toniasz Marja Sarjusz Bielskien 19 anderen (700): 
Naturalisatie van Edgar David Blogg en 23 anderen (720); 
Intrekking van het Besluit bestrijding plundering in oorlogstijd (7141. 

de heren Koersen (tevens voorzitter der commissie), van der Zaal, 
mevrouw Fortanier—de Wit. de heren Thomassen en Dassen; 

voor het wetsontwerp Goedkeuring van de op 30 Octobcr l9-!;> 
te Washington tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse 
Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Grool-Brittannië en Noord
lerland en de Verenigde Staten van Amerika gesloten Overeenkomst 
voor de oprichting van de Caraïbische Commissie (718). de heren 
Goedharl, Nederhorst. Hacke (tevens voorzitter der commissie). 
Stapelkamp en Schmal; 

voor de wetsontwerpen: 

Voorziening in de behoefte aan kasgeld wor de Indische dienst 
hier te lande gedurende 1948 (706); 

Intrekking van de wet van 2 September 1946 (Staatsblad No. G 233), 
houdende instelling van een Commissie-Generaal voor Nederlandsch
Indië (725), 

de heren Vermeer, Tilanus, Droescn, Joekes (tevens voorzitter der 
commissie) en Stokman; 

voor de wetsontwerpen: 

Wijziging van de pensioenen van weduwen en wezen van over
leden leden en van overleden gewezen leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, welke vóór 1 Januari 1947 zijn toegekend (722); 

Herziening regeling der vergoeding voor reiskosten van de leden 
der Staten-Generaal en voor verblijfkosten van de leden der Eerste 
Kamer der Staten-Generaal (726), 

de heren den Hartog. Ruygers, Burger, Mol (tevens voorzitter 
der commissie) en Lucas. 

Overeenkomstig mijn aan de leden medegedeelde voornemen stel 
ik aan de Kamer voor thans onmiddellijk een aanvang te maken 
met de behandeling van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de begroting van de Ontvangsten en Uitgaven van 
hel Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor 1946 (Verschillende 
onderwerpen) (707); 

Intrekking van het Besluit bestrijding plundering in oorlogstijd 
(714); 

Wijziging van het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1945, Be
sluit Zuivering Filmproductiewezen (Staatsblad no. F 149) (716): 

Goedkeuring van de op 25 September 1946 te Londen gesloten 
Internationale Overeenkomst in zake weerobservatiestations op de 
Noordelijke Atlantische Oceaan, met Slotprotocol en Bijlagen (681); 

Goedkeuring van het verdrag betreffende de culturele en intel
lectuele betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk (676); 

Wijziging van de pensioenen van weduwen en wezen van over
leden leden en van overleden gewezen leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, welke vóór 1 Januari 1947 zijn toegekend (722); 

Aanvulling en wijziging van de kieswet, alsmede bijzondere voor
zieningen met het oog op de mogelijkheid, dat in 194S een ver
kiezing voor cie Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats vindt 
(689); 

Voorschriften betreffende het stemmen door militairen bij een in 
1948 te houden verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal (690); 

Opheffing van de bijzondere gerechtshoven, de Bijzondere Raad 
van Cassatie en de tribunalen (627); 

Voorziening in de na 4 Mei 1945 verstreken duur van rechts
persoonlijkheid bezittende verenigingen of naamloze vennootschap
pen (543). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ingevolge het besluit van de Centrale Afdeling, 
medegedeeld in de vergadering van 17 Februari jl., zullen morgen 
nog in de afdelingen worden onderzocht de wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Daniela Pauline Christoph en 20 anderen (731); 

Naturalisatie van Benno Barmé en 26 anderen (732): 

Wijziging van het dertiende Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
1946 (Verschillende onderwerpen) (733). 

Aan de orde is de behandeling van het verzoek van de heer van 
der Goes van Naters om verlof tot het richten van vragen aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken omtrent de voorstellen en oi 
handelingen, sedert de aanvang van dit jaar. waarbij Nederland 
rechtstreeks of zijdelings betrokken is. 

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

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze interpellatie te doen houden op 
een nader te bepalen d?g. 

Daartoe wordt besloten. 
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676. Goedkeuring van het verdrag betreffende de culturele en intellectuele betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk 

(Voorzitter e. a) 
Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de begroting van de Ontvangsten en Uitgaven van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 1946 
(707); 

Intrekking van liet Besluit bestrijding plundering in oorlogstijd 
(714); 

Wijziging van het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1945, Besluit 
Zuivering Filmproductiewczen (Staatsblad No. F 149) (716). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadslaging 
en, telkens na goedkeuring der onderdelen, zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende 
goedkeuring van de op 25 September 1946 te Londen gesloten Inter
nationale Overeenkomst inzake weerobservaticstations op de Noorde
lijke Atlantische Oceaan, met Slotprotocol en Bijlagen (681). 

De Voorzitter: In het originele wetsontwerp moet in het tweede lid 
van het formulier van afkondiging achter het woord: „lezen" een 
komma worden geplaatst. 

Is de heer Minister bereid deze wijziging aan te brengen? 

De heer van Boetzclaer van Oostcrhout: Minister van Buitenlandse 
Zaken: Gaarne, Mijnheer de Voorzitter! 

Het wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring 
der onderdelen, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende 
goedkeuring van hef verdrag betreffende de culturele en intellectuele 
betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk (676). 

De Voorzitter: In het tweede lid van het formulier van afkondiging 
moet het woord: „lezen", waar dit voor de eerste keer wordt vermeld, 
worden gewijzigd in: zien. 

Is de heer Minister bereid deze wijziging aan te brengen? 

De heer Gielen, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen: Gaarne, Mijnheer de Voorzitter! 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Thomassen: Mijnheer de Voorzitter! In het Voorlopig 
Verslag betreffende dit wetsontwerp wordt door enkele leden ge
wezen op de grote eeuwenoude betekenis van de Franse cultuur 
voor onze beschaving. 

Het Voorlopig Verslag vervolgt dan: 

„De relatie der beide culturen doet de eigen aard der Neder
landse beschaving des te meer in het oog springen." 

Wellicht zijn de leden, die deze gedachte naar voren hebben ge
bracht, goede leerlingen geweest van wijlen prof. Brugman, die in 
zijn boekje over de middeleeuwen Frankrijk heeft aangeduid als 
het cultuurland bij uitstek, niet alleen destijds, maar ook sedertdien. 
Men behoeft niet zon oprecht Francophiel te zijn als deze over
leden hoogleraar, noch als mijn fractievoorzitter de heer van der 
Goes van Naters, die hierover gaarne gesproken zou hebben, doch 
daarin verhinderd is door verblijf buitenslands, om te erkennen, dat 
deze uitspraak juist is. Daarom begroeten wij dit verdrag met 
vreugde en dankbaarheid. Tc recht zegt de Memorie van Toelichting 
op blz. 2, dat het aanhalen 

„der menigvuldige culturele banden met Frankrijk bevruch
tend zal werken op het geestesleven, zowel hier te lande als 
ginds, en dat de goede verstandhouding tussen beide naties door 
deze ontwikkeling op gelukkige wijze kan worden versterkt." 

In het Voorlopig Verslag wordt deze gedachte met instemming 
aangehaald en onderstreept en daarna vervolgt het Voorlopig Ver
slag aldus: 

„Daarnaast dient het verdrag te worden toegejuicht, omdat het 
een vruchtbare bijdrage kan zijn tot een grotere Europese 
samenwerking." 

(Thomassen) 
Toen deze zinsnede geformuleerd werd, kon nog niet voorzien wor

den welk een brandende actualiteit het gestelde probleem spoedig 
zou krijgen. „Grotere Europese samenwerking." Ook indien men 
iets minder tracht te omvatten en allereerst denkt aan samenwerking 
in West-Europa, dan nog staan wij voor een gigantische arbeid. 
Deze arbeid belooft geen succes, als hij niet wordt gedragen door 
de geest, die de West-Europese beschaving het meest wezenlijk ken
merkt. 

Ik denk aan een bovenpersoonlijk normbesef, aan geestelijke vrij
heid, aan de objectiviteit der wetenschappen en .ook aan onze grond
rechten en aan de rechtsovertuiging, waarop zij steunen. Nu dit alles 
op het spel staat, is het plicht onzer verantwoordelijkheid om ter 
zake de bewustwording der geestelijke werkers te wekken en te 
scherpen. En van hèn niet alleen. 

Indien verdragen als deze slechts een zwakke uitwerking hebben, 
die wegebt in de studeerkamers en ons volk, onze jeugd onberoerd 
laten, zijn zij een dure luxe. De beslissende strijd wordt gevoerd in het 
volle leven. En het is daar, dat het besef moet worden gewekt voor 
de hogere waarden, die ons ter bescherming zijn toevertrouwd. Niet 
alleen behoeden en bewaren is onze taak: doorgeven en verleven
digen evenzeer. Het is daarom van eminent belang, dat dit verdrag 
aan jonge studerenden kansen en mogelijkheden biedt. Later zullen 
wij wellicht, in aansluiting aan het hiergesprokene, nog eens van 
gedachten kunnen wisselen over de modernisering van het onderwijs 
in de Franse taal en letterkunde bij het uitgebreid lager onderwijs 
en het middelbaar onderwijs; dat zou thans in het kader van deze 
gedachtenwisseling minder passen. Ik volsta met de opmerking, dat 
men in brede kringen de indruk heeft, dat de didactiek van de 
Engelse taal verder voortgeschreden is dan die van de Franse taal 
en dat de werking van dit verdrag gunstiger zou zijn, indien ook de 
didactiek van de Franse taal zou worden gemoderniseerd. 

Dan nog een opmerking over de toezegging van de Minister, dat 
hij de Kamer regelmatig op de hoogte zal houden omtrent de uit
voering, die aan dit verdrag wordt gegeven. Deze toezegging van de 
Minister waardeer ik bijzonder. 

Ik hoop, dat het geven van deze inlichtingen aan de culturele be
trekkingen tussen Nederland en Frankrijk bekendheid zal geven ook 
ver builen deze Kamer. Ik wil in verband hiermede wel zeggen, dat 
de geest, welke heerst op het Departement, hier wel van grote be
tekenis is. Ik hoop, dat de Minister ter zake zal zorgen voor een 
zo groot mogelijke soepelheid. De vraag is onlangs bij een bepaald 
geval gerezen of die soepelheid wel voldoende wordt betracht. 

Het betrof de benoeming tot privaat-docent aan de Sorbonne van 
dr. Wcstra. Hij zal daar de Duitse literatuurgeschiedenis doceren. 
Ik geloof, dat dit optreden van een Nederlander buiten het enge 
kader van dit verdrag, maar toch zeker in nauw verband met de 
geest, die aan het verdrag ten grondslag ligt, ruimschoots waardering 
verdient. Toch is dit optreden wel zeer bezwaarlijk voor de be
trokkene, aangezien zijn verblijf in Parijs slechts enkele maanden 
duurt. Hij wordt in die tijd vervangen door tijdelijke krachten. Zijn 
salariëring vindt geen voortgang. Het is materieel wel uitermate moei
lijk, deze relatie te doen voortduren en het zou bijzonder worden ge
apprecieerd, naar ik meen, als hier het continueren van het salaris in 
de periode van het verlof mogelijk wordt gemaakt. Als daarvoor een 
gaatje zou zijn te vinden, zou ik dat gaarne bij de Minister willen 
bepleiten. 

Nog een enkele opmerking van technische aard, Mijnheer de Voor
zitter! Er is in de stukken geklaagd over de vertraging en de Minis
ter heeft daarvoor een volkomen aannemelijke verklaring gegeven. 
Ik zou in aansluiting daaraan willen vragen of nu ook het verdrag 
met het Verenigd Koninkrijk weldra kan worden te gemoet gezien en, 
zo niet, wat de oorzaak van die vertraging dan wel mag zijn. 

Ten slotte wil ik nog even terugkomen op de reeds eerder geop
perde gedachte, dat de werking van het verdrag zich niet moet be
perken tot de kleine bovenlaag van intellectuelen, maar zoveel mo
gelijk ook in de breedte moet grijpen. In dit verband waardeer ik het 
bijzonder, dat de Minister op blz. 2 van de Memorie van Antwoord 
heeft geschreven: 

„De ondergetekende is bereid de samenstelling der commissie 
nader te bezien, opdat een minder ambtelijke samenstelling 
worde verkregen." 

Ik ben er bij voorbaat van overtuigd, dat de ambtenaren, lid van 
deze commissie, de commissie niet een ambtelijk karakter in engere 
zin zullen geven. Zij zijn op cultureel gebied niet de eersten de 
besten. Maar het ligt toch op de weg van anderen om de werking in 
de breedte van het verdrag te bevorderen en wanneer de Minister ook 
andere kringen van de bevolking — ik denk aan de vakbeweging, 
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maar er zijn uiteraard ook andere voorbeelden te noemen — in de 
commissie zou kunnen betrekken, zou dat, geloof ik, de uitwerking 
zeer ten goede komen. 

De heer Gielen, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen: Mijnheer de Voorzitter! Gaarne wil ik de geachte afgevaar
digde de heer Thomassen dank zeggen voor de wijze, waarop hij dit 
ontwerp heeft ontvangen. De geachte afgevaardigde heeft zijn 
vreugde en dankbaarheid uitgesproken over het feit, dat dit cultu
rele verdrag, dat thans aan de Staten-Generaal ter goedkeuring is 
aangeboden, tot stand is gekomen. 

Het is ook mij een grote vreugde geweest en het stemt mij tot dank
baarheid, dat ik heb mogen medewerken dit culturele verdrag tot 
stand te brengen. 

De geachte afgevaardigde heeft te recht gewezen op de noodzake
lijkheid van het werk op dit culturele terrein, wil een goede geeste
lijke basis geschapen worden voor een samenwerking van de volkeren 
in hun geheel. Te recht heeft de geachte afgevaardigde gezegd, dat 
reeds het tot stand brengen van een Westeuropese samenwerking van 
groot formaat een gigantische taak is, en nu, zoals de geachte afge
vaardigde heeft opgemerkt, de grondslagen van onze Westeuropese 
cultuur hoe langer hoe duidelijker worden aangetast, krijgt dit werk 
uiteraard nog groter belang. De teachte afgevaardigde kan er van 
verzekerd zijn, dat ik, voor zover liet in mijn vermogen ligt, dit 
verdrag zal uitvoeren in de geest, die er toe zal leiden, dat er een 
sterke Westeuropese samenwerking, in dit geval speciaal met het land 
met die grote cultuur, dat Frankrijk heet, zal tot stand komen. 

Terloops heeft de geachte afgevaardigde gesproken over het ver
schil in didactiek, zoals die wordt beoefend bij het Engels en het 
Frans. Te recht heeft hij er aan toegevoegd, dat dit niet het ogenblik 
is, daar breed over uit te weiden. Vandaar dat ik er alleen van zal 
zeggen, dat wij in samenwerking met Franse vertegenwoordigers hier 
te lande middelen overwegen om het contact ook in dit opzicht 
nauwer te maken. 

De geachte afgevaardigde heeft ook wat ik zou willen noemen het 
geval-Westra ter sprake gebracht. Het geval is mij bekend. Wij hebben 
inderdaad op het Departement ons uiterste best gedaan om een weg 
te vinden om deze belangrijke figuur te helpen met de huidige be
palingen en dat is helaas niet mogelijk gebleken. Ik zeg „helaas'". 
De geachte afgevaardigde moge in deze interjectie een reden vinden 
van vertrouwen, dat ik zal overwegen op welke wijze het verlof
besluit eventueel wijziging zou behoeven. Ook ik acht het van zeer 
groot belang, dat een zo eminent geleerde als de heer Westra aan 
de Sorbonne blijft verbonden op een wijze, die hem dat mogelijk 
maakt. 

De oorzaken van de vertraging ten aanzien van het cultureel 
akkoord met Engeland heb ik reeds vermeld in de Memorie van 
Antwoord. Er zijn nl. telkenmale kleine wijzigingsvoorstellen, die 
uiteindelijk wel eens ingrijpender bleken dan zich op het eerste ge
zicht liet aanzien. Het is redelijk de verwachting uit te spreken, dat 
de totstandkoming van het akkoord niet lang meer op zich zal laten 
wachten, nu zeer binnenkort de benoeming van een attaché voor 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen zal plaats vinden. 

Wat de geachte afgevaardigde heeft opgemerkt over het ambtelijk 
karakter van de commissie: ik moge opmerken, dat hem reeds uit 
de Memorie van Antwoord zal zijn gebleken, dat er naar gestreefd 
wordt deze commissie, wat het klein-ambteüjke betreft, te herzien in 
die geest, dat de werking van het akkoord zich in breder lagen zal 
kunnen doen gevoelen dan bij een strikt ambtelijke behandeling van 
deze zaken het geval is. Wij plegen daartoe voortdurend overleg met 
de bestaande genootschappen, die werken aan een nauwere samen
werking tussen de Nederlandse en de Franse cultuur, zoals de Alli
ance Francaise, de Amitiés Catholiques en Nederland—Frankrijk. 
Ik ben ook bereid een uitbreiding te overwegen in de zin als de ge
achte afgevaardigde heeft te berde gebracht 

De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 en 2 en de beweegreden van het wetsontwerp worden 
achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging 
van de pensioenen van weduwen en wezen van overleden leden en 

(Voorzitter e. a.) 
van overleden gewezen leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, welke vóór 1 Januari 1947 zijn toegekend (722). 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring 
der onderdelen, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot aanvul
ling en wijziging van de kieswet, alsmede bijzondere voorzieningen 
met het oog op de mogelijkheid, dat in 1948 een verkiezing voor de 
Tweede Kamer der Staten-Gcneraal plaats vindt (689). 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Beernink: Mijnheer de Voorzitter! Bij de behandeling van 
dit wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van de kieswet zal ik 
de Minister gaarne een woord van dank brengen voor de verbete
ringen, die dit wetsontwerp inhoudt. 

Zie ik het goed, Mijnheer de Voorzitter, dan zal dit wetsontwerp 
binnen afzienbare tijd worden gevolgd door een ontwerp tot alge
hele herziening van de kieswet. 

Inderdaad bestaat daaraan behoefte. 
De bepalingen betreffende de candidaatstellingen kunnen zeker 

wat vereenvoudigd worden en ik ben de Minister dankbaar voor zijn 
toezegging, dat hij op dit punt ook rekening wil houden met de 
verlangens, die daaromtrent leven bij de verschillende politieke 
partijen. 

Wanneer de Minister toch overleg pleegt met de politieke oartijen, 
verdient het naar mijn mening aanbeveling ook de tabel B, die 
bedoeld wordt in het eerste lid van artikel 31 van de kieswet, 
eens aan een gezamenlijke beschouwing te onderwerpen. 

Die tabel B houdt in de verdeling van de verschillende provincies 
in Statenkieskringen. 

En nu is die verdeling dikwijls zodanig, dat gemeenten, die vri] 
ver uit elkaar liggen, in één Statenkieskring zijn ondergebracht. 

Zo behoort, om een enkel voorbeeld te noemen, de gemeente 
Gendringen tot de Statenkieskring Eist, terwijl de gemeente Eist 
van Gendringen uit moeilijk te bereiken is en Gendringen veel meer 
op Aalten is georiënteerd. 

Dergelijke gevallen doen zich ook voor in Twenthe en Zuidholland 
en ook wel in andere provincies. 

Misschien wil de Minister toezeggen, dat hij die tabel nog eens 
wil laten bezien, om daardoor te komen tot een uit geografisch oog
punt beter verantwoorde indeling van de provincies in Statenkies
kring. 

Om terug te keren tot de inhoud van het onderhavige wetsontwerp. 
Mijnheer de Voorzitter, ik wil gaarne verklaren, dat ik akkoord 
kan gaan met de voorgestelde regeling omtrent het uitoefenen van 
het kiesrecht door de in het Centraal Bevolkingsregister ingeschreven 
personen. 

Na de opmerkingen, die daaromtrent in de gewisselde stukken 
zijn gemaakt, heb ik er geen behoefte aan daarop nog verder in 
te gaan. 

In die gewisselde stukken wordt ook weer een oud stokpaardje 
van stal gehaald, nl. de afschaffing van de z.g. opkomstplicht. 

Ik wil ten aanzien van deze oude quaestie nog wel eens uitdrukke
lijk verklaren, Mijnheer de Voorzitter, dat de Christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie steeds voorstandster is geweest van het hand
haven van de opkomstplicht en dit nog is. Mijn politieke vrienden 
en ik blijven de opkomstplicht zien als een complement van de even
redige vertegenwoordiging. Op 30 Januari 1946 heeft de heer Tilanus 
dat hier in deze Kamer nog eens uitdrukkelijk uitgesproken en ik 
meen met een verwijzing naar wat toen door hem gezegd is, te 
kunnen volstaan. 

In het Voorlopig Verslag wordt aanbevolen bij de a.s. verkiezingen 
onderscheid te maken tussen de stembiljetten voor mannelijke en 
vrouwelijke personen. Ik ben blij, dat de Minister daar niet op 
wenst in te gaan. De consequenties daarvan zijn niet te overzien. Als 
wij op die weg doorgaan, krijgen wij misschien later suggesties om 
aparte stembiljetten te gebruiken voor personen tussen 23 en 30 jaar, 
tussen 30 en 40 jaar, enz. en het geheim van de stemming komt dan 
ernstig in gevaar. Ik ben blij, dat de Minister de gelegenheid om 
candidatenlijsten in te dienen, wil verlengen tot 's middags 5 uur. 
Ik heb in Augustus 1946 al eens op een dergelijke wijziging van 
artikel 35 van de kieswet aangedrongen en kan met de thans voor

Handelingen der Staten-Generaal. — 1947—1948. — H. 



1494 

52ste VERGADERING — 2 MAART 1948 

689. Aanv. en wijz. kieswet, alsmede bijz. voorz. met het oog op mogelijkheid, dat in 1948 verkiezing voor de Tweede Kamer plaats vindt 

(Beernink e. a.) 
gestelde wijziging, die ik inderdaad als een verbetering beschouw, 
volkomen akkoord gaan. 

Ten slotte zou ik er bij de Minister op willen aandringen, liet 
mogelijk te maken, dat ook bij de verkiezingen, die dit jaar waar
schijnlijk zullen worden gehouden, geen kiezerslijsten behoeven te 
worden vermenigvuldigd, maar dat, evenals dit in 1946 het geval is 
geweest, zal kunnen worden volstaan met een eenvoudig kaart
systeem. Dit zal vee! besparing van kosten en tijd met zich kunnen 
brengen. Alleen al voor de gemeente 's-Gravenhage zal dat een be
zuiniging van f 12 500 betekenen. 

Ook in 1946 hebben wij zo"n tijdelijke ontheffing gehad. 
De redenen tot die lijdelijke ontheffing waren zowel gebrek aan 

schrijfmachines als tekort aan personeel. Nu is het tekort aan per
soneel vooral op het platteland eer groter dan kleiner geworden en 
de gemeentcsecretariecn hebben in het algemeen te worstelen met 
een grote achterstand, wat de werkzaamheden betreft. 

En aangezien de practijk heeft uitgewezen, dat de uittreksels in 
veel gevallen slechts verlangd worden voor doeleinden, die met de 
stemming geen verband houden, zoals verzekeringen, verjaardagen 
c.d.. zou ik er bij de Minister op willen aandringen, de gemeente
besturen wederom van de verplichting tot het verstrekken van een 
uittreksel uit de kiezerslijsten vrij te stellen. 

Ik hoop, dat de Minister met deze gedachte akkoord zal kunnen 
gaan. Mijnerzijds ben ik dan gaarne bereid een uitgewerkt amende
ment in die richting in te dienen. 

De heer Swcens: Mijnheer de Voorzitter! De bij voorliggend wcts
onwerp gegeven aanvullingen en wijzigingen der kieswet hebben in 
het algemeen mijn instemming, wijl zij noodzakelijk of gewenst zijn 
met het oog op een mogelijke verkiezing in 1948. Aan de in het 
Voorlopig Verslag gemaakte opmerkingen werd bij Nota van Wijzi
ging op veic punten ie gemoet gekomen. 

Het verheugt mij tevens. Mijnheer de Voorzitter, dat het wijzigings
ontwerp op een belangrijk punt niet zuiver op de verkiezing in 1948 
is afgestemd doch een geheel nieuwe regeling bevat voor de vai 
en rijdende bevolking. De voorgestelde regeling zal de practijk ver
eenvoudigen en voor de belanghebbenden e-n voor de gemeente
besturen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij deze gesteltenis kan moeilijk van mij 
worden verwacht, dat ii, met de Minister nog zou gaan discussiëren 
over de vraag of vergissingen, zoals in het verleden plaats vonden, 
beter zijn te voorkomen door de mogelijkheid voor het inleveren van 
candidatenlijsten in plaats van tot 5 uur te stellen op 5.30 uur, of
schoon ik het veel logischer had gevonden 5.30 uur te kiezen, wijl 
in het algemeen de secretarieën op dat uur worden gesloten. 

Waar ik thans wel de bijzondere aandacht van de Minister op wil 
vestigen, is dit. Mijnheer de Voorzitter. Telkens opnieuw, wanneer 
een wijziging der kieswet wordt aangekondigd, hopen de mensen, 
die met de practische uitvoering belast zijn, dat de Regering er 
eindelijk eens toe zal komen de gehele wet op de helling te brengen 
en deze weer leesbaar te maken voor iedere gebruiker en te ontdoen 
van alle voorschriften, die practisch geen waarde hebben. 

In het algemeen gedeelte der Memorie van Toelichting nu zegi 
de Minister, dat hij de niet in dit wetsontwerp opgenomen, door de 
eoileges van Gedeputeerde Staten en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten voorgestelde wijzigingen, voor zover zij aanvaardbaar 
zullen zijn, deel zal laten uitmaken van een later in te dienen wets
ontwerp tot algehele herziening der kieswet. 

Kan de Minister aan de Kamer misschien meer concreet mede
delen of die aangekondigde algehele herziening nog lang op zich zal 
laten wachten.' 

Tegen het inschakelen van politieke partijen bij hel geven van 
advies over deze herziening — ofschoon een zeer ongewone figuur — 
heb ik geen overwegende bezwaren. 

Mijnheer de Voorzitter! In de Memorie van Toelichting, afdeling 
..Algemeen", deelt de Regering mede. dat het voorliggend ontwerp 
van wet tevens inhoudt voorzieningen, die haar bestaan ontlenen aan 
de nog heersende materiaalschaarstc. Een alleszins te begrijpen en. 
\i;or zover door de noodzaak geboden, te waarderen motivering. 

r, Mijnheer de Voorzitter, dan verbaast het me toch, dat de 
Regering niet genegen was een voorziening te treffen, die toch zeker 
op dcic motivering moest steunen. Ik heb hier het oog op afdeling II. 
waarbij verschillende voorschriften zijn gegeven, volgens welke de 

entebesturcn van verschillende verplichtingen worden ontheven, 
welke de kieswet voor normale verkiezingen inhoudt. Nu in die 

ling de artikelen 10. IS. 56e en 57/ der kieswet niet zijn ge
noemd, zullen de gemeentebestusen btj de ra 1948 te honden ver

(Sweens e. a.) 
kiezing tegen betaling der kosten uittreksels uit de kiezerslijsten ter 
beschikking moeten stellen. 

Is het nu noodzakelijk bij de reeds grote overbelasting der secre
tarieën deze verplichting te handhaven? Mijns inziens niet. De moti
vering, door de Minister gegeven, heeft mij weinig overtuigd. 

Ik sluit mij dan ook geheel aan bij het betoog van ons geacht 
medelid de heer Beernink, echter met deze restrictie — zulks op 
grond van de door de Minister in de Memorie van Antwoord ge
geven motivering —, dat deze uitzondering uitsluitend nog zal gelden 
bij de eventuele verkiezingen in 1948. In 1946 werd de ontheffing 
gegeven voor het jaar 1946. Ik kan vooralsnog niet inzien, dat deze 
ontheffing thans zulke onoverkomenlijke bezwaren met zich zai 
brengen voor belanghebbende of belangstellende groeperingen, die 
de uittreksels verlangen. We! gelden die onoverkomenlijke bezwaren 
voor degenen, die met de uitvoering der wet belast zijn. Bij de alge
hele herziening der wet. die in uitzicht is, ware dan tevens voor de 
toekomst te bepalen, dat de uittreksels vóór een bepaalde datum 
moeten zijn aangevraagd. In dat geval kan er bij de vermenig
vuldiging rekening worden gehouden met de beschikbaarstelling. 

De heer van den Heuvel: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou een paar 
opmerkingen willen maken over enkele antwoorden, die de Minister 
heeft gegeven in de Memorie van Antwoord op in het Voorlopig 
Verslag gestelde vragen en uitgesproken wensen. In de eerste plaats 
betreft dit het verlangen, dat ook in hel Voorlopig Verslag tot uit
drukking is gebracht, om ook voor de schippers, die niet in het 
Centraal Bevolkingsregister zijn ingeschreven, de mogelijkheid open 
te stellen, dat zij op een andere willekeurige plaats, na behoorlijke 
legitimatie, hun stem kunnen uitbrengen. 

ik kan niet anders zien dan dat het geven van deze faciliteiten 
aan in het Centraal Bevolkingsregister ingeschrevenen als doel had. 
te gcmoei te komen aan het bezwaar, dat schippers nu eenmaal 
uiteraard niet weten, waar zij zich op een bepaalde dag bevinden, 
in tegenstelling met handelsreizigers e.d., die in het algemeen hun 
reisroutes wel zodanig kunnen inrichten, dat zij weten, waar zij 
zich op de stemmingsdag bevinden. Voor schippers is dat echter 
onmogelijk. Dat is dan ook het motief, hoewel dit niet met zovele 
woorden uitgesproken wordt, waarom voor hen, die in het Cen
traal Bevolkingsregister zijn ingeschreven, de mogelijkheid wordt 

op elke willekeurige plaats, mits zij zich behoorlijk kunnen 
legitimeren, hun stem uit te brengen. Voor deze personen bestond 
even goed de mogelijkheid in een andere plaats te stemmen, evenals 
dit voor andere kiezers mogelijk is, maar te recht heeft men ge
voeld, dat dit voor schippers geen betekenis heeft, omdat dezen nu 
eenmaal niet weten, waar zij zich op de stemmingsdag zullen be
vinden. Daarom betreur ik, dat de Minister aan deze aandrang 
geen gevolg heeft gegeven; de materie is overigens te gecompliceerd 
om daarin door amendement wijziging te brengen. Ik kan echter 
niet nalaten mijn teleurstelling uit te spreken, dat deze bepaling 
hier niet is opgenomen. Nu zegt de Minister, dat deze schippers 
bevoorrecht zijn. omdat zij wel hun" stem kunnen uitbrengen in een 
bepaalde gemeente voor de verkiezingen van Provinciale Staten en 
gemeenteraden, maar het gaat hier over de verkiezing van leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal: schippers worden daarvan 
in de regel uitgesloten, omdat zij niet in hun woonplaats zijn en 
ook niet weten vooruit, waar zij zich op de stemmingsdag zullen 
bevinden. Het is een merkwaardige situatie, dat in deze wet, die de 
opkomstplicht handhaaft en de nalatigen met straf bedreigt, waar
door men allerlei onwilligen naar de stembus drijft, niet alles wordt 
gedaan om mensen, die wel willen stemmen, daartoe de gelegenheid 
te bieden. De Minister merkt op blz. 2 van de Memorie van Ant
woord, in zake gebruikmaking van de mogelijkheid om vóór I Ja
nuari, indien men in het buitenland vertoeft, de kiezerslijst te doen 
aanvullen, op, dat de opmerking in het Voorlopig Verslag, daarover 
gemaakt, zonder zin / u zijn, voor zover de datum van I Januari 
nu geen betekenis heeft. Daarmede is dit bedoeld, dat niemand toen. 
nl. 1947. nog weten kon. dat er in 1948 verkiezingen zouden zijn en 
dat dus vanzelfsprekend in 1947 niemand van deze gelegenheid ge
bruik heeft gemaakt. Al stem ik toe, dat door de methode, weïke 
toen gevolgd is — nl.. dat het opmaken van de kiezerslijst eerst een 
feit moet zijn —, het noodzakelijk is, dat het verzoek om bij vol
macht te stemmen vóór I Januari moet zijn ingediend, ik zou de 
Minister toch willen vragen deze datum op 1 April te stellen, nu 
practisch niemand van deze faciliteit heeft gebruik kunnen maken. 
De Minister staat afwijzend tegenover de mogelijkheid, de mensen 
in het Centraal Bevolkingsregister te doen deelnemen aan de ver
kiezingen voor de Tweede Kamer en niet aan de Statenverkie
zingen. De Minister is voorbijgegaan aan het zeer belangrijke » -



1495 
52ste VERGADERING — 2 MAART 1948 

689. Aanv. en wijz. kieswet, alsmede bijz. voorz. met het oog op mogelijkheid, dat in 1948 verkiezing voor de Tweede Kamer plaats vindt 

(van den Heuvel e. a.) 
gument, dat de Statenverkiezingen door haar aard even staat
kundige en even politieke verkiezingen zijn als die voor de Tweede 
Kamer en dat ten slotte het ontbreken van een band met een be
paalde provincie in dit geval, ik zeg niet, zonder bezwaar, maar 
toch niet van zo overwegend bezwaar is, dat zij althans niet het 
stemrecht voor de Provinciale Staten van de provincie Zuidholland 
zouden kunnen krijgen. 

Er is verder bij ons ernstig bezwaar tegen het verhogen van de 
boete, gesteld op het niet nakomen van de opkomstplicht. 

Naar onze mening ware het beter geweest, wanneer de Minister 
zijn persoonlijke mening had gevolgd. De Minister deelt nl. in de 
stukken mede, dat hij, evenals zijn ambtsvoorganger, op het stand
punt staat, dat de opkomstplicht beter zou kunnen vervallen. Het 
ware daarom beter geweest, gelet ook op de toevallige omstandig
heid, dat met één stem verschil de desbetreffende beslissing is ge
nomen en te meer. omdat het thans een andere periode betreft dan 
die, waarin de beslissing is genomen, wanneer de Minister met hel 
voorschrift was gekomen, de betreffende bepaling in art. 72 van de 
kieswet te doen vervallen. 

Door mijn fractiegenoten en mij is reeds enige malen het initiatief 
genomen voor afschaffing van deze opkomstplicht en wij zullen het 
ditmaal niet doen, maar wij willen wel bij voorbaat uitspreken. 
dat, wanneer het van andere zijde mocht gebeuren, wij uiteraard 
onze stem aan een dergelijk voorstel zullen geven. Ik mag wel de 
hoop uitspreken, dat het alsnog zal gebeuren. Ik behoef over het 
oude paardje, waarover de geachte afgevaardigde de heer Bcernink 
sprak, niet veel te zeggen. Onze argumenten zijn volkomen bekend. 
Wel moge ik even met een paar woorden herhalen, dat wij mei 
geen mogelijkheid inzien, welk Staatsbelang er bij betrokken is om 
mensen, bij wie belangstelling voor de verkiezingen ontbreekt, door 
een opkomstplicht te dwingen toch te komen. Dat is wel het hoofd
argument, waarom wij het zouden toejuichen, wanneer de Regering 
met een voorstel ter zake zou komen. 

Het zal duidelijk zijn, dat, in dit licht gezien, het zeker bij ons 
geen instemming kan vinden om de boete op een bepaling, die er 
onzes inziens niet behoorde te zijn, te verhogen. Daarbij komt nog 
een andere overweging. Men moge zich allerlei voorstellingen maken 
omtrent de vervolging van de kiezers, die niet aan de opkomstplicht 
hebben voldaan, maar in deze tijd' van overbezetting van de ge
rechtelijke instanties is het zeker niet te verwachten, dat dit een 
beter resultaat zal opleveren — beter in de zin van: naleving van 
de wet — dan bij vorige gelegenheden, waardoor er een grote 
rechtsongelijkheid werd geschapen en het van het initiatief van be
paalde burgemeesters afhing of er veel aan gedaan werd of niet. 
Door het verhogen van deze boete wordt deze rechtsongelijkheid 
nog weer groter. 

Ten slotte meen ik mij te moeten verzetten tegen de aandrang. 
die door de heren Beernink en Sweens op de Minister is uitge
oefend om terug te nemen het voorschrift, dat afschriften van de 
kiezerslijsten ter beschikking kunnen worden gesteld van degenen, 
die er om vragen. De kostenoverweging kan hier niet gelden, omdat 
de desbetreffende bepaling zegt, dat zij verstrekt worden tegen de 
kosten. Men kan die kosten de betrokkenen dus in rekening bren
gen. Er wordt door velen prijs gesteld op het ontvangen van die 
afschriften van de kiezerslijst en daarom zou ik het betreuren, wan
neer de Minister aan de door hem uitgeoefende aandrang gevolg zou 
geven. 

De heer Burger: Mijnheer de Voorzitter! Betreffende dit wets
ontwerp heeft een vruchtbare schriftelijke voorbereiding plaats gehad 
tussen de Minister en de Kamer en in het bijzonder uit deze voor
bereiding van het ontwerp 689 tot wijziging van de kieswet blijkt, dat 
er grote belangstelling bestaat zowel bij de Regering als bij het 
Parlement om zorg te dragen, dat een verkiezing zorgvuldig wordt 
voorbereid en dat er in bijzondere male prijs op wordt gesteld, dat 
het Nederlandse volk in volledige vrijheid zelf kan beslissen over 
de koers, die het wenst te gaan met de publieke zaak. Het komt mij 
voor. dat. het in het huidige tijdsbestel passend is tot uitdrukking te 
brengen een gevoel van dankbaarheid, dat die vrijheid ons deel is. 
zulks in tegcnsteling tot de bezettingsjaren, die achter ons liggen, 
en de toestand van onvrijheid, waarin vele andere volkeren zich nog 
steeds bevinden, ja soms in toenemende mate geraken. Het democra
tisch parlementaire stelsel beoogt, dat Regeringswijziging mogelijk zal 
zijn, zonder dat daartoe revolutie noodzakelijk is, en het erkent daarbij 
implicite het recht op het verlangen naar een andere Regering, alsmede 
het recht dit verlangen tot uitdrukking te brengen. Deze geest van 
vrijheid en verdraagzaamheid, die aan dit stelsel ten grondslag ligt. 
is een cultuurverworvenheid, die nauwelijks hoog genoeg kan worden 

(Burger) 
aangeslagen en waaraan het waard is zich te wijden en die taai en 
hardnekkig te verdedigen overal, waar van bedreiging blijkt. 

En als men dan wil, dat geregeerd zal worden in de richting, die 
door de bevolking als de juiste wordt begrepen, dan is net ook nodig 
periodiek die volksmening te raadplegen en de meest faire kans te 
openen die mening tot uitdrukking te brengen. 

Periodieke vrije verkiezingen zijn essentieel voor een democratisch 
Staatsbestel, zijn essentieel voor het voortbestaan der vrijheid. Want 
hij, die breekt hetzij met de periodiciteit, hetzij met de vrijheid der 
verkiezingen, met welke goede bedoelingen mogelijkerwijze zelfs be
zield, die zal met volkomen wetmatige onvermijdelijkheid zich binnen 
korte of lange tijd blijken te bevinden in een staat van onvrijheid, 
slaafsheid en terreur. Én dit geldt geheel onafhankelijk van de VTI 
van welke zijde deze aanslag wordt ondernomen; of dat is krachtens 
een heidense levensbeschouwing als het nationaal-socialisme of ge
mengd met godsdienstige inzichten als in Spanje, dan wel op grond 
van sociale aspiraties als het communisme, het resultaat is onver
mijdelijk hetzelfde: onvrijheid, slaafsheid en terreur. Trouwens. 
Mijnheer de Voorzitter, het is niet nodig ons ter zake naar het 
buitenland te begeven en ons te verdiepen in ons wezensvreemde 
ideologieën, in ons vrije land hoort men herhaaldelijk klagen over 
bureaucratie, de macht van het ambtelijk apparaat, gebrek aan hulp
vaardigheid op Departementen, Regeringsbureaux en andere landelijke 
en locale officiële instanties. Er is reden om aan te nemen, dat zulke 
klachten soms worden overdreven, dat gebrek aan begrip bij betrok
kenen, daaraan soms ten grondslag ligt, maar er is ook grond voor 
de mening, dat er soms v/el gerede aanleiding tot zulke klachten is. 

Indien wij niet zouden hebben periodiek terugkerende verkie
zingen, niet zouden hebben de permanente controle van de zijde van 
de Volksvertegenwoordiging, dan zou het volslagen onvermijdelijk 
zijn, dat wij zouden geraken in een toestand van volslagen machteloos
heid van de gemiddelde Staatsburger. Een kleine categorie zou een
voudig de lakens uitdelen en het verzetten van de wet en correcties 
zouden op de duur tot de onmogelijkheden behoren. 

Niet derhalve omdat ons Regeringsapparaat uiteindelijk zo wezen
lijk anders zou blijken dan dat van de onvrije landen is de waar
borg onzer vrijheid, maar ons democratisch parlementair bestel, dit 
kostbare erfgoed, dat uit de botsingen der meningen is gegroeid en 
opgebouwd en dat onze zorgvuldige toewijding tot haar handhaving 
ten volle waard is, alsmede de vastbesloten gezamenlijke arbeid om 
ieder, die het bedreigen moge, te weren. 

Intussen, Mijnheer de Voorzitter, ik bedoel niet te zeggen, dat in 
ons kiesstelsel het volmaakte alreeds bereik is of dat wij hel ooit 
bereiken zullen. Trouwens, wat is in dezen het volmaakte? Is dat 
bereikt, als ieder Staatsburger ook werkelijk kan stemmen? Dan 
toch zou het nog mogelijk zijn. dat een der voornaamste doeleinden 
der stemming, nl. de vorming van een effectieve Regering mede 
mogelijk te maken, niet zou zijn bereikt door ver gaande versplinte
ring der partijen, ten gevolge waarvan kleinere groeperingen soms 
onevenredig gewicht krijgen. Bevorderd dient te worden, dat voor de 
kiezer niet slechts hel door hem gewenste programma kan worden 
gekend, maar ook een redelijke mate van voorzienbaarheid bestaat 
op de mogelijkheid van uitvoering daarvan. En dat effect wordt 
verzwakt naarmate al te veelvuldige coalitievorming noodzakelijk 
blijkt, hetgeen nog te meer bezwaarlijk is, omdat de vraag, wie voor 
een bepaald beleid verantwoordelijk behoort te worden gesteld, er 
moeilijker door te beantwoorden wordt. 

Bij de komende verkiezingen treden de Partij van de Arbeid en 
de Katholieke Volkspartij voor het Nederlandse volk als verdedigers 
van het gevoerde beleid. Zij zullen staan voor wat gepresteerd is. zij 
zullen ook de rekening van de onvervulde wensen gepresenteerd 
krijgen. De oppositie van links en rechts zal dat beleid bestrijden, 
het is haar goed recht. Het Nederlandse volk zal zich vrijelijk vóór 
of tegen dat beleid kunnen uitspreken. Maar indien, zoals in deze 
Kamer vaak ter sprake is gekomen, een nationaal Kabinet gevormd 
ware, zou niemand weten wie voor wat verantwoordelijk is. 

In het onderhavige wetsontwerp heelt de Minister bevorderd, dat 
in ruimere mate zij. die slechts in het Centraal Bevolkingsbureau 
ingeschreven staan, aan de verkiezingen zullen kunnen deelnemen, 
een nuttige maatregel, die. zoals de Memorie van Antwoord uit
drukkelijk zegt, niettemin met voorzichtigheid wordt gehanteerd, op
dat het Centraal Stembureau de nodige ervaring kan opdoen in 
verband met een nadere herziening der kieswet na de verkiezi< 
Het komt dus voor. dat personen, die bezwaarlijk in hun gemeente 
kunnen zijn op de dag der verkiezingen, daaraan niet kunnen deel
nemen. Dit zijn echter incidentele gevallen, nimmer bewust bedoelde 
categorieën. Wanneer dan ook zo juist door de vorige spreker de 
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geachte afgevaardigde de heer van den Heuvel de wenselijkheid werd 
geuit om de mogelijkheid te bevorderen, dat schippers aan de ver
kiezingen kunnen deelnemen, dan geloof ik, dat het overgrote deel 
van de Kamer, zo niet de gehele Kamer, de mening is toegedaan, 
dat dit wenselijk is. Maar dit neemt niet weg, dat boven dit belang 
uitgaat — en de Minister zal er voor zorg willen dragen — het 
belang, dat de verkiezingen zo regelmatig mogelijk verlopen. 

De Minister heeft er bij de schriftelijke voorbereiding naar aan
leiding van een wens van uit de Kamer terstond mee ingestemd om 
de cautie, die gestort dient te worden ter zake van het candidaat
stellen, te verlagen van het voorgestelde bedrag van f 500 tot het 
nu bestaande bedrag van f 250. 

De Minister heeft daarbij naar voren gebracht, dat het hier geens
zins een principiële verhoging gold en dat, nu daar een principiële 
gestie in werd gezien, hij dit karakter daarvan terstond heeft willen 
wegnemen door dit voorstel terug te nemen. Ik geloof, dat dit door 
de Kamer op prijs gesteld kan worden. Het is inderdaad juist, dat 
financiële normen in het verkiezingsbestel met grote zorgvuldigheid 
moeten worden gehanteerd. De Minister is ter zake in dit opzicht 
dus geenszins in gebreke gebleven. Zo ook is de Minister op een 
ander punt aan de verlangens van de Kamer te gemoet getreden, 
bijv. ten aanzien van de wijze van storting der cautiegelden bij niet 
serieuze candidaatstelling. 

Op één punt handhaaft de Minister zijn standpunt op stellige 
wijze, nl. dat het boetebedrag, gesteld op het niet verschijnen ter 
stembus, moet worden verhoogd. Ook in dit opzicht kan ik de 
mening en uitspraak van de Minister volkomen volgen. Of er is wel 
verschijnolicht of er is geen verschijnplicht. Maar indien er vcr
scnijnplicht is, moet het redelijk worden geacht, dat alles wordt ge
daan om door wettelijke voorschriften die verschijnplicht te ver
wezenlijken. Zojuist heeft de heer van den Heuvel naar voren 
georacht, dat hij een tegenstander is van de verschijnplicht. Ik kan 
erkennen en beamen, dat ik zijn inzichten deel en ook mijnerzijds 
geen voorstander ben van de verschijnplicht. Iets geheel anders is 
echter, dat, wanneer bepaalde voorschriften er zijn, deze ook ge
handhaafd moeten worden. Mijns inziens is het dan zo, dat het er 
dan niet meer om gaat of iemand vóór of tegen een bepaalde maat
regel is, maar dat het er dan om gaat of de wettelijke voorschriften 
ook inderdaad word;n nageleefd, ongeacht de persoonlijke instem
ming of bezwaren betreffende die. voorschriften. Ik geloof dus, dat, 
wanneer deze verschijnplicht in de wet wordt gehandhaafd en de 
Minister van oordeel is, dat hem onvoldoende middelen ter beschik
king staan om die wettelijke voorschriften te verwerkelijken, men 
hem de gevraagde maatregel, in casu de verhoging van de boete, niet 
zal kunnen onthouden. Dit houdt dus geenszins een uitspraak in 
omtrent de wenselijkheid van de verschijnplicht zelf; het houdt 
slechts deze uitspraak in, dat een wet, die wordt gemaakt, nage
leefd moet worden op straffe van een ondermijnende invloed van 
het gezag der wet en dat is het laatste, wat wij in het gegeven tijds
gewricht steun zouden mogen verlenen. Wat de verschijnnlicht zelf 
betreft, hieromtrent bestaan zeer duidelijke meningsverschillen. Dit 
onderwerp is reeds de nodige malen in het Parlement behandeld en 
zelfs nog op vrij recente datum behandeld. De quaestie wordt veelal 
zo gesteld, dat men zegt, dat de bedoeling van de verschijnplicht 
zou zijn de kiezer een zekere mate van dwang op te leggen. Wan
neer men dat zo leest en verstaat, deel ik geheel de inzichten, zoals 
de heer van den Heuvel die naar voren heeft gebracht. Ik geloof, 
dat voor een dergelijke regeling geen aanleiding is. Ik geloof ook, 
dat er geen aanleiding is degenen, die op die wijze de waarde en be
tekenis van het recht om te stemmen misverstaan, min of meer ge
forceerd naar de stembus te slepen. Ik geloof tevens, dat het vraag
stuk ook een andere kant heeft en dat er ook aanleiding kan zijn 
tot verschijnplicht, al is het de vraag of het daartoe te noemen argu
ment voldoende is om voor deze verschijnplicht te gevoelen, ongeacht 
het gebrek aan waardering, dat men heeft voor de mensen, die op 
deze wijze naar de stembus gedwongen worden te gaan. In de om
sUmdighcden toch, zoals wij die in verschillende landen zien, is het 
denkbaar, dat personen, die zouden willen stemmen, daarin worden 
verhinderd door lieden, die feitelijk een belemmerende invloed uit
oefenen op iemand, die zou willen stemmen. Ik zou daarvan 
tweeërlei voorbeeld kunnen noemen; het schijnt herhaaldelijk voor te 
komen in de zuidelijke staten van Noord-Amerika, als het gaat over 
de uitoefening van het stemrecht door negers, dat dezen feitelijk ver
hinderd worden om aan de stemming deel te nemen, terwijl iets 
dergelijks ook het geval is in Oost-Europa, waar naar men zegt op 
dezelfde wijze mensen, die willen deelnemen aan de stemming, daar

(Burger e. a.) 
in verhinderd worden voor zover zij niet de visie hebben van hen, 
die op een bepaald ogenblik aan het bewind zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zou denkbaar zijn, dat men de stem
plicht zou handhaven, niet om de onwilligen ter stembus te drijven, 
maar wel, omdat, wanneer door het niet verschijnen een overtreding 
is begaan en vervolging plaats vindt, uiteraard de betrokkene tot 
zijn verweer zou aanvoeren: ik kon niet gaan, want ik werd in feite 
belemmerd, waardoor het karakter van de stemming duidelijk aan 
het licht zou komen, zelfs wanneer men het zou willen verbergen. 
De verschijnplicht kan dus op een zeker ogenblik in zekere zin 
een algemene waarborg van enige betekenis zijn. 

Ik geloof dus, dat er omtrent deze stemplicht nog wel iets meer 
te zeggen zou zijn dan puur het dwingen van onwilligen. Toch 
geloof ik, dat verhoudingen, als door mij gesignaleerd, gelukkig zo
ver afliggen van de gedachtenwereld en de practijk ten onzent, dat 
dat niet een voldoend argument kan zijn om de stemplicht te hand
haven. Naar het algemene gevoelen van mij en mijn politieke vrien
den ware het gewenst, dat de stemplicht niet bestond, maar er be
staat —• zoals ook uit de woorden van andere sprekers bleek — een 
zekere aarzeling om met voorstellen ter zake te komen en wel, om
dat er in dit opzicht vrij recent een beslissing is genomen. Ik geloof, 
dat de Minister zeer te recht in de Memorie van Antwoord opmerkt, 
dat men dan van hem geen voorstellen kan verwachten in verband 
met het respect, dat hij heeft voor de door de Kamer recent geno
men beslissing. Het is een soortgelijke aarzeling, Mijnheer de Voor
zitter, die ons er van weerhoudt, gezien het respect voor de recent 
genomen beslissing, een bepaald voorstel in te dienen. 

Ten slotte zou ik mij willen aansluiten bij hen, die enkele woor
den gesproken hebben over het ter beschikking stellen van de kiezers
lijsten. De aandacht van de Minister is er voor gevraagd om die 
lijsten op de bekende wijze tegen vergoeding beschikbaar te doen 
stellen; anderen hebben gemeend, dat aan het verzoek van de 
Ver. van Ned. Gemeenten gevolg behoort te worden gegeven om 
deze lijsten niet ter beschikking te stellen, omdat de oude argumenten 
nog steeds gelden, nl. overbelasting van het personeel en de bijzon
dere besognes, die daaraan verbonden zijn. In dit opzicht zou ik 
de Minister willen wijzen op de mogelijkheid, door de heer Sweens 
genoemd, om althans een bepaalde datum te noemen vóór welke de 
aanvragen betreffende de kiezerslijst moeten zijn ingediend, zodat 
de gemeentebesturen niet overvallen worden door plotselinge aan
vragen en overlading van werk op een tijdstip, waarin dat onmoge
lijk van hen kan worden gevergd. 

Ik geloof, dat het een practische oplossing zou zijn, waarbij aan 
beide zijden een redelijke mate van recht zou worden gedaan, indien 
de Minister in die richting een voorziening zou willen treffen. 

De heer Witteman, Minister van Binnenlandse Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! De ironie van het lot heeft het zo gewild, dat ik als 
Minister voornamelijk te maken krijg met allerlei onderwerpen, 
waarvoor ik tot nog toe in mijn juristenbestaan enige huivering had. 
Ik noem zaken als de Pensioenwet, de kieswet, wetten, die zo her
haaldelijk worden gewijzigd, dat ze langzamerhand onleesbaar zijn 
geworden, dat men er voor staat als een soort kaartenhuis, in een 
zekere vrees, dat, als men er iets aan verandert, het geheel in elkaar 
zal storten. Speciaal ten aanzien van de kieswet wijs ik op het be
kende verschijnsel, dat elke politieke partij zo gelukkig is, onder haar 
functionarissen en bestuursleden enkele personen te tellen, die zich 
als het ware specialiseren op de interpretatie en toepassing van die 
wet; daar is men altijd zeer gelukkig mede, want anderen behoeven 
het dan niet te doen. Het is een knobbel, evenals bij de wiskunde, 
die sommige mensen het voorrecht geeft thuis te zijn in deze kies
wet. !k mis die knobbel en ik ben dus een gemakkelijke prooi voor 
die geachte afgevaardigden in deze Kamer, die deze afwijking wel 
vertonen. Ik hoop, dat zij van hun machtspositie geen misbruik 
zullen maken. Een geluk is, dat de Minister in dit geval de zeer 
kostbare voorlichting geniet van het Centraal Stembureau, mensen 
die voortdurend met deze zaken bezig zijn, die de Minister daar
omtrent voorlichten. Die — ik verklap geen gcheimi— dit vrij on
schuldige wetsontwerp mede hebben voorbereid en de verschillende 
gedachten, in deze Kamer geuit, reeds bij voorbaat hebben over
wogen. Wanneer ik dus, anders dan mijn gewoonte is, zeer weinig 
zal te gemoet komen aan de opmerkingen, vandaag in deze Kamer 
gemaakt, dan — moge ik dit aldus verklaren — is dit niet uit ge
brek aan welwillendheid, maar uit de overtuiging, dat deze zaak 
goed is voorbereid en dat de wet hier zo weinig mogelijk moet wor
den omvergehaald. Dit onschuldige wetsontwerp draagt meer het ' 
karakter van kleine incidentele verbetering, nu er toch verkiezingen 
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zijn dit jaar, zonder vooruit te lopen op een algehele herziening van 
de kieswet, die door het Centraal Stembureau wordt voorbereid. 

Er is mij nog gevraagd of dat voorstel op korte termijn kan 
worden te gemoet gezien. Daaromtrent waag ik het niet een voor
spelling te doen. Ik denk, dat men ook daar deze zaak enerzijds zo 
belangrijk, anderzijds zo gecompliceerd vindt, dat men liever, nu 
men toch met een geheel nieuwe kieswet komt, degelijk werk wil 
leveren en zich niet wil overhaasten. 

Enkele onderwerpen hebben bij de schriftelijke voorbereiding en 
ook bij het mondeling debat speciaal de belangstelling van de Kamer 
gehad. Allereerst dat al te oude stokpaardje van de stemplicht 
of verschijningsplicht. Ik acht mij niet in staat daaromtrent nog 
meer verstandige woorden te zeggen: deze zaak is van alle kanten 
bekeken en het voor en tegen is overwogen. Ik heb reeds in de 
stukken te kennen gegeven, dat ik zeer weinig bewondering voor dit 
instituut heb, maar anderzijds vraag ik mij af of dit onschuldige 
wetsontwerp de gelegenheid moet zijn — waar deze belangrijke zaak 
nog zo kort geleden in deze Kamer is behandeld — daarin verande
ring te brengen. Ik ben dus geneigd te zeggen: laat dit complement 
van ons evenredig kiesstelsel er toch zo in. Het is alleen de vraag 
of dit een te ver doorgevoerde consequentie is. Laten wij daarom 
hiermede wachten totdat wij de gehele kieswet op de helling hebben. 

In verband daarmede sluit ik mij aan bij de heer Burgers, die zegt: 
wanneer die stemplicht of verschijningsplicht eenmaal in de wet 
staat, is het een deel van de wet en brengt de eerbied voor de wet 
mede. dat de boete, aan de niet-naleving daarvan verbonden, niet een
voudig een aanfluiting is. Redelijk is dus, dat de boete op een be
hoorlijk peil wordt gebracht. In zoverre kan ik dus niet te gemoet 
komen aan de wens om deze boete te verlagen. De opkomstplicht 
bestaat nu eenmaal en dan behoort hij nageleefd te worden en be
hoort de uitvoering verzekerd te zijn. 

Een tweede punt, dat nogal wat pennen en tongen in beweging 
heeft gebracht, is de quaestie van het verstrekken van uittreksels uit 
de kiezerslijst. Het is geen wonder, dat vooral van de kant van de 
burgemeesters of de gemeente-secretarieën de vraag is gekomen om 
deze vrijstelling opnieuw te verlenen. Mijn hart gaat natuurlijk altijd 
uit naar de burgemeesters, maar het gaat ook zeer uit naar de poli
tieke partijen. Nu doet zich de moeilijkheid voor: entre ces deux mon 
coeur balance. Het is de wens van de politieke partijen, dat zij met 
het oog op hun verkiezingswerkzaamheden die uittreksels kunnen 
krijgen. Het zal de Kamer ten slotte niet verwonderen, dat, waar ik 
het een algemeen belang vind, dat de verkiezingen zo vlot en zo regel
matig mogelijk verlopen, ik de burgemeesters en allen, die namens 
de gemeentebesturen spreken, een soort bemoedigend woord toevoeg: 
het zal wel gaan, gij zult deze moeilijkheid wel overwinnen. Ik ben 
dus niet geneigd aan dat verlangen te gemoet te komen en van het 
verstrekken van uittreksels uit de kiezerslijst vrijstelling te geven. Een 
andere quaestie is — dat wil ik gaarne overwegen — of in elk geval 
niet een datum kan worden bepaald, gelijk de geachte afgevaardigde 
de heer Burger vroeg, vóór welke de belanghebbende aan het ver
langen om die uittreksels te krijgen, uiting moeten hebben gegeven. 
Wanneer in die zin een oplossing te verkrijgen is, wil ik dat gaarne 
ernstig overwegen. 

Voorts hebben de schippers, in het algemeen die, welke in het 
Centraal Bevolkingsregister zijn ingeschreven, de algemene belang
stelling en sympathie ondervonden. Ik meen, dat ik in het onderhavige 
wetsontwerp van deze belangstelling en sympathie ook blijk heb ge
geven door de mogelijkheid te scheppen van het stemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Nu wordt mij gezegd: ja, maar wij zijn 
toch niet helemaal tevreden, want er zijn schippers, die niet in het 
Centraal Bevolkingsregister zijn ingeschreven, maar in het register 
van een bepaalde gemeente; nu doet zich bij hen dikwijls het geval 
voor, dat zij niet te voren weten op welke plaats zij met hun schip 
zullen zijn op de dag van het stemmen. Mijnheer de Voorzitter! Men 
kan moeilijk, vooral bij een wet, aan alle verlangens te gemoet komen. 
Ik heb gemeend de Kamer, althans die geachte afgevaardigden, die 
zich voor deze schippers in het bijzonder interesseren, te moeten 
troosten door te zeggen: het is jammer, maar bedenk, dat zij ander
zijds een voorsprong hebben op die andere schippers, want zij mogen 
meestemmen voor de gemeenteraads en Statenverkiezingen. 

De geachte afgevaardigde de heer van den Heuvel zeide: dat is een 
heel andere zaak. Dat weet ik wel, maar het is een soort compen
satie. Laten zij in één opzicht misschien iets achtergesteld zijn bij de 
anderen, aan de andere kant hebben zij een groot voordeel. Aan de 
suggestie om deze schippers — ik bedoel de schippers, die in het 
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Centraal Bevolkingsregister zijn ingeschreven — toch in de gelegen
heid te stellen althans aan de Statenverkiezingen deel te nemen, kan 
ik tot mijn spijt niet te gemoet komen. De oplossing om hen voor de 
Statenverkiezing in Zuidholland te laten stemmen, acht ik toch niet 
juist. Het enkele feit, dat zij ingeschreven zijn in het Centraal Be
volkingsregister, dat toevallig in den Haag is, brengt niet mede, dat 
zij met Zuidholland verder enige band hebben en daardoor spec'aal 
aan de verkiezingen van de Staten van Zuidholland zouden moeten 
medewerken. Dat verband is mij al te los. Ik kan in dezen dus geen 
tegemoetkomende houding aannemen. 

Zijn dit de belangrijkste punten, Mijnheer de Voorzitter, thans wil 
ik nog gaarne ingaan op enkele andere opmerkingen, welke gemaakt 
zijn. In de eerste plaats kom ik tot de quaestie van 1 Januari, vóór 
welke datum men de wens te kennen moet hebben gegeven om van 
de machtiging gebruik te maken. In het Voorlopig Verslag, blz. 1, 
stond een regel, die mij — het zal wel aan mij liggen — enigszins 
raadselachtig was. Er stond: 

„Overigens is de datum van 1 Januari nu niet toepasselijk, 
zodat daarom ook al een verschuiving naar een later tijdstip 
nodig is." 

Ik vroeg mij af waarom dat nu niet toepasselijk zou zijn. Ik had 
gedacht het in verband te moeten brengen met het andere oir':rwerp, 
dat ik straks zal behandelen, want dat lag voor de hand. Maar nu is 
het raadsel ontsluierd en is er gezegd: Het is niet toepasselijk, omdat 
men vóór 1 Januari niet wist, dat er in het jaar 1948 verkiezing;n 
zouden zijn. Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat verschillende 
mensen dat wel hebben geweten, althans hebben kunnen verwachten. 
Maar bovendien kunnen er toch altijd tussentijdse verkiezingen zijn. 

Overigens wil ik gaarne toegeven, dat het vastkoppelen van die dag 
aan de op 22 Februari vastgestelde kiezerslijst niet geheel bevredigend 
is, zodat ik al heb gemeend te moeten opmerken in de Memorie van 
Antwoord, dat het bestaande stelsel op dit punt verbetering behoeft. 
Ik heb daarop doen volgen: 

„Naar hem bekend is, wijdt het Centraal Stembureau aan 
deze quaestie bijzondere aandacht. De ondergetekende ziet de 
desbetreffende voorstellen met belangstelling tegemoet." 

Verder kan ik tot mijn spijt niet gaan. Met name kan ik niet toe
zeggen te gemoet te komen aan de wens om voor deze verkiezingen 
de datum van 1 Januari te verschuiven naar 1 April. Dat past niet 
in het gehele stelsel van de wet. Ik gebruik hier weer de uitdrukking 
„kaartenhuis". Ik heb groot bezwaar een wijziging op dit punt over 
te nemen. 

De geachte afgevaardigde de heer Beernink heeft mij op het hart 
gebonden bij de grote herziening van de kieswet vooral er op te 
letten, dat tabel B zal worden herzien, waarin een onjuiste en ver
ouderde indeling van de provincies in statenkringen voorkomt. Ik wil 
gaarne toezeggen, dat ik dit punt in de bijzondere aandacht van het 
Centraal Stembureau zal aanbevelen en ook, dat ik — want dat 
heeft de geachte afgevaardigde in dit verband, meen ik, genoemd — 
ook in het overleg met de politieke partijen dit punt op de agenda 
zal plaatsen. 

Met de geachte afgevaardigde de heer Burger behoef ik de de?'n 
niet te kruisen. Heb ik zijn beschouwingen goed begrepen, dan w. 
die meer algemene beschouwingen omtrent de betekenis van het 
kiesrecht, waarbij ik mij kan aansluiten. 

Tot mijn grote voldoening heeft de heer Burger zich verder in het 
algemeen kunnen aansluiten bij het stelsel van deze wet en bij wat 
tot toelichting daarvan van de kant van de Regering is aangevoerd. 

De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen I tot en met XV worden achtereenvolgens zonder be 
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel XVI, luidende: 

„Na artikel 57/ worden de volgende artikelen ingevoegd: 

Artikel 57A.-. 
Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 57/ : 

en met 57p kan de kiezer, wiens naam voorkomt op de in hel 
eerste lid van artikel Sa bedoelde lijst, op zijn verzoek ge 
tigd worden in een gemeente te zijner keuze aan de itemming 
deel te nemen. 
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Artikel 57/. 

De kiezer, die gebruik wil maken van de bevoegdheid, be
doeld in artikel 51k, doet daarvan na 1 April, doch uiterlijk 
dertig dagen vóór de dag van de stemming, in persoon mede
deling ter secretarie van een gemeente aan de burgemeester oi' 
aan de daartoe door deze aangewezen ambtenaar. 

Hij geeft daarbij op zijn naam en voorletters of voornamen, 
nlsmede het jaar zijner geboorte en een correspondentieadres in 
Nederland. 

Van de mededeling wordt een schriftelijke verklaring opge
maakt, welke door de kiezer en door de burgemeester of de 
door deze aangewezen ambtenaar wordt ondertekend. 

De vorm en inrichting van de verklaring worden vastgesteld 
bij algemene maatregel van bestuur. 

Artikel 57»i. 
De burgemeester zendt de verklaring onverwijld aan de burge

meester van 's-Gravenhage. 
Wanneer de verzoeker voorkomt op de in het eerste lid van 

artikel 8« bedoelde lijst, plaatst laatstbedoelde burgemeester ol 
de door deze aangewezen ambtenaar een desbetreffende aan
tekening op de verklaring en voorziet deze van een volgnummer. 
Deze verklaring geldt alsdan als machtiging in de zin van arti
kel 57A'. Hij zendt deze onverwijld aan de verzoeker en stelt op 
de zoeven genoemde lijst de aantekening: L. 

Indien de verzoeker niet voorkomt op de in het vorig lid be
doelde lijst of op die lijst ingevolge artikel 7. vierde lid, een 
aantekening voorkomt, dat hij bevoegd is bij volmacht te stem
men, stelt de in dat lid bedoelde burgemeester of de door deze 
aangewezen ambtenaar op de verklaring een aantekening, in
houdende, om welke reden aan het verzoek, bedoeld in arti
kel 57A, niet kan worden voldaan en zendt de verklaring aan de 
verzoeker toe. 

Artikel 57B. 
In iedere gemeente wijzen burgemeester en wethouders één of 

meer stembureaux aan, waar de kiezers, die in het bezit zijn van 
een machtiging, als in artikel 57A bedoeld, zich moeten melden 
ter uitoefening van hun stemrecht. De adressen van die stem
bureaux worden door de burgemeester gedurende ten minste 
veertien dagen vóór de dag van stemming ter openbare kennis 
gebracht. Deze adressen worden bovendien vermeld op een lijst, 
welke gedurende de tot de stemming bepaalde tijd op duidelijk 
zichtbare wijze in elk stemlokaal is opgehangen. 

Artikel 57a. 
De machtiging treedt voor de toepassing van de artikelen 72 

en 73 in de plaats van de in die artikelen bedoelde kaart. 
Artikel 74 is van toepassing, met dien verstande, dat de voor

zitter in plaats van het nummer, waaronder de kiezer op het 
uittreksel uit de kiezerslijst voorkomt, het nummer van de 
machtiging opleest. 

Artikel 57p. 
In afwijking, voor zoveel nodig, van hel bepaalde in artikel 76 

stelt een der leden van het stembureau op de daarvoor bestemde 
plaats op de machtiging zijn paraaf, ten bewijze, dat de kiezer 
aan de stemming heeft deelgenomen. 

Tevens wordt op een lijst aantekening gehouden van de naam 
van de kiezer en het nummer van de machtiging. 

De vorm en de inrichting van de lijst worden vastgesteld bij 
algemene maatregel van bestuur.'" 

De heer Bccrnink: Mijnheer de Voorzitter! In het eerste lid van 
artikel 57/ wordt gezegd, dat de kiezer, die gebruik wil maken van 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 57A, daarvan na I April, doch 
uiterlijk 30 dagen vóór de dag van de stemming, in persoon mede
deling ter gemeentesecretarie moet doen. 

Nu rijst in de eerste plaats de vraag hoe een kiezer, die van de in 
artikel 57A bedoelde gelegenheid gebruik wil maken, moet handelen. 
;tls de stemming in de maand April van een bepaald jaar valt. 

Denkbeeldig is zulk een geval niet, want in 1933 vonden de Kamer
verkiezingen op 26 April plaats. 

Hij moet dus na I April mededeling ter secretarie doen. maar is 
aan de andere kant gebonden aan de termijn van 30 dagen, zodat het 
in feite hierop neer komt. dat hij de vereiste mededeling met kan 
doen. 

Hier klopt iets met. Mjptheer de Voor/ntte*! 

(Beernink e. a.) 
En verder bestaat de mogelijkheid, dat een stemming plaats vindt 

in Januari, Februari of Maart van een bepaald jaar. 
De kiezer is dus vóór 1 April niet in de gelegenheid de vereiste 

mededeling te doen. 
Bij mij komt in dit verband de vraag op of de woorden „na 1 April, 

doch" niet beter uit het eerste lid van artikel 57/ kunnen worden 
geschrapt. 

Ik begrijp, dat die woorden zijn opgenomen in verband met het 
van kracht worden van de kiezerslijst, maar ik geloof, dat wij bij 
schrapping van die woorden minder moeilijkheden zullen krijgen 
dan bij handhaving er van. 

In dit verband moge ik er nog op wijzen, Mijnheer de Voorzitter. 
dat in het eerste lid van artikel 576 van de kieswet, waarin gesproken 
wordt over het stemmen in een andere gemeente, de woorden „na 
1 April" ook niet voorkomen. 

Ik lees in het eerste lid van artikel 57/? het volgende: 

„De kiezer, die gebruik maken wil van de in artikel 57Ö toe
gekende bevoegdheid, deelt uiterlijk veertien dagen vóór de voor 
de stemming bepaalde dag in persoon ter secretarie van een 
gemeente aan de burgemeester of aan de daartoe door deze 
aangewezen ambtenaar mede in welke gemeente hij aan de 
stemming deelnemen wil.". 

En ik geloof, dat wij zonder enig bezwaar in artikel 57/ een analoge 
regeling kunnen treffen, door de woorden „na 1 April, doch" te 
schrappen. 

De heet Witteman. Minister van Binnenlandse Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! Met alle eerbied voor de grote deskundigheid van de 
geachte afgevaardigde de heer Beernink, zou ik toch werkelijk de 
Kamer ernstig willen ontraden een dergelijke redactiewijziging zo 
incidenteel bij amendement tot stand te brengen. Deze zaak is door 
het Centraal Stembureau zorgvuldig voorbereid. Ik moet bezwaar 
maken om aan het verlangen van de geachte afgevaardigde te 
gemoet te komen om deze zo onschuldig schijnende woorden van 
bedoeld artikel te schrappen. Ik word hierin bemoedigd door de 
opmerking van de geachte afgevaardigde zelf, waaruit mij blijkt, 
dat zijn opmerking toch in hoofdzaak theoretische en geen practische 
betekenis heeft. Immers in het geval, dat de verkiezingen zouden 
plaats hebben op een ander tijdstip dan zij dit jaar zouden plaats 
hebben. 

Ik meen. Mijnheer de Voorzitter, dat wij deze woorden in dit 
artikel moeten laten staan en bij een algemene herziening van de 
kieswet eens zullen moeten zien wat wij daaraan kunnen doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel XVI wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

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

Beraadslaging over artikel XXIX, luidende; 

„In artikel 150 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a In het eerste lid wordt in plaats van „drie gulden" ge
lezen: „vijf gulden"; 

/>. In het tweede lid wordt in plaats va*i „oen gukten" ge
lezen: „vijftien gulden"." 

De heer van den Heuvel: Mijnheer de Voorzitter! Het is niet mijn 
bedoeling om nu nog een debat te gaan openen over de boete, maar 
ik wil toch verklaren, dat de argumenten, die de geachte afgevaar
digde de heer Burger en de geachte bewindsman hebben gegeven, 
mij niet hebben overtuigd van de wenselijkheid om deze boete te 
verhogen. Het al of niet naleven van de wet is ten slotte niet afhan
kelijk van de hoogte van de boete, maar is hiervan afhankelijk of 
met voldoende energie — als ik dit woord op dit terrein mag ge
bruiken — en met voldoende nauwkeurigheid de vervolging wordt 
ingesteld. De ervaring heeft bewezen, dat dit allerminst het geval is 
geweest in het verleden en er is dus geen enkele grond om aan te 
nemen, dat het in de toekomst wel en beter het geval zou wezen 
Daarom geloof ik, dat boeteverhoging niets met de eerbied voor 
wettelijke bepalingen te maken behoeft te hebben. De strafmaat is 
ten slotte niet beslissend voor de eerbied voor wettelijke bepalingen, 
waaraan ik niel wil tornen. Overigens zal men moeten toestemmen. 
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dat bedragen van ciezc aard, drie ol vijf gulden, voor een arm mens 
van grote betekenis en voor een onverschillige rijkaard zonder be 
tekenis rijn. Dit lijkt enigszins op klassejustitie, omdat de bedragen 
practisch zo onevenredig zijn. Intussen wil ik mij er toe bepalen om 
namens onze fractie te verklaren, dat wij geacht willen worden tegen 
dit artikel te hebben gestemd. Wij zullen geen hoofdelijke Stemming 
vragen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel XXIX wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De heer van den Heuvel zal aantekening worden 
verleend, dat hij en de andere leden van zijn fractie geacht wensen 
te worden tegen dit artikel te hebben gestemd. 

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

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende 
voorschriften betreffende het stemmen ïïoor militairen bij een i>i 194S 
te honden verkiezing voor de Tweede Kamer der Statcn-Generaal 
(690). 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Burger: Mijnheer de Voorzitter! Hel is niet, omdat ik 
uiting zou willen geven aan een zekere mate van critiek. dat ik over 
dit ontwerp het woord vraag, maar integendeel, omdat ik het van 
belang acht uitdrukkelijk ook dezerzijds, namens mijn politieke 
vrienden te constateren hoezeer wij het op prijs gesteld hebben, dat 
de Minister het initiatief in deze materie genomen heeft. 

Tot op heden was het niet de gewoonte, dat militairen op deze 
wijze aan de verkiezing konden deelnemen, maar in de latere jaren 
is het gevoel ontstaan, dat dit toch wel noodzakelijk is, zulks uiteraard 
in belangrijke mate, omdat zoveel meer militairen dan normaal onder 
de wapenen zijn en verder omdat ze daar ook zoveel langer verblijven. 
Dat alles gaf het gevoel, dat verkorting in hun rechten als Staats
burger als gevolg van hun militaire verplichtingen niet redelijk was 
en dat gezocht moest worden naar middelen om daaraan te gemoet te 
komen. Ook elders is men hiertoe overgegaan; in Engeland b.v. zijn 
soortgelijke pogingen ondernomen en heeft men gezocht naar het 
meest juiste systeem om het recht der militairen als Staatsburger te 
handhaven en in het oog te houden. Dit verdient alle appreciatie en 
waardering. 

Nu kan men zich verdiepen in allerlei vraagstukken, b.v. hoe dit 
formeel het best kan worden uitgevoerd, of dit zou moeten gebeuren 
bij volmacht dan wel bij brief. De Minister heeft gekozen een 
systeem, dat alreeds in onze kieswet bekend was, nl. bij volmacht, 
omdat dit uiteraard de minste complicaties meebrengt. Al mist het 
dan de attractie van het directe, men kan toch zeggen, dat hiermede 
in het overgrote deel van de gevallen aan de politieke wensen van de 
betrokken militairen kan voldaan worden. Daarom is er voor de 
Minister gerede grond geweest bij het eerste experiment op dit terrein 
zich aan te sluiten bij hetgeen reeds bekend was in onze kieswet. 

In dit verband is ook geopperd de vraag of het in zover gehee! 
verantwoord was, ook aan militairen het kiesrecht te geven, waar zij. 
gezien ook de betrokken getallen, die ons uit de stukken bekend zijn. 
eigenlijk niet in staat zouden zijn aan de uitslag enige wijziging van 
betekenis aan te brengen, met andere woorden: waar hun deelneming 
aan de stemming niet enig gevolg ten aanzien van de uitslag zou 
hebben. Deze quaestie is echter in het geheel niet aan de orde; ik 
verwijs hiervoor naar het betoog, door mij bij het vorig wetsontwerp 
gehouden. Hei feit, dat wij de mogelijkheid hebben van periodieke 
vrije stemming, is van dusdanige waarde en van zodanige betekenis. 
zoals allerlei omstandigheden in de wereld ons telkens weer opnieuw 
bewijzen, dat degenen, die dat recht hebben, ook het recht moeten 
kunnen hebben om dat recht uit te oefenen, voor zover dat mogelijl
is. Dit houdt niet in. dat hier het volmaakte is bereikt, dat hier ook 
inderdaad de volle 100 pet. van de kiesgerechtigden zal kunnen 
stemmen. 

Bij de quaestie van hel stemmen door schippers is zojuist bij de 
behandeling van het vorige wetsontwerp gebleken, dal er allerlei 

omstandigheden kunnen zijn. waardoor iemand verhinderd is zijn 
recht uit te oefenen, maar uat zijn incidentele redenen van ver
hindering; het is niet zo, dat een gehele categorie daarbij zou kunnen 
worden getrokken. Het is daarom zo gelukkig, dat deze gedachte, nl. 
dat niet een gehele categorie uitgeschakeld zal zijn, ook in dit wets
ontwerp tot uitdrukking komt. Er is hier een categorie van militairen, 
die om vroeger wel acceptabele redenen niet aan de verkiezingen kon 
deelnemen; toen werd dat niet zo gevoeld als een tekortkoming. 
Thans is daartoe evenwel de mogelijkheid geopend door de Minister 
en ik geloof, dat wij dat met vreugde moeten begroeten. Het gaat 
hier om een principieel recht, dat zijn verwezenlijking moet kunnen 
hebben. De vraag of dit iets aan de uitslag af of toe doet, is hier 
niet aan de orde. Ik stel dus dit wetsontwerp bijzonder op prijs. 

Nu is het zo, dat, wanneer men aan een bevolking of aan een 
zekere bevolkingsgroep de vraag gaat stellen hoe men zich politiek 
wil uiten en hoe men. verder gaande, wil gebruik maken van zijn 
recht om invloed uit te oefenen op de richting van ons Staatsbestel, 
daaraan als onvermijdelijk complement verbonden is, dat men alles 
in het werk moet stellen, dat degenen, die mede moeten bepalen in 
welke richting het Staatsbestel zich zal bewegen, ook de gelegenheid 
en het recht moeten hebben zich te oriënteren omtrent de verschil
lende mogelijkheden in dit opzicht. Wij ondervinden en ondergaan 
dat in ons land in ruime mate; men heeft de verkiezingsstrijd, de 
propaganda van verschillende groepen, die in dit opzicht op meer 
of minder vriendelijke wijze van mening verschillen, door welk 
actie voeren de aandacht van het publiek wordt getrokken, op welke 
wijze een zo groot mogelijk aantal na ernstige en gezette overweging 
zijn stem in dit opzicht bepaalt. Als dit — en dat is naar mijn ge
voelen onmiskenbaar het geval — de noodzakelijke consequentie is 
van het feit, dat men iemand stemrecht verleent, komt het mij voor. 
dat het uitermate bezwaarlijk is om aan militairen die zelfde vraag 
voor te leggen op deze grondslag, dat hun de mogelijkheid van deze 
voorbereiding, van het geïnformeerd en ingelicht zijn omtrent de 
situatie, zoals deze zich ten aanzien van de stembus en de politieke 
verhoudingen voordoet, zou ontbreken. 

In de Memorie van Antwoord wordt gesproken in deze zin, dat 
politieke propaganda in het leger niet kan worden toegestaan. Ik 
geloof, dat ik wel kan bevroeden in welke richting de steller van 
deze Memorie van Antwoord heeft gedacht. Hij heeft wellicht ge
dacht: wanneer ik zie hoe in het gewone burgerleven de politieke 
strijd zich ontwikkelt, hoe de meningen op allerlei manier, soms nogal 
luidruchtig, op elkaar botsen, kan ik dat toch heel bezwaarlijk in 
liet leger hebben: ieder is als Staatsburger gelijk, maar in de mili
taire rangen en verhoudingen is ongelijkheid en vermenging van 
bepaalde grootheden in het geregelde militaire verband kan be
zwaarlijk zijn. 

Ik kan mij daarin plaatsen, maar ik geloof toch, dat hier niet 
zonder meer gedacht behoeft te worden in deze termen, dat de 
politieke partijenstrijd, zoals wij die in het gewone leven kennen, te 
midden van de militairen wordt gebracht. Ik kan mij voorstellen, 
dat men toch ook in het militaire apparaat voorlichting, inlichtingen 
en beschouwingen zou kunnen geven in zodanige zin, dat aan de 
redelijke eis te gemoet gekomen wordt, dat men althans de mogelijk
heid heeft zich bij deze verkiezingen zo goed mogelijk te oriënteren 
en voor te bereiden. Ik zou dus iets van het rigoureuze van deze 
stelling willen afnemen. Het zou mij niet verwonderen, wanneer ik 
dan niet in strijd zou zijn met de eigenlijke gedachte van de steller 
van deze Memorie van Antwoord. Wanneer ik het zo stel. dat een 
positieve uiteenzetting van het standpunt van een nolitieke nartij 
mogelijk moet zijn, die in geen enkel opzicht in strijd geacht kan 
worden met wat genoemd wordt de krijgstucht, geloof.ik, dat daar
legen redelijkerwijze geen bezwaar kan bestaan. 

Ik zie deze voorlichting en wat daarmede verband houd) als een 
normale consequentie van het feil. dal men iemand het stemrecht 
geeft, en ook de militaire autoriteiten zullen moeten begrijpen, dat. 
wanneer zij dat als recht accepteren, zij ook moeten accepteren de 
voorlichting, die nodig is om tot een doelbewust uitbrengen van 
slem te geraken. Doel men dal niet, dan komi men tol di( -
punt, dat wel een recht gegeven wordt, maar dut de uitslag da 
voor het geheel toch niet van betekenis is. een standpunt, •! 
Regering zelf met kracht bestreden heelt in de Memorie van 
woord — gelukkig: ik ben het volkomen eens niet die be 
van het standpunt —: Hebben die stemmen nog een zekere in' 
op het geheel, zo neen. waarover zullen wij ons dan druk maken? 
De Regering zegt: zij hebben hier een recht als Staatsburger, o 
acht het elfeet op de uitslag. Maar dan iü hei voor 
niet moeilijk om de consequentie te trekken, dat ook d< 
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reiding, die nodig is om dat Staatsburgerschap op behoorlijke en 
verantwoorde wijze uit te oefenen, dient plaats te hebben. Ik zou het 
zeer op prijs stellen, wanneer de Minister met een enke! woord de 
bewuste zin uit de Memorie van Antwoord, die door mij enigszins 
uitvoerig becritiseerd is, enigermate zou willen toelichten, ik hoop in 
deze zin, dat wij een lezing horen, die acceptabel is in de teneur van 
hetgeen ik zojuist naar voren heb gebracht. 

De heer van den Heuvel: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil beginnen 
met uit te spreken, dat het ook door mij zeer gewaardeerd wordt, dat 
voor de militairen in Indië de mogelijkheid zal worden geschapen 
aan de komende Kamerverkiezingen deel te nemen. Ik geloof, dat 
het niet nodig is de vele argumenten, die daarvoor kunnen worden 
aangevoerd, te herhalen. De Regering heeft zich beslist op het stand
punt geplaatst, dat het moet gebeuren, en ik kan mij met de moti
vering van de Regering volkomen verenigen. 

Ik zie ook wel in, dat, hoezeer er bezwaren zijn tegen de manier, 
waarop de stemmen zullen worden uitgebracht, het in de gegeven 
omstandigheden, gezien de afkerigheid van de Minister om wijzi
gingen in zijn wetsontwerp aan te brengen, uitermate bezwaarlijk zal 
zijn bij deze beraadslaging een meer doeltreffende manier van stem
men te verkrijgen. Het zou naar mijn mening de voorkeur hebben 
verdiend, indien niet een meervoudig stemrecht van anderen was in
gevoerd, maar indien de betrokkenen zelf hadden kunnen stemmen, 
zoals toch ook bij de Engelse verkiezingen het geval is geweest. Ik 
geloof, dat het bezwaar, dat de uitslag van de verkiezingen dan te 
laat bekend zou zijn, nauwelijks kan gelden. Het gaat hier toch niet 
over grote getallen. Misschien zou er ten aanzien van een of twee 
zetels niet voldoende zekerheid bestaan, maar voor wat de hoofd
zaak van de verkiezingen betreft, zou de uitslag vrij spoedig bekend 
zijn. Intussen zie ik in, dat het weinig zin heeft op dit denkbeeld voort 
te borduren. Alleen zou ik de Minister willen verzoeken bij het maken 
van de definitieve regeling voor de in het buitenland vertoevende 
Nederlanders een ander middel te overwegen, dat minder bezwaarlijk 
is dan het thans voorgestelde. 

In de eerste plaats zou ik de Minister tot voorzichtigheid willen 
manen in verband met het verlangen van de heer Burger. Ik kan 
mij volkomen verenigen met wat de Minister op blz. 2 van de Me
morie van Antwoord heeft opgemerkt, nl.: 

„Het ligt niet in de bedoeling bijzondere maatregelen te 
nemen, opdat de militairen in Indië politieke voorlichting ont
vangen. Het voeren van politieke propaganda onder de mili
tairen ten behoeve van de verkiezingen is nimmer toegestaan." 

Ik geloof, dat het uiterst gevaarlijk zou zijn, wanneer van re
geringswege het voeren van politieke propaganda in Indië bevor
derd zou worden. Het enige, wat ik zou willen vragen, is, dat de 
P.cr.ering er voor zorgt, dat de voorlichting, die nodig is, bij de be
trokkenen kan komen. 

Ten slotte zou ik er toch bij de Minister op willen aandringen, 
hoezeer ik nu wel ken zijn antipathie om wijzigingen in zijn wets
ontwerp aan te brengen, een kleine wijziging aan te brengen, die 
geheel losstaat van de knobbels, die de Minister heeft. Dit is een 
wijziging van zo uiterst eenvoudige aard, dat het Centraal Stem
bureau of welke andere deskundige ook, daarover niet geraadpleegd 
behoeft te worden. Deze wijziging betreft het voorgestelde in het 
tweede lid van artikel 7, waarbij het aantal volmachten, dat door 
een kiezer mag worden aangenomen, tot vijf wordt beperkt. Men 
moet zich de zaak, waarom het hier gaat, goed voorstellen. Insulinde 
ligt op grote afstand, de mensen zijn verspreid over de gehele Ar
chipel en overleg omtrent het regelen van de volmachten kan er niet 
zijn. 

Ik stel mij voor, dat de formulieren voor de volmachten op ver
schillende plaatsen in Indië verkrijgbaar zullen zijn en deze zullen 
door de militairen naar bepaalde plaatsen in Nederland worden ge
zonden. Nu is het in dorpen veelal zo, en zeer vaak in een dorp, 
waar men maar één school heeft, dat het hoofd van de school de 
vertrouwensman van de dorpelingen is. Het is dus mogelijk, dat men 
6. 7 of 8 van die volmachten naar de betreffende onderwijzer toe

t en indien de betrokkene deze volmachten tegelijkertijd 
indient, zal het gevolg zijn, dat zij allemaal waardeloos zijn. In de 
praetijk zal hij er in de regel wel 3 of 4 achterhouden, maar de door 
mij genoemde mogelijkheid bestaat toch en dat zou dan betekenen. 
out deze mensen van de uitoefening van het stemrecht in de praetijk 
verstoken zijn gebleven, want te herstellen is er dan in dit opzicht 
niets n-.eer. Wanneer er nu bij de Minister overwegend groot bezwaa' 
zou bestaan tegen het doen vervallen van artikel 7, tweede lid, waar

(van den Heuvel e. a.) 
door dus deze limiet van vijf zou vervallen, dan zou men dat ene 
euvel naast zoveel andere euvelen op de koop toe moeten nemen. 
Ik moet echter eerlijk zeggen, dat ik met geen mogelijkheid kan 
inzien, welke bezwaren er in dit opzicht bestaan deze limiet te laten 
vervallen en het dus op grond van de toevallige omstandigheid, dat 
men aan één persoon meer dan vijf volmachten stuurt, mogelijk te 
doen zijn, dat de uitgebrachte stemmen van de betrokkenen waarde
loos worden. Ik zou derhalve wensen, Mijnheer de Voorzitter, dat 
deze limiet van vijf komt te vervallen. In elk geval zou ik het cijfer 
vijf willen verhogen tot tien. Mijns inziens is er geen enkele aanleiding 
om deze limiet van vijf te stellen. Het zou nog iets anders zijn, als 
de militairen zich alleen op één punt in Indië bevonden, zodat zij 
over het verzenden van de volmachten overleg met elkaar konden 
plegen. Zij zijn echter over geheel Indië verspreid en toevalligerwijze 
zou het kunnen voorkomen, dat daardoor een aantal formulieren 
waardeloos wordt, omdat te veel formulieren door één en dezelfde 
persoon worden ingediend. Ik zou aan de Minister willen vragen 
of hij derhalve op de door mij aangegeven gronden het tweede lid 
van artikel 7 wil terugnemen. Ik heb een daartoe strekkend amen
dement nog niet ingediend, omdat ik eerst hieromtrent de mening 
van de Minister wil horen. Ik hoop dus, dat de Minister het bedoelde 
lid zal terugnemen, tenzij hij mij kan overtuigen, dat dit op al te 
grote bezwaren stuit. 

De heer Korthals: Mijnheer de Voorzitter! Een regeling voor 
het stemmen door onze jongens, die thans overzee hun vaderlandse 
plicht vervullen, hebben mijn politieke vrienden en ik met zeer 
veel belangstelling te gemoet gezien. Het gaat hier om ongeveer 
30 OCX) militairen en het is zeer verheugend, dat de Regering dezen 
in de gelegenheid wil stellen hun stem uit te brengen. In 1946 was 
een regeling nog niet mogelijk, maar nu het Overheidsapparaat,' 
in bijzonder het gemeentelijke, met zijn werkzaamheden rneer en 
meer „bij" is, kon het niet uitblijven of voor onze mannen overzee 
zou de gelegenheid geschapen moeten worden het hun toekomende 
stemrecht uit te oefenen. Hun, die dag in, dag uit hun leven veil 
hebben gehad voor de goede vaderlandse zaak, zijn wij zeker ver
schuldigd alles te doen om hen in de gelegenheid te stellen mee 
te beslissen over de richting, waarin de politiek van ons Koninkrijk 
zal worden gevoerd. 

In dit verband wil ik ook wel zeggen mij in het geheel niet op 
het standpunt te kunnen stellen van die leden, die blijkens het Voor
lopig Verslag ook „daarom groot bezwaar tegen het onderhavige 
voorstel" hadden „omdat naar hun gevoelen deze uitbreiding van 
het kiesrecht vermoedelijk niets aan de uitslag der verkiezingen zal 
veranderen". 

Dat is toch wel een zeer verkeerde instelling tegenover het pro
bleem. Wanneer mensen een recht hebben, en het kiesrecht is één der 
belangrijkste, dan gaat het toch niet aan om van bovenaf te zeggen: 
hun zal ik het maar niet mogelijk maken, omdat het toch van geen 
betekenis is voor de uitslag. Wanneer men vandaag deze weg op
gaat, is men binnenkort bij. het standpunt, dat men nog wel meer 
groepen kan uitschakelen van het kiesrecht. Het verheugt mij dan 
ook, dat de Regering tegenover deze opvatting vierkant stelling 
heeft genomen. 

Ik ga ook akkoord met de opvatting der Regering, dat de leden 
van de Koninklijke Marine evenzeer in de gelegenheid moeten zijn 
hun stem uit te brengen als de leden van de Koninklijke Land
macht. 

Het grondwettelijke bezwaar kan ik niet delen. In beginsel heb
ben de militairen het recht te stemmen. Het thans voorgestelde zie 
ik als een regeling, die technisch mogelijk moet maken, dat dit recht 
kan worden uitgeoefend. 

Thans dan enige woorden over dat technische. In het Voorlopig 
Verslag is aanbevolen het stemmen te velde, het stemmen bij brief. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook ik acht de voorgestelde regeling — 
het stemmen door gemachtigden — niet gelukkig en ik heb met 
instemming gelezen, dat de ondertekenende Ministers ook verre de 
voorkeur zouden geven „aan een stelsel, waarbij de militairen over
zee zelf hun stem zouden kunnen uitbrengen". Daarover behoeft 
dus niet meer van gedachten te worden gewisseld. 

De Regering dccH nu verder mede, dat de korte tijd van voor
bereiding het onmogelijk maakte om de daarvoor nodige wijzi
gingen in de kieswet aan te brengen. Het is spijtig, want ik meen, 
dat een te korte tijd van voorbereiding gevolg is van een te laat 
beginnen met het onwcrpcn der regeling. 

Ik vraag mij ook af of de Regering de bezwaren niet wat te breed 
uitmeet. „De ondergetekenden zouden niet gaarne de verantwoorde
lijkheid aanvaarden voor een regeling, waarvan niet vaststaat, dat 
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zij practisch uitvoerbaar en niet „waterdicht" is.", zo lees ik in de 
Memorie van Antwoord. 

Natuurlijk, Mijnheer de Voorzitter, moet gestreefd worden naar 
een zo deugdzaam mogelijke regeling; daarover behoeft geen verschil 
van inzicht te bestaan. Ik zie echter niet in de Memorie van Ant
woord waarom die niet te maken zou zijn. De argumenten tegen het 
zelf doen uitbrengen door de militairen van hun stem lichten dat 
namelijk niet toe. Het is een uitspraak zonder meer. 

Als hoofdbezwaar wordt genoemd de omstandigheid, dat de uit
slag der stemming eerst na enige tijd kan worden bekendgemaakt. 
Hoe lang zal de vertraging van de uitslag der verkiezingen duren? 
En waarom is deze onaanvaardbaar? Waar immers de uitslag toch 
spoedig wel in hoofdzaak kan worden vastgesteld. 

Ver boven deze vertraging uit gaat voor mij het belang, dat de 
mensen zelf hun stem kunnen uitbrengen. Het wil mij voorkomen, 
dat dit aan de zuiverheid der stemming zal ten goede komen en ook 
aan „het geheim der stemming". Op bladz. 3 der Memorie van Ant
woord stelt de Regering, dat het geheim der stemming al te zeer zal 
worden aangetast, „indien men de mogelijkheid zou scheppen, dat ook 
reserve-gemachtigden zouden worden ingelicht omtrent de politieke 
voorkeur van de kiezer". 

Ik wil opmerken, dat nu bij het huidige stelsel van gemachtigden 
toch ook reeds velen over de politieke voorkeur van de kiezer worden 
ingelicht, nu het stelsel in zo grote omvang moet worden toegepast. 
Wat, naar mijn mening, ook ernstig tegen dit stelsel pleit. Natuur
lijk, wanneer het in de practijk absoluut onmogelijk blijkt, zou het 
moeten worden aanvaard, maar de argumentatie onderaan op 
bladz. 2 der Memorie van Antwoord is vooralsnog toch niet over
tuigend. 

Die termijnen van 24 dagen en een week, die daar genoemd wor
den, zijn die niet te verkorten? Ik geef toe, dat men bij een termijn 
van 40 dagen niet ruim zit, maar kunnen de genoemde termijnen 
met veel goede wil niet worden ingekort? 

De Minister heeft zoeven gesproken van een kaartenhuis, met 
betrekking tot de kieswet. Dat is de reden waarom men verder aan 
het stelsel niet kan tornen. Ik zou echter, mij aansluitend bij de heer 
van den Heuvel, willen vragen of in de toekomst geen andere regeling 
kan worden gevolgd. 

Ten slotte nog dit, Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft ge
zegd, dat hij er weinig voor voelde de propaganda in het leger te 
bevorderen. Nu is deze quaestie een belangrijk punt en ik meen in 
dezen aan de zijde der Regering te moeten staan, ook al omdat de 
mensen in Indië door middel van de kranten niet geheel onkundig 
zijn van wat hier geschiedt en in de tweede plaats omdat de moge
lijkheid van ondermijning van de krijgstucht toch niet denkbeeldig 
moet worden geacht. 

Verder sluit ik mij aan bij de heer van den Heuvel, die gevraagd 
heeft of het niet mogelijk is één gevolmachtigde te machtigen voor 
meer kiesgerechtigden te stemmen dan voor vijf. Het zal in de practijk 
kunnen voorkomen, dat er een groot aantal mensen zijn, die één 
man aanwijzen om als gevolmachtigde te stemmen. Alle stemmen van 
meer dan vijf kiesgerechtigden, voor wie die persoon volmacht zou 
krijgen, zullen dan verloren gaan. Ook ik wil daarom aandringen 
op uitbreiding, zij het een beperkte. 

De heer Wagcnaar: Mijnheer de Voorzitter! Ook wij kunnen in
stemmen met de mogelijkheid, die de militairen volgens dit wets
ontwerp krijgen om aan de verkiezingen deel te nemen. Ook de ge
kozen vorm, blijkens het kiezen bij volmacht, lijkt mij, voor wat deze 
verkiezingen betreft, de enig juiste oplossing. Alleen hebben wij be
zwaar wat betreft de voorlichting van de militairen, waarbij ik niet 
een debat met de Minister wil aangaan over de vraag of die voor
lichting al dan niet aan militairen moet kunnen worden gegeven, 
daarvoor zouden dan ook de Ministers van Oorlog en van Marine 
aanwezig moeten zijn. Alleen wijs ik er op, dat de Minister in de 
Memorie van Antwoord zegt: 

„Het ligt niet in de bedoeling bijzondere maatregelen te nemen, 
opdat de militairen in Indië politieke voorlichting ontvangen. Hel 
voeren van politieke propaganda onder de militairen ten behoeve 
van de verkiezingen is nimmer toegestaan." 

Uit de eerste alinea, dat geen bijzondere maatregelen genomen 
zullen worden, leid ik af, dat de Minister zich ook op het standpunt 
stelt, dat in feite al een bepaalde voorlichting plaats vindt, b.v. door 
het lezen van de couranten. Ik denk daarbij echter ook aan een andere 
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mogelijkheid, nl. uitzendingen van de radiozender PCJ. Nu wreekt 
zich in het bijzonder het feit, dat het aan de militairen verboden is, 
„De Waarheid" te lezen, waardoor althans een zekere voorlichting 
mogelijk zou zijn geweest, waardoor de militairen zich toch eniger
mate zouden hebben kunnen oriënteren. Thans zijn ook op uitnodiging 
van de Legervoorlichtingsdienst enkele journalisten naar Indië ver
trokken per schip te zamen met de troepen; deze journalisten zullen 
dus voorlichting kunnen geven in de pers. Maar bij deze groep jour
nalisten, die dus uitgezonden is om de bevolking voor te lichten en 
daardoor ook de militairen, is het dagblad „De Waarheid" echter uit
gesloten. Het is dus wel zeer duidelijk, dat dit blad, en daardoor onze 
beweging, in een zeer nadelige positie is geplaatst door de maatregeien 
van de Regering. Dit is ook niet in overeenstemming met een demo
cratische gang van zaken, zoals bij de verkiezingen noodzakelijk is. 
Ik zou de Minister willen vragen de mogelijkheden voor het voeren 
van propaganda onder de militairen voor alle aan de verkiezingen 
deelnemende partijen gelijk te maken. Zou de PCJ-zender voor het 
voeren van propaganda worden gebruikt, dan ook alle groepen daarin 
betrekken. Het is ook niet de bedoeling, dat de Regering politieke 
voorlichting geeft, maar de partijen. Aan deze voorlichting moeten 
echter alle politieke partijen deel hebben. 

De heer Witteman, Minister van Binnenlandse Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan de verschillende sprekers dankbaar zijn, dat 
zij dit wetsontwerp met instemming hebben begroet en dat zij zo 
zachtmoedig zijn geweest ten opzichte van mij, door alleen met op
merkingen te komen en er geen voorstellen van te maken. 

De discussie betrof enkele zeer beperkte, zij het wel interessante 
zaken. In de eerste plaats de quaestie van de politieke propaganda. 
Ik mag opmerken, dat in het Voorlopig Verslag aan de Regering was 
gevraagd: 

„Wil de Regering mogelijk maken, of zelfs bevorderen, zo 
werd door zeer vele leden gevraagd, dat de militairen in Indië 
voldoende politieke voorlichting ontvangen?" 

Daarop is in de Memorie van Antwoord geantwoord: 

„Het ligt niet in de bedoeling bijzondere maatregelen te 
nemen, opdat de militairen in Indië politieke voorlichting ont
vangen." 

Ik hoop, dat men dit antwoord goed leest. Het ligt dus niet in 
de bedoeling bijzondere maatregelen te nemen. Nu zijn er toch 
enkele geachte afgevaardigden, die zelfs met dit voorzichtig gestelde 
antwoord niet geheel tevreden zijn. Niemand minder dan een van 
mijn ambtsvoorgangers, de geachte afgevaardigde de heer Burger, 
heeft er op gewezen, dat, als men de militairen in Indië het kiesrecht 
geeft, zij toch in ieder geval in staat moeten worden gesteld te 
beoordelen wat zij doen. En de geachte afgevaardigde de heer van 
den Heuvel heeft gezegd, dat in elk geval beletselen moeten worden 
weggenomen. Ik moet zeggen, dat ik wel enigszins onder de indruk 
ben geraakt van de opmerkingen, die in dit opzicht zijn gemaakt. 
Ik zou, mij op dit punt natuurlijk ook zeer voorzichtig willende 
uitdrukken, willen zeggen, dat de Regering zal overwegen — ik doe 
dat in overleg met mijn ambtgenoot van Oorlog, die hedenmiddag 
niet aanwezig kon zijn — de bestaande voorlichtingsmogelijkheden 
te verruimen. Over de vorm, waarin dat zal kunnen gebeuren, zal ik 
mij nog niet uitlaten. Dat is ook een punt van nader overleg. 

Zo is het ook met de quaestie, welke de geachte afgevaardigde de 
heer Wagenaar naar voren bracht, nl. of het mogelijk zal zijn, langs 
de P.C.J.zender alle politieke partijen te laten optreden, ten einde 
toespraken te houden. Dit punt zal ik met mijn ambtgenoot, wie dit 
vooral aangaat, bespreken. 

Ten aanzien van de quaestie, dat „De Waarheid" in het leger 
verboden is, kan ik zeer kort zijn, omdat dit niet op mijn terrein 
ligt. Ik meen, dat hierover vroeger al gesproken is in deze Kamer, 
en ik moge verwijzen naar het standpunt, dat door mijn ambtgenoot 
van Oorlog te dien aanzien is ingenomen. 

Dan zijn er enkele geachte afgevaardigden, die een zekere voor
keur te kennen hebben gegeven voor het Engelse stelsel — zonder 
daarvan een voorstel te maken —, waarbij gestemd wordt niet bij 
volmacht, doch bij brief. Die geachte afgevaardigden hebben be
grepen, dat het niet meer mogelijk zal zijn dit alsnog in te voeren, 
maar zij hebben uitdrukking gegeven aan hun teleurstelling daarover 
en gevraagd of ik niet wil overwegen, dat Engelse stelsel bij de 
meer algehele herziening van de kieswet in te voeren. Ik wil, tot goed 
begrip van de zaak, het enthusiasme voor dat Engelse stelsel "toch 
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enigszins bekoelen, door mede te delen, dut in de eerste plaats dat 
stelsel in Engeland beter past dan hier, omdat men daar een geheel 
ander kiesstelsel heeft, nl. het districtenstelsel, waarbij als regel niet 
meer dan'drie candidaten worden gesteld, en in een minimum van 
tijd na de candidaatstelling de stembiljetten en de candidatenlijsten 
kunnen worden vastgesteld, gedrukt en verzonden. 

Op de tweede plaats wil ik opmerken, dat zelfs in het Engelse 
stelsel het stemmen bij brief niet mogelijk is voor de Far East. doch 
alleen voor landstreken, die veel dichterbij liggen, maar met name 
niet voor Malakka, het Oosten. Nieuw-Zeeland, enz.; dus voor de 
verst gelegen streken niet met het oog op het tijdverlies. 

Op de derde plaats, dat ook in Engeland dit stelsel zodanige ver
traging geeft, dat eerst drie weken nadat de stemming heeft plaats 
gehad de uitslag bekend is. Het heeft mij enigszins verbaasd enkele 

:hte afgevaardigden met enige luchthartigheid te horen zeggen, 
dat enig uitstel er niet toe doet. omdat toch in hoofdzaak de uitslag 
wel bekend zal zijn. Waar hel om vrij belangrijke getallen gaat, meen 
ik, dat dit op zich zelf toch wel een reden is om dal stelsel niet zonder 
meer te bewonderen en over te nemen. Het is dan ook geen wonder. 
:. ; Minister Ede in het Engelse Lagerhuis heeft verklaard, dat dat 

stelsel zou worden afgeschaft, juist met het oog op het euvel, dat de 
uitslag van de verkiezingen, zelfs in Engeland, waar men op korte 
termijn kon werken, zo laat na de verkiezingen zelf bekend is. Wij 
moeten ons dus wel twee keer bedenken, voordal wij overgaan tot het 
stelsel van stemmen per brief, al geef ik toe. dat er zeer veel aan
trekkelijks in zit. Wij zullen de voordelen en de nadelen tegenover 
elkaar moeten afwegen. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde de heer Kprthals gevraagd: 
Waarom zijt gij zo laat met dit voorstel gekomen, zodat er geen tijd 
meer is een ander stelsel in te voeren? Deze geachte afgevaardigde 
meent, dat dit wetsontwerp eerder had moeten zijn ingediend. Mijn
heer de Voorzitter! Deze zaak is als volgt gelopen. Toen verleden 
jaar bij de algemene beschouwingen over de begroting door de Kamer 
de wens werd te kennen gegeven, dat onze jongens in Indië zouden 
funnen stemmen, heeft die gedachte bij de Regering en ook bij mij 

ik was toen aanwezig — weerklank gevonden. Daarvan is dit 
wetsontwerp het resultaat. Wij hebben toen aan het Centraal Slem
bureau verzocht deze zaak uit te werken. Hoe komt het nu. dat dit 
wetsontwerp eerst nu is ingediend? Bij de bestudering van de moge
lijkheid van stemmen in Indië is eerst de gedachte opgekomen van 
het stemmen bij brief. Deze zaak is bestudeerd en daarvoor heelt 
men ook de practijk in het buitenland zeer nauwkeurig overwogen. 
Ten slotte is men met dit voorstel gekomen. Dat is dus de reden, 
waarom dit voorstel zo laat is ingediend. Dit heeft echter het voor
deel, dat men de voordelen en nadelen van de andere stelsels goed 
heeft kunnen overwegen en men met een voorstel kon komen, dat 
voor Nederland veel meer passend is. 

Ten slotte het derde onderwerp, dal ook zeer interessant is, nl. de 
quaestie van de volmachten. Ook hier wil ik even de loop van zaken 
ophalen. In artikel 56/) van de kieswet zelf staat, dat men één per
soon kan machtigen. Wanneer dit artikel zou worden toegepast op 
onze jongens in Indië, zou dat grote belemmeringen kunnen op
leveren, omdat het mogelijk zou zijn, dat twee soldaten een zelfde 
persoon in de plaats van hun inwoning zouden machtigen. De Rege
ring heeft daarom die mogelijkheid verruimd en het aantal volmach
ten op vijf gesteld. Dat leek de Regering toch wel voldoende, omdat 
het wel zeer toevallig zou zijn. wanneer meer dan vijf soldaten in 
Indië van de diensten van één persoon zouden gebruik maken. Van
middag is die hoofdonderwijzer in een dorp opgevoerd, die meer 
machtigingen zou krijgen. Ik geloof, dat het wel zeer toevallig zou 
zijn, dat er op één dorp vijf militairen in Indië zijn, die allemaal 
vertrouwen stellen in die ene hoofdonderwijzer. Ik wil niet zeggen, 
dat het uitgesloten is, dat die hoofdonderwijzer vijf of zes machti
gingen krijgt, maar ik herhaal wat ik gezegd heb bij de behandeling 
van het vorige wetsontwerp, nl. dat men nu eenmaal niet alle moge
lijkheden kan ondervangen. Ik zou er zeer ernslig voor willen waar
schuwen — ik doe dat namens de Regering — om deze mogelijkheid 
onbeperkt open te stellen, want dan krijgt het werken met deze vol
machten een heel ander karakter. Nu is het een faciliteit ten einde 
hel de mensen mogelijk te maken te stemmen. Ik wil niet zeggen, dat 
het kan voorkomen, dat toevallig meer dan vijf mensen iemand als 
vertrouwensman aanwijzen, maar dan meen ik, dat men niet verder 
moet gaan dan tot het getal van tien. Een dergelijke grens is altijd 
willekeurig. De Regering heeft gedacht, dat vijf voldoende was, maar 
wanneer de Kamer meent, dat het tien moet zijn, is dat voor de 
Regering geen halszaak. De Regering wil er ernstig tegen waarschu
wen het geval te laten vallen, want dan zal hei gevolg kunnen zijn, 

(Minister Witteman e. a.) 
dat men niet een lastgeving verstrekt aan iemand, die men kent, maar 
aan een bepaalde politieke persoon, die zich daarvoor als het ware 
presenteert, en dan voert men de politieke propaganda in het leger in. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nu gekomen aan het einde van de 
opmerkingen, die ik ter verdediging van het wetsontwerp meende te 
mogen maken. Ik zou het wetsontwerp ten slotte bij de Kamer willen 
aanbevelen. 

De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen I tot en met 6 worden achtereenvolgens zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 7. luidende: 

„1. De artikelen 4«, 7, vierde en vijfde lid. 56ü, 56/7, eerste 
lid, tweede zin, tweede en derde lid, 56c. tweede lid, 56c en 56/ 
van de kieswet blijven te dezen buiten toepassing. De overige 
bepalingen dier wet betreffende het stemmen bij volmacht zijn 
van kracht. 

2. Een kiezer mag niet meer dan vijf aanwijzingen tot ge
machtigde als bedoeld in deze wet aannemen. 

3. De burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar 
mag niet medewerken aan het verlenen van een volmacht, welke 
zou strijden met de bepalingen dezer wel. 

4. De vorm en de inrichting van de kaart, welke de ingevolge 
deze wet aangewezen gemachtigde krachtens het van toepassing 
verklaarde artikel 56c, eerste lid, der kieswet ontvangt, worden 
vastgesteld door Onze Minister van Binnenlandse zaken.'' 

De heer van den Heuvel: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou een enkele 
opmerking willen maken bij het tweede lid van dit artikel. Met enige 
verbazing heb ik de ernstige waarschuwing van de Regering gehoord 
tegen het vervallen van de limiet van vijf volmachten. Ik moet eerlijk 
/eggen, dat ik niet versta, welke ernstige bezwaren daaraan zijn ver
bonden. Ik zie echter wel in, dat, wanneer de Minister met een zo 
ernstig gezicht een zo ernstige waarschuwing laat horen, er geen grote 
mogelijkheid is. dat de Kamer met een amendement, dat in die rich
ting zou strekken, zal medegaan. Daarom zal ik een amendement om 
het tweede lid te laten vervallen, niet indienen. Ik meen echter wel te 
hebben gehoord, dat de Minister aan een en ander heeft toegevoegd, 
dat hij tegen het vervangen van het cijfer 5 door het cijfer 10 geen 
overwegende bezwaren zou hebben. Ook al geeft dit voor mij geen 
volledige bevrediging, omdat de door mij geschetste bezwaren zich bij 
dit cijfer ook kunnen voordoen, toch zal hiervan het gevolg zijn. dat 
deze gevallen zich in geringer mate zullen voordoen. Ik zal mijn 
aandrang om het tweede lid van artikel 7 te doen vervallen, derhalve 
slaken. Wel wil ik een amendement indienen. Mijnheer de Voorzitter, 
strekkende om het cijfer „vijf" in het tweede lid van artikel 7 te ver
vangen door het cijfer „tien". 

De Voorzitter: Door de heer van den Heuvel wordt op dit artikel 
een amendement voorgesteld, strekkende om in het tweede lid hel 
woord „vijf" te veranderen in: „tien". 

Het amendement van de heer van den Heuvel wordt ondersteund 
door de heren Algera. Roosjen. Bruins Slot. Schouten, de Wilde en 
Terpstra en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit. 

De heer Burger: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met belang
stelling kennis genomen van de beantwoording, die de Minister aan 
de Kamer heeft gegeven. Ik wens in het bijzonder mijn waardering 
uit te spreken voor de toezegging, die de Minister heeft gedaan, dat 
de bestaande voorlichtingsmogelijkheden zullen worden verruimd in 
verband met de komende verkiezingen als consequentie van de nood
zakelijkheid, dat men bewust en met het volle besef zijn Staats
burgersplichten moet vervullen en uitoefenen. 

Nu is door de geachte afgevaardigde de heer van den Heuvel een 
amendement ingediend betreffende de volmachtenquaestic, en wel 
om de mogelijkheid tot het verlenen van volmacht te vergroten van 
vijf tot tien. Het is, zoals de Minister al heeft gezegd, dat men over 
zo'n quaestie lang en breed kan praten. Men kan zeggen vijf en 
men kan zeggen tien. Het is echter ten slotte zo, dat ik meen wel 
zeer goed te verstaan de gedachte, die bij de Regering heeft voor
gezeten. Tn onze kieswet hebben wij de mogelijkheid van één vol
machi en het karakter van het gevolmachtigde zijn wordt totaal 
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anders naarmate het getal volmachten groter wordt. Dat in onze 
kieswet die mogelijkheid is opgenomen van één volmacht, vindt 
daarin zijn grondslag, dat voor ons stemmen is een individuele ver
antwoordelijkheid, een individuele taak, het vervullen van een 
individueel recht en in zekere zin ook van een individuele plicht. 
Het is de individuele overweging, die tot een bepaalde conclusie moet 
leiden. Het is niet een soort massaverschijnsel, zo iets. dat in grote 
algemeenheid gebeurt. Integendeel, wij zijn zorgvuldig in het hand
haven van het stemgeheim en het individuele karakter er van. Toch 
heeft de Regering gezegd: om misverstanden en ongewenste gevolgen 
te voorkomen, gaan wij tot de mogelijkheid van maximaal 5 vol
machten te verlenen aan één gevolmachtigde. 

Het is, zoals de Minister heeft gezegd, geens halszaak, maar ik 
geloof toch, dat het wenselijk is, dit typisch individuele karakter van 
een stemming te handhaven. Tc veel verschijnselen zijn er, waaruit 
blijkt, dat er minder gewenste gevolgen zijn. wanneer de stemming 
niet haar geheime en individuele karakter volledig zou behouden. 
Het is daarom, dat ik aan een amendement, zoals op het ogenblik 
door de geachte afgevaardigde de heer van den Heuvel is ingediend 
— al ben ik er van overtuigd, dat hij geenszins de gevaren beoogt, 
die daarin mogelijk verscholen liggen —. geen behoefte heb. 

Ik zou de geachte afgevaardigde de heer van den Heuvel willen 
doen opmerken, dat ik ook niet in eerste instantie heb bedoeld, dat 
voorlichting van Regeringswege zou moeten plaats vinden. Ik aan
vaard gaarne zijn opvatting van het wegnemen van belemmeringen. 
Dat het een soort van Regeringsvoorlichting of propaganda zou 
moeten zijn ter zake van de verkiezing, is in mijn hoofd niet op
gekomen. 

De heer Wagenaar: Mijnheer de Voorzitter! Het amendement, 
door de heer van den Heuvel ingediend, zou ik wel willen onder
steunen. Ik geloof, dat er niet veel v/oorden aan behoeven te worden 
besteed, omdat de Minister zeer te recht zelf heeft toegegeven, dat 
het getal niet veel uitmaakt. Ik zou willen motiveren, waarom hel 
getal tien inderdaad meer te gemoet komt aan de wensen dan vijf. 
De Minister heeft ten slotte het systeem van één machtiging losge
laten en is niet zonder reden gekomen tot 5. Hij heeft het gedaan 
om de moeilijkheden weg te nemen, die er ontstaan, wanneer drie of 
vier militairen in Indonesië aan een en dezelfde persoon in Neder
land een volmacht geven. Ik acht het niet uitgesloten, dat de mili
tairen aan één persoon in Nederland meer dan vijf volmachten 
zullen geven. 

Ik ben het eens met de Minister, dat men het niet zo ruim kan 
nemen om in het geheel geen aantal aan te geven, daar anders propa
ganda zou worden gemaakt om de volmachten aan de lijstaan
voerder te geven. De Minister heeft zelf het getal vijf uit die over
weging gekozen. Nu lijkt mij inderdaad het getal tien beter gekozen 
om de moeilijkheden weg te nemen, die er uit kunnen voortspruiten, 
als iemand niet meer dan vijf volmachten mag aanvaarden, want bij 
tien wordt de kans, dat hij een volmacht, niet kan uitvoeren, kleiner. 
Het is van belang, omdat een volmacht niet meer kan worden terug
gestuurd en er stemmen zouden verloren gaan. Ik zal dan ook gaarne 
het amendement-van den Heuvel ondersteunen. 

De heer Witteman, Minister van Binnenlandse Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter' Ik geloof in de gegeven omstandigheden het best te 
doen met de beslissing in dezen aan de Kamer te laten. 

Ik heb reeds gezegd, dat ik het geen halszaak vind. Aan de andere 
kant gevoel ik veel voor het argument van de heer Burger: hoe 
groter men het aantal maakt, hoe meer men zich verwijdert van de 
oorspronkelijke bedoeling van het voorstel. 

Ik vind voor beide iets te zeggen en laat daarom gaarne de beslis
sing aan de Kamer. 

De heer van den Heuvel: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil gaarne 
iets zeggen over het enige argument, dat door de heer Burger tegen 
mijn amendement is aangevoerd en waarvoor de Minister blijkt iets 
te gevoelen: dat is de vertrouwelijkheid, die tussen de gever van de 
volmacht en degene, die haar ontvangt, zoveel mogelijk moet blijven 
bewaard. Ik zou er op willen wijzen, dat dit bij een uitbreiding van 
het aantal geen enkele rol speelt. Iemand geeft een ander een vol
macht: of de laatste reeds van een ander een volmacht heeft ge
kregen, heeft daarop geen enkele invloed. Dat zou het wel doen 
wanneer de vijf of meer mensen, die een ander een opdracht geven. 
het van elkaar zouden weten. Dat is niet het geval. Er is een man. 
die een volmacht geelt, en een, die haar krijgt. Met het oog daarop 

(van den Heuvel e. a.) 
is het volstrekt onverschillig, of iemand vijf of meer volmachten 
heeft. Ik zou de Minister en de geachte afgevaardigde de heer 
Burger er op willen wijzen, dat dit bezwaar kwalijk kan gelden. 

Overigens moge ik dit amendement bij de Kamer aanbevelen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de Commissie van Rapporteurs, haar 
oordeel te kennen te geven over het amendement van de heer van 
den Heuvel. 

De heer Terpstra, voorzitter der Commissie van Rapporteurs: 
Mijnheer de Voorzitter! Van de aanwezige leden der commissie zijn 
twee vóór en twee tegen het amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Hel amendement van de heer van den Heuvel wordt met 36 tegen 
29 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heren Scheps. van der Brug, Lucas. 
Sassen, Ruygers, mejuffrouw Tendeloo. de heren Donker, Vermeer, 
Suurhoff, Andriessen, van den Born, Thomassen, Roolvink, van 
Vliet. Sweens, Ruijs de Beerenbrouck. van der Weijden, Burger, 
lvortenhorst, Usselmuiden, van I.ienden, Romme, Schilthuis, Tuin, 
Groen, Stufkcns, van Sleen, Beernink, Joekes, Nederhorst, Teulings, 
Kupers, Dassen, Mol, Serrarens en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heren den Hartog. Stapelkamp, de Wilde, 
Terpstra, Hacke, Schouten, Tilanus, van der Zaal, Algera, Roosjen, 
Bruins Slot, van Dis, jonkvrouwe Wttewaali van Stoetwegen, de 
heren Stokvis, Fokkema, van den Heuvel, Smeenk, Meijcrink, Borst, 
Verkerk, Krol, Kikkert. Koenen, Wagenaar, Vonk, Hoogcarspel, 
mevrouw Fortanier—de Wit, de heren Zandt en Korthals. 

Artikel 7 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 8 en l) en de beweegreden van het wetsontwerp 
worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot Opheffing 
van de bijzondere gerechtshoven, de Bijzondere Raad van Cassatie 
en de tribunalen (627). 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Donker: Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsontwerp geeft 
mijns inziens niet heel veel aanleiding meer tot brede discussie, 
omdat een aantal belangrijke vragen, die het aanvankelijk opwierp, 
gedurende de zeer uitvoerige schriftelijke voorbereiding tot veel 
geringer proporties zijn teruggebracht. 

De strekking van het wetsontwerp blijkt thans duidelijk itit de 
bij de Nota van Wijziging gewijzigde considerans, die op het ogen
blik, afgezien van een latere hier niet ter zake dienende toevoeging, 
luidt: 

..Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is de berechting van politieke delinquenten en het opleggen van 
bijzondere maatregelen krachtens het Tribunaalbesluit zo spoe
dig mogelijk aan de organen van de gewone rechterlijke macht 
over te dragen door de bijzondere gerechtshoven, de Bijzondere 
Raad van Cassatie en do tribunalen op te heffen en de rechts
macht dezer colleges te doen overgaan op de organen der ge
wone rechterlijke macht". 

Met deze strekking kan men van harte instemmen. Prof. Jonkeu 
moge in zijn artikel in ..Het Nederlands luristenblad" van 17 Janu
ari jl. wel betogen, dat de instelling van de bijzondere rechtspleging 
niet in strijd te achten met de tekst van artikel 163, lid 1, der 
Grondwet, en waarschijnlijk heeft hij daarin nog wei gelijk ook, maar 
deze Grondwetsbepaling is toch historisch verbonden met het jus de 
non .evocando en Prof. van der Pott heeft stellig het gelijk aan zijn 
kant, wanneer hij zegt. dat de Grondwetgever deze bepaling bed 
heeft als een verbod van oprichting van buitengewone rechtbanken, 
bijv. in tijden van troebelen. De geschiedenis van de tegenwoordige 
tijd illustreert nog steeds, dat men met zulke buitengewone recht
spraak matig en voorzichtig moet zijn. 
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Prof. Jonkers zegt in dat artikel ook, dat hij de indruk heeft, dat 

zowel de Minister van Justitie als de vaste Commissie voor Privaat
en Strafrecht ten onrechte te veel gebukt gaan onder de druk, dat 
de bijzondere rechtspraak op belangrijke punten strijdig zou zijn 
met de Grondwet en dat zij daarom streven naar een ontijdige om
schakeling van de jurisdictie van de bijzondere rechtspraak naar de 
gewone. Het artikel van deze hooggeleerde schrijver heeft dan ook 
de bedoeling om ons, de Minister en de vaste commissie, van deze 
druk te bevrijden. Echter, wanneer men de zaak op de keper be
schouwt en de argumenten, die prof. Jonkers aanvoert om te be
togen, dat de bijzondere rechtspleging niet in strijd zou zijn met 
sommige bepalingen van de Grondwet, bestudeert, dan kan men 
toch niet anders dan tot de conclusie komen, dat tegen het betoog 
van prof. Jonkers wel het een en ander is in te brengen. Zo moet 
bijv. ook deze schrijver erkennen, dat de aanvankelijk in de rege
ling van de bijzondere rechtspleging voorkomende algemene ver
beurdverklaring van vermogens in strijd was met het stellige voor
schrift van de Grondwet. Toegegeven kan worden, dat deze bepa
ling sindsdien verwijderd is. Wanneer, om een ander voorbeeld te 
noemen, bedoelde schrijver verder betoogt, dat bij de bijzondere 
rechtspleging ook eigenlijk niet gesproken kan worden van strijd 
met artikel 173 van de Grondwet, dan zet ik daar een groot vraag
teken achter. 

Het tweede lid van artikel 173 van de Grondwet schrijft voor, 
dat de rechters voor het leven moeten zijn aangesteld, en dat is stellig 
met de leden van de zittende magistratuur van de bijzondere rechts
pleging niet het geval. Verder staat in artikel 173 van de Grondwet 
voorgeschreven, dat de leden van de rechterlijke macht kunnen 
worden afgezet of ontslagen op de wijze en in de gevallen, bij de 
wet aangewezen. Voor de gewone rechterlijke macht is daarvoor het 
orgaan de Hoge Raad, bij de bijzondere rechtspleging is dit de 
Kroon Het wil mij voorkomen, dat hier een bevoegdheid aan de 
uitvoerende macht is gegeven, die zich moeilijk verdraagt met de 
geest, die uit deze bepaling van de Grondwet spreekt. 

Dit alles neemt echter niet weg. dat wij nu eenmaal met de 
Londcnse wetsbesluiten, waartoe ook de regeling van de bijzondere 
rechtspleging behoort, in de situatie verkeren, dat wij met dergelijke 
wetsbesluiten, die kracht van wet hebben, moeten voortwerken, ook 
al zijn zij op bepaalde punten in strijd met de Grondwet. Het is nu 
eenmaal niet anders mogelijk geweest. Het is niet mogelijk geweest. 
de overgang direct zo te doen zijn, dat men deze wetsbesluiten kon 
vervangen door wettelijke bepalingen, die zich volkomen met de 
Grondwet verdroegen. Wij hebben dat moeten aanvaarden, maar 
anderzijds zijn wij, de Kamer en de vaste Commissie voor Privaat
en Strafrecht, steeds van oordeel geweest, dat zo snel mogelijk 
nieuwe regelingen moesten worden geschapen, waardoor de strijd 
met de Grondwet zo spoedig mogelijk zou verdwijnen. Dit was ten 
opzichte van de bijzondere rechtspleging buitengewoon moeilijk, 
omdat men midden in de afwikkeling van de zaken van talloze 
politieke delinquenten zat en men met deze feitelijke moeilijkheden 
ten slotte ook rekening had te houden. Dat is dan ook de reden 
geweest, waarom men bij de totstandkoming van de belangrijke wets
wijziging van het vorige jaar verwijderd heeft wat onmiddellijk, 
zonder al te grote moeilijkheden te veroorzaken, verwijderd kon 
worden en dat men, oog hebbende voor de moeilijkheden, die verdere 
veranderingen met zich zouden brengen, er zich ten slotte bij heelt 
neergelegd, dat met de bepalingen, zoals zij overigens waren, werd 
voortgegaan. 

Thans zijn wij tot het moment gekomen, waarop overschakeling 
van de bijzondere rechtspleging naar de gewone rechterlijke macht 
kan plaats vinden. Ik geloof te kunnen zeggen, dat het criterium, 
waardoor èn de Minister èn de vaste Commissie voor Privaat en 
Strafrecht zich hierbij hebben laten leiden, dit is, dat die overschake
ling plaats moet hebben op het moment, waarop dit kan gebeuren 
zonder dat de gewone rechterlijke macht door de overgang in haar 
eigen werk gedesorganiseerd wordt. Ik meen, dat dit het uitgangspunt 
is geweest, waarover men het eens was. 

Nu scheen het aanvankelijk, dat er een strijd zou ontstaan tussen 
de Minister en de vaste Commissie over de vraag of de tribunalen 
opgeheven moesten worden met ingang van 1 Januari 1948 of met 
ingang van een latere datum, waarvoor dan genoemd werd 1 Juni 
1948. Het merkwaardige is echter, dat bij de voortgezette behandeling 
duidelijk is geworden, dat deze strijd voor een groot gedeelte slechts 
academisch was. Uit de cijfers toch van het aantal nog te berechten 
politieke delinquenten, welke cijfers bij de schriftelijke voorbereiding 
ter tafel zijn gekomen, is gebleken, dat per 1 Januari 1948 naat
schatting nog 10 000 zaken te berechten waren, waarvan SJOO zaken 

gedetineerden betroffen, en dat van deze zaken er naar schatting 
7200 berecht konden worden door de tribunalen, wanneer die tribu
nalen nog enige tijd konden voortgaan met de behandeling niet 
alleen van de eigenlijke tribunaalzaken, maar ook van de z.g. 
oneigenlijke tribunaalzaken, dat zijn de zaken, die van huis uit 
behoren berecht te worden door de bijzondere gerechtshoven, maar 
die ten gevolge van de indertijd getroffen regeling ook ter afdoening 
aan de tribunalen kunnen worden opgedragen. Uit deze cijfers is zeer 
duidelijk gebleken, dat, wanneer men de tribunalen eerder zou op
heffen, dus op 1 Januari 1948, het enige gevolg daarvan zou zijn, 
dat de bijzondere hoven veel langer zouden moeten voortgaan met de 
afwikkeling van de groep der z.g. oneigenlijke tribunaalzaken, omdat 
de gewone rechterlijke macht niet in staat zou zijn, zonder ontwrich
ting van haar werkzaamheden, deze vele overgebleven zaken in een 
voldoend snel tempo over te nemen. Aanvankelijk leek het dus, dat 
degenen, die voorstanders waren van de opheffing der tribunalen 
met ingang van 1 Januari 1948, ook de voorstanders bij uitnemend
heid waren van de spoedige overschakeling van de bijzondere rechts
pleging naar de gewone rechterlijke macht. Dit gold echter ?Ueen ten 
opzichte van de tribunalen, want wat men door de overschakeling 
zou winnen bij de tribunalen, zou men verliezen bij de overschakeling 
van de rechtspraak van de bijzondere gerechtshoven op de gewone 
rechtbanken. Door het feit, dat de bijzondere gerechtshoven zoveel 
meer zaken af te wikkelen zouden krijgen, zou men deze zaken niet 
alle direct naar de gewone rechtbanken kunnen overhevelen, zodat 
met betrekking tot deze zaken de overschakeling weer zoveel later 
zou plaats vinden. 

Hierop doelde ik, toen ik zoeven zeide, dat de strijd om de vraag 
of de tribunalen met 1 Januari of met 1 Juni zouden moeten worden 
ongehevcn, uit een oogpunt van spoedige overschakeling van de 
gehele bijzondere rechtspleging naar de gewone rechterlijke macht, 
een vraag zou worden, die in hoofdzaak academische betekenis zou 
blijken te hebben. Daarom ben ik persoonlijk er ten slotte dan ook 
akkoord mee gegaan, dat de tribunalen eerst zouden worden opge
heven met ingang van 1 Juli 1948. Toen deze keuze echter eenmaal 
was gedaan, werd automatisch ook de tweede belangrijke quaestie, 
die hierbij aan de orde kwam, van grotendeels theoretisch belang, nl. 
de vraag of de overschakeling van de tribunalen moest plaats vinden 
naar de kantongerechten of naar de rechtbanken. Ik heb mij aan
vankelijk op het standpunt gesteld, en theoretisch gesproken sta ik 
daarop nog, dat het wenselijker is de rechtspraak van de tribunalen 
te brengen bij de rechtbanken pp grond van verschillende argu
menten, waarvan het belangrijkste wel dit is, dat de kantongerechten 
de tribunaalzaken, die zij te behandelen krijgen, zullen afdoen met 
een alleenrechtsprekcnde rechter, en op deze wijze deze unus judex 
zaken te behandelen krijgt, die in het algemeen niet tot zijn normale 
sfeer behoren, maar die veel ernstiger en verder strekkender beslis
singen vergen dan hij gewoon is te nemen. Dat is onmiddellijk dui
delijk, indien men bedenkt, dat de tribunalen b.v. kunnen adviseren 
tot internering van maximaal tien jaar. Als men daartegenover stelt 
de gewone straffen, die de kantonrechter pleegt op te leggen, ziet men 
onmiddellijk het verschil. Uit een oogpunt van rechtszekerheid zou 
het dus gewenst zijn, dat de afdoening van de tribunaalzakcn na de 
overschakeling zou plaats vinden door de rechtbanken, die uit de 
aard van de zaak met drie leden zouden rechtspreken. Dat zou meer 
voor de hand liggend zijn dan dat dit zou gebeuren door de kanton
rechter. Hier hebben echter ook de cijfers een ander licht op de zaak 
geworpen. De stand van zaken was toch zo, dat op 1 Januari nog 
onafgedaan waren ongeveer 7200 eigenlijke en oneigenlijke tribunaal
zaken en dat men mocht aannemen, dat de tribunalen, nu zij in dit 
jaar nog vijf maanden kunnen doorwerken, deze 7200 zaken wel 
ongeveer zouden kunnen verwerken. Zeker zullen zij het aantal 
eigenlijke tribunaalzaken kunnen verwerken. Van die 7200 zaken 
zullen deze naar schatting ongeveer 20 pet. uitmaken. Met andere 
woorden, de eigenlijke tribunaalzaken kunnen vóór 1 Juni 1948 ge
heel door de tribunalen zijn afgedaan en de oneigenlijke tribunaal
zaken grotendeels. Voor zover dat niet het geval is, gaan deze laatste 
v/eer terug naar de bijzondere gerechtshoven. Het gevolg van een en 
ander is, dat na de overschakeling de kantonrechters practisch geen 
zaken van de tribunalen meer te behandelen zullen hebben. De eigen
lijke tribunaalzaken kunnen vóór 1 Juni 1948 geheel afgedaan zijn, 

'zodat voor de kantonrechters slechts overblijven die enkele zaken, die 
zich nadien nog kunnen voordoen, b.v. van iemand, die zich een tijd 
in het buitenland, of ook misschien in het binnenland, verborgen heelt 
gehouden en daarna komt opduiken. Dat zal dan af en toe een 
enkele incidentele zaak zijn. Daarmede is m.i. de vraag of over
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schakeling van de tribunaalrechtspraak moet plaats vinden naar de 
kantongerechten of naar de rechtbanken, evenals de eerste door mij 
aangeroerde vraag, in het licht der cijfers, een vraag van grotendeels 
theoretisch belang geworden. Onder die omstandigheden voel ik er 
dan ook niet heel veel meer voor een groot debat te ontketenen over 
deze zaak en hier verder nog veel over te zeggen. 

Dit waren de hoofdvragen, die bij de schriftelijke beraadslaging 
aan de orde zijn geweest, en nu deze eenmaal opgelost zijn op de 
wijze, die ik zoeven geschetst heb, blijven er hoogstens nog enkele 
incidentele quaesties óver. Een van de belangrijke daarvan is, naar ik 
meen, de voorbereiding van de overschakeling te zijner tijd van de 
Bijzondere Raad van Cassatie naar de Hoge Raad. Dat zal nog wel 
een nauwgezette overweging nodig maken; het is toch bekend, dat er 
verschil in jurisprudentie op enkele belangrijke punten bestaat tussen 
de Bijzondere Raad van Cassatie en de Hoge Raad. Ik heb het ge
voel, dat deze moeilijkheden niet zullen zijn op te lossen dan nadal 
er een wettelijke regeling zal zijn getroffen met betrekking tot deze 
punten, waaromtrent het verschil van mening bestaat. Intussen zal de 
overschakeling van de Bijzondere Raad van Cassatie naar de Hoge 
Raad nog wel even moeten duren en er zal dus waarschijnlijk nog 
wel voldoende tijd zijn om ons te beraden over de eventuele wettelijke 
maatregelen, die genomen dienen te worden in dit verband. 

Ik heb eigenlijk tot slot nog slechts een drietal vragen aan de 
Minister te stellen. In de eerste plaats deze: De tribunaalrechtspraak 
wordt nu in het stelsel van dit wetsontwerp overgeschakeld naar de 
kantonrechters; dat zullen niet alle kantonrechters zijn, want het is 
duidelijk, nu er zo weinig tribunaalzakcn na 1 Juni 1948 nog te be
handelen zullen zijn, dat men vermoedelijk kan volstaan met slechts 
enkele kantonrechters hiervoor aan te wijzen, b.v. één per arron
dissement. Een bezwaar zou ik het echter blijven vinden, wanneer 
zulk een kantongerecht bezet zou zijn door een kantonrechter en door 
plaatsvervangers, die nimmer iets met de tribunaalrechtspraak te 
maken hebben gehad. Ik zou dan ook gaarne de positieve verklaring 
van de Minister ontvangen, dat hij, wanneer zich een dergelijk gevai 
bij een kantongerecht voordoet, een kantonrechter-plaatsvervanger 
zal benoemen, die ervaring heeft van de tribunaalrechtspraak; ik denk 
hierbij natuurlijk aan een voorzitter van een tribunaal, die volkomen 
van deze materie op de hoogte is. Wanneer de Minister uitdrukkelijk 
deze toezegging kan doen, lijkt het mij, dat voor de enkele gevallen, 
die overblijven, een oplossing gevonden is, waarbij men zich zal 
kunnen neerleggen. 

De tweede vraag is deze: in de stukken is ook ter sprake gekomen, 
dat het toch wel te betreuren is, dat bij de tribunaalrechtspraak niet 
de mogelijkheid van revisie bestaat. Die mogelijkheid bestaat wel bij 
het andere gedeelte van de bijzondere rechtspleging; de tribunaal
rechtspraak echter kent dat instituut niet. Nu weet ik wel, dat in de 
regeling van de tribunaalrechtspraak verschillende mogelijkheden in 
handen van de Minister zijn gelegd om uitspraken later te corrigeren: 
zo bestaat de mogelijkheid om de internering te bekorten en ook 
bestaat de mogelijkheid om de ontzetting van rechten in duur in te 
perken, terwijl in dit wetsontwerp ook wordt voorgesteld aan de 
Minister de bevoegdheid te geven om verbeurdverklaringen te corri
geren. Inderdaad is op deze wijze een correctie over de hele lijn moge
lijk, maar de gedachte, die aan revisie ten grondslag ligt, is een 
andere,' nl. dat iemand volkomen rechtsherstel, rehabilitatie kan krij
gen, wanneer blijkt, dat hij ten onrechte is veroordeeld. Al deze moge
lijkheden, die aan de Minister ter beschikking zijn of zullen worden 
gesteld, kunnen wel geven correcties van gedane uitspraken, maar 
geen rechtsherstel. Nu zegt de Minister: ik voel daar niet heel veel 
voor, want van de noodzakelijkheid daarvan is mij nog niet geble
ken. Ik kan dit geen afdoend argument vinden. Het is toch ondenk
baar, dat er onder de tienduizenden uitspraken van de tribunalen geen 
zouden zijn, waarin een dusdanige misslag is begaan, dat een even
tuele rehabilitatie op haar plaats zou zijn; ik kan dat eenvoudig niet 
aannemen, want ook tribunaalrechtspraak, al is zij nog zo goed, is 
toch mensenwerk en daarbij worden dus fouten gemaakt. En de 
mogelijkheid dat mensenwerk te corrigeren in die zin, dat voor de 
betrokkenen in bepaalde gevallen ook volledig rechtsherstel kan 
plaats vinden, kent de regeling voor de tribunaalrechtspraak nu een
maal niet. Ik zou de Minister dus willen vragen of hij nog eens wil 
bezien of hiervoor geen regeling te treffen is. 

Mijn derde vraag is deze: Hoe denkt de Minister te gaan handelen 
met het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging? Hel 
is nu zo, dat belangrijke werkzaamheden van dat Directoraat-Gene
raal beginnen weg te vallen. Het vooronderzoek, het werk van de 
P.RA.'s, loopt ten einde: het instituut van de P.R.A.'s staat op het 
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punt geheel te verdwijnen. Wanneer de tribunalen hebben voort-
gewerkt tot 1 Juni 1948, zullen er alleen, grosso modo gesproken, nog 
over zijn gedetineerden, die nog voor de bijzondere gerechtshoven 
zullen moeten terechtstaan. Met andere woorden: dan zullen onder 
het Directoraat-Generaal alleen nog ressorteren de inurneringskam
pen. De gedetineerden, die nog voor de bijzondere hoven moeten 
terechtstaan, kunnen zeer wel op andere plaatsen in arrest worden 
gehouden. Daarbij komt onvermijdelijk naar voren de vrr.ag wat 
met het Directoraat-Generaal, in het bijzonder met het toporgaan, 
moet gebeuren. Ik heb de indruk, dat dit toporgaan op het ogenblik 
reeds veel en veel te zwaar bezet is, en ik geloof dus, dat de Minister, 
mede uit overwegingen van bezuiniging, zal moeten beginnen om 
hier opruiming te houden. De vraag dringt zich zelfs bij mij op of 
het ogenblik niet spoedig aangebroken kan zijn het Directoraat
Generaal in haar geheel op te heffen. Ik zou gaarne van de Minister 
iets naders vernemen omtrent de plannen, die hij op dit punt heeft. 

Ik kan mij dus uiteindelijk in grote trekken verenigen met de 
regeling, die in het wetsontwerp is vervat. Ik ben mij er volkomen 
van bewust, dat ook met de overschakeling naar de gewone rechter
lijke macht, zoals die op het ogenblik wordt voorgesteld, nog geen 
volkomen gelijkheid in de rechtspleging van gewone, criminele en 
politieke delinquenten zal ontstaan. Het is natuurlijk mogelijk, dat 
men het uiterste standpunt inneemt en zegt: bij deze overschakeling 
moeten wij thans ook voor de politieke delinquenten krijgen de 
volledige gewone rechtspleging. Ik moet echter een dergelijke rede
nering bestrijden. Wij hebben het in het verleden zeer duidelijk 
ervarer, dat men in deze materie nu eenmaal niet rechtlijnig kan 
redeneren. Bij de behandeling van het wetsontwerp, dat geworden is 
de wet van 1947 tot wijziging van de bijzondere rechtspleging, is dat 
zeer duidelijk naar voren gekomen. Men heeft daarbij een compromis 
moeten treffen tussen eisen van rechtszekerheid en van snelheid en 
doelmatigheid. Dit compromis van 1947 is tamelijk bevredigend ge
weest. Het wetsontwerp was aanvankelijk zeer sterk ingesteld op 
versnelling van de procedure; tijdens de behandeling in de Kamer zijn 
verschillende waarborgen voor de rechtszekerheid daarin opgenomen; 
het is ten slotte een compromis tussen deze elementen geworden. 
Bij de thans aan de orde zijnde overschakeling naar de gewone 
rechterlijke macht ligt het niet anders. Men zou ook hier kunnen 
proberen rechtlijnig te redeneren en de overschakeling zo willen 
doen plaats hebben, dat alle gewone regelen van de gewone rechts
pleging op de politieke delinquenten toepasselijk zouden worden, 
maar ik geloof, dat men verstandig doet ook hier de weg van het 
doelmatig compromis te zoeken. Daarom meen ik te mogen ver
klaren, dat ik mij, in het algemeen gesproken, na de schriftelijke 
gedachtenwisseling, die heeft plaats gehad, wel met deze regeling 
kan verenigen. 

Jonkvrouwe Wttewaall van Stacrwegen: Mijnheer de Voorzitter! 
Het wetsontwerp 627, dat nu voor ons ligt, is door de grondige en 
langdurige schriftelijke voorbereiding meeromvattender geworden dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. En mijns inziens is het wetsontwerp 
juist door de mondelinge gedachtenwisseling met de Minister van 
Justitie tot meerdere klaarheid gekomen. 

Het wetsontwerp is een uitvloeisel van de Londense noodbesluiten. 
Hoe wij daar ook tegenover staan, vóór of tegenstanders, maar vooral 
de laatsten zullen moeten juichen over de naderende afloop van de 
bijzondere rechtspleging. 

Het bezwaar der ongrondwettigheid der bijzondere rechtspleging is 
door de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht altijd en opnieuw 
bij het Voorlopig Verslag ook van dit wetsontwerp op de voorgrond 
gesteld. Nu wij eenmaal in het ongrondwettige schuitje zaten, moest 
er ter wille van de passagiers, die in het ruim opgepakt zaten, in casu 
de delinquenten, lucht komen. Daarom kon de bijzondere rechts
pleging niet eerder worden overgeschakeld, omdat weer vertraging zou 
ontstaan. Nu het tijdstip gekomen is, dat wordt overgegaan van de 
bijzondere rechtspleging op de gewone rechterlijke macht, dus meer 
in overeenstemming met de Grondwet zal worden gekoerst, nu ver
schijnt een lezenswaardige brochure onder de titel: „Rechtsbcderf", 
waarin staat, dat het wetsontwerp 627 de wettelijke sanctie verlenen 
wil aan een reeks van voorschriften, welke tegen de Grondwet in
druisen. Maar wat bedoelt dit wetsontwerp anders dan zoals wij in 
de considerans lezen, dat het wenselijk is de bijzondere gerechtshoven, 
de Bijzondere Raad van Cassatie en de tribunalen geleidelijk op te 
heffen en de rechtsmacht van deze colleges te doen overgaan op de 
organen van de gewone rechterlijke macht, alsmede enige andere met 
de bijzondere rechtspleging verband houdende voorzieningen te tref
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fen? Dus nu wordt er aan de wensen, vaak in deze Kamer uitge
sproken, dat de bijzondere rechtspleging zo spoedig mogelijk ver
dwijnen moet, te gemoet gekomen en volgens mijn mening volgt daar 
de geleidelijke opheffing van de ongrondwettige Londense nood
besluiten uit en nu wordt er gezegd: de ongrondwettigheid wordt ge
sanctionneerd. Ik zou toch willen vragen, wat men verwacht van 
verwerping van dit wetsontwerp. 

Als ik het goed begrijp, dan hoopt men, dat de Hoge Raad b.v. be
slissen zou, dat de besluiten D 61 en volgende de grenzen van hel 
Staatsnoodrecht te buiten gaan, dus zonder rechtsgrond inbreuk 
maken op de Grondwet. Dat betekent dus, dat alle politieke delin
quenten wederrechtelijk van hun vrijheid beroofd zijn, enz. Zo zou 
men kunnen doorgaan. Ik vraag mij in de eerste plaats af of het voor
uitzicht aanlokkelijk is. maar bovendien verwacht ik een dergelijke 
beslissing niet. Met de hele vaste Commissie voor Privaat en Straf
recht zie ik de nood besluiten als staande op gespannen voet met de 
Grondwet, maar ik kan ook het oog niet sluiten voor het feit, dat een 
man als prof. Jonkers in het Juristenblad van 17 Januari daarover 
anders denkt. Die strijd met de Grondwet — al neem ik hem aan — 
is dus niet zonneklaar en naarmate hier meer verschil van mening 
mogelijk is, was er ook voor de noodwetgever groter vrijheid. Waar 
het zo staat, geloof ik stellig niet, dat de Hoge Raad de besluiten 
zou wraken. Met andere woorden, als wij de raad van de schrijver 
van ..Rechtsbederf" zouden opvolgen, gebeurt er niets en blijft de 
stap in de goede richting, die dit wetsontwerp betekent, achterwege. 
Daar voel ik niets voor. 

En daarom mogen wij de Minister van Justitie hulde brengen voor 
zijn dynamische werkwijze, waardoor wij verder komen. Zeker, er 
blijven nog wensen. Het aantal nog niet berechte politieke delin
quenten gaat flink achteruit, maar is nog altijd te hoog. Te recht is 
er dan ook door de kringen van de bijzondere rechtspleging op ge
wezen na de indiening van dit ontwerp, dat de datum van opheffing 
voor de tribunalen onmogelijk op 1 Januari 1948 gesteld kon worden 
zonder dat ernstige vertraging in de berechting zou plaats grijpen. En 
dat was natuurlijk allerminst de bedoeling van het wetsontwerp. Al 
heel gauw heeft de Minister toen de datum van opheffing voor de 
tribunalen gesteld op 1 Juni 194S. Voor de bijzondere rechtspleging 
was dit meer dan de meest stoutmoedigen onder hen nog hadden 
durven hopen. De één vroeg 1 Maart, een tweede ! April, een derde 
hoopte op 1 Mei, maar de grootmoedige Minister zei met een royaal 
gebaar 1 Juni! Dan kunnen alle eigenlijke tribunaalzaken zijn afge
handeld en moeten dat ook zijn. De neiging blijft bestaan — want 
ieder mens heeft iets van de conservatief in zich — om het leven te 
rekken. Dat is menselijk. Ook de tribunalen hebben deze neiging. 
Deze vorm van rechtspleging kenden wij niet en het blijkt, dat de 
lekenrechtspraak, hierin verwerkelijkt, over het geheel niet onbe
vredigend mag genoemd worden. Ter zijde mag wellicht gezegd wor
den, dat de eerste schreden der vrouw op het gebied der rechtspraak 
liggen in deze tijdelijke vorm van rechtspleging en dat dit zo vanzelf
sprekend aanvaard, geruisloos verlopen en zonder ongelukken af
lopende is, mag wellicht dankbaar door een vrouw geconstateerd 
worden. Bepaling van de datum van opheffing der bijzondere gerechts
hoven is dus thans nog niet mogelijk zegt de Minister in zijn Memorie 
van Antwoord. Doch deze Memorie van Antwoord dateert van 
6 Januari. Zou de Minister nu iets meer kunnen zeggen over hel 
verdere verloop der bijzondere hoven? Mijn belangstelling voor de 
overschakeling op de gewone rechterlijke macht is groot: belangrijker 
vind ik nog, dat de mensen, die het voorwerp zijn van de bijzondere 
rechtspleging, dan ook werkelijk berecht zullen zijn, als de bijzondere 
hoven worden opgeheven. 

De datum voor de definitieve opheffing der bijzondere rechtspleging 
zal zijn. wanneer ook de Bijzondere Raad van Cassatie tot een einde 
gebracht kan worden. Ik begrijp, dat hiervoor nog moeilijker een 
datum genoemd kan worden, en zie er dan ook van af de Minister in 
dezen een uitspraak te willen ontlokken. 

Uitvoerig is de Minister ingegaan op de bezwaren van de vaste 
Commissie voor Privaat en Strafrecht met betrekking tot het over
schakelen van de tribunalen op de kantongerechten en niet naar de 
arrondissementsrechtbanken. De commissie bleef de voorkeur geven 
aan haar eigen visie in deze zaak en mijn bezwaren zijn nog wel 
degelijk blijven bestaan, zodat ik gaarne de mening van de Minister 
hierover nog eens horen wil. Immers, wanneer het aantal zaken zeer 
gering in aantal is, dan wordt het bezwaar van de overschakeling ook 
bijna tot niets gereduceerd. Maar zijn wij daar nu helemaal zeker van? 

Nu de Minister een voorstel heeft toegevoegd aan dit wetsontwerp 
om op voorstel van de fiatteur een verzoek in behandeling te nemen 
tot geheel oi' gedeeltelijk niet executeren van verbeurdverklaringen. 
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geloof ik, dat een belangrijke verbetering in de bijzondere rechts
pleging wordt gebracht. Hieruit blijkt alweer, dat de Minister en de 
Kamer beide de ongrondwettigheid steeds meer willen elimineren. 
Immers lezen wij in het verslag van het overleg tussen de Minister 
en de vaste commissie, dat dit voorstel zelfs zo goed ontvangen is, dat 
men van uit de commissie zelfs de revisiemogelijkheid wilde stellen. 
Helaas nam de Minister hierin een afwijzend standpunt in. Wel heeft 
de commissie kunnen bereiken, dat de Minister bij een derde Nota 
van Wijzigingen artikel 28 zodanig heeft gewijzigd, dat zelfs reeds 
geheel of gedeeltelijk ten uitvoer gelegde verbeurdverklaringen zullen 
kunnen worden ongedaan gemaakt. 

Ik blijf intussen de mening van de commissie delen, dat het juister 
zou zijn, zulk een voorstel te doen uitgaan van de gezamenlijke Hoge 
Autoriteiten. Dit zou de eenheid in de beoordeling slechts ten goede 
kunnen komen. En juist aan het laatste heeft het bij de bijzondere 
rechtspleging wel eens ontbroken. 

De lieer Terpstra: Mijnheer de Voorzitter! Het wetsontwerp, dat 
wij thans behandelen, beoogt in hoofdzaak — blijkens de considerans 
— de berechting van politieke delinquenten en het opleggen van bij
zondere maatregelen krachtens het Tribunaalbesluit zo spoedig mo
gelijk aan de organen van de gewone rechterlijke macht over te 
dragen door de bijzondere gerechtshoven, de Bijzondere Raad van 
Cassatie en de tribunalen op te heffen en de rechtsmacht dezer colleges 
te doen overgaan op de organen der gewone rechterlijke macht. 

Ik heb op deze bewoordingen van de considerans geen aanmerking. 
Wat mij echter wel getroffen heeft, is, dat omtrent de betekenis van 

dit wetsontwerp herhaalde malen een misverstand blijkt te bestaan. 
Zo leest men in het onlangs verschenen Voorlopig Verslag van de 
Eerste Kamer over hoofdstuk IV der Rijksbegroting, dat met vreugde 
begroet werd het in uitzicht gestelde verdwijnen van de bijzondere 
rechtspleging. De gewone rechtspraak, die men nooit had moeten 
Ier zijde stellen, zal wederom worden ingeschakeld. 

Ik kan zelfs dichter bij huis blijven: In het Voorlopig Verslag over 
dit wetsontwerp van de Commissie voor Privaat en Strafrecht lees 
ik in een tussenzinnetje op blz. 5: „De commissie heeft zich afge
vraagd, of het — nu de gehele bijzondere rechtspleging zal ver
dwijnen —". enz. Ik ben zelf lid der commissie en wil eerlijk erken
nen, dat ik destijds over dit tussenzinnetje heen heb gelezen zonder 
er goed op te letten. Anders zou ik daartegen zéker bezwaar hebben 
gemaakt. 

Naar mijn mening toch zal door het in dit wetsontwerp voorge
stelde, nadat het kracht van wet zal hebben gekregen, de bijzondere 
rechtspleging niet verdwijnen. 

Zij zal, in gewijzigde vorm, ook nadat dit wetsontwerp wet zal 
zijn geworden, dus na de opheffing van de tribunalen met ingang 
van 1 Juni 1948 en zelfs na de verdwijning van al de vijf bijzondere 
gerechtshoven en van de Bijzondere Raad van Cassatie, in gewijzigde 
vorm worden voortgezet. 

De bijzondere rechtspleging zal eerst eindigen, als er geen 
politieke delinquenten meer te berechten zijn. Niet als gevolg van 
dit wetsontwerp. 

Ook na het wet worden hiervan blijven het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht en het Tribunaalbesluit geldig en zullen zij voortdurend 
worden toegepast; evenzo tal van artikelen van het Besluit Buiten
gewone Rechtspleging en van het Besluit politieke delinquenten 
1945. Als dit zó is, kan men toch moeilijk spreken van het verdwijnen 
van de gehele bijzondere rechtspleging! 

De tribunalen zullen met ingang van 1 Juni 1948 verdwijnen. De 
tribunaalmacht gaat dan over naar kantongerechten. Niet naar alle 
kantongerechten: door de Kroon worden tot dat doel één of meer 
kantongerechten aangewezen. De aangewezen kantonrechters zullen 
het Tribunaalbesluit toepassen. Er zal bij de behandeling voor de 
kantonrechter geen openbaar Ministerie zijn, zoals normaal het ge
val is, dat de kantonrechter het dragen van zijn grote verantwoorde
lijkheid, juist in deze gevallen, verlicht. Vóór de kantonrechter zal 
niet het gewone accusatoir proces gevolgd worden; hij, de kanton
rechter, zal tegen de voor hem terechtstaande politieke delinquent 
een inquisitoriaal proces moeten voeren. De kantonrechter zal geen 
vonnis kunnen wijzen; zijn uitspraak ontvangt eerst door het fiat 
van de „hoge autoriteit" rechtskracht en zal dan — tenzij men art. 44 
van de Wet op de Regterlijke Organisatie toepasselijk mocht achten 
- niet vatbaar zijn voor hoger beroep, ook al wordt een aanzienlijke 

.eldboete, een internering voor tien jaren of een ontzetting van be
'angrijke rechten opgelegd. 

Het bijzonder karakter van deze bijzondere rechtspleging spreekt 
zó sterk, dat de Minister als zijn uitdrukkelijk voornemen heeft te 
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kennen gegeven (zie blz. 2 van het Verslag), dat de na 1 Juni 1948 
nog te behandelen tribunaalzaken niet maar zullen worden „berecht" 
door de gewone kantonrechters. De behandeling zal na die datum 
geschieden door voorzitters van tribunaalkamers; waren dit — in 
enkele gevallen — kantonrechters, dan is dit een gelukkig samen
treffen. Waren zij het niet, dan zullen voorzitters van tribunaal
kamers voor dit doel worden benoemd tot plaatsvervangend kanton
rechter. 

Als dit geen bijzondere rechtspleging moet blijven heten, dan 
weet ik het niet meer. 

Ditzelfde geldt van de overgang van de rechtsmacht der bijzondere 
gerechtshoven. Wanneer door de Kroon is beslist, dat een bijzonder 
hof wordt opgeheven, gaat de rechtsmacht van dat hof over naar de 
arrondissementsrechtbanken binnen zijn voormalig rechtsgebied. Dat 
wil zeggen: niet naar de rechtbanken zonder meer, maar naar één 
of meer bijzondere strafkamers, bij die rechtbanken door de Kroon 
alsdan in en samen te stellen. Uit de Memorie van Antwoord 
(blz. 2—3) blijkt, dat de Minister zich voorstelt, dat in deze bijzon
dere strafkamers als rechters zitting zullen hebben personen, die 
als raadsheer in het opgeheven bijzonder gerechtshof ervaring van 
politieke strafzaken hebben verkregen. Voor zover dezen niet reeds 
terzelfder tijd toevallig rechter in die rechtbank waren, zullen raads
heren der bijzondere hoven tot rechter-plaatsvervanger in die recht
bank benoemd worden en zóó zullen zij te zamen de bijzondere straf
kamer uitmaken. 

Op de rechtspleging door die bijzondere strafkamers blijven — in 
afwijking van het commune strafrecht — een groot aantal artikelen 
van het Besluit Buitengewone Rechtspleging van overeenkomstige 
toepassing. Dat bij die rechtspleging het Besluit Buitengewoon Straf
recht zal blijven toegepast worden, vermeldde ik reeds. 

Over de Bijzondere Raad van Cassatie behoef ik in dit verband 
weinig te zeggen: de overgang van diens rechtsmacht naar de Hoge 
Raad zal eerst plaats vinden geruime tijd na de opheffing van alle 
bijzonder hoven; overigens geldt hetgeen ik opmerkte over het 
formele en materiële recht grotendeels dan ook voor de Hoge Raad. 

Men kan derhalve moeilijk staande houden, Mijnheer de Voor
zitter, dat dit wetsontwerp beoogt een einde te maken aan de gehele 
bijzondere rechtspleging. Het is waar, de tribunalen zullen over enige 
maanden worden opgeheven; het instituut van de bewaring komt te 
vervallen: in de plaats daarvan treden de gewone voorschriften be
treffende de voorlopige hechtenis. Ik wil de betekenis van dit alles 
niet onderschatten, maar verschillende gewichtige bezwaren, tegen 
de Londense wetsbesluiten ingebracht in het verleden, blijven be
staan en gaan bij de overgang van de rechtsmacht mede over. Ik 
geef gaarne toe, dat er argumenten genoemd kunnen worden — en 
ook aangevoerd zijn — om hierin thans geen verandering meer aan 
te brengen, maar voor een groot enthusiasme, voor een met vreugde 
begroeten van het verdwijnen van de bijzondere rechtspleging zie 
ik toch ook in het geheel geen reden. 

Door de opheffing van de tribunalen zal een staatsrechtelijke 
steen des aanstoots worden verwijderd. Zoals bij de wet van 27 Juni 
1947, Staatsblad no. H 206, een andere steen des aanstoots: de al
gehele verbeurdverklaring van het vermogen, werd weggeruimd. Ik 
acht dit twee belangrijke wijzigingen. Niettemin zal de Minister, 
naar ik veronderstel, niet geloven, dat hiermede alle bezwaren, aan 
de Grondwet ontleend, tegen het samenstel van regelen, onder de 
algemene naam „bijzondere rechtspleging" samengevat, zullen ver
stommen. Ik moge daarvoor herinneren aan de belangrijke rede
voering, hieraan gewijd door de heer mr. Pollema in de Eerste 
Kamer op 26 Juni 1947, en voorts wijzen op een zeer gedocumen
teerd geschrift van mr. G. J. de Lint, dat onder de voor zich zelf 
sprekende titel „RechtsbederP in de reeks „Tijdseinen" korte tijd 
geleden verschenen is. 

Ook ik heb verschillende staatsrechtelijke bezwaren en ik ver
onderstel, dat ik niet de enige ben in deze Kamer. Na het tot stand 
komen van deze wet zullen zij niet alle zijn weggenomen. Ik heb 
overwogen of zij mij er toe zouden moeten leiden op die grond mijn 
stem aan dit wetsontwerp niet te geven. 

In een artikel in het „Nederlandse!) Juristenblad" van 17 Januari jl.. 
getiteld: „De bijzondere Rechtspraak en de Grondwet" heeft prof. 
J. E. Jonkers de strijd met de Grondwet ontkend. Dit artikel heeft mij 
niet overtuigd. Ik zal er thans niet uitvoerig op ingaan, in de eerste 
plaats omdat de geachte afgevaardigde de heer Donker en jonkvrouwe 
Wttewaall van Stoetwegen reeds een en ander hebben gezegd, waar
mede ik het eens ben en dat ik dus niet behoef te herhalen, in de 
tweede plaats omdat deze aangelegenheid reeds meer dan éénmaal in 
deze Kamer is behandeld. Er is echter één zinnetje in dat artikel. 

waarmede ik het wèl geheel eens kan zijn: „Hier werkt de nood
toestand na, ook nadat hij heeft opgehouden te bestaan." 

Die „nawerking" van die noodtoestand is er inderdaad thans nog. 
In verband met deze „nawerking" acht ik nog altijd juist het stand
punt, dat de Commissie voor Privaat en Strafrecht in Januari 1947 
heeft ingenomen en dat zij (in het Voorlopig Verslag over wetsont
werp 372 van de zitting 1946—1947) m.i. uitstekend aldus heeft ge
formuleerd: 

„Niettemin zal de normale wetgever, wanneer hij gesteld wordt 
voor een herziening dezer besluiten, moeten nagaan of de daarin 
opgenomen bepalingen, die met de Grondwet in strijd zijn, op 
het moment der herziening nog wel gehandhaafd kunnen wor
den. Hij zal zich daarbij op het standpunt moeten stellen, dat 
in beginsel liquidatie van zulke met de Grondwet strijdige voor
schriften geboden is. Men mag daarbij, naar de Commissie 
meent, niet eisen, dat zulk een liquidatie onmiddellijk plaats vindt, 
ongeacht de belangen, welke daardoor geschaad zouden worden. 
Wel zal men echter de eis mogen stellen, dat deze liquidatie 
onder het oog wordt gezien en met voortvarendheid wordt voor
bereid. Het behoeft verder wel geen betoog, dat bij herziening 
van wetsbesluiten van opneming van nieuwe afwijkingen van de 
Grondwet geen sprake mag zijn." 

Dit acht ik, zoals ik zei, een juist standpunt. Het enkel en alleen 
laten gelden van staatsrechtelijke bezwaren zonder daarbij te willen 
letten op de grote practische moeilijkheden, welke hiervan het gevolg 
zouden zijn, acht ik fout, gedachtig aan de regel: summum ius, summa 
iniuria. Wij zitten nu eenmaal in de moeilijkheden en zullen moeten 
trachten, lettende op alle gegevens, er zo spoedig mogelijk, uit te 
komen. 

In dit opzicht acht ik de opheffing van de tribunalen, zij het eerst 
met ingang van i Juni 1948, een stap in de goede richting. Al acht ik 
door deze opheffing, zoals zij nu wordt voorgesteld, ook dit onder
ucel der bijzondere rechtspleging nog allerminst goed geregeld. 

Ik meen na deze — ik geef toe wel zeer summiere — weergave van 
mijn overwegingen te mogen concluderen, dat het niet noodzakelijk 
is op grond van staatsrechtelijke bezwaren mijn stem aan dit wets
ontwerp te onthouden. 

Dit wil niet zeggen, dat ik geheel met dit wetsontwerp instem. Met 
name betreur ik, dat de Minister, ondanks de bezwaren van de Com
missie voor Privaat en Strafrecht, heeft vastgehouden aan de over
dracht van de rechtsmacht der tribunalen aan de alleen-rechtspreken
de kantonrechter. De zaken, welke behandeld zullen worden, zijn 
waarlijk niet alle van eenvoudige aard; de straffen kunnen ernstig 
zijn. Bij de behandeling door een tribunaalkamer kan een eenzijdig 
inzicht van de voorzitter van de kamer door de gedachtenwisseling 
met zijn medeleden gecorrigeerd worden. Volgens de nieuwe regeling 
zal de voorzitter, in zijn nieuwe functie van waarnemend kanton
rechter, alléén recht doen. Dit acht ik een zeer bedenkelijke achteruit
gang van de rechtszekerheid. 

De Minister heeft ten slotte de meerderheid der vaste Commissie 
er toe bewogen, haar verzet op te geven door te wijzen op het gering 
aantal zaken, dat door de tribunaal-kantonrechters nog afgedaan 
moet worden. Ik ben het eens met de minderheid, die van oordeel is, 
dat dit niet beslissen mag. Niemand kan vermoedelijk thans zeggen 
hoeveel „eigenlijke"' tribunaalzaken er op 1 Juli a.s. nog rasteren 
zullen en hoeveel er daarna nog zullen bijkomen. Al waren het er 
maar tien, al waren het maar vijf zaken (doch het kunnen er ook wel 
vijfhonderd zijn, Mijnheer de Voorzitter), dan acht ik daarvoor e:n 
wijze van berechting, die met de beste waarborgen omringd is. 
wenselijk. 

En bovendien, Mijnheer de Voorzitter, als het om zo een te ver
waarlozen klein getal zaken ging, zoals de geachte afgevaardigde de 
heer Donker in navolging van de Minister heeft betoogd, als het hier 
een louter theoretische quaestie betrof, waarom heeft de Minister in 
het wetsontwerp er dan een aparte afdeling met zeven artikelen aan 
gewijd en waarom kon de Minister dan niet toegeven aan de aan
vankelijke suggestie der commissie en deze zaken (gene of bijna gene) 
laten behandelen door de bijzondere strafkamers der rechtbanken? 
Blijkens de Memorie van Antwoord heeft Zijne Excellentie daartegen 
in beginsel geen bezwaar. Tegenover de practische bezwaren, die de 
Minister heeft aangevoerd, heeft de vaste commissie m.i. deugdelijke 
irgumenten aangevoerd. 

Ik betreur het daarom, dat het overleg tussen Minister en vaste 
commissie in dit opzicht niet tot beter resultaat heeft kunnen leiden. 

Mijnheer ':<' voorzitter! Nog een enkel woord over het voorstel van 
.'.rtikel 27 (dat eigenlijk buiten het kader van het wetsontwerp viel) om 
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voor de toepassing van artikel 15 Wetboek van Strafrecht, dus voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, onder de werkelijke straftijd te be
grijpen de tijd, in bewaring doorgebracht, die bij de uitspraak in min
dering is gebracht. Het voorgestelde artikel heeft alleen betrekking 
op politieke delinquenten: voor politieke zaken was het ook het meest 
nodig vanwege de dikwijls lange duur van de bewaring. Doch ook in 
het commune strafrecht komt een lange duur van de voorlopige hech
tenis niet zelden voor. Een preventieve hechtenis van ruim acht maan
den, terwijl ten slotte anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek werd 
opgelegd, heb ik nog korte tijd geleden meegemaakt. Ik hoop, dat de 
Minister bij de overweging van het rapport der commissie voor de 
verdere uitbouw van het gevangeniswezen tot de conclusie komt, dat 
een soortgelijke bepaling als in artikel 27 wordt voorgesteld, ook voor 
het commune strafrecht aanbeveling verdient. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, zou ik nog eens de wenselijk
heid, ja noodzakelijkheid, naar voren willen brengen van een spoedig 
wijzigen van ons Wetboek van Strafrecht, waarschijnlijk ook van het 
strafprocesrecht. Dit met het oog op de mogelijkheid, dat wij in de 
toekomst nog eens weer voor een dergelijke calamiteit zouden komen 
te staan. Ik herinner er aan, dat wij op 9 Mei 1940 bezig waren met 
de behandeling van een ontwerp van wet tot verzwaring van de 
straffen voor land en hoogverraad. Ik heb op die dag de toenmalige 
Minister van Justitie gewaarschuwd, dat het hoog tijd, misschien zelfs 
reeds te laat was. Helaas bleek reeds de volgende dag, dat wij te laat 
waren. 

Ik zou — het is niet de eerste maal — de Minister met ernst willen 
vragen, aan deze belangrijke aangelegenheid de vereiste aandacht te 
schenken niet alleen, maar ook grote spoed te betrachten. De zaak 
eist voorbereiding en dit zal toch reeds tijd kosten. Men kan hierbij 
profijt trekken van de thans opgedane ervaring. 

Wij leven helaas ook thans (nu reeds weer!) in een tijd van vele 
en grote onzekerheden. Ik zou het buitengewoon betreuren, indien 
ooit (wat God verhoede!) weer zó ernstige moeilijkheden over ons 
volk mochten komen, dat de Regering dan opnieuw overhaast een 
regeling zou moeten ontwerpen en vaststellen buiten de Staten-Gene
raal om en dan misschien ook om andere redenen opnieuw in strijd 
met Grondwet en wet. 

De heer Roolvink: Mijnheer de Voorzitter! Ik behoor tot diegenen, 
die het einde van de bijzondere strafvervolging, waarop dit wets
ontwerp betrekking heeft, met verlangen te gemoet zien. Het is hier
mede nog wel niet zover, zoals de heer Terpstra zojuist al heeft 
gezegd, maar het ogenblik, waarop wij weer terugkeren naar de 
Grondwet en het Wetboek van Strafvordering, kan niet ver meer 
zijn en mag ook niet ver meer zijn. 

Wanneer wij de resultaten van deze rechtspraak tot heden overzien, 
verdienen in de eerste plaats onze aandacht de bijzondere gerechts
hoven, omdat voor deze colleges de ernstige zaken worden behan
deld. Men kan bezwaarlijk zeggen, dat deze colleges hebben gezorgd 
voor snel rechl, hetgeen een motief is geweest voor haar instelling, 
en ik vraag mij ook af of hierbij alles is gedaan om vergissingen, 
die nu eenmaal menselijk zijn, zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het komt mij voor, dat er drieërlei oorzaak is, die hier tot een 
minder goede rechtspraak kan leiden. Daar is in de eerste plaats het 
ontbreken van de vorm voor gerechtelijk vooronderzoek, zoals die 
in ons Wetboek van Strafvordering is neergelegd en waarin het resul
taat is te vinden van jarenlange ervaring en studie om dat onderzoek 
objectie!' te doen zijn en daarbij derhalve ook de gerechtvaardigde 
belangen van een verdachte te beschermen. Bij deze bijzondere 
rechtspleging, waarbij zelf de kapitale straf kan worden uitgesproken, 
bestaan deze waarborgen niet in die mate. Ik moge hierbij als voor
beeld de vraag stellen welke waarde men, zonder verdere controle, 
kan hechten aan de processen-verbaal van rechercheurs, die Duitsers 
verhoren in Duitsland. Ook zonder dat hun een verklaring wordt 
gesuggereerd, kunnen deze Duitse getuigen er licht toe komen, dat
gene te zeggen, wat de ondervragers aangenaam schijnt, alleen reeds 
uit angst voor hetgeen zij met hun leiders en in hun omgeving met 
andere getuigen of verdachten hebben zien gebeuren. 

Het tweede bezwaar kan liggen in de samenstelling van de colleges. 
Natuurlijk zijn alle raadsheren hoogstaande mannen en mensen van 
maatschappelijke betekenis. Daaraan zal niemand in dit land twijfelen. 
Maar die hoedanigheden zijn niet alléén beslissend. Noodzakelijk is 
ook een langdurige ervaring als strafrechter, want op de voor deze 
colleges te behandelen zaken staan niet enkel hoge straffen, het zijn 
in de meeste gevallen ook moeilijke zaken. Daarom moeten deze 
raadsheren nauwkeurig de waarde kunnen bepalen van processen
verbaal, zij moeten de verklaringen van getuigen juist kunnen waar

(Roolvink) 
deren, dus als het ware kunnen doordringen in de psyche van ge
tuigen en verdachten. Dit vermogen verkrijgt men alleen door studie 
en ervaring. 

Het derde bezwaar is gelegen in het ontbreken van het in het 
commune recht voorziene beroep. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot voor kort zijn enkel Nederlanders 
berecht. Dezen zijn ook bij deze bijzondere rechtspraak in een be
trekkelijk gunstige situatie, want zij kennen de sfeer, waarin de 
rechtspraak plaats heeft. Zij begrijpen de nuances van de taal van 
hen, die het verhoor afnemen en van de rechter. Zij leven in hun 
eigen omgeving, die hulp en steun kan verlenen. Natuurlijk zullen 
ook hier vergissingen ongunstige reacties hebben, maar wij zijn, om 
het zo te zeggen, onder elkaar. Maar straks wordt dat anders. Dan 
zullen volgens nieuw geschapen, op een internationale basis rustend 
recht, vreemdelingen voor oorlogsmisdaden worden berecht. Deze 
mensen hebben niet de hulpmiddelen van de Nederlanders en ik voel 
mij niet gerust, wanneer ook voor hen deze bijzondere, met minder 
waarborgen omgeven strafvordering zal gelden. Naar mijn inzicht is 
bij deze toepassing van nieuw strafrecht op vreemdelingen, die zozeer 
in het nadeel zijn tegenover Nederlanders, het met de beste waar
borgen omgeven strafproces zeker een noodzakelijk complement. 
Natuurlijk wil ik gaarne toegeven, dat er verdachten zijn, wier schuld 
evident is, maar er zullen er ook velen voor de rechter komen, 
waarvan deze zeker niet zonder meer vaststaat. Oorlogsmisdadigers 
moeten worden gestraft, maar de berechting moet zo deugdelijk 
mogelijk zijn. 

Wanneer bij de rechtspraak van deze verdachten fouten worden 
gemaakt, welk een ongunstige weerslag mag men daarvan dan niet 
verwachten onder het Duitse volk? Het is beter dit tijdig onder het 
oog te zien. Daarom hoop ik, dat de Minister mij in dezen enigszins 
gerust kan stellen. Ik kan mij b.v. indenken, dat binnenkort alle 
zaken zullen worden behandeld voor één of twee bijzondere gerechts
hoven, die zijn samengesteld uit raadsheren met een grote strafrecht
crvaring. Verder is de Minister wellicht in staat mede te delen, 
wanneer deze bijzondere hoven kunnen worden opgeheven. Mijn 
gedachten gaan uit naar 1 Januari 1949 en ik zou niet als voorwaarde 
voor die opheffing willen stellen, dat dan alle bijzondere hofzaken 
moeten zijn afgedaan. 

Wat betreft de tribunalen, stelt de Regering voor, deze colleges op 
te heffen en hun zaken over te brengen naar de kantongerechten. Dit 
is zeker een vooruitgang, al is nog niet bereikt, hetgeen vorige spre
kers reeds hebben gezegd, dat weer een commune rechtspraak wordt 
ingesteld. 

Ten aanzien van de overbrenging van de resterende zaken was de 
vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht van mening, dat het 
juister zou zijn de voorzetting dezer zaken op te dragen aan de 
rechtbank; ik deelde die mening op de gronden,'die reeds in de schrif
telijke stukken zijn uiteengezet. Dat ik mij thans bij het voorstel van 
de Regering heb neergelegd is een gevolg van de verzekering van de 
Minister, dat deze zaken practisch zijn afgewikkeld en dus deze be
slissing nog slechts van academische aard is. Ook de heer Donker 
heeft op deze motivering al gewezen. 

Ten slotte zou ik nog een vraag willen stellen over de cumulatie 
van verbeurdverklaring en vermogensaanwasbelasting. Er is een cir
culaire uitgegaan van het directoraat-generaal voor de bijzondere • 
rechtspleging op 7 Januari 1948 en daarin lees ik: 

„Uit dien hoofde moge ik U in overweging geven te bevor
deren, dat, indien een verbeurdverklaring wordt opgelegd, doch 
het college, dat de uitspraak doet, van oordeel is, dat deze niet 
of slechts ten dele met de heffing van vermogensaanwasbelasting 
over het verbeurdverklaarde bedrag mag cumuleren, zulks in 
enigerlei vorm in de uitspraak tot uitdrukking wordt gebracht." 

Met deze wijze van regelen kan ik mij zeer goed verenigen, maar 
de vraag komt op hoe de regeling is t.a.v. de uitspraken, die vóór het 
uitgaan van de circulaire hebben plaats gehad. De passage luidt als 
volgt: 

„In de gevallen, waarin een verbeurdverklaring werd uitge
sproken vóór het te Uwer kennis komen van de circulaire, zal 
eenzelfde oplossing kunnen worden nagestreefd door achteraf de 
vraag welk karakter de uitgesproken verbeurdverklaring draagt, 
aan het college, dat de uitspraak heeft gedaan, voor te leggen." 

Nu is de vraag deze: wie zal die vraag aan het college voorleggen; 
verondersteld mag worden, dat dit zal worden gedaan door de in
specteur, die de aanslag voor de betrokken belasting oplegt, maar 
berust dit nu geheel op het initiatief van de inspecteur? Kan hij ook 



Vel 389 1509 Tweede Kamer 

52ste VERGADERING — 2 MAART 1948 

627. Opheffing van de bijzondere gerechtshoven, de Bijzondere Raad van Cassatie en de tribunalen 

(Roolvink e. a.) 

géén aanvrage doen? Ik zou de Minister willen verzoeken deze zaak 
nog eens op te nemen met zijn ambtgenoot van Financiën en een 
afspraak te maken in die vorm, dat de inspecteur deze vraag zal 
voorleggen aan het college, maar dat hij daartoe gehouden is, wan
neer de aangeslagene dat verlangt. 

De heer Stokvis: Mijnheer de Voorzitter! In het drama der 
bijzondere rechtspleging betekent dit wetsontwerp de slotakte. Maar 
tot een happy end leidt het niet! De berechting van politieke straf
zaken door buitengewone rechtsorganen vindt hier de afsluiting van 
haar kortstondig aards bestaan. En de woorden, die aan de over
gang van deze rechtsbedeling op de organen van de gewone rechter
lijke macht worden gewijd, kunnen de gedachte opwekken aan een 
oratio funebris. 

Men heeft de politieke rechtspleging verweten, dat zij ongrond
wettig is, dat zij rechtsongelijkheid schiep, dat zij inplaats van het 
recht de willekeur diende, dat zij de waarborgen voor individuele 
rechtszekerheid opofferde aan problematische snelheid in afdoening' 
Maar men vergat, dat deze berechting was en is niet minder dan een 
zaak van nationale zelfverdediging, van veiligstelling van ons demo
cratisch volksbestaan zelf! 

Wij zien, dat de statistiek van de arbeid, door de organen der 
buitengewone rechtspleging verricht, het indrukwekkende beeld geeft 
van meer dan 50 000 in eerste aanleg afgehandelde strafprocessen, 
waarvan alleen reeds de tribunalen in het jaar 1947 er bijna 20 000 
voor hun rekening namen. En men zal ten overstaan van de bereikte 
resultaten moeten erkennen, dat een enorme taak op veelszins voor
treffelijke wijze werd vervuld. En juist daarom zullen velen zich af
vragen —- hoezeer zij zich er van bewust zijn, dat het hier een naar 
zijn wezen ephemeer verschijnsel gold — of het uit een oogpunt van 
strafpolitiek beleid juist is reeds op dit ogenblik in deze moeilijke en 
belangrijke materie over te schakelen op het normale strafrechts
apparaat 

Het is niet vatbaar voor redelijke tegenspraak, dat het gewenst is 
terug te keren tot grondwettelijke verhoudingen. Doch evenzeer is 
waar, dat deze terugkeer de ontstane nood rechtsorde niet met e;n 
bruut gebaar blindelings mag omverwerpen, dat herstel van het 
grondwettelijk bestel hier slechts kan plaats vinden op een daarvoor 
gunstig ogenblik. Het wetsontwerp zelf, dat de bijzondere gerechts
hoven ..geleidelijk" wil opheffen, dat de Bijzondere Raad van Cas
satie „op een nader te bepalen tijdstip" wil laten verdwijnen, huldigt 
— en te recht! — zulk een opportunistisch principe. 

Erkent men de betekenis, die utiliteitsoverwegingen ten deze nood
zakelijkerwijs bezitten, dan is het duidelijk, dat het gerechtvaardigd is 
te onderzoeken of terugschakeling op de beginselen der Grondwet, 
gezien de stand der bijzondere berechting, d.w.z. gezien aantal, aard 
en omvang der nog te berechten zaken, in de gegeven omstandigheden 
verantwoord is. Het is niet twijfelachtig, dat vertraging in de afwikke
ling der zaken van reeds gedurende verscheidene jaren preventief 
gedetineerde politieke verdachten en een breuk in de continuïteit der 
berechting de onvermijdelijke gevolgen zullen zijn van de door dit 
wetsontwerp beraamde overdracht van rechtsmacht. Zelfs is de vrees 
niet absoluut denkbeeldig, dat een volslagen, geruime tijd voortduren
de desorganisering der desbetrekkeüjke rechtsbedeling hieruit zal 
voortvloeien. 

Belangrijk is dit, wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat 
het aantal der met name door de bijzondere gerechtshoven nog te 
behandelen zaken aanzienlijk is. In de Memorie van Antwoord wordt 
vastgesteld, dat er circa 10 000 zaken onatgedaan zijn, waarvan 7200 
door de tribunalen zullen kunnen worden behandeld. Ten laste van 
de bijzondere gerechtshoven resteren dan circa 3000 zaken. Doch 
— en het is nuttig zich dat te realiseren —, dit zijn de zwaarste ge
vallen, de ten gevolge van hun ingewikkeldheid meest tijdrovende 
grote strafgedingen, die tot het laatst bewaard werden; waaronder be
grepen die van practisch alle oorlogsmisdadigers. 

Wat de Bijzondere Raad van Cassatie aangaat, talrijke en, gezien de 
wettelijke regeling, uiteraard zeer ernstige misdrijven zullen nog aan 
de beslissing van deze instantie moeten worden onderworpen. 

Anders schijnt de situatie ten aanzien van de tribunalen. Gaat men 
uit van de door de Minister in de Memorie van Antwoord verstrekte 
cijfers, dan waren er per 1 Januari 194S circa 1500 ..eigenlijke" en 
circa 5700 „oneigenlijke" tribunaalzaken, totaal 7200. Bij het huidige 
tempo van deze colleges, die 1200 a 1400 zaken per maand afwik
kelen, kan men gemakkelijk berekenen, dat op 1 Juni 1948, wanneer 
de opheffing der tribunalen zal plaats vinden geen oude tribunaal
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zaken zullen openstaan. In dit verband echter schijnt niet geheel 
begrijpelijk artikel 17, lid 3, van het ontwerp, dat aanvankelijk toe
liet de benoeming van meer kantonrechters-plaatsvervangers en meer 
substituut-griffiers bij de kantongerechten dan wettelijk toegestaan. 
Men vraagt zich af waartoe deze uitbreiding nodig is, als er geen 
of vrijwel geen tribunaalzaken te behandelen zullen zijn. Wel is waar 
is bij de eerste Nota van Wijzigingen de benoeming van meer kan
tonrechters-plaatsvervangers vervallen, doch dezelfde vraag blijft dan 
bestaan ten opzichte van de substituut-griffiers. Bovendien zou on
zekerheid kunnen ontstaan door de mededeling van de Minister bij 
het mondeling overleg met de vaste Commissie voor Privaat en 
Strafrecht, waarbij Zijne Excellentie te kennen gaf, dat er slechts 
..naar alle waarschijnlijkheid" nog 7200 zaken, voor de tribunalen 
bestemd, zullen worden vervolgd, doch „dat het aantal eigenlijke 
tribunaalzaken, dat nog berecht zou kunnen worden, veel groter is 
dan de door hem genoemde 7200". In deze v/oorden, die ik aanhaal 
uit Verslag no. 7, zal waarschijnlijk „eigenlijke tribunaalzaken" 
moeten worden gerectificeerd tot „eigenlijke en oneigenlijke tribu
naatzaken". Doch ook dan blijft de opmerking van de bewindsman 
duister. Of wel zij is gratuite —, want dat er meer zaken zouden kun
nen berecht zijn en berecht worden, dan er werden berecht, weet 
ieder kind in Nederland; op 15 October 1946 lagen bij de P.R.A. 
ruim 180 000 dossiers in bewerking, terwijl uiteindelijk slechts totaal 
circa 60 000 zaken aan de rechter zullen zijn voorgelegd —, of wel 
is dus de mededeling van de Minister, dat er meer dan 7200 tribu
naalzaken zouden kunnen berecht worden zonder enige betekenis, 
of wel zij beduidt, dat de Minister de mogelijkheid wil openlaten, dat 
ook na opheffing van de tribunalen nog een groot aantal daarvoor 
bestemde zaken naar de kantongerechten zal worden verwezen. In
dien dit laatste de bedoeling mocht zijn, worden de conclusies, waar
toe de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht op grond van 
de oorspronkelijk door de Minister verstrekte cijfers kwam, onjuist, 
en zou ik mij van die conclusies moeten distantiëren. Ten einde ten 
deze iedere twijfel uit te sluiten, zou ik de geachte bewindsman 
willen verzoeken thans onomwonden te kennen te geven of de 
kantongerechten al dan niet een belangrijke taak bij de berechting 
van politieke delinquenten in feite zullen hebben te vervullen. In dtt 
verband wil ik er nog op wijzen, dat de Memorie van Toelichting 
uitdrukkelijk verklaart: 

,.dat aangenomen moet worden, dat de berechting van de 
eigenlijke tribunaalzaken op 1 Januari 1948 practisch vrijwel zal 
zijn beëindigd." 

De voorgenomen eliminering van de organen der bijzondere rechts
pleging heeft in brede kringen in den lande ontstemming gewekt. 
Men acht de gewone rechterlijke macht, die tijdens de Duitse bezet
ting, lofwaardige uitzonderingen daargelaten, in ernstige mate te kort 
schoot en zich in geen enkele vorm verzette tegen de infiltrering der 
nationaal-socialistische ideologieën in onze volksgemeenschap, niet bij 
uitstek geroepen tot de berechting der delinquenten, die in het forum 
der politieke rechtspleging compareren. Deze rechterlijke macht, die 
zwijgend afzijdig bleef toen in Februari 1941 de arbeiders in de 
bedrijven als protest tegen de inleiding der Jodenmaatregelcn staakten, 
die zwijgend afzijdig bleef toen de President van de Hoge Raad van
wege zijn afstamming moest aftreden, die afzijdig bleef en zweeg 
toen de Joodse advocaten, voor wat het niet Joodse gedeelte van hun 
practijk betrof, moesten defungeren, toen Joodse rechters en raads
heren naar de gaskamers gedeporteerd werden en niet Joodse rechters 
als slachtoffers van repressaillemaatregelen door de vuurpeletons 
werden neergeschoten, deze rechterlijke macht, die als totaliteit niet 
cic moed vond ook slechts één woord van protest tegen de bezetter 
te doen horen, wordt thans, en niet zonder reden, niet gequalificeerd 
geacht tot het optreden in de strafzaken, waarop dit wetsontwerp 
doelt. Waar de geschiktheid als rechter in deze materie ten nauwste 
samenhangt met de persoonlijke instelling en houding van de be
trokkene tijdens de jaren der onderdrukking, mag men wantrouwen 
in de normale rechterlijke macht niet ongerechtvaardigd noemen. 
Want welk begrip voor de ernst en de betekenis van de strafbare 
feiten, waarvan hier de rede is, welk inzicht in de eigen geaardheid 
van de betrekkelijke misdrijven, kan men verwachten bij hen, die, ver 
'jebleven van de strijd der illegale verzetsbewegingen, zich nederig 
onderwierpen aan de ordonnanties van onze vijand? Hoe kan 
men verwachten, dat juiste vonnissen door rechters, als hier bedoeld, 
zullen worden geveld ten aanzien van gedragingen, die niet vormen 

omschreven delict, en, sterker nog, ten aanzien van een 
bepaalde strafwaardige innerlijke gezindheid, welke de beschuldigde 
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tijdens de bezetting koesterde? Hoe zullen deze praetoren, die niet 
gewend zijn „de internis" te oordelen, hier tot een adaequate straf
toemeting kunnen komen, waar hun eigen denkwijze niet de toets
steen kan vormen bij het aanleggen der passende maatstaven? En dit 
zeggende, behoeft men zelfs nog niet te denken aan de na de be
vrijding weggezuiverde rechterlijke ambtenaren, die later werden 
teruggenomen. Ook zij, die men ,,de goeden" noemt, waren exceptis 
excipiendis niet goed genoeg. En veilig mag men poneren, dat 
terecht de Londense noodwetgever de bestaande rechterlijke macht 
ten deze zijn vertrouwen onthield. Dezelfde gronden, die hier voor 
de Regering te Londen richtsnoer waren, gelden onverminderd op 
dit ogenblik. 

De wijze, waarop door de gewone rechterlijke macht de zaken 
behandeld worden van oud-illegale strijders, die tijdens de bezetting, 
ter verwezenlijking van hun rechtmatige doelstellingen, handelingen 
pleegden, die formeel als commune delicten kunnen worden gerubri
ceerd, heeft bewezen, dat dieper begrip voor de sfeer, voor de locale 
en temporele kleur van de bewuste gedragingen onvindbaar was! 

Zo zullen sommigen niet zonder pessimisme de door het wets
ontwerp te realiseren toekomst te gemoet zien, waarin juist de 
belangrijkste zaken ter berechting zullen worden opgedragen aan 
organen, die, naar gevreesd kan worden, zullen te kort schieten in 
het toepassen der juiste normen voor strafbaarverklaring en straf
toemeting. De omstandigheid, dat ervaren rechters van de bijzondere 
rechtsbedeling, aan de nieuwe rechtspraak zullen deelnemen, zal in 
de practijk de meest ernstige misslagen kunnen voorkomen, doch 
dit belet niet, dat het beginsel, waarop dit wetsontwerp berust, bij 
velen tegenstand zal blijven wekken. Een tegenstand, die te minder 
illusoir schijnt, waar de wetstekst zelf zwijgt over de rol, die tot 
dusver met de politieke jurisdictie belaste personen zullen gaan 
vervullen. 

Hetgeen ik hiervóór mocht opmerken, toont aan, dat ernstige 
twijfel kan bestaan aangaande de vraag of reeds thans het moment 
moet worden geacht gekomen te zijn, waarop de organen van de 
buitengewone rechtspleging, ter voldoening aan de grondwettelijke 
principes, mogen worden ter zijde gesteld. Ik zal mij daarin niet 
verder verdiepen. Ik volsta met in dit verband nog op te merken, 
dat de terugschakeling naar de vooroorlogse verhoudingen in dit 
wetsontwerp zich beperkt tot de rechtsprekende organen en dat er. 
zoals ook vorige sprekers hebben gezegd, geen sprake van is, dat 
wordt teruggekeerd tot de beginselen van onze beproefde commune 
strafvordering. Een verfraaiing van het totaalbeeld, dat de nieuwe 
legislatieve situatie zal leveren, beduidt zulks uiteraard niet. 

De beschouwing van het wetsontwerp leert, dat men ten aanzien 
van enkele fundamentele regelingen, daarin vervat, een afwijkende 
opvatting kan koesteren. 

In de eerste plaats is daar het probleem of te recht de tribunalen 
worden gesubstitueerd door het kantongerecht en niet door de recht
bank. Hoewei de mogelijkheid bestaat, dat, gezien het niet of vrijwel 
niet meer voorkomen van tribunaalzaken, wij hier staan tegenover 
een platonische betuiging van genegenheid voor de Grondwet, die 
materiele betekenis mist, is dit punt principieel voldoende important 
om er aandacht aan te schenken. 

Met de geachte afgevaardigden de heren Donker en Terpstra, die 
mij voorafgingen, acht ik de berechting van tribunaalzaken door de 
kantonrechter ongewenst. Te recht heeft kennelijk opzettelijk de 
Londense wetgever de alleensprekende rechter in de bijzondere recht
spraak niet ingelast, te recht, want de speciale moeilijkheden der 
bewuste materie, de ernst der betrekkelijke feiten en de hier niet 
gemakkelijke vraag der straftoemeting vorderen de waarborgen 
van collegiaal overleg. Deze verre van overbodige waarborgen 
worden in het wetsontwerp opgegeven. Daarbij komt, dat de kanton
rechter in beginsel pleegt te berechten overtredingen, „wetsdelicten". 
waarbij het morele en zelfs het schuldmoment van geringe invloed 
zijn; de tribunaalzakcn, eigenlijke zowel als oneigenlijke echter, zijn 
„rechtsdelicten" en zien op gedragingen, waarvan de laakbaarheid 
wortelt in het rechtsbewustzijn van het Nederlandse volk. Met dit 
genre van strafzaken is de kantonrechter niet bekend; hij kent slechts 
bagatet-zaken. Om deze reden is het ook psychologisch verkeerd de 
tribunaal-feiten in de sfeer van het kantongerecht te betrekken: naar 
hun wezen passen zij slechts binnen het kader van de rechtsuitoefening 
der rechtbank! Nog duidelijker wordt dit, wanneer men in aanmer
king neemt, dat hier door de kantonrechter diep ingrijpende beslis
singen moeten worden gegeven: internering tot een maximum van 
10 jaar, verbeurdverklaring van aanmerkelijke vermogensbestand
delen, ontzetting van rechten! De verzekering van de Minister in de 
Memorie van Antwoord, dat de kantonrechters slechts kennis zullen 
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nemen van de „eigenlijke'- tribunaalzaken, doet hieraan niet af. En 
ook het vierde lid van artikel 17 van het wetsontwerp brengt princi
pieel geen baat! 

Ik sluit mij derhalve aan bij de in het Voorlopig Verslag ver
dedigde stelling, dat de eigenlijke tribunaalzaken zouden dienen te 
worden ondergebracht bij een afzonderlijke meervoudige kamer van 
de rechtbanken. Met de weerlegging in het Verslag no. 7 van de 
argumenten, door de Minister voor zijn standpunt aangewend in de 
Memorie van Antwoord, kan ik mij in allen dele verenigen. 

Acht men met de Minister het ongewenst, dat bij de rechtbanken 
zouden worden ingevoerd èn een afzonderlijke tribunaalkamer voor 
de politieke wangedragingen èn een afzonderlijke andere kamer voor 
de berechting van politieke misdrijven, tot dusver door de bijzondere 
gerechtshoven behandeld, dan zou ik er geen bezwaar in zien, laatst
bedoelde strafbare feiten te onderwerpen aan het oordeel van een 
speciale kamer van het hof. Wellicht is deze oplossing niet alleen 
eleganter dan berechting van beide groepen van strafbare feiten dooi
de rechtbank, doch mogelijk kan men het ook logischer achten de 
lichtere zaken door een lagere, de zwaardere door een hogere rech
ter te laten afdoen. Berechting door het hof biedt in ieder geval 
het voordeel van meerdere bekwaamheid bij de niet deskundige 
gewone leden van de rechterlijke macht, die aan de berechting zullen 
deelhebben. 

Een volgend vraagpunt raakt de quaestie of de bijzondere gerechts
hoven en de Bijzondere Raad van Cassatie bij de wet of bij 
Koninklijk besluit successievelijk moeten worden opgeheven. Het 
komt mij voor, dat eerstbedoelde oplossing verre de voorkeur ver
dient: controle zijdens de Volksvertegenwoordiging op deze materie, 
waarin toch reeds te veel aan de Kroon is overgelaten — ik denk 
aan het Koninklijk besluit G. 310 en Koninklijk besluit G. 218, 
is onontbeerlijk. Daarbij komt nog, dat indirect de opheffing van de 
betreffende colleges door de R.egering, althans in theorie, een inbreuk 
zou kunnen betekenen op de rechterlijke onafhankelijkheid. 

Ik betreur het, waar de opheffing der bedoelde rechterlijke organen 
volgens het wetsontwerp in handen van de Kroon ligt, des te meer, dat 
in het wetsontwerp ontbreken de normen, die voor opheffing zullen 
moeten gelden. Naar mijn oordeel zou behoren vast te staan, dat deze 
uitschakeling alleen dan kan geschieden, wanneer het aantal van de 
in het ressort van het hof nog te behandelen zaken beneden een 
zekere minimum grens is gedaald, terwijl bovendien niet is te ver
wachten, dat een aanmerkelijke hoeveelheid nieuwe zaken zal kunnen 
worden aangebracht. 

Bij nadere overweging van het wetsontwerp is trouwens de vraag 
bij mij gerezen of niet een ander systeem van eliminering der bijzon
dere gerechtshoven beter zou werken dan het thans aangegevene. 
Indien men de zaken, aanhangig bij een bijzonder gerechtshof, dat 
wordt opgeheven, niet aanstonds zou overbrengen naar de organen 
der gewone rechterlijke macht, doch naar een bijzonder gerechtshof, 
dat vooralsnog in stand blijft, zou dit leiden tot uiteindelijke concen
tratie van alle overgebleven zaken bij één bijzonder gerechtshof. Daar
na zou men kunnen overschakelen op de normale grondwettelijke 
rechtsorganen. Deze methode zou niet alleen een vereenvoudiging be
tekenen, doch tevens de zo belangrijke continuïteit in de rechtspraak 
bevorderen. 

Wat de Bijzondere Raad van Cassatie aangaat, het wetsontwerp 
behelst niet een uitwerking van de overgang van de rechtsmacht van 
de Bijzondere Raad van Cassatie op de Hoge Raad. Het is voldoende 
bekend, dat op enkele essentiële punten de rechtspraak van deze beide 
hoogste colleges divergeert. Tot dusver betreft het in hoofdzaak de 
vraag welke rechtskracht is toe te kennen aan de op lijst B van het 
Besluit E 93 voorkomende bezettingsmaatregelen en de interpretatie 
van het begrip „ambtelijk bevel". Er kunnen echter nog andere ver
schillen rijzen. Slechts tijdige wettelijke regeling zal hier uitkomst 
kunnen brengen, wil men moeilijkheden van de meest onverkwikke
lijke aard voorkomen! Een ernstig bezwaar tegen het optreden van 
de Hoge Raad in de plaats van de Bijzondere Raad van Cassatie zie 
ik in de omstandigheid, dat de Hoge Raad zich zal moeten gaan 
begeven in een beoordeling van feiten en strafmaten, een taak, waartoe 
dit college de nodige ervaring mist. Ik voorzie, dat van de onder
werpelijke verandering onbevredigende resultaten niet zullen uitblijven. 

Tot slot, Mijnheer de Voorzitter, enkele detailopmerkingen. 
Artikel 7 van het wetsontwerp verklaart van toepassing op de nieuw 

te scheppen situatie o.m. artikel 11 van het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging, houdende toekenning van een vergoeding aan de toe
gevoegde raadslieden in de betrokken zaken. Hoezeer juist, stelt deze 
toepassclijkverklaring in een nog schriller licht dan tot dusver de 
tegenstelling tussen de niet gehonoreerde toegevoegde raadslieden in 
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commune strafzaken en de toegevoegde raadslieden in politieke straf
zaken. Belde groepen van verdedigers zullen nu voor hetzelfde rech
terlijke college hun arbeid verrichten, de ene met, de andere zonder 
adaequate remuneratie. Ik heb ter gelegenheid van de behandeling 
van de voorlaatste Justitiebegroting reeds aangedrongen op uitvoe
ring van het in artikel 48 Wetboek van Strafvordering bepaalde. 
Moge de Regering op korte termijn aan deze redelijke aandrang ge
hoor geven. 

Niet zonder bezwaar schijnt mij artikel 19 van het wetsontwerp. 
Volgens deze bepaling kan, naar de Memorie van Toelichting be
vestigt, de kantoni echter, met toepassing van artikel 26 van het 
Tribunaalbesluit, de griffier of een substituut-griffier of waarnemend 
griffier van het kantongerecht tot commissaris benoemen. Wie met de 
concrete gang van zaken bij de tribunalen bekend is. weet, dat de 
instruerende taak van de commissaris moeilijk en verantwoordelijk is; 
zodanige instructie vindt trouwens alleen plaats in gecompliceerde 
zaken; of alle griffiers, substituut-griffiers en waarnemende griffiers 
van het kantongerecht de bekwaamheid zullen bezitten voor het op 
juiste wijze volbrengen van zulk een opgave acht ik twijfelachtig. 

In de derde plaats schijnt mij bedenkelijk de figuur, geschapen 
door artikel 21, lid 2, van het wetsontwerp. Evenals de geachte afge
vaardigde de heer Terpstra, die hierop gewezen heeft, komt het mij 
voor, dat het niet juist is, de kantonrechter hier te laten optreden als 
rechter-commissaris, belast met het verlenen van een bevel tot be
waring, vervolgens als meervoudige rechtbank-kamer, die het bevel 
tot gevangenhouding verleent, en ten slotte als orgaan, dat als unus 
judex de zaak als zodanig uiteindelijk berecht of, juister, daaromtrent 
adviseert. Dit is een gang van zaken, dermate in strijd met de geest 
van ons strafvorderingsrecht en de daarbij beoogde bescherming der 
individuele rechtszekerheid, dat ik mij daarmede kwaiijk kan verenigen. 
Ook hieruit valt een zwaarwichtig argument te putten tegen de be
lasting van de kantonrechter met tribunaalzaken. 

Mijnheer de Voorzitter! De overige leden van mijn fractie en ik 
zullen, zij het met een bezwaard gemoed, onze stem aan het wetsont
werp niet onthouden, hoewel ik niet kan verhelen, dat wij de practijk 
daarvan met een gevoel van bezorgdheid afwachten. 

Mogen de organen, waaraan een nieuwe en verantwoordelijke 
functie wordt toevertrouwd, zich bewust blijven van het belang, dat de 
handhaving der rechtsorde heeft bij een rechtvaardige politieke rechts
bedeling. 

De heer van Mnarseveen, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor
zitter! Ik rnogc de geachic afgevaardigden, die enige aandacht ge
schonken hebben aan het wetsontwerp, wel dankbaar zijn voor de 
welwillendheid, waarvan zij hebben doen blijken. Dit wetsontwerp is 
geruime tijd een voorwerp van overleg geweest tussen Kamer en 
Regering, nl. vier en een halve maand. In verband daarmede moet 
het intitulc van het wetsontwerp gewijzigd worden. Ik zou het op 
prijs stellen, indien het wetsontwerp aldus aanving: „Wij Wilhelmina, 
bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje
Nassau, enz., enz., enz." 

Overgaande tot de beantwoording van hetgeen de sprekers gezegd 
hebben, ontmoet ik allereerst de geachte afgevaardigde de heer 
Donker, die met vele andere afgevaardigden betoogd heeft, dat eigen
lijk het meest op de voorgrond tredende strijdpunt tussen de Minister 
en de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht geweest is de 
vraag of de tribunaalrechtspraak zou moeten worden overgebracht 
naar cie kantonrechter of naar de rechtbank. 

Ik wil niet ontkennen, dat de vaste commissie gewichtige argu
menten voor haar standpunt heeft aangevoerd, maar zij zal wel zo 
welwillend zijn om niet te ontkennen, dat er ook enige argumenten 
zijn aan te voeren voor het standpunt van de Minister. Wij hadden 
ten slotte dit geschil op te lossen en wij hebben dat gedaan op een 
wijic, die misschien navolging verdient; wij hebben nl. het objectum 
litis zo verkleind, dat beide partijen ten slotte hebben kunnen oor
d-?'cn, dat het sop de kool niet meer waard was. Dit hebben wij be
reikt door het richtsnoer te aanvaarden, dat alleen de eigenlijke tri
bunaalzaken, zaken van relatief weinig gewicht, naar de kantonrechter 
zullen gaan en door te bevorderen, dat vóór 1 Juni 1948 alle bekende 
eigenlijke tribunaalzaken zullen zijn afgehandeld. Mitsdien kan ik 
vrijmoedig op de vraag van de geachte afgevaardigde de heer Stokvis 
of de kantonrechters straks nog een belangrijke taak zullen krijgen 
op dil gebied antwoorden: Naar menselijke berekening niet; slechts 
zeer weinige en niet belangrijke zaken zullen hun ten deel vallen. 
Uitzonderingen zijn natuurlijk denkbaar, maar die verzekering meen 
ik in het algemeen toch wel te mogen geven. 

(Minister van Maarseveen) 
De geachte afgevaardigde de heer Donker heeft gezegd, dat bij 

overschakeling van de Bijzondere Raad van Cassatie naar de Hoge 
Raad er wettelijke maatregelen nodig zullen zijn. 

Ik stel mij voor, dit punt zeer spoedig in nadere overweging te 
nemen. Ik hoop namelijk te kunnen bewerkstelligen, dat binnen 
niet te lange tijd de overschakeling van de bijzondere rechtspleging 
naar de gewone rechterlijke macht zal kunnen plaats vinden. Ik 
wijs in dit verband op de cijfers, waarvan ook de vaste commissie 
een nuttig gebruik heeft gemaakt. Per 1 October jl. moesten nog 
bijna 13 000 politiek gedetineerden berecht worden; wij hebben 
geschat, dat per 1 Januari dit aantal gedaald zal zijn tot 8500, met 
de mogelijkheid, dat het met 1200 a 1400 per maand verder zou dalen. 
Inderdaad blijkt deze schatting juist te zijn geweest, want per 
1 Februari jl. was bedoeld cijfer van ruim 12 000 gedaald tot ruim 
6000, om precies te zijn tot 6899. Daaruit mag worden afgeleid, 
dat, wanneer de berechting in dit tempo voortgaat, binnenkort de , 
bijzondere rechtspleging kan v/orden opgeheven. 

Wanneer nu de geachte afgevaardigde de heer Roolvink zegt: 
zou ten aanzien van de bijzondere gerechtshoven niet een terminus 
ad quem gesteld kunnen worden, b.v. 1 Januari 1949, dan antwoord 
ik, dat volgens veler bewering ik met de tijdrekenkunde wel eens 
op gespannen voet verkeer, maar dat ik thans toch meen mij niet 
te vergissen, wanneer ik zeg, dat per 1 Januari 1949 de bijzondere 
gerechtshoven zullen kunnen zijn opgeheven. 

De bijzondere gerechtshoven, die gevestigd zijn te Leeuwarden, 
Arnhem en 's-Hertogenbosch, zullen het eerst voor opheffing in aan
merking komen, daar zij reeds grotendeels door hun werk heen zijn 
gekomen; ik vermoed dan ook, dat ongeveer in het midden van dit 
jaar, althans in het najaar, deze hoven hun plaats zullen kunnen 
inruimen voor de gewone rechterlijke macht. 

Ik heb hiermede tevens voldaan aan het verzoek van jonkvrouwe 
Wttewaall van Stoetwegen, die mij enige inichtingen omtrent het 
verloop van zaken bij de hoven verzocht. 

De heer Donker heeft mij gevraagd of, wanneer de tribunaal
zaken naar kantongerechten zouden worden overgebracht, er voor 
gezorgd zou worden, dat in elk geval in ieder zodanig kantongerecht 
één rechter zou aanwezig zijn, die bekend is met de tribunaal
rechtspraak. 

Het ligt in mijn voornemen dit te bevorderen. 
De geachte afgevaardigde vroeg voorts of het geen aanbeveling 

zou verdienen ook revisie ten aanzien van tribunaal-uitspraken 
mogelijk te maken. Hij heeft gezegd, en daarin heeft hij volkomen 
gelijk, dat vergissingen ook kunnen voorkomen bij de rechter, al 
zijn rechterlijke dwalingen, gelukkig, uiterst zeldzaam, en dat daar
om de weg geopend moet worden een tribunaal-uitspraak, waarbij 
iemand ten onrechte veroordeeld was, te herzien. Volkomen te 
recht heeft hij gezegd, dat gratie iets anders is dan revisie; door 
gratie kan men iemand, die schuldig is, verlichting van straf geven, 
maar door revisie kunnen de betrekkelijk weinig onschuldigen, die 
schuldig verklaard zijn, in eer hersteld worden. 

Nu kan ik verklaren, dat geen gefundeerde klachten omtrent rech
terlijke dwalingen, begaan door tribunalen op het stuk van schuld 
of onschuld mij hebben bereikt. Niettemin is het mogelijk, dat 
zich een enkel geval heeft voorgedaan, dat niet tot mij is door
gedrongen, waarin een tribunaal een onjuiste schuldigverklaring heeft 
uitgesproken; inderdaad zou voor zulke gevallen revisie alleszins 
gewettigd zijn. Ik zal overwegen of het belang van deze materie van 
die aard is, dat een tamelijk uitvoerige regeling van revisie, die ver
moedelijk de taak van de Bijzondere Raad van Cassatie weer zal 
verzwaren, gemotiveerd is. Ik stel mij voor te dezer zake het advies in 
te winnen van de Hoge Autoriteiten. 

De heer Donker vraagt voorts, hoe ik denk te handelen met be
trekking tot het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechts
pleging. Daaromtrent kan ik mededelen, dat het in liquidatie is. De 
dienst van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging 
wordt steeds meer beperkt; sommige takken van die dienst zijn of 
worden opgeheven. Zolang echter de bijzondere rechtspleging blijft 
voortduren, heeft het zijn nut, dat enkele organen, en in het "bijzon
der het toporgaan, de Directeur-Generaal, in functie blijven, omdat 
deze een schat van ervaring hebben, die wij node kunnen missen en 
die wij niet plotseling op anderen kunnen overbrengen, waarbij te 
bedenken is, dat het nog maar betrekkelijk korte tijd zal duren, dat 
de bijzondere rechtspleging functionneert. Met de liquidatie wordt 
overigens alle spoed betracht. 

Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen heeft gesproken over een 
geschrift van mr. van der Lint, getitel !: P.cc'ttrb
stra, daarover sprekende, heeft verklaard, dat in hel algemeen de 
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(Minister van Maarscvecn) 
geachte schrijver van dat geschrift te recht sprak van „rechtsbederf" 
en te recht laakte, dat dit wetsontwerp de ongrondwettigheid van vele 
toestanden op het gebied van de bijzondere rechtspleging niet alleen 
niet ophief, maar zelfs vergrootte. Ik heb dit geschrift ook, zij het 
enigszins oppervlakkig, gelezen en het kon'? mij voor, dat de sporen 
van rechtsbederf hier en daar ook wel in de brochure zelf te bemer
ken zijn. Ik geloof nochtans, dat de brochure met meer recht had 
kunnen heter.: Rechtsherstel, want, voor zover van de Grondwet is 
afgeweken, zijn wij voortdurend bezig tot de Grondwet terug te 
keren. Hoe bij voorbeeld de geachte schrijver kan menen, dat, wan
neer de tribunaalrechtspraak overgaat op de kantonrechter, afbreuk 
wordt gedaan aan het rechtsbeginsel, dat men niet afgetrokken mag 
worden van de rechter, die de wet toekent, begrijp ik niet. 

De kantonrechter is geen bijzondere rechter, die in bijzondere 
omstandigheden het leven heeft gezien. Het is een orgaan van de 
gewone rechtspleging en wanneer aan dat orgaan speciale strafbare 
feiten bij de wet ter berechting worden opgedragen, kan men nooit 

en, dat iemand wordt afgetrokken van de rechter, die de wet 
hem toekent. De geachte schrijver echter schijnt te menen, dat, wan
neer volgens de algemeen geldende competentieregeling een geschil 
voor een bepaalde rechter moet worden gebracht, de wetgever niet 
een bijzondere afwijkende competentieregeling mag maken. Dat stand
punt zou tot de conclusie leiden, dat het voorschrift, dat alle zaken, 
die betrekking hebben op een arbeidscontract, voor de kantonrechter 
moeten worden gebracht, in strijd met de Grondwet zou zijn inge
voerd; zo voortgaande zou men nog tal van andere Grondwetsschen
dingen kunnen noemen. Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke 
beschouwingswijze geen recht doet wedervaren aan artikel 163 van de 
Grondwet. 

De geachte afgevaardigde jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen 
heeft nog gevraagd of het geen aanbeveling zou verdienen, dat een 
voorstel — ik zeg het nu wat eenvoudig — tot gratie van verbeurd
verklaring niet zou uitgaan van één hoge autoriteit, maar van de ge
zamenlijke hoge autoriteiten. Het bezwaar, dat hiertegen door mij 
reeds in de schriftelijke stukken is aangevoerd, schijnt mij toch wc] 
klemmend. De hoge autoriteiten vormen te zamen geen college, dat 
bij meerderheid van stemmen beslist. Zij zijn organen, die elk op zich 
werken. Voor de nodige coördinatie wordt in dit verband gezorgd 
door het Departement van Justitie, dat juist op de voorstellen van de 
hoge autoriteiten een beslissing moet nemen en daarbij kan zorgen, 
dat niet de voorstellen van de ene hoge autoriteit tot een geheel andere 
practijk leiden dan de voorstellen van een andere hoge autoriteit. 

Ik kom thans tot enkele opmerkingen van de geachte afgevaardigde 
'de heer Terpstra. Deze betreurt het, dat de bijzondere rechtspleging, 
ook wanneer dit wetsontwerp zijn uitwerking zal hebben, nog niet 
verdwenen zal zijn, en de geachte afgevaardigde heeft in zekere zin 
daarin gelijk. Straks zullen wel de bijzondere organen van de bijzon
dere rcchUpleging zijn verdwenen, maar de gewone organen zullen 
dan rechtspreken aan de hand van regels, die speciaal voor politieke 
delicten zijn gesteld. Intussen is dit geen verschijnsel, dat zich uit
sluitend ten aanzien van de politieke delinquenten voordoet. Wij 
krijgen straks het wetsontwerp op de economische delicten, dat be
oogt de economische misdadigheid krachtiger te bestrijden. Bij dat 
wetsontwerp zullen wij een soortgelijk phcnomeen ontmoeten als 
waarop de geachte afgevaardigde nu ten aanzien van de politieke 
delinquenten de aandacht heeft gevestigd. 

Het heeft mij intussen verheugd, dat, niettegenstaande de staats
rechtelijke bezwaren, die de geachte afgevaardigde heeft, hij gemeend 
heeft, dat men in de practijk niet altijd ten volle met die staats
rechtelijke bezwaren kan rekening houden, omdat men dan groot 
ongemak en ongerief en zelfs een desorganisatie van een deel van het 
Staatsapparaat zou teweegbrengen. 

De geachte afgevaardigde de heer Tcrpstra heeft voorts betoogd, 
dat de regeling, die nu gemaakt is ten aanzien van de politieke delin
quenten, met het oog op de voorwaardelijke invrijheidstelling, ook ge
volgd zou moeten worden in het commune stcafrecht, omdat ook in 
het commune strafrecht wel eens langdurige preventieve hechtenis 
voorkomt. Ik hen dit met de geachte afgevaardigde eens. De geachte 
afgevaardigde heeft het practische denkbeeld aan de hand gedaan 
om de verwezenlijking van dit denkbeeld te koppelen aan de arbeid 
van de commissie voor de verdere uitbouw van het gevangeniswezen. 
Ik ben ten zeerste bereid op deze suggestie van de geachte afgevaar
digde in te gaan. Ook waar de geachte afgevaardigde heeft gewezen 
op de noodzakelijkheid om tijdig het strafprocesrecht en het straf
recht aan te passen aan een noodtijd. die wederom zou kunnen in
treden, heb ik met een zeer gewillig oor naar hem geluisterd. 

(Minister van Maarseveen e. a.) 
Inderdaad, Mijnheer de Voorzitter, wanneer wij vóór de oorlog 

1940—1945 doeltreffende maatregelen in dit opzicht hadden genomen, 
zouden wij nu niet gestaan hebben voor zo grote moeilijkheden als bij 
dit wetsontwerp ten dele worden verholpen. 

De geachte afgevaardigde de heer Roolvink heeft verklaard, dat 
hij toch we! enig bezwaar heeft tegen de onvolmaaktheid van de bij
zondere rechtspleging, nu straks niet alleen Nederlanders, maar ook 
vreemdelingen zullen terechtstaan voor de bijzondere rechtspleging. 
Hij heeft opgemerkt: Wanneer het Nederlanders betreft, kunnen wij 
nog zeggen: wij zijn onder elkaar. Mijnheer de Voorzitter, ik geloof, 
dat, wanneer een Nederlandse verdachte in de rechtzaal zou zeggen: 
Wij zijn hier onder elkaar, hem dit zeer kwalijk genomen zou worden. 
Ook geloof ik. dat een verdachte uit het feit, dat men onder elkaar is, 
weinig troost zou putten, ingeval hij niet rechtvaardig berecht zou 
worden. Ik geloof dus, dat een Nederlander recht heeft op dezelfde 
rechtsbescherming als een vreemdeling. 

Als de geachte afgevaardigde zegt, dat wij niet alleen moeten 
rekening houden met de indruk, die deze berechting maakt op het 
Nederlandse volk, maar ook moeten denken aan het Duitse volk, 
dan zou ik mogen opmerken, dat wij kunnen volstaan met de 
indruk, welke wordt gemaakt op het Nederlandse volk, omdat het 
Nederlandse volk een zo voorname traditie heeft op het gebied der 
rechtspraak, dat, wanneer het Nederlandse volk tevreden is met een 
berechting, het Duitse volk alle reden heeft daarmee ook tevreden 
te zijn. Ik geloof, dat in het algemeen de rechtspraak door de bij
zondere organen van rechtspleging aan zodanige hoge eisen heeft 
voldaan, dat ze èn aan Nederlanders èn aan vreemdelingen volledig 
vertrouwen inboezemt. 

Wat betreft de cumulatie van vermogensaanwasbelasting bij ver
beurdverklaring, zal ik gaarne aan de suggestie, die de geachte afge
vaardigde de heer Roolvink heeft gegeven, de volle aandacht 
schenken. 

De geachte afgevaardigde de heer Stokvis heeft gevraagd: Waartoe 
dient eigenlijk art. 17, lid 3, waarbij de mogelijkheid wordt geopend, 
dat nog boventallige substituut-griffiers worden aangesteld, indien de 
Minister verzekert, dat het aantal tribunaalzaken, dat naar de kanton
rechter zal overgaan, zeer gering zal zijn? Inderdaad, Mijnheer de 
Voorzitter, wanneer ik het artikel nu nog eens nakijk, nadat de 
termijn van 1 Januari, die oorspronkelijk in de wet stond, is ver
vangen door 1 Juni, dan meen ik, dat deze bepaling wel gemist 
kan worden; maar baat ze niet, ik geloof, dat ze ook niet schaadt. 

De geachte afgevaardigde heeft ook gesproken over het feit, dat 
de toegevoegde verdedigers van politieke delinquenten wel gehono
reerd worden in tegenstelling tot de toegevoegde verdedigers van 
commune politieke delinquenten. Hij zal hierin bezwaarlijk een 
soort klassejustitie kunnen zien, daar het dezelfde verdedigers zijn, 
die in politieke en in niet politieke zaken optreden. Zij kunnen dus 
het voordeel van de ene situatie met het nadeel van de andere intern 
compenseren. 

De geachte afgevaardigden hebben toegezegd, dat zij hun stem 
aan het wetsontwerp niet zullen onthouden. Ik ben overtuigd, dat 
met deze wet de beslissende schrede wordt gezet in de richting van 
een spoedige opheffing van de organen van de bijzondere rechtspraak. 

De heer Terpstra: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog een enkel 
woord zeggen naar aanleiding van hetgeen de Minister heeft opge
merkt over de brochure van mr. de Lint, getiteld „Rechtsbederf". Ik 
heb mij in mijn rede niet onvoorwaardelijk achter die brochure ge
steld. De Minister heeft te kennen gegeven, dat hij slechts oppervlak
kig — ik weet niet precies welk woord hij heeft gebruikt — van deze 
brochure heeft kennis genomen. Ik geloof, dat de Minister toch een 
verkeerd beeld van deze brochure heeft en dat hij daardoor niet recht
vaardig ten opzichte van de schrijver heeft gesproken. De heer de 
Lint is mij bekend als een zeer scherpzinnig jurist en als een zeer be
kwaam substituut-officier van justitie in den Haag en het is natuur
lijk niet in zijn hoofd opgekomen om het overbrengen van de berech
ting van politieke delinquenten van de tribunalen naar de kantonrech
ters met een beroep op artikel 163 van de Grondwet als ongrond
wettig te beschouwen, omdat zij van de tribunalen zullen worden af
getrokken. Als de Minister nog eens rustig de tijd heeft de brochure 
te lezen, zal hij bemerken, dat de heer de Lint ook tegen de tribuna
len grondwettig bezwaar heeft. Dat kan voor hem derhalve niet een 
verkeerde toepassing van artikel 163 van de Grondwet zijn. 

Als ik een bezwaar tegen de brochure heb, is het dit, dat de heer 
de Lint zich m.i. op een te theoretisch standpunt stelt, nl., dat de 
grondwettige bezwaren kortweg moeten beslissen, en dat hij te weinig 
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rekening houdt met de moeilijkheden, die dit zal opleveren. Vandaar, 
dat ik gezegd heb, dat het zou worden: summum jus summa injuria. 
Ik meende dit ter verdediging van de schrijver van de brochure even 
te moeten opmerken. 

De heer Donker: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou gaarne van de 
Minister nog een nadere verduidelijking willen hebben met betrek
king tot het standpunt, dat hij heeft aangegeven ten aanzien van de 
opheffing van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechts
pleging. De Minister heeft gezegd, dat deze instantie op het ogen
blik in volle liquidatie is en dat voortdurend daarvan gedeelten wor
den geliquideerd. De Minister heeft voorts gezegd, dat hij, zolang 
de bijzondere rechtspleging nog in werking is, behoefte blijft ge
voelen aan een gedeelte van de top, met name de directeur-gene
raal, die over zeer veel ervaring beschikt en die hij uit dien hoofde 
node zou kunnen missen. Ik kan dit alles zeer wel begrijpen, maar 
er komt na de beëindiging van de bijzondere rechtspleging een mo
ment, waarop eigenlijk maar een gedeelte van de werkzaamheden 
van het directoraat-generaal, zoals deze tot nu toe zijn geweest, over
blijft, nl. het beheer van de interneringskampen. Ik zou willen weten 
of de Minister met de uitdrukking, dat hij behoefte heeft aan de 
top van het directoraat-generaal, zolang de bijzondere rechtspleging 
nog in werking is, heeft bedoeld, dat hij die behoefte niet heeft, 
wanneer alleen overblijft de taak van het beheer van de interne
ringskampen. Ik vraag dit, omdat ik mij zeer wel kan voorstellen, 
dat, wanneer onder het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere 
Rechtspleging niets anders meer ressorteert dan het beheer van de 
interneringskampen, er wel een andere vorm te vinden zal zijn, een 
vorm, waarbij men de directeur-generaal en zijn staf als zodanig niet 
meer nodig zal hebben. Ik spreek op het ogenblik nog geen oordeel 
uit omtrent de vraag hoe deze vorm zal moeten zijn, maar ik zou 
het op prijs stellen te weten wat de Minister precies heeft bedoeld, 
toen hij zeide, dat hij een gedeelte van de top van het directoraat
generaal nog nodig heeft zolang de bijzondere rechtspleging nog in 
gang is. 

De heer van Maarsevecn, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor
zitter! Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Terpstra 
beloof ik, dat ik de brochure „Rechtsbederf" nog eens nauwkeuriger 
zal doorlezen. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Donker moge 
ik mededelen, dat de zorg voor de interneringskanmen geleidelijk 
aan wordt overgebracht naar het gevangeniswezen. De Directeur
Generaal zal dus niet in functie blijven, zolang er geïnterneerden 
zijn. 

De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 tot en met 16 worden achtereenvolgens zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 17, luidende: 

„1. De rechtsmacht van de tribunalen gaat met ingang van 
de datum, genoemd in het voorgaande artikel, over op de 
kantongerechten. 

2. Door Ons worden voor ieder arrondissement één of meer 
kantongerechten aangewezen om te beslissen omtrent de op
legging van de in de eerste titel van het Tribunaalbesluit be
doelde maatregelen. 

3. Wij behouden Ons voor meer substituut-griffiers bij de 
kantongerechten te benoemen dan is toegelaten volgens de wet 
van 18 December 1947 (Staatsblad no. H 430). 

4. De beslissing omtrent de oplegging van de in de eerste 
titel van het Tribunaalbesluit bedoelde maatregelen geschiedt 
uitsluitend door kantonrechters of kantonrechters-plaatsvervan
gers, door Ons aan te wijzen." 

De heer Terpstra: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de Kamer niet 
ophouden en haar een stemming besparen. Ik zou gaarne mede 
namens mijn politieke vrienden willen verklaren, dat wij geacht 
wensen te worden tegen artikel 17 te hebben gestemd op de gron
den, die ik reeds heb aangegeven. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1947—1948. — IL 

(Stokvis e. a.) 
De heer Stokvis: Mijnheer de Voorzitter! Ook mijnerzijds zal ik 

over dit artikel geen stemming vragen. Namens mijn fractie v/il ik 
echter verklaren, dat wij geacht wensen te worden tegen het artikel 
te hebben gestemd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 17 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De heren Terpstra en Stokvis zal, op hun verzoek, 
aantekening worden verleend, dat zij en de andere leden van hun 
fracties geacht wensen te worden tegen dit artikel te hebben gestemd. 

De artikelen 18 tot en met 27 worden achtereenvolgens zon Ier 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 28, luidende: 

„Aan artikel 8 van het Tribunaalbesluit wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende: 

„3. In bijzondere gevallen kan Onze Minister van Justitie, 
doch alleen op het daartoe strekkende voorstel van de Hoge 
Autoriteit, die het fiat-executie heeft verleend, bevelen, hetzij, 
indien de tenuitvoerlegging van een bijzondere maatregel van 
verbeurdverklaring nog niet is aangevangen, dat deze maatregel 
niet of niet geheel zal worden ten uitvoer gelegd, hetzij, indien de 
tenuitvoerlegging reeds geheel of gedeeltelijk heeft plaats gehad, 
dat aan de schuldige een bepaald bedrag zal worden geresti
tueerd."", 

waarop door de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht is 
voorgesteld een amendement (Stuk no. 10), strekkende om in het 
bij dit artikel nieuwvoorgestelde derde lid van artikel 8 van het 
Tribunaalbesluit in plaats van de woorden: „doch alleen op het 
daartoe strekkende voorstel van de Hoge Autoriteit, die het fiat
executie heeft verleend, bevelen" te lezen: doch alleen op een daartoe 
strekkend voorstel, waartoe bij meerderheid van stemmen kan wor
den besloten, van de gezamenlijke Hoge Autoriteiten, aangewezen 
voor het verlenen van fiat-executie, bevelen. 

De heer Donker, voorzitter van de vaste Commissie voor Privaat
en Strafrecht, verkrijgt het woord tot toelichting van het amendement 
der commissie en zegt: Mijnheer de Voorzitter! De vaste commissie 
is gaarne akkoord gegaan met het voorstel van de Minister om in dit 
wetsontwerp ook de mogelijkheid op te nemen om in bepaalde ge
vallen correcties aan te brengen met betrekking tot de uitgesproken 
verbeurdverklaringen door de tribunalen. Er is slechts één punt van 
verschil overgebleven tussen de Minister en de vaste commissie. Het 
stelsel van de Minister was dit, dat een dergelijke maatregel door hem 
alleen genomen zou kunnen worden op voorstel van de betrokken 
hoge autoriteit, die het fiat-executie heeft verleend. Daartegenover 
is van de kant van de vaste commissie de gedachte verdedigd, dat dit 
voorstel niet zou moeten uitgaan van de hoge autoriteit, die fiat
executie heeft verleend, doch van de gezamenlijke autoriteiten, al
thans van een meerderheid van de gezamenlijke autoriteiten. Het zal 
u duidelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, dat dit verschil van inzicht 
tussen de Minister en de vaste commissie niet van buitengewoon groot 
belang is, maar van de andere kant heeft de vaste commissie er toch 
wel aan gehecht een poging te doen haar gedachte alsnog in het 
wetsontwerp opgenomen te krijgen en het is uit dien hoofde, dat zij 
het amendement heeft voorgesteld, dat ik hier kortelijks heb toe
gelicht. 

Voorgesteld door de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht, 
maakt het amendement (Stuk no. 10) een onderwerp van beraadsla
ging uit. 

De heer van Maarseveen, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor
zitter! Ik acht het niet juist om personen, die geen college vormen, 
te verplichten een gezamenlijk voorstel te doen. Dit is organisch 
niet juist. Een bepaald college kan bij meerderheid van stemmen 
beslissen, maar wanneer dit college niet bestaat, wanneer er dus ook 
geen president is, geen organisatie en geen zetel, dan acht ik het 
onjuist van de praemisse uit te gaan, dat zulk een college niettemin 
bestaat Bovendien is hier strijd met hetgeen gebruikelijk^ is ten aan
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(Minister van Maarseveen e.a.) 
zien van het gratiebeleid. Ik heb nooit gehoord, dat men om de 
eenheid van rechtstoepassing te bevorderen, verlangt, dat, wanneer 
yratie van een straf, opgelegd door een gewone rechtbank, verleend 
wordt, de Kroon tevens het advies'van alle arrondissementsrecht
banken, ten deze stemmend bij meerderheid, zou inwinnen. Ik geloof 
daarom, dat wij deze weg ook hier niet moeten opgaan. Zou de 
Kamer dit toch wensen, dan wijs ik er op, dat het gevolg hiervan zal 
zijn, dat de hoge autoriteiten, die toch reeds zwaar zijn belast, tal
rijke dossiers nu gezamenlijk zullen moeten doorwerken. 

De heer Donker, lid van de vaste Commissie voor Privaat en 
Strafrecht: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet toch het amendement 
blijven handhaven. De Minister zegt, dat de hoge autoriteiten geen 
college vormen en het uit dien hoofde eigenlijk niet verantwoord is 
om net te doen alsof zij dat wel vormen en hen bij meerderheid van 
stemmen bepaalde beslissingen te laten nemen. Ik merk daartegenover 
op, dat het verband tussen de hoge autoriteiten, zoals dal op het 
ogenblik bestaat, toch niet zo los is als de Minister thans voorstelt. 
De hoge autoriteiten zijn in het leven geroepen om een zekere een
heid in de uitspraken van de vele tribunalen, die wij hebben, te be
werkstelligen. Het lag dus in de rede, dat de vijf hoge autoriteiten, 
die er waren, over de grote lijnen van hun beleid een zeker contact 
met elkaar onderhielden. Ben ik goed ingelicht, dan heeft dat contact 
ook inderdaad steeds bestaan. Op dezelfde grond is er naar mijn 
mening alles voor te zeggen, dat de hoge autoriteiten ook ten opzichte 
van de thans in het uitzicht gestelde correcties een zeker contact 
met elkaar onderhouden, want indien het ergens nodig is, dat zulk 
een contact wordt onderhouden, dan is het wel op dit gebied. Waar 
alleen op het voorstel van een hoge autoriteit, in de gedachtcngang 
van de Minister, de Minister kan besluiten tot bepaalde correcties van 
de verbeurdverklaring, is het zeker gewenst, dat ten opzichte van dat 
initiatief, dat van de hoge autoriteiten kan uitgaan ook een zekere 
eenheid van gedragslijn tussen hen bereikt wordt. In het voorgestelde 
artikel 28 wordt aan de Minister van Justitie een bijna blanco vol
macht gegeven. De Kamer is inderdaad gaarne bereid een dergelijke 
volmacht te geven, hebbende zij volkomen vertrouwen in de Minister 
van Justitie. Maar aan de andere kant is het stelsel, dat de Minister 
zelf wil, dusdanig, dat het initiatief tot deze correctie niet van hem. 
maar van de hoge autoriteiten zal uitgaan. Daarvoor had de Minister 
zeer deugdelijke redenen, want indien dit niet het geval was, dan zou 
het Departement van Justitie waarschijnlijk worden overstroomd mei 
verzoeken op dit gebied. Dan komt het mij voor toch volkomen in de 
lijn te liggen, dat ten opzichte van de vraag in welke gevallen men lot 
dergelijke voorstellen aan de Minister zal komen, er ook een bepaald 
contact wordt gelegd tussen de hoge autoriteiten, opdat zij te dezen 
opzichte bij hun initiatief een gelijke lijn kunnen trekken. 

Bij de mondclingen gedachtenwisseling met de Minister hebben wij 
enige gevallen besproken, waarin een dergelijke maatregel wenselijk 
kan zijn. 

Men heeft b.v. het zeer voor de hand liggende geval, dat een ver
beurdverklaring is uitgesproken op grond van gegevens ten aanzien 
van de vermogenstoestand van de betrokkene, verstrekt door het 
beheersinstituut, die achteraf onjuist blijken te zijn. 

Het spreekt echter vanzelf, dat er daarnaast nog andere catego
rieën van gevallen zijn. en daarom lijkt het mijn wenselijk, dat de 
hoge autoriteiten met elkaar overleg plegen over categorieën van 
gevallen, die voor herziening in aanmerking komen, en er onderling 
op toezien, dat inderdaad de afwikkeling van deze gevallen beperkt 
blijft tot de categorieën, waarover onder hen overeenstemming bestaat. 

Op deze grond. Mijnheer de Voorzitter, meent de vaste Commissie 
voor Privaat en Strafrecht, dat het inderdaad gewenst is, dat de 
redactie, welke zij hier voorstelt, in artikel 28 wordt opgenomen. 

De heer Kortenhorst: Mijnheer de Voorzitter! Het schijnt een stout
moedige onderneming, over een amendement, voorgesteld door de 
gehele vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht, een woord van 
èritiek te uiten. De kans, dat de Kamer mcdegaat met het lid, dat 
tegen deze commissie ingaat, lijkt wel heel klein. Zelfs de Minister 
heeft zijn bestrijding van dit amendement ingekleed in termen, die 
min of meer een defaitistische inslag vertoonden. 

Toch, Mijnheer de Voorzitter, geloof ik. dal het standpunt van 
de Minister sterker is dan dat van de verdedigers van dit amendement. 
Hoe zal immers de loop van zaken zijn? 

Er zijn waarschijnlijk duizenden vonnissen gewezen, waarbij een 
verbeurdverklaring is uitgesproken. Ik stel mij zo voor. dat een zeer 
izroot percentage van degenen, die een dergelijk vonnis getroffen 
heelt, gelegenheki zal vinden onder de aandacht van de hoge 

(Kortenhorst e. a.) 
autoriteiten te brengen, dat zij menen in aanmerking' te moeien 
worden gebracht voor gratie. Hoe zou de afwerking van deze ver
zoeken gaan? Men kan natuurlijk zeggen: de hoge autoriteiten zullen 
al deze verzoeken eenvoudig naast zich neerleggen; zij nemen hier
van geen kennis. Zij zullen niet anders doen dan wat zij na gezette 
overweging binnenskamers geraden achten de Minister te adviseren 
en zich gedragen aisof er geen beïnvloeding van buiten had plaats 
gehad. 

Het wil mij voorkomen, dat het zo niet zal gaan, maar dat de hoge 
autoriteiten als regel alleen op verzoek van of namens een veroor
deelde een dossier opnieuw ter hand zullen nemen, alleen bij hoge 
uitzondering ambtshalve zelf het initiatief zullen nemen een voor
stel tot graiiëring aan de Minister te richten. 

Wanneer mijn veronderstelling juist is, zullen deze aanvragen op 
grote schaal komen. Dit is de reden waarom de Minister gezegd 
heelt: Laat mijn Departement er buiten, want ik zou al die aan
vragen om gratie niet zelf kunnen verwerken. Daarom heeft de 
geachte bewindsman ook gezegd: Ik wil decentralisatie en inschakeling 
van de hoge autoriteiten bij wijze van zeef. 

Hoe zal de gang van zaken dan verder zijn? Het kan niet anders 
dan dat de hoge autoriteit het apparaat, dat hem geholpen heeft bij 
de voorbereiding van het lïat-exccutie, opdracht geeft de ingekomen 
verzoeken aan een onderzoek te onderwerpen en wel volgens door 
die autoriteit te geven aanwijzingen. 

Ciestcld nu, dat deze procedure geleid zou worden langs het college 
van fiattcurs. dan veronderstelt dit, hetzij dat dit college zelf ook 
een apparaat tot zijn beschikking moet hebben om die dossiers te 
bekijken, hetzij dat elke fiatteur zijn eigen voorstellen tot gratiëring 
in het college brengt, zonder dat het college als zodanig de dossiers 
ziel. Met de Minister vrees ik van beide methoden vertraging in de 
afdoening der verzoeken, zonder dat enige winst of enig voordeel 
tegenover staat. 

Het enige bezwaar, dal men tegen 's Ministers voorstel te berde kan 
brengen — de heer Donker heeft hierop gewezen — is, dat de 
fiatteur verondersteld wordt niet objectief genoeg te staan tegenover 
het geval en dat hij, nu hij in eerste aanleg zijn fiat niet geweigerd 
heeft op een uitspraak tot verbeurdverklaring, nu niet op eigen 
initiatief zal terugkomen op zijn inzicht en verklaren, dat er bij 
nader inzien geen reden tot verbeurdverklaring aanwezig is geweest. 
Dit zou immers min of meer een erkenning betekenen van het feit, 
dat hij zich in de strafmaat had vergist. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof toch, dat de gehele practijk van 
de gratie precies dezelfde moeilijkheden met zich medebrengt; ook 
daar wordt een reeds berecht geval, in het licht van de nieuwe 
feiten, omstandigheden en verhoudingen, om advies gezonden naar 
het college, dat het vonnis gewezen heeft. Ik acht iedere fiatteur 
voldoende objectief om te kunnen beoordelen of gratie in over
weging moet worden genomen, ja dan neen. Op mij heeft het meest 
indruk gemaakt het argument van de Minister, dat het voorstel der 
vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht vertragend werkt. Wij 
hebben bij meer dan één gelegenheid de liquidering van de bijzondere 
rechtspleging vooral bekeken van uit het oogpunt van een snel 
afhandelen van de nog voorhanden gevallen en nu de Minister 
meent, dat het in casu sneller zal gaan. wanneer het gratieverzoek 
niet collegiaal wordt afgehandeld, ben ik geneigd te zeggen, dat dit 
amendement niet moet worden aangenomen. 

De heer Sassen: Mijnheer de Voorzitter! Het argument, dat door de 
geachte bewindsman naar voren is gebracht, ui. dat de hoge autori
teiten geen college vormen, en dat is aangevuld met hel betoog van 
de geachte afgevaardigde de heer Kortonhorst. nl. dat, indien zij ge
zamenlijk zouden moeten optreden en bij meerderheid van stemmen 
een oordeel zouden moeten geven, zij toch over enige apparatuur 
zouden moeten beschikken, zal naar mijn mening in de practijk blij
ken niet zo bezwarend te werken. Toen de figuur van de hoge autori
teiten in het leven werd geroepen, hadden deze - meestal waren hel 
presidenten van gerechtshoven — ook geen apparaat. Onder de drang 
der omstandigheden en de practischc noodzakelijkheid hebben al deze 
heren een apparaat gecreëerd en verkregen, hetgeen ook niet in het 
besluit was voorzien en toch noodzakelijk was. 

Wanneer van hen wordt gevraagd om bij meerderheid van Stemmen 
een beslissing te geven, geloof ik. dat zij op dezelfde praciische wijze 
de taak, die op hun schouders is gelegd en die zij indertijd voor het 
eerst kregen, tot een goed einde zullen brengen en zich daarvoor de 
nodige middelen zullen weten te verschaffen, die het beste geëigend 
zijn om tot een oordeel te komen. 
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(Sassen e. a.) 

Ik geloof dus, Mijnheer de Voorzitter, dat dit argument niet zo be
zwarend is als hel op het eerste gezicht moge lijken. 

Wat de quaestie van de vertraging betreft, waarop de aandacht is 
gevestigd, zou ik willen zeggen, ik ben geenszins voor een slome 
of' langzame gang van zaken, maar het komt mij voor, dat, waar hei 
in dit geval gaat om een correctie, het van meer belang is, dat er goede 
beslissingen worden genomen, dan dat er haastige beslissingen vallen. 

Ik geloof, dat nu wij hebben gezien hoe de hoge autoriteiten zich 
uit de practische moeilijkheden hebben gered door het creëeren van 
een eigen apparaat, wij voldoende vertrouwen mogen hebben, dat 
deze vijf heren, ook wanneer deze taak op hun schouders wordt ge
legd, wel de middelen zullen weten te vinden om met bekwame spoed 
en toch deugdelijk hun werk te verrichten. 

Ik zou een enkel woord willen zeggen naar aanleiding van het argu
ment, dat door de geachte afgevaardigde de heer Kortenhorst is ge
uit, maar door de Minister, naar mijn mening te recht, niet is ge
noemd. De heer Kortenhorst zegt: Is het eigenlijk niet zo, dat de 
vaste commissie dit amendement wil, omdat zij van oordeel is, dal 
een hoge autoriteit, die al vroeger een fiat heeft gegeven op een uit
spraak, waarop nu, wat betreft de verbeurdverklaring, correctie wordt 
gevraagd, niet objectief genoeg staat ten opzichte van deze zaak? Ik 
geloof niet, dat wij het zo moeten stellen. Ik geloof, dat wij in de/e 
vijf heren voldoende vertrouwen mogen hebben om te zeggen: zij 
zullen inderdaad naar beste weten oordelen en daarbij niet geleid 
worden door een te sterk vasthouden aan eigen inzichten. 

Maar het is ook zo — en dat is ook de raison d'être van een col
legiale uitspraak —, dat aan het oordeel van een college nu eenmaal 
hogere waarde wordt toegekend dan aan het oordeel van één man. 
Waar hier het oordeel wordt gevraagd over de quaestie of een vroeger 
genomen beslissing wellicht herziening behoeft, over de zo moeilijke 
vraag ook van de strafmaat, geloof ik, dat het nader bezien van een 
dergelijke aangelegenheid door vijf heren de voorkeur verdient boven 
het opnieuw laten bezien van dezelfde quaestie door dezelfde persoon, 
die al vroeger daarover zijn oordeel heeft gegeven. Het is in het ge
heel geen quaestie van gemis van waardering voor de objectiviteit van 
ieder dezer vijf personen. Het is eenvoudig de toepassing van het 
beginsel, dat om zeer menskundige redenen aan het oordeel van ver
scheidenen in een zaak als deze méér waarde is toe te kennen dan 
aan het hernieuwd oordeel van dezelfde persoon. 

Ik meen, alles overwogen hebbende, dat — hoewel ik erken, da; 
ook de Minister voor zijn stelling goede gronden heeft aangevoerd er, 
het dus gaat om het afwegen van belangen - het amendement van 
de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht aanbeveling verdienl. 

De heer van Maarsevecn, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor
zitter! Men heeft gesproken van een blanco volmacht, die aan de 
Minister wordt gegeven ten aanzien van de verbeurdverklaring. 

Op de eerste plaats is de volmacht niet blanco. 
Op de tweede plaats is het de geachte afgevaardigde bekend, dat de 

Minister deze volmacht nooit heeft begeerd. Bij een vroegere gelegen
heid is het de geachte afgevaardigde de heer Sassen geweest, die er op 
aangedrongen heeft, dat de Minister deze bevoegdheid zou krijgen. 
Nu de hoge autoriteiten hebben verklaard, dat in verschillende gevallen 
fiat was verleend op grond van financiële gegevens, die later onjuist 
gebleken zijn. ben ik gezwicht voor hun aandrang en ben ik mei 
deze regeling gekomen. 

Om echter te voorkomen, dat een eindeloze stroom van verzoeken 
de Minister van Justitie zou bereiken, heb ik juist de hoge autoriteit 
als tussenschakel willen invoegen, omdat de hoge autoriteit op de 
hoogte is van de door hen gefiatteerde uitspraken en de gegeven, 
kent, op grond waarvan zij werden gegeven. De hier beoogde maat
regel is geen revisie. Revisie vindt plaats, wanneer iemand, die schul 
dig is verklaard, later blijkt onschuldig te zijn of wanneer op iemand 
een te zware strafbepaling is toegepast. Hier gaat het er om een 
geldelijke straf, opgelegd aan een schuldige op grond van onjuiste 
gegevens betreffende zijn vermogenspositie, te redresseren. Indien dit 
geschiedt op voorstel van de hoge autoriteit, die de uitspraak heeli 
gefiatteerd en die dus zich zelf zal moeten desavoueren, dan meen ik. 
dat daarin een waarborg ligt, dat die autoriteit niet lichtvaardig een 
dergelijk voorstel zal doen. Het is dus niet nodig, dat men beroep doet 
op een college, dat niet bestaat en nergens is geregeld. 

Te recht heeft de geachte afgevaardigde de heer Kortenhorst ge
zegd, dat hij van het amendement, wordt het aanvaard, vertraging 
verwacht. Immers, zoals het amendement luidt, zal een voorstel alleen 
kunnen gedaan worden door de gezamenlijke hoge autoriteiten. Het is 
mogelijk, dat een van hen op vacantie of ziek is. Wij hebben nu inder

(Minister van Maarseveen e. a.) 
daad het geval, dat een hoge autoriteit door een ernstige ziekte vol
strekt verhinderd wordt de werkzaamheden te verrichten. 

De heer Donker: Ligt in die tijd het werk dan helemaal stil? 

De heer van Maarseveen, Minister van Justitie: Inderdaad; er is 
maar één hoge autoriteit per ressort; de wet staat niet toe, dat men 
meer dan één hoge autoriteit voor een bepaald tribunaal aanwijst, 
en ik zou dus alleen een voorziening kunnen treffen door de hoge 
autoriteit, die door ziekte verhinderd is, te ontheffen van het ambt 
en het aanstellen van een nieuwe. 

Indien de Kamer vertraging wil aanvaarden en voor lief nemen, het 
zij zo, maar ik meen het te moeten ontraden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef achtereenvolgens het woord aan de heren 
Kortenhorst. Burger en Romme tot het afleggen van een korte ver
klaring. 

De heer Kortenhorst: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou gaarne even 
mijn stem motiveren. Ik zal geen bezwaar maken, dat er niet hoofde
lijk gestemd wordt: ik wil de Kamer gaarne een stemming besparen, 
maar wel heb ik er behoefte aan te verklaren — en ik heb de indruk, 
dat ik niet de enige ben —. dat ik geacht wens te worden tegen dit 
amendement te hebben gestemd. 

De heer Burger: Mijnheer de Voorzitter! Mijnerzijds zou ik willen 
verklaren, dat de argumenten, door de heer Minister aangevoerd, 
mij inderdaad zo sterk en overtuigend voorkomen, dat ik niet geacht 
wil worden vóór dit amendement te hebben gestemd. 

De heer Roninic: Mijnheer de Voorzitter'. Ook mijnerzijds zou ik, 
voor mijn persoon, willen zeggen, dat ik mij geheel en al kan aan
sluiten bij wat de beide vorige geachle sprekers hebben gezegd en 
dat ook ik geacht wens te worden tegen dit amendement te hebben 
gestemd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stemming over het amendement 
van de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht (Stuk no. 10) te 
doen plaats hebben bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden, die tegen het amendement 
zijn, op te slaan. 

Ik constateer, dat de uitslag van deze stemming onvoldoende dui
delijk is: derhalve stel ik voor. hoofdelijke stemming over het amen
dement te doen plaats hebben morgen, bij de aanvang der vergade
ring, die door mij belegd zal worden te één uur. 

Daartoe wordt besloten. 

De artikelen 29 en 30 worden achtereenvolgens zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De verdere behandeling van het wetsontwerp wordt aangehouden. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende 
i-;iorziening in de na 4 Mei 1945 verstreken duur van rechtspersoon
lijkheid bezittende verenigingen of naamloze vennootschappen (543). 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

Mejuffrouw Tcndeloo: Mijnheer de Voorzitter! Het ontwerp van 
een wet, die zal kunnen worden aangehaald onder de naam van 
Duurverlengingswet, voorziet ongetwijfeld in een behoefte. Wan 
dit ontwerp wet zal zijn geworden, zullen — daar twijfel ik niet aan — 
een groot aantal verenigingen en naamloze vennootschappen geholpen 
worden uit de moeilijkheid, dat zij geen kans hebben gezien om zo 
tijdig vóór het verstrijken van de termijn, waarvoor zij waren opge
richt of waarbinnen haar werkingsduur was verlengd, een verzoek tot 
verlenging behandeld te krijgen, dat de werking dezer verenigingen 
gecontinueerd bleef. Zulk een verzuim is niet in alle gevallen aan èen 
bestuur te wijten. Er zullen onder de thans tegen haar zin liquiderende 
instellingen vele zijn, waarvan een bestuur meer diligent had kunnen 
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543. Voorziening in de na 4 Mei 1945 verstreken duur van rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of naamloze vennootschappen 

(Tendeloo) 
zijn. En ik vind het dan ook niet het sterkste argument voor de opzet 
van dit ontwerp, wanneer de Minister dit in de Memorie van Toe
lichting rechtvaardigt met een beroep op de omstandigheid, dat het 
in de loop der jaren telkens is voorgekomen en nog steeds geschiedt, 
dat vergeten wordt de duur van een naamloze vennootschap of ver
eniging tijdig te verlengen. 

De wetgever heeft niet tot taak verzuimen van vergeetachtige 
burgers te sanctionneren. Wie als bestuurder van een rechtspersoon 
vergeet bepaalde voorgeschreven formaliteiten te vervullen, moet 
daarvan dan maar de consequenties aanvaarden, al kunnen deze 
leiden tot een misschien niet geringe persoonlijke aansprakelijkheid. 

Iets anders is, dat altijd nog als gevolg van de laatste oorlog het 
voor vele lichamen en rechtspersonen dikwijls niet mogelijk is ge
weest, verlenging van de termijn aan te vragen, ook niet na de be
vrijding, en dit wel omdat de organen van de rechtspersoon, die 
zulk een verlenging zouden moeten aanvragen, ten gevolge van ver
schillende bezettingsmaatregelen ontbraken. 

Als het ontwerp bedoelt aan speciaal deze gevallen te gemoet te 
komen, die ook niet geholpen kunnen worden langs de weg van 
rechtsherstel, omdat het feit, dat hersteld zou moeten worden, heeft 
plaats gevonden na de bevrijding van Nederland, dan ga ik met het 
ontwerp gaarne akkoord. 

Voor zoveel de uitwerking betreft, rijzen er dan toch nog wel 
enkele vragen: 

En dan wel allereerst een vraag, die in het Voorlopig Verslag van 
de vaste commissie vrij uitvoerig is behandeld en waar in de Memorie 
van Antwoord wel vele paraphrases over worden gegeven, maar geen 
direct antwoord. Het is nl. deze vraag: Wanneer in art. 1 van het 
ontwerp staat: „Onze Minister van Justitie is bevoegd de 
duur te verlengen," betekent dit dan, dat hij een verzoek 
daartoe van enige instantie van de betrokken rechtspersoon moet 
afwachten en, zo ja, van welke instantie of is de Minister uit eigen 
hoofde bevoegd? 

De vaste commissie heeft rondom deze vraag een aantal beschou
wingen opgebouwd; zij heeft daarbij overwogen, dat krachtens arti
kel 1690 van het Burgerlijk Wetboek een verlopen vereniging in 
liquidatie is, evenals volgens de bepalingen van het Wetboek van 
Koophandel een N.V. De organen zijn dan alleen bevoegd tot liqui
datiehandelingen. Valt daaronder ook een aanvrage tot duurver
lenging? Of moet zulk een aanvrage uitgaan juist niet van liquida
teuren, maar van het orgaan, dat bevoegd was tot statutenwijziging? 
Of zou zulk een verzoek kunnen uitgaan van alle „belanghebbenden", 
dus ook van crediteuren of van diegenen, die door het verlopen be
paalde rechten hebben verloren? Zou dit niet betekenen, dat derden 
de instandhouding van een rechtspersoon zouden kunnen teweeg
brengen in strijd met de wensen der direct belanghebbenden of van 
de risicodragers, leden ener vereniging of aandeelhouders ener N.V.? 

Zou de Minister dit juist vinden, gezien het feit, dat in het algemeen 
bij liquidatie de rechten van derden behoorlijk zijn beschermd, en 
gezien ook het feit, dat toch in een vereniging de algemene leden
vergadering en in een N.V. de algemene vergadering van aandeel
houders als hoogste gezag moet worden geëerbiedigd? Deze vorm van 
organisatie moet toch vrij blijven van ministeriële inmenging, die niet 
bepaaldelijk gewild wordt. En dit is ook de reden, dat ik het uit
gesproken onjuist zou vinden, wanneer een duurverlenging door de 
Minister zou kunnen worden opgelegd in gevallen, dat er niet om 
gevraagd wordt door de organen, die verantwoordelijk zijn. Dit is 
bij uitstek een terrein, waarop men de betrokkenen vrij moet laten. 

De vaste commissie heeft daarom gemeend, dat duurverlenging 
slechts op verzoek van de algemene vergadering van leden of aan
deelhouders of eventueel van het bestuur behoort te worden toe
gestaan. 

Omtrent de quaestie of iemand, en zo ja, wie, een aanvrage aan
hangig zou moeten maken, bepaald de wet niets; de Memorie van 
Antwoord stelt alleen, dat het niet wenselijk lijkt de juiste hantering 
van de voorgestelde wettelijke regeling aan het beleid van de Minister 
over te laten, waarbij de regeling zodanig zou zijn getroffen, dat de 
beslissing niet in rechte zou kunnen worden aangevochten op grond 
van onbevoegdheid van de aanvrager, en een alinea verder, waar ge
sproken wordt over misbruik, zegt de Memorie van Antwoord, dat 
van misbruik sprake zou zijn, indien de verlenging werd gevraagd in 
strijd met de mededelingen van de leden of aandeelhoudersverga
dering. 

Hier wordt dus enige keren achter elkaar uitgegaan van de ver
onderstelling, dat er een aanvrager is; is dit inderdaad de bedoeling, 
wie moet dan die aanvrager zijn en waarom is dit belangrijke punt 
van de procedure niet in de wet opgenomen? 

(Tendeloo e. a.) 
Ik zou gaarne van de Minister de bevestiging ontvangen, dat ook 

naar zijn mening deze weg in het ontwerp wordt bedoeld. 
Een tweede vraag, die ik zou willen stellen, is deze: Hoe denkt 

de Minister te handelen om liquidaties ongedaan te maken, die 
gedurende de bezetting hebben plaats gehad, maar die daarvan niet 
een gevolg waren? Ik bedoel hiermede liquidaties van rechtsper
sonen, waarvan de duur tijdens de bezetting is verstreken, terwijl die 
rechtspersonen geen kans hebben gezien een verlenging door sta
tutenwijziging aan te vragen, maar waarvan het verstrijken van de 
termijn met de bezetting niets te maken had. Deze vallen niet onder 
de werking van het. Besluit Herstel Rechtsverkeer E 100 en ook 
niet onder de werking van de wet, waarvan het ontwerp nu in 
behandeling is. 

Ten slotte deelt de Memorie van Antwoord mede, naar aanleiding 
van een opmerking in het Voorlopig Verslag, dat deze wet niet 
moet worden beschouwd als een gelegenheidsvoorziening, maar als 
een noodvoorziening. 

Het verschil is mij niet helemaal duidelijk, maar ik neem aan, 
dat met gelegenheidsvoorziening gedoeld wordt op een wettelijke 
regeling van een bepaald geval (wat altijd een slechte soort wet
geving is) en met een noodvoorziening op een regeling van een 
groep van bepaalde gevallen, waarbij dus de werking van de wet 
een iets ruimer terrein zou omvatten. 

Blijkens het ontwerp bedoelt echter deze wet ook te gelden op 
de duur, dus niet alleen voor bepaalde gevallen, en dit ontneemt 
er m.i. het cachet van noodvoorziening aan. Als durende regeling 
acht ik het minder gelukkig. Ons verenigingsrecht immers is nauwe
lijks gecodificeerd; de wet van 1855 geeft alleen enkele beperkingen 
met betrekking tot de openbare orde. Historisch gezien, is dit te 
begrijpen, omdat in 1855 de vrijheid van verenigen en vergaderen 
hoofdzakelijk nog in theorie bestond en het verenigingsleven nog 
lang niet zulk een grote vlucht had genomen als in onze dagen, 
nu er vrijwel geen Nederlander is, die niet lid is van ten minste een 
handvol verenigingen. Niettemin berust de practijk van onze dui
zenden verenigingen op niet anders dan op ongeschreven regels 
van gewoonterecht. Voor de naamloze vennootschappen is bij de 
laatste wijziging van het Wetboek van Koophandel ten minste 
enige regeling gegeven. 

Wanneer de Minister een durende regeling voor rechtspersonen 
en in het bijzonder voor verenigingen had willen geven, zou hij, 
dunkt mij, beter hebben gedaan met aan de Kamer een ontwerp 
voor te leggen, dat het verenigingsrecht zuiver vaststelt. Deze duur
verlenging is daarvan dan maar een zeer klein onderdeel. Niet
temin geef ik toe, dat regeling op dit onderdeel op het ogenblik 
wel urgent is, en wil ik het ontwerp als zodanig dan ook wel aan
vaarden, echter niet zonder daarbij de wens te hebben uitgesproken, 
dat de Minister ook zal komen met een ontwerp, dat het gehele 
verenigingsrecht in zijn volle breedte aan de orde zal stellen. 

De heer Kortenhorst: Mijnheer de Voorzitter! Uit de Memorie van 
Toelichting blijkt, dat de Minister tegenover vergeetachtige mensen 
nogal welwillend gestemd is en dat hij ook voor de toekomst, wan
neer men de termijn heeft laten verstrijken, waarvoor een vereniging 
is aangegaan, bereid is de rechtsgevolgen ten aanzien van die vergeet
achtigen ongedaan te maken. Dit is geen noodmaatregel, het is een 
blijvende maatregel. 

Nu heb ik in deze wet gemist een tegemoetkoming aan de vergeet
achtigen, die vóór 4 Mei 1945 verzuimd hebben de verlenging van een 
bestaande vereniging aanhangig te maken. Wat zal het gevolg hiervan 
zijn? Er bestaan naast de gevallen, in het wetsontwerp bedoeld, een 
aantal verenigingen en andere zedelijke lichamen, wier besturen ver
geten hebben de werkingsduur van dit lichaam te doen verlengen. Ook 
deze organisaties hebben rechtshandelingen aangegaan en verplich
tingen op zich genomen. Wanneer deze wet in het Staatsblad zal zijn 
verschenen, zullen zij zich er rekenschap van geven, dat hun positie 
in de toekomst even onzeker is gebleven als in het verleden. De Mi
nister mist de bevoegdheid ook deze verhoudingen in de banen van 
het recht terug te brengen. Mijn vraag is dus, waarom de Minister ge
handhaafd heeft, èn in de considerans èn in artikel 1, de datum: na 
4 Mei 1945. Wanneer die woorden zouden worden geschrapt, zouden 
de bevoegdheden van de Minister veel groter worden en zou de 
Minister in staat zijn overal daar, waar hij tegenkomt verenigingen, 
naamloze vennootschappen en andere lichamen, die aan een termijn 
met betrekking tot hun bestaan verbonden zijn, doch die die termijn 
hebben laten verstrijken, de duur van die verenigingen en lichamen 
te verlengen. Ik zou gaarne van de Minister willen vernemen, welk 
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bezwaar er is, dat ook de in een verder liggend verleden begane ver
zuimen door deze wet weer in het rechte spoor zouden kunnen worden 
gebracht? 

De heer van Maarseveen, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor
zitter! De geachte afgevaardigde mejuffrouw Tendeloo heeft gevraagd 
of voor het in werking stellen van de bepalingen, waarbij de Minister 
bevoegd wordt verklaard de duur van verenigingen of naamloze 
vennootschappen te verlengen, een verzoekschrift, althans een verzoek, 
nodig is. Het is de bedoeling, dat de Minister van die bevoegdheid 
niet gebruik maakt, tenzij er een verzoek is ingekomen. Vandaar, dat 
de bepalingen van de Zegelwet in verband met dit wetsontwerp wor
den gewijzigd. 

Het zou in theorie denkbaar zijn, dat de Minister van zijn bevoegd
heid gebruik maakte zonder verzoek van enig lid, omdat artikel 169y 
van het Burgerlijk Wetboek zegt: 

„Het zedelijk ligchaam op openbaar gezag ingesteld wordt niet 
vernietigd door den dood of den afstand van het lidmaatschap 
van alle de leden, maar blijft als zoodanig bestaan, tot zoolang 
hetzelve wettiglijk is ontbonden." 

Het zou denkbaar zijn, dat er een zedelijk lichaam op openbaar 
gezag ingesteld was, waarvan alle leden waren overleden. Ook dan 
zal van de bevoegdheid, in dit artikel bedoeld, gebruik kunnen wor
den gemaakt, wanneer daartoe aanleiding bestaat. 

Mejuffrouw Tendeloo: Op verzoek van een derde dan? 

De heer van Maarseveen, Minister van Justitie: Gesteld, dat er een 
woningbouwvereniging was, die op openbaar gezag was ingesteld en 
in de termen van het wetsvoorstel viel, terwijl de leden daarvan allen 
toevallig Joden waren, die overleden zijn, dan zou het in zulk een 
theoretisch geval kunnen zijn, dat de huurders er belang bij hadden, 
dat de woningbouwvereniging opnieuw in het leven werd geroepen en 
dat zulks op verzoek van de huurders, van derde belanghebbenden 
dus, geschiedde. Intussen behoeft men zich geen zorg te maken, dat 
enige Minister van Justitie er toe zal overgaan enige vereniging in 
haar duur te verlengen tegen de zin van de leden. Dat zou volmaakt 
ondoeltreffend blijken, omdat de leden onmiddellijk daarna zouden 
kunnen besluiten de vereniging op te heffen. Een dergelijke opge
drongen duurverlenging zou dus spoedig door de betrokkenen in
efficiënt kunnen worden gemaakt. 

Bovendien moge men overwegen, dat het de vaste practijk is, dat 
het Departement van Justitie ten aanzien van alle beschikkingen met 
betrekking tot verenigingen en naamloze vennootschappen van te 
voren een onderzoek doet instellen door de officier van justitie. Wan
neer het Departement dus een verzoek tot duurverlenging ontvangt 
van een bepaalde vereniging, zal ongetwijfeld eerst een onderzoek 
worden ingesteld naar de persoon, die het verzoek doet, naar de vraag, 
of de organen van de vereniging hiermede instemmen en naar de 
vraag, of er werkelijk sprake is van onwillekeurig verzuim. Ik geef 
toe, dat de bevoegdheid van de Minister zeer ruim geredigeerd is, 
maar om in alle gevallen, waarin verzuimen hebben plaats gehad, 
soms met zeer nadelige gevolgen, de behulpzame hand te kunnen 
bieden, was een meer scherpe redactie eigenlijk niet mogelijk. Dan 
waren er ongetwijfeld gevallen geweest, die buiten de regeling zouden 
zijn gevallen. 

Ik ben het met de geachte afgevaardigde mejuffrouw Tendeloo 
eens, dat een duurzame regeling van het verenigingsrecht, d.w.z. een 
heraeninq van het verenigingsrecht in meer algemene zin, noodzakelijk 
is, maar waar het Burgerlijk Wetboek opnieuw wordt geredigeerd 
en men ongetwijfeld ook aan de artikelen 1690 en volgende zal toe 
komen, zal ongetwijfeld het verenigingsrecht onder de loupe worden 
genomen. Het zijn juist de verenigingen, bedoeld in de wet van 1855, 
welker regeling niet volledig en volmaakt is. De geachte afgevaardigde 
zal het met mij eens zijn, dat ten aanzien van coöperatieve vereni
gingen en naamloze vennootschappen een regeling bestaat, welke 
momenteel geen herziening dringend behoeft. 

Zowel de geachte afgevaardigde mejuffrouw Tendeloo als de ge
achte afgevaardigde de heer Kortenhorst hebben gevraagd waarom 
toch eigenlijk de bevoegdheid van de Minister in deze wet is beperkt 
tot die gevallen, waarin de duur van de vereniging of naamloze 
vennootschap na 4 Mei 1945 is verstreken. Ik meen dit in de Memorie 
van Toelichting duidelijk uiteengezet te hebben. Op blz. 1 der Memo
rie van Toelichting staat nl.: 

Handelingen der Sta ten-Generaal. — 1947—1948. — IL 

(Minister van Maarseveen e. a.) 
„Viel het tijdstip, waarop de bepaalde duur der corporatie 

was verstreken gedurende de bezetting, dan kan door de Raad 
voor het Rechtsherstel het in liquidatie treden van de rechts
persoon met terugwerking ongedaan worden gemaakt ingevolge 
de artikelen 105 en 106 van het Besluit E 100." 

Dit gestelde in de Memorie van Toelichting is bij de schriftelijke 
voorbereiding niet weersproken en ik meen, dat dit gemis van tegen
spraak de juistheid van het medegedeelde afdoende bevestigt. Ik meen 
clan ook, dat het niet dubieus is, dat in de bedoelde gevallen de 
artikelen 105 en 106 van genoemd wetsbesluit uitkomst kunnen 
bieden. 

De heer Kortenhorst: En als de liquidatie eigenlijk had plaats 
moeten hebben vóór Mei 1940? 

De heer van Maarseveen, Minister van Justitie: De geachte afge
vaardigde bedoelt dus of men, wanneer een vereniging vóór Mei 1940 
ontbonden is door vergeetachtigheid, niet de gelegenheid moet openen 
deze vereniging weer in het leven te roepen. Ik geloof, dat er in de 
tussentijd te veel gebeurd kan zijn dan dat men een vereniging na 
zolang verloop van tijd weer in haar oude gedaante zou moeten 
herstellen. 

De heer Kortenhorst: Er zijn verenigingen, die zich daarvan niets 
hebben aangetrokken en gewoon zijn doorgegaan. 

De heer van Maarseveen, Minister van Justitie: Wanneer zij daar
van geen last hebben gehad, hebben zij ook geen ministeriële tussen
komst nodig. 

Mejuffrouw Tendeloo: Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft 
opgemerkt, dat in de stukken, welke van de vaste Commissie voor 
Privaat en Strafrecht zijn uitgegaan, met geen woord is teruggekomen 
op de mededeling van Zijne Excellentie, dat voor die verenigingen, 
waarvan de duur was verstreken vóór de bezetting, het wetsbesluit 
E 100 gold. Dit is niet geheel juist. In het Voorlopig Verslag van de 
vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht is op de laatste pagina 
deze alinea te vinden: 

„Voor die rechtspersonen, wier duur reeds vóór 5 Mei 1945 
verstreken was, zal blijkens de toelichting het Besluit Herstel 
Rechtsverkeer (E 100) toepassing moeten vinden. De commissie 
betwijfelt, of dit in alle gevallen mogelijk zal zijn. In de eerste 
plaats merkt zij op, dat de bevrijding in grote gedeelten van ons 
land op eerdere data heeft plaats gehad en dat het genoemde 
besluit alleen toepasselijk is op liquidaties tijdens de bezetting. 
En in de tweede plaats betwijfelt zij, of dit besluit wel kan wor
den gebezigd om liquidaties, welke geen gevolg van de bezetting 
waren, ongedaan te maken." 

Het is juist hierom, dat ik gevraagd heb wat het standpunt van de 
Minister was, omdat wij bij de Memorie van Antwoord op die vraag 
geen uitsluitsel hebben gekregen. 

De heer Kortenhorst: Mijnheer de Voorzitter! Het laatste woord, 
dat de Minister zoeven heeft gesproken, klinkt zeker min of meer 
humoristisch. 

Wanneer die oude verenigingen, die al vóór het begin vjtp de oorlog 
in liquidatie zijn gegaan, wettelijk althans, daarvan geen last onder
vonden hebben, dan zegt de Minister: laat ze haar gang gaan. Dit 
argument zou ik ook kunnen bezigen ten aanzien van al de ver
enigingen en vennootschappen, die de Minister jurst door ait wets
ontwerp wil helpen. Ook ten aanzien van haar zou men kunnen 
zeggen: gaat u maar door, als u er geen last van ondervindt, wiens 
zorg zal het dan zijn of zij al dan niet officieel bestaan. Er zijn 
ook verenigingen en lichamen, die een schimmenbestaan leiden, die 
wettelijk niet bestaan, maar die maar doorgaan met kopen en ver
kopen, die arbeidscontracten sluiten, terwijl ze feitelijk gKn zedelijke 
lichamen zijn, juridisch eigenlijk niet aanwezig zijn. Er bestaat even
veel reden om deze oude schijndoden te redden als de schijndoden, 
die nu door de Minister tot leven worden geroepen. 

De heer van Maarseveen, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor
zitter! Ik wil gaarne erkennen, dat ik het gelukkig acht, dat ik bij dit 
wetsontwerp ten opzichte van de vergeetachtigheid zulk een milde 
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houding heb aangenomen, omdat ik mij zelf thans van ccn vergeet
achtigheid bewust ben geworden ten aanzien van hetgeen de vaste 
Commissie voor Privaat en Strafrecht bij haar verslag heeft opgc
merkt. Die opmerking beantwoord ik op de wijze, die ik vermeld heb, 
nl., dat in al dergelijke gevallen de Raad voor hel Rechtsherstel de 
bevoegdheid heeft om verlenging te geven. 

Wat betreft de verenigingen, die reeds vóór I Mei 1940 ia verzuim 
waren, zou ik willen opmerken, dat. wanneer zij desondanks gedu
rende acht jaren zijn blijven voortbestaan, toch wel bewezen is, dat 
zij geen dringende behoefte aan een voorziening hebben. Ik zou niei 
zo ver willen gaan, dat men verenigingen ten leven ging opwekken, die 
reeds tien, twintig of meer jaren geleden juridisch haar leven beëin
digden. 

De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 tot en met V en de beweegreden van het wetsont
werp worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoof
delijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de vaste Commissie voor Privaat en 
Strafrecht haar oordeel over het wetsontwerp mede te delen. 

De heer Donker, voorzitter van de vaste Commissie voor Privaat
en Strafrecht: Mijnheer de Voorzitter! De commissie adviseert de 
Kamer het wetsontwerp aan te nemen. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De Commissie van Rapporteurs voor het wetsont
werp tot wijziging van de Woningwet (620) kon binnen de bij arti
kel 32 van het Reglement van Orde bepaalde termijn, welke tot de 
1ste Maart jl. werd verlengd, niet gereed zijn met haar verslag. Z i 
verzoekt bedoelde termijn nader te willen verlengen tol 1 Mei a.s.: 

de vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht kon binnen de bij 
artikel 55 juncto 32 van het Reglement van Orde bepaalde termijn 
welke tot de 1ste Maart il. werd verlengd, niet gereed zijn met haar 
verslagen omtrent de wetsontwerpen Voorzieningen betreffende 
eigendom van appartementen (450 en Regelen voor de opsporing, 
de vervolging en de berechting van economische delicten (Wel op de 
economische delicten) f603). Zij verzoekt bedoelde termijn nader te 
willen verlengen tot 1 April a.s.; 

de vaste Commissie voor Openbare Werken, Verkeers en Water
staatsaangelegenheden kon binnen de bij artikel 55, juncto 32, van 
het Reglement van Orde bepaalde termijn, welke tot de 1ste Maart 
jl. werd verlengd, niet gereed zijn met haar verslag omtrent het 
wetsontwerp Regeling van het vervoer van goederen met vracht
auto's (635). Zij verzoekt bedoelde termijn nader te willen verlengen 
tot 1 Mei a.s.; 

(Voorzitter) 
de Commissie voor de Inlichtingen op hel adres van H. J. C. van 

Rietschoten, gepensionneerd assistent-resident 1ste klasse, te 's-Gra
venhage, betreffende het instellen van een onderzoek naar zijn ge
dwongen pensionncring en houdende verzoek om rechtsherstel (100), 
kon binnen de bij artikel 106 van het Reglement van Orde bepaalde 
termijn, welke tot de 18de Februari jl. werd verlengd, niet gereed zijn 
met haar verslag. Zij verzoekt bedoelde termijn nader te willen ver
lengen tot 18 April a.s.; 

de vasie Commissie voor Belaslingcu kon binnen de bij artikel 55 
juncto 32 van het Reglement van Orde bepaalde termijn, welke de 
27ste Februari jl. verstreek, niet gereed zijn met haar verslag omtrent 
het wetsontwerp Waardering van effecten bij de belastingheffing 
(628). Zij verzoekt bedoelde iermijn te willen verlengen tot 1 Mei a.s.; 

de Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp tot wijziging 
van de Wet van 2 Augustus 1935, houdende bepalingen, betrekking 
hebbende op de Zeevaarldiploma's (656), kon binnen de bij artikel 32 
van het Reglement van Orde bepaalde termijn, welke tot 24 Februari 
jl. werd verlengd, niet met haar verslag gereed zijn. Zij verzoekt be
doelde termijn nader te willen verlengen tot 16 Maart a.s.; 

de vaslc Commissie voor Belastingen kon binnen de bij artikel 55 
juncto 32 van het Reglement van Orde bepaalde termijn, welke tot 
oc 28ste februari jl. werd verlengd, niet gereed zijn met haar ver
slagen omtrent de wetsontwerpen Wijziging van de Wet op de ver
mogensaanwasbelasting en van de Wet op de vermogensheffing ineens 
(642) en Goedkeuring van een krachtens het tweede lid van artikel 
10a van het Besluit op de Omzetbelasting 1940 genomen Koninklijk 
insluit tot aanvulling van de bij genoemd Besluit behorende tabel 
van weeldegoedercn (653). Zij verzoekt bedoelde termijn nader te 
willen verlengen tot 16 Maart a.s.; 

de Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp Regeling 
van de rechtspositie van bet Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie (636) kon binnen de bij artikel 32 van het Reglement 
van Orde bepaalde termijn, welke tot 1 Maart jl. werd verlengd, niet 
gereed zijn met haar verslag. Zij verzoekt bedoelde termijn nader te 
willen verlengen tot 1 April a.s. 

Ik stel voor, deze verzoeken toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter; Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden ter 
inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Handelingen 
van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt Ie 6,28 uur namiddag gesloten, 


