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2. Algemeene beraadslagingen over de Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1939. 

(Minister de Wilde e. a.) 

geven; maar met leedwezen had hij vernomen, dat het dan de 
bedoeling zal zijn die compensatie op den duur te doen 
afloopen. Daartegen kan de heer Drees toch weinig bezwaar 
maken. Men kan hier strijden over de vraag, hoe lang die 
compensatie zal moeten duren, maar op zich zelf is het iets 
onnatuurlijks, dat over 10, 20 of 30 jaren aan een bepaalde 
gemeente nog compensatie gegeven moet worden voor de 
derving van een vroegere belasting. Amsterdam b.v. heeft een 
zakelijke bedrijfsbelasting, Rotterdam, dat ook in financieele 
moeilijkheden verkeert, niet. Moet men nu ten eeuwigen dage 
aan Amsterdam een compensatie geven voor de afschaffing van 
de zakelijke bedrijfsbelasting en aan Rotterdam niet? De heer 
Drees zal de eerste zijn om toe te geven, dat dit niet juist zou 
zijn. Hoewel ik deze zaak eerst nog met mijn ambtgenoot van 
Sociale Zaken moet bespreken, en later in den Ministerraad 
behandelen, wil ik nu reeds zeggen, dat het naar mijn meening 
het beste zou zijn een stelsel uit te denken, waarbij die com
pensatie afloopt. 

De Voorzitter: I n verband met den mij kenbaar gemaalden 
wensch van eenige leden om nog het woord te voeren, stel ik 
aan de Kamer voor, de gelegenheid te openen tot spreken in 
derden termijn, mits die besprekingen zich bepalen tot het 
Regeeringsbeleid in verband met de toelating van vreemdelingen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd in dezen derden 
termijn te bepalen op ten hoogste een kwartier per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Albarda: Mijnheer de Voorzitt-er! He t doet mij ge
noegen, dat de Regeering van deze gelegenheid heeft gebruik 
gemaakt om eenige min of meer uitvoerige mededeelingen te 
doen omtrent haar beleid ten aanzien van de Joodsche vluch
telingen. Wij hebben zeker allen met belangstelling vernomen, 
dat de Regeering de toelating van Joodsche vluchtelingen reeds 
Vrijdag jl. eenigermate heeft verruimd en dat zij ook rekening 
houdt met de noodzakelijkheid om een paar barakkenkampen 
in gereedheid te brengen, waarin een groot aantal vluchtelingen 
zal kunnen worden gehuisvest. 

Evenwel, het spijt mij dit te moeten zeggen, kan ik de 
Regeering niet de verzekering geven, dat alle leden der Kamer 
door haar mededeelingen volledig tevreden zijn gesteld. Bij mij 
althans en bij vele anderen is het gevoel gebleven, dat de 
toelating toch nog niet die ruimte zal krijgen, die overeenstemt 
met den wensch van het Nederlandsche volk. Er heeft zich in 
deze dagen bij het Nederlandsche volk een zeer schoon ver
schijnsef voorgedaan. De schier algemeene uitingen van mede
doogen en ook van afschuw, maar tevens van bereidwilligheid 
cm°de handen uit de mouw te steken, om zelf offers te brengen, 
om huisvesting en steun te verleenen, maken deze _ dagen, 
ondanks het vreeselijke, dat geschied is, in zeker opzicht tot 
schoone dagen van ons nationale leven. Ik geloof, dat die vele 
kringen van het Nederlandsche volk, die getoond hebben, diep 
onder den indruk te zijn van hetgeen gebeurd is en bereid te 
zijn de helpende hand uit te steken, zich niet bevredigd zullen 
gevoelen, wanneer zij de mededeelingen van de Regeermg ver
nemen. . 

In de eerste plaats meen ik — hoe moeilijk het ook is detail
critiek op mededeelingen uit te brengen, die ons maar in groote 
trekken zijn geschetst —, dat de beperkende bepaling, waarvan 
de Minister mededeeling heeft gedaan, nl. dat tot ons land 
zullen worden toegelaten zij, die komen uit de streek nabij de 
grens, aanleiding geeft tot menige vraag; met name tot de 
vraag of dit wel een beperking is, die aanbeveling verdient. He t 
schijnt mij toe, dat de gruwelen, waaraan deze ongelukkige 
slachtoffers trachten te ontkomen en waaraan wij hen allen 
zooveel mogelijk willen zien ontkomen, niet in de eerste plaats 
en niet in de grootste mate zich in de nabijheid van onze grens 
afspelen, maar dat zij juist de grootste aantallen slachtolters 
maken in plaatsen, die verder van onze grens zijn gelegen. Ik zou 
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dus gaarne willen, dat de Regeering die opvatting, dat in de 
eerste plaats de bewoners der grensstreek moeten worden gehol
pen, niet stringent naleeft. Ik denk ook aan de dingen, die zich 
gisteren hebben voorgedaan op Schiphol. Wanneer de beschrij
ving daarvan, welke de couranten van hedenmorgen hebben 
gebracht, juist is, kan men niet anders zeggen dan dat zich 
tooneelen hebben afgespeeld, welke hartverscheurend moeten 
worden genoemd. He t feit, dat menschen, die daar zijn aan
gekomen en waarschijnlijk niet allen in het bezit zijn geweest 
van de papieren in zoodanigen staat, als noodig is om hier 
verblijf te verkrijgen, per keerend vliegtuig moesten worden 
teruggezonden, terwijl een enkele van hen zelfs in een zoodanige 
gemoedsbeweging was, dat men het onverantwoord achtte hem 
in een vliegtuig te plaatsen, zoodat men hem tusschen twee 
rechercheurs met een auto heeft teruggebracht over de Duitscho 
grens, die hij meende in de goede richting te hebben gepas
seerd, heeft mij zoodanig aangegrepen, dat ik mij afgevraagd 
heb, of dit wel het juiste beleid is geweest. Ik wil mij liefst 
in de zachtste termen hierover uitspreken. Ik wil mij liefst 
over de geheele zaak in de zachtste termen uitspreken — hoewel 
mij dat moeite kost —, omdat ik niet blind ben voor de groote 
moeilijkheden, die aan de behandeling van deze materie vcor 
de Regeering verbonden zijn. Ik wil openhartig zeggen, dat ik 
volledig overtuigd ben, dat deze zaak niet zoo gemakkelijk is 
als vele goedwillende Nederlanders meenen. Zoo onbeperkt als 
wij in 1914 de vluchtelingen uit Antwerpen in ons land. hebben 
toegelaten, van wie verwacht kon worden, dat zij eerlang naar 
België zouden terugkeeren, kunnen wij thans geen toegang tot 
ons land verschaffen. He t is onaangenaam, dat het niet kan, 
maar het kan niet. Wij zien wel in, dat er een zekere beperking 
moet zijn. Maar daarom hoop ik, dat, als men uitgaat van de 
overweging, dat een zekere beperking noodzakelijk is, men dan 
niet zooveel mogelijk beperkt, maar men dan zooveel toelaat 
als maar eenigszins mogelijk is. 

Allerlei practische vragen, die daarmede verbonden zijn, wor
den in haar oplossing gemakkelijker gemaakt door de hartelijke 
medewerking van het Nederlandsche volk. Er zijn tal van ver
blijven beschikbaar gesteld. Uit alle gezindten der bevolking 
zijn gebouwen en kampementen aangeboden voor de huisves
ting. Hedenmiddag — zooeven bereikte mij dit bericht — heeft 
de gemeenteraad van Amsterdam met algemeene stemmen een 
motie aangenomen, waarin burgemeester en wethouders worden 
uitgenoodigd te bevorderen om, zoodra de Regeering besluit tot 
toelating van Joodsche vluchtelingen uit Duitschland, op groote 
schaal huisvesting te verschaffen onder meer in gemeente
gebouwen en mede met behulp van de burgerij in het eerst 
noodige voor deze vluchtelingen te voorzien. Om een Duitsch 
woord te gebruiken, wat ik anders in deze dagen niet gaarne 
doe: deze uitspraak is massgebend voor de stemming van het 
Nederlandsche volk. Allerlei practische moeilijkheden kunnen 
hierdoor gemakkelijker worden opgelost. Er worden tal van 
huizen geopend en gebouwen beschikbaar gesteld. Laat de 
Regeering zooveel mogelijk vluchtelingen toelaten, als maar is 
overeen te brengen met de belangen van het Nederlandsche 
volk. 

Ik ben de eerste om te erkennen, dat wij hier een zaak 
hebben, die internationaal moet worden bezien en opgelost. 
Daarom had ik u, Mijnheer de Voorzitter, in het begin van 
deze vergadering verlof gevraagd om juist naar de bemoeiingen 
van de Regeering op internationaal gebied eenige inlichtingen 
te mogen inwinnen. Nu krijgen wij van den Minister-President 
de werkelijk bedroevende en ontstellende mededeeling, dat de 
grenzen van andere landen potdicht zijn; maar daarnaast de 
mededeeling, dat de Regeering poogt die andere Regeeringen, 
waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan Frankrijk, België, 
Zwitserland, Denemarken en Engeland, tot een milde politiek 
te bewegen. Ik hoop althans, dat daartoe de bemoeiingen van 
de Regeering strekken. Ik zou er op willen aandringen, dat de 
Regeering in die richting haar uiterste best doet. Het moet 
mogelijk zijn om, wanneer die andere Regeeringen medewerken, 
een belangrijk aantal van deze ongelukkige menschengroep uit 
Duitschland in veiligheid te brengen. Het moet ook mogelijk 
zijn in Nederland een groot aantal menschen een eerste toe
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(Albarda e. a.) 
vlucht te verschaffen, opdat zij later over andere landen kunnen 
worden verdeeld. Zulke overeenkomsten tusschen de Staten 
moeten toch in bange uren als deze spoedig zijn tot stand te 
brengen. Overeenstemming moet spoedig worden verkregen; de 
Nederlandsche Eegeering moet daarvoor haar uiterste best doen. 

Nu is het te recht geen gebruik, dat in vergaderingen van 
het Nederlandsche Parlement een beroep wordt gedaan op 
vreemde Regeeringen; maar het is ook geen gebruik, dat er 
zulke ontzettende dingen gebeuren, als tegenwoordig plaats heb
ben. Ik wil in deze omstandigheden het ongebruikelijke doen 
en van deze plaats, uit den boezem van het Nederlandsche 
Parlement, tot die vreemde Regeeringen het verzoek richten 
om mede te werken tot een groot werk van menschlievendheid 
en rechtvaardigheid, dat aan de Joden zal moeten geschieden. 

De heer de Marchant et d'Ansembourg: Mijnheer de Voor
zitter! Zoowel in den eersten termijn als in den tweeden termijn 
van de algemeene beschouwingen heb ik over het Jodenvraag
stuk gesproken. Ik kan dus nu te dien aanzien zeer kort zijn. 
Mij dunkt, na hetgeen wij den laatsten tijd gelezen en vernomen 
hebben, kan niemand ontkennen, dat er een Jodenvraagstuk be
staat, en ook kan niemand, die gevoel heeft, ontkennen, dat het 
Jodenvraagstuk dient te worden opgelost buiten alle haat, buiten 
alle politiek en buiten de hartstochten, die men hier en daar 
aantreft. 

He t is ook niet voldoende, dat men dit vraagstuk gedeeltelijk 
oplost; men moet het in zijn geheel oplossen, en wanneer hier 
alleen maar gesproken wordt over het immigratie-vraagstuk, en 
alleen maar over Duitsehland, dan lost men daarmede in geen 
enkel opzicht het Jodenvraagstuk in zijn geheel op. Overeen
komstig de richtlijnen, die door den leider van de N. S. B . op 
22 October zijn vastgesteld en die in mijn repliek aan de Eegee
ring geciteerd zijn, heb ik aan den heer Voorzitter dezen middag 
een aantal vragen ter hand gesteld met het verzoek deze door 
te zenden aan de Ministers van Algemeene Zaken, van Buiten
landsche Zaken en van Justitie. Deze vragen stellen in de eerste 
plaats vast, dat het Jodenvraagstuk zich niet tot Duitsehland 
beperkt, maar dat het internationaal is. He t beste is misschien, 
dat ik de vragen even voorlees. De eerste vraag luidt: 

„Hebben de Ministers kennis genomen: 
o. van de maatregelen van de Duitsche regeering tegen 

de in Duitsehland wonende Joden, welke er op gericht zijn 
de Joden zooveel mogelijk uit Duitsehland te verdrijven? 

6. van den oorlog tusschen de Arabieren eenerzij ds en 
de Joden, gesteund door de Engelsche Regeering, anderzijds, 
welke ontstaan is als gevolg van de immigratie van de Joden 
in Palestina? 

c. van de uitwijzing uit Italië en van de voorgenomen 
uitwijzing uit Tsjecho-Slowakije van alle Joden, die zich 
na 1918 in deze landen gevestigd hebben? 

d. van de aankondiging van maatregelen tegen vreem
delingen in Frankrijk en Hongarije? 

e. van het feit, dat geen enkel Europeesch volk bereid 
is om de uit andere landen uitgewezen of uitgeweken Joden 
op te nemen?" 

Wij weten nog niet welke andere landen zullen volgen met 
maatregelen tegen de Joden, maar wij kunnen wel constateeren, 
dat het Jodenvraagstuk zich niet tot Duitsehland beperkt, maar 
dat het internationaal is. 

In de tweede plaats wijzen de vragen, die door mij gesteld 
zijn, den feitelijken grond aan, waarom het antisemitisme ook 
hier steeds groeiende is. Ik ben het met den Minister volkomen 
eens, dat het antisemitisme hier ook groeiende is. Eeeds in 1914 
is in Nederland een sterke invasie van Joden uit het Oosten te 
constateeren geweest; men heeft zelfs voor deze menschcn een 
aparten naam uitgevonden, de „Karpathen". Deze immigratie 
is steeds doorgegaan, en heeft sedert 1933 een zeer sterken om
vang aangenomen. Ik ben het met den Minister eens, dat deze 
invasie van Joden uit het Oosten ongewenscht is; zij is onge
wenscht zoowel voor het Nederlandsche volk alsook voor de 
sinds oudsher hier gevestigde Joden. Het standpunt, dat de 
Eegeering inneemt ten aanzien van de toelating van menschen, 
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die uit Duitsehland in ons land komen, lijkt mij dan ook niet 
logisch en juist. Er is geen grens getrokken; sommigen mogen 
binnenkomen, anderen niet, en dat lijkt mij niet juist. Logisch 
schijnt mij toe wat de andere landen doen, zooals de Minister
President zegt, nl. dat zij hun grenzen sluiten tegen de steeds 
toenemende immigratie, landen, die toch ook een Christelijk 
beginsel hebben. Mijn tweede vraag luidt daarom: 

„Is de Eegeering bereid: 
a. doeltreffender maatregelen dan tot heden te nemen 

om verdere overstrooming van ons land door uitgewezen of 
uitgeweken Joden te voorkomen; 

b. maatregelen voor te bereiden, ten doel hebbende het 
vertrek uit Nederland van de Joden, die zich na 1 Augustus 
hier te lande hebben gevestigd; 

ten einde door deze maatregelen de hoofdoorzaak van het 
ook hier te lande groeiende antisemitisme weg te nemen, 
zoowel in het belang van het Nederlandsche volk als in het 
belang van de sinds oudsher hier te lande wonende Joodsche 
families?" 

In de derde plaats meent de N. S. B . , dat wij ons hier niet 
moeten beperken tot een gedeeltelijke oplossing, maar dat een 
totale oplossing moet worden verkregen. Het is dus logisch, dat 
de oplossing moet worden gezocht in de richting van een inter
nationale regeling. Daarom luidt de derde vraag: 

„ I s de Eegeering bereid het initiatief te nemen tot een 
internationale conferentie te 's-Gravenhage in het Vredes
paleis van vertegenwoordigers" — dus niet slechts van de 
Eegeeringen, die de Minister-President heeft genoemd —, 
„maar van de Eegeeringen van Duitsehland, Engeland, 
Italië en Frankrijk, van Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije 
en Eoemenië, van Nederland, België en Portugal, om in 
gezamenlijk overleg een land te zoeken buiten Europa, waar 
ruimte, bodem en klimaat geschikt zijn tot behoorlijke, 
geleidelijke opneming van de Joden, die de Europeesche 
volkeren niet meer wenschen te herbergen en die anders 
niet zullen weten, waarheen zich te wenden?" 

In die richting ligt o. i. de oplossing. Nederland zal op die 
wijze een daad stellen en zich den dank van de wereld ver
zekeren. Wij willen gaarne een spoedig antwoord van de Eegee
ring hieromtrent vernemen. 

De heer Deckers: Mijnheer de Voorzitter! Met do Regeering 
ben ik van oordeel, dat het vraagstuk, waaromtrent wij in Neder
land voor een oplossing zijn komen te staan, niet eenvoudig is 
en ik geloof met den geachten afgevaardigde den heer Albarda, 
dat het vermoedelijk ingewikkelder is dan velen onzer land
genooten zich aanvankelijk kunnen voorstellen. De maatregelen, 
welke tot dusverre ter oplossing van het vraagstuk van de zijda 
van de Regeering genomen zijn, hebben in groote trekken, zooals 
wij ze door den heer Voorzitter van den Raad van Ministers 
hebben hooren uiteenzetten, mijn instemming. Ik geloof, dat do 
Regeering goed heeft gedaan door zich zoo spoedig mogelijk in 
verbinding te stellen met Mogendheden, die, gelijk wij, in aan
merking zouden kunnen komen om huisvesting te verleenen aan 
Duitsche Joodsche vluchtelingen. 

Ik durf vertrouwen, dat ook die Mogendheden, tot welke de 
Regeering van Nederland zich gewend heeft, zullen inzien, dat 
er omstandigheden zijn, waarin men niet al te veel en vooral 
niet al te lang moet redeneeren, maar waarin men om nood
lijdende medemenschen te helpen zoo spoedig mogelijk tot een 
daad behoort over te gaan. 

Wanneer mijn woning in brand staat en ik klop aan bij mijn 
buurman om tijdelijk onderdak, brengt de oude burenplicht 
mede, dat dit onderdak gegeven wordt, ook al is men slecht 
behuisd, en dat de boterham gedeeld wordt, ook al heeft men 
het zelf karig. 

Ik hoop dus, dat de Mogendheden, tot welke Nederland zich 
heeft gewend, zoo spoedig mogelijk op het standpunt, dat zij 
schijnen in te nemen, nl. de grenzen gesloten te houden, zullen 
terugkomen. 
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