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27ste VERGADERING — 6 DECEMBER 1951 

2300. Vaststelling van Hoofdstuk IV (Departement van Justitie) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 

(Minister Muldcrije e. a.) 
Onvoorwaardelijk verwerpelijk en niet acceptabel is het derhalve, 

naar mijn vaste overtuiging, illegale binnenkomst te doen sanction-
neren, door de Minister van Justitie te willen binden in zodanige 
gevallen te beginnen, de binnenkomst te gedogen, om vervolgens een 
onderzoek procedure in het werk te stellen, in overleg met bepaalde 
organisaties of comité's, dat er op gericht is of emigratie voor te be
reiden öf verblijf in Nederland toe te staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik de bezwaren mag samenvatten, 
komen zij op het volgende neer. 

Voorschriften tegen illegale binnenkomst zijn volstrekt onmisbaar 
wegens de noodzakelijke controle op het aantal toe te laten vreemde
lingen en op hun gedragingen. 

De motie zou illegale grensoverschrijding uitlokken en tot onover
zienbare en tevens onaanvaardbare consequenties leiden. 

Geen vreemdeling wordt binnengelaten dan na een zo nauwkeurig 
mogelijk onderzoek omtrent identiteit, antecedenten, politieke in
stelling, mogelijke gevaarlijkheid voor de veiligheid, alles ter beveili
ging van onze gemeenschap, die op de gewraakte wijze volkomen zou 
ontbreken. 

Dit alles is te meer onaannemelijk, omdat Nederland zijn aandeel 
in het bijzonder in de „hard core", en wat daartoe te rekenen valt, 
redelijkerwijze al heeft genomen en neemt. 

Emigratiemogelijkheid voor onze mensen wordt bemoeilijkt, omdat 
nog zoveel meer gegadigden en nu dus ook vreemdelingen aan bod 
komen, waarvoor wij de emigratie zouden moeten gaan voorbereiden, 
terwijl Nederland belangrijke bedragen uitlegt om eigen mensen elders 
een bestaan te verschaffen. Die emigratiemogelijkheid wordt op deze 
wijze doorkruist en op onverantwoorde wijze in gevaar gebracht. 

De motie gaat er ten onrechte van uit, dat Nederland asylland zou 
zijn ten opzichte van deze vluchtelingen, hetgeen dus in de overgrote 
meerderheid der gevallen niet zo is. 

Onze binnenlandse veiligheid is bij dit alles ten nauwste betrokken, 
daar niet altijd alle verhalen over geestclijke-terreur-ontvluchting met 
de waarheid blijken overeen te stemmen. 

Samenvattende: deze motie is in deze vorm voor mij volstrekt 
verwerpelijk, omdat het grcnstoezicht zich niet aldus de tanden kan 
laten uitbreken. 

Ik vraag mij af: hebben haar ondertekenaars wel voldoende beseft, 
dat het hier om grote belangen gaat en dat illegale binnenkomst een 
belangrijke verstoring zal betekenen van het regulerende werk, dat in 
dit opzicht wordt gedaan, en een gevaar oplevert voor de bescherming 
van onze binnenlandse veiligheid? 

Het spreekt ook vanzelf, dat dit niet slechts belangen zijn, die de 
Minister van Justitie aangaan, doch dat ook economische en sociale 
belangen hierbij ten nauwste zijn betrokken. 

Wanneer de motie de strekking zou hebben de Minister van Justitie 
uit te nodigen om, indachtig aan de oproep, tot uiting gebracht in 
het schrijven van H.M. de Koningin aan de President van de Ver
enigde Staten van Noord-Amerika, te onderzoeken, zo nodig ook 
in overleg met andere gelijkgezinde landen of nog een grotere bij
drage kan worden verleend tot voorziening in de nood van legale 
bona fide politieke vluchtelingen, die als soldaten van het leger der 
geestelijke weerbaarheid mogen worden beschouwd, ja, dan zou zij 
voor mij aannemelijk zijn. 

Ik meende niet te mogen nalaten, Mijnheer de Voorzitter, nu ik 
meer nauwkeurig van de inhoud der motie heb kennis genomen, deze 
opmerkingen alsnog te maken. Ik dank u. Mijnheer de Voorzitter, 
dat u mij daartoe de gelegenheid hebt gegeven. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd over de nadere mede
delingen van de Regering te bepalen op ten hoogste vijf minuten per 
spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Scheps: Indien, Mijnheer de Voorzitter, de Minister ge
zegd zou hebben: Ik ben bereid met de voorstellers van de motie 
nader om de tafel te gaan zitten en eens met elkander te gaan spreken, 
zou ik hebben geantwoord: het geluk van een aangenomen motie 
zou in zijn tegendeel, derhalve tot ongeluk, verkeren, indien ik dat 
zou weigeren. Derhalve is het logisch de motie in te trekken en de 
sprekers rond de tafel te voeren. Ik had gedacht, dat de Minister in 
dc/e geest zou hebben gesproken. Dit nu heeft hij niet gedaan en 
dit heeft het voor mij onmogelijk gemaakt in deze geest de motie 
nu eigenhandig ter ziele te brengen. 

Het spreekt vanzelf, dat de motie — ik moge verwijzen naar mijn 
eeiste betoog, over deze stof gehouden — betrekking heeft op het 

(Scheps) 
gehele geval, derhalve ook op de illegale overschrijding van de gren
zen. De motie heeft de bedoeling het vraagstuk breed te bezien. Als 
illegale overschrijding van de grens verkeerd is — en ik ben bereid 
dit de Minister formeel toe te geven —, is illegale uitleiding ook 
verkeerd. Wat er op het ogenblik in Nederland gebeurt, is in strijd 
met de moraal, die het Nederlandse volk past. Wanneer men boven
dien de vraag stelt, of men de vluchtelingen kan terugleiden naar 
hun land van herkomst, en men voegt daaraan toe — de Minister 
staat gelukkig op dat standpunt —, dat men Polen, Balten, Oekraï-
ners en allerlei andere bona fide politieke vluchtelingen niet kan 
terugleiden naar Tsjecho-Slowakije, Polen, de Baltische Staten en 
de Ockraïnische gebieden, noch naar welk gebied ook, komt toch de 
vraag op: Wat moeten wij dan met deze vluchtelingen doen; waar 
leiden wij die vluchtelingen dan heen? Het is onverantwoord om 
te zeggen: Ga dan maar met deze vluchtelingen naar de Nederlandse 
grens; om halfzes is de (Duitse) wacht niet actief, schuif de vluchte
lingen er dan maar overheen. Wanneer men de vluchtelingen vrij 
daarheen wil laten wandelen, vrees ik, dat men in Duitsland zeggen 
zal, dat Duitsland ook niet verplicht is Tsjechen, Polen, Balten, enz. 
op te nemen en dat Duitsland deze vluchtelingen als zodanig ook 
niet kan aanvaarden. Zie hier ook een deel van het probleem. 

In de tweede plaats heb ik gegevens genoeg om aan te nemen, dat 
men in West-Duitsland helaas op het standpunt staat, dat de in
woners van Oost-Duitsland, van de Oost-Zone, niet behoren tot de 
West-Duitse Staat en als zodanig niet (meer) als Duitsers worden 
beschouwd. U kunt dit met mij. Mijnheer de Voorzitter, onaanvaard
baar en onbegrijpelijk vinden, doch ik heb er de gegevens van. Het 
is een feit, dat de West-Duitsers tot de Oost-Duitsers zeggen: Wij 
nemen u niet op. Ik heb dit alles tot tweemaal toe betoogd en ik 
heb aan de Minister gevraagd: Wat doet Nederland dan? Het ant
woord daarop heb ik niet gekregen. Pleegt Nederland, pleegt de 
Minister, plegen de Nederlandse autoriteiten dan overleg? 

Het is mij voorts niet duidelijk, dat, wanneer Nederland stad en 
land afreist om mijnwerkers te vinden en er b.v. een tiental Polen 
illegaal over de grens zou gekomen zijn, wij deze mijnwerkers niet 
zouden kunnen opnemen en als mijnwerkers niet zouden kunnen in
schakelen in ons economisch leven. Nogmaals, dat is mij niet duide
lijk. 

De moeilijkheden van de Minister zie ik volkomen. Daarom heb 
ik gezegd: er zijn bona fide comité's, die gesticht zijn en in het leven 
gehouden worden door Rooms-Katholieken, Protestanten en socialis
ten. Dezen hebben contact met hun Zwitserse, Franse en Amerikaanse 
geloofs- en partijgenoten. Maar wat is het geval? Iemand, die hier 
een jaar clandestien vertoeft, krijgt b.v. medewerking van zo'n comité 
en bewilliging om in de Verenigde Staten van Noord-Amerika te 
worden toegelaten. Zo nodig krijgt hij hiervoor van de Amerikanen 
het geld gestuurd. Komt men dan bij de verschillende instanties, dan 
zeggen deze tot deze emigranten in hope, dat zij onderaan de lijst 
kunnen komen te staan. Zij zijn weliswaar in Nederland, doch clande-
sten en zonder papieren. Dit alles geeft toestanden, die niet aanvaard
baar, die onhoudbaar zijn. Daaruit komen wij alleen als wij een uit
weg zoeken en samen willen gaan praten. 

Bestaat er niet, Mijnheer de Voorzitter, de z.g. Commissie-Schilt-
huis, die bepaalde gevallen moet beoordelen? Wij tasten echter vol
komen in het duister, welke de gevallen zijn, die zij ter beoordeling 
krijgt. De praktijk toont, dat, wanneer politieke vluchtelingen in 
contact komen met de bestaande „Commissies tot hulp en bijstand 
aan politieke vluchtelingen", deze commissies, bestaande uit zeer 
redelijke Nederlanders, bereid zijn alle medewerking te verlenen en 
dat, wanneer de Minister menen zou, dat bepaalde vluchtelingen 
voor nader streng verhoor zouden moeten worden opgenomen, deze 
commissies zeker bereid zijn alle medewerking te geven. Opdat alles 
onderzocht worde en wij geen spionnen binnenhalen. Daartoe is 
elk Rooms-Katholiek, elk Protestants, elk liberaal en elk socialistisch 
comité bereid. Deze bereidheid kan niet werken en dit is het grote 
verschil, wanneer men straf zegt, dat deze lieden clandestien het land 
binnengedrongen zijn en zij er — clandestien — dan maar weer uit 
moeten ook. Tegen deze geest moeten wij ons, als weldenkende 
mensen, verzetten. Dat is, gelijk wij reeds enige malen opmerkten, 
in strijd met de historische tradities van ons vrijheidlievende volk. 
Men kan gemakkelijk zingen en daardoor zeggen: 

„Zou men armoede lijden om een mondje meer? 
O, waar mensen strijden, helpt de Heer!", 

doch men moet uit deze overtuiging, ook een overtuiging des 
geloofs, leren ieven, ook ons volk, als Staat der Nederlanden.0 
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