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90STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DINSDAG 12 JULI 1955 
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag) 

Ingekomen stukken. — Verslagen uitgebracht door com-
missiën. — Besluit genomen omtrent de wijze van af-
doening van Regeringsbescheiden. — Benoeming van 
de leden en de plaatsvervangende leden van een Com-
missie van Voorbereiding. — Regeling van werkzaam-
heden. — Verslag uitgebracht door de Commissie voor 
de Verzoekschriften. — Aanneming van wetsontwer-
pen. — Opmaken van de voordracht van drie candida-
ten ter vervulling van een raadsheerplaats in de Hoge 
Raad der Nederlanden. — Behandeling van het wets-
ontwerp Goedkeuring van het op 28 Juli 1951 te 
Genève ondertekende Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen en van het Verslag van de reis naar Ber-
lijn van een delegatie uit de Tweede Kamer (7—10 Juli 
1954). — Benoeming van de leden en de plaatsver-
vangende leden van een Commissie van Voorbereiding. 
— Mededeling van een besluit van de Centrale Af-
deling. •— Benoeming van de leden en de plaats-
vervangende leden van een Bijzondere Commissie. 

Voorzitter: de heer Kortenhorst 

Tegenwoordig, met de Voorzitter, 76 leden, te weten: 
de heren Stufkens, Schmal, Van de Wetering, Lemaire, 

Scheps, Schouten, Van der Zaal, Roemers, Fens, Vermooten, 
Burger, Verkerk, Roosjen, Van Koeverden, Egas, Vondeling, 
Biewenga, Stapelkamp, mevrouw Ploeg—Ploeg, de heren Tans, 
De Kadt, Van Eijsden, Bommer, Koersen, Engelbertink, Droe-
sen, Den Hartog, Stokman, Goedhart, Romme, Oud, Van 
Rijckevorsel, Ankersmit, C. van den Heuvel, Van Dis, Hazen-
bosch, Krol, Hofstra, Nederhorst, Van Lienden, Van Sleen, 
Korthals, Peschar, Ritmeester, Van Leeuwen, Van der Weijden, 
Mol, Lucas, Schilthuis, Visch, Posthumus, Maenen, De Graaf, 
Janssen, Van der Zanden, mejuffrouw Tendeloo, de heren 
Beernink, Haken, jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de 
heer Reuter, mejuffrouw Zeelenberg, de heren Tilanus, Zege-
ring Hadders, mevrouw Heroma—Meilink, de heren De Kort, 
Van der Ploeg, mejuffrouw Klompé, de heren Willems, Gort-
zak, Cornelissen, Ten Hagen, Welter, Fokkema, Van den 
Born, Peters, 

en de heer Beyen, Minister van Buitenlandse Zaken, de 
heer Donker, Minister van Justitie, de heer Cals, Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en de heer Van den 
Berge, Staatssecretaris van Financiën. 

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

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

van de heer Vermeer, wegens verblijf buitenslands; ook de 
volgende dagen van deze week; 

van de heren Wijffels, Kikkert en Van Vliet, wegens bezig-
heden elders; 

van de heer Groen, wegens het bijwonen van een vergade-
ring van de Provinciale Staten van Noordholland; 

van de heer Hooij. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 
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2°. vier Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de 

volgende wetsontwerpen: 
Wijziging van de Instellingswet Productschappen en Hoofd-

productschap voor Akkerbouwproducten; 
Wijziging van hoofdstuk II der Rijksbegroting voor het 

dienstjaar 1954; 
Wijziging van hoofdstuk II A der Rijksbegroting voor het 

dienstjaar 1954; 
Naturalisatie van Karl Ritter en 19 anderen. 

Deze wetsontwerpen zullen met de daarbij behorende 
stukken worden gedrukt en rondgedeeld, voor zover zulks 
niet reeds is geschied; 

3°. een missive van de Minister van Buitenlandse Zaken en 
de Minister zonder Portefeuille, ten geleide van Tractatenblad 
1955, no. 32, waarin is opgenomen de tekst van de op 6 Octo-
ber 1954 te New York tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
enerzijds en de Verenigde Naties en enige gespecialiseerde 
Organisaties anderzijds gesloten Overeenkomst inzake tech-
nische hulp aan de overzeese delen van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

Deze missive is reeds gedrukt en rondgedeeld; het Trac-
tatcnblad is nedergelegd ter griffie, ter inzage van de 
leden; 

4°. een missive van de Gouverneur van Suriname, ten 
geleide van een schrijven van de Staten van Suriname betref-
fende de ontwerpen van Rijkswet: 

a. tot goedkeuring van het op 10 Augustus te 's-Gravenhage 
ondertekende Protocol, met de daarbij behorende briefwisse-
ling, regelende tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Indonesië hun onderlinge verhouding als onafhanke-
lijke en souvereine Staten (3897) ( R 2 ) ; 

b. tot goedkeuring van de Overeenkomst nopens Duitse 
buitenlandse schulden (3941) (R 5) . 

Dit stuk is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

5°. de volgende verzoekschriften: 
een, betreffende het wetsontwerp Aanvullende bepalingen 

tot het verlenen van de bevoegdheid van tandheelkundige, van 
D. Hessels, te Haarlem; 

een, van R. van der Meer, te Vlaardingen, ten vervolge op 
zijn vorige adressen, in verband met de hem opgelegde belas-
tingaanslagen; 

een, van Ch. R. A. Loupias, te Blerick, houdende verzoek 
de repatriëring van zijn schoonouders en hun kinderen naar 
Nederland op Rijksvoorschotbasis te willen bevorderen. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de 
daarvoor in aanmerking komende commissiën; 

6°. de volgende missives: 
een, van burgemeester en wethouders van Wadenoijen, ten 

geleide van een afschrift van een besluit van de raad dier ge-
meente betreffende het wetsontwerp Wijziging van de grenzen 
van de gemeenten Tiel, Zoelen en Echteld, zomede opheffing 
van de gemeente Wadenoijen; 

een, van A. Cambermont, te Heerlen, in verband met de 
aan de verbetering van de dijken verbonden kosten. 

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

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

de begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken omtrent 
het wetsontwerp Goedkeuring van de op 11 Augustus 1954 
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te 's-Gravenhage gesloten Overeenkomst tussen het Konink-
rijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake over-
dracht door Indonesië aan Nederland van vorderingen op 
Nederlanders (3820); 

de vaste Commissie voor Oorlog en Marine omtrent de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van hoofdstuk VI I IA der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1954 (3907); 

Wijziging van hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1954 (3906); 

de vaste Commissie voor de Handelspolitiek omtrent het 
wetsontwerp Gedeeltelijke schorsing van de heffing van invoer-
rechten op sinaasappelen, mandarijnen en citroenen (3809); 

de vaste Commissie voor de Naturalisaties omtrent het wets-
ontwerp Naturalisatie van Gerhard Bartels en 21 anderen 
(4013). 

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

De Voorzitter: Aangezien door geen van beide Kamers der 
Staten-Generaal binnen de termijn, bedoeld in artikel 61 der 
Grondwet, de wens te kennen is gegeven, dat de Nota's, hou-
dende een overeenkomst betreffende een Amerikaans hulp-
programma voor de productie, het onderhoud en de reparatie 
in Nederland van munitie, en munitie-delen, op 29 April 1955 
te 's-Gravenhage tussen de Nederlandse Regering en de Rege-
ring der Verenigde Staten van Amerika gewisseld (3976) en 
de Overeenkomst, op 29 April 1955 te 's-Gravenhage tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van 
Amerika gesloten, ter bevordering van de uitwisseling van 
octrooirechten en technische inlichtingen voor dcfensiedoel-
einden, met bijbehorende brieven (3982), welke bescheiden 
respectievelijk op 31 Mei en 10 Juni 1955 ter griffie zijn ont-
vangen, aan de uitspraak der Staten-Generaal zullen worden 
onderworpen, stel ik voor, deze bescheiden voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de Commissie van Voorbereiding 
voor het wetsontwerp in zake een algemene ouderdomsverzeke-
ring (4009) te doen bestaan uit 15 leden, ieder met een plaats-
vervanger. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik benoem in deze Commissie van Voor-
bereiding: 

tot leden de heren Van Lienden, Van Dis, De Kort, Stapel-
kamp, Hooij, Kikkert, Van de Wetering, Zegering Hadders, 
Van der Ploeg, Van Leeuwen, Lemaire, Reuter, Van Lier, 
Roemers en Van Eijsden, 

en tot hun plaatsvervangers resp. de heren Peschar, Zandt, 
Romme, Hazenbosch, Lucas, Krol, Van der Feltz, mevrouw 
Fortanier—De Wit, de heren Van der Weijden, Ankersmit, 
Welter, Gortzak, Van den Born, Hofstra en Schouten. 

Verder stel ik voor, aan de orde te stellen en op de agenda 
in te voegen onmiddellijk na het wetsontwerp Naturalisatie van 
Ferenc Ban en 24 anderen (4008) het wetsontwerp Naturali-
satie van Gerhard Bartels en 21 anderen (4013). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, aan de orde te stellen 
en aan de agenda toe te voegen de wetsontwerpen: 

Goedkeuring van overeenkomsten van huur en verhuur met 
betrekking tot door de Staat te huren kantoorgebouwen in 
de gemeente 's-Gravenhage, alsmede van een overeenkomst 
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inzake aansluiting van de verwarmingsinstallatie van een aan-
tal Rijksgebouwen te Utrecht op het stadverwarmingsnet al-
daar (3989); 

Gedeeltelijke schorsing van de heffing van invoerrechten op 
sinaasappelen, mandarijnen en citroenen (3809), omtrent welk 
wetsontwerp de Nota naar aanleiding van het Verslag is inge-
komen en hedenavond aan de leden zal worden toegezonden; 

Goedkeuring van de op 11 Augustus 1954 te 's-Gravenhage 
gesloten Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Indonesië inzake overdracht door Indonesië 
aan Nederland van vorderingen op Nederlanders (3820), 
omtrent welk wetsontwerp een blanco eindverslag is uitge-
bracht. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat het mondeling over-
leg omtrent het wetsontwerp Wijziging van de wet van 21 De-
cember 1951 (Stb. 590), houdende toekenning ten laste van 
het Rijk van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische 
pensioenen en van de wet van 23 April 1952 (Stb. 218), 
houdende toekenning ten laste van het Rijk van een tijdelijke 
bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en 
wezenonderstanden (3808), hetwelk door de Commissie van 
Rapporteurs voor dit ontwerp met de Regering is gevoerd, ten 
einde is gebracht. Het verslag omtrent dit overleg zal hoogst-
waarschijnlijk morgenochtend vóór 12 uur aan de leden in 
druk worden rondgedeeld. Voorts is mij gebleken, dat de 
Minister zonder Portefeuille in de vergadering der Kamer van 
Donderdag a.s. niet aanwezig kan zijn. In verband hiermede 
behoud ik mij voor, morgen bij de aanvang der vergadering 
voor te stellen, de verdere behandeling van dit ontwerp te doen 
plaats hebben op een te bepalen uur in de loop van morgen-
middag. 

Tenslotte deel ik aan de Kamer mede, dat het verslag van 
de Commissie voor de Verzoekschriften betreffende een aantal 
in haar handen gestelde adressen (3783, no. 5) gereed en 
reeds gedrukt en rondgedeeld is. 

Dit verslag is overeenkomstig artikel 148 van het Reglement 
van Orde in de vergaderzaal nedergelegd, ter inzage van de 
leden. 

Overeenkomstig de voorgestelde conclusiën wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Goedkeuring van het elfde Protocol bij de door Nederland, 

België en Luxemburg gesloten Douane-overeenkomst; wijzi-
gingen en aanvullingen van het tarief van invoerrechten en 
schorsing van de heffing van enige invoerrechten in verband 
met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (3756); 

Goedkeuring van het Twaalfde Protocol bij de door Neder* 
land, België en Luxemburg gesloten Douane-overeenkomst; 
wijziging van het tarief van invoerrechten in verband met het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (3839); 

Schorsing van de heffing van invoerrechten in verband met 
de uitvoering van bet Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (3905); 

Schorsing van de heffing van invoerrechten op sinaasappe» 
len, mandarijnen, citroenen en natriumbichromaat (3909); 

Wijziging van het tarief van invoerrechten in verband met 
de uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (3919); 

Goedkeuring en uitvoering van het dertiende Protocol bij 
de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-overeenkomst 
(3956); 

TWEEDE KAMER 
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Voorzitter 
Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-

raadslaging en, telkens na goedkeuring der onderdelen en nadat 
de vaste Commissie voor de Handelspolitiek tot aanvaarding 
heeft geadviseerd, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De heer Haken zal, op zijn verzoek aanteke-
ning worden verleend, dat hij en de overige leden van zijn 
fractie geacht wensen te worden, tegen de wetsontwerpen nos. 
3756, 3839 en 3905 te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Natura-
lisatie van Theodor Bialecki; Bernhard Bippes; Wilhelm August 
Dahmen; Johann Danz; Heinrich Derksen; Johannes Franz 
Albrecht Englisch; Rudolf Georg Otto Födisch; Karl Franz 
Frohwein; Heinrich Hermann Garritzen; Franc Pobezin; Hugo 
Johann Friedrich Selbeck; Gustav Heinrich Robert Siekmann; 
Arthur Franz Sonderkamp; August Wilhelm Tenbült; Ger-
hardus Hendrikus Vermaas; Bernhard Wentrup; Leszek Oskar 
Nowacki; Leopold Andrzej Paszek; Peter Josef Simons; Hen-
drik Herman Garritzen; Johannes Gerardus Pobezin; Joseph 
Gerardus Pobezin en Bernard Anton Wentrup (3994). 

(Zie deel II, 90ste vergadering.) 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Natura-
lisatie van Boleslaus Adam; Leopold Beyer; Bertha Feigl; Hen-
ricus Hoornaert; Maria Gertrud Jansen; Maria José Langguth; 
Louis Barthelemi Henri L'homme; Frans Maryniak; Friedrich 
Wilhelm Hermann Mulders; Karl Joseph Simons; Szlama 
Staszewski; Alajos Andras Zador; Wilhelmus Hubertus 
Bischoff, Wilhelm Borgans; Jan Wilhelm Bula; Michael 
Matthijs Chrzanowski, met bepaling dat zijn geslachtsnaam en 
die van zijn minderjarige wettige nakomelingen wordt ver-
anderd in Chanowski, en met last op de ambtenaren van de 
burgerlijke stand om in hun registers van de verandering mei-
ding te maken op de kant der akten, waarin de geslachtsnaam 
in zijn oorspronkelijke vorm voorkomt; Jan Henryk Fialka; 
Herman Christiaan Herens; Zenon Lopata; Theodorus Johan-
nes Stalkowski; Martinus Simons en Willem Simons (3997). 

(Zie deel II, 90ste vergadering.) 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Naturalisatie van Yvonne Marie Marcelle Berthiaux; Joost 

de Bontridder; Werner Büchner; Heinrich Fassbender; Joseph 
Peter Johann Küsters; Joannes Jacobus Libens; Bertha Friede-
ricka Löffler; Otylie Merwitzer, weduwe van Bernhard Krieg; 
Maria Hubertina Catharina Nelissen; Friedrich Repin; Clara 
Schick; Olga Somweber; Edmund Sporken; Wilhelm Franz 
Ignaz Stanko; David Stern; Jan Theophiel Vergauwen; Erich 
Zinader; Carl Georg Prevot; Maria Johanna Sophia Küsters 
en Paula Libens (4003); 

Naturalisatie van Ferenc Ban; Georg Arthur Bischof; Maria 
Magdalena Hubertina Cornelia Caumanns; Theodorus Jacobus 
Broenen; Frans Dadziak; Bernard Friedmann; Franz Hans 
Irgolitsch; Cornelis Kennis; Adrianus Eduard Kormann; Adam 
Kraska; Karl Ernst Krauss; Johannes Wilhelm Hendrik Menge; 
Ernesto de Michiel; Peter Muller; Annetta Catharina Norton; 
Isidore Emanuël Saks; Alexander Bulak; Peter Joseph Herens; 
Heinrich Kesselring; Paulus Jacobus Meijvis; Antonia Muller; 
Henriëtte Muller; Johan Muller; Margarethe Muller en Theo-
dor Muller (4008); 

Naturalisatie van Gerhard Bartels; Cornelis Johannes Berg-
hammer; Wilhelm Mathias Bettgcns; Karl Johann Heinrich 
Brunner; Carl Johannes Christian Grimm; Ernst Tom Hein-
rich; Hermann Bob Heinrich; Wilhelm Peter Hess; Leonard 
Jacobs; Gerhard Bernhard Kaiser; Othmar Kraus; Heinrich 
Emil Kutterla; Peter Neukirchen; Pietcr Jozef Ries; Cornelis 
Johannes Maria Schröder; Wubbe Smidt; Wilhelm Teuwsen; 

Karl Heinrich Friedrich Wehrenbcrg; Rufin Kabus; Rudolf 
Bernardijn Otto; Gerardus Sevcrinus Stephanus Teuwsen en 
Johannes Petrus Gerardus Teuwsen (4013). 

(Zie deel II, 90ste vergadering.) 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Ver-
lenging van de Tijdelijke Wet Monumentenzorg (3950). 

(Zie deel II, 90ste vergadering.) 

Aan de orde is het opmaken van de voordracht van drie 
candidaten ter vervulling van een raadshecrplaats in de Hoge 
Raad der Nederlanden, ontstaan door het eervol ontslag, het-
welk verleend is aan de raadsheer mr H. Haga (4010). 

(Zie deel II, 90ste vergadering.) 

De Voorzitter: Namens de Kamer dank ik de leden-stemop-
nemers voor de door hen genoemen moeite. 

Aangezien mij gebleken is, dat Hare Majesteit de Koningin 
niet in de gelegenheid zal zijn een commissie uit de Kamer te 
ontvangen tot aanbieding van de opgemaakte voordracht, zal 
deze schriftelijk aan Hare Majesteit worden aangeboden. 

Daar de heren Ministers, die betrokken zijn bij de verdedi-
ging van het wetsontwerp Goedkeuring van het op 28 Juli 
1951 te Genève ondertekende Verdrag betreffende de status 
van vluchtelingen, op het ogenblik nog niet allen aanwezig 
zijn, schors ik de vergadering totdat de Minister van Buiten-
landse Zaken of de Minister zonder Portefeuille aanwezig is. 

De vergadering wordt voor enige minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De Voorzitter: De vergadering heeft even moeten beiden tot 
de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Beyen, in ons 
midden was verschenen. Ik moet hieraan echter toevoegen, dat 
de Minister door de griffie was verzocht, tegen kwart voor twee 
hier aanwezig te willen zijn. De Minister is precies op tijd. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Goed-
keuring van het op 28 Juli 1951 te Genève ondertekende Ver-
drag betreffende de status van vluchtelingen (3542). 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

Bij deze algemene beraadslaging is tevens aan de orde de 
behandeling van het Verslag van de reis naar Berlijn van een 
delegatie uit de Tweede Kamer (7—10 Juli 1954) (3730). 

De Voorzitter: Het zal de leden bekend zijn, dat ik aan de 
fractievoorzitters een schrijven heb doen toekomen, waarin ik 
als mijn mening te kennen heb gegeven, dat de vraagstukken 
betreffende de Indische Nederlanders en de Ambonezen in 
hun volle omvang niet besproken dienen te worden bij de 
behandeling van het wetsontwerp in zake de status van de 
vluchtelingen. Deze vraagstukken kunnen beter worden be-
handeld bij de behandeling van de begroting. Dan zal het 
debat waarschijnlijk ook beter zijn voorbereid. Nu gaat het 
over de juridische status van de vluchtelingen en daarbij kun-
nen de genoemde vraagstukken niet ten volle tot hun recht 
komen. 

De verschillende fractieleiders hebben mij te kennen ge-
geven, dat zij zich bij dit standpunt kunnen aansluiten. Natuur-
lijk kan men wel de vraag, of de Ambonezen onder het ver-
drag vallen, ter sprake brengen en kan men zijn visie geven 
op de wijze, waarop de Ambonezen in juridisch opzicht en 
ook in bepaalde andere opzichten behandeld dienen te worden. 
Ik heb mij er van vergewist, dat de leden, die zich op de 
sprekerslijst hebben laten inschrijven, hun opmerkingen over 
de door mij genoemde punten sober zullen houden. Ik behoef 
hiervan dus geen kwestie van orde te maken. 

Deel I Zitting 1954—1955 TWEEDE KAMER 
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De heer Roosjen: Mijnheer de Voorzitter! In de goedkeuring 
van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, welke 
van ons gevraagd wordt, ligt voor ons de gelegenheid één der 
mooiste tradities van ons volk voort te zetten: het verlenen van 
gastvrijheid aan opgejaagde medemensen, het verlenen van 
hulp aan medeschcpselen, die in ballingschap werden gedre-
ven. Dit is steeds, zoals ik zcide, een der beste tradities van 
ons volk geweest, een traditie, waardoor ons volk zich van 
vele andere volken in gunstig opzicht heeft onderscheiden. 
Mogelijk klinkt dat geluid sommigen wat te chauvinistisch. 

De Franse historicus Louis Bourdeau zegt in één zijner wer-
ken: „Elk volk heeft de intieme convictie andere volken de 
loef af te steken.". En dan hekelt hij het chauvinisme, waar-
aan vele historieschrijvers in zijn tijd zich te buiten gingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zijn niet alleen historieschrij-
vers, die het chauvinisme onder de leden hebben; ik geloof 
zelfs, dat ieder warm vaderlander er nu en dan welcens 
symptomen van vertoont. Wanneer ik echter verklaar, dat het 
Nederlandse volk in zake het vluchtelingenprobleem wijzen 
mag op een eervolle staat van dienst, dan is dit geen over-
dreven chauvinisme, dan is de historie daar om dit te beves-
tigen. Het was ons land, dat aan het einde der 17de eeuw 
bekendstond als „la grande arche des fugitifs", toen 100 000 
van het half millioen Franse réfugiés hun toevlucht zochten in 
deze lage landen aan de zee. Groen van Prinsterer herinnert 
in zijn „Handboek der Geschiedenis van het Vaderland" aan 
de gastvrijheid, waarmede deze réfugiés ontvangen werden. 
In Amsterdam, Haarlem, Leiden en Maastricht bouwde men 
duizenden huizen voor hen aan, welke zij tegeri geringe huur 
konden bewonen. In Holland kregen de réfugiés vrijdom van 
buitengewone lasten voor een periode van 12 jaar; in Amster-
dam genoten de vluchtelingen onbepaalde vrijheid van hand-
werk. 

Mijnheer de Voorzitter! „Ben ik mijns broeders hoeder" is 
nooit de gedragslijn van ons Nederlandse volk geweest. Steeds 
stond het gereed ieder te ontvangen, die „om land en luid 
gebracht" het vege lijf in deze provinciën zocht te bergen. Men 
denke aan het volk der Joden, dat, bijna overal vervolgd, hier 
de eeuwen door in vrijheid kon ademhalen, totdat vreemden 
over ons heersten. 

Het is de Nederlandse mentaliteit, die door een Nederlandse 
dichter wordt getekend, wanneer hij de vluchtelingen ziet trek-
ken, en schrijft: 

„Wien zit de wreedtheidt in 't gebeent 
Zoo diep nu, dat hij niet en weent, 
En met verslagen hart betreurt 
De droefheid, die ons valt te beurt? 
Die deez' versufte schaar ziet gaan, 
Met zorgh, met rouw, met angst belaen, 
Schoorvoetend uit hun Vaderlandt, 
Wel heeft hij 't hart van diamant, 
Ziet hij 't* met onbewogen oogh.". 

Ik zei: dat is de Nederlandse mentaliteit. Dat wil intussen 
niet zeggen, dat dit de mentaliteit is van allen, die het Neder-
landerschap mogen bezitten. Deze conclusie moet ik helaas 
trekken na het lezen van het Voorlopig Verslag, waarin som-
mige leden — gelukkig zijn het er maar sommigen — menen 
te moeten vertellen, dat wij door goedkeuring van dit Verdrag 
zouden medehelpen „misdadigers hun gerechte straf te doen 
ontgaan, ons volk in groot gevaar storten en afbreuk doen aan 
de vrede in de wereld". Mijnheer de Voorzitter! Ik betreur, dat 
een dergelijke stelling zonder enig bewijs wordt geponeerd. Ik 
geloof, dat wij deze onbewezen beweringen moeten toeschrij-
ven aan het één richting werken (Oost—West), waarin de 
vluchtelingenstroom zich in deze tijd beweegt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb deel uitgemaakt van de dele-
gatie, die in het afgelopen jaar een bezoek bracht aan de 
vluchtelingenkampen in West-Berlijn, ik heb het vorig jaar ook 
bezocht de kampen in Oostenrijk. Ik heb persoonlijk gesproken 
met tientallen van deze uitlandige, dus ellendige, stakkerds; 

ik heb de gesprekken medegemaakt, welke met deze mensen 
bij het binnenkomen van de voor hen veilige zone werden 
gevoerd. En dan zou men mij het fabeltje willen opdissen, dat 
wij hier te doen hebben met spionnen, uit fondsen van de 
Verenigde Staten betaald, met aanhangers van de behoudens-
gezinde verliezende partij in hun land en met lieden, die, tot 
strafdaden geactiveerd, vrezen met de strafrechter in aanra-
king te komen. Elke gedachte in die richting werp ik verre 
weg. 

Mijnheer de Voorzitter! U zult uit een en ander reeds be-
grepen hebben, dat het Verdrag, dat ons ter goedkeuring werd 
aangeboden, mij hoogst sympathiek is. Ik heb mij zelfs ver-
baasd, dat dit Verdrag, ongeveer 4 jaar geleden in Genève 
getekend, ook nu eerst ter goedkeuring wordt gepresenteerd. 
In de Memorie van Antwoord konden wij lezen, hoe de be-
windslieden zich te dezer zake excuseren door te wijzen op 
het herhaalde interdepartementaal overleg, dat noodzakelijk 
was, maar als de ondertekenaars van de Memorie van Ant-
woord, 9 in getal, het boetekleed aantrekken door te verklaren, 
dat zij de gang van zaken betreuren, dan zwijg ik verder over 
het slakkentempo, geloof hechtende aan de verklaring der 
negen mannen, dat eerdere indiening van het wetsontwerp 
praktisch geen invloed gehad zou hebben op de positie der 
vluchtelingen. 

De betekenis van deze Conventie ligt in het feit, dat hierin, 
in een soort internationale code, een aantal regels werd 
vastgelegd met betrekking tot een categorie van mensen, die 
om respectabele redenen het eigen land in feite voor zich ge-
sloten vinden. Deze regels brengen niets buitengewoons; het 
zijn regels, welke in een menselijke samenleving vanzelfspre-
kend geacht moeten worden. De positie van een vluchteling 
— en dat is, als ik het goed zie, het karakteristieke van zijn 
positie — is deze, dat hij, doordat de band met zijn vaderland 
verbroken is, in een dwangpositie is gekomen. De „weg terug" 
naar het eigen land is voor hem versperd. Dit maakt nood-
zakclijk, dat hij zijn toevlucht kan nemen in een nieuw land 
en dat hij daar bescherming vindt. 

De draad, welke wij door de Conventie zien lopen, is deze, 
dat de vluchteling vaste grond onder zijn voeten zal krijgen, 
dat hij geen speelbal mag worden van nationale willekeur, dat 
hij niet belanden mag in een toestand van knechtschap, erger 
nog van slavernij. En dat niet alleen; de Staat, welke hem be-
scherming biedt, moet hem zoveel mogelijk tegemoet treden. 
In zijn nieuwe vaderland moet hij niet als een zoveelste-rangs-
onderdaan behandeld worden; zijn positie dient gelijk te zijn 
met die zijner medeburgers, moet gelijkwaardig zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik steun deze Conventie van harte 
gaarne en ik wil er mijn blijdschap over kenbaar maken, dat 
de meeste der 20 Staten, welke haar tekenden, reeds tot ratifi-
catie kwamen. 

Mijnheer de Voorzitter! Of ik geheel voldaan ben met de 
regelingen, welke wij hier geprojecteerd vinden? Mijn ant-
woord moet zijn: neen. Wij hebben hier in wezen slechts te 
doen met een minimumregeling. Bij de totstandkoming moest 
rekening gehouden worden met een „zoveel Staten, zoveel zin-
nen". Compromissen konden niet vermeden worden, aange-
zien aan de conferentietafel plaats genomen hadden Staten met 
uiteenlopend rechtssysteem en ook met uiteenlopend bescha-
vingspeil. Bovendien: de Conventie zelf moet een basisstuk 
blijven voor andere Staten, die nog niet tot toetreding besloten. 

Ik zei, dat wij hier met een minimumregeling te doen heb-
ben. Ik bedoel daarmede, dat er onderdelen zijn, die niet, 
die slechts vaag of die, naar Nederlandse opvatting, niet 
royaal geregeld zijn. Niet geregeld is b.v. het asylrecht, vaag 
geregeld is het recht op verblijf, niet royaal geregeld is het 
recht op arbeid. 

Wij zijn vanzelfsprekend vrij om verder te gaan dan de Con-
ventie voorschrijft. Dat deden wij reeds en dat moeten wij blij-
ven doen. Wij leggen de vluchteling geen economisch dwang-
buis aan door van hem te eisen, dat hij enige jaren in de mijn-
schachten afdaalt om daar, tegelijk met het zwarte goud, zijn 
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Roos jen 
asyl op te delven. Wij geven hem arbeid in overeenstemming 
met zijn capaciteiten. Dat moet zo blijven. Wij moeten voor 
het internationale forum blijven strijden om te bereiken, dat 
paal en perk wordt gesteld aan de voorkomende praktijk, dat 
humanitaire beginselen en economische motieven op bedenke-
lijke wijze met elkander worden verweven. 

In de Memorie van Antwoord wordt gezegd (blz. 2) : 

„De inhoud van het onderhavige wetsontwerp is niet 
in strijd met de huidige vreemdelingcnvoorschriften.". 

Ik zal niet het tegendeel beweren, maar meen toch te moeten 
zeggen, dat wij ons bewust moeten zijn van de zwakke plekken 
in ons Nederlandse rechtssysteem bij de behandeling van vluch-
telingen. Deze zwakke plekken houden, naar het mij voorkomt, 
verband met het feil, dat ons vreemdelingenrecht eigenlijk ver-
legen zit met het vluchtelingenprobleem, dat het met die vluch-
telingen geen raad weet. 

Op zich zelf behoeft dit geen verwondering t< "/ekken; het 
vreemdelingenrecht, zoals zich dat hier ontwikkeld neeft, wordt 
gedragen door het keiharde beginsel: hoe eerder wij de vluchte-
ling kwijt zijn des te beter. Zet daar tegenover het vluchtelingen-
recht, waarvan wij in de Conventie een eerste begin vinden, 
en dat als grondgedachte heeft: geef de balling, opgejaagd uit 
het eigen land, een nieuw steunpunt, behandel hem op voet 
van gelijkheid met de eigen onderdanen. 

Ieder voelt, dat hier wordt uitgegaan van een verschillende 
grondgedachte, waardoor ook de uitwerking verschillend zal 
zijn. De vraag rijst: hoe zullen deze zich straks met elkander 
verdragen? Het is de vraag of ons huidige vreemdelingenrecht 
de ruimte geeft, die toepassing in de geest van de Conventie 
vraagt. Om een voorbeeld te noemen: is het redelijk, dat aan 
een vluchteling, die hier asyl geniet, een verblijfsvergunning 
wordt uitgereikt van maximaal één jaar? In het raam van ons 
vreemdelingenrecht mag zo iets passen, ik acht het voor een 
vluchteling vernederend, dat hij ieder jaar opnieuw bij de po-
litie moet aankloppen om zijn verblijf verlengd te krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het blijkt dat de Regering een open 
oog heeft voor de bijzondere positie van de vluchteling ten 
aanzien van de naturalisatie. Het is verheugend uit de Memorie 
van Antwoord te vernemen, dat de Regering in daartoe ge-
eigende gevallen kosteloze naturalisatie in uitzicht stelt. Ik 
spreek de verwachting uit, dat de Regering de term „in daartoe 
geëigende gevallen" ruim zal interpreteren. 

Verheugend acht ik eveneens, dat de Regering, zoals uit on-
langs aan de Staten-Generaal ter beschikking verstrekte stuk-
ken blijkt, het initiatief genomen heeft, reisverkeer voor vluch-
telingen van nodeloze beperkingen te bevrijden. 

Nu het reisverkeer van nationale burgers steeds vrijer wordt, 
zou het schrijnend geweest zijn, asyl genietende vluchtelingen 
aan talloze visa gebonden te houden. 

De Regering heeft er goed aan gedaan hiermee — zij het 
voorlopig in Benelux-verband — te breken; het is zeer te hopen, 
dat hieraan uitbreiding wordt gegeven. Om welke reden toch 
zou de visumplicht gehandhaafd blijven, zodra iemand, als 
vluchteling, in een land van asyl een nieuw steunpunt heeft 
verkregen? 

Mijnheer de Voorzitter! In de stukken wordt ook gesproken 
over de vluchtelingenhulp, hetgeen, in verband met de bezoeken 
aan de vluchtelingenkampen in West-Berlijn en Oostenrijk, te 
begrijpen is. Strikt genomen — en ik acht goed, dat wij deze 
zaken uit elkander houden — heeft de kwestie van de vluchte-
lingenhulp niets met de Conventie te maken. 

In het Voorlopig Verslag wordt het denkbeeld geopperd 
jonge vluchtelingen, thans in West-Berlijn verblijf houdende, 
naar Nederland te laten komen, voor één jaar hier te laten 
verblijven en öf hun gedurende dat jaar de nodige vakkennis 
te laten bijbrengen öf hen te laten arbeiden in hun vak. 

En dan, zo zou ik willen vragen. Moeten de vluchtelingen 
dan weer naar de plaats van herkomst terugkeren? 

Roosjen e. a. 
Ik lees in het Voorlopig Verslag: 

„Wanneer deze jonge vluchtelingen (Balten, Tsjechen, 
Polen, Hongaren, Duitsers) één jaar in Nederland ver-
blijven, kunnen zij de werking van de staatkundige demo-
cratie en die der geestelijke vrijheid volledig ondergaan, 
kunnen zij vaststellen wat ware vrijheid is, hoe verschil-
lende politieke partijen naast elkander kunnen bestaan, 
elkander kunnen bestrijden en toch in wederzijds gestelde 
en aanvaarde vrijheid kunnen arbeiden.". 

Mijnheer de Voorzitter! Op zich z:lf een schone, om niet te 
zeggen verheven, doelstelling. Maar is het wel juist, de zaken 
zo door elkander te klutsen? Het denkbeeld, vluchtelingen tij-
delijk toe te laten om ze naast vakkennis ook de werking der 
staatkundige democratie bij te brengen, klinkt mij wat zonder-
ling in de oren. Bovendien: vluchtelingenhulp behoort primair 
humanitair gericht te zijn; gaat ze gepaard met politieke bij-
motieven, dan verliest de hulp belangrijk aan waarde. 

Beter dan een éénjarige cursus in vakkennis en democratie 
— die zou kunnen uitlopen hetzij op democratische vakkennis, 
hetzij op vakkundige democratie — lijkt mij de richting, waar-
in de vluchtelingenhulp zich nu beweegt: financiering van op-
lossingen voor vluchtelingen ter plaatse, waar zij zich be-
vinden (men denke aan de bestemming der uurloonactie, die 
ruim 4 millioen gulden opbracht), èf blijvende toelating van 
een groep vluchtelingen in Nederland. In verband met dit 
laatste memoreer ik met dankbaarheid het plan der Regering, 
250 gezinnen, waarvan de kostwinner in de bouwvakken werk-
zaam is, in Nederland toe te laten. 

In het Voorlopig Verslag is ook aangesneden het nijpend 
probleem der Ambonezen in Nederland. Ieder zal verstaan, 
dat wij, die ons tot het trieste einde tegen de souvereiniteits-
overdracht hebben verzet en die tegen de fatale gevolgen van 
deze overdracht hebben gewaarschuwd, met het lot van de 
Ambonezen diep zijn begaan. Ik ben het echter met de Rege-
ring eens, dat de Ambonezen niet beschouwd kunnen worden 
als vluchtelingen, in het Verdrag bedoeld. Natuurlijk wil dit 
niet zeggen, dat de Ambonezen geen recht hebben op waar-
borgen als die waarvan de Conventie spreekt; dit betekent al-
leen, dat zij die waarborgen niet genieten krachtens de Con-
ventie; zij genieten die krachtens algemene rechtsbeginselen, 
die de aangelegenheden betreffende de rechtsovergang Neder-
land—Indonesië regelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou daarover meer kunnen zeg-
gen en diegenen, die op dit punt een andere mening zijn toe-
gedaan, kunnen adviseren, artikel 1, A, 2, van de Conventie 
nog eens te lezen, maar ik zwijg daar nu maar verder over. 
Ik zou alleen nog willen opmerken, dat men de Ambonezen 
geen genoegen zou doen door hen met de vluchtelingen, in de 
Conventie bedoeld, over één kam te scheren. Zij zouden faci-
liteiten, welke zij nu genieten — denk slechts aan de politieke 
manifestaties in het openbaar — zien verdwijnen. Er is een 
essentieel verschil tussen de vluchtelingen, die onder de Con-
ventie vallen, en de Ambonezen. Ik zou het onjuist vinden, dit 
verschil weg te werken. 

Mijnheer de Voorzitter! Na alles, wat ik over het wetsont-
werp gezegd heb, zult u begrijpen, dat wij er met blijmoedig-
heid onze stem aan zullen geven, wetende, dat wij hiermede 
een bijdrage zullen leveren, menselijk leed te verminderen. 
Slechts zij, die „'t hart van diamant" nebben, kunnen tegen dit 
wetsontwerp bezwaar hebben. 

De heer Zegering 1 ladders: Mijnheer de Voorzitter! Met 
bijzonder veel genoegen zullen allen, die van oordeel zijn, dat 
Nederland een taak heeft ten aanzien van het internationale 
vluchtelingenprobleem, gelijk ik, met veel genoegen en grote 
instemming in de Memorie van Antwoord gelezen hebben: 

„Naast hetgeen de Nederlandse Regering reeds heeft 
gedaan om het lot van de vluchtelingen te verzachten, zal 
zij er naar blijven streven om voor deze slachtoffers van 
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Zegt ring 1 ladders 
abnormale omstandigheden zo gunstig mogelijke kansen 
te scheppen, opdat zij weer een menswaardig bestaan 
zullen kunnen leiden.". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er van overtuigd, dat de 
Regering na aanneming van het aan de orde zijnde wetsont-
werp niet van koers behoeft te veranderen, omdat het naar 
mijn mening juist is, zoals door de Regering gesteld wordt, dat 
zij reeds werkzaam is, zoals de ondertekening op 28 Juli 1951 
te Genève van het Verdrag betreffende de status van vluchte-
lingen ons dit oplegt. Ik las overigens in de Memorie van 
Toelichting met grote instemming, dat de Regering van mening 
is, dat onze traditie eist aan het verdrag een zo ruim mogelijke 
sfeer van werking te verlenen en dit niet Ie moeten beperken 
tot de Europese vluchtelingen. 

Het is dan ook juist in verband met deze laatste opmerking, 
dat ik de vertraging, die ontstaan is door het veelvuldig inter-
departementaal overleg in het bijzonder over de vraag, of de 
universele werking van het verdrag zou kunnen worden aan-
vaard, ten zeerste betreur. 

Ik begrijp heel goed, dal interdepartementaal overleg nodig 
was; zeker op dit punt, maar, dat dit overleg meer dan drie 
jaren moest duren, zie ik niet in. 

Juist in verband met onze eeuwenoude traditie, onze nou-
ding, die wij door de eeuwen heen hebben aangenomen ten 
aanzien van hen, die door gewetensconflicten gedreven hun 
land moesten verlaten, had naar mijn mening de Regering de 
plicht veel spoed te betrachten. Ik weet wel, dat niet veel 
veranderd wordt en dat van directe schade voor hier te lande 
verblijvende vluchtelingen nauwelijks sprake kan zijn. Maar, 
Mijnheer de Voorzitter, dit getreuzel heeft internationaal de 
indruk kunnen wekken, dat wij aarzelden ons steentje of beter 
onze stenen bij te dragen voor de oplossing van dit moeilijke 
probleem. 

In het verleden heeft ons volk steeds een royale houding 
aangenomen en dit is zeker onze plicht in deze tijd, nu vooral 
na de tweede wereldoorlog het niet meer gaat om enige tien-
tallen of honderdtallen, maar om tienduizenden, die van haard 
en hof verdreven worden, niet omdat zij misdadigers zijn 
en hun gerechte straf willen ontlopen door te vluchten of uit 
zucht naar avontuur, maar omdat zij de totaal onbekende toe-
komst in den vreemde verre verkiezen boven een leven in een 
samenleving, waarin recht en vrijheid ver te zoeken zijn of 
beter niet te vinden zijn. In dit verband moge ik opmerken, 
dat ik mij gaarne reken onder hen, die een fel protest hebben 
laten horen in het Voorlopig Verslag tegen de stelling, dat 
vluchtelingen bijna zonder uitzondering misdadigers zijn. Ik 
zelf heb kunnen constateren hoe mensen uit alle lagen van de 
bevolking naar West-Berlijn vluchten, niet gedreven door 
winstbejag, niet gedreven door de aantrekkingskracht van het 
onbekende en onbestemde, maar alleen uit nood, omdat zij 
vervolgd worden in een rechteloze samenleving. Deze mensen 
weten, dat zij in de meeste gevallen een ander beroep moeten 
kiezen, vooral de boeren en landarbeiders; maar ondanks dat 
vluchten zij in de hoop, dat zij weer gelukkig en rustig kunnen 
leven in een vrije rechtsstaat, zij het dan ook onder moeilijke 
omstandigheden, dikwijls geheel opnieuw beginnend. 

Dat ons volk in het verleden steeds zulke vluchtelingen met 
open armen heeft ontvangen, is gelukkig en wij kunnen toch 
zeker vaststellen, dat ons volk naast de voldoening deze stak-
kers de helpende hand toe te steken, er, wat onze samen-
leving betreft, nooit schade van heeft ondervonden. Laten wij 
deze goede traditie voortzetten. Onze Regering heeft in dezen 
veel gedaan, maar, zoals gezegd, dit wetsontwerp is naar mijn 
mening veel te lang onderweg geweest. Gaarne had ik gezien, 
dat Nederland het zesde land geweest was, dat dit Verdrag 
goedkeurde, zodat hel Verdrag reeds in Maart 1954 in werking 
had kunnen treden. 

Te meer zou ik dit hebben toegejuicht, daar het vluchte-
lingenprobleem zulke grote afmetingen heeft aangenomen, dat 
hier in internationaal verband gewerkt moet worden, omdat 
een land alleen dit probleem onmogelijk meer kan oplossen. 

In Nederland zal er niet zoveel veranderen, daar, zoals gezegd, 
onze Regering reeds werkt naar de richtlijnen van het Verdrag 
van Genève, maar het is mij niet bekend of dit bij alle andere 
landen, die het Verdrag ondertekenden, reeds geschiedde vóór 
de goedkeuring door de Parlementen. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van de mede-
deling in de Memorie van Antwoord, dat het onderhavige 
wetsontwerp niet in strijd is met de huidige yreemdelingen-
voorschriften, zou ik willen vragen, of de vluchtelingen hier 
ook onder vallen. Zo ja, dan wil ik toch graag verklaren, dat 
naar mijn mening de vluchtelingen soepeler behandeld moeten 
worden dan de vreemdelingen. De vreemdelingen hebben toch 
nog altijd op de vluchtelingen voor, dat zij een vaderland heb-
ben, waarnaar zij terug kunnen keren. Een vluchteling heeft 
dit niet. Laat men geen administratieve belemmeringen in de 
weg leggen aan hen, die na een jaar hun verblijfsvergunning 
gaarne willen zien verlengd, vooral als zij zich inmiddels vol-
komen thuis zijn gaan voelen in onze Nederlandse samen-
leving. 

Naar aanleiding hiervan moet er krachtdadig naar gestreefd 
worden, de vluchteling snel een plaats te geven in onze samen-
leving, opdat hij zich weer een nuttig mens weet in de maat-
schappij. 

Jn dit verband heeft mij het antwoord van de Regering op 
de vraag, hoe de, Regering staat tegenover de suggestie, de 
Rijkswerkplaatsen instructeurs te doen leveren voor scholing 
in Europees verband, tot materiële hulpverlening aan soort-
gelijke werkplaatsen in Europees kader, teleurgesteld. De Re-
gering zal hier niet onwelwillend tegenover staan, zo lezen 
wij, wanneer een dergelijk verzoek vanuit de particuliere sec-
tor tot haar komt. Vager kan het haast niet, Mijnheer de Voor-
zitter. Ik acht dit idee juist zeer nuttig, omdat in de eerste 
plaats de vluchtelingen snel op normale wijze moeten kunnen 
worden opgenomen in onze samenleving en in het productie-
proces. Wanneer hierdoor b.v. vele bouwvakarbeiders, timmcr-
lieden, metselaars, stukadoors en betonwerkers opgeleid zou-
den worden, zou dit ook voor ons volk goede resultaten kun-
nen hebben. Maar, zoals reeds gezegd, in de eerste plaats zal 
dit een zegen zijn voor de vluchtelingen zelf en dat is natuur-
lijk het voornaamste. Met grote instemming las ik in de Me-
morie van Antwoord, dat vluchtelingen, die om asyl vragen, 
en hier te lande gevestigde vreemdelingen niet uit Nederland 
verwijderd worden dan met machtiging van de Minister van 
Justitie. 

Mijnheer de Voorzitter! De vraag is gesteld, of de hier te 
lande vertoevende Ambonezen ook onder het begrip „vluch-
telingen", zoals het Verdrag van Genève dit bedoelt, vallen. 
Ik wil mij hier niet verdiepen in de vraag, of zij er juridisch 
wel of niet onder vallen, maar voor mij staat vast, dat zij in 
wezen boven dit Verdrag behoren te staan. 

In verband met uw verzoek, Mijnheer de Voorzitter, zal ik 
hier nu niet verder over uitweiden, maar ik had er toch wel 
behoefte aan dit als mijn mening in dit debat naar voren te 
brengen, nu dit probleem in het Voorlopig Verslag en de 
Memorie van Antwoord is aangeroerd. 

Zo zou ik ook nog graag een opmerking willen maken naar 
aanleiding van het in de Memorie van Antwoord gestelde 
op blz. 2, ad 2a. Daar lees ik: 

„De Regering heeft meermalen te kennen gegeven, be-
reid te zijn de naturalisatie tot Nederlander van de daar-
voor in aanmerking komende Indonesische Staatsburgers 
te bevorderen. In de gevallen, door de derde ondergete-
kende genoemd bij de behandeling van de begroting van 
het Ministerie van Justitie voor 1953 in de Tweede Ka-
mer, geschiedt de naturalisatie bij voorrang.". 

Dit mag waar zijn, Mijnheer de Voorzitter, maar de eerlijk-
heid gebiedt mij te zeggen, dat ons toch dikwijls klachten be-
reiken van Indische Nederlanders over de zeer trage behan-
deling van hun aanvragen tot naturalisatie, ja zelfs tot het 
verkrijgen van paspoorten of andere noodzakelijke papieren. 
Ik geloof, dal het onze plicht is en dus ook de plicht van onze 
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Zegering I ladders e. a. 
Regering, deze Nederlanders zo snel mogelijk aan de voor hun 
bestaanszekerheid noodzakelijke papieren te helpen, opdat zij 
niet nog eens extra gedupeerd worden, maar een toekomst 
kunnen opbouwen op een rechtszeker fundament. 

Wanneer wij onze plicht gaarne erkennen ten aanzien van 
het internationale vluchtelingenprobleem en er onder leiding 
van onze Regering gaarne aan meewerken, het leed der ver-
drevenen zoveel in ons vermogen ligt te verzachten, dan mogen 
wij daarbij toch zeker niet uit het oog verliezen onze grote 
en dure plicht ten aanzien van de Ambonezen en de z.g. 
Indische Nederlanders. Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat 
vooral ten aanzien van de laatste groep de Regering een 
andere, d.w.z. een snellere, koers gaat varen, opdat ook deze 
mensen een behandeling krijgen, waarop zij ten volle recht 
hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Na hetgeen ik over dit wetsontwerp 
heb gezegd, is het bijna overbodig te zeggen, dat mijn politieke 
vrienden en ik gaarne onze stem aan dit wetsontwerp zullen 
geven. 

Mejuffrouw Klonipé: Mijnheer de Voorzitter! Aangezien het 
aanvankelijk in de bedoeling lag, dat de behandeling van dit 
wetsontwerp enige weken geleden zou plaats vinden, zou mijn 
collega mejuffrouw De Vink aan de mondelinge beraadslaging 
deelnemen; zij verblijft thans echter als lid van de delegatie 
naar de Economiseh-Sociale Raad in Genève, zodat zij aan 
haar voornemen geen gevolg kan geven. Daar ik er niet voor 
voel met andermans veren te pronken begin ik met te zeggen, 
dat ik dankbaar gebruik heb gemaakt van het voorbereidende 
werk, door haar verricht. 

Mijnheer de Voorzitter! Eindelijk, in Juli 1955, krijgen wij, 
nadat daartoe verschillende malen aandrang is uitgeoefend, 
zowel in de Eerste als in deze Kamer, de gelegenheid ons uit 
te spreken over de ratificatie van het Verdrag betreffende 
de status van vluchtelingen van 28 Juli 1951 dat Nederland 
bijna vier jaar geleden ondertekende. Het strekt een land, welks 
Koningin verschillende malen een beroep deed op het wereld-
geweten om de vluchtelingen hulp te bieden, waarvoor zij de 
in 1954 door de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen in-
gestelde Nansemnedaillc ontving, een land waarvan Regering 
en volk door allerlei activiteiten blijk gaven de deerniswekkende 
situatie van de vluchtelingen te verstaan, ik zeg: het strekt een 
dergelijk land weinig tot eer, dat het eerst zo laat overgaat tot 
de ratificatie van een verdrag, waarin de grondregels voor de 
rechtspositie van de vluchtelingen worden neergelegd. 

Ik begrijp, dat over allerlei problemen interdepartementaal 
overleg nodig is, maar ik zou met nadruk willen verzoeken 
— het is niet de eerste keer, dat ik dit tegen de Regering zeg, 
en ik vrees dat het ook niet de laatste keer zal zijn — het 
interdepartementaal overleg over dit soort van vraagstukken 
sneller te doen plaats hebben dan hier het geval is geweest. 

Ik sluit mij gaarne aan bij wat vorige sprekers hierover uit-
gebreider hebben gezegd. 

Maar ook al komt zij laat, de ratificatie betekent in elk 
geval, dat er nu in Europa één vrijwel gesloten gebied gaat 
ontstaan, waarin het verdrag zal werken. Nederland vormt een 
van de laatste schakels in de keten rond het IJzeren Gordijn, 
waarvan reeds drie Scandinavische landen. Engeland. Frankrijk. 
België, Luxemburg. Duitsland. Oostenrijk en Italië deel uit-
maken. 

Drie verschillende punten. Mijnheer de Voorzitter, wil ik 
hier nader in beschouwing nemen: 

1°. het verdrag zelf: 
2°. de vraag, of de Ambonezen gerekend moeten worden 

onder dit verdrag te vallen: 
3°. de vluchtelingenhulp. 
Allereerst dus het verdrag zelf. Het betekent een belangrijke 

stap voorwaarts voor de vluchtelingen, die in generlei relatie 
staan met het land van asyl en geen diplomatieke bescherming 
genieten van het land van hun herkomst. In vele landen werden 
zij vóór de totstandkoming van het verdrag wel reeds liefde-

Klompé 
rijk opgenomen, maar hun status was toch aan een zekere 
willekeur onderhevig. Het verdrag is. zoals ik reeds zei, een 
belangrijke slap voorwaarts, maar toch is het mijns inziens in 
zijn regeling nog veel te schriel en wel: 

(i. omdat de vluchteling niet een eigen status heeft ge-
kregen, maar gebonden is deels aan de positie van de eigen 
onderdanen, deels aan die van de vreemdelingen; 

/>. omdat een aantal regelingen niet zijn getroffen, met 
name ten aanzien van de vluchtelingen ter zee en voor de 
verkrijging van het asyl. De geachte afgevaardigde de heer 
Roosjen heeft daarover ook gesproken. 

Hoe wordt de rechtspositie van de vluchteling onder het 
verdrag geregeld? 

In een aantal gevallen wordt zijn positie gelijkgesteld met 
die van de onderdanen van de Staat, waar hij woont, zoals in 
de artikelen — ik zal ze niet alle noemen — 4 en 14, enz. Voor 
het overige deel kwamen de verdragsluitende partijen o.a. ten 
aanzien van de regeling van zijn vermogensrechtelijke en ar-
beidssituatie overeen, de vluchteling zo gunstig mogelijk te 
behandelen en in elk geval niet minder gunstig dan vreemdc-
lingen in het algemeen onder dezelfde omstandigheden, waarbij 
de toevoeging ,.onder dezelfde omstandigheden" natuurlijk wel 
een prae inhoudt van de positie van de vluchteling boven die 
van de vreemdeling in het algemeen: een prae, dat onzes inziens 
terecht wordt gegeven, daar de vluchteling uit de aard van 
zijn vluchtelingschap nooit kan terugvallen op zijn eigen land, 
waarvan hij geen bescherming meer kan of wil genieten. Zoals 
echter blijkt uit de voorbehouden, die gemaakt kunnen worden 
op grond van artikel 42. willen landen, die onderling een spe-
ciaal regime hebben, zoals de Benelux, de vluchtelingen toch 
niet de meest begunstigde positie geven, die het dichtst de 
positie van de eigen onderdanen benadert. Ik betreur het wel. 
dat Nederland dit niet heeft willen doen. Wij hebben dat 
voorbehoud gemaakt, althans wij zullen het maken, als dit 
wetsontwerp wordt aangenomen, in artikel 4 van het wets-
ontwerp. Wij hopen echter, dat hierin een wijziging zal komen 
door een zich steeds sneller ontwikkelende internationale situ-
atie, die zich ten dele reeds begint af te tekenen in de ver-
dragen — die ook wij hebben getekend — van Parijs van 
December 1953. verdragen, welke op het gebied van sociale 
wetgeving en medische bijstand overeenkomsten vastleggen 
tussen de leden van de Raad van Europa en welke volgens de 
bijbehorende protocollen ook zullen gelden voor de vluchte-
lingcn van dit verdrag. 

Waar men bij de opstelling van het verdrag uitging van de 
ongeschreven stelling, dat de positie van de vluchteling zoveel 
mogelijk op één lijn gesteld diende te worden met die van de 
eigen onderdaan, is het te betreuren, dat in de gevallen, waar-
in dit niet geschiedde, zijn positie gelijkgesteld werd aan die 
van de vreemdeling en hij niet een eigen status kreeg. Allereerst 
hierom — en dit zou ik, in verband met hetgeen volgt, met 
nadruk voorop willen stellen —, omdat men niet de vluchteling 
met de vreemdeling gelijk mag schakelen. De vreemdeling 
heeft altijd nog de mogelijkheid terug te vallen op het land 
van zijn herkomst, maar een vluchteling niet. Ik meen dan 
ook, dat de bedoeling en de geest van het verdrag moeten 
zijn, dat de vluchteling, die wordt toegelaten en bij ons wei-
kom wordt geheten, ook de indruk krijgt, dat hij in het nieu-
we land, waar hij gaat wonen, zich thuis kan gevoelen en dat 
hij niet onderhevig blijft aan allerlei maatregelen, waaraan 
ook de vreemdeling onderhevig is. 

Bovendien is het vreemdelingenrecht overal verschillend en 
niet internationaal geregeld. In een land, waar de positie van 
de vreemdeling weinig sterk is en waar men hem liever weert 
en, indien hij aanwezig is, hem maant zo spoedig mogelijk te 
vertrekken, kan het voorkomen, dat de positie van de vluchte-
ling bij een consequente toepassing uitermate weinig aanlok-
kelijk is. 

Hij zal, om een paar voorbeelden te noemen, indien de 
vreemdeling deze rechten ook niet heeft, niet de mogelijkheid 
kunnen bezitten — tenminste bij een consequente toepassing 
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van het vreemdelingenrecht — om een zelfstandig oi' vrij beroep 
uit te oefenen en aan een andere vorm van onderwijs dan hel 
lager onderwijs deel te nemen. Voor een intellectuele en intel-
ligente vluchteling wel een buitengewoon weinig aanlokkelijke 
positie, waardoor hij in een dwangsituatie wordt gebracht, 
waaruit een vreemdeling zich kan bevrijden door naar zijn 
eigen land terug te keren of naar een ander land te gaan, maar 
de vluchteling niet. 

Ook in ons vreemdelingenrecht is de positie van de vreem-
deling niet bepaald sterk. Ook de vorige sprekers hebben daar-
op gewezen. De vreemdelingenvoorschriften zijn alle van tijde-
lijke aard voor de duur van ten hoogste één jaar. Zo zal de 
vluchteling bij een consequente toepassing van de vrecmde-
lingencirculaire no. 4 in een permanente onzekerheid verkeren, 
daar zijn verblijfs- en werkvergunning voor de periode van één 
jaar worden uitgereikt. En het is wel voorgekomen, dat er bij 
hem bij gelegenheid van verlenging van zijn verblijf op aange-
drongen werd te emigreren. Dit is volkomen in strijd met de 
bedoeling van de asylverlening. Men geeft in het geval van de 
vluchteling geen onderdak aan een vreemdeling, die te allen 
tijde naar zijn land kan terugkeren, maar aan een mens, die 
uit het land van herkomst op grond van de in artikel 1 ge-
noemde redenen moest vluchten en wie nu in zijn nieuwe land, 
dat hij als vaderland wil gaan beschouwen, de gelegenheid wordt 
geboden om daar zijn rust te vinden en een nieuw leven op te 
bouwen. 

Anderzijds moet erkend worden, dat de hier gevestigde 
vluchteling meer geboden wordt dan het verdrag vraagt. Zo 
b.v. in onze sociale en arbeidswetgeving. Ons land kent niet 
het systeem voor arbeid in loondienst, zoals artikel 17 van het 
verdrag gedurende de eerste 3 jaar van het verblijf mogelijk 
maakt. Nederland biedt de intellectuele vluchteling de moge-
lijkheid om overeenkomstig zijn capaciteiten hier te werken of 
verder te studeren, voordelen, die wij van harte toejuichen en 
die zeker na de ratificatie van het verdrag zullen moeten 
blijven voortbestaan. 

Maar wel zijn wij van mening, dat het onjuist is de status 
van de vluchteling te koppelen aan die van de vreemdeling. 
Wij zouden in Nederland het verdrag gevolgd willen zien door 
een Vluchtelingenwet, allereerst om de positie van de vluchte-
ling, die hier te lande in verschillende opzichten beter is dan 
die onder het verdrag, wettelijk vast te leggen, maar tevens 
om de vluchtelingen te lichten uit de Vreemdelingenwet, iets 
dat ook reeds bij herhaling werd verdedigd in de Eerste Kamer. 
Gaarne zou ik hierover de mening van de Regering willen ver-
nemen, of zij hiertoe bereid is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hier echter onmiddellijk aan 
toevoegen, dat het feit, dat ik hier alleen spreek over het vluch-
telingenrecht, niet inhoudt, dat wij het vreemdelingenrecht in 
ons land zo uitstekend geregeld vinden. Het lijkt mij echter 
hier niet de plaats om daar nader op in te gaan. 

Bij de aanvang van mijn bespreking over het verdrag zeide 
ik, dat ik meen, dat het verdrag om nog een andere reden te 
schriel is. Dit geldt wel in zeer bijzondere mate voor de vluch-
telingen-zeelieden. Artikel 11 geeft een zeer onbevredigende 
regeling voor deze groep. Een verdragsluitende partij kan in 
welwillende overweging nemen of zij een vluchteling, die ge-
regeld als schepeling dienst doet aan boord van een schip, dat 
de vlag voert van die Staat, toestaat zich op zijn grondgebied 
te vestigen en van reisdocumenten te voorzien. Neemt de Staat 
dit niet in welwillende overweging en stelt hij geen regels voor 
de vluchteling-zeeman, dan zal zo'n vluchteling gedwongen 
worden onafgebroken aan boord van zijn schip te verblijven 
en generlei aanspraak te hebben op voorzieningen, zoals die 
in het verdrag voor vluchtelingen zijn geregeld. Deze man 
zal een zwerver over zee kunnen worden, door niemand ver-
plicht om opgenomen te moeten worden. Herhaaldelijk worden 
deze gevallen gesignaleerd en het komt ons noodzakelijk voor, 
dat er een einde gemaakt wordt aan de discrepantie, die er 
bestaat tussen de positie van vluchtelingen te land en ter zee. 
Gaarne zullen wij van de Regering vernemen hoe zij de aan-

beveling van artikel 11 zal uitwerken en hoe zij de positie van 
de vluchteling-zeeman hier zal regelen. Is ook de Regering 
niet van mening, dat een internationale regeling getroffen 
dient te worden om ook de vluchteling ter zee rechtszekerheid 
te verschaffen? Wij zouden het toejuichen, indien de Neder-
landse Regering hiertoe een initiatief zou nemen. Zou de 
Regering hiertoe bereid zijn? 

Een andere lacune bevat nog dit verdrag, waardoor het wel 
een belangrijke stap vooruit, maar zeker nog niet volledig is te 
noemen. Vergeefs zoekt men in het verdrag naar bepalingen, die 
het recht op asyl veiligstellen. Wel bevat artikel 33 van het ver-
drag een bepaling, waarin de verdragsluitende partijen verboden 
wordt een vluchteling uit te zetten of terug te leiden naar de 
grenzen van zijn grondgebied, waar zijn leven of vrijheid 
wordt bedreigd. Maar het blijft wel mogelijk, dat een verdrag-
sluitende partij een vluchteling afschuift naar een andere Staat 
of hem de zee op stuurt. Dat dit niet is geregeld, is een ernstige 
leemte in het verdrag. Weliswaar bestaan er op dit terrein on-
geschreven regels, die in deze gevallen praktisch een verplich-
ting tot hulp opleggen op wat men noemt het land van asyl, 
en daarmee wordt bedoeld het eerste land, waar de vluchte-
ling om bescherming aanklopt. Maar ook hieromtrent kunnen 
onzekerheden optreden en vragen rijzen, zoals o.a.: welk is 
het eerste land en welke positie neemt het land van doorreis 
hierin in? Wat gebeurt er met de vluchteling in geval van ver-
schil van mening tussen twee Staten? In ieder geval zou het 
beter geweest zijn het recht op asyl te regelen, alsmede de 
asylverleningsprocedure, de beroepsmogelijkheid bij eventuele 
afwijzing en de rechtsbijstand van de vluchteling gedurende 
deze procedure. Op wereldniveau bleek dit niet uniform te 
regelen; vandaar dat hier een taak ligt voor de nationale wet-
gever. Er zijn verschillende landen — o.a. Denemarken —, 
die deze lacune ophieven — reeds in 1952! — door een wet-
telijke regeling te maken, waarin behalve het recht op asyl 
voor de bona fide vluchteling ook de asylprocedure in hoofd-
trekken werd neergelegd. In Nederland missen wij nog een 
dergelijke wettelijke regeling. De toelating en het onderzoek 
zijn neergelegd in administratieve maatregelen, die zeker sinds 
de laatste paar jaar belangrijk zijn verbeterd, maar zij geven 
weinig of geen waarborgen ten aanzien van de procedure, de 
mogelijkheid van beroep en rechtsbijstand gedurende de asyl-
verleningsprocedure, laat staan wettelijke waarborgen. Een 
door ons bepleite vluchtelingenwet zou ook deze materie kun-
nen regelen, maar om vooral niet te lang op een wettelijke 
regeling te behoeven te wachten, zouden wij ook twee afzon-
derlijke wetten kunnen appreciëren, die later aan elkaar ver-
ankerd kunnen worden. Ook over een wettelijke behandeling 
van deze materie zou ik gaarne de mening van de Regering 
vernemen. 

Het tweede punt, betreffende de status van de Ambonezen, 
zou ik hier niet ter sprake hebben gebracht, indien niet in het 
Voorlopig Verslag en daarna in de Memorie van Antwoord 
deze kwestie aangeroerd was. Op blz. 2, 2de kolom, antwoordt 
de Regering op een in het Voorlopig Verslag gestelde vraag, 
dat de Ambonezen, die in verband met de souvereiniteitsover-
dracht aan Indonesië naar Nederland werden overgebracht, 
niet kunnen worden beschouwd als vluchteling, in dit verdrag 
bedoeld. Ik onderschrijf de mening van de Regering, al is hier-
over mijn fractie niet unaniem. Bij het opstellen van het ver-
drag — en dat blijkt uit de voorgeschiedenis — heeft men de 
categorie van vluchtelingen, onder dit verdrag vallende, zeer 
nauw begrensd en wel beperkt tot degenen, die tevoren in geen 
enkele relatie stonden tot de Staat, waar zij asyl zoeken, tot 
degenen, die geen moreel of juridisch recht ten opzichte van 
enige Staat zullen kunnen doen gelden. Het verdrag biedt be-
scherming aan mensen, die niet op grond van reeds bestaande 
relaties aanspraken kunnen maken op juridische, sociale of 
financiële hulp van het land, waarheen zij vluchten, aan mensen, 
die rechteloos staan en mogelijk aan de willekeur en uitbuiting 
van het asylland onderhevig zijn. Voor deze mensen, die ver-
stoken zijn van iedere diplomatieke bescherming en niet naar 
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het land van hun herkomst terug kunnen, worden in het ver-
drag grondregels opgesteld, waartoe de Staten zich onder toe-
zicht van de Verenigde Naties verbinden. De Ambonezen vallen 
niet onder deze categorie van vluchtelingen, daar zij in een 
zeer nauwe relatie staan tot het land, waar zij zich bevinden 
als oud-militairen van het voormalige K.N.I.L. Zij vormen een 
eigen groep, waarvan men nog kan betwijfelen of zij als vluch-
teling in meer uitgebreide zin kunnen worden beschouwd, maar 
in ieder geval als een eigen groep, zoals de z.g. nationale vluch-
telingen, de uit Pakistan gevluchte Hindoe, de uit India ge-
vluchte Moslim, de naar Zuid-Vietnam gevluchte Noord-Viet-
namezen, de uit Bulgarije naar Turkije gevluchte personen van 
Turkse origine, de Arabische vluchtelingen uit Palestina en de 
Chinese vluchtelingen in Hongkong, allen vluchtelingen, echter 
niet in de zin van het verdrag en als zodanig er ook niet onder 
vallend. De Ambonezen'vormen een groep sui generis, die zon-
der twijfel en dat wil ik hier uitdrukkelijk stipuleren — 
recht hebben op de waarborgen, die het verdrag biedt, maar 
zij genieten deze waarborgen niet krachtens het verdrag, maar 
krachtens algemene rechtsbeginselen, waartoe Nederland ver-
plicht is uit de relatie tot zijn militairen van het voormalige 
K.N.I.L., aan wie in verband met demobilisatiemoeilijkheden 
de K.L.-status werd gegeven, daar het K.N.l.L. moest worden 
opgeheven. Hun belangen dienen door Nederland zo goed 
mogelijk verzorgd te worden, maar ook ons schijnt het hier niet 
de geëigende plaats hierover te spreken — zoals de Ministers 
antwoorden in de Nota naar aanleiding van het Verslag —, 
want bij de begroting van het Ministerie van Maatschappelijk 
Werk kan veel uitgebreider daarop worden ingegaan. 

Wel is bij de besprekingen hierover een vraag gerezen, een 
vraag, die ik wel zou willen voorleggen aan de Regering. 
Meent de Regering, dat de onafhankelijke rechter, ook wan-
neer de meerderheid van de Kamer van oordeel is, dat de 
Ambonezen niet vallen onder dit verdrag, vrij blijft zelfstan-
dig dit verdrag te interpreteren en b.v. op grond van de 
wordingsgeschiedenis van dit verdrag tot een andere con-
clusie zou kunnen en zou mogen komen? Ik zou op deze 
vraag gaarne een antwoord ontvangen, Mijnheer de Voor-
zitter! 

Voorts zou ik, omdat dat wel rechtstreeks met dit verdrag 
in relatie staat, nog een opmerking willen maken over de 
verstrekking van de reisdocumenten aan de Ambonezen. 
Krachtens artikel 28 van het verdrag wordt de daaronder val-
lende vluchteling onder zekere voorwaarden gewaarborgd, 
dat hij in het bezit wordt gesteld van reisdocumenten. In de 
Memorie van Antwoord zegt de Regering, dat in feite de 
status van de Ambonezen niet ongunstiger is dan de status 
van de vluchteling onder het verdrag. Wij kennen nu echter 
de situatie, dat hier te lande Ambonezen verblijven, die niet 
bereid zijn reisdocumenten aan te vragen bij het Hoge Com-
missariaat, maar er zijn ook Ambonezen, die daartoe wèl 
bereid zijn en die documenten ook inderdaad aanvragen, maar 
ze niet- krijgen; sommigen worden die documenten expliciet 
geweigerd en anderen horen er nooit meer iets van. Wat doet 
in zulk een geval de Regering, als zij meent, dat de Ambo-
nezen ten minste evenveel mogelijkheid moeten hebben als 
de vluchtelingen, die onder dit verdrag vallen, om er voor 
te zorgen, dat de Ambonezen in staat worden gesteld reis-
documenten te verkrijgen? Dit gebeurt dan niet krachtens dit 
verdrag, maar b.v. om deze mensen de gelegenheid te geven 
hun beroep uit te oefenen. Er zijn ons gevallen bekend, waarin 
men reisdocumenten heeft aangevraagd op zeer goede gron-
den, ten einde zich met het oog op een opleiding of de uit-
oefening van een beroep te kunnen verplaatsen, en deze 
mensen worden door het feit, dat de Nederlandse Regering 
zeer aarzelend daar tegenover staat, gedupeerd. 

Ik zou. Mijnheer de Voorzitter, om ieder misverstand te 
voorkomen, nadrukkelijk willen zeggen, dat alles er voor pleit, 
dat er gelijkheid is in de behandeling, maar dat, als die gelijk-
heid ook zal worden doorgevoerd, dit natuurlijk inhoudt, dat 
zowel alle restricties, die de Nederlandse Regering tegenover 

de eigen onderdanen toepast, als die, welke in het Vluchte-
lingenverdrag zijn opgesomd, zouden moeten gelden. Ik zou 
gaarne van de Regering vernemen hoe zij zich voorstelt om, 
wanneer zij mededeelt, dal de Ambonezen dezelfde status 
zullen hebben, dezen aan de nodige reisdocumenten te helpen. 

Mijn derde punt betreft de hulp aan de vluchtelingen in 
het algemeen. Ook deze kwestie valt niel rechtstreeks in het 
kader van het verdrag, dat nu aan de orde is. Maar ik meen 
dit onderwerp toch even te moeien aanroeren, omdat m.i. 
deze hulp in het Voorlopig Verslag te beperkt wordt gesteld. 
Ik sluit mij aan bij hetgeen de heer Roosjen hierover heeft 
gezegd. 

Het probleem is veel uitgebreider dan alleen de hulp aan 
de vluchtelingen in Berlijn. Ook wordt in het Voorlopig Ver-
slag een bepaalde lichting van hulpverlening aan deze groep 
aangeduid, waarvan ik mij wel afvraag, of zij de juiste is. Is 
de vluchteling gebaat bij een scholing van een jaar elders om 
daarna teruggestuurd te worden naar de plaats van herkomst? 
Zal de opleiding, die elders verkregen wordt, gebruikt kunnen 
worden in het land, waar men heen gaat? Hoe zal de situatie 
van het kamp aanvaard worden na een jaar lang in andere 
omstandigheden te hebben geleefd? Indien men vooraf een 
zekerheidsstelling hecfl, dat de personen, die elders een op-
leiding krijgen, na hun terugkeer direct een werkkring krijgen, 
dan zullen deze moeilijkheden en vele aanpassingsstoornissen 
voorkomen kunnen worden. 

De heer Scheps: Dat is ook de bedoeling. 

Mejuffrouw Klompé: Maar het is natuurlijk niet altijd 
mogelijk. Ik begrijp, dat bedoelde suggestie van de kant van 
de heer Scheps is gekomen. De bezorgdheid over de vluchte-
ling en zijn assimilatie is bij ons allen even groot. Ik wil dus 
de door mij bedoelde mogelijkheid niet uitsluiten, maar ik zie 
deze niet als de meest efficiënte. Ik geloof, dat twee andere 
vormen, die wij zien ontwikkelen, bepaald de voorkeur ver-
dienen. Dat is in de eerste plaats hulp bieden voor oplossingen 
ter plaatse, waar de vluchtelingen zich bevinden, door daar 
projecten, waaronder opleidingen, te financieren. De grote 
uurloonactie, welke 4,5 millioen heeft opgebracht, richt zich 
hierop, en wel met name voor de vluchtelingen in Oostenrijk 
en Griekenland. Ik heb het voorrecht gehad verleden jaar 
vluchtelingenkampen in Oostenrijk te bezoeken en ben daar 
zeer sterk onder de indruk gekomen van het feit, dat dit de 
uiteindelijke oplossing moet zijn en dat men moet trachten in 
de landen, waar die mensen zijn, indien mogelijk — natuurlijk 
ligt de zaak anders, als zulk een land overbevolkt is; norma-
liter is het echter mogelijk —, werk aan hen te verschaffen. 
Dit zou een positieve bijdrage kunnen betekenen. 

Een andere vorm van hulpverlening is het opnemen van 
gezinnen in hun geheel, zoals nu Nederland bereid is 250 ge-
zinnen, waarvan de kostwinner in de bouwvakken werkzaam 
is, hier op te nemen. Dit lijkt mij een juiste geste. Voor zover 
ik het kan nagaan, worden op het ogenblik milde criteria voor 
de toelating gesteld. Ik geloof, dat wij, voor wat het verleden 
betreft, hierover niet zo dankbaar kunnen zijn, want in het 
verleden zijn de eisen, die Nederland stelde, dikwijls beslist 
niet mild geweest. Wij hopen, dat deze criteria bij de uitwer-
king der plannen ook mild zullen worden gehanteerd. 

Ik sluit mij wat dit betreft aan bij de mij voorafgaande 
sprekers. Dit is een humanitaire zaak en het is nuttig, als men 
deze verbindt met de economische aspecten van de zaak, maar 
niet vergeten mag worden, dat het humanitaire voorop staat. 
Aan deze gezinnen en trouwens aan alle hier verblijvende 
vluchtelingen heeft ook de gemeenschap een eigen hulp te 
bieden, nl. door deze gezinnen, die in den beginne natuurlijk 
wel bijzondere hulp nodig hebben om hier Ie aarden en met de 
gebruiken bekend te worden, zo spoedig mogelijk op te nemen 
in de samenleving. Dit behoeft niet te betekenen, dat zij zich 
gedwongen zullen gaan gevoelen Nederlander te worden. Elke 
pressie hiertoe lijkt ons uit den boze. Wel echter is toezegging, 
die in de Memorie van Antwoord wordt gedaan ten aanzien 
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Klompé e. a. 
van een belangrijke hulp bij de naturalisatie, indien deze door 
de vluchteling wordt aangevraagd, zeer toe te juichen. 

Niet alleen de Regering, maar ook het Nederlandse volk, 
dat reeds toonde zo'n grote daadwerkelijke belangstelling te 
hebhen voor de morele en materiële nood van de vluchte-
lingen — ik denk hierbij aan de acties van de Nederlandse 
Jeugdgemeenschap. de V.P.R.O.. de Nederlandse Federatie 
voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, de Oost Priester-
hulp, de Kinderuitzending en de grote uurloonactie —, heeft in 
clit opzicht een taak. een taak. welke in de toekomst zeker nog 
zal groeien. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit was hetgeen ik naar aanleiding 
van dit verdrag in het midden wilde brengen. Ik heb een 
kritisch geluid ten opzichte van dit verdrag doen horen, omdat 
ik meen, dat het te weinig geelt, maar het zal de Regering 
duidelijk zijn, dat wij liever weinig hebben dan niets en dat 
wij mitsdien gaarne bereid zijn vóór het wetsontwerp tot goed-
keuring van dit verdrag te stemmen. 

De heer Haken: Mijnheer de Voorzitter! Er is een tijd ge-
weest — het was ongeveer aan het einde van de 17de eeuw -, 
dat Nederland bekend stond als toevluchtsoord voor allen, die 
vervolgd werden om wille van hun geloof, ras of politieke 
opvattingen. Wij herinneren slechts aan het feit — en dit is 
ook het enige punt, ten aanzien waarvan wij ons bij hetgeen 
door de geachte afgevaardigde de heer Roosjen vanmiddag is 
gezegd, kunnen aansluiten —, hoe de joden destijds asyl heb-
ben gevonden in de grote steden van ons land. Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe zijn de tijden veranderd! Was ons land in de 
17de eeuw bekend om zijn vrijheidstradities en om het feit, dat 
hier ieder, die in nood verkeerde, een toevlucht kon vinden, 
thans is dit niet meer zo. Thans is het niet meer uit principe, 
dat men onderdak verleent aan hen, die om wille van hun 
geloof, ras of politieke opvattingen in nood verkeren, doch 
spelen bij het asyl verlenen aan mensen geheel andere factoren 
een rol. Ik zal daarop straks nog terugkomen. 

Bij de beoordeling van dit verdrag valt ons allereerst op, dat 
het slechts ondertekend of in principe aanvaard is door een 
aantal landen, die ik kortheidshalve als de z.g. Westeuropese 
landen zou willen aanduiden, en Amerika en Australië. Aan 
de verdragsluitende landen ontbreken landen als de Sovjet-
Unie, Polen. Hongarije en andere volksdemocratische landen. 
Waarom ontbreken deze landen? Bestaat in deze landen dan 
geen asylrccht voor hen. die wegens hun ras of politieke op-
vattingen worden vervolgd? Integendeel. Datgene, wat Neder-
land was in de 17de eeuw: een toevluchtsoord voor alle ver-
volgden en onderdrukten om politieke of geloofsredenen of 
vanwege hun ras. dat is tegenwoordig de Sovjet-Unie. 

Daar kunnen zij dit heeft de praktijk bewezen —, die als 
gevolg van ras, geloof of politieke opvatting vervolgd worden, 
asyl vinden. Ik wil herinneren aan het grote aantal Spaanse 
vluchtelingen, die in de Sovjet-Unie asyl hebben gevonden, aan 
de duizenden sociaal-democraten, die voor het fascisme van 
Dolfuss moesten vluchten en die in de Sovjet-Unie asyl heb-
ben gevonden, en aan mensen als Theo Pluvier en Duitse 
anti-fascisten, die jarenlang in de Sovjet-Unie gastvrijheid 
en asyl hebben gevonden. Deze voorbeelden zouden met 
nog tal van andere zijn aan te vullen. Daarom is dit de belang-
rijkste vraag, die moet worden gesteld: waarover handelt dit 
verdrag? Oppervlakkig gezien, lijkt het. alsof het gaat om het 
vastleggen van de rechten en plichten van de vluchtelingen. Op 
zich zelf is dat een zeer sympathiek gebaar. Daar kan men. 
als men over demagogisch talent beschikt, heel wat munt uil 
slaan. Wanneer men op sentimentele toon spreekt over de 
droeve scharen, die huis en hof hebben moeten verlaten, en 
over het beeld van ellende, dat de kampen e.d. te zien geven, 
is het mogelijk op mensen, die niet al te ver kijken en zeer kort 
van memorie zijn. indruk te maken. Er zijn echter vluchte-
lingen en vluchtelingen. Er zijn b.v. vluchtelingen uit Franco-
Spanje. die reeds bijkans 20 jaar op de bres staan tegen het 
fascisme, waarvan voor velen hun leven en alles, wat hun 

Haken 
lief is. bedreigd wordt. Is het verdrag voor hen bedoeld? Geldt 
de roerende sympathie, die b.v. de geachte afgevaardigde de 
heer Roosjen zo pas heeft ten toon gespreid, ook voor hen? 
Mijnheer de Voorzitter, ik ben zo vrij het te betwijfelen. Voor 
hen geldt naar mijn mening dit alles niet. Wanneer dit soort 
van vluchtelingen asyl zoekt in ons land, worden zij in het 
gunstigste geval door de vreemdelingenpolitie op transport ge-
steld naar het land, dat zich bereid heeft verklaard deze men-
sen asyl te verlenen. Dit zijn doorgaans niet de landen van de 
„vrije" wereld. Ik zeg: in het gunstigste geval. De ervaring 
leert, dat het voor hen meestentijds ongunstig uitvalt en dat zij, 
wanneer de vreemdelingenpolitie van hun verblijf hier te lande 
op de hoogte is, zonder pardon over de grens worden gezet 
op transport naar hel land, waar zij vandaan zijn gekomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Is dit verdrag bedoeld voor vluchte-
lingen uit het met Nederland bevriende en bondgenootschappe-
I ijk e Ciriekenland, waar nog dagelijks mensen, wier enige zonde 
is. dat zij hun land willen bevrijden van vreemde Amerikaanse 
overheersing, Ier dood of tot zware gevangenisstraffen worden 
veroordeeld of in een concentratiekamp worden gezet, waarin 
duizenden van de beste democratische patriotten wegkwijnen? 
Neen. Mijnheer de Voorzitter, ook voor hen is dit verdrag niet 
bedoeld. Wanneer het hun gelukt ons land binnen te komen 
en zij worden door de vreemdelingenpolitie ontdekt, komen 
zij niet in de „Rozenhof" mei bioscoop, zwembad en andere 
ontspanningsmogelijkheden. Dal is voor hen niet beschikbaar. 
Zij krijgen onderdak in de gevangenis en worden dan door de 
vreemdelingenpolitie over de grens gezet. Wanneer zij dan 
niet op transport worden gezet naar het land van herkomst, 
hebben zij geluk gehad. Deze twee categorieën vluchtelingen, 
de echte bona lide vluchtelingen, zoals ik hen zou willen be-
litelen, zijn in de ogen van de autoriteiten in ons land onge-
wenste vreemdelingen. Voor hen geen roerende verhalen in de 
dag- en weekbladen en geen dames, die de handen uit de mou-
wen steken om een snertactie te organiseren, en andere „hulp"-
acties. 

Wanneer wij dan ook de vluchtelingen in verschillende cate-
gorieën indelen, nl. in de gewenste en de ongewenste vluchte-
lingen. komen wij eigenlijk bij de kern van het gehele z.g. 
vluchtelingenvraagstuk. 

Ontdaan van alle franje en krokodillentranen, welke er om-
heen geweven en er om gelaten worden, is het vraagstuk van 
de vluchtelingen een vraagstuk van de koude oorlog. Wil ik 
daarmede nu zeggen, dat alle vluchtelingen, die tot de door de 
Regering gewenste categorie behoren, bandieten of misdadigers 
zijn? Neen. ik wil het openlijk uitspreken. Ik behoor tot de 
sommige leden, die in het Voorlopig Verslag betogen, dat wij 
met dit vraagstuk zeer voorzichtig moeten zijn, dat het op het 
oog een sympathiek gebaar is en dat in beginsel ieder mens 
bereid zal zijn werkelijke vluchtelingen de behulpzame hand te 
bieden. Maar dat is wat anders, hoewel ik tegelijkertijd van 
deze gelegenheid gebruik wil maken, nu ik spreek over hetgeen 
te dien aanzien door ons in het Voorlopig Verslag is betoogd, 
te protesteren tegen het vervalsen der dingen uit het Voorlopig 
Verslag. Het is hier door de geachte afgevaardigde de heer 
Roosjen voorgesteld, alsof deze sommige leden in het Voor-
lopig Verslag gesteld hadden, dat alle vluchtelingen misdadi-
gers zouden zijn. Ik kan, gezien de ervaring, die wij met de 
geachte afgevaardigde hebben, niet aannemen, dat hij niet goed 
kan lezen. Wat staat er echter in het Voorlopig Verslag? Er 
staat: 

„Sommige leden betoogden, dat het Verdrag schijnbaar 
sympathiek is: in beginsel zal ieder mens bereid zijn vluch-
telingen de behulpzame hand te bieden en tegen een eer-
lijke en alzijdige hulp aan vluchtelingen koesterden deze 
leden dan ook geen bezwaren; dan zou evenwel onom-
stotelijk vast moeten staan, dat het om ware vluchtelingen 
gaat en niet om lieden, die door valse voorlichting zijn 
misleid of als oorlogsmisdadigers moeten worden be-
schouwd.". 

Ik geloof, dat dit heel wal anders is. 
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Haken 
De heer Roosjen: Dan moei u ook citeren wat staat op blz. 2, 

tweede kolom! 

De heer Haken: Ik ben bereid hel gehele Voorlopig Verslag 
te citeren, maar ook dan zal de geachte afgevaardigde de heer 
Roosjen — en ik tart hem dat te doen - er niet uit kunnen 
citeren, dat er letterlijk staat, dat sommige leden hebben be-
weerd, dat alle vluchtelingen misdadigers zijn of spionnen. 

Bij dit vluebtingenvraagstuk moet men eveneens onderscheid 
maken tussen de vluchtingen van direct na de oorlog en, wat 
ik zou willen noemen, de Duitse vluchtelingen. Wat zijn die 
vluchtelingen van direct na de oorlog? Dat zijn degenen, die 
bij het naderen van het einde van de oorlog voor de zege-
vierende Rode legers uit naar het Westen zijn gevlucht en de 
dez.g. Volksduitsers. Ik kan mij voorstellen, dat het voor som-
mige leden in de Kamer wellicht niet prettig is daaraan te 
worden herinnerd, maar wij weten allen, dat die vluchtelingen 
voor een groot deel niet bepaald het neusje van de zalm waren 
en niet de beste patriotten van het volk zijn geweest in de grote 
worsteling tegen het fascisme. En dan heb ik mij zacht uit-
gedrukt. Mijnheer de Voorzitter. Persoonlijk - en meerderen 
met mij, ook in de Kamer, weten dat heb ik na het einde 
van de oorlog, toen de concentratiekampen bevrijd werden, 
gezien, dat zich hele detachementen van de Waffen S.S. in 
burger omkleedden om daarmede te trachten de gevangenis te 
ontlopen en asyl te vinden als z.g. arme, voor het bolsjewisme 
gevluchte vluchteling in de hoop in het Westen liefderijk te 
worden opgenomen, een verwachting, die niet beschaamd is 
geworden. Niet omdat de volkeren zowel in het Westen als in 
het Oosten op het standpunt staan van: alles is vergeven en 
vergeten, maar omdat de Regeringen in de z.g. vrije landen, in 
het bijzonder Amerika, in deze vluchtelingen dankbaar mate-
riaal zagen om van daaruit spionnen en saboteurs te werven. 

Men noemt hen niet alleen zo, neen. Mijnheer de Voorzitter, 
men noemt hen in het Voorlopig Verslag van deze Kamer zelfs 
goede nationalisten, daarbij opzettelijk negerend, dat die zo-
genaamde „goede nationalisten" volkomen eensgezind met de 
fascistische bezetter van hun land samenwerkten, ja veelal 
zelfs openlijk beho'orden tol de vijfde colonne van nazi-Duits-
land. 't Kan verkeren, zeide de oude Brederode reeds. 

Het is wel zeker, dat er misleide mensen onder deze vluch-
telingen zijn, maar het misselijke — als ik dit woord mag ge-
bruiken, Mijnheer de Voorzitter — is juist, dat het leed en 
de ellende, die deze mensen in de kampen ondergaan, worden 
misbruikt in het kader van de koude oorlog tegen de Sovjet-
Unie. Immers, waarom wordt deze mensen anders niet de ge-
legenheid gegeven, naar het land van herkomst terug te gaan? 
Die mogelijkheid is er toch! Verschillende van deze landen, 
waar die vluchtelingen en zogenaamde vluchtelingen vandaan 
komen, hebben immers een algemene amnestie afgekondigd! 
Ik wijs op Hongarije en op de oproep van de Tsjechoslo-
waakse Regering tot deze mensen, naar hun land terug te 
keren. Wanneer men in de „vrije" landen zo begaan was en is 
met het lot van de vluchtelingen, dan zou men deze menseji 
duidelijk moeten maken, dat het voor hen het beste is, terug 
te keren naar hun eigen land en mede te werken aan de op-
bouw van die landen. Dit laatste doet men echter niet; het 
is toch bekend, dal de vertegenwoordigers van de democrati-
sche landen het onmogelijk wordt gemaakt in de vluehtelingen-
kampen de mensen voorlichting te geven over de huidige toe-
stand in hun land en hun de mogelijkheid van repatriëring 
voor ogen te stellen. Hel is toch meer dan eens voorgekomen, 
dat men zelfs kinderen, die door oorlogsomstandigheden in 
het Westen terecht zijn gekomen en waarvan later één der 
ouders nog in leven bleek te zijn, trachtte te verhinderen, naar 
hun vaderland terug te keren. Wij hebben er niets tegen, dat 
vervolgden en verdrukten in ons land asyl kunnen vinden, 
maar waar wij wel vastbesloten tegen zijn, is, dat ons land 
een toevluchtsoord wordt voor alle mogelijke minder gewenste 
elementen zelfs de Regering moet in de stukken toegeven, dat 

er onder de vluchtelingen velen zijn, die om minder oirbare 
reden hun land hebben verlaten. 

De gehele ontwikkeling in de afgelopen lijd toont ons, hoe 
wordt gespeeld met de belangen van de bona fide vluchtelin-
gen. Zij, die op de een of andere manier nuttig konden of 
kunnen zijn in de strijd tegen het communisme, zijn inge-
schakeld. Zij, die doordat ze te oud of gebrekkig of ziek 
waren of uit andere oorzaak voor dat doel niet te gebruiken 
zijn, vertoeven op dit ogenblik nog in de kampen en zijn over-
geleverd aan de ellende, die hiermede samenhangt. Welke zin 
heeft hel deze mensen hier op te nemen, terwijl zij naar hun 
land kunnen terugkeren? Laat de Regering zich liever inspan-
nen, mede te helpen, dat zij naar hun eigen land teruggaan. 
De mogelijkheid hiertoe is aanwezig. 

Het is trouwens de dwaasheid ten top gevoerd, wat hier 
wordt gesuggereerd. De Minister van Sociale Zaken geeft een 
premie voor emigratie. Met alle mogelijke middelen tracht men 
de Nederlanders er van te overtuigen, dat zij toch maar beter 
doen met ons land te verlaten. Duizenden goed geschoolde 
arbeiders — een kapitaal voor de Nederlandse volkshuishou-
ding, waarom het bedrijfsleven zit 4e springen op dit moment 
— verlaten, mede op sterk aandringen van de Regering, hel 
land. Terzelfdertijd wil men dan uit de kampen immigranten 
hier heen halen, omdat er zulk een gebrek aan arbeidskrachten 
is. Men wil nu, zoals ik zoeven van mejuffrouw Klomné heb 
gehoord, extra-woningen beschikbaar stellen. 

Mejuffrouw k lompe: Daar heb ik het helemaal niet over 
gehad! 

De heer Haken: Ik weet, dat in Dordrecht en andere gemeen-
ten het initiatief is genomen, dat bouwvakarbeiders hierheen 
zouden komen, waarvoor dan woningen beschikbaar zouden 
worden gesteld. Mejuffrouw Klompé heeft gesproken over de 
250 gezinnen, waarvan de kostwinners bouwvakarbeiders zijn, 
die hier h.i. zouden moeten worden opgenomen. Ik ben er dus 
niet naast, toen ik zeide, dat deze geachte afgevaardigde hier-
over had gesproken, en voor gezinnen heeft men woningen 
nodig. Dit wil men doen, terwijl tienduizenden Nederlandse 
gezinnen met één, twee of meer kinderen al jaren op zolder-
kamertjes wonen in de ellendigste woonomstandigheden, welke 
de oorzaak zijn van onnoemelijk veel leed en ellende voor deze 
gezinnen. 

Het gaat, zoals ik reeds eerder heb gezegd, niet om het be-
lang van de vluchtelingen. Dat immers laat de huidige macht-
hebbers koud. Waar hel wel om gaat, leert ons de Ameri-
kaanse wet op de Veiligheid, waarin 100 millioen dollar is 
uitgetrokken en waarin letterlijk staat: 

„dat deze gelden zijn uilgetrokken voor: willekeurige 
uitgekozen personen, woonachtig in de Sovjet-Unie, Polen, 
Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Bulgarije en A1-
banië of personen die uit deze landen zijn gevlucht, hetzij 
om hen op te nemen in de gewapende strijdkrachten die 
de organisatie van het Atlantisch Verdrag ondersteunen of 
voor andere doeleinden.". 

Dit is een letterlijk citaat uil het verdrag op de z.g. militaire 
veiligheid. Men zou het ook kunnen noemen het spionnage-
verdrag. Ik meen, dat de heer Roosjen geprotesteerd heeft 
legen het feit, dat men de dingen bij de naam durft noemen en 
spionnen spionnen noemt en saboteurs saboteurs. Ik meen, dat 
dit citaat duidelijk aantoont, dat het protest van de heer 
Roosjen niet op zijn plaats is. Hij kan toch geen onwetend-
heid voorwenden, wanl ik mag toch aannemen, dat hij van de 
inhoud van deze Amerikaanse wet op de hoogte is en dat hij 
als actief Kamerlid verschillende kranten leest. 

De heer Roosjen: Het dagblad ..Trouw". 

De heer Haken: Dan raad ik hem aan „Trouw" van 8 Juli 
eens te lezen; daarin staat een verslag over de beroeringen in 
Beieren naar aanleiding van de moord op de z.g. emigranten-
leider Cernack. 
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Haken 
Ik wil hem ook aanraden eens met de traditie te breken uit-

sluitend „Trouw" Ie lezen en eens „de Volkskrant" te lezen. In 
„de Volkskrant" van H Juli staat onder de kop „Felle actie in 
Beieren tegen Oosteuropese immigranten": 

„München wordt aangeduid als voornaamste spionnage-
tront der emigranten. Hier bevinden zich nog 40 000 Oost-
europese emigranten en het merendeel der tachtig geregi-
streerde groepen.". 

De geachte afgevaardigde kan in dit artikel lezen, dat „de 
Beierse premier openlijk is opgetreden legen de activiteit van 
deze groepen, omdat zij voor het bedrijven van bepaalde poli-
tieke activiteiten misbruik maken van hun asylrecht". Het zou 
volgens de dagbladen in strijd zijn met de defensieve geest der 
door de bondsrepubliek gesloten verdragen, wanneer op Duitse 
bodem emigranten uitvalsstellingcn tegen de Oostelijke landen 
inrichten. Is dat soms geen bevestiging van wat onzerzijds 
wordt gesteld! Hoewel ik moet toegeven, dat ,de Volkskrant" 
overdrijft, door het voor te stellen alsof alle vluchtelingen 
spionnen zijn. 

Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen: Is „de Volkskrant" 
net zo betrouwbaar als „de Waarheid"? 

De heer Haken: Betrouwbaar of niet, dat laat ik gaarne aan 
de geachte afgevaardigde zelf over om dat te beoordelen. Een 
medelid van deze Kamer is gewezen staatkundig hoofdredac-
teur van dit orgaan, ik weet niet, of de geachte afgevaardigde 
aan de betrouwbaarheid van haar medeleden twijfelt. 

Voor mij zijn deze berichten een bewijs, voor welk doel het 
grote deel van die emigranten worden gebruikt. 

Ik zeg „het grote deel", dus niet „allen". Ongetwijfeld zijn 
er misleide mensen bij, maar het merendeel van deze mensen 
wordt gevormd — dit is terecht in „de Volkskrant" en in 
„Trouw" geschreven — door leden van spionnage-organisaties. 
Zij worden gebruikt om tegen het Oosten en tegen de landen 
van de nieuwe democratieën te ageren, te infiltreren en te 
saboteren. Moet Nederland zich voor de uitvoering van deze 
plannen laten gebruiken? Dit is tegen het belang van ons volk 
en ons land. Het is tegen het belang van ons volk en ons land. 
dat ook hier een centrum wordt opgericht van sabotage- en 
spionnage-activiteiten, die gericht zijn tegen met Nederland be-
vriende landen, waarmee wij officiële betrekkingen onder-
houden. Dit kan slechts de relaties met deze landen schaden 
en kan slechts de verstandhouding met deze landen en volkeren 
vertroebelen. Dit is iets, waar het overgrote deel van het Neder-
landse volk geen belang bij kan hebben. 

Het is dus duidelijk, dat wij er niets voor voelen, ons land 
te maken tot een toevluchtsoord van dergelijke elementen. 

Wij gaan accoord met een asylrecht voor hen, die dit werke-
lijk verdienen, maar daartoe dient dit verdrag ons inziens niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu enkele opmerkingen maken 
naar aanleiding van het verslag van de reis naar Berlijn van 
een delegatie uit deze Kamer, welke delegatie zich persoonlijk 
van het vluchtelingenvraagstuk op de hoogte heeft gesteld. 

Ik heb met genoegen gelezen, dat de heren Tilanus en 
Seheps c.s. ook de democratische sector van Berlijn hebben 
bezocht, zonder dat zij zich aan het „IJzeren Gordijn" hebben 
gestoten en ook zonder dat zij gekidnapt zijn. 

Het vraagstuk van de Duitse vluchtelingen valt, zoals hier 
reeds terecht is gesteld, buiten dit verdrag. Als zodanig zou het 
geen onderwerp van bespreking behoeven uit te maken. Aan-
gezien in het verslag over deze kwestie wordt gesproken, is het 
natuurlijk begrijpelijk, dat ook onzerzijds hierover enige op-
merkingen worden gemaakt. 

Omtrent het verslag zelf wil ik opmerken, dat het naar mijn 
mening wel wat eenzijdig is opgesteld. Ik lees daarin wel ge-
tallen over vluchtelingen, die van Oost naar West zijn gegaan, 
maar over het verschijnsel, dat zich tegenwoordig massaal voor-
doet dat: per dag duizenden Westduitsers, arbeiders, intellec-
tuelen en jongeren zich naar de Duitse Democratische Repu-

bliek begeven, vindt men in het verslag geen woord en geen 
cijfer. Nu kan men zeggen — en als men dat zegt, kan ik het 
begrijpen —: dat was niet onze taak. Aangezien echter de 
commissie in haar verslag zegt, dat zij geen nieuws kan 
brengen, dat wil zeggen, geen feiten, die al niet reeds uit de 
pers bekend waren, was het wel zeer interessant geweest, 
als zij van deze gelegenheid gebruik had gemaakt wel 
nieuws te brengen en wanneer zij in dezen haar opdracht 
had overschreden en wel gegevens over deze feiten had 
gebracht, omdat ook op dit punt de „vrije pers" nogal 
zwijgzaam is. De commissie zat om het zo te zeggen, nog-
al dicht bij het vuur en zij heeft, zoals in het verslag 
wordt gezegd, niet alleen met Overheidsinstanties, maar ook 
met de man in de straat in Berlijn gesproken; zij zat dus dicht 
bij de bron. Was het niet mogelijk geweest, informaties te 
krijgen, niet alleen over het eenrichtingverkeer, zoals de ge-
achte afgevaardigde de heer Roosjen het noemde, of ontbrak 
de commissie daarvoor de tijd? Zij hadden wat dat betreft „De 
Waarheid" kunnen lezen, dan waren zijn geïnformeerd ge-
weest. Zij hadden zich ook de officiële documenten van de 
Oostduitse Regering kunnen laten geven. Zij hadden zelfs in 
Westduitse couranten kunnen lezen, hoe het verkeer van West-
Duitsland naar de D.D.R. zich voltrekt. 

Ik heb hier b.v. een bericht uit „Die Zeitung, die Tal" van 
Maandag jl., waarin vastgesteld wordt dat in het eerste kwar-
taal van dit jaar 350 mensen uit Hamburg asyl in de Duitse 
Democratische Republiek hebben gekregen. Wellicht is het 
mogelijk, dat de heren tijdens hun verblijf in Berlijn een ver-
keerde bril gedragen hebben en dat daardoor hun verslag wat 
eenzijdig van kleur is geworden. 

Het Duitse vluchtelingenvraagstuk heeft met dit verdrag als 
zodanig niets te maken, maar in het verslag speelt het een 
grote rol. 

Wanneer ik nu naar aanleiding van het verslag der com-
missie nog enkele opmerkingen wil maken, dat is het, omdat in 
dat verslag toch wel enkele interessante dingen staan, mede-
delingen, die een licht werpen op de vraag, waarom zo met de 
vluchtelingen uit de Democratische Republiek in Duitsland 
wordt geschermd. 

Ik lees op blz. 3 van het verslag, onderaan: 

„De woningbouw wordt vrijwel geheel door het vluch-
telingenvraagstuk beheerst: de „gewone" Berlijner, wiens 
huisvesting veelal erbarmelijk is, komt zelden voor een 
nieuwe woning in aanmerking.". 

Dit is geen passage, die u leest in „De Waarheid"; het staat 
in het officiële stuk van de delegatie uit de Kamer, die naar 
West-Berlijn is geweest. 

In gewone taal omgezet, komt het dus hierop neer, dat de 
Berlijnse arbeiders, middenstanders en intellectuelen wonen in 
erbarmelijke huizen, in de kelders van Berlijn, en dat de arme 
vluchtelingen uit de Democratische Republiek de goede woon-
ruimte voor zich opeisen. Ik weet, dat wat dit betreft het ver-
slag van de commissie juist is; ik heb ook persoonlijk dezelfde 
ervaring opgedaan. De z.g. vluchtelingen krijgen de met Ameri-
kaanse hulp gebouwde huizen toegewezen. Is dit beeld op zich 
zelf niet voldoende om de instelling van de Regering-Adenauer 
te karakteriseren? De gewone Berlijner moet maar zien waar 
hij blijft. Voor hen, die uit de Democratische Republiek vluch-
ten, omdat zij wat op hun kerfstok hebben, heeft Adenauer 
woningen. Vanzelfsprekend zijn die woningen niet voor die 
vluchtelingen, die door de Westelijke propaganda aangelokt en 
misleid zijn en naar het Westen komen in de verwachting, dat 
hun daar de gebraden duiven in de mond zullen vliegen. En 
zulke mensen zijn er ongetwijfeld, dat is bekend. Zij huizen in 
oude fabrieken, die tot kampen zijn ingericht. Zelfs de com-
missie moet erkennen, Mijnheer de Voorzitter, dat er ook per-
sonen zijn die om persoonlijke redenen wegtrekken. Veertien 
dagen geleden las ik in de krant, die ik zoeven reeds citeerde, 
een bericht, dat een groot aantal mensen naar West-Duitsland 
vluchten, omdat zij op een gemakkelijke manier van hun vrouw 
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Haken e. a. 
afwilden. Ik moet toegeven, dat er inderdaad omstandigheden 
kunnen zijn, die in zo'n geval een vlucht kunnen rechtvaar-
digen, hoewel ik persoonlijk moet zeggen, dat ik dat niet de 
meest elegante oplossing vind. 

Een beetje komisch doet het aan, Mijnheer de Voorzitter, 
wanneer de delegatie over de „rechtstaat" spreekt, nu wij dezer 
dagen beleefd hebben, dat een Nederlandse oorlogsmisdadiger, 
die naar West-Duitsland is gevlucht, tot Duitser is verklaard, 
waardoor „Herr" Bicker aan het ondergaan van zijn gerechte 
straf wordt onttrokken. De commissie heeft pech gehad; toen 
zij haar verslag opstelde, was nog niet bekend hoe de Duitse 
rechtbank over Bicker en zijn trawanten zou oordelen. Of 
moet ik aannemen, dat in de opvatting van de ondertekenaars 
van het verslag Bicker en zijn trawanten ook wel zullen behoren 
tot de verdedigers van het „vrije" Westen? Ik geef toe: tegen-
woordig is alles mogelijk. Het Duitse vluchtelingenvraagstuk 
kan, zal en moet worden opgelost, maar dat vraagstuk is maar 
op één juiste manier op te lossen en die oplossing bestaat hierin, 
dat het Duitse vraagstuk zelf wordt opgelost. Wanneer het 
vraagstuk van Duitsland wordt opgelost in de zin van een 
vredelievend, democratisch Duitsland, dan zal ook het Duitse 
vluchtelingenprobleem geen probleem meer zijn. Dan zal ook 
het probleem van de andere vluchtelingen, voor zover zij bona 
fide zijn, geen probleem meer behoeven te zijn. Voor hen allen 
bestaat de mogelijkheid naar hun land terug te keren; zij kun-
nen daar in eerlijke arbeid hun brood verdienen, zonder dat 
hun een haar op het hoofd wordt gekrenkt. Ik geloof niet, dat 
het Nederlandse volk bereid zal zijn degenen, die, door welke 
oorzaak dan ook, er tot dusverre in geslaagd zijn in de kampen 
in West-Duitsland te geraken om — want daar gaat het in het 
bijzonder om — onder te duiken en hun verleden te verbergen, 
de vrijheid tot het vertoeven in ons land te verlenen en hun 
daardoor de verantwoording voor hun daden te laten ontgaan. 
Wij zijn er eveneens vast van overtuigd, dat het Nederlandse 
volk niet bereid is ons land voor bepaalde elementen, die er 
zich om der wille van het geld toe lenen in de landen van de 
nieuwe democratiën, waar de volkeren bezig zijn een nieuwe 
maatschappij met grote materiële welvaart voor de meerder-
heid van het volk in te richten, sabotage en spionnage te ver-
richten, tot een toevluchtsoord te maken. Ik wil met na-
druk zeggen, dat wij niet zijn tegen uitbreiding van het asyl-
recht en opname voor hen, die welkelijk bona fide vluchte-
lingen zijn. Wij zijn er echter tegen, dat ons land, onder het 
mom van humaniteit en met een beroep op het sentiment, in 
werkelijkheid een toevluchtsoord wordt voor elementen, die be-
wezen nebben in de donkerste jaren van ons volk aan de ver-
keerde zijde te staan en die in de laatste jaren deze lijn uit de 
jaren 1940—1945 hebben doorgetrokken en zich, nu niet in 
dienst van nazi-Duitsland, maar in dienst van het Amerikaanse 
imperialisme, er toe lenen, te trachten het voortgaan op de 
goede weg, die hun volkeren na de oorlog hebben ingeslagen, 
te verhinderen. Wij zijn daarom tegenstanders van het verdrag, 
dat ons op het ogenblik ter ondertekening wordt voorgelegd. 

De algemene beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt voor enige minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De Voorzitter: Ik stel voor de Commissie van Voorbereiding 
voor de ontwerp-Landbouwwet (4001) te doen bestaan uit elf 
leden, ieder met een plaatsvervanger. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik benoem in deze Commissie van Voorbe-
reiding: 

tot leden de heren C. van den Heuvel, Groen, De Ruiter, 
Den Hartog, Haken, Vondeling, Nederhorst, Welter, Janssen, 
Van der Ploeg en Egas, 

Voorzitter e. a. 
en tot hun plaatsvervangers resp. de heren Biewenga, Droc-

sen, Schmal, Korthals, Reuter, Peschar, Roemers, Van Dis, 
Koersen, Van Koeverden en Vermooten. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Goedkeuring van het op 28 Juli 1951 te Genève 
ondertekende Verdrag betreffende de status van vluchtelingen 
(3542). 

De algemene beraadslaging wordt hervat. 

Bij deze algemene beraadslaging is tevens aan de orde de 
beraadslaging over het Verslag van de reis naar Berlijn van een 
delegatie uit de Tweede Kamer (7—10 Juli 1954) (3730). 

De heer Scheps: Aannemende, Mijnheer de Voorzitter, dat 
het Ontwerp van Wet no. 3542 — „Goedkeuring van het 
op 28 Juli 1951 te Genève ondertekende Verdrag betreffende 
de status van vluchtelingen" in de komende maand als goed-
gekeurde en uitgevaardigde wet in het Staatsblad zal staan, 
zijn wij vier jaren doende geweest om het verdrag Neder-
lands wettelijk te realiseren. Het moet gezegd worden, dat dit 
rijkelijk lang heeft geduurd. De Memorie van Antwoord op 
het Voorlopig Verslag (respectievelijk Stuk 4 en 5) is er o.i. 
niet in geslaagd duidelijk te maken, waarom drie jaren, drie 
jaren van veel aandrang, ook van de zijde van de Kamer, 
nodig geweest zijn om Ontwerp van Wet no. 3542 op uw 
bureel, Mijnheer de Voorzitter, neer te leggen. 

De geschiedenis leert, dat goede verhoudingen, geboren uit 
en gedragen door goede zeden, bestaan kunnen bij het ont-
breken van regelen of bij slechte regelen en dat slechte ver-
houdingen kunnen bestaan bij behoorlijk omschreven bepa-
lingen. Staten kunnen groot, bloeiend en welvarend zijn, 
terwijl zij öf geen öf een zeer gebrekkige Grondwet hebben. 
Anderzijds kunnen Staten kwijnen bij behoorlijke wetten. 

Er is een tijd geweest, dat Nederland theoretisch stuwde 
in zake de behandeling van vluchtelingen, dat Nederland in 
de vergadering van de Verenigde Naties op dit gebied een 
goede naam had en dat nochtans in Nederland het gevoel 
bestond: Nederlands woorden zijn schoon, Nederlands daden 
stemmen met de woorden niet overeen. Een dor bureaucra-
tisme deed klachten ontstaan, in het bijzonder tegenover de 
instanties, die met de toelating en de zorg van vluchtelingen 
waren belast. Het Departement van Justitie — het zij hier 
duidelijk en openlijk uitgesproken — heeft in dit opzicht 
geen al te proper verleden. In die tijd moest de aandrang 
om het verdrag in werking te doen treden wel steeds krachti-
ger worden en het is te verstaan, dat in de kringen der klagers 
een grote ontevredenheid heerste over het uitblijven van de 
mogelijkheid tot bekrachtiging en doorvoering van het te 
Genève ondertekende verdrag. 

Hebben wij de kritiek, inzonderheid op het Departement 
van Justitie, onomwonden geuit, de eerlijkheid gebiedt tevens 
vast te stellen, dat deze klachten verstomd zijn, dat in de 
kringen van de instanties, die zich bezighouden met het werk 
der vluchtelingen, thans een dankbare stemming jegens het 
Departement van Justitie heerst. Als gevolg mede daarvan 
is de aandrang om tot behandeling van de in Ontwerp van 
Wet no. 3542 te vinden stof te komen belangrijk verzwakt en 
bestaat het gevoel, dat Nederland thans wèl in overeenstenv 
ming met de schone woorden, die in het midden van de vere-
nigde volkeren door Nederland zijn uitgesproken, handelt. 

Voor deze verandering ten goede brengen wij de Regering, 
met name de Minister van Justitie, hartelijk dank en indien 
wij thans aandrang zouden willen uitoefenen, zou dit een aan-
drang zijn om op deze goede weg voort te gaan en hierin 
getrouw te blijven aan Nederlands roemruchtige tradities. 

Er heeft een opvatting bestaan, die uitspreekt, dat het op-
nemen van vreemdelingen/vluchtelingen een volk — dus ook 
ons volk — zou verarmen en dat een overbevolkt land als 
Nederland toch het recht hebben moet deze vreemdelingen/ 
vluchtelingen af te schuiven. 
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Scheps 
Kunnen wij, zo werd betoogd, vreemdelingen/vluchtelingen 

opnemen, terwijl wij hier handen vol geld uitgeven om Neder-
Ianders te doen uitwijken? Kunnen wij, zo klonk het in de jaren 
der werkloosheid, arbeiders opnemen, terwijl de Nederlandse 
arbeiders stempelen moeten? Kunnen wij Duitse Joden opne-
men, als de Nederlanders van Joodse afstamming moeizaam 
hun brood winnen? 

Tegenover zakelijk te rechtvaardigen redeneringen, tegenover 
formeel-economische juiste stellingen moet zedelijk weleens een 
woord van schriftuurlijke doorbraak worden gesteld. Daarom 
hebben wij de klagers over de nood van Nederland, de lieden, 
die beweerden, dat Nederland, door het opnemen van vluchte-
lingen, verarmen zou, altijd van ons afgehouden door de krach! 
van het Bijbelse woord: 

„Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar 
een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, noch zijn 
nageslacht zoekende brood." (Psalm 37 : 25), 

dat wil zeggen, dal Nederland, handelende overeenkomstig 
do woorden: 

,,maar de rechlvaardige ontfermt zich en schenkt" (Psalm 
37 :21) , 

vluchtelingen herberg biedende, vluchtelingen helpende een 
nieuw bestaan op te bouwen, zelf niet verarmen zal, doch als 
een zegenende ziel zelf rijk gemaakt zal worden. Natuurlijk 
moet men het goede doen, omdat het goede goed is en niet om 
loon, doch vaststaat ook, dat een volk, hetwelk op dit terrein 
het goede doet, niet verarmen, doch verrijken zal. Wie kan uit 
de rijke geschiedenis van Nederland de Spaans-Portugese, de 
Pools-Duitse Joden wegcijferen, wie kan uit onze historie de 
Hugenoten wegdenken? Hebben deze Joden Nederland niet 
groot gemaakt, hebben zij ons volk niet stoffelijk verrijkt en 
geestelijk welgedaan en schatten aangebracht. Hebben de Huge-
noten, hebben de Waals-Vlaamse Protestanten het noorden van 
Nederland niet groot gemaakt? Betaalde Vlaanderen de glori-
euze opkomst der noordelijke Nederlanden niet met zijn harte-
bloed? Wie kan uit onze geschiedenis de denker Spinoza, de 
dichter Vondel, de theologen van de Hervormde Kerk verwij-
deren en tevens de ontwikkeling van onze geschiedenis ver-
staan? Integendeel, Mijnheer de Voorzitter, het noordelijke 
Nederland, dat tot vrije natie geworden is na Spanje's onder-
gang, is het Nederland geweest, dat plaats bood aan vluchte-
lingen, gevlucht om des geloofs en des gewetens wille. 

Nederland heeft deze traditie hoog te houden, Nederland 
heeft in het midden van de Verenigde Naties deze historische 
lijn door te trekken en Nederland zal dit met te meer zin en 
kracht kunnen en mogen doen, nu in het vaderland ook op dil 
terrein orde op zaken wordt gesteld. Nederland zal de vluchte-
lingen niet meer afschepen als een gezelschap lieden, die de 
nationale dis zullen verschralen en ons het vette en de zoelig-
heid zullen ontnemen. 

De vraag kan worden gesteld: Zijn er wel vluchtelingen in hel 
Europa, in de wereld van vandaag? Wie bepaalde zinnen in 
het Voorlopig Verslag leest, zou in de waan kunnen komen te 
verkeren, dat er geen vluchtelingen in de ware zin des woords 
zijn en dat slechts een aantal geestelijk-nationaal-politieke 
schuinmarcheerders in de landen van het westen neergevallen 
zijn en pogen neer te vallen en dat dit westen, uit politieke bij-
oogmerken, deze vluchtelingen al te gaarne opneemt. 

Tegenover deze mening stellen wij, dat elke Staat en elk volk, 
dat leeft uit het beginsel van de totalitaire orde, hetzij deze orde 
godsdienstig-kerkelijk, hetzij deze orde staatkundig-partijpolitiek 
gedacht en toegepast wordt, tot de werkelijkheid van de onder-
drukking, van de verdrukking, komt. Wie uit de volstrektheid 
van de ideologie van de totalitaire orde leeft, kan geen ruimte 
bieden voor critici, die deze orde kritisch willen doordenken, 
voor ketters, die de geproclameerde waarheden willen aantas-
len, voor onderzoekers, die de waarheden zelf willen ontleden, 
voor mensen, die zelfstandig tot de voor hen geldende beschou-
wing van wereld en leven willen komen en die niet bereid zijn 

in stille aanbidding van de geldende waarheden der heersende 
orde te leven. Daarom stoot de autocratische Staat altijd zijn 
beste zonen, dat zijn de opstandige zonen, uit. Daarom kan deze 
Staat niet verdragen, dat kritische mensen hun eigen woord 
spreken, hun eigen gedachten omschrijven en hun eigen zinnen 
schrijven. Zo'n Staat verbrandt boeken en geschriften, zo'n 
Staat verstoort de eigen samenkomsten der opstandigen, zo'n 
Staat vloekt de vrije drukpers. De innerlijke sterkte, de opstan-
dige mens zal, desnoods klaar tot de noodzakelijke vlucht, bij 
het zien branden van veroordeelde en gebrandmerkte boeken 
al vluchtende bij zich zelf zeggen: 

„Als vlammen hoog oplaaien, 
voor het vuur-gedoemde boek, 
zal steeds een vlam verwaaien 
tot zegen, deze vloek. 
Men kan een boek verbranden, 
kan ketenen al wie schrijft. 
De Geest waait over landen 
wat niet in vlammen blijft. 
Het vuur kan slechts verteren, 
al wat verteren mag. 
De Geest zal triompheren 
door vlammen-geselslag." 

Er zijn, Mijnheer de Voorzitter, in en buiten Europa heden 
totalitaire Staten. Staten, die de vrijheid van godsdienst aanran-
den, als Spanje en Columbia. Staten, die de nationaliteit uitbran-
den gelijk Rusland de nationale vrijheid van de Oekrainen en 
de Balten uitbrandt. Staten, die het niet aandurven het partij-
wezen vrij te laten ontwikkelen, gelijk Zuid-Slavië de ontwikke-
ling van de politieke partijen niet aandurft. Doch of deze tota-
litaire Staten, in de waanwijsheid van hun politieke doctrines, 
de kritische denkers, de onreinen van ras, de onzuiveren vol-
gens de nationale godsdienst of naar welke maatstaven dan ook, 
uitwerpen, altijd blijft vaststaan, dat, waneer de gebonden 
Staten het proces van de vrije geest schuwen, en daarom de 
kinderen der vrijheid kerkeren of uitwerpen, deze Staten zich 
wezenlijk verarmen. 

Was het Duitsland van Hitler niet het grote slachtoffer toen 
het Einstein moest laten gaan? Is Frankrijk niet verarmd door 
de uittocht der Hugenoten? Is Zuid-Europa geestelijk niet ver-
schraald bij het uitstoten van de kinderen der vrijheid? Ver-
rijkten de Verenigde Staten van Noord-Amerika niet toen 
(gereformeerde) „munt in Nederland niet meer gangbaar" het 
onvrije Nederland van het verstarde onliberale liberalisme ver-
liet? Er zijn heden vluchtelingen in de wereld. Het is duidelijk, 
dat in landen, waar revolutie en reactie alle verhoudingen heb-
ben omgekeerd en omkeren, weerstanden komen, dat deze weer-
standen vormen van georganiseerd verzet geven, dat dit verzet 
illegalen kweekt en dat deze illegaliteit als inéén — en ik geef 
dit in het bijzonder aan de heer Haken ter overdenking — zowel 
rein water als drabbe voortbrengt. In een grote tijd domineren 
de helden en de schurken, de heiligen en de boeven. Beide groe-
pen krijgen haar kans en nemen deze kans. Vergeten wordt de 
kleine burger, de kleine zwarthandelaar, de stille vreesachtige. 
De commissies van onderzoek, commissies, die de geschiedenis 
later pogen vast te leggen, zullen stuiten op heiligen en op boe-
ven, op helden en schurken van formaat. Dit was het wonder 
ener- en het benauwende anderzijds, dat in de jaren van de ille-
galiteit, zowel de Wiardi Beckmans als de Van der Waalsen 
heersten. 

Er is geen geschiedenis van het reine verzet te denken zonder 
de zwarte ondergrond van het verraad en de ontrouw, van de 
lafheid en van de hebzucht. 

Indien de communistische pers smalend wijst op de blijkbare 
noodzakelijkheid van het bestaan en het werken van „De Ro-
zenhof", wijst op de oplichters, die zich tussen de vluchtelingen 
versteken, op de teleurstellingen, ook die organisaties tot steun 
aan vluchtelingen opdoen, wijzen wij op de jaren 1940—1945 
en hoe deze jaren, soms uit één familie, uit één gezin zelfs, 
heiligen en boeven, helden en lafaards voortbrachten. Doch 
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Schcps 
wie meet de heilige, de man van het verzet, de bona fide vluch-
leling af naar de kinderen der boosheid van de heer Haken? 
Wie zou de bona fide vluchteling willen laten verderven, nu 
ook mala fide voortvluchtigen bestaan? 

Het is de plicht van de Staat, gesteund door het volk, om 
de bona fide vluchteling van de mala fide voortvluchtige te 
scheiden. Bij dit proces blijft het de Staat verboden de weg van 
de minste weerstand te gaan. 

Er zijn, wij herhalen het, Mijnheer de Voorzitter, vluchte-
lingcn en wanneer deze vluchtelingen aan de deur van de 
woning van ons Staatsgebouw kloppen, hebben wij de plicht 
de deur van de woning wagenwijd te openen en gedachtig te 
zijn aan de bekende woorden: 

„Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten 
gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken 
gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij 
gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt 
Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt 
tot Mij gekomen.". (Mattheus 25 : 35/36.) 

Wij zien, Mijnheer de Voorzitter, de opgave jegens de vluch-
telingen internationaal. Vluchtelingen, zijnde zonen van het 
verzet, hebben als soldaten gestreden om het behoud van ons 
aller vrijheid. Zij hebben gestreden, opdat wij hier nationaal 
zelfstandig in geestelijke vrijheid leven zouden. De volkeren 
der vrijheid hebben te verstaan, dat er geen derde weg bestaat: 
het is vrijheid of tyrannie. Wanneer de totalitairen, wij bedoe-
Ien die totalitairen, die in het totalitarisme als in een volstrekt 
ideaal geloven, het winnen, gaat de geest van de vrijheid onder, 
alom onder. Wie in Riga voor de vrijheid vecht, vecht voor de 
vrijheid van het Nederlandse Parlement. Wie in Berlijn tot op-
stand komt, komt in opstand, opdat West-Europa vrij leven 
zal. Natuurlijk is iedere Berlijnse opstandeling zich dit alles 
niet bewust geweest, zo min als wij in 1940—1941 de volle 
betekenis van het wordende verzet konden verstaan en de volle 
diepte van dit verzet konden peilen. Wie in Oost-Berlijn valt, 
valt niet alleen voor de vrijheid van Oost-Berlijn, van West-
Berlijn, van Oost- of West-Duitsland, neen, die valt ook voor 
de vrijheid van West-Europa, die valt voor de vrijheid van de 
gehele wereld, voor de vrijheid van de Gortzakken en de Ha-
kens. Deze wetenschap geeft ons volkomen vrijmoedigheid om 
te zeggen: hulp aan vluchtelingen is een internationale taak 
en Nederland heeft, binnen de mate van zijn kracht, aan deze 
taak mede te helpen en te zorgen, dat dit vraagstuk wordt 
opgelost. 

Het zal in dit verband duidelijk zijn, dat wij op zich zelf 
niet zo geestdriftig instemmen met artikel 3 van het ontwerp 
van wet. Dit artikel slaat op hetgeen wij in het Tractatenblad 
no. 88 van de jaargang 1954 (blz. 3 t/m 5) vinden en waarin 
duidelijk wordt gesteld, dat geldt: 

„gebeurtenissen, welke voor 1 Januari 1951 hebben 
plaats gevonden.". 

Wij zijn dankbaar, dat de Regering de ruime tekst verdedigd 
heeft en dat voor Nederland mag gelden: 

„gebeurtenissen, welke vóór 1 Januari 1951 in Europa 
of elders hebben plaats gevonden.". 

De woorden „of elders" begroeten wij met dankbare instem-
ming en het zijn deze woorden niet — integendeel, Mijnheer de 
Voorzitter —, die teleurstelling hebben verwekt, doch wel de 
datum, d.w.z. het feit, dat 1 Januari 1951 geldt. Het is duidelijk. 
Mijnheer de Voorzitter, dat hierin geen kritiek op Nederland, 
op onze Regering of op welke Nederlandse Minister ook moet 
worden gehoord. Evenzeer zij vastgelegd, dat wij het vraag-
stuk — het zal na hetgeen wij betoogd hebben duidelijk zijn - -
breder zien dan het Tractaat en de datum als een beperking 
voelen. Wij blijven derhalve van mening, dat het internationale 
vraagstuk der vluchtelingen een bredere omlijsting vraagt dan 
het Tractaat biedt en door dit ontwerp van wet thans tot stand 
komt. Gezien het feit, dat Nederland op het terrein van de 

zorg voor vluchtelingen een stuwende kracht is, gezien het 
feit ook, dat een Nederlander op een zo hoge en voorname post 
werd geplaatst als de heer Van Heuven Goedhart, dringen wij 
er op aan, in dit opzicht actief te blijven en in het oog te hou-
den, dat het de beste omschrijving van een dergelijke overeen-
komsl zal zijn, die vluchtelingen als vluchtelingen omschrijft, 
erkent en behandelt. Het zich binden aan de datum van het ge-
beuren achten wij in een wereld, die zo beweeglijk is als de 
onze, weinig gelukkig. Een nieuwe verschuiving in de wereld, 
een verschuiving, die Nederland kan plaatsen voor een nieuwe 
stroom van vluchtelingen, moge Nederland actief vinden en de 
letter van het verdrag zij, wat de datum aangaat, geen rem om 
die hulp breed en gul te verlenen, hulp, die alsdan zal nodig 
zijn. Doch, ronduit herhaald, wij zouden een datumvrije tekst 
wel zo op prijs gesteld hebben. Al verstaan wij volkomen, dat 
hier door onze Ministers is binnengehaald, hetgeen binnen te 
halen viel. 

De i grote betekenis van het verdrag, waarover wij heden 
handelen, ligt in het erkennen van het recht van de vluchte-
ling op doelmatige hulp. Hoofdstuk 1 (Algemene Bepalingen) 
zegt in Artikel I, omschrijvende de inhoud van de term „vludv 
teling": 

,,A) Voor de toepassing van dit Verdrag geldt als 
„vluchteling" elke persoon: 

1) die krachtens de Regelingen van 12 Mei 1926 en 
30 Juni 1928 of krachtens de Overeenkomsten van 28 Oc-
tober 1933 en 10 Februari 1938, het Protocol van 14 Sep-
tember 1939 of het Statuut van de Internationale Vluchte-
lingen-organisatie als vluchteling werd beschouwd; 

2) die, ten gevolge van gebeurtenissen, welke voor 
I Januari 1951 hebben plaats gevonden, en uit gegronde 
vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationa-
liteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn 
politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land, waar-
van hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van 
dat land niet kan of, uit hoofde van boven bedoelde vrees, 
niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit 
bezit en verblijft buiten het land, waar hij vroeger zijn 
gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde 
van boven bedoelde vrees, niet wil terugkeren.". 

Duidelijk zegt dan vervolgens punt F (blz. 5, Tractaten-
hlad): 

„De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toe-
passing op een persoon, ten aanzien van wie ernstige 
redenen zijn om te veronderstellen, dat: 

a. hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf 
of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals 
omschreven in de internationale overeenkomsten, welke 
zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze 
misdrijven in het leven te roepen; 

b. hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan 
buiten het land van toevlucht, voordat hij tot dit land als 
vluchteling is toegelaten; 

c. hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen 
welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen 
van de Verenigde Naties.". 

Deze aanhalingen maken wel duidelijk, Mijnheer de Voor-
zitter, dat het verdrag de bona fide vluchtelingen op het oog 
heeft en dat het de doelmatige hulp stelt in het licht van de 
toekomst. De hoofdstukken 2 (handelende over de „Juridi-
sche status"), 3 (handelende over „Winstgevende arbeid"), 4 
(handelende over „welzijn") en 5 (handelende over „Admi-
nistratieve maatregelen") tonen aan welke rechten de vluchte-
lingen ontvangen, welke diensten worden aangeboden en welke 
zekerheden worden gesteld. Alles wordt gedaan om de „vluch-
teling" vluchteling af te doen zijn, dat wil zeggen om hem 
rust te geven. Hij behoeft niet langer te zwerven, te gaan van 
oord tot oord, neen, hij krijgt vastigheid, hij krijgt een woon-
plaats, hij wordt opgenomen in de gemeenschap van ons volk, 
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hij krijgt de gelegenheid zijn brood te verdienen, hij blijft 
hoogstens „balling". U neme, Mijnheer de Voorzitter, dit 
woord „balling" dan niet al te zeer in eenzijdige zin. 

Deze stelling houdt twee dingen in, en wel: 
1. dat de vluchteling in elk opzicht trouw mag blijven aan 

eigen — verdrukt — volk en — geknecht — land. Er zal niets 
gedaan mogen worden om de vluchtelingen te dwingen, te 
dringen of te verzoeken hun eigen oorspronkelijke nationaliteit 
te verzaken. Indien hij Pool is, kan hij Pool, indien hij Hon-
gaar is Hongaar, indien hij Spanjaard is Spanjaard blijven. Van 
enige op te dringen naturalisatie kan en mag geen sprake zijn; 

2. dat de vluchtelingen echter evenzeer het recht krijgen 
de naturalisatie aan te vragen, indien zij dit wensen, en dat 
Nederland zal doen hetgeen mogelijk is om de hier gevestigde 
vluchtelingen de begeerde nationaliteit te geven. 

Onze stelling luidt derhalve: de vluchteling worde de Neder-
landse nationaliteit niet opgedrongen en niet onthouden. Hij 
mag als gast tot het einde van zijn leven in Nederland leven, 
hij mag ook deelnemen aan ons nationale leven en hij mag ook 
een der onzen worden. 

De mogelijkheid, dat de vluchteling niet meer kan of zal 
terugkeren, houdt in, dat hem de gelegenheid geboden wordt 
zich te scholen, te herscholen of te verscholen tot een vakbe-
kwaam arbeider, houdt ook in, dat hij geheel het onderricht 
kan krijgen, dat nodig is om een plaats in de maatschappij te 
veroveren. 

Het spreekt vanzelf, dat wij, die de vluchteling volledig in 
de nationale gemeenschap — als gast, ja als genoot des 
volks — willen opnemen, dankbaar zijn voor de inhoud van 
Tractatenblad no. 31 en no. 43 van de jaargang 1955 en dat 
wij „de vergemakkelijking van het reisverkeer voor houders 
van vluchtelingenpaspoorten", zoals deze voor Nederland en 
België gelden zal, van ganser harte toejuichen. 

De vraag kan worden gesteld — en het lijkt ons goed deze 
vraag dan hier te behandelen —: vallen de Ambonezen onder 
de werking van dit verdrag? Heeft bij het ontwerpen van dit 
verdrag een verhouding als die van Nederland, tegenover deze 
Ambonezen een rol kunnen spelen bij de overleggingen? Kun-
nen de Ambonezen als vluchtelingen in de zin van het op 
28 Juli 1951 ondertekende verdrag gelden of hebben wij dui-
delijk uit te spreken, dat zij niet onder dit verdrag vallen? 

Wanneer wij over „de Ambonezen" handelen, kan er enige 
verwarring dreigen. Niet alle Ambonezen zitten in de kampen. 
Onder de groep, die wij wel als zogenaamde „Indische Neder-
landers" — het woord hier dan heel ruim genomen — hebben 
horen aanduiden, zitten ook wel enige Ambonezen. Elke Am-
bonees is voorts niet met het drama.-K.N.I.L. verbonden. 
Indien wij echter in dit bestek over „de Ambonezen" handelen, 
denken wij aan de in kampen in Nederland verblijvende Am-
bonezen. 

Voor ons vallen de Ambonezen niet onder het verdrag en 
dat niet zozeer, omdat geen redenering valt op te zetten, die 
deze Ambonezen tot vluchtelingen maakt en die deze Ambo-
nezen onder dit verdrag doet vallen, doch wel omdat men 
alsdan alle historische en feitelijke verhoudingen uit het oog 
verliest. Voorts bewijst men o.i. de Ambonezen geen dienst, 
wanneer men deze Ambonezen onder de groep van het ver-
drac rekent. 

Het is juist hetgeen de Minister in de Memorie van Ant-
woord (blz. 2) opmerkt, namelijk dat: 

„vergelijking van de omstandigheden en voorwaarden, 
waaronder deze overbrenging plaats vond, en hetgeen bij 
de opstelling van het verdrag voor ogen heeft gestaan, 
tot deze conclusie leidt", 

doch waar is ook, dat er voor de Ambonezen, althans voor 
een deel van deze Ambonezen, zo langzamerhand een toe-
stand ontstaan zal, die deze Ambonezen op dezelfde lijn 
plaatsen zal als bepaalde groepen van vluchtelingen, die onder 
het verdrag vallen. Wanneer de Ambonezen niet in Neder-
land, doch b.v. in Denemarken terecht gekomen zouden zijn, 

zouden zij zeer stellig met een houdbare redenering, thans 
of op de duur, onder het verdrag te brengen zijn. Doch laat 
ons, Mijnheer de Voorzitter, feitelijk blijven en vaststellen: 
a) dat de Ambonezen heden in Nederland verblijven, b) dat 
aan dit komen in Nederland een geschiedenis, waarvan wij 
ons bezwaarlijk los kunnen maken, verbonden is, en c) dat 
Nederland een eigen vorm van hulp aan de Ambonezen -zal 
hebben te vinden. Nederland zal in het slagen van het bieden 
van hulp sterker staan, wanneer het de Ambonezen niet aan 
dit bepaalde verdrag gebonden weet of binden zal. 

Het innemen van de stelling: de Ambonezen vallen niet 
onder dit verdrag, wil echter allerminst zeggen, dat het voor 
Nederland inhouden moet een tot de orde van de dag over-
gaan. 

Er ligt hier een zwaar en moeilijk vraagstuk. Niemand kan 
Nederland van zijn verplichtingen ontslaan en wij willen onder 
deze onze verplichtingen ook allerminst uit. 

Het uitspreken, dat de Ambonezen niet onder dit verdrag 
moeten vallen, gaat bij ons gepaard met de stelling, dat de 
Ambonezen in geen geval in een slechtere positie mogen 
komen te verkeren dan degenen, die volgens het verdrag als 
vluchtelingen worden aangemerkt. 

Indien wij het debat hier beperken en een deel der vragen 
willen overdragen aan de Minister van Maatschappelijk Werk, 
vragen, die bij de behandeling van de begroting voor 1956 
kunnen worden gesteld, willen wij hier toch nu reeds vast-
stellen, dat wij volledig erkennen, dat de Minister van Maat-
schappelijk Werk zeer veel zorg en geld aan de Ambonezen 
besteedt, zodat wij ons van kritiek onthouden. 

Het vraagstuk heeft politieke kanten, kanten, die niet alleen 
bij het hoofdstuk Maatschappelijk Werk behoren en die op 
eigen terrein t.z.t. besproken moeten worden. Doch dit vraag-
stuk gaat in het politieke echter niet op. De politieke kanten 
slijpen op de duur af, de sociale kanten zullen scherper 
worden. En juist daarom kunnen wij met een formele uit-
spraak: de Ambonezen vallen niet onder het verdrag, niet 
klaar komen. 

De beste oplossing zou, wie in deze Kamer zal het ontken-
nen, Mijnheer de Voorzitter, zijn, wanneer deze Ambonezen 
naar hun eigen vaderland konden teruggaan en aldaar dienst-
baar konden zijn aan de grootmaking van de eigen gemeen-
schap der vrije, federaal verbonden Indonesische volkeren. 
Deze opvatting draagt thans — helaas — slechts een bespie-
gelend karakter. De Ambonezen zijn hier en zullen morgen 
hier ook nog wel zijn. De Regering zal geen pressie, zijdelings 
noch rechtstreeks, uitoefenen om de Ambonezen te doen terug-
gaan en zulks o.i. terecht. De feiten zullen kunnen uitwijzen, 
dat de Ambonezen lang in Nederland zullen blijven, en dan 
staat tevens vast, dat Nederland daaruit gewilde of niet gewilde, 
aangename of onaangename consequenties zal moeten trekken. 

Al vallen wij de stelling van de Minister: de Ambonezen 
vallen niet onder het verdrag, niet af, toch zal duidelijk moe-
ten zijn, dat de grondgedachte van het verdrag toch ook iets te 
zeggen heeft tot Nederland, als het gaat om de vraag: welke 
weg zullen wij de kinderen van Ambon laten gaan? 

Rekening houdende. Mijnheer de Voorzitter, met uw wens 
ons heden te bepalen tot de vraag, of de Ambonezen al of niet 
onder dit verdrag vallen, hebben wij een deel van hetgeen 
wij zouden hebben uitgewerkt thans achterwege gelaten. Wij 
kunnen ons vinden in hetgeen het lid van de Eerste Kamer 
mevrouw H. Verwey—Jonker omtrent het vraagstuk der 
Ambonezen in een voortreffelijke rede op 29 Maart 1955 
(Deel III, blz. 3307 — 34ste vergadering, Eerste Kamer) 
heeft opgemerkt en wij mogen wellicht naar deze rede instem-
mend verwijzen. 

Indien wij niet aan de beperking in zake het vraagstuk der 
Ambonezen waren gebonden, zouden wij onze stelling, dat hel 
verdrag niet op de Ambonezen slaat, zeker hebben aangevuld 
met een reeks opmerkingen in deze zin, dat wij zouden uit-
werken hetgeen Nederland heeft te doen om aan de geest van 
het verdrag getrouw te blijven. Zou dit debat tot een uitspraak 

Deel I Zitting 1954—1955 TWEEDE KAMER 



Goedkeuring ondertekende Verdrag betreffende status van vluchtelingen 90ste Vergadering - 12 Juli'55 1249 

Scheps 
der Kamer hebben geleid, dan zouden wij wel uitgesproken 
hebben willen zien, dat de Ambonezen weliswaar niet onder 
het verdrag vallen, doch ook, dat Nederland met het opwerpen 
van deze stelling niet klaar is. Voor zover een en ander onder 
dit ontwerp van wet valt en voor zover aan de andere kant de 
mogelijkheid bestaat op deze zaak bij de behandeling van de 
begroting van 1956 terug te komen, mogen wij volstaan met, 
afsluitend ons betoog, op dit punt, Mijnheer de Voorzitter, op 
te merken, dat wij van oordeel zijn, dat: 

a. de in Nederland verblijvende Ambonezen niet als vluch-
telingen in de zin van het op 28 Juli 1951 te Genève onder-
tekende „Verdrag betreffende de status van vluchtelingen" 
kunnen worden beschouwd; 

b. de Staat en het volk der Nederlanden ten opzichte van 
deze, in Nederland vertoevende, Ambonezen nochtans een bij-
zondere taak te vervullen hebben; 

c. binnen de grenzen van het mogelijke en gelet op de bij-
zondere verhoudingen de Ambonezen in geen geval in een 
slechtere positie mogen geraken dan degenen, die volgens ge-
noemd „verdrag" als vluchtelingen worden aangemerkt, en 
voorts, 

d. dat wij de Regering zouden willen uitnodigen over te 
gaan tot het instellen van een raad, samengesteld uit verlegen-
woordigers van de kerkgenootschappen en andere daartoe ge-
eigende organisaties en de Overheid, ten einde tot een uit te 
voeren plan van hulp te geraken, dat de Ambonezen, voor de 
duur van hun verblijf in Nederland, een zo gastvrij mogelijke 
opname in de Nederlandse volksgemeenschap verzekeren zou. 

Moeilijker liggen de vragen. Mijnheer de Voorzitter, betref-
fende de groep, die met de naam „Indische Nederlanders" 
wordt aangeduid. Wij onderscheiden drie groepen, en wel: 

a. die zogenaamde „Tndische Nederlanders", waarvan de 
Nederlandse nationaliteit volkomen vaststaat en die derhalve 
geheel buiten ons betoog en buiten de orde van thans vallen: 

b. die zogenaamde „Indische Nederlanders", waarvan vast-
staat, dat zij thans een andere dan de Nederlandse nationali-
tei bezitten: ook dezen vallen buiten ons betoog; 

e. die zogenaamde „Indische Nederlanders", die zich Ne-
derlander waanden en nog wel wanen, in het bezit zijn van een 
Nederlands paspoort, ook wel het kiesrecht hebben uitgeoe-
fend en op een kwade dag tot de gevolgtrekking moeten 
komen, dat zij niet als Nederlanders worden beschouwd, en 

d. die zogenaamde ..Indische Nederlanders", die hier in 
Nederland zijn, die weten, dat zij geacht worden de Neder-
landse nationaliteit niet te bezitten en alle pogingen doen of 
willen doen om in het bezit van de Nederlandse nationaliteit 
te geraken. 

De onder de punten c en d genoemden vallen rechtstreeks 
of zijdelings onder ons betoog. 

Het gebeurt. Mijnheer de Voorzitter, dat een zogenaamde 
„Indische Nederlander", in het bezit van een geldig paspoort, 
het kiesrecht uitgeoefend hebbende of nog uitoefenende, op 
zekere dag naar het bureel stapt, dat aangewezen is om de 
verlenging van zijn paspoort tot stand te brengen, dan moet 
ervaren, dat dit paspoort wordt ingehouden, een en ander op 
bevel van Buitenlandse Zaken, en dan na enige weken de 
mededeling krijgt: u is geen Nederlander, uw paspoort blijft 
ingehouden, u is . . . . ja wat is deze man? Wij zullen, ons voe-
gende naar uw wens. dit niet uit te spinnen, hier niet gaan 
schetsen in welke moeilijkheden een dergelijk persoon komt; 
wij zullen slechts vragen. Mijnheer de Voorzitter: welke natio-
naliteit heeft deze man? Is hij zonder .Staat, is hij Indonesiër? 
Is hij balling? Is hij wellicht vluchteling? Waaronder valt deze 
man? 

Kunnen wij aan de ene kant allerlei vreemdelingen — des-
noods en-met onze instemming — kosteloos naturaliseren en 
deze „In«Lsche Nederlander" of „niet-Indische Nederlanders" 
laten vooB hetgeen zij zijn? 

Waarom handelt Buitenlandse Zaken aldus? Zijn er richt-
lijncn omtrent dit statenloos verklaren en. zo ja, welke zijn 
deze richtlijnen? 

Waarom wordt voor deze mensen niet, door middel van een 
soepele wet, een oplossing gevonden.' 

Wij hebben ons vanmiddag in het leed van vele mensen te 
verdiepen. Zwaar is het leed van mensen zonder papieren. Een 
Minister van Buitenlandse Zaken reist veel. Hij reist op for-
meel gemakkelijke wijze. Realiseert zo'n Minister zich, welk 
een grote waarde „geldige papieren" hebben? Is een mens 
zonder geldige papieren eigenlijk wel geboren? 

Daarom bepleiten wij met grote kracht bespoediging van de 
naturalisatie. Zowel van de vreemdelingen-vluchtelingen. dui-
delijk vallende onder het verdrag als van „Indische Nederlaiv 
ders" — of hoe men dezen noemen wilt, Mijnheer de Voor-
zitter —, niet duidelijk vallende onder dit verdrag of duidelijk 
niet vallende onder het verdrag. 

Waarom gaan deze dingen zo tergend langzaam in hun 
werk? De afstand van Buitenlandse Zaken naar Justitie, van 
Justitie naar Algemene Zaken is blijkbaar zeer lang en de weg 
terug van Algemene Zaken naar Justitie is blijkbaar nog 
langer. Maandenlang blijven ontwerpen tot naturalisatie, zeker 
wanneer het z.g. „Indische Nederlanders" betreft, onderweg. 
Voor mensen zonder behoorlijke papieren, zonder duidelijke 
nationaliteit is dit een ramp en wij dringen er op aan deze 
naturalisaties vlot en zakelijk te doen verlopen. Samenvattende 
dit korte woord, stellen wij derhalve: 

1°. Nederland mag geen groep Staatlozen laten bestaan 
terwijl het op hetzelfde ogenblik kosteloze naturalisatie aan 
vluchtelingen toezegt; 

2°. Nederland kan zich, zeker met de geest van dit ver-
drag voor ogen, zonder meer niet losmaken van de groep der 
z.g. „Indische Nederlanders", Nederland heeft hier een bij-
zondere taak, een bijzondere relatie zeker en Nederland kan 
en moet deze aangelegenheid grondig en snel regelen, aldus 
voorkomende, dat de officiële vluchtelingen het oneindig beter 
krijgen dan deze Staat- en papierlozen. Geestelijk wijst het 
verdrag hiertoe duidelijk de weg. 

Met een enkel woord hebben wij reeds doen blijken, dat wij 
het verblijf in „De Rozenhof" als noodzakelijk aanvaarden. 
Het voorbehoud, gemaakt in artikel 4 van het ontwerp van wet, 
lijkt ons redelijk. Mits dit verblijf in „De Rozenhof" volledig 
het karakter drage van tijdelijk verblijf, het onderzoek niet 
langer gerekt worde dan strikt noodzakelijk is en de vcreni-
gingen en organisaties, die zich bezighouden met het werk der 
vluchtelingen, in de samenwerking zo goed mogelijk worden 
opgenomen. Wij verstaan, dat een onderzoek niet altijd vlot 
verlopen kan. Wij achten het op „De Rozenhof" mogen ver-
blijven al een grote vooruitgang, vergeleken bij het verblijf op 
de burelen van politic of in de huizen van bewaring. 

Een enkel woord in zake de vluchtelingen, die clandestien 
in Nederland zouden verblijven. De Memorie van Antwoord 
merkt nl. op blz. 2 op: 

„Het is de ondergetekende niet bekend, dat ons land 
een aantal clandestien hier verblijvende vluchtelingen her-
bergt. Een schatting van het aantal van dergelijke vreem-
delingen kan derhalve niet worden gegeven.". 

De Minister van Justitie, mr. L. A. Donker, heeft deze 
Memorie van Antwoord mede ondertekend. Hoe deze regelen 
dan in deze Memorie van Antwoord kunnen komen, is ons 
niet geheel duidelijk. Onderscheidene keren is dit vraagstuk 
besproken. Het Departement van Justitie heeft altijd aangeno-
men, dat in Nederland vreemdelingen, ook vreemdelingen-
vluchtelingen, clandestien verblijven en er zijn al wat drama's 
in Nederland opgevoerd bij het ontdekken van deze vreemde-
lingen en vreemdelingen-vluchtelingen. Tn de kringen van 
Justitie had men zelfs de neiging dit getal hier verblijvende 
vreemdelingen-vluchtelingen hoog aan te houden. Thans weten 
de Ministers met elkaar niet. dat er in Nederland clandestien 
verblijvende vluchtelingen en vreemdelingen zouden zijn. Per-
soonlijk hebben wij nooit geloofd in het fantastisch hoge getal, 
dat bepaalde ambtelijke kringen aannemen. Wij willen in alle 
bescheidenheid stellen, dat er wellicht een kleine honderd 
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vreemclelingen-vluchteüngen clandestien in Nederland leven. 
Met de Minister van Justitie is over deze aangelegenheid onder-
scheidene keren gesproken. Mogen wij nu uit de regels, voor-
komende in de Memorie van Antwoord (Stuk no. 5, blz. 2) : 

,.Indien eventueel illegaal in Nederland vertoevende 
vluchtelingen echter alsnog een verzoek om asyl mochten 
doen, dan bestaat tegen de legalisatie van hun verblijf hier 
te lande in het kader van het onderhavige Verdrag geen 
bezwaar, uiteraard mits blijkt, dat het bona fide vluchte-
lingen betreft, die voor asyl in aanmerking komen. Het 
feit, dat zij kortere of langere tijd illegaal in Nederland 
mochten hebben verbleven, zal bij de behandeling van 
dergelijke verzoeken buiten beschouwing worden gelaten.", 

derhalve concluderen, dat hier niet gelet zal worden op de 
datum van het verdrag — het jaar 1951 —; dat hier alle vluch-
telingen, uit de aard der zaak met inachtneming van de beper-
kingen, door de Minister gesteld — beperkingen, die wij vol-
komen redelijk achten —, die clandestien in Nederland ver-
blijven, kunnen opduiken, zonder dat enige straf of nader on-
derzoek zal plaats hebben? Natuurlijk geldt hier, om met Mul-
tatuli te spreken: alles in het nette! 

Het zal derhalve niet zo zijn, dat Nederlandse families, die 
leden van hun familie, of niet-leden van hun familie, hebben 
opgenomen en verzorgd, later toch achteraf een bekeuring 
krijgen. Wij verstaan onder „generaal pardon", dat de Minister 
een datum — als uiterste datum — noemt, dat de organisaties 
lot hulp aan vluchtelingen zonder bezwaar de adressen, die 
haar bekend zouden worden, kunnen opnemen, de formali-
leiten kunnen regelen en doen hetgeen nodig is, zonder dat de 
plaatselijke politie of de vreemdelingendienst actief wordt om 
boetes te laten regelen of met uitzettingen te dreigen. Het zal 
derhalve mogelijk worden om in de pers uiteen te zetten, dat 
eventueel clandestien in Nederland verblijvende vreemdelingen-
vluchtelingen zich kunnen melden bij de bona fide organisaties, 
die, gelijk u weet. Mijnheer de Voorzitter, in een overkoepe-
lende gemeenschap, onder leiding van de heer M. A. Reinalda, 
opgenomen zijn. Deze organisaties kunnen dus, hebben wij de 
Minister goed begrepen, deze vluchtelingen de behulpzame 
hand bieden. Dit alles zonder enige risico. Het spreek vanzelf, 
dat wij dit „generaal pardon" zien als van tijdelijke aard. Wie 
deze gelegenheid niet aangrijpt, zal het aan zich zelf hebben te 
wijten, indien latere ontdekking hem zwarigheid zal bezorgen 
en dat wel zonder dat een organisatie voor hem in de bres zal 
kunnen of willen springen. De vraag komt ook op, of de zich 
meldende vluchtelingen, die zich duidelijk legitimeren kunnen 
en wier politieke betrouwbaarheid ook volkomen duidelijk is, 
ja, die hier wellicht reeds aan de arbeid zijn of aan de arbeid 
kunnen gaan. "De Rozenhof" zullen moeten passeren. Kunnen 
wij het met de Minister in zoverre akkoord worden, dat alleen 
die gevallen naar "De Rozenhof" zullen gaan, die een nader 
onderzoek vergen, doch dat zo soepel mogelijk zal worden ge-
handeld, indien de betrokkenen reeds een plaats of een plaatsje 
in de maatschappij hebben veroverd of misschien aan de studie 
zijn gegaan? 

Het afsluiten van het hoofdstuk „clandestien verblijf in Ne-
derland" zal voor de vluchtelingen een grote weldaad zijn. Ook 
al achten wij het getal zeer laag, dat er clandestien verblijvende 
vluchtelingen-vreemdelingen zijn (geweest), staat vast, dat zij 
er nog zijn, is o.i. niet uitgesloten. 

In het Voorlopig Verslag (Stuk no. 4, blz. 3) is de vraag 
opgeworpen 

„hoe de Regering denkt over een poging om jonge 
vluchtelingen, thans in West-Berlijn verblijvende, naar 
Nederland te laten komen, deze vluchtelingen voor (min-
stens) één jaar hier te laten verblijven en of hun gedurende 
dat jaar de nodige vakkennis te laten bijbrengen of hen te 
laten arbeiden in hun vak.". 

Het Voorlopig Verslag zet uiteen, hetgeen dit plan wijders 
inhoudt, motiveert de bedoelingen duidelijk en vond in de 

Memorie van Antwoord (stuk no. 5, blz. 3) zijn antwoord. 
Dit antwoord getuigt van de belangstelling van de Ministers 
voor dit plan, het deelt voorts mede, dat de Ministers „niet 
onwelwillend staan tegenover deze denkbeelden", doch de 
Ministers menen voorts, dat „het verkieslijker is, indien het 
initiatief hiertoe uit de maatschappij zelf voortkomt". Tenslotte 
delen de Ministers mede, dat „de Regering dit gaarne in over-
wcging zal nemen". 

Het ligt inderdaad in de bedoeling, Mijnheer de Voor-
zitter, van een bij het overkoepelende orgaan, de „Stichting 
Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp", aangesloten 
organisatie om dit plan uit te voeren. Zo gesteld komt dit 
initiatief derhalve uit de vrije maatschappij voort. Deze or-
ganisatie zal de kosten zelf dragen, daartoe door het Neder-
landse werkende volk, zoals dat heet, in staat gesteld, doch 
deze organisatie heeft de ambtelijke en de praktische hulp van 
de Overheid nodig en wij vertrouwen, gezien het antwoord 
van de Ministers, dat deze organisatie aan de arbeid kan gaan 
en dat een aanvrage tot het toelaten van jonge vluchtelingen 
niet zal worden afgewezen. 

Als krachtig argument mogen wij hieraan toevoegen, dat 
de transporten van kinderen, die uit Berlijn, uit West-Duits-
land en uit Oostenrijk naar Nederland zijn gekomen, niet de 
geringste moeilijkhed hebben gegeven, wanneer men kwam 
te staan voor de vraag: gaan deze kinderen terug? Voor zover 
wij het kunnen beoordelen, zijn altijd alle kinderen van alle 
transporten teruggegaan. Als deze bona fide organisatie in 
overleg met de Duitse instanties zegt: Wij garanderen u, dat 
deze 100 vluchtelingen na een jaar goed voorbereid in het 
Duitse leven ingeschakeld worden, kan daarentegen geen be-
zwaar worden gemaakt. Dat dit uiteraard slechts een druppel 
op een gloeiende plaat is, men zal het niet ontkennen; dat er 
nog betere pogingen tot hulpverlening te denken zijn, ook, en 
dit wordt door ons zonder aarzelen toegegeven, doch wij heb-
ben op te passen, dat het betere niet de vijand wordt van het 
goede. 

De laatste opmerking kwam mij te binnen, toen ik luisterde 
naar het overigens zo aangename betoog, dat de geachte af-
gevaardigde mejuffrouw Klompé heeft gehouden, waarin zij 
ook over dit onderwerp sprak. 

Persoonlijk juichen wij dus de komst van deze jonge vluchte-
lingen zeer toe. Niet alleen omdat jonge vluchtelingen geholpen 
zullen worden, doch ook omdat wij volkomen instemmen met 
de woorden van de Minister Hulp aan vluchtelingen moet een 
zaak des volks zijn en Overheid en volk moeten hier nauw 
kunnen samenwerken. Ook om deze redenen verheugen wij 
ons, met de Ministers, dat concreet werk staat te geschieden. 
Het bewijs, dat bij de Departementen, wat betreft de verzorging 
van vluchtelingen, een goede wind waait, mochten wij ook put-
ten uit de uitleg, die de Minister aan artikel 34 van het Ver-
drag geeft. 

Alvorens ik hierover iets zeg, zou ik gaarne de Minister een 
vraag willen stellen, die moeilijk in het Voorlopig Verslag kon 
staan. nl. of het hem wellicht mogelijk is een uiteenzetting te 
geven betreffende het geval van de in „De Volkskrant" van 
vanmorgen genoemde Nederlandse echtgenote van een onder-
gedoken Pool. Hierover hebben in andere dagbladen uitvoe-
rige verhalen gestaan en ik geloof, dat wij thans de gelegenheid 
moeten aangrijpen om hieromtrent inlichtingen te vragen. Ik 
vertrouw er op, dat de Minister van Justitie niet op formele 
gronden, omdat het niet in het Voorlopig Verslag heeft ge-
staan, een antwoord zal weigeren, maar een antwoord zal 
geven. Dit zal de Tweede Kamer ongetwijfeld op prijs stellen. 

Ik keer nu terug tot artikel 34. 
Dit artikel handelt namelijk over de naturalisatie en de 

verdragsluitende partijen verbinden zich. voor zover mogelijk, 
de assimilatie en de naturalisatie van vluchtelingen te verge-
makkelijken. Het artikel geeft aan, dat de partijen in het bij-
zonder er naar zullen streven de procedure van de naturalisatie 
te bespoedigen en de tarieven en de kosten van de procedure 
zoveel mogelijk te verminderen. De breedste uitleg van dit ar-
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tikel geeft de Memorie van Antwoord (blz. 3), waar zij op-
merkt en tevens toezegt: 

„Wat betreft de uitvoering van artikel 34 van het onder-
havige Verdrag, delen de ondergetekenden mede, dat in 
daartoe geëigende gevallen kosteloze naturalisatie in wei-
willende overweging zal worden genomen.". 

Deze zin is voldoende om ons, wat betreft de naturalisatie, 
volkomen gerust te doen zijn. Wij mogen volledigheidshalve 
verwijzen naar hetgeen wij in de aanvang van ons betoog om-
trent de assimilatie, en de daarmede te verbinden naturalisatie, 
hebben opgemerkt. 

Ons eindoordeel in zake het verdrag thans samenvattende 
mogen wij dankbaar vaststellen, dat Nederland door aanvaar* 
ding en toepassing van dit verdrag een grote stap vooruit doet, 
dat Nederland duidelijk uitspreekt te verstaan welke inter-
nationale verplichtingen het ook te dien opzichte heeft, en 
voorts, dat Nederland blijkt te beseffen, dat de soldaten van 
het leger des verzets, strijdende in de landen van onderscheidene 
dictatuur, recht hebben op hulp, op de hulp ook van Neder-
land. Opdat ons kleine land, onze bescheiden Staat en ons 
beperkt volk groot zijn in alle dingen, waarin kleine Staten 
en volkeren groot kunnen zijn. 

Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen: Mijnheer de Voor-
zitter! Helaas heb ik vanmiddag pas vernomen, dat mijn collega 
de heer Schmal wegens dringende ambtsbezigheden niet over dit 
onderwerp kan spreken, maar ik vind het onderwerp toch te 
belangrijk om er niet iets, al is het improvisatiegewijze, over te 
zeggen. 

Eén van de meest tragische problemen, waarvoor wij in deze 
tijd slaan, is wel het vluchtelingenvraagstuk. Het is jammer, 
dat deze conventie zo laat is ingediend, maar wij zijn nu ge-
lukkig aan de openbare behandeling toe. 

Ik constateer voorts met genoegen, dat de heer Haken niet 
wil, dat sommige leden in het Voorlopig Verslag de daarin 
genoemde spionnen en misdadigers tot alle vluchtelingen zou-
den willen uitstrekken. Ik vind dat een winstpunt. Wij moeten 
goed zien, waar wij met de vluchtelingen staan. Tot nu toe 
gelden voor de vluchtelingen slechts de vreemdelingencirculaires 
en regelingen van het Departement van Justitie. Zij vallen daar-
onder en dat brengt verschillende moeilijkheden met zich. Ik 
vraag mij dan ook af, hoe men bij de huidige bepalingen 
een andere regeling zou willen volgen voor de vluchtelingen 
dan voor vreemdelingen zonder dat men tot een aparte regeling 
komt, tot een eigenlijke vluchtelingenwet. ledere vluchteling is 
vreemdeling, maar niet iedere vreemdeling is vluchteling. Ik 
heb in ander verband hierover ook weleens gesproken en ik 
geloof, dat het nodig is, dat wij deze zaak nog eens met klem 
stellen. Er zal dus iets anders moeten worden gedaan voor 
de vluchtelingen, willen wij hen niet onder het vreemdelingen-
beleid doen vallen. Wil men hun een aanvaardbare status geven, 
dan moet er iets komen, iets anders dan hetgeen nu in de 
vreemdelingencirculaires staat. Bovendien zijn er vluchtelingen 
in onderscheidene variatie. 

Nederland kan soms ook voor vluchtelingen een transitoland 
zijn. Sommigen — het zijn er vaak velen — willen verder. 
Zij hebben heel vaak ons land niet uitgezocht, maar zijn er als 
het ware heengedreven. Velen willen naar Amerika, Canada 
of Australië. Zij beseffen volkomen, dat dit een overbevolkt 
klein land is en dat er aan de overzijde van de oceaan stellig 
meer ruimte en mogelijkheden voor hen zijn. De vraag is 
echter hoe daar te komen en soms hebben zij het Nederlander-
schap nodig om verder te komen. Zij gebruiken als het ware 
het Nederlanderschap hiervoor, wat mij toch eigenlijk niet 
ongeoorloofd lijkt. Als zij de wens om te emigreren te kennen 
geven, worden zij vaak door de Vreemdelingendienst gemaand 
om met die emigratie ernst te maken. Ik geloof, dat wij met 
nadruk moeten zeggen, dat die aanmaning niet mag uitgroeien 
tot een druk en dat die aanmaning niet als iets opgelegds mag 

Wttewaall van Stoetwegen e. a. 
worden gevoeld. Immers de vluchteling kan niet terug; hij kan 
alleen maar verder. 

Er zijn ook vluchtelingen, die hier willen blijven, omdat zij 
op de een of andere wijze een band met Nederland hebben. 
Geef hun dan een gemakkelijker naturalisatiekans. Wil men 
verder, geef hun dan meer faciliteiten, die voor deze mensen 
meer mogelijkheden bieden. Ik begrijp, dat ik spreek over een 
moeilijke zaak. Immers de uitgebreide informaties, die bij een 
naturalisatie verzoek genomen worden en genomen moeten wor-
den — ik zeg dat met nadruk —, zijn bij een vluchteling buiten* 
gewoon moeilijk. Men kan eigenlijk niet precies te weten 
komen waar hij vandaan komt. Men weet alleen het land van 
herkomst, maar men kan in de plaats, waar hij vandaan komt, 
geen informaties inwinnen, zoals men dat tegenover vreemde-
lingen, niet-vluchtelingen wel kan doen. Nu wordt dus de nalu-
ralisatie moeilijk en die moet eerder gemakkelijker gemaakt 
worden. In de Memorie van Antwoord op blz. 3 staat, dat 
kosteloze naturalisatie in welwillende overweging zal worden 
genomen. Als dit gemakkelijk wordt toegepast, is het een be-
langrijke faciliteit. Immers, een man, die hier werkt, laten wij 
zeggen in de mijnen, kan onmogelijk f 200 in korte tijd over-
sparen voor zijn naturalisatie. Ik neem nu een voorbeeld, er zijn 
velerlei categorieën. Ik zou niet, zoals in het Voorlopig Ver-
slag gesuggereerd wordt, de Permanente Vreemdelingen Advies-
Commissie een functie in dezen willen geven of een beslissing. 
Het vluchtelingenvraagstuk vraagt nadere en andere voorzie-
ningen. Laat de Regering hier nu eens met constructieve denk-
beelden komen. 

Er is nog een punt, waarover ik een kort woord wil zeggen, 
nl. de hulp aan vluchtelingen. Integratie in het land, waar zij 
zijn, is mogelijk van Oost-Duitsers in West-Duitsland. Het is 
voor andere categorieën soms helemaal niet mogelijk of veel 
minder gemakkelijk. Incidentele hulp, zoals deze door vele 
organisaties is gegeven, vooral in de afgelopen winter, is prach-
tig, maar het is geen oplossing. Wij moeten dat goed beseffen. 
Het is slechts een lenigen van nood. Er is nu een gunstige eco-
nomische conjunctuur in Nederland. Het gaat ons goed, maar 
dat geeft ook verplichtingen tegenover de minder bedeelden en 
dus ook tegenover de vluchtelingen. Een milder toelatingsbeleid 
moet thans toch wel tot de mogelijkheden behoren. In het alge-
meen zou ik de Regering willen vragen de oude tradities van 
gastvrijheid van Nederland voort te zetten, met nuchterheid, 
maar ook met warmte. Wij kunnen niet alles, maar wij kunnen 
wel veel, indien wij maar willen. De millioenen, die hier zijn op-
gebracht voor de vluchtelingen in een betrekkelijk korte tijd en 
waaraan het gehele Nederlandse volk heeft medegedaan, moe-
ten de Regering toch ook wel iets zeggen, in dien zin, dat 
Nederland iets over heeft voor de vluchteling. Dan moet echter 
ook van de kant van de Regering worden overwogen, of er 
door haar iets kan worden gedaan in de vorm van de totstand-
brenging van een behoorlijke regeling voor de vluchtelingen. 

De heer Welter: Mijnheer de Voorzitter: Wij hebben tegen 
de goedkeuring van het op 28 Juli 1951 te Genève onder-
tekende verdrag betreffende de status van de vluchtelingen 
geen enkel bezwaar. Wij achten dit verdrag in overeenstem-
ming met de beste tradities van ons volk en de goede waarde-
schatting, die ons volk door de hele historie heen heeft ge-
demonstreerd en in de praktijk heeft gebracht. 

Wij zouden alleen een enkele opmerking willen maken naar 
aanleiding van hetgeen de Regering heeft gezegd omtrent de 
Ambonezen, die in verband met de souvereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië naar Nederland werden overgebracht, nl. dat 
die niet kunnen worden beschouwd als vluchtelingen, in dit 
verdrag bedoeld. Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat het 
verstandig is — en wij doen het ook gaarne —, dat wij ons 
houden aan uw „ruling" om deze aangelegenheid thans niet 
uitvoerig te bespreken, omdat dit beter kan geschieden bij de 
behandeling der begroting. Anderzijds zouden wij het op prijs 
stellen, ons standpunt ten aanzien van de Ambonezen en de 
personen van gemengde afstamming vast te leggen voor het 
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toekomstige debat, opdat ons te zijner tijd niet kan worden 
voorgehouden, dat wij door het aanvaarden van het vluchte-
lingenverdrag tevens zonder meer zouden hebben aanvaard 
de interpretatie van de Regering met betrekking tot de status 
van genoemde personen. Indien de Regering dus op hetgeen 
ik daaromtrent zeg, niet zal antwoorden, dan kan ik dat be-
grijpen, dan aanvaard ik dat. Mijnerzijds bedoel ik alleen 
een reservering van rechten en verder zeggen wij: wir sehen 
uns wieder aul' den Barrikaden. 

Wij zijn, in tegenstelling tot de Regering, van oordeel, dat 
de omstandigheden en voorwaarden, waaronder de overbren-
ging herwaarts plaats vond van de Ambonezen, en van Neder-
landers van gemengde afstamming, stellig niet van dien aard 
zijn, dat het gemotiveerd zou zijn op grond alleen daarvan hun 
de status van vluchteling te ontzeggen. 

Waar het op aankomt toch, is dit, dat deze mensen niet in 
hun geboorteland zijn gebleven, omdat zij bevreesd waren voor 
hun leven en terecht meenden, dat zij asyl zouden vinden 
in Nederland. Dat de Ambonezen en masse zijn overgebracht 
hierheen op 's lands kosten, hield verband met de omstandig-
heid, dat zij tot aan de opheffing van het K.N.I.L. in Neder-
landse krijgsdienst waren en het overbrengen herwaarts van 
deze gewezen strijdkrachten toch wel het minste was, wat 
Nederland voor hen kon doen. 

Bovendien, indien zij geen vluchtelingen zijn, wat zijn zij 
dan wel? Zijn zij Indonesische Staatsburgers, die hier met va-
cantie vertoeven? Ik meen, dat de betrokkenen daartegen de 
ernstigste bezwaren zouden aanvoeren, en dit op goede gronden 
van objectief recht. 

Wat betreft de personen van gemengde afstamming, die de 
Indonesische nationaliteit bezitten, ligt het in de verwachting, 
zo zegt de Regering, dat zij bij blijvende vestiging hier te lande 
wel naturalisatie-aanvragen zullen indienen. Dit is een opmer-
king, die, naar onze mening, niet ter zake dienende is. Het 
gaat er om, dat ook zij vluchtelingen zijn en op een of andere 
wijze de status van vluchteling moeten hebben. 

De Regering wijst er op, dat de ontkenning van de status van 
vluchteling niet meebrengt, dat de betrokkenen rechteloos zijn. 
Ik zou zeggen: dat moest er nog maar bijkomen, dat op Neder-
lands grondgebied enige duizenden of tienduizenden mensen 
rechteloos zouden zijn! 

Waar het op aankomt, is, dat, nu het Verdrag van Genève 
in het rechtsstelsel van ons land wordt ingevoerd, een nieuwe 
categorie van personen, de vluchtelingen, een afzonderlijk in 
dat verdrag geregelde status krijgt, terwijl de Ambonezen en 
de personen van gemengde afstamming die status niet ver-
krijgen. 

Nu kan de Regering wel zeggen, dat zij in feite niet in on-
gunstiger omstandigheden verkeren dan zij, die de status van 
vluchteling hebben, maar dit schijnt ons niet juist, omdat zij 
volgens de Regering in het geheel geen status hebben en als 
zodanig natuurlijk wel in ongunstiger omstandigheden verkeren 
dan £ij, die wèl een status hebben. 

Als de Regering nu zegt, dat de Ambonezen en de per-
sonen van gemengde afstamming naar de letter van het 
verdrag niet daaronder gebracht kunnen worden, dan moet 
ik dat toegeven. De letter van de bepalingen Iaat een andere 
opvatting niet toe. 

Maar nu voor vreemdelingen-refugiés in ons rechtsbestel 
een speciale figuur wordt gecreëerd, menen wij, dat voor 
Ambonezen en personen van gemengde afstamming niet kan 
worden volslaan met hun positie ongeregeld en zwevende 
te laten. 

De rechtsfiguur, die voor de vreemdelingen-refugiés is ge-
maakt, moet naar onze mening de inspiratie en de leidraad 
vormen voor een afzonderlijke regeling, los van het verdrag, 
ten behoeve van de Ambonezen en de personen van gemengde 
afstamming: men zou het kunnen noemen een regeling sui 
generis. Dit behoeft geen wet, zelfs geen besluit te zijn, maar 
een gedragslijn, een policy, die geïnspireerd is op de begin-
selen van het verdrag. 

Deel ï Zitting 1954—1955 
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Wij zijn het met de heer Roosjen eens, dat die gedragslijn 

zelfs breder en ruimer moet zijn voor Ambonezen en voor 
personen van gemengde afstamming dan voor vreemdelingen. 
Laten wij nooit vergeten, dat èn de Ambonezen èn de per-
sonen van gemengde afstamming ons nader staan, veel nader, 
dan de vreemdelingen-refugiés. Ten dele zijn zij zelfs met 
ons door banden des bloeds verbonden. 

Ik meen, dat deze gedragslijn tot grondslag moet hebben 
het beginsel, dat is neergelegd in artikel I, sub E, van het 
verdrag, houdende het beginsel van het z.g. nationaal treat-
ment, luidende: 

„Dit verdrag is niet van toepassing op een persoon, 
die door de bevoegde autoriteiten van het land, waar 
hij zich heeft gevestigd, beschouwd wordt de rechten en 
verplichtingen te hebben, aan het bezit van de nationali-
teit van dat land verbonden.". 

Dan is er nog een punt, waarop ik gaarne nader antwoord 
van de Regering wil hebben. In de Memorie van Antwoord 
staat in 4°, dat aan de in de woonoorden vertoevende Am-
bonezen binnenkort een legitimatiebewijs zal worden uit-
gereikt. Hoe wordt de status van de Ambonezen in dat legi-
timatiebewijs uitgedrukt? Indien daarin vermeld zou staan, 
dat zij Indonesische staatsburgers zijn, zouden zij dat bewijs 
niet willen aanvaarden. Hoe denkt de Regering zich de status 
van de Ambonezen in dat legitimatiebewijs aan te duiden? 

De Voorzitter: Naar aanleiding van het overleg, dat ik met 
de heren Ministers heb kunnen plegen, komt het mij beter 
voor, hen morgen in de gelegenheid te stellen te antwoorden. 

De algemene beraadslaging wordt verdaagd. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat de Centrale 
Afdeling met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 

A. te verzenden naar de vaste Commissie voor Verkeer en 
Waterstaat het wetsontwerp Verruiming van de mogelijkheid 
tot het verlenen van een geldelijke tegemoetkoming ingevolge 
artikel 13 van de Zuiderzeesteunwet (Stb. 1925, 290) (4014); 

B. te verzenden naar een bijzondere commissie het wets-
ontwerp Wijziging van de Instellingswet Productschappen en 
Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (4016). 

Ik stel voor, deze Bijzondere Commissie te doen bestaan uit 
elf leden, ieder met een plaatsvervanger. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik benoem in deze commissie dezelfde leden 
en plaatsvervangende leden, die zitting hebben gehad in de 
Commissie van Voorbereiding voor de reeds aangenomen wets-
ontwerpen tot: a. instelling van een productschap voor zuivel; 
b. opheffing van het Hoofdbedrijfschap voor Zuivel, Marga-
rine, Vetten en Oliën en het Bedrijfschap voor Zuivel (3898), 
t.w. tot leden de heren Groen, Schilthuis, De Ruiter, Stapel-
kamp, Den Hartog, Koersen, Haken, Vondeling, Welter, Van 
der Ploeg en Roemers en tot hun plaatsvervangers respectieve-
lijk de heren Van Koeverden, Peschar, Kikkert, Biewenga, 
Ankersmit, Janssen, Reuter, Egas, Van Dis, Droesen en 
Nederhorst. 

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 te 4.49 uur namiddag gesloten. 

TWEEDE KAMER 


