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Het tweede kabinet-Drees (geformeerd door KVP-leider C.P.M.
Romme) regeerde in de schaduw van de Koreacrisis. De oorlog
die in de zomer van 1950 in Korea uitbrak tussen het communistische
Noorden en het westersgezinde Zuiden bracht Nederland in
grote problemen. De prijzen van grondstoffen die Nederland
moest importeren rezen de pan uit. De partners van het in 1949
opgerichte NAVO-bondgenootschap besloten bovendien hun
defensie-uitgaven drastisch te verhogen. In Nederland moest het
budget met 50% omhoog gedurende vier jaar, waardoor de defensieuitgaven een kwart van de rijksbegroting bedroegen.
Overigens was het met de efficiency binnen de krijgsmacht bedroevend
gesteld.
Eind 1950, begin 1951 werd een financieel-economisch noodprogramma
samengesteld op het hoogste ambtelijke en politieke
niveau. Voor het eerst was er een belangrijke rol weggelegd voor
de Sociaal-Economische Raad en het Centraal Planbureau. Het
plan van deze cijferaars zou de essentie vormen van de regeringsverklaring
die W. Drees (PvdA) op zaterdag (!) 17 maart 1951 in
de Tweede Kamer uitsprak. Dat plan was gebaseerd op een forse
beperking van de bestedingen: een consumptiebeperking van 5%
zou gepaard gaan met een stevige ingreep in de overheids- en
particuliere investeringen. Zelden werd het parlement geconfronteerd
met een regeerprogramma dat zo weinig speelruimte toeliet,
ook al omdat de grote kamerfracties zich bij de kabinetsformatie
aan de hoofdlijnen van dat programma hadden gecommitteerd.
Toch leverden de voorgestelde maatregelen tot uitvoering van het
in algemene termen gestelde programma de nodige politieke
spanningen op, spanningen die nog werden aangescherpt door
de naderende verkiezingen van 1952. Zo leidde het meningsverschil
over de keuze tussen globale maatregelen of een sterk
sturende rol van de overheid meer dan eens in de Kamer tot
stevige debatten.
De meeste departementen werden met pijnlijke maatregelen
geconfronteerd. Premier Drees, minister van Financien P. Lieftinck
(PvdA), en minister van Economische Zaken J.R.M. van den Brink
(KVP), hadden de ondankbare taak de bestedingsbeperking te
'verkopen'. Lieftinck moest bovendien ingrijpende en impopulaire
belastingmaatregelen verdedigen, Landbouw moest toezien
hoe de voedselsubsidies werden gekort, terwijl Sociale Zaken een
verlaging van de reele inkomens moest verdedigen. Binnenlandse
Zaken, Wederopbouw en Volkshuisvesting en Verkeer en
Waterstaat hadden het meest te lijden onder de beperking van de
publieke investeringen. De woningbouw, volksvijand nummer
een, werd nog enigszins ontzien, maar Verkeer en Waterstaat
werd zo goed als lamgelegd. Ook de gemeentelijke investeringen

werden aan banden gelegd, waardoor de gemeentelijke autonomie
in het geding kwam. Maar na driekwart jaar kon de buitenlandse
pers al 'le miracle hollandais' signaleren. Het beleid bleek
een succes en nog voor het einde van zijn regeerperiode kon het
kabinet de strakke teugels van de bestedingsbeperking al wat
laten vieren. Het electoraat schreef het succes op het conto van de
sociaal-democraten en hun boegbeeld Drees. De PvdA werd in
1952 voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij.
Overigens ging het tijdens Drees II om meer dan uitsluitend de
bestrijding van de gevolgen van de Koreacrisis. Bij Buitenlandse
Zaken spitsten de debatten zich bijvoorbeeld toe op de Europese
en Atlantische samenwerking, terwijl Uniezaken geplaagd werd
door de frustrerende erfenis van het koloniale verleden. Vooral de
Nieuw-Guineakwestie stond een goede relatie met Indonesie in
de weg. Koude-Oorlogsmaatregelen, een aanstaande
Grondwetsherziening en ambtenaren- en pensioenzaken slokten
veel tijd van Binnenlandse Zaken op, terwijl Justitie gestaag verder
werkte aan een aantal fundamentele wetsontwerpen zoals de
Pleegkinderenwet, de Advocatenwet en de Beginselenwet
Gevangeniswezen. Verder zag dit departement zich nog steeds
geconfronteerd met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog: de
berechting van oorlogsmisdadigers en de zaak-Menten bijvoorbeeld.
Verkeer en Waterstaat slaagde erin de structurering van de
vervoerssector te voltooien. Bij Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen tenslotte was de onderwijsvernieuwing het centrale
thema, terwijl ook de invoering van de televisie de gemoederen
beroerde. Het waren problemen die in meerderheid nog
steeds speelden toen de herinnering aan de Koreacrisis al lang
was vervaagd.
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Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), dat in 1971 op initia
tief van de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht F.J.F.M. Duynstee werd opge
richt, is sinds 1986 een gezamenlijke onderneming van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het CPG wil
door middel van de reeks Parlementaire Geschiedenis van Nederland na
1945 het werk voortzetten van W.J. van Welderen Rengers en P.J. Oud. Be
halve het voorliggende boek zijn inmiddels studies verschenen over de kabinetten-Schermerhorn-Drees (1945-1946), -Beel (1946-1948) en -Drees-Van
Schaik (1948-1951).
Tijdens de periode-Drees II (1951-1952) traden op enkele departementen
weliswaar nieuwe bewindslieden op, maar het kabinet opereerde op dezelf
de politieke basis als zijn voorganger, namelijk op de geliefde brede basis
van KVP-leider C.P.M. Romme: KVP, PvdA, VVD en CHU. Toch lagen de
politieke verhoudingen anders dan onder Drees-Van Schaik. De val van het
eerste kabinet onder leiding van W. Drees over de Nieuw-Guineakwestie
had diepe wonden geslagen: Drees nam het VVD-leider P.J. Oud zeer kwa
lijk dat hij het kabinet tot heengaan had bewogen, vooral omdat hij ver
moedde dat er meer achter diens optreden stak dan enkel onvrede over het
Nieuw-Guineabeleid. Het wantrouwen tussen de sociaal-democraten en de
liberalen zou onder Drees II dan ook groot zijn. Overigens boterde het ook
niet altijd tussen de PvdA en de KVP.
Nu waren de omstandigheden daar ook naar. De Koreacrisis had tot een
overspannen wereldeconomie geleid, hetgeen diep ingrijpende maatregelen
vereiste. Het verarmde Nederland was immers nog steeds zeer afhankelijk
van importen en zag door de sterk gestegen wereldmarktprijzen voor grond
stoffen zijn betalingsbalans met de dag verslechteren en zijn deviezenvoor
raad in hoog tempo slinken. Bovendien had Nederland zich tegenover zijn
bondgenoten verplicht tot een gigantische defensie-inspanning ten bedrage
van een kwart van de rijksbegroting èn er zou naar verwachting spoedig een
einde komen aan de Marshallhulp. Het regeerprogram was dan ook een
puur crisisprogram, dat bij de formatie de instemming had gekregen niet al
leen van de vier regeringsfracties, maar ook van de antirevolutionairen. Hoe
wel regering en parlement hierdoor meer aan elkaar gebonden waren dan in
het verleden, leverden de voorgestelde maatregelen ter uitvoering van het in
algemene termen gestelde program de nodige politieke spanningen op. Bo
vendien naderden de verkiezingen van 1952: de hoogste tijd dus voor de ver
schillende partijen, en voor de vleugels binnen die partijen, om zich tegen
over het electoraat te profileren.
Deze unieke samenloop van omstandigheden - acuut optredende econo
mische moeilijkheden op het hoogtepunt van de Koude Oorlog èn de aanXXIII
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staande verkiezingen - vormt het levendige decor voor de parlementaire ge
schiedenis van het kabinet-Drees II. Het leeuwendeel van dit boek is dan ook
gewijd aan de wijze waarop regering en parlement probeerden dit complex
van problemen op te lossen. Het samenstel van economische, financiële en
sociale maatregelen dat de Koreahausse moest bestrijden - kortweg: de be
stedingsbeperking - vormde een rijke bron voor ideologisch beladen discus
sies in het parlement die, zoals gezegd, het wederzijds wantrouwen tussen
'links' en 'rechts' aanwakkerden en die, ondanks de binding van een ka
mermeerderheid aan het regeerprogram, soms het uiterste vergden van met
name de KVP-fractie om het brede-basis-kabinet bij elkaar te houden.
Het merendeel van de beleidsterreinen werd ingrijpend en vaak uiterst
pijnlijk met Koreacrisis en bestedingsbeperking geconfronteerd. Oorlog en
Marine was het enige departement dat er wel bij voer: het kreeg er vele mil
joenen bij. Maar het gebrek aan efficiency binnen de krijgsmacht bleef rege
ring en parlement bezighouden, ook al slaagden zij er niet in greep op het
probleem te krijgen. Behalve premier Drees hadden vooral de bewindslieden
van Economische Zaken en Financiën, respectievelijk de KVP'er J.R.M. van
den Brink en de PvdA'er P. Lieftinck, de weinig dankbare taak de beste
dingsbeperking te 'verkopen', en dat terwijl hun inzichten over de te nemen
maatregelen ten principale uiteenliepen. Het meningsverschil over de keuze
tussen globale maatregelen of een sterk sturende rol van de overheid zou
ook meer dan eens in de Kamer tot stevige debatten leiden. Lieftinck moest
bovendien ingrijpende belastingmaatregelen door de Kamer loodsen en tel
kens waarmaken dat de verdelende rechtvaardigheid er niet door in het ge
ding kwam. Landbouw moest toezien hoe de voedselsubsidies fors werden
gekort, terwijl Sociale Zaken een verlaging van de reële inkomens met 5%
moest verdedigen. De vakbeweging zag er intussen als een Cerberus op toe
dat de bestedingsbeperking de overeengekomen 5% niet te boven ging. Bin
nenlandse Zaken, Wederopbouw en Volkshuisvesting en Verkeer en Water
staat zouden het het moeilijkst krijgen. Omdat het niet zeker was dat het Rijk
voldoende greep zou krijgen op de particuliere investeringen, lag het im
mers voor de hand in ieder geval de publieke investeringen aan banden te
leggen. Terwijl de woningbouw, volksvijand nummer één, nog enigszins
werd ontzien, werd Verkeer en Waterstaat zo goed als lam gelegd. Ook de
gemeenten werden fors beperkt in hun investeringsmogelijkheden. Dat
muisje zou nog een principieel staartje krijgen in de Kamer: hier was immers
de gemeentelijke autonomie in het geding.
Hoewel 'Korea' in hoge mate het beeld van het kabinet-Drees II bepaalde,
ging het toch niet om een single-issue-kabinet. Buitenlandse Zaken en Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, evenals de bestuursdepartementen Justitie,
Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Kunsten en W etenschappen kenden
(ook) andere problemen, voornamelijk problemen die een lange adem verg
den. Bij Buitenlandse Zaken spitsten de debatten zich toe op de Europese en
Atlantische samenwerking, terwijl Uniezaken geplaagd werd door de frus-
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trerende erfenis van het koloniaal verleden. Met name de door de NieuwGuineakwestie getroubleerde relatie met de voormalige kolonie in de niet
functionerende Nederlands-Indonesische Unie speelde regering en parle
ment parten. Koude-Oorlogsmaatregelen, de aanstaande partiële Grond
wetsherziening en ambtenaren- en pensioenzaken slokten veel tijd van Bin
nenlandse Zaken op, terwijl Justitie gestaag verder werkte aan een aantal
fundamentele wetsontwerpen (de Pleegkinderenwet, de Beginselenwet Ge
vangeniswezen en de Advocatenwet) en zich verder nog steeds geconfron
teerd zag met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog (de gratiëring van
oorlogsmisdadigers en de zaak-Menten). Bij Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen tenslotte was de onderwijsvernieuwing het centrale thema, terwijl
ook de invoering van de televisie de gemoederen beroerde. Het waren pro
blemen die, hoe dan ook, weinig tijdgebonden waren en die in meerderheid
nog steeds speelden toen de herinnering aan de Koreacrisis al lang was ver
vaagd.
Dit boek is het resultaat van multidisciplinair teamwerk in de ware zin van
het woord. Maar zonder de medewerking van anderen zou het CPG-team
nooit in zijn opzet zijn geslaagd.
Prof. dr. J.L.J. Bosmans en prof. dr. A.E. Kersten waren bereid de integrale
tekst te lezen en van deskundig commentaar te voorzien. Bovendien ver
richtte de voormalige plaatsvervangend directeur van het CPG, dr. J.M.M.J.
Clerx, voor een viertal hoofdstukken en enkele onderdelen van hoofdstuk
ken waardevolle werkzaamheden van zowel inhoudelijke als tekstredactionele aard. Het hoofdstuk over Oorlog en Marine werd aan het kritische oor
deel onderworpen van drs. J. Hoffenaar (wetenschappelijk medewerker van
de sectie Militaire Geschiedenis) en mw. dr. C. Megens (universitair docent
aan de Rijksuniversiteit Groningen), het hoofdstuk over Justitie aan dat van
dr. P. Romijn (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie).
Het CPG deed vele malen, maar nooit vergeefs, een beroep op een groot
aantal archieven en documentatiecentra: het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag, het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, het Documentatie
centrum Nederlandse Politieke Partijen te Groningen, het Parlementair Do
cumentatiecentrum te Leiden, het Centraal Bureau voor Genealogie te Den
Haag, het gemeente-archief te Bergen op Zoom, het Centraal Archief van de
Tweede Kamer, het Centraal Archiefdepot van het departement van Defen
sie, het Instituut voor Maritieme Historie van de Marinestaf en de sectie Mili
taire Geschiedenis, de laatste vier te Den Haag. De steun die de medewer
kers van deze instellingen aan het onderzoek hebben verleend, verdient veel
waardering.
Onontbeerlijk voor deze uitgave waren de steun van de Stichting Parle
mentaire Geschiedenis en de Wetenschappelijke Raad van Advies en het
werk van de stuurgroep die het CPG binnen de Katholieke Universiteit Nij
megen met raad en daad bijstond.
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Woord vooraf
De onmisbare secretariële ondersteuning kregen de auteurs van mw.
H.F.M.J. Broeder-Helsen en mw. R.R. de Valk. Mw. J.C.M. van de Put ver
zorgde op voortreffelijke wijze de lay-out en het register, en prof. dr. E.C.
Coppens begeleidde op even consciëntieuze als blijmoedige wijze de produc
tie van het boek.
Nijmegen, mei 1997
J.J.M. Ramakers
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HOOFDSTUK I
BREDE-BASISHOBBY ROND EEN OPERETTECRISIS.
DE FORMATIE VAN HET KABINET-DREES II
P.B. van der Heiden
P.G.T.W. van Griensven
J.J.M. Ramakers

De val van het kabinet-Drees-Van Schaik
'Stikker does not stick because Oud says outn
'Dit Kabinet is een zwak Kabinet. Het is vermoeid. Het kan tegen de proble
men niet meer op. In de laatste maanden is ons vertrouwen steeds geringer
geworden.'2 Met deze woorden begeleidde VVD-fractievoorzitter P.J. Oud
op 24 januari 1951 een door hem ingediende motie, waarin de Kamer haar te
leurstelling over de handelwijze van de regering aangaande het Nieuw-Guineabeleid uitsprak. Hoewel de motie met ruime meerderheid werd verwor
pen, leidde zij toch tot de val van het kabinet-Drees-Van Schaik. Ouds partij
genoot en minister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker diende zijn ontslag
in, daar zijn geestverwante fractie unaniem vóór de motie had gestemd. Hij
constateerde dat er hierdoor een vertrouwensbreuk tussen hem en zijn partij
was ontstaan. De overige ministers stelden hun portefeuilles ter beschik
king.3
Directe aanleiding tot de motie was het regeringsvoorstel om de soeverei
niteit over Nieuw-Guinea op te dragen aan de Nederlands-Indonesische
Unie. Nieuw-Guinea was bij de overdracht van de soevereiniteit over Neder ~
lands-Indië aan Indonesië door de regering uitgesloten, hetgeen tot grote
spanning tussen beide staten leidde. Het kabinet-Drees-Van Schaik had zich
in dezen in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Het had zich ten op
zichte van het parlement gebonden aan het 'onveranderlijke standpunt' dat
Nederland de soevereiniteit over Nieuw-Guinea zou behouden tot het mo
ment waarop de Papoeabevolking rijp zou zijn voor zelfbeschikking, terwijl
van een min of meer normale relatie met Indonesië geen sprake kon zijn zo
lang Nederland aan de soevereiniteit vast hield.
Als compromis tussen deze beide standpunten stelde het kabinet bij
monde van minister J.H. van Maarseveen (KVP) tijdens de Nieuw-Guineaconferentie van de Nederlands-Indonesische Unie in december 1950 voor om
de soevereiniteit over Nieuw-Guinea op te dragen aan de Nederlands-Indonesische Unie, waarin Nederland en Indonesië paritair zitting hadden. Hoe
wel dit voorstel door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gesteund,
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lukte het de regering niet de voor een Grondwetswijziging vereiste tweeder
de meerderheid te verkrijgen. ARP, CHU, VVD, SGP en KNP verklaarden
zich tegen het voorstel, maar ook de door de eerste drie fracties ingediende
moties, waarin werd uitgesproken dat de soevereiniteit bij Nederland diende
te blijven, haalden geen meerderheid. Overigens was de CPN ook tegenstan
der van soevereiniteitsoverdracht aan de Unie, maar deze partij stond een
volledige overdracht aan Indonesië voor. Zoals gezegd, de motie-Oud be
haalde weliswaar geen meerderheid, doch de steun van de voltallige W D fractie leidde toch tot de ontslagaanvraag van Stikker en daarmee tot de val
van het kabinet.4
Hoewel de voorgestelde wijziging in de soevereiniteit over Nieuw-Guinea
de directe aanleiding was van de crisis, waren er meer en diepere oorzaken
voor de val van het kabinet. Het boterde al geruime tijd niet meer zo in de
regeringscoali tie.

Diepere oorzaken
Grote economische problemen5
De in juni 1950 uitgebroken Korea-oorlog veroorzaakte problemen van fi
nanciële, economische, sociale en militaire aard. De wereldmarktprijzen van
met name grondstoffen schoten omhoog, waardoor de koopkracht aanzien
lijk daalde. De verhoogde import, veroorzaakt door prijsstijgingen en hamsterwoede, leidde tot een aanzienlijk tekort op de betalingsbalans. Daarnaast
werd, vooral onder druk van de Atlantische bondgenoten, besloten tot een
flinke verhoging van het defensiebudget. De Amerikaanse economische en
militaire hulp was zelfs rechtstreeks gekoppeld aan de defensie-inspanning.
In december 1950 had het kabinet-Drees-Van Schaik een ambtelijke com
missie in het leven geroepen, die op zo kort mogelijke termijn oplossingen
moest aandragen voor deze problemen. Met de instelling van deze Centrale
Economische Commissie (CEC) depolitiseerde het kabinet-Drees-Van Schaik
het antwoord op de grote economische problemen waar het land voor stond.
Immers, niet de ministerraad formuleerde een antwoord op deze problema
tiek, maar een groep deskundige ambtenaren. Hoewel de finale besluitvor
ming uiteraard in handen van de ministerraad bleef, lijkt het alsof het kabi
net zijn handen niet aan deze materie wilde branden. Het kon het zich ook
niet veroorloven juist nü door interne onenigheid te struikelen, waardoor de
oplossing van de problemen op de lange baan zou worden geschoven. Het
rapport van de CEC werd op 22 januari 1951 voorgelegd aan de Raad voor
Economische Aangelegenheden, een onderraad van de ministerraad. De CEC
voorspelde een betalingsbalanstekort van ƒ 600 miljoen over 1951; dit tekort
zou gedekt kunnen worden door een daling van de binnenlandse bestedin
gen met ƒ 900 miljoen. Daarnaast was nog een extra bestedingsbeperking
nodig om de verhoging van de militaire uitgaven te kunnen betalen. De tota2
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le bestedingsbeperking zou ƒ 1400 miljoen moeten bedragen, zo’n 7 a 8% van
het nationale inkomen. De CEC was niet in staat om met een eensluidend
voorstel te komen, maar presenteerde een meerderheidsvoorstel met twee al
ternatieve scenario's, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
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De prijsstijgingen als gevolg van de verlaging van de subsidies en de (eventuele) looncompensatie leidden tot een stijging van de nominale inkomens en daarmee tot hogere
belastingopbrengsten.
Per september 1950 had de Nederlandsche Bank al een discontoverhoging toegepast,
per 1 januari 1951 waren bovendien extra maatregelen afgekondigd om de effectiviteit
van de discontoverhogingen t.a.v. kredietverlening te verhogen.
Een gedeelte van de extra belastinginhaling was het gevolg van omzettingen in de
vermogenssfeer. Dit had echter geen bestedingsbeperkend effect.

Twee dagen voor de val van het kabinet werd het CEC-rapport geagendeerd
in de REA, waar de ministers J.R.M. van den Brink (KVP, Economische Za
ken) en P. Lieftinck (PvdA, Financiën) tegenover elkaar stonden. Van den
3
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Brinks voorkeur ging uit naar het meerderheidsvoorstel, waarin nagenoeg
alle subsidies op levensmiddelen werden afgeschaft. Hij had wel problemen
met de grote financiële druk die op de particuliere investeringen werd ge
legd. Hij meende dat de investeringsbeperking voornamelijk binnen de
overheidssector moest plaatsvinden. Lieftinck prefereerde het derde voorstel.
Hij vroeg zich af of de militaire uitgaven wel zo hoog moesten zijn, en vond
het uitblijven van directe investeringscontrole 'onaanvaardbaar'. Daarnaast
vond hij dat de lasten onevenredig zwaar werden afgewenteld op de consu
menten, waarbij de lagere inkomens het zwaarst getroffen zouden worden.
Hij meende dat beter gekozen kon worden voor een beperking van de con
sumptie van luxe-artikelen. Uiteindelijk - het kabinet was al demissionair werd een compromis gevonden tussen deze beide standpunten. Lieftinck
aanvaardde de hogere militaire uitgaven, terwijl Van den Brink afstapte van
de totale stop van de subsidies. Ook op het gebied van de investeringsbeper
king werd een compromis gevonden. De overheidsinvesteringen zouden
onderhevig zijn aan de door de PvdA fel begeerde 'fysieke controle', terwijl
de particuliere investeringen door middel van monetaire maatregelen be
perkt zouden worden. Het compromis, dat wel heel dicht in de buurt kwam
van Van den Brinks voorkeur, zou de basis worden voor de formatie-onderhandelingen.
Door de oplossing voor de grote problemen te laten formuleren door een
ambtelijke commissie, en door het voor zich uit schuiven van de benodigde
maatregelen, ontstond er forse kritiek op het gebrek aan daadkracht van het
kabinet-Drees-Van Schaik in deze kwestie.

Politieke problemen
In oktober 1950 was de basis van het kabinet versmald doordat W.F. Schokking, minister van Oorlog en Marine en de enige representant van de CHU in
het kabinet, tot aftreden was gedwongen vanwege een gebrek aan doortas
tendheid. Hij werd opgevolgd door de partijloze H.L. s'Jacob. Opmerkelijk
genoeg kwam de kritiek op de basisversmalling niet uit de CHU-hoek, maar
vooral van de VVD, die vreesde te weinig tegenwicht tegen de grote KVP en
PvdA te kunnen bieden. Het aftreden van Schokking versterkte echter de
positie van de W D , daar deze partij nu de enige basisverbreding vormde.
Tijdens de formatie van het kabinet had de KVP zich sterk gemaakt voor een
verbrede basis ten opzichte van het kabinet-Beel (KVP-PvdA), terwijl de
PvdA juist liever exclusief met de katholieken regeerde. Uiteraard bood een
smalle basis meer perspectief op realisering van de sociaal-democratische
idealen dan een brede.
Met name de W D begon steeds meer afstand te nemen van het kabinet,
ondermeer door het ontvouwen van de 'derde-machttheorie'. Fractieleider
Oud meende dat VVD, ARP en CHU gezamenlijk een derde macht moesten
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vormen, die tegenspel kon bieden aan PvdA en KVP. Oud zag de KVP hoe
langer hoe meer als een bijwagen van de PvdA, vooral door de niet te onder
schatten invloed van de KAB-vleugel binnen de katholieke partij. Bij de al
gemene beschouwingen bij de begroting van 1951 had Oud al duidelijk ge
maakt zich bepaald niet gelukkig te voelen in de coalitie. De PvdA ontwik
kelde zich volgens hem tot belangenpartij voor de arbeidersklasse en zij
deugde niet vanwege haar streven naar belastingverhoging en prijsbevrie
zing. De regering kwalificeerde hij als 'vermoeid', de Indonesiëpolitiek was
'beschamend', de defensiepolitiek niet bevredigend en de economische poli
tiek teveel gericht op als sociale gerechtigheid verpakte nivellering.6 Naast
deze politiek-inhoudelijke factoren speelde op de achtergrond een persoon
lijk conflict tussen W D -leid er Oud en VVD-minister Stikker.7
Maar ook in de ministerraad werd al geruime tijd gespeculeerd over een
nieuw kabinet. Een aantal ministers voelde zich gevangen tussen enerzijds
de toezegging aan de Kamer en anderzijds de eisen van Indonesië. In de mi
nisterraad van 23 december noemde minister-president W. Drees de gedach
te aan aftreden 'een opluchting', doch hij meende dat het kabinet moest aan
blijven daar er geen ander te vormen was. Vier dagen later kondigde Stikker
zijn ontslag aan in de ministerraad; hij had met Oud geen overeenstemming
kunnen bereiken over het Nieuw-Guineabeleid. Volgens hem moest een
nieuw kabinet de kwestie maar oplossen. Onder druk van zijn collega's hield
hij zijn vertrek toen echter nog in portefeuille.8
Kortom, er lag een scala aan problemen ten grondslag aan de val van het
kabinet-Drees-Van Schaik, dat uiteindelijk zijn Waterloo vond in de verwor
pen motie-Oud.

De formatie
Nieuw kabinet of reconstructie?
Nadat op 24 januari 1951 de voltallige ministersploeg haar ontslag aan het
staatshoofd had aangeboden, was koningin Juliana aan zet.9 Zij hield de ge
bruikelijke consultaties. De adviezen van de fractievoorzitters klonken niet
eensluidend. C.P.M. Romme (KVP) meende dat Oud als eerste in aanmer
king diende te komen voor een (in)formatie-opdracht. Hij was immers de
man die het kabinet ten val had gebracht, en moest dus denken dat hij een
ander kabinet kon samenstellen. Met de woorden 'het ware m.i. niet juist een
poging zijnerzijds tot realisering dezer mogelijkheid te passeren', refereerde
hij aan de parlementaire regel 'wie breekt, betaalt'.10 De KVP-leider was de
enige die Oud met een opdracht wilde belasten. J.A.W. Burger (PvdA) zag
het liefst een kabinet op smalle basis (KVP-PvdA)11, J. Schouten (ARP)
voelde het meest voor een nationaal kabinet, waarvan de ARP al dan niet
deel zou uitmaken. H.W. Tilanus (CHU) verzette zich fel tegen een eventuele
opdracht aan Oud, die hij 'nutteloze tijdverspilling' noemde. Volgens hem
5
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moest de koningin het zittende kabinet verzoeken zijn werkzaamheden weer
te aanvaarden.12 De 'breker' Oud tenslotte adviseerde het staatshoofd een
opdracht te verlenen tot reconstructie van het zittende kabinet. In een uitvoe
rig staatsrechtelijk en parlementair-historisch betoog liet hij Juliana weten
dat het kabinet helemaal niet had hoeven opstappen, dat een kamermeer
derheid zijn motie had verworpen en het kabinet dus de crisis zelf had opge
roepen. Wanneer de reconstructie mislukte zou een persoon van buiten het
directe politieke bedrijf kunnen proberen een kabinet 'op de meest brede ba
sis' te formeren, waarbij Oud dacht aan de partijloze A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, diplomaat en voormalig gouverneur-generaal in Nederlands-Indië.13
Volgend op deze consultaties ontving Juliana op 26 januari de demissio
naire minister-president Drees. Zij wenste deze ontmoeting geheim te hou
den, zodat Drees het paleis betrad via de stallen!14 Hare Majesteits bood
schap in dit gesprek was dat het zittende kabinet diende terug te keren, in
clusief Stikker. Daarop deden Drees en zijn vroegere medeformateur J.R.H.
van Schaik een poging om Stikker te bewegen zijn ontslagaanvraag in te
trekken en lid te blijven van het kabinet, dat als extraparlementair verder zou
gaan,15 De laatste liet zich echter niet gemakkelijk overhalen. Hij deelde mee
dat hij niet tegen de zin van zijn partij minister kon blijven en dat er inhoude
lijke geschilpunten lagen.16 Op 28 januari ontving Stikker een verzoek van de
koningin om een informatie-opdracht te aanvaarden, hetgeen de demissio
naire bewindsman een dag later inderdaad deed. Juliana had haar voorkeur
voor reconstructie laten varen en zag nu meer in een nieuw kabinet onder
voorzitterschap van voormalig premier L.J.M. Beel.17 Een opmerkelijke
keuze, aangezien deze niet gesteund werd door de aan haar uitgebrachte ad
viezen.
De opdracht aan Stikker geschiedde waarschijnlijk echter niet alvorens het
staatshoofd Oud had gevraagd de vorming van een kabinet op zich te ne
men. De motie van de liberale fractieleider was immers de aanleiding ge
weest tot de crisis. Hoewel Oud zelf ontkende dat hem een (in)formatie-opdracht was verleend, zijn de aanwijzingen sterk dat Juliana hem wel heeft
gevraagd.18 Ouds weigering was begrijpelijk, daar een ruime kamermeer
derheid zich tegen zijn motie had gekeerd, waardoor een eventuele opdracht
aan hem een verplicht doch uitermate kort nummertje zou zijn geworden.
Zoals Tilanus had gezegd: 'Nutteloze tijdverspilling.’

Stikker informeert
Met de aanvaarding van de opdracht 'de mogelijkheid te onderzoeken van
de vorming van een kabinet, dat het vertrouwen van het parlement geniet'
werd Stikker de eerste mformateur in de Nederlandse parlementaire ge
schiedenis. Op eigen verzoek, aangezien hij duidelijk wilde maken niet zelf
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leiding te willen geven aan een kabinet.19 De formulering van de opdracht
(het vertrouwen geniet van het parlement) gaf aan dat Stikker een parlemen
tair kabinet op het oog had. De informateur ontwierp een concept-regeerprogram, dat grotendeels gebaseerd was op de uitkomst van de discussies in
de REA over het rapport van de Centrale Economische Commissie. Het concept-program bestond uit belastingverzwaring en verscherping van het mo
netaire beleid, gelijkelijk verdeelde consumptiebeperking, verhoging van de
defensiebegroting tot ƒ 1,5 miljard per jaar en verlenging van de diensttijd tot
achttien maanden, zo nauw mogelijke samenwerking op internationaal ter
rein en speelruimte voor de regering bij onderhandelingen over de kanalenkwestie20 en Nieuw-Guinea.
Op basis van dit program wilde hij een kabinet formeren op basis van de
formule 5-5-4 (5 KVP, inclusief de minister-president, 5 PvdA, inclusief de
vice-premier, en vier leden van andere partijen).21 Het kabinet zou onder
leiding moeten komen te staan van de demissionaire minister van Economi
sche Zaken Van den Brink (KVP). Deze zag hiervan echter af gezien zijn
jeugdige leeftijd, ondanks het feit dat partijleider Romme Stikkers poging
ondersteunde. Romme had ook weinig programmatische bezwaren, al wees
hij overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië van de hand. Stikker wilde
ook die mogelijkheid openhouden.
De crux in de informatie van Stikker was de opstelling van de PvdA. Frac
tieleider Burger liet weten dat zijn partij, gezien de verwerping van de motieOud, een kabinet dat geformeerd was door een liberaal principieel onjuist
achtte. De PvdA weigerde iedere medewerking aan Stikkers poging. Aan ge
sprekken met andere fractievoorzitters had Stikker toen geen behoefte meer;
op 1 februari gaf hij zijn opdracht weer terug.

Een reconstructiepoging van Drees en Van Schaik
In zijn eindrapport adviseerde Stikker aan het staatshoofd om over te gaan
tot reconstructie van het demissionaire kabinet. Niet dat hij dat de beste op
lossing achtte, maar hij vond dat een kabinet bij voorbaat de steun van KVP
en PvdA moest hebben. Het was hem gebleken dat hij bij zijn poging om een
kabinet onder leiding van een KVP’er te formeren de PvdA-steun moest ont
beren. Reconstructie was dus de gemakkelijkste oplossing.22
Op 2 februari werden Drees en Van Schaik belast met de opdracht tot
vorming van een kabinet, dat geacht mocht worden de steun van het parle
ment te genieten, dus een formatie-opdracht voor een extraparlementair ka
binet. Gezien het karakter van het te formeren kabinet richtten de formateurs
zich op het bereiken van overeenstemming binnen de ministersploeg, en
niet op de kamerfracties.
De kern van het regeerprogram kregen zij al snel rond, hetgeen niet ver
wonderlijk is, aangezien het zijn wortels had in het CEC-rapport en voort-
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borduurde op het program dat Stikker had opgesteld. Het bestond uit een
verhoging van het defensiebudget met ƒ 500 miljoen per jaar; bestedingsbe
perking, waarbij een verhouding van 1% consumptiebeperking tegen 5% in
vesteringsbeperking werd aangehouden; beperking van de subsidies op le
vensmiddelen tot ƒ 175 miljoen; bezuiniging op de lopende uitgaven van
ƒ 150 miljoen; reducering van het woningbouwprogramma tot ƒ 400 miljoen
en van het totale bouwprogramma met ƒ 300 miljoen; streven naar een hoog
peil van de werkgelegenheid.23
Ondanks het feit dat programmatische overeenstemming werd bereikt,
liep de reconstructiepoging van Drees en Van Schaik toch vast. Zij ontmoet
ten twee problemen. Ten eerste wilden zij het kabinet uitbreiden met verte
genwoordigers van de ARP, maar de aangezochte kandidaat, W.F. de Gaay
Fortman, weigerde het aanbod van een ministerschap zonder portefeuille bij
Economische Zaken. Op een zwaardere post zoals Justitie wilde hij wel in
gaan, maar dat achtten Drees en Van Schaik in strijd met het karakter van re
constructie. Het tweede probleem vormde Stikker; de liberaal wilde enkel te
rugkeren in het kabinet als KVP en PvdA beide een zetel wilden afstaan ten
gunste van vertegenwoordigers van de 'derde macht'. Een onmogelijke eis
voor de formateurs; zij gaven hun opdracht op 16 februari weer terug aan het
staatshoofd.24

De KVP aan zet: Steenberghe
Op 18 februari kreeg M.P.L. Steenberghe (KVP'er en oud-minister van Eco
nomische Zaken) een zelfde opdracht als Drees en Van Schaik vóór hem
hadden aanvaard en waarin zij waren mislukt. Steenberghe toog aan de slag
om een vijf-partijenkabinet onder zijn leiding te formeren. Ook hij richtte
zich in eerste instantie op programmatische overeenstemming, die hij, met
uitzondering van het Nieuw-Guineabeleid, verkreeg. De PvdA wilde dat het
kabinet de handen vrij zou hebben om eventueel gebruik te maken van een
commissie van goede diensten, een eis die voor de andere partijen onaan
vaardbaar was. Steenberghe hield vast aan zijn 'ijskast-formule': aangezien er
geen tweederde meerderheid was voor een statusverandering van NieuwGuinea en Indonesië alleen op basis van overdracht wilde onderhandelen,
diende dit vraagstuk te blijven rusten.25
Steenberghe formeerde op basis van de formule 5-5-2-1-1. KVP en PvdA
zouden beide vijf zetels verkrijgen, ARP twee, en CHU en VVD beide één.
De voorgestelde verdeling lag moeilijk bij de PvdA en de ARP. De sociaal
democraten zagen niet graag dat Drees door Steenberghe vervangen zou
worden (Drees zou zelf ook weigeren om vice-premier en minister van So
ciale Zaken te worden) en vreesden een verrechtsing van het kabinetsbeleid
op economisch en buitenlands-politiek terrein. Fractieleider Burger wees ie
dere andere formule dan 5-5-3 of 6-6-3 af. De ARP vond het aanbod (de zetel
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van Verkeer en Waterstaat en een minister zonder portefeuille) aan de mage
re kant, het program te vaag en de band met het verleden te groot. De antire
volutionairen konden niet instemmen met deze formatie; de PvdA wees de
voorliggende uitkomst af, maar was bereid tot nadere besprekingen.
Steenberghe gaf op 24 februari zijn opdracht terug. In zijn eindverslag
legde de formateur de verantwoordelijkheid voor het mislukken bij de
PvdA. De sociaal-democraten hadden het niet-verzwakken van hun eigen
positie vooropgesteld, hetgeen niet met Steenberghes formule overeen
kwam. Ook de weigering van Drees woog zwaar. Het Nieuw-Guineabeleid
was het inhoudelijke breekpunt; de opvatting van de PvdA lag zo ver ver
wijderd van die der andere partijen, dat Steenberghe vreesde dat zijn formatiepoging daarop hoe dan ook zou stranden. Om te voorkomen dat samen
werking met de PvdA nog moeilijker zou worden, vond hij het verstandiger
zijn poging te staken.26

karikatuur Opland, de Volkskrant, 24 februari 1951
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Romme onderzoekt
Met het mislukken van Steenberghe leek de crisis steeds dieper te worden.
De poging van Stikker om tot vorming van een nieuw kabinet te komen was
vastgelopen, evenals de reconstructiepoging van Drees en Van Schaik. Het
zelfde gold dus voor Steenberghes poging om wederom tot een nieuw kabi
net te komen. Romme meende dat het daarom tijd werd om 'de breker' Oud
op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Een opdracht aan hem lag voor de
hand, adviseerde hij de koningin. Oud adviseerde juist het tegendeel: een
opdracht aan Romme. Er zou nu maar een KVP-PvdA of KVP-ARP-VVDCHU-kabinet moeten worden gevormd. Romme kreeg inderdaad de op
dracht. Op 27 februari aanvaardde de KVP-fractievoorzitter een informatieopdracht om de mogelijkheid te onderzoeken tot de vorming van 'een kabi
net', maar hij zou geen van de opties van Oud gaan proberen. 27 Dat ver
schafte hem de kans een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan:
een verdere verbreding van de kabinetsbasis door ook de ARP erbij te be
trekken.
Met een beperkt aantal wijzigingen in het program-Steenberghe lukte het
Romme vrij snel om programmatische overeenstemming te krijgen met
Drees, Van den Brink, Lieftinck en S.L. Mansholt (PvdA, demissionair minis
ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening). De belangrijkste wijzi
ging gold Nieuw-Guinea. Ook Romme ging uit van de 'ijskast-formule', maar
met een belangrijke toevoeging. Het kabinet zou geen statuswijziging mogen
bevorderen zonder voorafgaande consultatie van het parlement, maar de re
gering behield 'ten volle haar eigen verantwoordelijkheid (...) voor het trek
ken van haar conclusies uit zodanige afspraak'.28
De informateur vroeg de fractievoorzitters niet om formele instemming
met het program, maar enkel of zij op basis van zijn program aan te zoeken
partijgenoten konden adviseren toe te treden tot het kabinet. Weliswaar was
de PvdA weinig enthousiast over de Nieuw-Guineaparagraaf, maar ze
maakte er geen breekpunt van. Burger adviseerde dus positief. Ook de ARP
had bezwaren tegen de Nieuw-Guineaformulering. Schouten hield een voor
behoud op dit punt: mocht het tot een statuswijziging van het gebied komen,
dan achtte hij de ARP niet gebonden daarmee in te stemmen en behielden
eventuele ARP-ministers het recht ontslag te nemen. Volgens Romme was dit
geen voorbehoud; ministers konden te allen tijde ontslag nemen. Ook ten
aanzien van de formulering over de Antwerpen-Rijnverbinding hield Schou
ten een voorbehoud 29
Over de samenstelling van het kabinet waren formateur en fractievoorzit
ters het snel eens. Het kabinet zou onder leiding staan van Drees en het zou
bestaan uit zes KVP-ministers, vijf voor de PvdA, twee uit de ARP, één
CHU'er en één W D 'e r. De portefeuilleverdeling leverde echter flinke pro
blemen op. KVP, PvdA, CHU en VVD hadden weinig moeite met de hun
door Romme toebedeelde portefeuilles. De ARP ging akkoord met zowel
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program als kabinetssamenstelling (al had zij bezwaar tegen de terugkeer
van Drees als premier), maar vond de aangeboden portefeuilles (Oorlog en
Marine en Verkeer en Waterstaat) onvoldoende. Volgens Schouten konden
de antirevolutionairen geen politiek-parlementair ervaren mensen voor deze
posten leveren. Voor de portefeuilles van Onderwijs en Binnenlandse Zaken
hadden zij die mensen wel.
Romme kon op die wens echter niet ingaan. Niet alleen zou hem dat twee
KVP-portefeuilles kosten, hij was ook niet erg geporteerd voor opname van
'zware' ARP’ers in het kabinet.30 Daarin werd hij gesteund door de PvdA. De
sociaal-democraten waren toch al geen groot voorstander van een brede ba
sis en vreesden dat door opname van de ARP hun eigen positie in het kabi
net werd ondergraven. In een brief aan zijn partijgenoten-ministers schreef
fractievoorzitter Burger dat 'de CH- en AR-vertegenwoordigers (...) zo mede
uitgekozen zouden worden, dat verondersteld mag worden dat zij niet - zo
als in de Afdelingen der Kamer veelal gebruikelijk is - automatisch de KVP
bijvallen'.31 De PvdA wilde dus 'vrije anti's', antirevolutionairen die niet aan
de ARP-fractie gebonden waren.
Van het zittende kabinet verklaarden Lieftinck, Van den Brink, Mansholt
en F.J.Th. Rutten (Onderwijs) zich bereid toe te treden tot het nieuwe kabi
net. Aangezien Van den Brink enkel wilde toetreden als ook Stikker terug
kwam, impliceerde dit een 'jawoord' van de minister van Buitenlandse Za
ken. De informateur deed nog een poging om toch zijn basisverbreding bin
nen te krijgen, door 'vrije anti's' in het kabinet op te nemen op dezelfde porte
feuilles die eerder door ARP-leider Schouten waren afgewezen. De Gaay
Fortman, die tijdens de formatiepoging van Drees en Van Schaik een minis
terschap zonder portefeuille bij Economische Zaken had afgewezen, kreeg
Verkeer en Waterstaat aangeboden, de industrieel en oud-minister van Oor
log J. Meynen werd aangezocht voor Oorlog en Marine. De Gaay Fortman
stond welwillend tegenover toetreding tot het kabinet, maar verlangde de
portefeuille van Justitie, die echter al vergeven was aan de CHU. Hoewel de
CHU in een fractievergadering bereid bleek deze post op te offeren voor het
hogere doel van regeringsdeelname door de ARP, trok De Gaay Fortman
zich toch terug. Hij wilde niet tegen de wens van zijn politiek leider in gaan.
Ook Meynen viel af. Hij was al eens tegen Schouten ingegaan door tot het
kabinet-Schermerhorn-Drees toe te treden. Een tweede botsing met de partij
leider kon hij zich niet veroorloven.32
Door het uitblijven van de basisverbreding veranderde de grondslag van
Rommes formatiepoging. Het nieuwe kabinet zou nu dezelfde basis krijgen
als het kabinet-Drees-Van Schaik had gehad. De PvdA had hier uiteraard
geen moeite mee, aangezien haar voorkeur uitging naar een smalle basis.
Voor CHU en W D lag dit anders. Met name de liberalen hadden graag anti
revolutionairen in het kabinet opgenomen gezien. Dit zou de positie van
Ouds 'derde macht' versterkt hebben. Na het wegvallen van de ARP ging
Romme verder op de formule 6-5-2-1-1, waarbij de CHU twee zetels zou

11

Hoofdstuk 1

H ET

ONBEREIKBARE

Romme heeft een schaap getekend

12

'karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 10 maart 1951

krijgen, de W D één, plus een partijloze. Voor Oud was het moeilijk te verte
ren dat de CHU twee zetels zou bemachtigen, terwijl Stikker de enige libera
le bewindsman zou worden. De W D -fractieleid er noemde dit 'ondenk
baar'.33 Romme wilde echter van geen uitbreiding weten en schakelde ko
ningin Juliana in om Stikker ervan te overtuigen dat diens toetreding tot het
kabinet noodzakelijk was, hetgeen lukte.34
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Romme formeert een kabinet-Drees
Op 13 maart bracht Romme verslag uit aan de koningin van zijn informatiewerkzaamheden en verliet het paleis met de opdracht tot vorming van 'een
kabinet’. Opmerkelijk, aangezien Drees de beoogde minister-president was
en Romme niet van zins was plaats te nemen in het kabinet. Drees had er
echter bezwaar tegen om als formateur verantwoordelijk te zijn voor het
wegvallen van Van Schaik. De demissionaire vice-premier en co-formateur
van het zittende kabinet had geen plaats gekregen in Rommes opzet, aange
zien het nieuwe kabinet dan al te zeer het karakter van een reconstructie zou
krijgen.35 Nog diezelfde dag hield de formateur een bespreking met de frac
tievoorzitters, aan wie hij de vraag voorlegde of zij geestverwanten zouden
adviseren toe te treden tot het kabinet. Zowel J.G. Stokman (waarnemend
fractievoorzitter van de KVP) als Tilanus was hiertoe onmiddellijk bereid,
Burger ging akkoord na wat bedenktijd. Het probleem lag, evenals bij het
begin van de crisis, bij de W D , die in een fractievergadering haar standpunt
zou bepalen.
Waarschijnlijk was het voor Oud moeilijk te verkopen dat er, na zeven
weken kabinetscrisis, niet zo veel veranderd was in vergelijking met het ka
binet-Drees-Van Schaik, dat ten val was gekomen door toedoen van de VVD.
Grosso modo was de kabinetssamenstelling dezelfde, er was hooguit sprake
van een personele wisseling en een versterking van de CHU. Van de zo vurig
aangehangen versterking van de 'derde macht' was, door het wegvallen van
de ARP, weinig terecht gekomen. Oud wilde dan ook tegen elke prijs een
tweede ministerszetel voor de W D binnenhalen. Dat zou dan ook zijn inzet
zijn bij de fractievergadering, liet hij Stikker vooraf weten.36
Stikker had van Romme begrepen dat hij zijn formatie-opdracht terug zou
geven wanneer Oud niet akkoord zou gaan met zijn voorstellen. Bevreesd
voor de uitkomst van de fractievergadering, verzocht Stikker deze te mogen
bijwonen. In deze vergadering hield Stikker een betoog waarom naar zijn
mening de crisis niet langer mocht duren en de VVD dus 'ja' moest zeggen
tegen Romme. Het mocht niet baten; met twee stemmen tegen besloot de
vergadering regeringsdeelname op deze basis af te wijzen. De stemming ver
anderde toen Stikker verklaarde toch zitting te nemen in het kabinet, hetgeen
zou betekenen dat hij al zijn banden met de W D zou doorsnijden, inclusief
zijn partijlidmaatschap. In een nieuwe stemronde ging de W D met een stem
tegen akkoord met regeringsdeelname 37
Op 15 maart bracht Romme zijn eindverslag uit aan de koningin. Het re
sultaat, het kabinet-Drees II, bestond uit zes ministers van de KVP
(F.G.C.J.M. Teulings, vice-premier; Van Maarseveen op Binnenlandse Zaken;
Van den Brink op Economische Zaken; Rutten op Onderwijs; L.A.H. Peters
op Overzeese Gebiedsdelen en A.H.M. Albregts, zonder portefeuille belast
met productieverhoging), vijf van de PvdA (Drees op Algemene Zaken; Lief
tinck op Financiën; A.M. Joekes op Sociale Zaken; Mansholt op Landbouw en
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J. in 't Veld op Wederopbouw), twee van de CHU (H. Mulderije op Justitie en
C. Staf op Oorlog en Marine), één van de W D (Stikker op Buitenlandse Za
ken) en één partijloze (H.H. Wemmers, op Verkeer en Waterstaat). Wemmers
zag zich als exponent van ARP, CHU en VVD tezamen.38 Al met al had Oud
bitter weinig bereikt, al zou hij dat bij de debatten over de regeringsverkla
ring stellig ontkennen.

Het kabinet-Drees II presenteert zich aan de Kamer
Drees' regeringsverklaring

foto ANP

In zijn regeringsverklaring, gehouden op zaterdag 17 maart 1951, ging Drees
summier in op de formatie van zijn nieuwe kabinet. Hij meende niet te moe
ten spreken over mislukte (in)formatiepogingen, zodat hij slechts informatie
gaf over de werkzaamheden van Romme. Romme had, voortbouwend op in
het oude kabinet voorbereide maatregelen, een ontwerpprogram opgesteld
en voorgelegd aan de fracties, waarmee dus een parlementair kabinet was
geformeerd. Het program was door de vijf benaderde fracties geaccepteerd,
maar de ARP was afgevallen vanwege 'meningsverschil over de samenstel
ling van het kabinet'.

M inister-president Drees legt de regeringsverklaring af (17 maart 1951; wegens
verbouwingswerkzaamheden vergaderde de Tweede Kamer in de Ridderzaal)

De regeringsverklaring stond grotendeels in het teken van de maatregelen
die nodig waren voor de beteugeling van de gevolgen van de Koreacrisis. De
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minister-president maakte direct duidelijk dat het 'oude' kabinet dat ook had
kunnen doen: 'Veel stond op stapel of was in voorbereiding, dat ook onder
het nieuwe Kabinet zal zijn af te werken.'39
Het kabinetsbeleid diende zich op drie hoofdpunten te concentreren, die
'innig met elkaar verweven' waren en sterk waren beïnvloed door de Koreacrisis. In de eerste plaats was dat een 'vergroting van de Nederlandse bijdra
ge in de samenwerking der vrije volkeren ter verzekering der collectieve
vrijheid’. Drees kondigde aan dat hiervoor in de komende vier jaren de mili
taire uitgaven in totaal met ƒ 2 miljard zouden worden verhoogd. Deze extra
uitgaven legden een zo grote druk op de begroting, dat meer dekkingsmiddelen moesten worden gevonden. De helft van het benodigde geld zou wor
den gedekt uit een verhoging van de belastingen, de andere helft zou door
de Staat worden geleend. Drees kondigde de verhoging van een aantal direc
te belastingen aan.40 Daarnaast zou er een, al onder het oude kabinet over
eengekomen, bezuiniging van ƒ 150 miljoen plaatsvinden op de rijksbegro
ting. Deze belastingmaatregelen en bezuinigingen stonden ook in het teken
van het tweede hoofdpunt van beleid: het blijvend sluitend maken van het
staatsbudget.
Het derde hoofdpunt betrof het herstel van het evenwicht op de beta
lingsbalans. Vanaf 1950 vertoonde de betalingsbalans, de mate waarin de in
voer gedekt werd door export, een zeer ongunstig beeld. De toegenomen in
voer door de vrijlating van het handels- en betalingsverkeer (liberalisatie), in
combinatie met de door de Koreacrisis sterk gestegen grondstofprijzen, werd
onvoldoende gecompenseerd door de toename van de Nederlandse produc
tie en export. Ingrijpende maatregelen waren nodig om het evenwicht op de
betalingsbalans te herstellen, zeker ook omdat onduidelijk was of Nederland
over voldoende buitenlandse hulp zou blijven beschikken. Om de kloof tus
sen im- en export te verkleinen, diende de productiviteit met kracht te wor
den bevorderd en moesten de bestedingen omlaag gaan. Zowel de investe
ringen (van particulieren en van de overheid) als de consumptie dienden te
worden beperkt. De consumptiebeperking zou plaatsvinden door begren
zing van de levensmiddelensubsidies op een bedrag van ƒ 175 miljoen. De
daaruit voortvloeiende prijsverhogingen zouden niet volledig gecompen
seerd worden en zouden direct ingaan. De regering voerde overleg met de
Stichting van de Arbeid over de sociale gevolgen van de prijsstijgingen,
waarbij extra aandacht was voor 'ouden van dagen' en grote gezinnen.
'De herinnering aan wat wij in de bezettingsjaren hebben doorstaan, moge
ons volk opwekken en sterken, nu wij ons opnieuw hebben aan te gorden ter
bescherming van onze vrijheid, onze volksaard en ons volksbestaan', aldus
besloot Drees zijn verklaring.41
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Nu al ruzie in de familie? Beschouwingen over de formatie
Maakte Drees dus weinig woorden vuil aan de zeven weken durende kabi
netscrisis en de formatie, bij de beraadslagingen over de regeringsverklaring
twee dagen later maakten de fractiewoordvoerders dit meer dan goed.
PvdA-fractievoorzitter Burger deelde rake klappen uit aan zijn W D -collega
Oud. Hij verweet hem dat hij met de crisis 'een conservatieve aanslag' had
gepleegd, die erop was gericht om niet-loontrekkenden te bevoordelen bo
ven loontrekkenden. Alleen had hij het moment voor die crisis 'weinig intel
ligent' gekozen; ten gevolge van de Koreacrisis was er niets meer te verdelen.
'Een jammerlijk, zij het kostbaar, fiasco', aldus Burger, aangezien er nu zeven
weken waren verstreken waarin noodzakelijke maatregelen waren uitgeble
ven. Maar niet alleen Oud was verantwoordelijk voor de crisis, ook de KVP.
Deze partij had, door krampachtig vast te houden aan de brede basis bij de
vervanging van Schokking door s'Jacob, de VVD in een sterke positie gema
noeuvreerd, 'een positie die zij dan ook met spoed misbruikt heeft'. Zonder
deze opstelling van de KVP had de kleine VVD nooit een crisis kunnen ver
oorzaken. Hij riep de KVP op om het land niet weer 'vanwege haar bredebasis-hobby' in een crisis te laten verzinken, wanneer een vertegenwoordiger
van een van de kleine partijen het kabinet zou verlaten. 'Het is nu waarlijk
genoeg geweest!'
Burger bekritiseerde de opstelling van de ARP, die verantwoordelijkheid
had geweigerd voor de uitvoering van een door haar onderschreven pro
gram omdat zij niet zelf ministers mocht aandragen. Een staatsrechtelijk
monstrum, volgens Burger; ministers dienden aangezocht te worden door de
Kroon. Ook de ministerswisselingen konden hem niet bekoren. Voor ervaren
bewindslieden waren personen in de plaats gekomen 'waarvan voornamelijk
gezegd kan worden, dat zij politiek niet onacceptabel zijn gebleken, doch
overigens geen verstand hebben van de taak, welke hun wordt toebedeeld'.
Hiermee doelde hij op Staf, de nieuwe minister van Oorlog en Marine, welke
door Burger smalend 'de 1500 millioen mutatie' werd genoemd. De hele gang
van zaken was in zijn ogen niet meer dan 'een operette-crisis'. De PvdA was
voorshands 'niet ongenegen' het kabinet-Drees II, dat door Burger als extra
parlementair werd bestempeld, te steunen.42
ARP-leider Schouten vond dat de schuld voor de crisis niet alleen bij Oud
gelegd kon worden. Stikker was immers niet verplicht geweest om op te
stappen, en het kabinet was zeker niet verplicht geweest om Stikker hierin te
volgen. De algemene strekking van het regeerprogram kon hij onderschrij
ven, maar het was op veel punten erg vaag. Veel zou afhangen van de invul
ling en dus van de personele samenstelling van het kabinet. Dat was nu net
het moeilijke punt voor de ARP: de demissionaire bewindslieden overheers
ten het kabinet 'in aantal en in kwaliteit'. Dat werd nog versterkt door de te
rugkeer van Drees als premier en het opnieuw opnemen van de door de ARP
verfoeide Van Maarseveen, die verantwoordelijk werd gehouden voor het
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verlies van Nederlands-Indië. Niet voor niets had Schouten tijdens de ver
schillende formatiepogingen aangedrongen op het opnemen van 'politiek en
parlementair' ervaren antirevolutionairen, die tegenspel konden bieden aan
de KVP- en PvdA-ministers, maar deze wens was telkens afgewezen, vol
gens Schouten voornamelijk door de PvdA. Deze partij wilde immers de ba
sisverbreding enkel accepteren wanneer deze niet ten koste zou gaan van de
eigen invloed. Opname van ervaren ARP'ers had tot een signatuurwijziging
geleid, en daar verzette de PvdA zich hevig tegen. Schouten kon dan ook
niet goed begrijpen dat de W D had meegewerkt aan de totstandkoming van
het kabinet. Oud had immers verklaard dat het oude kabinet weg moest en
dat Stikker mocht terugkomen in een sterk kabinet. Zelfs Oud kon toch
moeilijk volhouden dat een kabinet, dat voor het grootste deel bestond uit
zittenblijvers uit het 'vermoeide' kabinet, sterk was!43
Namens de KVP voerde Stokman het woord, daar Romme zich als forma
teur buiten de beschouwingen over zijn eigen werkzaamheden wilde hou
den. De waarnemend fractievoorzitter was tevreden. Weliswaar had zijn par
tij 'spectaculaire offers’ moeten brengen (twee bewindslieden waren verdwe
nen, twee andere hadden van departement moeten wisselen), maar de winst
van de 'versterkt-brede basis' maakte dit ruimschoots goed. Die brede basis
was hard nodig, gezien de immense problemen waar het land voor stond.
Hij vond het niet meer dan terecht dat de leden van het kabinet-Drees-Van
Schaik hun portefeuilles ter beschikking hadden gesteld. Na het wegvallen
van de CHU door de wisseling Schokking-s'Jacob was ook de VVD wegge
vallen, waardoor de basis van het kabinet wezenlijk veranderd was. Stokman
kapittelde Oud wegens zijn gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Aangezien
Oud meende niet verantwoordelijk te zijn voor de val van het kabinet, had
hij die ook niet voor de vorming van een nieuw. 'In deze houding (ligt) een
visie besloten, die naar mijn gevoelen het begrip van redelijke parlementaire
verhoudingen te buiten gaat', aldus Stokman. Hij wilde duidelijkheid of Oud
al dan niet een formatieopdracht was aangeboden.
Ook het standpunt van de ARP kon hij maar matig waarderen. Schouten
had het ontwerpprogram van Romme onderschreven, waardoor er van con
tinuering van het oude beleid geen sprake kon zijn. De ARP had het bij de
kabinetssamensteling laten afweten, hetgeen hij merkwaardig vond. Ministe
riële kwaliteiten kon je ook op andere plaatsen opdoen dan in het parlement.
Op deze wijze discrimineerde de ARP in eigen kring!44
CHU-leider Tilanus was de hele crisis beu: 'Wanneer ik mijn zin (...) kon
volgen, dan zou ik bij deze beschouwingen over de Kabinetsformatie en de
Regeringsverklaring (...) het liefst willen volstaan met één enkele zin. Ik zou
dan willen zeggen: ''Er zijn in de afgelopen zeven crisisweken "woorden" ge
noeg gewisseld (...); genoeg nu van al die woorden: Regering, laat ons thans
"daden" zien.'" Ook Tilanus zag het begin van de crisis in het geforceerde af
treden van Schokking 45
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De CHU'er betreurde het ten zeerste dat de antirevolutionairen geweigerd
hadden verantwoordelijkheid te nemen in het kabinet. Tilanus begreep het
ook niet goed. Schouten had tijdens de beraadslagingen beweerd ernstige
bezwaren tegen de terugkeer van Drees als premier te hebben, maar was wel
bereid geweest om twee ministers te leveren als hij andere portefeuilles had
gekregen. Daarnaast fulmineerden antirevolutionairen buiten het parlement
tegen het nieuwe kabinet alsof het een voortzetting van de rooms-rode coali
tie was! Over de door Oud geïntroduceerde 'derde macht' was hij kort. De
gebeurtenissen van de voorbije maanden hadden die derde macht 'enige ki
lometers verder uit mijn denken (...) doen gaan'. Het kabinet en het regeer
program trad hij met vertrouwen tegemoet.46
De liberale fractievoorzitter Oud greep zijn spreektijd aan om een uitvoe
rig staatsrechtelijk betoog af te steken, waarin hij elke verantwoordelijkheid
voor de crisis afwees. Stikker mócht wel aftreden omdat zijn partijgenoten
het vertrouwen in het kabinet hadden opgezegd, maar hoefde dat niet: 'Ik
wens van een constitutionele verhouding tussen een Minister en een Kamer
fractie niets te weten.' Wanneer de motie-Oud was aangenomen, was er een
andere situatie ontstaan. Dan had Oud wel verantwoordelijkheid gehad,
maar dan was er ook de mogelijkheid geweest om een ander kabinet te vor
men.
Oud geloofde niet dat zijn motie de reden van de crisis was. Het kabinet
was immers ook niet opgestapt toen Schokking, de enige CHU-vertegenwoordiger, was afgetreden. Volgens hem lagen de oorzaken dieper. Drees
kon dan wel beweren dat het kabinet tot op het laatst in 'voortreffelijke har
monie' had samengewerkt, hij had daar zo zijn twijfels over. Het kabinetDrees-Van Schaik was volgens hem niet in staat geweest om dezelfde verkla
ring af te leggen als het nieuwe kabinet gedaan had.47
'Zakelijk gesproken' was de VVD als overwinnaar uit de crisis gekomen,
zo meende de fractievoorzitter. Oud telde vijf winstpunten. Ten eerste was
de derde macht versterkt in het kabinet gekomen, met twee CHU'ers, één
W D 'e r en een partijloze. Dit 'winstpunt’ ontlokte aan P.J.S. Gerbrandy (ARP)
de interruptie: 'Een kinderhand is gauw gevuld.'48 Ten tweede was door toe
voeging van de ministers Teulings en Albregts een betere economische poli
tiek gewaarborgd. Een derde winstpunt betrof de vervanging van Van Maarseveen op Overzeese Gebiedsdelen, waardoor deze bewindsman minder in
vloed op het Nieuw-Guineabeleid zou hebben. Inhoudelijke winst zag hij in
het feit dat overdracht van Nieuw-Guinea van de baan was, en in de inhoud
van de regeringsverklaring. Kortom, Oud was tevreden, of deed in ieder ge
val alsof hij dat was. Zijn conclusie: 'Deze crisis is zo buitengewoon gezond
geweest; er is een soort bloedtransfusie toegepast, die alleen maar goed kan
werken.' De liberale fractieleider zou het kabinet naar vermogen steunen,
maar behield zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat gold ook voor zijn partijgenoot-minister. Een universele situatie, volgens Oud, want van een onder
scheid tussen parlementaire en extraparlementaire kabinetten wilde hij niets
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weten. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen als ten tijde van het
Nieuw-Guineadebat, dan zou hij niet anders handelen dan hij toen had ge
daan.49
Volgens de CPN was niet Oud verantwoordelijk voor de kabinetscrisis,
maar was het de Amerikaanse generaal D.D. Eisenhower die het kabinet ten
val had gebracht. De Verenigde Staten eisten dat Nederland ƒ 1500 miljoen
per jaar aan militaire uitgaven zou doen, waarvoor het nieuwe kabinet was
gezwicht. De offers voor deze politiek werden verhaald op de werkende be
volking, terwijl de 'bezitters' hogere winsten haalden. Woordvoerder H.
Gortzak begreep niet dat de PvdA zich hiervoor had geleend. De sociaal
democraten eisten onmiddellijke loonsverhoging in verband met de gestegen
kosten, maar waarom hadden zij dit niet geregeld tijdens de kabinetsforma
tie en regeringsdeelname daarvan afhankelijk gesteld? Met het voorgestelde
beleid zouden juist PvdA-bewindslieden verantwoordelijk zijn voor de sec
toren waar de hardste klappen vielen: Drees, als minister-president verant
woordelijk voor het algemeen regeringsbeleid, Lieftinck, 'die fiscaal het wer
kende volk verder moet uitpersen', Mansholt, die verantwoordelijk was voor
de toenemende problemen bij kleine boeren, en 'de beminnelijke minister In
't Veld', die de vermindering van de woningbouw moest verantwoorden. De
PvdA-leden konden nu eens zien waar het anticommunisme van hun leiders
heen voerde. De CPN wees het kabinet, 'een onderwerping aan de Ameri
kaanse oorlogspolitiek', af.50
Ook Ch.J.I.M. Welter (KNP) distantieerde zich van het nieuwe kabinet.
Volgens hem was er weinig nieuws aan te bespeuren. In feite was het oude
kabinet teruggekeerd, 'versierd met een paar nieuwelingen, van wie met de
meest stellige zekerheid kan worden verklaard, dat zij van de zaken, die hun
worden toevertrouwd, nog niets afweten, in elk geval minder dan hun voor
gangers'. Welter vond dat het oude kabinet al veel eerder had moeten ver
dwijnen en hij was niet in het minst gelukkig met deze reconstructie.51
Datzelfde gold voor P. Zandt (SGP). Ook hij meende dat de facto van een
terugkeer van het oude kabinet gesproken kon worden. Ook de regerings
verklaring week nauwelijks af van de opvattingen die het kabinet-Drees-Van
Schaik voor zijn val had uitgedragen. De dreigende toestand in de wereld
was het gevolg van de 'vrij algemene Godsverzaking', die op haar beurt weer
werd veroorzaakt door de moderne beschaving en de rede. Het kabinet deed
hieraan mee, daar tijdens de formatie meer dan eens Gods dag was onthei
ligd. De SGP zou het kabinet wel naar vermogen steunen.52
Minister-president Drees ging in zijn antwoord niet diep in op de opmer
kingen die gemaakt waren over de kabinetscrisis en over de formatie. De
ministers hadden inderdaad gemeend hun portefeuilles ter beschikking te
moeten stellen, omdat zij zich afvroegen of er nog wel voldoende grondslag
voor het kabinet was. Door het aftreden van Stikker bestond het kabinet im
mers nog uitsluitend uit KVP, PvdA en partijlozen. Hij gaf enig inzicht in de
formatiefase waarin de ARP was afgehaakt. Drees had zich zelf niet verzet
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tegen opname van ARP-ministers in het kabinet, maar Schouten had de aan
geboden portefeuilles (Verkeer en Waterstaat en Oorlog en Marine) afgewe
zen. En dat terwijl er voor beide departementen politiek ervaren kandidaten
waren! Meynen was immers minister van Oorlog geweest - Drees verzweeg
wijselijk dat dat ook al tegen de zin van Schouten was gebeurd - en voor
Verkeer was de naam van een ARP-kamerlid genoemd. De ARP had echter
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken geëist, welke
in handen waren van de KVP. Informateur Romme had deze eis dan ook op
zakelijke gronden afgewezen. Op beide departementen stonden belangrijke
zaken op stapel, die zich verzetten tegen tussentijdse vervanging.53
In hun tweede termijn gingen de woordvoerders voornamelijk in op de
rede van Oud. De liberale leider had zichzelf tot overwinnaar gekroond, een
overwinning die 'blijkbaar de rest van de Kamer enigszins was ontgaan', al
dus Burger. Van een versterking van de brede basis kon geen sprake zijn, ge
zien de afstandelijke houding van de VVD en in mindere mate van de CHU.
Omdat Oud had aangekondigd dezelfde houding ten opzichte van dit kabi
net te zullen aannemen als ten opzichte van het oude, vreesde Burger met
dezelfde problemen geconfronteerd te zullen worden als in het verleden. Op
deze wijze was met de VVD 'geen behoorlijk bestuur' mogelijk. Een rege
ringspartij diende zich niet als oppositiepartij te gedragen, Burger accepteer
de geen dualisme. In ieder geval diende voorkomen te worden dat de klein
ste regeringspartij nogmaals een kabinetscrisis kon forceren.54
Stokman vond de kwalificatie overwinning meer dan eufemistisch. Oud
had niet gewonnen, hij had zich onttrokken aan zijn verantwoordelijkheid.
Ouds betoog kenschetste hij als 'eenzijdig (...) en strikt formeel'. Het parle
mentaire stelsel werd niet enkel door constitutionele regels beheerst, maar
ook door 'parlementaire gewoonten, door conventionele opvattingen en ge
bruiken over de politieke verantwoordelijkheid van Ministers en Kamerle
den'. Door de manier waarop Oud met deze spelregels omging werd het par
lementaire stelsel grondig verstoord.55
Oud nam de hem door Burger toegeworpen handschoen op. Waarom
deed de PvdA-fractievoorzitter zo moeilijk over Ouds positiebepaling, waar
Burger zelf afstand nam door het kabinet als extraparlementair te bestempe
len? Burger behield zich vrijheid voor ten opzichte van het kabinetsbeleid,
maar de VVD kreeg 'de fiolen van toorn' over zich uitgestort omdat ze dat
ook deed. Niet zonder leedvermaak interrumpeerde ARP-leider Schouten
met: 'Is er nu in de familie al zo grote ruzie ontstaan?' Oud bestreed Stokmans betoog over zijn gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met dezelfde
argumentatie als in eerste termijn. Zijn motie was niet aangenomen, van een
formatieopdracht kon dus geen sprake zijn.56 Drees reageerde niet meer op
de formatieperikelen. De minister-president popelde om aan de slag te gaan
met de grote problemen waar het land voor stond.
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karikatuur Opland, de Volkskrant, 17 maart 1951

Rom m e; „W at een rolverdeling h è ? !"

Beraadslagingen over het voorgenomen beleid
Werd er over de formatie uitgebreid in het parlement gesproken, dit gold
niet voor het voorgenomen beleid. Dat is niet erg verwonderlijk, daar zowel
regeringsprogram als regeringsverklaring weinig concreet was en het beleid
slechts op een aantal hoofdlijnen schetste. De gehele regeringsverklaring
stond in het teken van de bestedingsbeperking, de noodzaak van evenwicht
op de betalingsbalans en de extra uitgaven voor defensie. Daarnaast was het
beleid rond Nieuw-Guinea, immers de aanleiding tot de kabinetscrisis, een
thema bij de beraadslagingen, die een voorproef waren van de standpunten
die de verscillende fracties bij de bespreking van de concrete voorstellen
zouden innemen.
Volgens W.J. Andriessen (KVP) was de regeringsverklaring op een aantal
punten te vaag. Drees had verklaard dat volledige compensatie van de prijs
stijgingen niet mogelijk zou zijn, maar daarbij niet aangegeven in welke mate
wèl zou worden gecompenseerd. Aangezien het hier de levensstandaard van
de bevolking betrof, had de minister-president wel iets concreter mogen zijn.
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De prijsstijgingen zelf vond hij te incidenteel, hij miste een 'weloverwogen
complex van maatregelen', een duidelijk omlijnd plan, waarbinnen de inci
dentele maatregelen konden worden beoordeeld. Hij betreurde het dat over
de maatregelen geen overleg met de sociale partners was gevoerd. De katho
liek was blij met de extra aandacht voor 'ouden van dagen' en grote gezin
nen, maar vond ook de op deze groepen slaande formuleringen te vaag.
Concrete maatregelen ontbraken, en die wilde hij nu juist weten. Zijn voor
keur ging uit naar een verhoging van de kinderbijslag, met een sterke pro
gressie naar rato van het aantal kinderen.57
De financieel specialist van de PvdA, H.J. Hofstra, betuigde zijn instem
ming met de doelstellingen van het kabinet. Hij onderschreef de noodzaak
van de maatregelen, maar begreep niet goed waarom de voorgestelde belas
tingverhogingen pas in het kalenderjaar 1952 zouden ingaan. Daarmee on
dergroef het kabinet de dekkingsmogelijkheden voor zijn eigen beleid. Hij
vond dat de belastingverhoging zo snel mogelijk van kracht moest worden,
ook vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid, omdat de subsidies op
levensmiddelen met onmiddellijke ingang waren bevroren. Daarnaast pleitte
hij voor afschaffing van de vervroegde afschrijving, daar deze niet paste in
een tijd van investeringsbeperking.
Hofstra achtte bestedingsbeperking zowel noodzakelijk als problematisch.
De 'vrije sector in het arbeidersbudget' was reeds zodanig geslonken dat daar
eigenlijk niets meer te halen was. Het was daarom voor hem onaanvaardbaar
als de bevriezing van de subsidies niet zou worden gecompenseerd met
loonsverhoging. Consumptiebeperking was wel mogelijk, maar zou beperkt
moeten worden tot luxe producten. Belangrijker voor de bestedingsbeper
king was het terugdringen van de investeringen. Volgens de sociaal-democraat waren er voorbeelden te over van investeringen die 'zonder schade
voor de Nederlandse economie’ achterwege hadden kunnen blijven. Het ka
binet koos voor al te globale maatregelen om de investeringen te beperken,
hetgeen hem deed denken aan 'zekere universele geneesmiddelen, waarvan
beweerd wordt, dat zij zowel hoofdpijn als eksterogen zouden kunnen gene
zen’. Deze 'grove' maatregelen stonden in schril contrast met de concrete fi
nanciële maatregelen om de consumptie te beperken. Het kabinet zou moe
ten overgaan tot directe investeringscontrole.
Burger wilde een bijstelling van het sociaal-economische beleid. Niet dat
hij zich afkeerde van de noodzaak voor de bestedingsbeperking en de ver
hoogde defensie-inspanningen, daartoe werd Nederland gedwongen door
de Sovjetunie. Het ging de PvdA om de verdeling van de maatregelen over
loontrekkenden, ondernemers en de overheid. Hij meende dat de arbeidsvrede in gevaar zou komen als er niet snel een nieuwe loonronde zou komen.
Het gedeelte van het nationale inkomen dat naar loontrekkenden ging werd
steeds lager, en daar moest een einde aan komen. Hij zag meer in een inkomensverschuiving door premieheffing voor de werkloosheidsverzekering
dan in een echte inkomensachteruitgang. Een dergelijke verschuiving zou
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hetzelfde effect hebben op de bestedingen, maar de opgebrachte gelden zou
den ten goede komen van de premiebetalers. De beperking van de particulie
re investeringen was hem te vrijblijvend. 'Het gaat niet aan om de eenvoudi
ge man te treffen in zijn brood en margarine, en de ondernemer te ontzien bij
efficiënte investeringscontróle', aldus Burger. Het regeerprogram bood de
mogelijkheid om, indien nodig, de particuliere investeringen direct te contro
leren, hetgeen dan ook diende te geschieden: 'Welnu, het is nodig'. De PvdA
zou het kabinetsbeleid toetsen aan de verdeling van de pijn die werd veroor
zaakt door de bestedingsbeperking.
Over de Nieuw-Guineaparagraaf toonde Burger zich niet ontevreden. Het
beleid was in PvdA-richting opgeschoven. De toezegging dat het kabinet
geen voorstellen zou doen die de soevereiniteit over het gebiedsdeel raakten
was verdwenen, èn Van Maarseveen, die ‘geen millimeter verder in onze
richting wenste, althans kon gaan', had plaatsgemaakt voor een minister met
internationale ervaring, die dus wel tot de conclusie moest komen dat de
PvdA gelijk had met haar opvatting dat Nieuw-Guinea maar beter overge
dragen kon worden aan Indonesië. 'Voorshands zijn wij niet ongenegen dit
extra-parlementaire kabinet te steunen', besloot Burger, 'maar naarmate de
nood stijgt, zullen wij scherper hebben toe te zien, dat het Regeringsbeleid
daartegen opgewassen blijkt.’58
Tilanus stelde twee eisen aan het regeerprogram: sociale rechtvaardigheid
en 'een juiste besteding der opgebrachte gelden'. Wanneer het kabinet deze
twee voorwaarden in acht zou nemen, zou het de steun van de bevolking
kunnen verkrijgen en behouden. Hij verklaarde zich akkoord met de grote
lijnen van het program 59
ARP-leider Schouten vroeg zich af of de voorgestelde bezuiniging van
ƒ 150 miljoen wel voldoende was. Dit bedrag werd al vóór de kabinetscrisis
genoemd, en er was in de tussentijd toch wel het een en ander in negatieve
zin veranderd ten aanzien van de staatsfinanciën. De antirevolutionairen
konden zich vinden in de ijskast-formule voor Nieuw-Guinea, aangezien die
een status quo betekende. Schouten maakte echter wel duidelijk dat, wan
neer het gebiedsdeel uit de ijskast zou worden gehaald, er geen sprake kon
zijn van wat voor verandering van de status van Nieuw-Guinea dan ook. Hij
behield zich de vrijheid voor om op zo’n moment te handelen volgens de
zelfde zienswijze als die welke hij bij het ontstaan van de kabinetscrisis had
geventileerd.60 Een opmerkelijke figuur, een oppositiepartij die zich het recht
voorbehield om tegen onderdelen van het regeerprogram te stemmen. Deze
opstelling was wel verklaarbaar, aangezien de ARP het regeerprogram had
medeondertekend, doch op personele gronden was afgehaakt bij de formatie.
Voor Welter was het allemaal erg duidelijk. De 'socialistische politiek’, die
had geresulteerd in de ontbinding van het Koninkrijk, was de oorzaak voor
de 'afgrond' waar Nederland voor stond. Hoewel hij zich hiervoor niet ver
antwoordelijk achtte, wilde hij vanuit een 'loyale oppositie' een bijdrage leve
ren 'om het land te redden van de ondergang, die het dreigt'. Hij meende dat
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Nederland, nu het werd gedwongen zich te bewapenen tegen kosten 'die het
redelijke overschrijden', de rekening daarvoor bij de Verenigde Staten en En
geland diende te leggen.61
Het was weinig verrassend dat vooral de PvdA door de CPN werd weg
gehoond. Als de sociaal-democraten looncompensatie wilden, hadden ze re
geringsdeelname hiervan afhankelijk moeten stellen, of anders zouden zij
nog tijdens het debat met een motie van deze strekking moeten komen. Vol
gens Gortzak was de PvdA-opstelling 1volksverlakkerij'. Volgens de commu
nist werd de werkende bevolking ’uitgemergeld', waartegenover zich steeds
meer verrijkende ondernemers stonden en ministers en kamerleden met
steeds hogere salarissen en schadeloosstellingen. En dat alles in dienst van
de Amerikaanse oorlogspolitiek: 'De Regering zegt, dat zij vrede wil, maar zij
bewapent, zij bereidt zich voor op oorlog, zij neemt deel aan de Amerikaanse
oorlog en vernietiging op Korea, zij houdt de soldaten in Indonesië en
Nieuw-Guinea (...); zij verlengt de diensttijd en verhoogt het aantal divisies,
dat voor de aanvalsoorlog tegen de Sovjet-Unie wordt opgeleid en getraind.'
De CPN had een flink eisenpakket: verhoging van de lonen en uitkeringen,
handhaving van de subsidies, intensivering van de woning- en ziekenhuisbouw, ondersteuning van boeren en kleine zelfstandigen, vermindering van
de bewapening en 'werkelijke vrijheid voor het volk van Indonesië en
Nieuw-Guinea'. Kortom, de CPN wenste een omkering van het vastgestelde
regeerprogram.62
In zijn repliek maakte Drees korte metten met Gortzak en Welter. De com
munist verweet hij selectieve verontwaardiging, waar hij de mond vol had
van de oorlogsvoorbereiding van het Westen, maar de communistische drei
ging onbesproken liet: 'Waarom zou het kleine en bescheiden Nederland zich
na de Hitler-ervaring dan niet mogen voorzien van verdedigingsmiddelen,
die verhinderen, dat de een of andere bandiet, die hier binnen wenst te ko
men, dat ook vrij kan doen?' Welter schetste een onjuiste tegenstelling door
te beweren dat Nederland beter af zou zijn als Indonesië behouden zou zijn.
De realiteit was dat Nederland slechts met militaire dwang had kunnen pro
beren Indonesië in het Koninkrijk te houden. Dit zou met enorme kosten ge
paard zijn gegaan, waardoor de economische situatie juist nog slechter was
geweest.
De minister-president onderschreef de kritiek dat regeerprogram en rege
ringsverklaring vooral op het sociaal-economische vlak vaag waren, maar
dat kon ook niet anders. De ministerraad had nog maar één keer vergaderd;
er was dus geen tijd geweest voor verdergaande concretisering. Ook in het
debat wilde hij nog geen concretere uitspraken doen; er moest nog in de mi
nisterraad over overlegd worden en er moest nog overleg gevoerd worden
met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Hij ging dan ook niet
in op de eis van PvdA en CPN om volledige compensatie te verlenen voor de
koopkrachtdaling. De door Hofstra gewenste directe investeringscontrole
zou zo'n vaart niet lopen. Met de woorden: 'Het is de heer Hofstra bekend,
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dat ook bij de besprekingen van het program deze kwestie aan de orde is
geweest en dat over de mate van ingrijpen uiteenlopende inzichten bestaan',
maakte Drees nog eens duidelijk dat de PvdA deze slag bij de formatie verlo
ren had. Mocht de investeringsbeperking met globale middelen onvoldoende
effectief zijn, dan viel er weer te spreken over direct ingrijpen.63
De Kamer toonde zich tevreden met de beantwoording door de 'nieuwe'
minister-president. Uiteraard met uitzondering van de CPN. Namens zijn
fractie diende Gortzak een motie in, waarin de Kamer uitsprak dat een ver
dere prijsstijging moest worden voorkomen door de invoering van een prijsstop en dat direct overgegaan moest worden tot volledige compensatie van
het verlies aan koopkracht. Het indienen van deze motie bracht de PvdA in
een lastig parket. Burger en Hofstra hadden immers ook aangedrongen op
compensatie. Burger zag zich genoodzaakt om een stemverklaring af te leg
gen. Hij kondigde aan tegen de motie te zullen stemmen omdat de materie in
overleg was binnen de Stichting van de Arbeid, hetgeen hij niet met een ka
meruitspraak wilde doorkruisen. Volgens Gortzak een slecht argument, aan
gezien de regering uitging van een gedeeltelijke compensatie, terwijl in de
motie op volledige compensatie werd aangedrongen. Het mocht niet baten;
de motie werd verworpen met alleen de stemmen van de zes aanwezige
communistische kamerleden vóór.64 Het kabinet-Drees II kon gaan regeren.

Barstjes in de brede basis, verschuivingen in de politieke ver
houdingen
Inleiding
De val van het kabinet-Drees-Van Schaik had aangetoond dat de brede basis
van het kabinet niet van schokbeton was. VVD-leider Oud had de grootste
moeite om de rechtervleugel van zijn partij in bedwang te houden zolang
partijgenoot Stikker medeverantwoordelijk bleef voor het Indonesië- en
Nieuw-Guineabeleid en zolang de PvdA haar stempel op het wederopbouwbeleid bleef drukken. De na de bevrijding algemeen gevoelde saamhorigheid
en de noodzaak tot politieke samenwerking hadden veel van hun vanzelf
sprekendheid verloren nu de overdracht van de soevereintiteit over Indone
sië haar beslag had gekregen en de wederopbouw haar voltooiing naderde.
Bovendien zou het nieuwe kabinet nog slechts ruim een jaar hebben te gaan
en waren de verkiezingen in aantocht. Voor ontevredenen was het rond de
formatie van het kabinet-Drees II dus de hoogste tijd de voorlopige rekening
op te maken en hun posities in te nemen. En dat proces voltrok zich niet al
leen binnen de W D ,
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Duynstee ligt dwars, Nederhorst neigt naar links
Binnen de KVP speelden ook nog een aantal andere factoren in de kaart van
de rechtervleugel, van wie de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht F.J.F.M.
Duynstee de belangrijkste, en in ieder geval de luidruchtigste woordvoerder
zou worden.65 De samenwerking van de katholieken met de PvdA werd niet
langer gelegitimeerd door de 'uiterste noodzaak' (de noodzakelijke tweeder
de meerderheid voor de soevereiniteitsoverdracht en de samenwerking ten
behoeve van de wederopbouw), hoewel het moeilijk denkbaar was dat het
crisisprogram in verband met Korea uitvoerbaar was zonder de medewer
king van de PvdA.66 De samenwerking tussen katholieken en sociaal-democraten was weliswaar succes vol geweest, maar zij hield voor de KVP ook een
gevaar in. Voor veel katholieke kiezers zou het onderscheid tussen KVP en
PvdA niet langer duidelijk genoeg zijn, zo viel te vrezen, en daarmee was het
gevaar van een doorbraak van katholieken naar de PvdA, het gevaar dat
vlak na de bevrijding succesvol was afgewend, alsnog aanwezig. Het afkal
vende ledenbestand van de KVP leek in ieder geval te bewijzen dat de partij
in veler ogen kleurloos was geworden of, wat erger was, rood was verscho
ten.
Duynstee leek daarmee in 1951 het gelijk te halen, dat hij al vanaf 1948 had
proberen te krijgen toen hij in woord en geschrift begrip had getoond voor
het feit dat Welter uit onvrede met het Indonesiëbeleid en de samenwerking
met de PvdA uit de KVP was gestapt. De rooms-rode coalitie had volgens
Duynstee niet alleen tot de verkwanseling van Nederlands-Indië geleid,
maar had ook het sociale gezicht van de KVP misvormd tot een socialistisch
gezicht. Mede onder invloed van de KAB - haar voorzitter A.C. de Bruijn
was jarenlang Duynstees bête noire - had de staat zich te veel zeggenschap op
sociaal terrein toegeëigend; het particulier initiatief, de christelijke opdracht
tot caritas was opgeofferd op het seculiere altaar van collectivisering en ni
vellering. En staatkunde zonder zedelijke achtergrond was volgens Duynstee
'een emplooi van circusartiesten en dierentemmers'.67
Mocht Duynstee aanvankelijk nog door de partijleiding worden gezien als
een lastig en onberekenbaar, maar op de keper beschouwd ongevaarlijk en
fant terrible, hij werd een regelrechte bedreiging voor de eenheid van de par
tij, toen hij er in juni 1951 in slaagde zo'n vijftien tot twintig prominente
partijleden aaneen te smeden tot een oppositionele vleugel. Tot deze rechter
vleugel behoorden lieden als de voormalige ministers E.M.J.A. Sassen en
Steenberghe, wier loyaliteit aan de partij nooit ter discussie had gestaan. Een
splijtzwam als de groep-Steenberghe - de voormalige minister van Economi
sche Zaken trad vanaf oktober als woordvoerder op - was wel het laatste dat
de partijleiding in de aanloop naar de verkiezingen van 1952 kon gebruiken.
Toen de Adelbertvereniging, de standsorganisatie van de hogere standen, in
juli haar steun betuigde aan de groep, dreigde wat eens een persoonlijk ini
tiatief van Duynstee was geweest en wat was uitgegroeid tot een vleugel-
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strijd, te verworden tot een regelrechte klassenstrijd binnen de partij. Het
conflict ging inmiddels minder om de ideologische grondslagen van de partij
dan om de verdeling van de lasten die voortvloeiden uit het crisisprogram
van het kabinet.68
Het voert te ver hier te beschrijven hoe de groep-Steenberghe door de par
tijleiding weer in het gareel werd gebracht69, wel is het van belang hier op te
merken dat de KVP-fractie, en dan met name Romme, in de jaren 1951-1952
voortdurend opereerden in de slagschaduw van een potentieel dissidente
rechtervleugel. Vooral tijdens de behandeling van de belastingwetsontwerpen en het wetsontwerp Toezicht op het credietwezen zou Romme alle zeilen
moeten bijzetten. Slechts door zich de meester te tonen van het, ook voor
niet-KVP'ers aanvaardbare, compromis, slaagde hij erin de Duynstee-aanhang en de KAB-vleugel op één lijn te houden.
Ook binnen de PvdA bestond er zorg over de dreigende verwatering van
de eigen idealen en identiteit onder invloed van de rooms-rode samenwer
king. Dat bleek met name toen het PvdA-kamerlid G.M. Nederhorst op 3
april 1951, dus kort na de regeringsverklaring, de economische politiek ter
discussie stelde tijdens een interpellatie.70 Nederhorst vreesde dat de verde
ling van de lasten van het crisisprogram in de praktijk ongelijker zou uitval
len dan in het regeerprogram was overeengekomen. Het offer van de loon
trekkenden dreigde te hoog te worden en Nederhorst had weinig vertrou
wen in de aangekondigde maatregelen tot beheersing van de prijzen. Hij
signaleerde dan ook onrust bij de arbeiders en de vakbeweging. Daarom was
een looncorrectie noodzakelijk ter compensatie van de prijsstijgingen die de
consumptiebeperking van 5% te boven gingen. Van de investeringsbeper
king verwachtte Nederhorst weinig resultaat omdat de maatregelen te glo
baal waren en pas op langere termijn zouden werken. Alleen fysieke contro
les op de investeringen zouden de investeringsbeperking kunnen doen sla
gen.
Al met al was het een niet mis te verstane aanval op het voorgenomen be
leid van het kabinet, waarbij een aantal klassieke sociaal-democratische stok
paardjes werd bereden. De PvdA-fractie bleek niet onverdeeld gelukkig met
het regeerprogram waarmee zij tijdens de formatie had ingestemd: er waren
te weinig garanties ingebouwd tegen een 'rechts' beleid. Nederhorst vond
echter weinig gehoor bij het kabinet. Het zou ook wel erg veel van zijn flexi
biliteit hebben gevraagd om het beleid zo kort na de regeringsverklaring in
grijpend te wijzigen. Van de confessionele en liberale coalitiepartners kreeg
Nederhorst trouwens ook geen steun: zij vonden de interpellatie prematuur.
Nederhorst zag zich daarom gedwongen een motie, waarin hij zijn wensen
aan de Kamer had voorgelegd, in te trekken.
Maar toch was de roemloos geëindigde interpellatie-Nederhorst een schot
voor de boeg geweest. Fractievoorzitter J. Burger zou haar later, op de partij
raad, betitelen als 'een waarschuwend geluid', ook al besefte hij dat 'het on-
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karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 22 september 1951

mogelijk was hier, na 14 dagen een nieuw kabinet te hebben, reeds politieke
consequenties aan te verbinden'.71

Bij één waarschuwend woord zou het niet blijven. Voortdurend trokken
partijtop en fractie bij de partijgenoten-ministers aan de bel om van hun
onvrede blijk te geven. Het kwam zelfs zo ver dat de fractie, tegen de zin van
de haast onaantastbare Drees, op 15 septem ber 1951 een Financieeleconomisch Urgentieprogram 1951 lanceerde72, waarin onverholen kritiek op
het afwachtende kabinetsbeleid te beluisteren viel. De fractie sprak van een
'm inim um -politiek' waardoor 'bepaalde m aatregelen te laat worden
genomen (en) een nauwelijks meer te beheersen noodtoestand kan ontstaan'.
En van de beoogde investeringsbeperking in de particuliere sector was maar
bitter weinig terechtgekomen. Verder eiste het program, in de woorden van
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Duynstee, 'nogal krasse socialistische maatregelen'.73 Zo zouden prijsverho
gingen in de toekomst met evenredige loonsverhogingen voor de arbeiders
gepaard moeten gaan, vooral omdat andere bevolkingsgroepen weinig be
reidheid hadden getoond ook offers te brengen, kende het program een lei
dende rol toe aan de overheid bij de opvoering van de productie, hetgeen
nodig was voor het sluitend maken van de betalingsbalans, en eiste het als
nog directe controle op de particuliere investeringen. Dat het urgentieprogram niet zou leiden tot een regelrechte breuk in de rooms-rode coalitie, was
slechts te danken aan het feit dat de economische toekomst er rond de ver
kiezingen en de formatie van het kabinet-Drees III in de zomer van 1952 heel
wat zonniger uitzag dan in september 1951.

Tot slot
Het viel niet mee om na de merkwaardige val van het kabinet-Drees-Van
Schaik een nieuw kabinet te formeren. Een merkwaardige val, aangezien het
kabinet niet door een kamermeerderheid naar huis werd gestuurd, maar ten
val kwam doordat de voltallige VVD-fractie een door haar voorzitter inge
diende motie van afkeuring steunde, hetgeen resulteerde in de ontslagaan
vraag van Stikker en de daaropvolgende ter beschikkingstelling van de por
tefeuilles door de rest van de ministersploeg. Hoewel dus een meerderheid
in het parlement het kabinet steunde, althans niet van afkeuring blijk gaf,
ontstond er toch een crisis.
De crisis leek een patstelling te worden toen bleek dat zowel reconstructie
als de vorming van een nieuw kabinet problematisch was. De VVD verzette
zich logischerwijze tegen reconstructie, daar zij dan met haar eigen motie in
haar hemd zou komen te staan. Een nieuw kabinet werd door de PvdA af
gewezen, zeker wanneer dat geformeerd zou worden door een liberaal of een
rechtse KVP'er (Steenberghe). Hoewel er vanaf het begin op hoofdlijnen pro
grammatische overeenstemming bestond tussen de ’oude' regeringspartijen,
zelfs nog aangevuld met de ARP, was er een waslijst aan (in)formateurs no
dig om de patstelling te doorbreken. De uiteindelijke uitkomst bleek een op
gesmukt kabinet-Drees-Van Schaik te zijn, maar dan zonder Van Schaik, die
het veld had moeten ruimen om het karakter van een reconstructiekabinet
niet al te pregnant te maken.
De snelle programmatische overeenstemming vond haar oorzaak in de
nood der tijden. KVP, PvdA, CHU, VVD en ARP vonden elkaar op het in
grote lijnen al door het kabinet-Drees-Van Schaik vastgestelde CEC-rapport,
dat bestedingsbeperking als medicijn tegen de betalingsbalansproblematiek
voorschreef, gecombineerd met een forse extra inspanning voor defensie. De
ARP zou bij de personele invulling van het kabinet nog afvallen, zonder ver
der afstand te nemen van het regeerprogram.
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De brede parlementaire steun voor en de grote ministeriële ervaring van
de leden van het kabinet-Drees II garandeerden een soepele start. De rege
ringsverklaring van Drees riep wel kritiek op van regeringspartij PvdA, maar
die betrof wensen die die partij bij de formatie al had moeten laten lopen.
Voor de ideeën van de PvdA (looncompensatie en directe investeringscontrole) bestond eenvoudigweg geen parlementaire meerderheid, en de partij
was niet van zins haar eigen Drees te laten vallen. Het betekende niet dat de
PvdA zich erbij neerlegde. Bij voortduring bracht zij haar economische ideeen over het voetlicht, maar telkens zonder resultaat. Wel maakte het duide
lijk dat de PvdA naar links begon te schuiven, hetgeen uiteraard spanning
opriep met de coalitiepartners.
Hetzelfde gold voor de ontwikkelingen binnen de KVP, waar juist een
tendens naar rechts waarneembaar was. Het enfant terrible Duynstee, woord
voerder van de conservatieve stroming binnen de KVP, wist een aantal in
vloedrijke partijgenoten aan zich te binden, van wie Steenberghe de belang
rijkste was. Deze ’groep-Steenberghe' zette zich af tegen de haars inziens te
progressieve koers die de KVP onder invloed van de PvdA en vooral de KAB
voer.
Ondanks de zich verscherpende tegenstellingen tussen de regeringspartij
en, welke nog werden versterkt door de naderende verkiezingen van 1952,
was het kabinet geen moment in levensgevaar. KVP-leider Romme zag kans
de tegenstellingen binnen zijn partij te apaiseren, de PvdA zette zo nu en dan
wel hoog in, maar draaide telkens weer bij. De noodzaak om aan de econo
mische problemen het hoofd te bieden en later het (zelfs te ver doorgeslagen)
succes van het regeerprogram waren voldoende sterke lijm om de regerings
coalitie tot de verkiezingen bij elkaar te houden.
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ECONOMISCHE ZAKEN: TABOE OP DIRECT
OVERHEIDSINGRIJPEN
P.B. van der Heiden

Inleiding: de economische situatie
'De economische gevolgen van de internationale politieke spanning, alsmede
de verhoging der militaire uitgaven en de vermindering van de Amerikaanse
hulp voor civiele doeleinden hebben in Nederland een politiek van versnelde
financieèl-economische aanpassing noodzakelijk gemaakt. Uiteraard is de be
reiking van evenwicht door bevordering van positieve factoren, zoals de
productie en de export, van primaire betekenis (...). Het is echter aan geen
twijfel onderhevig, dat het grondig verbroken evenwicht slechts op een vol
doend korte termijn kan worden hersteld, indien de vereiste aanpassing in
overwegende mate wordt tot stand gebracht door een vermindering der be
stedingen.'1 Met deze woorden uit de MvT bij de begroting voor 1952 schet
ste minister J.R.M. van den Brink (KVP) de economische situatie in een no
tendop.
Door de Koreacrisis waren de grondstofprijzen op de wereldmarkt fors
gestegen, een proces dat nog was versterkt door de vrees voor schaarste aan
grondstoffen in verband met de verwachte stijging van de militaire produc
tie. Na een aanvankelijke verslechtering van de Nederlandse ruilvoet door
het achterblijven van de uitvoerprijzen bij de invoerprijzen, stabiliseerde
deze zich medio 1951. De binnenlandse reacties op de Koreacrisis (versterkte
invoer van grondstoffen en duurzame consumptiegoederen) leidden tot een
aanzienlijk tekort op de betalingsbalans. Dit tekort beliep in 1950 ruim ƒ 1
miljard en in de eerste helft van 1951 nog bijna ƒ 800 miljoen.2
Tabel 1. Saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans in miljoenen guldens•
1948

-957

1949

-253

1950

-1091

1951, eerste halfjaar
1951, tweede halfjaar
1952

-792
540
1884

De wijze waarop deze aankopen gefinancierd werden (ontsparingen en kre
dieten) riep sterke inflatoire krachten in het leven. Als reactie op deze ont
wikkeling had De Nederlandsche Bank op 1 januari 1951 een systeem van
kwantitatieve kredietrestrictie in het leven geroepen en het disconto tot
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tweemaal toe verhoogd. Bij zijn aantreden in maart 1951 had het kabinetDrees II een pakket van maatregelen afgekondigd, dat was gericht op ver
mindering van de binnenlandse bestedingen. De doelstellingen van de nieu
we regering waren het terugdringen van de excessieve groei van de vraag,
het aanpassen van de binnenlandse vraag aan de verslechterde ruilvoet en
het scheppen van ruimte voor de door de Koreacrisis noodzakelijk geachte
militaire inspanningen. Het pakket bestond uit verlaging van de subsidies op
levensmiddelen en een slechts gedeeltelijke compensatie daarvan in de
lonen, bezuinigingen op de rijksbegroting, verhoging van een aantal belastin
gen, versnelling van de inning van de vennootschapsbelasting, uitgifte van
een lening van ƒ 200 miljoen, beperking van het bouwprogramma en de in
stelling van een investeringscommissie, die de investeringen van lagere pu
bliekrechtelijke organen diende te beoordelen.
Aanvankelijk leefde in het kabinet zorg met betrekking tot de vraag of
deze maatregelen voldoende soelaas zouden bieden, reden waarom besloten
werd het liberalisatiepercentage (het gedeelte van de invoer waarvoor geen
restricties golden) terug te brengen van 75 naar 60%. In het derde kwartaal
van 1951 tekende zich een duidelijke kentering ten goede af in het internatio
nale betalingsverkeer. De plotseling snel gestegen internationale vraag leidde
tot een verzadiging, waarna een daling van de grondstoffenprijzen volgde.
De internationale concurrentiepositie van Nederland verbeterde tevens door
de, in veel andere landen niet gevoerde, stringente loon- en prijspolitiek,
waardoor de Nederlandse kostprijzen relatief minder snel stegen.4
Aan de bovengeschetste ontwikkeling hing echter wel een prijskaartje. De
bestedingsbeperking en de in eerste instantie ongunstige ontwikkeling van
de internationale handel leidden, naast een overschot op de betalingsbalans,
over het tweede halfjaar van 1951 bijna ƒ 600 miljoen5, tot een daling van de
productie voor de binnenlandse en een stijging van de werkloosheid. Dit
werd echter als tijdelijk gezien en diende opgevangen te worden door een
hogere export en een toename van de productie voor militaire doeleinden.6

Beleidsdoelstellingen
Het kabinet formuleerde vijf hoofddoelstellingen van het economisch beleid.
Allereerst was dat de beperking van consumptie en investeringen. Deze be
perking kon echter ten koste gaan van de werkgelegenheid. Daartegenover
stond dan ook de tweede hoofddoelstelling: een 'aan de huidige omstandig
heden aangepaste industrialisatiepolitiek', welke bedoeld was om het ver
wachte toekomstige arbeidsoverschot aan het werk te helpen. Daartoe
diende Van den Brink zijn derde industrialisatienota in.7
Een derde prioriteit betrof de internationale samenwerking en liberalisatie
van het handelsverkeer. Aangezien de nationale economieën in toenemende
mate afhankelijk werden van internationale factoren, werd ook economische
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samenwerking steeds belangrijker. 'De Nederlandse volkshuishouding is
onder deze omstandigheden te vergelijken met een klein schip, dat zijn weg
moet vinden op de hoog opgaande golven der internationale economische
omstandigheden', aldus de minister.8
Een vierde hoofddoelstelling was de verbetering van de productiviteit, die
nog steeds niet op het vooroorlogs peil lag. Dit streven werd zo belangrijk
geacht dat er een minister zonder portefeuille, A.H.M. Albregts (KVP), voor
dit beleidsterrein werd aangesteld. Tenslotte benadrukte Van den Brink het
belang van exportstimulering. Hij meende dat iedere overheidsmaatregel
allereerst moest worden beoordeeld op zijn merites ten aanzien van de ex
port.
In dit hoofdstuk zal de realisatie van deze vijf hoofddoelstellingen, en de
parlementaire verantwoording daarvan, geanalyseerd worden.

Consumptie- en investeringsbeperking
Inleiding
Als gevolg van de door de Koreacrisis veroorzaakte financieel-economische
problemen9 besloot de regering tot een ingrijpende beheersing van het uitgavenpeil. In het regeerprogram werd gekozen voor een tweesporenbeleid:
enerzijds zouden de consumptieve uitgaven van zowel particulieren als
overheid teruggebracht dienen te worden, anderzijds zouden ook de investe
ringsuitgaven beperkt moeten worden. Het streven was om het totaal aan
consumptie en investeringen in overeenstemming te brengen met de nettoproductie en eventuele buitenlandse hulp. Overeengekomen werd dat te
genover iedere procent consumptiebeperking vijf procent investeringsbeper
king zou moeten staan. De beperking van de consumptieve uitgaven moest
totstandkomen door middel van belastingmaatregelen en een vermindering
van de subsidies op levensmiddelen, bij gelijkblijvende lonen.10 De investe
ringsbeperking voor de particuliere sector bestond voornamelijk uit 'fiscale
en monetaire restricties', waarbij de mogelijkheid van 'physieke controle' nadrukkelijk opengehouden werd. In de overheidssector zouden zowel de con
sumptie- als de investeringsbeperking door rechtstreekse centrale ingrepen
tot stand moeten komen.11 In totaal zou het pakket maatregelen uitkomen op
vijf procent beperking in de consumptieve sfeer en twintig procent in de in
vesteringen. Deze beperkingen zouden gelijkelijk verdeeld worden over de
particuliere en de publieke sector.

,

Globaal versus direct particulier versus publiek
Niet zozeer de doelstellingen van dit beleid, maar de instrumenten om die
doelstellingen te bereiken lagen onder vuur bij een gedeelte van de Tweede
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Kamer. Met name PvdA en CPN constateerden dat de regering tekortschoot
ten aanzien van de investeringsbeperking. PvdA-woordvoerder G.M. Ne
derhorst constateerde bij het begrotingsdebat dat de bewindslieden het ge
makkelijk hadden: 'Mag er bij een andere begroting nog weleens sprake van
zijn, dat een minister zich moet verdedigen tegen kritiek van links en rechts,
bij Economische Zaken is het zo, dat de rechtse kritiek tot zwijgen is ge
bracht.' Rechts had in zijn ogen zijn zin gekregen: de beperking van de con
sumptie was conform de afspraken, maar de investeringsbeperking liet nogal
te wensen over. De investeringsbeperking had zich eenzijdig voltrokken in
de publieke sector, waar onder andere de woningbouw onder te lijden had.
Een en ander was een logisch gevolg van de keuze van de regering voor glo
bale maatregelen als rentepolitiek, kredietbeperking en belastingpolitiek om
de investeringen in de particuliere sector te beperken.12 Slechts met direct in
grijpen in de vrijheid van ondernemers om te investeren, met 'physieke con
trole', zou het mogelijk zijn de uitgaven op dit terrein in de hand te houden
en een meer gelijke spreiding over publieke en private sector te verwezenlij
ken. Om alle kritiek voor te zijn verklaarde hij nog: 'De Partij van de Arbeid
is zeer zeker niet de partij van de investeringsbeperking; haar beginselen zijn
veeleer gericht op beheerste expansie en verruiming van de werkgelegen
heid.'13 Deze wens van de sociaal-democraten was niet nieuw. In het regeer
program was de mogelijkheid tot direct ingrijpen opengelaten en in een in
terpellatie op 3 april 1951 had Nederhorst zelf tevergeefs bij de regering aan
gedrongen op het overgaan daartoe.14

Minister J.R.M. van den Brink op bezoek bij de KRO

In zijn roep om meer directe controle op de particuliere investeringen kreeg
Nederhorst enkel bijval van de CPN.15 De overige partijen wezen directe in-
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vesteringscontrole resoluut af. Th.J.D.M. Koersen (KVP) koos vol overtuiging
voor de 'globale methode'. Dit voorkwam fricties tussen overheid en
bedrijfsleven en minimaliseerde belemmeringen voor het bedrijfsleven.16
Chr. van den Heuvel (ARP) meende dat het al te zwaar benadrukken van de
overheidstaak het eigen verantwoordelijkheidsgevoel deed verzwakken, het
geen juist voorkomen moest worden. Het bedrijfsleven diende zelf verant
woordelijk te blijven; de overheid mocht slechts met 'algemeen werkende
maatregelen' de economie beïnvloeden. En dan nog zeer voorzichtig, want
hij zag (terecht) een verband tussen de beperking der investeringen en de
toenemende werkloosheid. De roep om directe investeringscontrole kwalifi
ceerde hij als 'een angstwekkende overschatting van het Overheidsinzicht'.17
De VVD'er H.A. Korthals prees zich gelukkig met de keuze voor globale
maatregelen. Zijns inziens was er geen motief aan te voeren waarom de
overheid meer inzicht zou hebben in het verloop van het economische leven
dan een particuliere ondernemer. Daarnaast voorzag hij een 'afgrijselijk bu
reaucratisch gedoe', mocht de overheid toch besluiten tot directe controle.18
Van den Brink ging uitgebreid in op Nederhorsts kritiek. De noodzaak tot
bestedingsbeperking was in de vigerende omstandigheden overduidelijk.
Wanneer de minister het vraagstuk 'zuiver theoretisch' zou kunnen behande
len, zou ook hij voorstander zijn van een politiek waarbij 'alle onderdelen
(van) het contractieproces door de overheid' zouden worden geleid. Er was
echter sprake van te veel 'schadelijke nevengevolgen' van een dergelijk be
leid. Van den Brink voorzag dat het economische klimaat en het industrialisatieklimaat door direct overheidsingrijpen zouden worden bedorven. De
overheid was zeer wel in staat om investeringen te remmen, maar investe
ringen opwekken was veel moeilijker.19 Van een bijstelling van het beleid in
de richting van de door de PvdA gewenste fysieke controle kon dan ook
geen sprake zijn; de investeringsbeperking zou worden nagestreefd door
middel van de globale methode.

Industrialisatie in het licht van de bestedingsbeperking
De derde industrialisatienota
In de traditie van de twee voorgaande jaren presenteerde Van den Brink een
industrialisatienota, als bijvoegsel bij de begroting voor 1952.20 In deze nota
gaf hij een overzicht van wat er ten aanzien van de industrialisatie was be
reikt en een analyse van de industrialisatie in het licht van de bestedingsbeperkende maatregelen.
Van den Brink was tevreden over de prestaties van de industrie in de pe
riode van januari 1948 tot juli 1951. De productie in de Nederlandse industrie
liet een snellere groei zien dan in de eerste twee nota's was voorzien. Was
daar nog uitgegaan van een groei van ca. 12% in anderhalf jaar, de werkelijke
stijging liet een percentage van 24 in twee jaar zien, waardoor de eerder
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vastgestelde taakstelling van 34% in viereneenhalf jaar overtroffen zou wor
den. Deze snellere stijging kende twee oorzaken. Enerzijds was er sprake van
een sterke toename van de personeelsbezetting in de industrie, veroorzaakt
door een toenemend arbeidsaanbod (met name gedemobiliseerde militairen
uit Indonesië). Anderzijds was er een stijging van de arbeidsproductiviteit,
die haar belangrijkste oorzaak vond in het feit dat bij vervangingsinvesterin
gen de oude apparatuur tijdelijk naast de nieuwe in werking werd gehou
den. Hoewel er over de gehele linie een sterke stijging van de productie was,
signaleerde de minister in het tweede kwartaal van 1951 een stagnatie.
Niet alleen was de productie sterker gestegen dan geraamd, ook de indus
triële uitvoer was flink toegenomen. Was er in de tweede industrialisatienota
nog sprake van een norm van 130% van het exportniveau van 1948, in 1950
bleek die norm al bijna gehaald te zijn (120% van 1948). Daarentegen steeg de
binnenlandse afzet slechts mondjesmaat met 10%.
Behalve aan de terugblik op de bereikte resultaten wijdde de minister een
tweetal paragrafen aan het industrialisatievraagstuk in de naaste en de wat
verdere toekomst. De eerste stond voornamelijk in het teken van de consumptie- en investeringsbeperking. De stagnatie in het tweede kwartaal van
1951 werd veroorzaakt door afzetmoeilijkheden op de binnenlandse markt.
Voor deze verminderde afzet gaf Van den Brink een tweetal redenen. Aller
eerst was er sprake van verzadiging na de hamsterwoede in de tweede helft
van 1950, een daling die 'niet tot bijzondere bezorgdheid aanleiding (behoeft)
te geven'. Daarnaast was er sprake van een onvermijdelijk gevolg van een be
leid, dat streefde naar vermindering van bestedingen. Wanneer de interna
tionale omstandigheden zich niet zouden wijzigen, was de stagnatie een
structureel probleem en moesten verschillende bedrijfstakken rekening hou
den met een blijvend lagere binnenlandse afzet. Volgens Van den Brink was
er echter compensatie mogelijk door de vergrote vraag naar zowel civiele als
militaire goederen vanuit de krijgsmacht. Een tweede, nog belangrijker,
compensatiemogelijkheid lag in productie voor de buitenlandse markt. Heel
het financieel-economisch regeringsbeleid moest worden doortrokken van de
noodzaak de export te vergroten. Hierdoor konden niet alleen de binnen
landse productie en werkgelegenheid op peil blijven, maar kon ook de beta
lingsbalans meer in evenwicht worden gebracht.
Van den Brink waarschuwde voor een rücksichtslos beperken van de inves
teringen. Wanneer de investeringen ten goede kwamen aan productie voor
de buitenlandse markt, zouden deze juist een bijdrage kunnen leveren aan
de dekking van het betalingsbalanstekort. En nog wel op relatief korte ter
mijn: industriële uitbreidingsinvesteringen brachten jaarlijks een rendement
op van een kwart tot de helft van het geïnvesteerde bedrag. 'Het drukken
van dergelijke investeringen is derhalve in de grond der zaak een kortzichti
ge politiek', concludeerde de minister. Er waren wel mogelijkheden tot investeringsbeperkingen, maar die hadden betrekking op de voorraadvorming of
waren relatief: het handhaven van het totale investeringsbedrag op het be-
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reikte niveau. Van den Brink besloot zijn nota met een ernstige waarschu
wing: 'Ondergetekende acht op dit gebied grote waakzaamheid noodzake
lijk. Vooral met het oog op de taak, die in Nederland ten aanzien van de in
dustrialisatie op langere termijn moet worden vervuld, zou een te sterke af
remming van de industriële investeringen in de eerstkomende jaren zeer
ernstige gevolgen hebben. Indien een beperking der direct productieve in
vesteringen zou leiden tot een grotere werkloosheid dan (...) onvermijdelijk
is, zou men het paard achter de wagen spannen.’21
Opmerkelijk genoeg werd er in de Tweede Kamer niet erg veel aandacht
besteed aan de nota. In het VV op de begroting wijdden slechts drie fracties
enkele woorden aan de regeringsvoornemens op het gebied van de indus
trialisatie. Vanuit de PvdA kwam de kritiek dat de nota te weinig richtingge
vend was: 'Bij lezing van de Nota krijgt men niet de indruk, dat de Regering
weet, waarheen zij koerst.' Uiteraard greep de PvdA nogmaals de gelegen
heid aan om de voordelen van de door haar gewenste directe investeringscontrole in de particuliere sector voor het voetlicht te brengen 22 De KVP liet
aantekenen dat de overheid niet elke concrete investering kon beoordelen,
waarmee voor haar de kous van de directe controle af was 23 Volgens de
CPN was het industrialisatiebeleid dweilen met de kraan open. De kapitalis
tische maatschappij kende nu eenmaal crises, de enige zekere uitweg daaruit
was het uitbreiden van de handel met de landen in Oost-Europa en met de
Sovjet-Unie, 'die geen economische inzinkingen kennen'.24
Bij de mondelinge behandeling kreeg Van den Brink de volledige steun
van de KVP voor zijn nota, 'een belangrijk en goed gedocumenteerd stuk'
volgens Koersen. Hij vroeg zich wel af of de regering voldoende oog had
voor de gevaren die een blijvend lagere consumptie voor de productie, en
dus voor de werkgelegenheid, met zich bracht. Om de Nederlandse produc
tie te ondersteunen deed hij een oproep aan volk en regering om 'Nederlands
fabrikaat' aan te schaffen.25 De overige fracties lieten de nota onbesproken.

Regionale ontwikkelingsplannen
Was het voor de werkgelegenheid in geheel Nederland noodzakelijk om een
industrialisatiebeleid te voeren, voor sommige streken in het land zou zo'n
generiek beleid onvoldoende soelaas bieden. Een aantal regio’s kende zulke
grote economische problemen, dat gericht beleid vereist was. Via een begro
tingswijziging introduceerde Van den Brink regionale ontwikkelingsplannen
voor zuidwest en oostelijk Groningen, oost-FriesIand, noordoost Overijssel,
oostelijk West-Friesland, zuidwest en noordoost Noord-Brabant en noordLimburg. Niet alleen kenden de genoemde streken een aanzienlijke werk
loosheid, er was ook sprake van een latent arbeidsoverschot, dat tot uitdruk
king kwam in de overbezetting van de veelal kleinschalige landbouwbedrij
ven. De minister meende dat het volstrekt verantwoord was om in tijden van
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bestedingsbeperking toch geld voor regionale ontwikkeling uit te trekken.
De verspilling van productiviteit in de genoemde gebieden was juist in eco
nomisch mindere tijden ontoelaatbaar. Daarnaast waren de sociale en mate
riële gevolgen van de achterstandspositie van de gebieden potentiële 'haar
den van sociale en politieke ontwrichting en onrust'.
Van den Brink zag twee wegen om de (dreigende) werkloosheid het hoofd
te bieden: migratie, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten, en het
aantrekken van industrie. Hoewel de minister zeker voorstander was van
een zekere mate van migratie, waarschuwde hij voor een al te sterk accent op
dit middel. Ten eerste zou door binnenlandse migratie de concentratie van
industrie in de bestaande centra alleen maar toenemen, terwijl spreiding juist
gewenst was, ten tweede zou grootschalige migratie 'ernstige sociale, (...)
geestelijke en zedelijke gevolgen' hebben.
De aangekondigde maatregelen lagen vooral in de voorwaardenschep
pende sfeer, en hadden de bedoeling vestiging van industrie in de pro
bleemgebieden aantrekkelijker te maken. In genoemde streken zouden in
dustrieterreinen in gereedheid worden gebracht, verkeersvoorzieningen
worden verbeterd, voorzieningen op het gebied van openbare nutsbedrijven
worden getroffen, industriehallen worden gerealiseerd, vakscholing worden
bevorderd en industriewoningen beschikbaar worden gesteld. De kosten
voor dit beleid, ruim ƒ 51 miljoen, zouden gezamenlijk worden gedragen
door Rijk, provincies en gemeenten, waarvan het leeuwendeel (87%) voor re
kening van het Rijk kwam. De uitvoering van de plannen zou gefaseerd
plaatsvinden. In de eerste fase zou het grootste deel van de industrieterrei
nen gereed gemaakt worden en zouden de meest urgente verbeteringen aan
het wegennet worden uitgevoerd. Het betrof hier de vervroegde aanleg of
verbetering van op het Rijkswegenplan voorkomende wegen en de aanleg of
verbetering van provinciale en gemeentelijke wegen. Uiteraard financierde
het Rijk de aanleg of verbetering van rijkswegen. De kosten voor de provin
ciale wegen droeg de provincie, met een rijksbijdrage voor de extra rentelas
ten die vervroegde uitvoering met zich bracht. De kosten voor gemeentelijke
wegen werden voor 75% door het rijk betaald. De maatregelen op het gebied
van openbare nutsvoorzieningen waren in eerste instantie beperkt tot de
aanleg of uitbreiding van het waterleidingnet. Hier verleende het Rijk een
bijdrage in het onrendabele deel van de noodzakelijke investeringen.26

Regionalisme in het parlement
Het kabinet ondervond in de Tweede Kamer natuurlijk brede steun voor de
plannen. Geen enkele fractie keerde zich tegen de extra ondersteuning die
naar de genoemde streken zou gaan. Het debat ging dan ook nauwelijks over
de inhoud van de plannen. Voor de PvdA en de CPN was het een prima
aangrijpingspunt om het vraagstuk van de economische ordening van de
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samenleving nog eens onder de aandacht te brengen. Daarnaast greep vrij
wel iedere woordvoerder de gelegenheid aan om de aandacht te vestigen op
regio's die niet in de plannen voorkwamen, maar die huns inziens wel geteis
terd werden door zulke omvangrijke economische problemen dat ze zeker
in aanmerking moesten komen voor soortgelijke steun.
Volgens Nederhorst was regionale spreiding van de industrie 'wel een van
de moeilijkste vraagstukken (...) waarvoor de ondernemingsgewijze produc
tie zich gesteld ziet'. De overheid had binnen de bestaande situatie maar
weinig armslag en moest maar afwachten hoe de ondernemers zouden rea
geren op haar voorwaardenscheppend beleid. Dit betekende niet dat het
zinloos was; hij wees op het succes van een eerder streekplan in Drenthe. Hij
pleitte voor het aanbrengen van samenhang in de streekgerichte industriali
satie door het oprichten van industrieschappen in de betreffende gebieden.
Hij had verder kritiek op de uitwerking van de plannen, waarin naar zijn
idee te veel kleine industriekernen waren opgenomen. Het zou volgens Ne
derhorst verstandiger zijn wanneer werd aangesloten bij de bestaande indus
triekernen in de regio's. Op de in de nota voorgestelde wijze werd 'als het
ware de industrie op een blaadje' thuis bezorgd. Daarnaast was hij niet ge
lukkig met de indeling in fasen, die tot onnodige vertraging zou kunnen lei
den. Tenslotte bracht hij de situatie in het Rijk van Nijmegen, het Land van
Maas en Waal en de Bommelerwaard nog onder de aandacht van de minis
ter.27 C. Borst (CPN) meende dat 'het kapitalistische productiestelsel verstikt
is in zijn eigen tegenstellingen'. De voorgelegde plannen vloeiden volgens de
communist voort uit het feit dat militaire bestedingen prioriteit hadden. Hij
vroeg speciale aandacht voor Noord-Holland en Dokkum.28
M.M.A.A. Janssen (KVP) was het met de bewindsman eens dat industria
lisatie de voorkeur verdiende boven migratie. Hij maakte zich zorgen over
de problemen die lagere overheden hadden bij het lenen op de kapitaalmarkt
en verlangde van de minister de toezegging dat de uitvoering van de plan
nen niet door financieringsmoeilijkheden vertraagd zouden worden. Daar
naast vroeg hij zich af of er wel voldoende haast was gemaakt met het ont
werpen van de plannen, gezien de grote tijdspanne die de voorbereiding had
gevergd. Tenslotte vroeg hij bijzondere aandacht voor Volendam.29
A. Stapelkamp (ARP) vond ook dat het wel erg lang had geduurd voor de
plannen werden ingediend. Hij wees erop dat slechts blijvende resultaten
werden geboekt als zich metterdaad bedrijven in de gebieden zouden vesti
gen. Hij vroeg bijzondere aandacht voor de Bommelerwaard, het Land van
Maas en Waal, Goeree-Overflakkee en de Achterhoek.30
R. Zegering Hadders (VVD) deelde Janssens bezorgdheid over de finan
ciële mogelijkheden van de lagere overheden. Hij verzocht de minister de
gemeenten aan voldoende gelden te helpen, opdat de industrialisatie niet
zou stoppen bij de rijksinspanningen. Hij vroeg bijzondere aandacht voor de
rijksweg Veenendaal-Didam.31 J.J.R Schmal (CHU) onderschreef de regeringsplannen volledig.32
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Minister Van den Brink had het gemakkelijk bij zijn beantwoording. De
regionale ontwikkelingsplannen konden, gezien de economische staat
waarin de genoemde gebieden verkeerden, op unanieme steun van de Ka
mer rekenen. Hij kon de kamerleden op alle inhoudelijke punten geruststel
len. De regionale stokpaardjes die de verschillende kamerleden zo vurig be
reden, werden door de minister niet gehonoreerd. Van den Brink deed geen
toezeggingen over nieuw aan te wijzen ontwikkelingsgebieden. Voor zover
het specificaties van de in de voorstellen genoemde gebieden betrof, wilde
hij daar met een groep deskundigen op studeren. De overige genoemde ge
bieden vielen voorshands af, aangezien zij niet aan alle in de MvA genoemde
criteria voldeden.33 De wetsvoorstellen werden unaniem aangenomen.

Productiviteitsverbetering
Inleiding
Om een viertal redenen achtte het kabinet verhoging van de productiviteit in
Nederland zo urgent dat een minister zonder portefeuille voor de producti
viteitsverbetering werd benoemd: de structurele gevolgen die de tweede we
reldoorlog had gehad voor de economische positie van Nederland in de we
reld, het wegvallen van 'oude welvaartsbronnen' (Indonesië), de sterke be
volkingsgroei en bovenal de betalingsbalansproblemen na de Koreacrisis. Op
8 oktober 1951 diende minister Albregts zijn Productiviteitsnota in.34 Onder
staande tabel laat zien dat verbetering van de productiviteit in internationaal
opzicht zeker niet overbodig was.
Tabel 2. Geïndexeerde arbeidsproductiviteit (1937=100)35______________________
Nederland

88

België

96

Frankrijk

94

Verenigd Koninkrijk
West-Duitsland
Verenigde Staten

118
86
131

Albregts, minister voor productiebevordering*
Tijdens de formatie van het kabinet-Drees II was besloten een minister zon
der portefeuille op het ministerie van Economische Zaken aan te stellen.

* Deze paragraaf is van de hand van M.H. Verweij.
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Deze minister zou zich moeten gaan bezighouden met productiebevordering, middenstandsaangelegenheden, opbouw van de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie en kartelpolitiek. Op 15 maart 1951 werd prof. dr. A.H.M.
Albregts (KVP) benoemd op de nieuwe post.36
foto Spaarnestad
Minister A.H.M. Albregts, speciaal belast met het opvoeren van de productiviteit
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Augustinus Hendrikus Martinus Albregts werd op 22 november 1900 ge
boren in Vught. Hij doorliep de Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch en behaalde vervolgens MO-akten voor de vakken 'Handelsweten
schappen’, 'Staathuishoudkunde en Statistiek' en 'Staatsinrichting'. Van 1926
tot 1945 was Albregts werkzaam in het onderwijs. Hij was leraar aan het RK
Lyceum in Hilversum en aan de MTS in Utrecht. Vóór de oorlog was Al
bregts enige jaren voorzitter van de Vereniging tot behartiging van het On
derwijs in de Staatswetenschappen.37 Later in zijn proefschrift zou hij nog
maals het belang van dit vak benadrukken: 'Op geen enkel schooltype van
het Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs mag verzuimd worden
de leerlingen in te leiden in de staatkundige en maatschappelijke vraagstuk
ken van de eigen tijd door middel van een zelfstandig vak - maatschappijleer
en /o f staatswetenschappen -,'38
Naast zijn baan als leraar studeerde Albregts vanaf 1932 tevens economie.
In 1937 behaalde hij het doctoraalexamen aan de Katholieke Economische
Hogeschool te Tilburg. Hij promoveerde daar in 1948 cum laude op het
proefschrift De leer der maatschappelijk economische organisatievormen. Een jaar
later werd hij in Tilburg benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Inmiddels
had Albregts zijn baan als docent opgegeven. In 1945 was hij benoemd tot
algemeen secretaris van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en
tot directeur-secretaris van het RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen. Later zou hij tevens secretaris-generaal worden van de Union Interna
tionale des Associations Patronales Catholiques.39
Albregts publiceerde veel. Hij had een duidelijke mening over de invloed
van de overheid op de economie, die naar zijn mening niet te ver mocht rei
ken. Eén van de stellingen in zijn proefschrift was dan ook: 'In het streven
naar "sociale zekerheid" schuilt het gevaar, dat het de economische vooruit
gang tegenhoudt.’40 Als onmisbare voorwaarde om de grootst mogelijke
welvaart te bereiken, zag hij de bloei van de zelfstandige particuliere onder
nemingen. De overheid moest de initiatieven van deze ondernemingen niet
overnemen, maar stimuleren door bijvoorbeeld bijzondere risico's te helpen
dragen. Daarnaast was het de taak van de overheid om de markthuishouding in een maatschappelijk economisch kader te brengen. Albregts was een
groot voorstander van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.41
Bij het zoeken naar een minister zonder portefeuille was de keuze op Al
bregts gevallen omdat hij over goede contacten met de georganiseerde werk
gevers en werknemers beschikte. Daarnaast wist de KVP met de benoeming
van deze minister dat de door haar gewenste opbouw van de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie in goede handen was. Minister van Economische Za
ken Van den Brink stond positief tegenover de nieuwe minister, daar hij Al
bregts als iemand met gelijkgestemde ideeën kende.42 Tijdens de formatie
had hij W.F. de Gaay Fortman (ARP) echter afgeraden om deze functie te ac
cepteren, omdat 'iemand met jouw capaciteiten zo'n mager postje niet zou
moeten nemen.'43
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Het ministerschap van Albregts zou echter geen groot succes worden. De
verdeling van taken en verantwoordelijkheid tussen Van den Brink en Al
bregts was vaag geregeld. In de praktijk zou Van den Brink hierdoor vaak de
eindverantwoordelijkheid dragen en werd Albregts niet geacht om tegen de
uitdrukkelijke standpunten van Van den Brink in te handelen. Daarnaast be
schikte Albregts niet over een eigen ambtenarenapparaat en had hij geen ei
gen begroting. In het parlement ondervond hij meermalen kritiek van de
PvdA, omdat hij op het standpunt stond dat de productie en productiviteit
slechts op indirecte wijze door de overheid beïnvloed mochten worden.
Tenslotte had Albregts weinig politieke feeling. Zijn benoeming als minister
zou dan ook eenmalig zijn.44

De productiviteitsnota
Albregts formuleerde als algemene doelstelling van het economisch beleid
'het vergroten van de welvaart onder de voorwaarde dat de betalingsbalans
in evenwicht wordt gebracht, een hoog peil van werkgelegenheid wordt ge
handhaafd en een zo rechtvaardig mogelijke verdeling wordt bereikt'. De
verhoging van de productiviteit diende aan deze drie doelstellingen een bij
drage te leveren, waarbij de betalingsbalansproblematiek duidelijk het
zwaarst werd geaccentueerd. Door de verslechterde ruilvoet was het voor
Nederland lastiger geworden om te exporteren. Om de export op te voeren,
dienden de productiekosten te dalen door middel van de opvoering van de
productiviteit. Een effectieve bijdrage aan de betalingsbalans zou betekenen
dat de productiviteit met in totaal 10% zou moeten stijgen, boven de normale
jaarlijkse stijging van 4,5%. Aangezien de nota een driejarenplan was, kwam
de gemiddelde jaarlijkse stijging dus uit op ongeveer 8%.
Als belangrijkste middel tot productiviteitsverhoging zag Albregts een
gunstig economisch klimaat. Dit kon worden bereikt door het bevorderen
van 'gezonde concurrentie', door het vermijden van direct overheidsingrijpen
en door een verdergaande liberalisatie van het handelsverkeer.
De grootste inspanning diende te komen van het bedrijfsleven zelf, waar
volgens Albregts volop winst te halen was. Hij wees op de tekortschietende
'interne organisatie' binnen veel bedrijven, veroorzaakt door 'het optreden
van vermijdbaar oponthoud' in de productie en een gebrek aan vaardigheid
en ambitie bij veel werknemers. Als oplossing voor deze problemen zag hij
het inschakelen van arbeidsanalisten, waarin Nederland naar zijn idee ach
terliep. Hij wees op een aantal bedrijven, waar na een organisatie-onderzoek
de productie 'met vele tientallen procenten' was toegenomen.
Ook de 'externe organisatie' liet te wensen over. Veel bedrijven brachten te
veel producten voort met 'nodeloze' uitvoeringsverschillen. De minister
wilde dit probleem, dat zich met name in de bouwnijverheid voordeed, on
dervangen door 'normalisatie' van producten.
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Teneinde tot een hogere productiviteit te komen, diende het geïnvesteerde
kapitaal efficiënter aangewend te worden. Albregts zag daartoe drie moge
lijkheden: verlenging van de wettelijke arbeidstijd (die hij verwierp), verlen
ging van de arbeidsduur door overwerk en ploegenarbeid. Bij het laatste ele
ment wilde hij ook de zondagsarbeid betrekken, hoewel hij constateerde dat
daartegen principiële bezwaren bestonden, 'die ten dele onoverkomelijk zul
len blijken te zijn’. De confessionele fracties in de Tweede Kamer waren over
dit laatste aspect niet erg enthousiast, maar ondernamen geen pogingen om
Albregts op andere gedachten te brengen.
Een ander aspect betrof de geringe mobiliteit van de arbeid, waardoor er
enerzijds arbeidsoverschotten in bepaalde sectoren bestonden naast tekorten
in andere sectoren, en anderzijds de geografische spreiding van de werkge
legenheid onevenwichtig was. Albregts opperde oplossingen in de richting
van centrale registratie van vacatures bij de Rijksarbeidsbureaus, het ontwik
kelen van een adequate beroepenclassificatie en het verbeteren van de be
roepskeuzevoorlichting en het leerlingstelsel. Een andere oorzaak voor de
geringe mobiliteit lag in de woningnood in bepaalde gebieden. Aangezien
deze niet op korte termijn te lenigen was, stelde de bewindsman voor arbei
ders tijdelijk te huisvesten in kosthuizen en kampementen. Tegen dit aspect
leefden in de Tweede Kamer wel bezwaren van ethische en sociale aard,
maar niet zo zwaar dat fracties de minister probeerden te overtuigen om niet
tot dit soort van tijdelijke huisvesting over te gaan.
Ook op het terrein van de beloning lagen volgens de minister prikkels om
tot een hogere productiviteit te komen. Van een volledig vrije loonvorming
zou echter geen sprake kunnen zijn; loonbeheersing bleef voorop staan.45
Albregts zag meer in tariefbeloning, die een aansporing tot goede prestaties
zou zijn. In gevallen waar tariefbeloning onmogelijk was, zou een systeem
moeten worden ingevoerd waarin persoonlijke of collectieve prestaties extra
beloond konden worden. Daarnaast was een goede werkclassificatie nodig
om 'een verantwoorde rangorde' aan te geven in de verschillende beroepen.
De interessantste paragraaf uit de productiviteitsnota zou de paragraaf
over het overheidsbeleid moeten zijn. Deze bleef echter steken in algemeen
heden. De productiviteitsverbetering diende voornamelijk vanuit het be
drijfsleven te komen; de overheidstaak was beperkt tot 'het scheppen van
gunstige voorwaarden'. De meest vergaande opmerking was dat de be
windslieden (de nota was medeondertekend door Drees als minister van So
ciale Zaken ad interim) niet uitsloten dat zij bedrijfstaksgewijze of onderne
mingsgewijze productiviteitscommissies verplicht zouden voorschrijven.46

Realiteitszin of gebrek aan gerichte sturing?
Gezien de weinig verrassende inhoud van de nota, mag het geen verwonde
ring wekken dat de Kamer nauwelijks aandacht aan Albregts geesteskind
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schonk. Slechts twee woordvoerders wijdden enige beschouwingen aan de
nota bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken voor 1952.
J.G. Suurhoff (PvdA) verklaarde zich voorstander van productiviteitsver
betering ('Men zou zeggen: Hoe kan enig redelijk mens daar tegen wezen?'),
maar plaatste wel een aantal kanttekeningen bij de nota. In de eerste plaats
wees hij op de gevolgen die productiviteitsverhoging kon hebben voor de
werkgelegenheid. In een aantal sectoren nam de werkloosheid flink toe, het
geen de animo onder arbeiders om tot verbetering van de productiviteit over
te gaan bepaald niet groter maakte. Suurhoff pleitte voor 'grote voorzichtig
heid'. Hij wilde de productiviteitsverbetering 'reguleren en afremmen' in die
sectoren waar al sprake was van aanzienlijke werkloosheid en voor het ove
rige de arbeiders laten meeprofiteren van de verbetering. Niet alleen om de
animo te verhogen van de werknemers, die productiviteitsverbetering als
een bedreiging voor hun werkgelegenheid zagen, maar ook om de CPN en
de communistische Eenheidsvakcentrale (EVC) de wind uit de zeilen te ne
men. De communisten zouden 'kunnen appelleren aan sterke gevoelens van
onrust en beduchtheid, die in de arbeiderswereld leven, en niet helemaal ten
onrechte'.
De sociaal-democraat zag niets in Albregts stelling dat de overheid en de
ondernemers een gespreide verantwoordelijkheid in dezen hadden. Hij wees
erop dat de verantwoordelijkheid van de ondernemer niet verder ging dan
zijn eigen onderneming en dat de overheid op moest komen voor het alge
meen economisch belang. Suurhoff zag geen problemen zolang beide paral
lel liepen, maar vond dat de bewindsman te weinig ideeën had om het alge
meen belang te laten prevaleren wanneer de belangen botsten. Albregts'
principiële afwijzing van dwang onderschreef hij niet: 'Deze Minister is be
noemd, omdat een uiterste inspanning bitter hard nodig is om ons levens
peil, onze werkgelegenheid en onze defensie te kunnen handhaven. Onder
die omstandigheden begrijpt de grote massa van de mensen (...) er niets meer
van, als wij zeggen: wij hebben uw hulp nodig, gij moet uw medewerking
geven, maar als de ondernemers deze of gene plannen niet of onvoldoende
willen uitvoeren, dan laat de Overheid het er verder maar bij zitten.'47
Kortom, Suurhoff vond de productiviteitsnota te vrijblijvend. De minister
diende, indien nodig, direct in te grijpen, een mening die de PvdA op sociaal-economisch terrein telkens weer ventileerde.
Korthals (VVD) was het daarentegen geheel met de minister eens, waar
die zich bescheiden opstelde. Ook naar zijn idee was het het bedrijfsleven dat
zorg moest dragen voor productiviteitsverbetering. De overheid moest zich
beperken tot voorlichting en stimulering, verbetering van opleiding en scho
ling en het mogelijk maken van een vorm van prestatiebeloning. Ingrijpen
mocht hooguit in geval kartel- of prijsafspraken de gezonde concurrentie, het
wondermiddel om te komen tot grotere efficiency, bedreigden. Hij prees zich
gelukkig dat de regering 'zo wars is van opleggen en van realiteitszin blijk
geeft'.48
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Uiteraard was Albregts het met Suurhoff oneens. De productiviteitsnota
kende voldoende indirecte middelen om aandrang uit te oefenen op onder
nemers om hun productiviteit te verhogen. Directe overheidsinmenging in
de ondernemerstaak wees hij om principiële redenen van de hand. Wel on
derschreef hij Suurhoffs opmerking over de dreiging van werkloosheid. Een
concrete oplossing gaf hij echter niet: de overheid diende waar mogelijk in de
gaten te houden hoe het met de werkloosheid in bepaalde bedrijfstakken ge
steld was. De werkloosheid diende vooral met conjunctuurpolitieke maatre
gelen aangepakt te worden. Op het betoog van Korthals, die zijn beleid vol
ledig onderschreef, hoefde hij niet in te gaan.49 In de Eerste Kamer werd de
nota niet besproken.

Liberalisatie, export en deviezen
Export als motor van welvaart en werkgelegenheid
Op 22 april 1952 diende Van den Brink, samen met zijn collega-ministers P.
Lieftinck, D.U. Stikker, S.L. Mansholt en H.H. Wemmers, een 'Nota inzake de
exportpolitiek' in bij de Tweede Kamer. Deze exportnota gaf, naast een ana
lyse van het exportvraagstuk, de kaders aan waarbinnen de bevordering van
de export door het kabinet ter hand zou worden genomen.
Met de openingszin: 'In snel tempo is het exportvraagstuk voor Nederland
geworden tot het kernprobleem der economische politiek, waarop de overige
delen van het beleid dienen te worden afgestemd', plaatste Van den Brink de
buitenlandse handel bovenaan de politieke agenda van het kabinet. Voor de
sterke accentuering van de export was een aantal redenen te geven. Ten eer
ste was er de noodzaak om de snel groeiende beroepsbevolking (gerekend
werd op een aanwas van ongeveer 50.000 personen per jaar) aan werk te hel
pen. Ten tweede waren door de oorlog buitenlandse inkomstenbronnen weg
gevallen, waarvoor compensatie gevonden moest worden. Uiteraard werd
hier gedoeld op het wegvallen van Nederlands-Indië uit het Koninkrijk. Ten
derde, en feitelijk het belangrijkste, was er de zorgwekkende positie van de
betalingsbalans. Nederland kende nog steeds een benarde deviezenpositie.
Om deze problemen in samenhang te lijf te gaan, was een grotere productie
nodig, voornamelijk in de industriële sector. Deze extra productie diende
grotendeels in het buitenland afgezet te worden, aangezien anders het tekort
op de betalingsbalans alsmaar toe zou nemen. De recente bestedingsbeper
king had tot een verminderde binnenlandse civiele vraag geleid, die ener
zijds door productie voor de militaire markt, en anderzijds door verhoogde
export gecompenseerd diende te worden. Zonder deze compensatie zou de
bestedingsbeperking leiden tot dalende werkgelegenheid.50
Aangezien Nederland een stelsel van ondernemingsgewijze productie
kende, had de overheid nauwelijks directe invloed op de export; het was
immers de individuele ondernemer die besloot of, en zo ja, wat en hoeveel
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hij exporteerde. De taak van de overheid was dan ook beperkt tot 'het verbe
teren van het exportklimaat in het algemeen' en concentreerde zich voorna
melijk op het scheppen van zodanige omstandigheden dat de ondernemer de
buitenlandse markt zou verkiezen boven de binnenlandse. Daarvoor diende
de 'zuigkracht' van het buitenland groter te zijn dan de inlandse, en diende
het relatief lage prijspeil van Nederland op de wereldmarkt gehandhaafd te
blijven. 'De loon- en prijspolitiek dienen tegen deze achtergrond te worden
gevoerd. (...) ondergetekenden (wijzen) erop, dat men zich bij de bepaling
van de loon- en prijspolitieke gedragslijn èn bij de komende invoering der
Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering èn bij de doorvoering van een
eventuele huurverhoging van deze samenhang der dingen bewust zal moe
ten zijn', waarschuwden de bewindslieden de Kamer alvast.51 In de exportnota stelde de regering zich ten doel om de uitvoer zodanig te laten groeien,
dat deze in 1970 zou zijn verdubbeld. Dit betekende (in het prijspeil van
1951) een jaarlijkse stijging van de export met ƒ 400 miljoen.52
Niet alleen was er een kwantitatieve wijziging van de export noodzakelijk,
ook kwalitatief had het kabinet de nodige wensen. Zo diende het zwaarte
punt van de export te verschuiven van agrarische producten naar industrië
le. Hiervoor waren twee redenen aan te geven. Enerzijds verwachtte de rege
ring dat de agrarische productie onvoldoende zou kunnen stijgen om aan de
groeiende exportbehoefte te voldoen, anderzijds signaleerde zij een toene
mende vraag op de wereldmarkt naar hoogwaardige industriële producten
en kapitaalgoederen.53
Daarnaast diende de export een geografische verschuiving te ondergaan.
Traditioneel was de Nederlandse uitvoer voornamelijk gericht op Europese
handelspartners. In 1951 betrof deze Europese uitvoer 69% van het totaal,
waarvan tweederde voor rekening kwam van handel met Duitsland, België
en Engeland. Deze geringe spreiding maakte de Nederlandse export bijzon
der kwetsbaar. De export diende meer dan in het verleden gericht te zijn op
landen overzee, waarvan de Verenigde Staten en Canada de belangrijkste
waren, vooral met het oog op de daar te verdienen dollars.54 Dit betekende
niet dat de handel met Europese landen werd veronachtzaamd, maar dat
voor deze export geen bijzondere instrumenten ter stimulering zouden wor
den geïntroduceerd. Voor de Europese handel werd het zwaartepunt gelegd
bij medewerking aan de economische integratie, gericht op het streven naar
één Europese markt.55 Bij dit integratiestreven en bij het streven naar liberali
satie (het slechten van handelspolitieke belemmeringen als hoge invoerrech
ten en handelscontingenten) liep Nederland voorop, maar, volgens de onder
tekenaars van de nota had 'het Nederlandse haantje niet in de laatste plaats
in het eigen belang zo hard (...) gelopen'. De verdergaande liberalisatie, ver
gemakkelijkt door de instelling van de Europese Betalingsunie (EBU, een
systeem waardoor de niet-inwisselbare Europese valuta werden verrekend
en waardoor in plaats van bilateraal betalingsbalansevenwicht een even
wicht met het totaal aan deelnemers mogelijk werd), had de Nederlandse

51

Hoofdstuk U
uitvoer nieuwe mogelijkheden geboden, maar deze was door het uitbreken
van de Koreacrisis weer onder druk gekomen. Een aantal handelspartners
had protectionistisch gereageerd op de economische problemen, waardoor
een algehele liberalisatie, het handelspolitieke doel voor 1951, niet was be
reikt.56 De export naar Oost-Europa en de Sovjet-Unie diende op basis van
een bilateraal evenwicht plaats te vinden. Dit werd bemoeilijkt door de om
standigheid dat deze landen niet in staat waren voldoende producten tegen
acceptabele voorwaarden te leveren, door het 'stroevere' systeem van staatshandel en door de strategische beperkingen die er bij bepaalde leveranties
waren in verband met de Koude Oorlog.
Ten aanzien van de export naar de overzeese gebieden stelde de nota dat
deze vrijwel van de grond af diende te worden opgebouwd. Het merendeel
van de te veroveren markten bevond zich in een ontwikkelingsstadium,
waardoor daar met name de vraag naar kapitaalgoederen groot was. Het be
trof hier landen in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. De handel met
deze landen werd belemmerd door de eis van bilateraal betalingsbalansevenwicht.57
Bijzondere aandacht kreeg de handel met de Verenigde Staten en Canada.
Eén van de redenen voor de vergroting van de export was de noodzaak om
meer dollars ter beschikking te krijgen. Het was echter niet eenvoudig om te
exporteren naar de Verenigde Staten, daar er in Amerika een groeiende ten
dens naar protectionisme viel waar te nemen, die zich voornamelijk door het
heffen van hoge invoerrechten kenmerkte. Het exportpakket voor Canada en
de Verenigde Staten onderscheidde zich van dat voor andere overzeese lan
den, daar zij niet zozeer geïnteresseerd waren in kapitaalgoederen alswel in
hoogwaardige consumptiegoederen.58

De instrumenten
Om de hierboven opgesomde doelstellingen te bereiken (kort samengevat:
een vergroting van de export met ƒ 400 miljoen per jaar, een inhoudelijke
verbetering van het exportpakket en een betere spreiding van de export over
de wereld), stelde de nota een aantal maatregelen voor. Deze bestonden uit
exportkredietverlening, exportkredietverzekering, het stimuleren van exportcombinaties, kwaliteitscontrole op te exporteren goederen, het bevorde
ren van economische voorlichting, uitbreiding van de 10% dollarbonus59 tot
andere landen dan de Verenigde Staten en Canada die in dollars betaalden
en een tweetal fiscale maatregelen. Deze 'bijzondere maatregelen' waren be
perkt tot de export naar gebieden overzee. Daarnaast diende, ter financiering
van de industrialisatie in het algemeen en die gericht op de export in het bij
zonder, het werkkapitaal van de Herstelbank (de in 1945 opgerichte maat
schappij tot financiering van het nationaal herstel) uitgebreid te worden.
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Ten aanzien van de fiscale maatregelen stelde de nota voor om het bedrag
van de vereveningsheffing (een door de Duitsers geïntroduceerde heffing op
de lonen), voor zover dat op de exportomzet drukte, aan fabrikant en expor
teur te restitueren. Exporterende ondernemingen zouden tevens worden
vrijgesteld van het betalen van verbruiksbelastingen (omzetbelasting), aange
zien deze een remmende werking hadden op de mogelijkheden om te expor
teren. Daarnaast werden er twee belastingen op de winst aangepast. Expor
terende ondernemingen werden in staat gesteld een onbelaste exportreserve
aan te houden en kregen de mogelijkheid om vervroegd af te schrijven op de
bedrijfsmiddelen.60 Met dit pakket meenden de bewindslieden een klimaat te
scheppen waarin de export, en dus de welvaart en de werkgelegenheid, tot
bloei konden komen.

Belastingfaciliteiten onder vuur
Op 6 en 7 mei 1952 werd de exportnota behandeld in de Tweede Kamer. De
Kamer steunde de doelstellingen vrijwel unaniem. Alle fracties, behalve de
CPN, waren doordrongen van de noodzaak van vergroting van de export, al
werd er wel genuanceerd gedacht over de mate waarin de binnenlandse
markt zou moeten worden opgeofferd aan de export. Een tweede discussie
punt betrof de fiscale voordelen die werden voorgesteld voor exporterende
ondernemers. Tenslotte greep een beperkt aantal sprekers de gelegenheid
aan de regering te wijzen op de verarmende gevolgen van het verlies van
Nederlands- Indië.
Nederhorst meende dat de nota 'in het algemeen (...) de vraagstukken
soms iets (dreigt) te overtrekken'. Hij maande tot voorzichtigheid bij het om
buigen van de productie voor de binnenlandse naar die voor de buitenlandse
markt, omdat daardoor de conjunctuurgevoeligheid van de Nederlandse
economie vergroot werd. Op korte termijn zou een geforceerde omschake
ling weleens extra werkloosheid tot gevolg kunnen hebben. Hij pleitte voor
meer aandacht voor de binnenlandse markt en verzette zich tegen de volle
dige onderschikking van het loon- en prijsbeleid aan de belangen van de ex
port. Het was heel wel mogelijk om de eisen van de binnenlandse markt en
de export met elkaar in evenwicht te brengen 'mits men bereid is het primaat
van de export niet zover door te voeren, dat werkloosheid door gebrek aan
binnenlandse koopkracht het gevolg is'.61 Ook Stapelkamp (ARP) onder
schreef het belang van een koopkrachtige binnenlandse markt. Beiden on
dervonden hierin bijval van J. Haken (CPN), die het uiteraard een stuk feller
bracht. De hele exportstimulering was gericht op het vergroten van de winst
van de grote ondernemers, hetgeen ten koste ging van de kleine midden
standers en van de arbeiders. Volgens hem was het motto: 'Geen loonsver
hoging, harder werken!' Er zou juist koopkrachtverbetering op de binnen
landse markt moeten plaatsvinden, meende hij. Die koopkrachtverbetering
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diende ten koste te gaan van de gestegen winsten van de grote ondernemers.
Er moest worden geproduceerd voor de behoeften van de eigen bevolking,
en als er al op grotere schaal internationaal gehandeld moest worden, dan
diende dat gericht te zijn op de Sovjet-Unie, de volksdemocratieën en
China.62 In tweede termijn dienden de CPN-leden een motie in waarin werd
uitgesproken dat de exportbevordering niet ten koste mocht gaan van de
werkende bevolking en dat werkgelegenheid gecreëerd diende te worden via
prijsverlaging en dus koopkrachtverbetering.63
Minister Van den Brink was het met Nederhorst eens dat de binnenlandse
markt zeker niet verwaarloosd mocht worden, sterker nog, de basis was voor
een gezonde exportpositie. Het enige dat de regering wilde bereiken was dat
de zuigkracht van het buitenland groter was dan die van het binnenland. De
bestedingsbeperking, met als gevolg een afnemende binnenlandse vraag,
had een absolute stijging van de export veroorzaakt. Wanneer de binnen
landse koopkracht verhoogd zou worden, zou dat op twee manieren exportbelemmerend werken. Ten eerste zou de concurrentiekracht door stijgende
loonkosten minder worden, ten tweede zouden producenten eerder kiezen
voor de binnenlandse markt. Aangezien Nederland voor de productie in
sterke mate afhankelijk was van grondstoffen uit het buitenland zou dat 'de
betalingsbalans binnen korte tijd even sterk ontwrichten als een jaar geleden
het geval was'.64 Hij keerde zich tegen de communistische motie, daar deze
'wenselijkheden als mogelijkheden schetst, die in de werkelijkheid geen
grond vinden'.65
Vrijwel alle fracties hadden in meer of mindere mate moeite met de belas
tingvoorstellen. Stapelkamp (ARP) vroeg zich af of het wel billijk was om een
beperkt deel van het bedrijfsleven deze faciliteiten te verlenen, aangezien er
meer bedrijven waren die in de problemen zaten. Hij meende dat over de
gehele linie lastenverlichting moest plaatsvinden. De vereveningsheffing
wilde hij liefst helemaal zien verdwijnen. Ook maakte hij zich zorgen of de
voorstellen niet zouden leiden tot protectionistische repercussies in het buicenland.66
Deze angst leefde ook bij de PvdA. Nederhorst vroeg zich af of de belas
tingfaciliteiten niet in strijd waren met de liberalisatie. H J. Hofstra, belastingspecialist van de PvdA-fractie, had principiële bedenkingen tegen de fis
cale voorstellen. De belastingpolitiek werd ondergeschikt gemaakt aan de
economische politiek, hetgeen hij onjuist achtte. Beide waren gelijkwaardige
grootheden, die op een hoger niveau gecoördineerd moesten worden. Het
kwijtschelden van de vereveningsheffing was volgens Hofstra in strijd met
de rechtsgrond van deze belasting. Deze werd aangewend om een gedeelte
van de sociale verzekeringen te financieren, zodat kwijtschelding een onei
genlijk instrument was voor exportbevordering. Een meer pragmatisch te
genargument vond hij in de budgettaire consequenties van kwijtschelding,
die niet onderschat mochten worden.67 Schmal (CHU) ging nog een stapje
verder. Volgens hem was het geven van belastingprivileges in strijd met de
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Grondwet. Tevens twijfelde hij aan het effect van de maatregelen, daar zij
gebaseerd waren op restitutie van vooraf te maken kosten.68
Janssen (KVP) onderschreef het standpunt dat de vereveningsheffing vol
ledig diende te verdwijnen. Hij was het niet eens met de beperking van de
vrijstelling tot enkel exporteurs naar overzeese gebieden, maar meende dat
deze minimaal uitgebreid moest worden tot alle exporteurs. De mogelijkheid
van onbelaste reserves diende volgens hem veranderd te worden in een ver
laagd tarief op de exportwinst, daar de voorgestelde maatregel 'geen verge
lijking met wat elders gedaan wordt kan doorstaan’.69 De VVD'er Korthals
had geen inhoudelijke kritiek op de maatregelen, maar vroeg zich af of het
allemaal wel voldoende was. Het totale pakket kwam neer op ongeveer ƒ 65
miljoen, reden voor hem om De Maasbode te citeren, die het pakket kwalifi
ceerde als 'kruidenierspolitiek'. In ieder geval erkende de regering met de
voorgestelde maatregelen dat zij het bedrijfsleven te veel had belast.70
Van den Brink deelde niet de angst, dat de voorgestelde maatregelen in
ternationale repercussies zouden hebben. De regering was zich bij het opstel
len van de maatregelen bewust geweest van dit gevaar en had juist daarom
het voorgestelde pakket samengesteld. Eventuele buitenlandse verwijten dat
Nederland 'kunstmiddelen' gebruikte ter stimulering van de export zouden
dan ook onterecht zijn, hetgeen van de maatregelen die sommige andere
handelspartners hadden genomen niet altijd gezegd kon worden.71
Minister Lieftinck (Financiën) ging inhoudelijk in op de bij de fiscale voor
stellen gemaakte opmerkingen. Hij deelde Hofstra's visie op de eigen aard
van de belastingpolitiek, maar meende dat er enkel sprake was van een in
terpretatieverschil. Natuurlijk was de fiscale politiek niet dienstbaar aan de
economische, maar diende deze een weerspiegeling te zijn van 'de facetten
van het algemene Regeringsbeleid'. En dat stond nu eenmaal in het teken
van de export. Ook Schmals beroep op de Grondwet wees hij af. In de
Grondwet werden fiscale privileges voor bepaalde klassen verboden, maar
dit gold niet voor een zaak die het algemeen belang diende, zoals de export
deed. Wat betreft de vereveningsheffing wilde Lieftinck van geen wijken we
ten. De bezwaren van de PvdA, dat de aard van deze heffing zich verzette
tegen de voorgestelde kwijtschelding, pareerde hij met de pragmatische op
merking dat deze dan maar aangepast moest worden. Het geheel laten ver
dwijnen van de heffing vond hij 'lichtvaardig', gezien het aanzienlijke geld
bedrag van ƒ 275 miljoen dat deze belasting jaarlijks in het laatje bracht. Ook
de uitbreiding van de kwijtschelding over de gehele exportsector wees hij
van de hand, daar de maatregel juist werd voorgesteld om de spreiding van
de export naar overzeese gebieden te bevorderen.72 Lieftinck conformeerde
zich hiermee aan het regeringsstandpunt, dat in de ministerraadsvergade
ring van 31 maart 1952. was ingenomen. In die vergadering had hij nog ge
pleit voor het afzien van restitutie. De vereveningsheffing werd gebruikt om
de sociale voorzieningen te financieren, waardoor de aard van de heffing
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zich tegen restitutie keerde. Daarnaast vreesde hij precedentwerking en een
tekort als wèl tot restitutie werd overgegaan.73
In tweede termijn ging alleen Nederhorst nog op de kwestie in. Hij zag
twee soorten maatregelen: een aantal risicobeperkende instrumenten als kredietgaranties en verzekeringen èn de fiscale maatregelen. Hij meende dat,
wanneer een ondernemer al tegemoet gekomen werd in de risico's, daar niet
ook nog een tegemoetkoming via de belasting op hoefde te volgen.74 Dat was
Lieftinck met hem eens, maar daar was dan ook geen sprake van. De risico
beperkende maatregelen en de fiscale maatregelen dienden tot dekking van
verschillende risico's.75 Voor het overige zou de Kamer nog voldoende gele
genheid krijgen zich uit te spreken over de fiscale voorstellen bij de behan
deling van de daarvoor in te dienen wetsontwerpen.
Bij de behandeling kwam de pijn om het verlies van Indonesië ook nog
even naar boven. De voorzet hiervoor was al gegeven in de exportnota zelf,
waar de regering immers als een van de redenen voor de nadruk op de uit
voer het verlies van buitenlandse inkomstenbronnen had genoemd. Schmal
prees de regering dat zij dit heikele punt in de nota niet onbesproken had ge
laten, maar ging er verder niet op in. Dit in tegenstelling tot Ch.J.I.M. Welter
(KNP), die de economische problemen geheel in het teken van de soevereini
teitsoverdracht zag. Waar de regering meende dat het Nederlandse exportprodukt zwak was, legde Welter de verantwoordelijkheid daarvoor bij de
regering zelf. Nederland had immers lange tijd beschikt over sterke produc
ten op de wereldhandelsmarkt! Hij illustreerde zijn stelling met een citaat uit
een handelsdelegatie, dat hij van een Duitser te horen had gekregen: 'Wir
wollen Ihren verdammten Salat und ihre Gemüse nicht, aber wenn wir sie
nehmen müssen, wollen wir sie verpackt in Zinn und Gummi.' De regering
had de zwakke positie op de wereldhandelsmarkt dus aan zichzelf te dan
ken.76 Geen van de bewindslieden ging hierop in.
De exportnota werd voor kennisgeving aangenomen, de CPN-motie werd
verworpen.

Liberalisatie
Was de exportproductie aldus geworden tot een van de kernpunten van het
economisch beleid, het was wel de bedoeling dat de geproduceerde goede
ren ook daadwerkelijk afgezet konden worden. Hierin ontmoette Nederland
flink wat problemen, aangezien van een werkelijk vrije wereldhandel nog
geen sprake was. Sterker nog, in een aantal landen (bijv. de Bondsrepubliek,
Engeland en Frankrijk) was er een tendens richting deliberalisatie ontstaan
als gevolg van de betalingsbalansproblemen veroorzaakt door de Koreacri
sis. Hoewel de deelnemende landen in de Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking (OEES) verplicht waren de kwantitatieve import
restricties terug te brengen, werden deze veelal gecompenseerd door hogere
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invoerrechten.77 Nederland, als traditionele handelsnatie, was in grote mate
afhankelijk van het vrije verkeer van goederen en diensten, en bleef er dan
ook, evenals in de periode van het kabinet-Drees-Van Schaik, naar streven
om tot verdere liberalisatie van het handelsverkeer en multilateralisatie van
het betalingsverkeer te komen.78

De exporteur wordt in de watten gelegd
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Dit nam niet weg dat de regering zich eind 1951 genoodzaakt zag om, in
plaats van de in OEES-verband overeengekomen uitbreiding van de liberali
satie van 65 naar 75% van het totale handelspakket, over te gaan tot een ver
laging van de liberalisatie naar 60%. Deze verlaging werd mogelijk door dis
pensatie van de OEES, die werd verleend omdat Nederland door de liberali
satie in grotere betalingsbalansmoeilijkheden kwam.79
Chr. van den Heuvel (ARP) vroeg zich af of de liberalisatie, zoals die in de
praktijk vorm kreeg, wel nastrevenswaardig was. Hij signaleerde een groot
aantal problemen. Zo frustreerden het heffen van invoerrechten en de staatshandel in verschillende landen de vrijmaking van het handelsverkeer in hoge
mate. Een ander bezwaar was dat regeringen de mogelijkheid behielden om
zelf het pakket goederen samen te stellen dat binnen de liberalisatie viel, het
geen ertoe leidde dat juist die goederen (met name eindproducten), die voor
Nederland als exporterend land het meest van belang waren, er buiten vie
len. De regering diende zich af te vragen 'of op deze weg kan worden voort
gegaan'. Overigens zou hij een èchte vrijmaking toejuichen.80 Ook Neder
horst en Korthals plaatsten hun kanttekeningen bij het protectionistische ge
drag van met name Engeland. Engeland, zwaar getroffen door economische
problemen, had een gedeeltelijk contingenteringsstelsel ingevoerd, bestaan
de uit artikelen die juist de Nederlandse uitvoer troffen. Minister Van den
Brink gaf aan dat over deze zaken onderhandelingen liepen, zowel in OEESverband als bilateraal. Hij bleef liberalisatie als principe voluit onderschrij
ven, hoewel ook hij inzag dat de protectionistische maatregelen van de han
delspartners het voor Nederland niet gemakkelijker maakten. Deze waren er
de oorzaak van dat Nederland op 1 januari 1952, de in OEES-verband vast
gestelde datum, niet zou overgaan tot algehele liberalisatie.81 De verbeterde
positie van de betalingsbalans zou de regering in staat stellen om per 1 maart
1952 het Iiberalisatiepercentage te verhogen tot 75%.82

Economische ordening
Naast de voorgaande onderwerpen, alle in het teken staand van de economi
sche problemen als gevolg van de Koreacrisis, kwamen de bewindslieden
van Economische Zaken nog met een tweetal wetsvoorstellen die gericht wa
ren op de economische ordening van de maatschappij. Het betrof de Winkel
sluitingswet en de Wet assurantiebemiddeling, twee voorstellen die al een
ruime voorbereidingstijd kenden.

De Winkelsluitingswet
Voor de indiening van een wetsontwerp inzake de winkelsluiting bestond
een tweetal argumenten. Het eerste was van legislatieve aard: de winkelslui
ting werd door verschillende wettelijke regelingen vormgegeven. De basis
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bestond uit de Winkelsluitingswet van 1930, maar deze was tijdens de bezet
ting aangevuld met het Winkelsluitingsbesluit van 1942. Na de bevrijding
kwam een derde regeling tot stand: het Koninklijk Besluit van 10 oktober
1945. Een nieuwe wet zou het mogelijk maken deze verschillende regelingen
in te trekken. Het tweede argument was inhoudelijk: de oude regelingen
voldeden op verschillende punten niet meer aan de veranderde praktijk. Uit
overleg met ondernemers, werknemers en consumenten bleek dat een zó
groot aantal wijzigingen gewenst was, dat Albregts en Van den Brink beslo
ten een nieuwe wet te ontwerpen, liever dan de oude ingrijpend te wijzi
gen.83
Eén van de hoofdpijlers van het ontwerp betrof de verplichte algehele
sluiting op zondag. Anders dan in eerdere regelingen werden geen uitzonde
ringen voorgesteld voor 'anders-gelovigen', zoals orthodox-Israëlieten, Zevendedags-Adventisten en -Baptisten. Zij zouden compensatie op andere
werkdagen kunnen krijgen.
Op werkdagen werd een sluitingstijd om 18.00 uur voorgesteld, met het
oog op het belang van de winkelier en zijn personeel. De mogelijkheid werd
geschapen om bij amvb bepaalde groepen winkels een langere openingstijd
te gunnen. In verband met eventuele plaatselijke behoeftes introduceerde het
ontwerp een afwijkingsmogelijkheid bij gemeentelijke verordening. Hier
door kreeg de gemeenteraad de bevoegdheid het sluitingstijdstip vast te stel
len op ten hoogste 20.00 uur, met uitzondering van een eventuele koop
avond, waarvoor een uiterst tijdstip van 22.00 uur werd voorgesteld.84
Het wetsontwerp ondervond nogal wat kritiek uit de vaste commissie
voor Middenstandsaangelegenheden. Die kritiek betrof voornamelijk de
grote gemeentelijke vrijheid. Zowel ten aanzien van de sluitingstijd om 18.00
uur als ten aanzien van de reeds bestaande sluiting van een halve dag per
week zou de gemeenteraad de bevoegdheid krijgen om op grond van plaat
selijke omstandigheden af te wijken van de wettelijke regeling. De commissie
was met name bevreesd voor de concurrentie die zou ontstaan tussen nabu
rige gemeenten. Een derde kritiekpunt betrof het ontbreken van een vakan
tieregeling.85
De bewindslieden (zowel Van den Brink als Albregts ondertekende het
ontwerp) zagen in deze kritiek aanleiding om met een gewijzigd ontwerp te
komen. De gemeentelijke vrijheid werd hierin fors ingeperkt: slechts onder
goedkeuring van de Kroon zou nog mogen worden afgeweken van de 'door
deweekse' sluitingstijd, met als enige uitzondering daarop een eventuele,
door de gemeenteraad vast te stellen, koopavond. De ministers voelden er
evenwel niets voor om de halve-dagssluiting imperatief voor te schrijven,
daar dit 'voor een aantal branches tot grote moeilijkheden aanleiding zou ge
ven'. Bedrijven die niet tot deze sluiting over wilden gaan, moesten daar niet
toe gedwongen worden. Bedrijven die wel wilden sluiten, zouden kunnen
kiezen uit een beperkt aantal mogelijkheden.86 Wat betrof de vakantierege-
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ling, meenden zij dat deze aan de belanghebbenden zelf overgelaten kon
worden.87
Naar aanleiding van W en MvA vond nog een mondeling overleg plaats
tussen minister Albregts en de kamercommissie. In dit overleg deed de be
windsman wederom een aantal toezeggingen om het ontwerp te wijzigen
vóór indiening bij de Tweede Kamer. De eerste wijziging betrof de mogelijk
heid om bij amvb bepaalde winkels langere openingstijden te verlenen. On
der druk van de commissie beperkte de minister dit tot de categorie van si
garenhandelaren. Ook zwichtte Albregts voor de druk om de donderdag
avond als enige mogelijkheid voor een vaste koopavond aan te wijzen. Ten
slotte toonde Albregts zich ook bereid om een vakantieregeling in de wet op
te nemen.88

De zondag aangerand
Gezien de soepele opstelling van Albregts in de schriftelijke en mondelinge
voorbereiding lag het voor de hand dat het plenaire debat weinig nieuws
zou brengen. Het zal de minister dan ook verbaasd hebben dat verschillende
kamerleden nog uiteenlopende wensen hadden en er maar liefst dertien
amendementen op het wetsontwerp werden ingediend.
Namens de KVP betuigde F.J.H. Bachg zijn instemming met de grote lij
nen van het voorstel. Hij onderschreef het beginsel van de zondagssluiting
en de doordeweekse sluiting om 18.00 uur. Verrassend genoeg verzocht hij
de minister om terug te komen op de beperking van de uitzonderingsmoge
lijkheden tot de sigarenhandel; hij meende dat meer branches voor deze uit
zondering in aanmerking kwamen. Hij had nog een tweede verrassing in
petto: ook de facultatieve halve-dagssluiting moest uit de wet verdwijnen.
Hij meende dat deze materie thuis hoorde in het Werktijdenbesluit en niet in
de Winkelsluitingswet. Bachg wilde de beslissingsbevoegdheid in deze aan
de gemeenteraden laten. Voor beide wijzigingsvoorstellen diende hij een
amendement in.89 Hij werd in zijn wensen volledig gesteund door Schmal
(CHU), die nog een extra wens had: hij verzocht de minister de vakantiere
geling weer uit het ontwerp te halen, daar een dergelijke regeling niets met
de winkelsluiting van doen had.90
E.P. Verkerk (ARP) had grote moeite met het onderscheid dat werd aan
gebracht tussen de markt- en straathandel en de winkelhandel. De eerste ca
tegorie mocht een uur langer actief zijn, hetgeen hij 'in strijd met de gelijkgerechtigheidsgedachte’ vond. Hij verzocht de minister dit nog eens te bestude
ren.91
PvdA en CPN benadrukten vooral het belang van de werkenden in de
middenstand, zij het ieder met een eigen interpretatie. J. Schilthuis (PvdA)
noemde het ontwerp 'een stap in de richting van verbetering van de levens
omstandigheden van de middenstander' en meende dat de voorgestelde be-
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perking in de openingstijd de consument niet zou schaden. Wel had hij zijn
bedenkingen bij de mogelijkheid om af te wijken van de sluitingstijd om
18.00 uur, waardoor 'de avond nauwelijks nog gebruikt kan worden voor
culturele doeleinden of voor het organisatieleven' en prefereerde hij een im
peratieve halve-dagssluiting boven een facultatieve. G. Wagenaar (CPN) zag
het ontwerp in het licht van 'de Amerikaanse opdracht tot productieverho
ging'; het was een onderdeel van 'de oorlogspolitiek van harder en langer
werken en soberder leven'. Na het winkelpersoneel zou de rest van de wer
kende bevolking snel volgen. Hij was een fel tegenstander van de koopavond
en meende dat zowel de halve-dagssluiting als de vakantie verplicht gesteld
moest worden. Hij diende voor al deze voorstellen een amendement in.92
Ook P. Zandt (SGP) had grote bezwaren, die de zondagsrust golden. Door
de vele uitzonderingsmogelijkheden was deze dag 'als Goddelijke instelling
aangerand'. Ook hij diende een amendement in.93 De SGP kreeg enige steun
van de ARP, die bij monde v a n }. Fokkema liet weten dat er wel erg veel uit
zonderingsmogelijkheden waren, maar die de religieuze vrijheid van an
dersdenkenden niet wilde aantasten.94
J.G.H. Cornelissen (VVD) onderschreef in grote lijnen het wetsontwerp,
maar plaatste kanttekeningen bij de bevoorrechting van de markt- en straat
handel boven de winkelhandel. Daarnaast sprak hij zijn teleurstelling uit
over het feit dat de minister had geweigerd de strafbaarstelling van de koper
in de wet op te nemen. Volgens hem werd overtreding van de winkelsluiting
meestal door de koper uitgelokt.95
Minister Albregts was blijkbaar van mening dat hij in de voorbereiding
voldoende consessies had gedaan. In zijn beantwoording legde hij nog eens
uit waarom het ingediende ontwerp het juiste was. De halve-dagssluiting
volledig aan de gemeenten overlaten, zoals Bachg had voorgesteld, was niet
nodig, aangezien het ontwerp voldoende mogelijkheden bood om plaatselijk
af te wijken van de amvb. Ook wilde Albregts de mogelijkheid behouden om
centraal branche-gewijze sluitingstijden overeen te komen. Albregts hield
vast aan de facultatieve halve-dagssluiting, daar hij winkeliers niet tegen hun
economisch belang in wilde verplichten tot sluiting. De vrees dat dit ten
koste zou gaan van het werknemersbelang achtte hij ongegrond; deze mate
rie werd in het Winkelwerktijdenbesluit geregeld. De minister vond opne
ming van de strafbaarstelling van de koper niet nodig; aangezien een derge
lijke klant de winkelier zou uitlokken tot het plegen van een strafbaar feit
was dit al gedekt door het wetboek van Strafrecht.96 Het wetsvoorstel werd
zonder hoofdelijke stemming aangenomen, inclusief een aantal amendemen
ten van Bachg betreffende de uitbreiding van de mogelijkheid tot langere
openstelling voor andere branches dan de sigarenhandel en het overlaten
van de halve-dagssluiting aan de gemeenteraden. De CPN liet aantekenen
tegen te hebben gestemd.97
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De Eerste Kamer
De senatoren benaderden de Winkelsluitingswet op vrijwel dezelfde wijze
als hun partijgenoten aan de overzijde. P.J. Kapteijn (PvdA) betreurde het
ontbreken van een vakantieregeling en moest 'eigenlijk een paar tranen (...)
plengen' vanwege de introductie van de koopavond in de wet.98 Zijn KVPcollega A.M.C.J. Steinkühler was volledig tevreden. De door de Tweede Ka
mer aangebrachte wijzigingen achtte hij 'evenzovele verbeteringen’. Geen
wonder, de amendementen waren voornamelijk afkomstig van zijn partijge
noot Bachg." CPN-woordvoerder J. van Santen verklaarde zich tegen het
voorstel, omdat het te weinig de belangen van werknemers en kleine winke
liers zou dienen.100 R.H. de Vos van Steenwijk (VVD) verklaarde zich voor
het wetsontwerp, voornamelijk omdat het een beklemtoning van de gemeen
telijke autonomie inhield.101 Albregts had het dan ook gemakkelijk met de
beantwoording. Het wetsontwerp werd aangenomen, met alleen de drie
communistische stemmen tegen.102

Ordening van de assurantiebemiddelingsbranche*
In de jaren dertig kreeg het assurantiebemiddelingswezen - het tegen beta
ling bemiddelen bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten - de naam
een twijfelachtig toevluchtsoord te zijn voor werklozen en mislukkelingen.
Iedereen mocht verzekeringen afsluiten; vakkennis was niet vereist; er be
stond vrijwel geen controle. Het aantal beunhazen en gelegenheidsbemiddelaars nam sterk toe, tot groot ongenoegen van de bonafide tussenpersonen
die er al eerder hun bedrijf van hadden gemaakt. Betrouwbare assurantie
makelaars konden enkel met de grootste moeite een behoorlijke portefeuille
instandhouden. Het kwam ook vaak voor dat beunhazen verkeerde verze
keringen afsloten waarvan de argeloze kleine man de dupe werd. Van ver
schillende kanten werd aangedrongen op sanering, maar de verzekerings
maatschappijen wilden geen haast maken aangezien zij garen sponnen bij
een zo groot mogelijke activiteit van bemiddelaars.1®
De heftige strijd tussen verzekeraars en bemiddelaars stond een regeling
in de weg. Tijdens de bezetting werden de kemphanen gedwongen samen te
werken in de door de Duitsers ingestelde vakgroep van het verzekeringswe
zen, maar dat liep op niets uit. In oktober 1946 stelde minister van Financiën
Lieftinck een commissie in om het vraagstuk van de sanering van de bemiddelingsbranche te onderzoeken. De vakgroep werd door de regering zelfs
opgeheven toen de leiding weigerde in te stemmen met het ontslag van haar
secretaris, die een slechte relatie onderhield met zijn bureaupersoneel. Een
nieuwe regeling voor de bedrijfstak was noodzakelijk aangezien alom erkend
werd dat er chaotische toestanden bestonden.
* Deze paragraaf is van de hand van J.C.F.J. van Merriënboer.
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Op 22 juni 1948 werd uiteindelijk een wetsontwerp Assurantiebemiddeling
ingediend bij de Tweede Kamer.104 Vooral in KVP-kringen - in 1947 ver
scheen een rapport over deze kwestie van het KVP-Centrum voor Staatkun
dige Vorming - werd in die tijd nog sterk getwijfeld aan het nut van een wet
telijke regeling. Men verwachtte meer van ordening vanuit het bedrijfsleven
in het kader van de wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, die op
dat moment in behandeling was bij het parlement. Vrij algemeen leefde in de
Tweede Kamer echter ook de gedachte dat het bedrijfsleven zelf niet bereid
of in staat was om een einde te maken aan bestaande misstanden. De over
heid moest maar een duw in de goede richting geven. In nauw overleg tus
sen de ministers van Financiën en Economische Zaken, representatieve orga
nisaties van het verzekeringswezen en de commissie van voorbereiding van
de Tweede Kamer werd vervolgens jarenlang gesleuteld aan het ontwerp,
voordat Lieftinck het op 16 juli 1951 mocht verdedigen.
In het ontwerp werd bepaald dat alleen als tussenpersoon mocht optreden
wie zich had laten registreren als makelaar in assurantiën, assurantiebezorger, erkend assurantie-agent of aspirant-verzekeringsagent. Deze titels zou
den worden beschermd en gekoppeld aan gebleken vakbekwaamheid. Er
was dus sprake van een strenge ordening, waarbij bovendien eisen konden
worden gesteld aan de 'moraliteit', de omvang van de portefeuille en de pro
ductie, en de door de verzekeraar te betalen maximumprovisie. In de voor
bereidingsfase bleek opnieuw dat een groot deel van het parlement zeer hui
verig stond tegenover staatsingrijpen op dit terrein. Het ei van Columbus
bleek uiteindelijk de SER. Die zou namelijk worden belast met het beheer van
de registers, bijgestaan door een Commissie van Advies. Deze Commissie
zou paritair worden samengesteld uit verzekeraars en tussenpersonen onder
een neutrale voorzitter. Het was de bedoeling dat de SER zijn bevoegdheden
te zijner tijd zou overdragen aan uit het bedrijfsleven opkomende
(hoofd)bedrijfschappen. Het SER-regime werd dus gezien als overgangsfase.
Bij de openbare behandeling in de Tweede Kam er105 bleek de KVP het
meest gelukkig met het 'voorstel tot ordening' zoals dat uiteindelijk uit de
bus was gerold. Th. van der Zaal (ARP) sloot zich bij KVP-woordvoerder
Bachg aan, maar had op een aantal onderdelen lichte kritiek. Hij wees op een
adres van de Vereniging van Assurantiebemiddelaars, waarin strengere
exameneisen voor in nevenberoep werkende agenten werden verlangd. Hof
stra (PvdA), tevens adjunct-directeur van de Centrale Arbeiders Verzekerings- en Deposito Bank en directeur van de Centrale Algemene Verzekering
Maatschappij, zag in het ontwerp weliswaar 'een eerste en ernstige poging
tot sanering', maar dat ging hem eigenlijk niet ver genoeg. Hij meende dat
vooral het schadeverzekeringsbedrijf meer ordening en concentratie gebrui
ken kon. Uiteindelijk zag Hofstra zelfs socialisatie van het verzekeringswe-
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zen als onvermijdelijk eindpunt. Hij vroeg de minister een staatscommissie
in te stellen die dit vraagstuk in studie zou nemen.
Tj. Krol (CHU) was niet enthousiast. Hij zag niet in waarom de overheid
moest ingrijpen bij het /euensverzekeringsbedrijf. Daar bestond volgens hem
'een goed functionerend provisie-agreement’. J.G.H. Cornelissen (W D ) con
stateerde dat het bedrijfsleven te weinig initiatief had genomen. Hij erkende,
ondanks principiële, liberale bezwaren, dat de regering moest ingrijpen. Wat
hem betrof moest de werkingsduur van de wet tot vijf jaar beperkt worden.
De vaststelling door de wetgever van premiemaxima vond hij 'weinig aan
vaardbaar'. Tot slot waarschuwde hij voor denaturatie van de SER, wanneer
deze te veel uitvoeringstaken kreeg. J. Hoogcarspel (CPN) beschouwde het
verzekeringsbedrijf als een uitwas van de kapitalistische maatschappij. Alles
draaide om het exploiteren van angst. In Rusland hoefde men daar niet bang
voor te zijn!
Minister Lieftinck had weinig moeite om na het uitgebreide vooroverleg
het ontwerp erdoor te slepen. Het was weinig omstreden en moest op vele
punten (door de SER en door uitvoeringsbesluiten van de ministers van Fi
nanciën en Economische Zaken) nader worden ingevuld. De minister wees
Hofstra's suggestie voor een studie naar socialisatie van de hand. Een onder
zoek naar sanering van het schadeverzekeringswezen was aan de gang. Daar
moest eerst maar eens op gewacht worden. Lieftinck was negatief over de
voorstellen van Cornelissen met betrekking tot de beperking van de wer
kingsduur en het vrijlaten van premiemaxima. Hij keerde zich ook tegen wat
hij omschreef als 'het advies van tussenpersonen die de in nevenberoep wer
kende agenten met bekwame spoed uit het bedrijf willen verwijderen'. Deze
'kleine' agenten waren volgens Lieftinck op het platteland vaak onmisbaar,
aangezien de beroepsagent daar niet actief was. Ze zouden hun nevenagentschap opgeven als een examen moest worden afgelegd. Op het laatste mo
ment werd op dit punt een amendement ingediend door de commissie van
voorbereiding: alleen degenen die vóór de indiening van het ontwerp (22
juni 1948) als nevenagent werkzaam waren, zouden vrijgesteld zijn van exa
mens. Bachg verdedigde dat, na indiening van het ontwerp, een aantal ver
zekeringsmaatschappijen 'een onevenredige aanwas van gelegenheidsbemiddelaars' in de hand had gewerkt. Lieftinck nam het amendement over.106
Het ontwerp passeerde zonder hoofdelijke stemming.
In de Eerste Kamer kwam het ontwerp op 16 januari 1952 in openbare be
handeling.107 Een aantal senatoren verwees naar de 'diverse geschriften' die
ze de week daarvoor over het ontwerp gekregen hadden. Blijkbaar waren
een aantal betrokkenen nog steeds ontevreden. G. Vixseboxse (CHU) was
positiever dan zijn partijgenoot in de Tweede Kamer. W. Rip (ARP) was niet
echt gelukkig met de zijns inziens veel te ingewikkelde regeling, maar ver
zuchtte tenslotte: 'het moet dan maar'. H. Oosterhuis (PvdA) juichte het ont
werp toe omdat de kleine man er baat bij had dat aan alle beunhazerij een
eind werd gemaakt. Opnieuw was de KVP het meest positief. Haar woord-
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voerder H.M. van Lieshout was blij dat 'door deze regeling een eind komt
aan de oppermachtige positie van de verzekeringsmaatschappijen tegenover
de tussenpersonen'.
De VVD liet in de senaat een heel ander geluid horen. Molenaar was ui
terst kritisch. Hij zag al die misstanden en al die beunhazen niet. De regeling
was veel te perfectionistisch. De staat overschatte zijn macht wanneer hij
dacht dat hij op deze manier iets aan het probleem kon doen. Hij citeerde
professor Josephus Jitta: 'De exploitanten van Koppen van Jut op kermissen
hebben zich verenigd en hun vereniging heeft een soort collectief contract af
gesloten met de exploitanten van kermissen. In dat contract staat, dat op
kermissen slechts zullen worden toegelaten "bona fide" exploitanten van
Koppen van Jut; niet: beunhazen. "Bona fide" zijn slechts de leden der ver
eniging. Alle anderen zijn beunhazen.' Molenaar betreurde het 'dat de minis
ter, die zo ontzaglijk belangrijk werk te doen heeft, zich ook nog in deze ma
terie heeft moeten in werken'.
De minister hield het kort. Uit de 'diverse geschriften' die de senatoren ge
kregen hadden zou blijken dat de verzekeraars plotseling wel iets voelden
voor regeling in onderling overleg, maar daar hadden ze volgens Lieftinck
eerder mee moeten komen. De tussenpersonen prefereerden de voorgestelde
wettelijke regeling. De minister verweerde zich tegen het verwijt van perfec
tionisme met het argument dat bij ingewikkelde materie een zo perfect mo
gelijke regeling nodig is in het belang van de rechtszekerheid. Hij bestreed
ook Molenaars stelling dat de hoofdstrekking van het ontwerp gelegen zou
zijn in het beschermen van een bepaalde beroepsgroep tegen concurrentie.
Iedereen kon toetreden 'mits men voldoet aan bepaalde eisen van deskun
digheid en productiviteit'. Het ontwerp werd in de Eerste Kamer zonder
hoofdelijke stemming aangenomen, maar Molenaar liet aantekenen dat zijn
fractie geacht wenste te worden tegen te hebben gestemd. De samenstelling
van de Commissie van Advies en het overleg met representatieve organisa
ties over allerlei noodzakelijke voorbereidingen zouden overigens nog zo
veel tijd in beslag nemen, dat de wet pas op 7 december 1954 kon worden afgekondigd.108

Ten slotte
Het beleid van de beide bewindslieden, Van den Brink van Economische za
ken en Albregts voor de productiviteitsverhoging, stond vrijwel geheel in het
teken van de economische problemen als gevolg van de Koreacrisis. De enige
uitzonderingen daarop zijn de Winkelsluitingswet, de Wet assurantiebemid
deling en de regionale ontwikkelingsplannen. De streekplannen, als uitwer
king van de algemene industrialisatienota, zijn zelfs nog wel enigszins met
die problematiek in verband te brengen.
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Dat het totale beleid van het departement in verband met de Koreacrisis is
te brengen, is niet verwonderlijk. Het kabinet, hoewel ontstaan uit de NieuwGuineacrisis, kende immers een regeerprogram dat voornamelijk steunde op
economisch herstel. Dat de kernpunten uit dit regeerprogram - bestedings
beperking, terugdringen van het betalingsbalanstekort en exportbevordering
- juist bij het departement van Economische Zaken zo pregnant naar voren
kwamen, lag voor de hand. Het was immers juist dit departement waar het
beleid ten aanzien van productie en afzet gemaakt werd.
Het ligt voor de hand om het economische beleid van Van den Brink en
Albregts als succesvol te waarderen. In een jaar tijd veranderde het tekort op
de betalingsbalans in een overschot, de export nam toe en de industrialisatie
werd, ondanks de bestedingsbeperking, flink ter hand genomen.
Enige kanttekeningen dienen daar wel bij geplaatst te worden. De be
windslieden werden immers een handje geholpen door de gunstiger wor
dende internationale omstandigheden. Het afzwakken van de Koreacrisis,
waardoor de grondstofprijzen zakten, verbeterde de ruilvoet en gaf Neder
land weer een wat sterkere positie op de wereldmarkt. Het straffe binnen
landse beleid (geleide loonvorming en bestedingsbeperking) droeg daar ui
teraard een steentje aan bij. De verbeterde economische situatie en de oplo
pende werkloosheid was voor het kabinet-Drees II aanleiding om de strakke
teugels van de bestedingsbeperking weer wat te laten vieren.109
Aangezien het parlement vrijwel unaniem (met uitzondering van de CPN)
doordrongen was van de noodzaak tot het opvoeren van de militaire pro
ductie en het beperken van de binnenlandse bestedingen, kwam het ministersduo geen moment in de problemen. Voortdurend kon het kabinet, en dus
ook de minister van Economische Zaken, rekenen op volledige steun van de
overgrote meerderheid van de volksvertegenwoordiging.
Het parlement wekte in deze periode niet de indruk een grote invloed te
hebben op het beleid van Economische Zaken. Het economische beleid was
volledig dichtgetimmerd in het regeerprogram, zodat er ook op belangrijke
punten nauwelijks ruimte was om invloed uit te oefenen. De regeringspartij
en hadden zich bij de formatie nadrukkelijk geconformeerd, en ook de oppo
sitie was het in meerderheid eens met de grote lijnen van dit beleid. Daar
naast lag een deel van het beleid vast in internationale afspraken op het ge
bied van verhoging van de defensie-inspanningen.
Dit betekent niet dat er geen pogingen ondernomen werden om invloed
uit te oefenen. Met name de PvdA verdedigde telkens weer het belang van
direct overheidsingrijpen in de economie, maar dat was een slag die ze al bij
de kabinetsformatie verloren had. Na het aanhoren van weer een afwijzing
door Van den Brink ging zij telkens gemakkelijk akkoord met de regerings
voorstellen.
Het enige punt waar de Kamer nadrukkelijk en succesvol probeerde het
beleid bij te sturen, was de Winkelsluitingswet. In verschillende voorbereidingsrondes en bij de mondelinge behandeling haalden verschillende partij-
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en toezeggingen van minister Albregts binnen, wiens optreden bij de verde
diging van die wet niet erg sterk overkwam.
Het economische beleid in de periode van het kabinet-Drees II was niet
erg gevuld met concrete maatregelen. In de verschillende nota’s beperkten de
bewindslieden zich voornamelijk tot voorwaardenscheppend beleid, het
scheppen van zodanige omstandigheden dat de vrije ondernemer werd ge
prikkeld om de stappen te ondernemen die het kabinet van hem verlangde.
Dit stond nogal in contrast met het financiële en sociale beleid van het kabi
net, waar, in verband met de Koreacrisis, juist wel vergaande maatregelen
werden genomen. Het stelsel van vrij ondernemerschap liet dat echter op
economisch terrein nauwelijks toe, en het kabinet weigerde aan dit stelsel te
morrelen. Het parlement, in grote meerderheid voorstander van dit stelsel,
realiseerde zich dat de armslag dus beperkt was, en steunde het economisch
beleid in ruime mate.
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HOOFDSTUK III
LIEFTINCKS STREVEN NAAR MONETAIR EVENWICHT
P.G.T.W. van Griensven
J.C.F.J. van Merriënboer

Prioriteiten van een financieel regulist
Minister van Financiën Pieter Lieftinck was de man van het Nederlandse fi
nanciële herstel in de periode 1945-1952. Als vernieuwingsgezind CHU-lid
trad deze domineeszoon in 1945 op 42-jarige leeftijd toe tot het kabinetSchermerhorn-Drees. In februari 1946 brak hij door naar de PvdA. Lieftincks
werkkracht was legendarisch. Geen enkel departement deed een betaling
van meer dan ƒ 100 of zijn handtekening stond eronder.1 Vrijwel vanuit het
niets organiseerde hij in 1945 een modem 'superdepartement' dat onder zijn
leiding de taak waarvoor de regering zich gesteld zag, moest uitvoeren. Ad
viseurs, vertrouwensmensen en staatssecretarissen had Lieftinck niet nodig.
'Financiën was een beetje een eenmansbedrijf.’2
Lieftinck had scherp omlijnde opvattingen over de taak van de regering in
1945. De belangrijkste doelstellingen waren het herstel van consumptie en
productie ('materieel herstel'), een zo hoog mogelijke werkgelegenheid en
een billijker inkomensverdeling ('sociaal herstel'). Grondvoorwaarde om
deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken was het financieel herstel. Dat
vergde een streng program: geldzuivering, sanering van de overheidsfinan
ciën en het in evenwicht brengen van de betalingsbalans. Deze stappen zou
den bovendien moeten worden gerealiseerd zonder de last in de vorm van
een enorme staatsschuld op toekomstige generaties af te wentelen. Bij de uit
voering van dit program moest de overheid een grote rol spelen. Dit had
niets te maken met staatssocialisme, maar met de moderne economische in
zichten van mensen als J.M. Keynes. Als hoogleraar economie te Rotterdam
had Lieftinck dit soort opvattingen al vanaf 1934 verkondigd.
In de periode-Schermerhorn-Drees (1945-1946) lag de prioriteit bij de
geldzuivering. Er werd een 'crash'-programma uitgevoerd om met één slag
het teveel aan geld (in verband met de goederenschaarste tijdens en kort na
de oorlog) op te ruimen en de bronnen van geldschepping onder controle te
brengen. De zwarte markt werd de kop in gedrukt, oorlogswinst werd waar
deloos.3
In de periode van het kabinet-Beel (1946-1948) was de begroting aan de
beurt. Het kostte het ministerie veel moeite om tot een aanvaardbaar over
zicht van inkomsten en uitgaven te komen. De begrotingssystematiek werd
verbeterd en de bevoegdheden van de minister van Financiën op het terrein
van het begrotingstoezicht werden verruimd.4 Lieftinck was een zeer streng

71

Hoofdstuk III
schatkistbewaarder. De departementale begrotingen werden post voor post
vastgesteld in marathonzittingen tussen de betrokken minister en Lieftinck
persoonlijk. Vóór zo'n gesprek liet de minister van Financiën zich uitvoerig
voorlichten door de ambtenaar op zijn ministerie die speciaal belast was met
de inspectie van de beleidsvoornemens van een bepaald departement en de
financiële consequenties daarvan.’’ Een sectorminister kon dan gemakkelijker
worden overreed of weggespeeld.

Minister van Financiën P. Lieftinck presenteert de miljoenennota in de Tweede Kamer

Tot 1948 bleek het niet mogelijk tot een sluitende begroting te komen. Het
naoorlogse herstel, de subsidiepolitiek en de oorlog in Nederlands-Indië
vergden enorme bedragen, gefinancierd met geldscheppingen door de over
heid. Lieftinck was ook bereid extra lasten voor het Rijk aan te gaan om de
economische bedrijvigheid te stimuleren6 en noodzakelijke sociale voorzie-

72

Lieftincks streven naar monetair evenwicht
ningen te treffen (zoals de Noodwet-Drees uit 1947). 'De cost van de toen
malige begrotingstekorten moest uitgaan voor de baet', verklaarde Lieftinck
op 5 maart 1952 in de Eerste Kamer.7 Dit was de laatste keer dat hij voor het
parlement verantwoording zou afleggen voor het algemene financiële beleid.
Hij verdedigde zich bij die gelegenheid vooral tegen het verwijt dat hij te
weinig overschotten had gekweekt om kortlopende staatsschuld af te lossen.
Hierop zal nog worden teruggekomen.
Na 1948 ontstonden er wèl begrotingsoverschotten. Langzaam kwam de
sanering van de overheidsfinanciën in zicht. Het laag houden van de rente
droeg er belangrijk toe bij dat de overheidsuitgaven beperkt werden. Ook
hierop wordt later teruggekomen.8
Tegenover een gunstige ontwikkeling aan de uitgavenkant stonden sterk
gestegen inkomsten en vanaf 1948 de Marshallhulp. De ramingen van zowel
uitgaven als inkomsten weken overigens sterk af van hetgeen uiteindelijk
gerealiseerd werd. Er werd meestal minder uitgegeven en er kwam veel
meer binnen. Lieftinck weet dit vooral aan het niet volledig uitgeven van be
grotingsposten vanwege materiaal- en deviezengebrek, het efficiency toezicht
van het ministerie van Financiën en het innen van achterstallige belastingen
over de laatste oorlogsjaren.9 Zijn tegenstanders stelden daarentegen dat
Lieftinck opzettelijk belastingoverschotten creëerde ten behoeve van de staat:
het budgetrecht van het parlement werd uitgehold; het particuliere initiatief
werd gewurgd door torenhoge belastingen.
De derde stap op weg naar financieel herstel was het in evenwicht bren
gen van de betalingsbalans.10 Voor de voortzetting en uitbreiding van het
herstel van de nationale productie moest Nederland in de jaren 1946 tot 1950
flink importeren, terwijl de export op een laag peil bleef. De betalingsbalanstekorten werden gefinancierd met aanzienlijke buitenlandse leningen, de
verkoop van buitenlandse effecten, een deel van de Nederlandse goudreser
ve en, vanaf de tweede helft van 1948, de Marshallhulp. Sinds het najaar van
1948 ging het met de Nederlandse export steeds beter. Langzaam verbeterde
de betalingsbalanspositie. Er werd een begin gemaakt met de liquidatie van
het distributiestelsel, levensmiddelensubsidies werden verlaagd, het buiten
landse handels- en betalingsverkeer werd vergaand geliberaliseerd.
In het voorjaar van 1950 leek het volledige financiële herstel binnen bereik.
De Korea-oorlog, die in juni uitbrak, dreigde echter een vette streep te zetten
door alles wat Lieftinck in vijf jaren bereikt had. De toenemende in
ternationale spanning leidde tot een wereldwijde hamsterwoede en zette de
ondernemers aan hun voorraden te vergroten. De prijzen van grondstoffen
en duurzame consumptiegoederen schoten omhoog. Voor een grondstofarm
land als Nederland pakte dat nadelig uit, temeer daar de prijzen van de Ne
derlandse exportgoederen minder hard stegen. De invoer stond bovendien
nog onder druk van de devaluatie van 1949 en de toenemende liberalisatie
van het handelsverkeer. Kortom, de betalingsbalans sloeg uit het lood en de
goud- en deviezenreserve slonk snel. Om de voorraden van de ondernemin-
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gen en particulieren te financieren werden liquide reserves gemobiliseerd,
steeg de kredietvraag en was er sprake van belangrijke ontsparingen. Door
dat een groot deel van de liquide reserves van het bedrijfsleven, hetzij recht
streeks, hetzij via banken, in schatkistpapier was belegd, liep de grote finan
cieringsbehoefte uit op een leegloop van de schatkist. De Koreacrisis had ook
tot gevolg dat Nederland zich zwaardere militaire inspanningen moest ge
troosten. Dit vormde een verdere bedreiging voor het monetair, budgettair
en betalingsbalansevenwicht.

Pleidooi voor een paardenmiddel
Lieftinck eiste keiharde maatregelen om de betalingsbalanspositie te verbete
ren: de invoerliberalisatie moest tijdelijk worden teruggedraaid en er moes
ten fysieke controles worden ingesteld. Met een prijsstop gekoppeld aan een
distributiestelsel wilde hij de klok als het ware vijf jaar terugzetten. Het le
vensniveau dat mogelijk was mèt de Marshallhulp en vóór Korea was vol
gens de minister van Financiën niet meer mogelijk.11
Lieftinck probeerde begin december 1950 de ministerraad over te halen
om die keiharde maatregelen te nemen, maar hij stuitte op een veto van zijn
collega’s Van den Brink en Stikker.12 Het terugdraaien van de liberalisaties
was het laatste dat zij wilden doen. Uiteindelijk leed de minister van Finan
ciën een principiële nederlaag. Het kabinet koos niet voor drastische over
heidscontrole, maar voor globale, indirecte maatregelen. De basis voor het
regeerprogram waarin die maatregelen werden neergelegd was een rapport
van deskundigen op sociaal-economisch terrein. Dat rapport bevatte een na
tionaal economisch dekkingsplan. De hoofdelementen daarvan waren con
sumptie- en investeringsbeperking, bezuiniging op de rijksbegroting, belas
tingverhoging, leningen en kredietbeperking
In het eerste deel van dit hoofdstuk staan de begrotingsmaatregelen cen
traal. De directe aanleiding voor de belastingverhoging was de verhoogde
defensie-inspanning. Het kabinet wilde ƒ 2 miljard extra defensieuitgaven in
vier jaar dekken door belastingverhoging en leningen. De belastingmaatrege
len waren zo gekozen dat zij tevens bijdroegen aan de bestedingsbeperking.
De 'grote massa' zou echter worden ontzien. Die had immers haar bijdrage
aan de lastenverzwaring al geleverd via een subsidievermindering die
slechts gedeeltelijk door loonsverhoging was gecompenseerd (dus met een
reële loondaling van 5%).
Het tweede deel van dit hoofdstuk staat in het teken van de monetaire
maatregelen die het kabinet nam. De aandacht is daarbij in hoofdzaak ge
richt op de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Toezicht op het
credietwezen dat een vergaande kredietbeheersing door de overheid moge
lijk moest maken. Zowel de in het voorjaar van 1951 door Lieftinck voorge
stelde belastingmaatregelen als het wetsontwerp Toezicht op het credietwe-
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zen leidden tot felle perscampagnes en verhitte parlementaire debatten. De
minister kreeg deels zijn zin, maar dat had nogal wat voeten in de aarde.
Lieftinck had het liefst al in 1951 om persoonlijke redenen als minister
willen verdwijnen, maar voor minister-president Drees en voor de PvdA
bleek hij onmisbaar. Hij verliet tenslotte op 1 juli 1952 de politiek. Dat was
het moment om de balans op te maken over de bijdrage van minister Lief
tinck aan het Nederlandse financiële herstel in de periode 1945-1952. In het
slotdeel van dit hoofdstuk zal een poging ondernomen worden.

Het belastingdebat van 1951. Lieftinck eist het volle pond*
Het regeerprogram
In het ontwerp-regeerprogram, zoals dat door de vijf fractievoorzitters op 2
maart 1951 was aanvaard, was vastgelegd dat de militaire uitgaven voor de
komende vier jaar ƒ 1,5 miljard per jaar dienden te bedragen. Dit betekende
extra militaire uitgaven ten bedrage van ƒ 500 miljoen per jaar. Deze zouden
'grosso modo voor de helft door belastingen en voor de helft door leningen
moeten worden gefinancierd'. De belastingmaatregelen zouden 'op de kortst
mogelijke termijn' moeten worden ingevoerd. Het regeerprogram somde een
aantal concrete maatregelen op: 'In het bijzonder (wordt) gedacht aan verho
ging van de vennootschapsbelasting en van de inkomstenbelasting naar de
maatstaf van de winst, van de omzetbelasting op minder noodzakelijke arti
kelen, en van de omzetbelasting bij de groothandel.' Het kabinet zou voorts
de mogelijkheid onderzoeken van een overwinstbelasting. Volgens het pro
gram zou 'tegelijk met de verhoging van de (...) genoemde belastingen (...) de
fiscale winstvaststelling in overeenstemming worden gebracht met redelijke
bedrijfs-economische overwegingen.' Voor een goed begrip van de discussie
over de belastingmaatregelen is het van belang hier alvast te wijzen op drie
punten die van belang zijn uit het bovenstaande. In de eerste plaats het feit
dat het regeerprogram door de fractievoorzitters van KVP, PvdA, CHU,
W D èn ARP was aanvaard, welke laatste partij in een later stadium van de
formatie alsnog buiten de regeringscoalitie zou vallen. In de tweede plaats
werden er in het regeerprogram (en later in de regeringsverklaring) enkele
belastingmaatregelen met name genoemd. En ten derde zou tijdens de dis
cussie worden gewezen op het woordje 'tegelijk' in de formulering rond de
wijziging van het systeem van de fiscale winstvaststelling.
Van het regeerprogram is verder van belang dat het kabinet het handhaven
van het monetaire evenwicht beschouwde als de grondslag voor zijn fi
nanciële en economische beleid en dat 'het gehele Regeringsbeleid erop ge
richt zal zijn de tekorten op de betalingsbalans weg te werken'. Om het betalingsbalansstekort te elimineren dienden de consumptie en de investeringen
* De tekst van deze paragraaf is van de hand van P.G.T.W. van Griensven.
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in overeenstemming te worden gebracht met de netto-productie, plus de
eventueel nog te verkrijgen buitenlandse hulp. Dit hield dus een bestedings
beperking in die in de publieke sfeer 'voornamelijk door rechtstreekse cen
trale beïnvloeding tot stand (zal) moeten komen, terwijl in de particuliere
sfeer de monetaire en fiscale restricties primair zullen zijn (....)'• Maar het ka
binet sloot de mogelijkheid van fysieke controles niet geheel uit.
Het regeerprogram bepaalde ook dat het tekort op de rijksbegroting voor
1951 door verlaging van de uitgaven moest worden opgevangen. Een bezui
niging van 'minstens' ƒ 150 miljoen was hiervoor noodzakelijk.
Tenslotte is van belang dat in de preambule van het regeerprogram ge
meld werd dat het kabinet zich bij de verdeling van de lasten zou laten lei
den door 'de sociale rechtvaardigheid, met een open oog voor de waarde van
het gezin'.13

Het debat over de regeringsverklaring
De regeringsverklaring die W. Drees op 17 maart in de Tweede Kamer uit
sprak bevatte twee nieuwe elementen in vergelijking met het regeerprogram.
Naast de daar opgesomde belastingmaatregelen kondigde Drees ook een
verhoging van de motorrijtuigenbelasting aan. Bovendien verklaarde de
minister-president dat behalve de mogelijkheid van een overwinstbelasting
ook 'nog andere belastingen in overweging zijn'. Drees deed namens het ka
binet een beroep op het parlement de belastingontwerpen met de grootst
mogelijke spoed te behandelen.14
In het debat traden voor de PvdA fractievoorzitter J.A.W. Burger en fi
nancieel specialist H.J. Hofstra in het geweer. Burger was niet helemaal ge
rust over het program en de uitvoering ervan. Zo had zijn fractie moeite met
het tijdsverloop tussen het effectief worden van de maatregelen die de 'mas
sa' zouden treffen (de subsidieverlaging) en de maatregelen die de 'beter ge
situeerden' gingen treffen (de belastingvoorstellen). Gelukkig had Lieftinck
voor deze onevenredigheid begrip getoond, aldus Burger; de minister had
inmiddels de eerste twee belastingvoorstellen bij de Tweede Kamer aanhan
gig gemaakt. Burger riep de Kamer op 'het tempo van de Minister van Finan
ciën bij te houden'. Het kabinet moest zorgen voor een rechtvaardige ver
deling van de lasten: '(...) onverdraaglijk zou het zijn, indien bij het ene deel
der bevolking de lasten zouden toenemen, doch bij het beter gesitueerde deel
juist de winst.'15
Hofstra ging (als enige) uitgebreid in op de voorstellen die blijkens de re
geringsverklaring in het verschiet lagen. Hij onderscheidde vier grondge
dachten in het financiële programma waar hij mee kon instemmen: in de eer
ste plaats was de hogere defensielast alleen verantwoord indien de dekking
ervoor verzekerd was; in de tweede plaats verenigde hij zich met de bezui
niging van ƒ 1 5 0 miljoen, mits hierdoor geen levensbelangen werden ge
raakt; in de derde plaats leek het hem juist dat de belastingverhogingen ge-
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zocht werden in de sfeer van de winsten en het niet-noodzakelijk verbruik;
tenslotte stemde Hofstra in met een snelle afwikkeling van de belastingontwerpen. Hofstra had nog wel enige vragen. Zo wilde hij weten of de dekking
ook voor méér dan de helft uit belastingmiddelen kon bestaan. En behoor
den de vermogensbelasting en successierechten tot de categorie 'overige
middelen' die in overweging waren? Hofstra zelf meende dat deze belastin
gen 'in het bijzonder aangewezen zijn, om een speciaal aandeel in deze extraoorlogslasten op te brengen'.16 De hogere defensie-uitgaven waren immers
bedoeld om een oorlog buiten de deur te houden en verwoestingen en ver
nielingen (van vermogen(sbezit)) te voorkomen.
Hofstra onderschreef de opvatting dat de belastingmiddelen, met het oog
op het monetaire evenwicht, 'onverwijld' dienden te worden versterkt. Uit de
reeds ingediende wetsontwerpen bleek echter dat de tariefsverhogingen per
1951 ingingen en niet, zoals Hofstra wenste, met terugwerkende kracht per
1950. Hij vreesde dat de rem op de investeringen zo te laat werd ingezet.
Ook achtte hij het in strijd met een rechtvaardige lastenverdeling: 'Wat voor
komen moet worden, is, dat weer de kleine man het eerst de dupe wordt en
dat de offers van andere zijden naar een verre toekomst worden verscho
ven.'17 Hofstra liet verder op enkele onderdelen van de inmiddels bekend
geworden maatregelen al enige kritiek horen, met name op de beperking van
de mogelijkheid tot vervroegd afschrijven en op de aanpassing van het
winstbegrip. Hofstra wees tenslotte op de reserves van zijn fractie bij het ge
loof van het kabinet in globale financiële en fiscale maatregelen. Hij meende
dat er dringend behoefte was aan een meer directe investeringscontrole.
Kortom: de PvdA stemde in met de grote lijn van het program, maar op on
derdelen was er kritiek en bezorgdheid.
ARP-fractievoorzitter J. Schouten verklaarde geen bezwaren te hebben te
gen de algemene strekking van het regeerprogram. Zijn fractie voelde zich
evenwel vrij ten aanzien van de concrete invulling van het program. Schou
ten was bereid mee te werken aan een snelle afwikkeling van de belastingontwerpen, maar ook hier gold een voorbehoud: het moest wel een degelijke
behandeling worden. Tenslotte informeerde Schouten naar de voorgenomen
bezuiniging van ƒ 150 miljoen. Was deze al meer concreet en kon met dit be
drag worden volstaan? Ook wilde hij weten hoe groot het begrotingstekort
nu precies was en of er sprake was van een reële raming van de ontvangsten
voor 1951.18
De woordvoerders van de KVP, de VVD en de CHU sloten zich hierbij
aan. J.G. Stokman, P.J. Oud en H.W. Tilanus stemden in met de grote lijnen
van het program, maar het zou voor hen wel aankomen op de uitvoering. Ti
lanus leek de passage over de ƒ 1 miljard extra militaire uitgaven niet hele
maal te begrijpen: 'Moet ik daaruit nu concluderen, dat de Regering voor
nemens is gedurende vier jaar achtereen ieder jaar ƒ 250 millioen aan nieuwe
leningen te plaatsen en dat ieder jaar ƒ 250 millioen aan extra belastingen zal
moeten worden opgelegd? Hoe moet ik dat eigenlijk verstaan?' Met klem
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vroeg hij de aandacht voor een 'krachtdadige bezuiniging in de overheids
uitgaven.19
Ch.J.I.M. Welter (KNP) en P. Zandt (SGP) vonden de verklaring uitmun
ten in vaagheid en wensten nadere inlichtingen. Welter betitelde het voor
nemen om de helft van de extra defensie-uitgaven te financieren uit leningen
'financiële en economische ketterij'.20 Zandt vond de bezuiniging van ƒ 150
miljoen veel te laag, maar was verheugd dat eindelijk het besef was doorge
drongen dat niet op de oude voet doorgegaan kon worden.21
H. Gortzak (CPN) tenslotte was uiteraard fel gekant tegen de 'oorlogspoli
tiek' van het kabinet.22
Drees benadrukte dat de extra defensie-inspanning een zware tol zou ei
sen. Eigenlijk zouden die uitgaven nog hoger moeten zijn, maar 'anderen'
droegen bij in de bewapening, munitie, uitrusting en dergelijke. Aan nieuwe
leningen was volgens Drees niet te ontkomen. Weliswaar was het beter
slechts voor productieve, rendabele uitgaven te lenen, de kwalificatie eco
nomische ketterij ging hem echter te ver. Het ging hier bovendien om uitga
ven voor langere tijd, onder andere voor de uitbreiding van vliegvelden en
de bouw van kazernes en hangars. Drees verklaarde in antwoord op de
vraag van Tilanus nog dat wellicht ƒ 1 miljard extra moest worden geleend,
'maar hoe meer uit gewone middelen zal worden gedekt, des te beter zal het
zijn voor het gehele budget'.23 Hij wenste niet in te gaan op de kritiek van
Hofstra. Hierover kon tezijnertijd met Lieftinck worden gediscussieerd. Hofstra's opmerkingen over de tegenstelling tussen direct en indirect ingrijpen
deed Drees af met de mededeling dat dit onderwerp tijdens de formatie ook
was besproken en dat hierover verschillende opvattingen bestonden. 'Het zal
een kwestie van beleidsvoering van het Kabinet zijn, hoever daarin kan
worden gegaan.'24
Enige vaagheid viel volgens de premier niet te vermijden. Het nieuwe
kabinet was slechts één keer bijeen geweest om de uitwerking van het pro
gram te bespreken. Het oude kabinet had al wel besprekingen gevoerd over
de bezuinigingsopdracht. De bedragen waarover overeenstemming was ver
kregen, waren door Lieftinck al geblokkeerd, maar het nieuwe kabinet dien
de het geheel van de bezuinigingen nog te accorderen.
De tweede termijn leverde geen nieuwe gezichtspunten op. De conclusie
na het debat was dat de Tweede Kamer in eerste instantie slechts instemde
met de algemene strekking van het regeerprogram. Drees hield de boot
voorlopig af, omdat het nieuwe kabinet zich nog diende te bezinnen op de
uitwerking van het program. Bovendien verkeerde ook het kabinet nog in
grote onzekerheid over de ontwikkeling van de begroting, de betalingsba
lans en de buitenlandse hulp. 'Wij kunnen niet zeggen, hoe ingrijpend onze
maatregelen zullen moeten zijn', aldus Drees.25
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De belasting- en bezuinigingsmaatregelen
Na de eerste twee wetsontwerpen ter verhoging van de belastingontvang
sten die Lieftinck op de dag van de regeringsverklaring had ingediend,
volgden in de loop van maart en april nog vier wetsontwerpen. Daarnaast
diende hij vier nota's in bij de Tweede Kamer: één over de gezamenlijke be
lastingvoorstellen, één over de wijziging van het fiscale winstbegrip, één
over de voorgenomen bezuinigingen en één over het meest recente beeld van
de begroting voor 1951.26 De voorgestelde belastingmaatregelen laten zich als
volgt schematisch weergeven:
Maatregel

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Totaal
10

Verhoging van het tarief van de vennootschapsbelasting
van 40% naar 45% met een tot 50% oplopend tarief voor
hogere winsten
Verhoging van het tarief van de inkomstenbelasting voor
wat betreft de bedrijfswirist, uitgaande boven ƒ 8000 met
5% oplopende tot 7,5% voor winst boven ƒ 100.000
Beperking, voor wat betreft toekomstige investeringen,
van de vervroegde afschrijving, welke op een jaarwinst
mag worden toegepast, tot 10% van de
aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel
Beperking van de kinderaftrek voor de
inkomstenbelasting en de vermogensbelasting, gepaard
gaande met het vervallen van het bijzondere tarief voor
inwonende kinderen
Verhoging van de vermogensbelasting tot 0,6% oplopende
tot 0,7% voor vermogens van meer dan ƒ 1.100.000
Verhoging van het successierecht

Wijzigingen in de omzetbelasting (verhoging van het
weeldebelasting% en uitbreiding van het aantal goederen
dat onder deze belasting valt; verhoging % OB voor de leveringen door grossiers aan kleinhandelaren; verhoging
invoerbelasting weeldegoederen; technische wijzigingen)
Verhoging van de motorrijtuigenbelasting (vrachtauto's
30%; motoren 40%; personenauto's 60-120% van de be
staande belasting)
Verhoging van de gedistilleerdaccijns
(was al in het parlement behandeld)27

Wijziging fiscale winstbegrip28

Geraam
de op
brengst
(min. ƒ)
60

Met
ingang
van
1-1-1951

20

1-1-1951

10

15

toekom
stige
investe
ringen
1-1-1952

15

1-1-1951

12

totstand
koming
wet
totstand
koming
wet

75

18

20

245
-50 a 100

totstand
koming
wet
totstand
koming
wet
1-1-1950
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Uit dit overzicht is op te maken dat het kabinet uiteindelijk ook nog had be
sloten tot verhoging van de vermogensbelasting en het successierecht. We
brengen in herinnering dat Hofstra al in het debat over de regeringsverkla
ring een suggestie in deze richting had gedaan. Een nieuw element was
voorts de beperking van de kinderaftrek en de beperking van de vervroegde
afschrijvingsmogelijkheid. Tenslotte blijkt dat de regering geen mogelijkheid
zag tot invoering van een overwinstbelasting. Dit was voor zowel de rege
ring als het parlement een tegenslag. Een dergelijke maatregel was politiek
goed verkoopbaar geweest, omdat het tot de rechtsovertuiging sprak om ex
tra winsten die niet uit ondernemersactiviteit waren voortgekomen ook extra
te belasten. De praktische bezwaren bleken echter bij nader inzien onover
komelijk.29

De schriftelijke behandeling: Lieftinck houdt het been stijf
Op elk van de voorgestelde maatregelen kwam er flinke kritiek in de schrif
telijke stukken. Telkens stond de PvdA diametraal tegenover de KVP, die
steun vond bij een of meer protestants-christelijke partijen en /o f de liberalen.
Lieftinck hield echter het been stijf en kwam de critici slechts op enkele
kleine punten tegemoet. De kritiek zou dan ook in het plenaire debat terug
keren zodat we op deze plaats kunnen volstaan met het vermelden van de
tegemoetkomingen. De belangrijkste wijziging was dat in de verschillende
wetsvoorstellen de werkingsduur van de voorgestelde verhogingen op vijf
jaar werd gesteld. Door 'zeer vele leden' was gevraagd om een termijn van
vier jaar, maar Lieftinck weigerde dit op grond van het argument dat 'de af
wikkeling van het defensieplan ongetwijfeld in de onmiddellijk daarop vol
gende jaren nog belangrijke uitgaven zal medebrengen'.30 In het ontwerp be
treffende de omzetbelasting haalde de minister enkele artikelen uit het ver
hoogde weeldetarief. Daar stond echter tegenover dat andere juist weer on
der dit verhoogde regime kwamen te vallen.31 Tenslotte breidde Lieftinck de
toepassing van het 'nieuwe' fiscale winstbegrip uit: in beginsel werd het op
alle ondernemingen van toepassing verklaard, mits aan een bepaald objectief
criterium voldaan was.32

Herziening ramingen
Afgezien van de kritiek op de onderdelen van het dekkingsplan was er de
fundamentele vraag of de belastingverzwaring wel de gevraagde ƒ 245 mil
joen moest bedragen. Voor sommige fracties speelden daarbij de cijfers over
de te verwachten begrotingstekorten een belangrijke rol. Zo liet de KVP-fractie in één van de voorlopige verslagen optekenen dat zij de minister de be
nodigde middelen voor de extra defensie-uitgaven weliswaar niet wilde
onthouden, maar 'de omvang van het te dekken bedrag hangt (...) niet af van
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de grootte der (...) extra uitgaven doch van de tekorten, die de begrotingen
van de komende jaren zouden aangeven, indien niet voor dekking wordt ge
zorgd'. Zij wilde ook precies weten hoe groot het begrotingstekort over 1951
was. Hierover bestond, ondanks de nota van Lieftinck, nog te veel onduide
lijkheid. Achter die vraag schuilde een zeker wantrouwen tegen de voorzich
tige schatkistbewaarder Lieftinck: 'Juist, omdat in vele kringen, terecht of ten
onterechte, de mening leeft, dat de belastingopbrengsten bewust te laag
worden geschat, waardoor nodeloos zware offers van de contribuabelen
worden gevraagd, zou een duidelijke verklaring van de Minister van grote
waarde zijn.’33 De jarenlange praktijk van Lieftinck om zijn begroting zeer
voorzichtig te ramen leek dus als een boemerang te gaan werken; het werd
een wapen in handen van de opposanten tegen de belastingvoorstellen.34
Lieftinck antwoordde op 8 juni 1951. Een kleine twee maanden na het ver
schijnen van de nota waarin het beeld van de begroting voor 1951 was ge
schetst, bleken de cijfers weer bijgesteld te moeten worden.3" Het was de zo
veelste wijziging sinds het verschijnen van de miljoenennota in september
1950. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van die cijfers in kaart ge
bracht.
De nieuwste ramingen hadden aan het licht gebracht dat er op ƒ 150 mil
joen meer belastingopbrengsten mocht worden gerekend. Er stonden geen
hogere uitgavenramingen tegenover, zodat het tekort overeenkomstig het
genoemde bedrag daalde. De minister zag echter geen aanleiding tot wijzi
gingen in de belastingvoorstellen. Volgens Lieftinck was er wel degelijk re
den om de extra defensie-uitgaven en de extra belastingen aan elkaar te kop
pelen. Zonder de aangekondigde belastingverhogingen zouden de defensieuitgaven het monetaire evenwicht verstoren en de betalingsbalanspositie
ernstig verzwakken.
Begrotingstekort voor 1951 op enkele verschillende peildata:

tekort gewone
dienst, buitenge
wone dienst I en
LEF
tekort buitenge
wone dienst II
tekort totale dienst

Miljoenen Brief
Nota 19
nota
Lieftinck 21 april 1951
september oktober 1950 incl. wets
1950
wijzigingen1
117
257
193

MvA-2116 8
juni 1951
incl. wets
wijzigingen1
43

MvA-2116 8
juni 1951
excl. wets
wijzigingen1
109

403

403

592

592

592

520

660

785

635

701

1) De aanhangige belastingvoorstellen zouden voor een bedrag van ƒ 66 miljoen aan de be
groting voor 1951 ten goede komen. Het tekort op de gewone dienst enz. voor 1951 zou der
halve zonder het belastingpakket ƒ 109 miljoen bedragen.
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Ook de nieuwe cijfers over de begroting voor 1951 waren geen reden tot wij
ziging van de belastingvoorstellen. Tegenover de hogere ramingen van de
belastingopbrengsten stond de daling aan inkomsten als gevolg van het toe
staan van het andere fiscale winstbegrip. Lieftinck schatte deze 'tegenvaller'
op ƒ 100 miljoen.36 Het totale begrotingstekort over 1951 zou volgens Lief
tinck derhalve geen ƒ 635 maar ƒ 735 miljoen bedragen. Dit tekort kon voor
ƒ 530 a ƒ 580 miljoen door enkele 'toevallige baten' worden gedekt. Het betrof
baten voortvloeiende uit de versnelde afdracht van de per kwartaal geheven
belastingen, uit het opleggen van voorlopige aanslagen voor de ven
nootschapsbelasting en uit het inhalen van belastingachterstand. In 1952 en
volgende jaren kon niet op dergelijke baten worden gerekend. Bovendien
was het de bedoeling met name de achterstallige belastingen aan te wenden
voor aflossing van de staatsschuld. Dit was uiteraard alleen mogelijk als de
totale begrotingsontvangsten de totale begrotingsuitgaven overtroffen.

Minister en commissie van rapporteurs voeren mondeling overleg
De commissie van rapporteurs wenste over enkele algemene punten, waar
onder de nieuwe ramingen en de eventuele gevolgen daarvan voor de on
derhavige wetsvoorstellen, nog een nader mondeling overleg met Lieftinck.
Enkele commissieleden wezen Lieftinck erop dat voor 1951 (en bij gelijkblij
vende omstandigheden ook in volgende jaren) een sluitende begroting kon
worden verkregen door een belastingverhoging van ƒ 109 miljoen. Deze ka
merleden wensten blijkbaar alleen naar het tekort op de gewone dienst te
kijken om te bezien hoe hoog de belastingen dienden te zijn. Zij hanteerden
andersgezegd de 'klassieke' opvatting dat de gewone dienst uit belastingen
en de kapitaaldienst uit leningen moest worden gefinancierd.
Lieftinck meende echter dat naar het totale tekort op de begroting moest
worden gekeken. Hij wilde ook een gedeelte van de kapitaaldienst dekken
door belastingen, omdat daar militaire uitgaven waren opgenomen die niet
productief waren. Bovendien vreesde Lieftinck een ernstige ontwrichting
van de kapitaalmarkt indien het gehele tekort op de kapitaaldienst door le
ningen moest worden gedekt. In feite vervaagde hiermee het onderscheid
tussen gewone dienst en kapitaaldienst en werd de begroting in de eerste
plaats een instrument ter vermijding van een inflatoire ontwikkeling. Door
Smeets is dit later als een koerswending in de begrotingspolitiek betiteld.37
De minister bleef dus bij zijn standpunt: de belastingen moesten ƒ 245
miljoen extra opbrengen. De minister deed nog wel een toezegging bij het
omzetbelastingvoorstel. Op de verhoging van het weeldetarief voor verschil
lende artikelen was veel kritiek gekomen. Ging het hier wel altijd om luxe
goederen? En zou een forse verhoging van het tarief niet de doodsteek voor
de producenten betekenen? Lieftinck zegde nu in het overleg toe 'op nader
aan te wijzen posten terug te komen, hetzij bij de komende openbare behan-
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deling, hetzij bij een latere wijzigingswet, het een en ander slechts, indien
voor het verlies aan opbrengst elders compensatie kan worden gevonden'.38

Het debat in de Tweede Kamer: de eerste ronde
Het debat over de belastingvoorstellen in de Tweede Kamer nam zo'n drie
weken in beslag. Bijna 230 pagina's Handelingen werden er aan gewijd. Een
schorsing van de beraadslagingen bleek op een gegeven moment noodzake
lijk om het strijdtoneel te kunnen overzien en nader beraad tussen minister
en commissie van rapporteurs mogelijk te maken. Hoe heftig de strijd was,
bleek uit het aantal amendementen. Aan de vooravond van het plenaire de
bat waren er acht amendementen ingediend, maar voordat de voorzitters
hamer een einde maakte aan het debat, waren er maar liefst zesenzestig
amendementen behandeld. Tijdens het plenaire debat stonden de eerder ge
noemde twee thema's centraal: was een belastingverhoging van ƒ 245 miljoen
eigenlijk wel noodzakelijk en was de ratio van elke afzonderlijke maatregel
wel juist.

De noodzaak van de voorstellen
Het antwoord op de vraag hoe noodzakelijk de belastingverhoging wel was,
was afhankelijk van het gewicht dat de verschillende kamerleden toekenden
aan budgettaire, monetaire en verdelingspolitieke argumenten.
Voor Chr. van den Heuvel (ARP), die het debat opende, stond het nog niet
onomstotelijk vast dat de gevraagde verhogingen onmisbaar waren. Hij wees
op de herhaaldelijk gewijzigde cijfers over de begrotingssituatie van 1951.
Volgens de jongste ramingen resulteerde voor 1951 een tekort'(exclusief de
buitengewone dienst II) van nauwelijks ƒ 100 miljoen. Het door Lieftinck
gehanteerde systeem om ook met de derving van inkomsten uit de her
ziening van het winstbegrip rekening te houden, wilde Van den Heuvel niet
volgen. De invloed van dat nieuwe winstbegrip gold immers maar voor één
keer en daarom kon men dit niet in rekening brengen bij belastingvoorstellen
die voor vijf jaar golden. Ook wilde hij het tekort op de buitengewone dienst
niet mede in beschouwing nemen. Hij wenste met andere woorden de belas
tingdruk niet te verhogen ter financiering van de kapitaalsuitgaven. 'Nu (...)
de belastingdruk zo wurgend zwaar is geworden als hij op het ogenblik is,
nu ons volk over bijna de gehele linie kreunt van belastingweeën (...) meen
ik, dat men onder deze omstandigheden niet gerechtigd is verder te gaan
met de belastingverhoging dan op het ogenblik nodig is.'39 Voor kapitaalsuit
gaven moest Lieftinck dus maar lenen.
Van den Heuvel vond bovendien Lieftincks resultaten op het gebied van
de bezuinigingen teleurstellend. Lieftinck had ƒ 219 miljoen aan bezuinigin
gen opgevoerd, maar volgens Van den Heuvel waren dat niet allemaal echte
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bezuinigingen. Zo was zo'n ƒ 151 miljoen gevonden door het niet of later
uitvoeren van bepaalde wetten. Al met al 'een zeer geringe oogst van bezui
nigingen', aldus Van den Heuvel. De suggestie van Lieftinck, al gedaan in de
schriftelijke stukken, om een commissie uit de Kamer aan te wijzen om aan
te geven op welke onderdelen van het staatsapparaat kon worden bezuinigd,
viel bij Van den Heuvel niet in goede aarde. De Kamer had hiervoor geen tijd
en bovendien was zij hiertoe niet bekwaam. Een commissie van (externe)
deskundigen beval hij evenmin aan, omdat dan bij elke aandrang tot bezui
niging zou worden verwezen naar een dergelijke bezuinigingscommissie.
Overigens stak de ARP'er ook de hand in eigen boezem. Het parlement als
instituut ter bewaking van de verspilzucht van de Koning was inmiddels
verworden tot een 'instituut tot verhoging van de uitgaven'.40
Van den Heuvel hanteerde dus voornamelijk budgettaire argumenten en
concludeerde daaruit dat een dekking van ƒ 245 miljoen niet noodzakelijk
was. Tot hoever de ARP'er wèl bereid was te gaan, was onduidelijk. In elk
geval accepteerde hij Lieftincks voorstellen voor de vermogensbelasting en
de successierechten niet. Tegen verschillende andere onderdelen van het
dekkingsprogram had hij weliswaar bezwaren en hij stelde ook wijzigingen
voor, maar hij was wel bereid de minister compensatie elders aan te reiken.
Hofstra verweet Van den Heuvel het vraagstuk eenzijdig vanuit budget
tair oogpunt te beschouwen. Hij vond de vraag of de ramingen wel klopten
'nauwelijks van betekenis'. De financiële situatie was zo ernstig dat de belas
tingvoorstellen hoe dan ook moesten doorgaan. Hofstra sprak zich zelfs uit
voor eventuele overschotten op de begroting. Maar volgens Hofstra was het
niet in de eerste plaats een budgettair, maar een verdelingsvraagstuk. Het
kabinet had zich ten doel gesteld de grote tekorten te dekken in drie porties.
Een portie, zo'n ƒ 300 miljoen per jaar, moest worden gedragen door de con
sumenten, de grote massa van de bevolking, door de verlaging van de sub
sidies. Het tweede gedeelte, groot ƒ 250 miljoen, kwam uit leningen. De der
de portie, eveneens zo'n ƒ 250 miljoen, was afkomstig van de verhoogde be
lastingen en belastte in hoofdzaak de niet-Ioontrekkenden. 'Wanneer nu
blijkt, dat de Regering zich heeft misrekend bij het bedrag, dat in totaal no
dig zou zijn, indien zou blijken, dat wij met minder zouden kunnen volstaan,
dan gaat het niet aan om het voordeel, dat er uit komt rollen, uitsluitend ten
goede te doen komen aan de beter gesitueerden, die door de verhoogde be
lastingen hun portie moeten dragen (...).'41 In dat geval was ook een loons
verhoging onontkoombaar, met alle gevolgen voor de exportpositie. De ondernemersinkomsten waren vanaf 1948 onevenredig gestegen, mede als ge
volg van het gevoerde kabinetsbeleid. De beter gesitueerden moesten de be
lastingverhoging dan ook 'onverkort en tot de laatste cent' opbrengen.42
Overigens meende hij in zijn opvattingen door de vakbeweging, ook de ka
tholieke, te worden gesteund. In andere kringen, zoals bepaalde delen van
de pers en bij belangenorganisaties, werd er weliswaar steun beleden aan de
noodzaak van het brengen van offers, maar zodra dit concrete vorm begon
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aan te nemen rees er verzet: 'Een gedeelte van de pers wijdde hooggestemde
artikelen aan de werkgeversverklaring (van 17 maart, waarin de bereidheid
tot het brengen van offers werd uitgesproken, PvG), maar die zelfde pers be
ijverde zich reeds enkele dagen en weken daarna, de concrete voorstellen tot
belastingverhoging vrijwel stuk voor stuk af te kraken. Op de persuitingen
volgden de adressen van tal van belangenorganisaties en helaas zijn ook de
voorlopige verslagen herhaaldelijk weinig gunstig'.43
Naast het verdelingsargument achtte Hofstra ook de betalingsbalanspositie en het monetaire evenwicht van groot belang. De ontwikkeling van de be
talingsbalans was de laatste maanden desastreus geweest. Daarom had zijn
fractie aangedrongen op directe maatregelen. Wanneer men daartoe niet
wenste over te gaan, was het belastingprogram van ƒ 250 miljoen veel te
laag. 'Het is eenvoudig belachelijk een deviezenverlies van een half milliard
gedurende enkele maanden te willen opvangen door een belastingverzwaring van een kwart milliard per jaar. Het is even belachelijk een deviezen
verlies op dit moment te willen tegenhouden door belastingmaatregelen, die
hun werking pas doen gevoelen in de loop van 1952, op welk tijdstip wij, in
dit tempo doorgaande, reeds lang zijn vastgelopen.'44 Het program was dus
te beperkt van omvang en het kwam ook nog te laat. Hofstra wenste de ver
hoging van de directe belastingen daarom al voor 1950 te laten gelden. 'Er is
een methode die wel eens wordt aangeduid als het schieten met een kanon
op een mug. Ik vraag mij af, of de Regering thans niet met het omgekeerde
bezig is: of zij niet op de olifantenjacht is met een proppenschieter."15
De financiële specialist van de KVP-fractie, A.M. Lucas, betreurde de ma
nier waarop Hofstra de bevolkingsgroepen tegenover elkaar had gesteld. Hij
benadrukte het verdelingsaspect beduidend minder. Duidelijk was zijn be
toog overigens niet. Lucas schetste verschillende mogelijke benaderingswij
zen van het vraagstuk, maar een duidelijke keuze maakte hij niet. Bij een
enge budgettaire zienswijze op basis van de budgettaire' ontwikkeling in
1951 zou kunnen worden volstaan met een extra belastingheffing van ƒ 109
miljoen. Ook kon men uitgaan van de subjectieve verwachtingen voor de
komende jaren. Een somber scenario vereiste dan een extra belastingheffing
van ƒ 250 miljoen. Als men uitsluitend naar de defensie-uitgaven keek, was
voor 1951 ook ƒ 250 miljoen extra belasting nodig. Voor 1952 kon de stand
van zaken opnieuw worden bezien. Tenslotte kon het gehele vraagstuk wor
den beschouwd in het kader van de betalingsbalansmoeilijkheden. Lucas
wilde weten of er een plan was ter dekking van de betalingsbalans en zo ja,
of de Kamer dit plan dan onder ogen kreeg. Bovendien wilde Lucas van de
minister vernemen waarom dekking van een gedeelte van de kapitaalsuitga
ven door middel van belastingen gunstig zou zijn voor de betalingsbalans.
Eén ding stond voor Lucas vast. Hij vond dat op grond van de onzekere om
standigheden de werkingsduur van de wetsontwerpen beperkt moest blijven
tot 31 december 1953. Lucas verklaarde zich tenslotte voorstander van een
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bezuinigingsraad en wel in de vorm van een commissie die aan de Kamer
verslag diende uit te brengen.46
F.H. van de Wetering (CHU) bleek met name geïnteresseerd in de begro
tingssituatie. Hij wilde van Lieftinck precies weten hoe het daarmee stond.
Hij wenste een scherpe raming van de uitgaven voor het jaar 1951, 'mede ter
beantwoording van de vraag, of de Staten-Generaal overtuigd zijn van de
noodzaak der nieuwe belastingopbrengsten tot het gevraagde en geraamde
bedrag1.47 Bleek Van de Wetering dus niet op voorhand overtuigd van de
noodzaak om ook inderdaad ƒ 250 miljoen extra belasting te heffen, bij de af
zonderlijke wetsontwerpen gaf hij wel aan waar (ruime) compensatie ge
vonden kon worden voor de door hem gewenste verbeteringen. Dit gold
echter niet voor de wetsontwerpen inzake de vermogensbelasting en de suc
cessierechten, die hij niet in het dekkingsplan voor de defensie-uitgaven
wenste te betrekken. Van de Wetering had weinig vertrouwen in het begro
tingsbeleid. De uitgaven waren volledig uit de hand gelopen en de door Lief
tinck aangevoerde bezuinigingsbedragen waren voor een groot deel niet als
echte bezuinigingen aan te merken. Hij bleek overigens weinig te voelen
voor de door Lieftinck voorgestelde bezuinigingscommissie.
Welter (KNP) verklaarde al in eerste termijn te overwegen zijn stem aan
alle wetsontwerpen te onthouden. Een grondslag voor de lastenverzwaring
ontbrak immers. Noch de omvang van de militaire inspanning van Neder
land binnen de NAVO, noch de buitenlandse hulp stond vast. Bovendien
was de financiële toestand van Nederland niet duidelijk. Verder waren de
gegevens omtrent de bezuinigingen volgens Welter zo summier dat de Ka
mer ze onmogelijk kon beoordelen. Tenslotte ontbrak ieder overzicht van 's
lands financiën, omdat de ramingen voortdurend wijzigden. Kennelijk wa
ren ze met 'een onverantwoorde lichtvaardigheid' opgesteld.'48 Omdat Lief
tinck telkens meer belastingen had binnengekregen dan begroot, waren de
uitgaven op een onverantwoord hoog peil gekomen. De conclusie moest dan
ook zijn dat het parlement 'op dit ogenblik zedelijk niet gerechtigd is op
nieuw te bewilligen in een verhoging van lasten, welke (...) 245 millioen 's
jaars zou bedragen'. Ook de begrotingscijfers voor 1951 billijkten geen belas
tingverhoging. Op de gewone dienst was namelijk een overschot van zo'n
ƒ 250 miljoen, waardoor het tekort op de buitengewone dienst II voor 40%
gedekt kon worden. 'Dit is een saldo zó groot, als Nederland in zijn rijkste
tijd, naar ik mij herinner, nooit heeft gekend.'49 Mocht Lieftinck echter onom
stotelijk kunnen aantonen dat nieuwe belastingen onvermijdelijk waren, dan
kon de minister zijn voorstellen opnieuw indienen, aldus Welter. Welter ont
raadde de instelling van een bezuinigingscommissie uit de Kamer. De enige
juiste manier was het instellen van een commissie van deskundigen die de
opdracht kreeg binnen bepaalde tijd een bepaald bedrag aan bezuinigingen
te vinden.50
SGP-kamerlid C.N. van Dis had tegen ieder belastingvoorstel ernstige be
denkingen, 'te meer waar wij er niet van overtuigd zijn, dat de gelden, die de
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Minister door deze belastingverhogingen wil verkrijgen, zo niet geheel, dan
toch voor een belangrijk deel door bezuiniging op het Staatsapparaat, met
inbegrip van de bureaucratie, zouden kunnen worden verkregen'.51 Hij vond
het dan ook gewenst hiervoor een onpartijdige commissie van deskundigen
in te stellen.
Het mag niet verwonderlijk heten dat de CPN'er J. Hoogcarspel beden
kingen had bij de noodzaak van de extra defensie-uitgaven. De belasting
voorstellen waren daarom niet gerechtvaardigd. Hoogcarspel was verder
van mening dat de arbeidende bevolking onevenredig bijdroeg in de extra
lasten. In de eerste plaats werd zij geconfronteerd met een loonstop, terwijl
de politiek van de regering tot hoge winsten voor de ondernemers leidde.
Vervolgens was er de subsidieverlaging en in de derde plaats had de con
sument te maken met de verhoging van de omzetbelasting. Hoogcarspel he
kelde de gigantische verhoging van de defensie-uitgaven ook uit begrotingspolitiek oogpunt. Dat de regering een gedeelte van de improductieve defen
sie-uitgaven wenste te financieren door middel van leningen, achtte hij fu
nest. Tenslotte zou de betalingsbalans verslechteren, omdat een groot ge
deelte van de militaire uitrusting uit het buitenland moest worden geïmpor
teerd
W D-w oordvoerder G. Ritmeester tenslotte was niet onder de indruk van
de door Lieftinck aangekondigde bezuinigingen. Er viel stellig nog meer te
bezuinigen, bijvoorbeeld op het aantal ambtenaren. De bezuinigingscommis
sie uit de Kamer vond hij niet te verwezenlijken. Bezuinigen was in de eerste
plaats een taak van de regering. Eventueel diende zij zelf een bezuinigings
commissie in te stellen. Lieftinck kreeg al met al dus weinig steun voor zijn
voorstel dat uiteraard bedoeld was om de Kamer medeverantwoordelijk te
maken voor komende bezuinigingen.
In hoeverre de VVD bereid was de gevraagde miljoenen beschikbaar te
stellen, werd uit het betoog van Ritmeester niet helemaal duidelijk. Hij kon
in ieder geval niet zonder meer met de voorstellen instemmen. Overigens
was hij, anders dan Hofstra, van mening dat vooral de middengroepen ‘de
last der tijden dragen'.53

Op alle onderdelen kritiek
De noodzaak van de extra belastingheffing van ƒ 250 miljoen was dus niet
onomstreden. Maar ook op de afzonderlijke voorstellen kwam nogal wat
kritiek.54 Tegen de verhoging van de vennootschapsbelasting had de Kamer
in eerste instantie nog de minste bezwaren. Dit voorstel zou door Lieftinck
later dan ook worden gebruikt, en volgens sommigen misbruikt, voor com
pensatie van tegemoetkomingen bij de andere voorstellen. Op de verhoging
van de inkomstenbelasting voor wat betreft de bedrijfswinst ontstak daaren
tegen een storm van protest. Volgens de ARP, VVD, CHU en SGP was het
onrechtvaardig te discrimineren op grond van de bron van inkomen. Want
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een ondernemersinkomen van bijvoorbeeld ƒ 20.000 zou wel zwaarder belast
worden en eenzelfde looninkomen niet. Ook Lucas vond de maatregel per
soonlijk niet juist. Zijn fractie vond de maatregel echter aanvaardbaar indien
hij wat werd verzacht. Hofstra ondersteunde het voorstel wel. Hij vond het
te rechtvaardigen dat het winstinkomen zwaarder werd belast, terwijl 'de
intellectuele middenstand' werd ontzien. Deze groep was namelijk in het
verleden al te hard aangepakt.
De mogelijkheid voor ondernemers om vervroegd af te schrijven was tij
dens de belastingherziening in 1950 ingevoerd en had ten doel de investe
ringen te stimuleren. Lieftinck wilde deze mogelijkheid nu beperken. PvdA
en CPN vonden het onbegrijpelijk dat dit systeem niet helemaal werd af ge
schaft nu toch juist een beperking van de investeringen diende te worden
bereikt. De overige fracties vonden de beperking juist te ver gaan en meen
den dat het voorstel ingetrokken of versoepeld diende te worden.
Met de maatregel om de kinderaftrek te beperken stootte Lieftinck met
name tegen het zere been van de KVP-fractie die deze in strijd achtte met de
verklaring in het regeerprogram dat het grote gezin zou worden beschermd.
De PvdA had in beginsel geen bezwaar tegen de maatregel, maar zij wenste
wel een versoepeling aan te brengen in de leeftijdsgrens.
De verhoging van de vermogensbelasting kon slechts rekenen op de sym
pathie van de fracties van PvdA en CPN. Volgens de laatste ging de maatre
gel lang niet ver genoeg en wekte de minister de indruk een 'zeer onderda
nige houding' te willen aannemen tegenover de vermogensbezitters.55 Beide
fracties stonden overigens wel welwillend tegenover de kleine vermogens
bezitters. De overige fracties waren onaangenaam verrast door deze maatre
gel die geen onderdeel had uitgemaakt van het formatie-overleg. Zij vrees
den dat de maatregel zou leiden tot vernietiging van het particuliere kapi
taalbezit en tot een ondermijning van de spaarzin. Zij wilden dan ook een
grens stellen aan het totaal aan inkomsten- en vermogensbelasting, zodat
geen intering op het vermogen zou plaatsvinden.
Tegen de verhoging van het successierecht golden dezelfde bezwaren als
bij de vermogensbelasting. Bovendien leidde deze tijdelijke maatregel tot
willekeur: deze trof toevallig in die periode openvallende nalatenschappen.
KVP, VVD, ARP en CHU hadden dan ook ernstige bezwaren. Met name van
de verzwaring van het successierecht in rechte lijn wensten zij niets te weten.
Lucas had een amendement ingediend om dat onderdeel te schrappen. De
CPN-fractie wilde de kleine erflatingen in de rechte lijn minder belasten,
maar het tarief voor erflatingen van verre verwanten juist verhogen.
Ook tegen de wijzigingen in de omzetbelasting - met name het hogere
weeldetarief, de uitbreiding van het aantal goederen onder dit tarief en de
verhoging van het zogenaamde grossierstarief - rees veel kritiek. Het princi
pe dat luxegoederen zwaarder mochten worden belast vond nog wel instem
ming, maar niet de concretisering ervan. De hele Kamer vond dat vele artike
len ten onrechte als luxegoederen werden beschouwd. Zo werden scheer-
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kwasten tot de weeldegoederen gerekend, hetgeen CPN'er Hoogcarspel
verleidde tot de opmerking: 'Wanneer scheerkwasten tot luxe gaan behoren,
zal waarschijnlijk de belangrijkste wijze, waarop het mannelijke gedeelte van
het Nederlandse volk zijn neiging tot bezuiniging kan demonstreren, zijn,
dat dat in de toekomst met een baard rondloopt, zodat men kan zien wie de
werkelijke bezuinigers zijn. (...) Ik verwacht binnenkort alle mannelijke leden
van dit hoge gezelschap met golvende baarden te zien verschijnen.'56 Verder
zou de tariefsverhoging repercussies hebben voor de desbetreffende bran
ches en voor de export en zou de maatregel strijdig zou zijn met de gewenste
unificatie van de belastingen met België. Het verzwaarde grossierstarief zou
bedreigend zijn voor het voortbestaan van het grossiersbedrijf.
ARP, CHU, VVD en SGP beschouwden de verhoging van de motorrijtui
genbelasting als een nieuwe bedreiging van het particuliere beroepsvervoer
die de concurrentiepositie met de (semi-) overheidsbedrijven zou verzwak
ken.57 De PvdA was wel bereid tot een zekere verlichting indien er middelen
vrijkwamen door het schrappen van de vervroegde afschrijvingsmogelijk
heid.
De PvdA- en CPN-fracties beschouwden de wijziging van het winstbegrip
als een vorm van lastenverlichting voor de ondernemers. De PvdA wilde die
elders in de sfeer van de winsten compenseren. Bovendien wilde zij dat de
overige belastingmaatregelen en de wijziging van het winstbegrip tegelijker
tijd ingingen, ofwel per 1 januari 1950, ofwel per 1 januari 1951. Volgens de
CPN-fractie was dit douceurtje aan de ondernemers, gelet op de bedrijfsre
sultaten, allerminst nodig.

Offerbereidheid overschaduwd door overmaat aan kritiek
In een bijna vier uur durend betoog diende Lieftinck de Kamer van repliek.
Hij gaf een korte schets van de achtergronden van de economische malaise
en de plannen van de regering terzake. Hij wilde echter niet in details treden,
zoals Lucas had gevraagd. Omdat de omstandigheden snel veranderden,
was het plan waarmee de regering werkte niet meer dan een oriënteringsmiddel. Publicatie van het plan was daarom niet gewenst. Lieftinck vroeg de
Kamer met andere woorden om vertrouwen te hebben in het dekkingsplan,
zonder aan te geven op welke cijfers en veronderstellingen dit plan was ge
baseerd. De Kamer zou uiteraard met dit antwoord geen genoegen nemen.
Lieftinck maande de Kamer tevens tot geduld en vroeg 'het hoofd koel te
houden'. Vooralsnog was er geen reden om, zoals partijgenoot Hofstra wen
ste, over te gaan tot directe maatregelen die op korte termijn effectief konden
zijn. Hij signaleerde in de afgelopen zes weken juist een lichte verbetering,
zoals de stabilisering van de deviezenvoorraad.58
Lieftinck constateerde dat de directe aanleiding voor de belastingmaatre
gelen eigenlijk alleen bij de CPN-woordvoerder op verzet stuitte. Uit Welters
woorden had hij afgeleid dat deze het bedrag aan extra uitgaven de Neder89
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Iandse draagkracht te boven vond gaan, maar de extra defensie-inspanning
had hij niet afgewezen. Lieftink kon hiermee tot op zekere hoogte instem
men. Ook de minister zag economische en sociale gevaren verbonden aan
zo'n gigantische operatie, maar hij vertrouwde op voldoende dollarsteun van
de Verenigde Staten. Hij concludeerde ook dat de Kamer in meerderheid
overtuigd was van de noodzaak van offers. 'Echter: bij de behandeling van
de verschillende voorstellen (...) is wel duidelijk gebleken, dat de geneigd
heid om nu ook die offers concreet te brengen, voor zover dat nodig is in de
sfeer der belastingen (...) overschaduwd werd door een overmaat van kritiek
op die voorstellen.’59 Lieftinck interpreteerde die kritiek op zijn geheel eigen
wijze: hij was 'bereid' aan te nemen dat de Kamer het door de regering ge
vraagde bedrag onverkort voteerde, maar de kritiek was bedoeld als een uit
nodiging aan de regering om op bepaalde onderdelen wijzigingen aan te
brengen. Lieftinck nam die uitnodiging aan, maar wèl onder één strikte voor
waarde: de wijzigingen mochten niet leiden tot een verschuiving van de
druk van de directe naar de indirecte belastingen. Het belastingpakket moest
namelijk in samenhang met de subsidieverlaging, de facto een indirecte be
lastingverhoging, worden gezien. Een billijke verdeling van de lasten ver
droeg volgens de regering geen verdere verzwaring van de indirecte belas
tingen.
Lieftinck laakte de manier waarop Van den Heuvel en Welter uitsluitend
het budgettaire beeld voor 1951 als uitgangspunt voor hun beschouwingen
hadden genomen. De minister vond dat geen behoorlijk uitgangspunt, om
dat zich hierbij enkele bijzondere baten voordeden waarop de volgende jaren
niet kon worden gerekend. Een zo omvangrijk defensieplan, voor een perio
de van vier jaar en waarschijnlijk ook nog met een zekere uitloop, was
slechts verantwoord indien er maatregelen werden getroffen die de handha
ving van het budgettaire en monetaire evenwicht voor een overeenkomstige
periode verzekerden. Mocht het budgettaire beeld zich binnen die vier of vijf
jaar in positieve zin wijzigen, dan was Lieftinck bereid de situatie opnieuw te
bezien.
Lieftinck was getroffen door de stelling van Welter dat er geen ordentelijk
financieel beheer was, getuige de steeds wisselende middelenramingen. Hij
wees erop dat hij zich beijverd had de Kamer steeds over de nieuwste gege
vens te laten beschikken en dat steeds nieuwe factoren hun invloed deden
gelden, zoals de Koreacrisis en de recente loonronde.
Lieftinck verdedigde ook het feit dat hij dit keer geen onderscheid had
gemaakt in de verschillende begrotingsbestanddelen. Het ging hierbij om de
vraag of de belastingen mochten worden geheven ter dekking van de bui
tengewone dienst II. Dit was volgens Lieftinck wel degelijk het geval, zeker
gezien de toestand op de kapitaalmarkt. Een vergroot beroep op de kapitaal
markt zou zodanige spanningen opwekken 'dat het vrijwel niet te voorko
men zou zijn, dat andere dringende kapitaalbehoeften langs de weg van in
flatoire financiering zouden trachten bevrediging te vinden'.60 Bovendien
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kon men defensie-uitgaven weliswaar als kapitaalsuitgaven beschouwen,
maar zij waren improductief. De minister vond het daarom verantwoorder
belasting te heffen dan leningen af te sluiten.
Lieftinck rechtvaardigde ook de bezuinigingsoperatie. Hij was zijn toe
zegging aan de Kamer nagekomen een bezuiniging aan te brengen van ƒ 100
a ƒ 150 miljoen. Ook het uitstel van uitgaven en het nalaten van voorgeno
men nieuwe uitgaven moest wel degelijk als bezuiniging worden aange
merkt. De reactie van de Kamer op het voorstel van de regering om een be
zuinigingscommissie uit de Kamer in te stellen, had hem verwonderd. Ver
schillende sprekers hadden uitsluitend gesproken over efficiency-bezuinigingen en hierin een taak gezien voor externe deskundigen. De regering had
echter het oog op fundamentele bezuinigingen door het afstoten of vermin
deren van overheidstaken. Daarbij ging het om politieke keuzes en dus was
overleg tussen de regering en bijvoorbeeld een commissie uit de Kamer
noodzakelijk. 'Indien de Kamer meent, dat hier geen taak voor haar ligt, dan
staat de Regering daartegenover machteloos.'61 Het aanbod van de regering
om over dit vraagstuk met de Kamer van gedachten te wisselen bleef echter
gelden, aldus Lieftinck.
De minister deed geen enkel concreet voorstel tot wijziging van het dekkingsplan, noch enige toezegging om een van de wensen van de Kamer te
honoreren. Desondanks sprak Lieftinck de hoop uit dat zijn betoog 'in zover
re de atmosfeer zal hebben opgehelderd, dat ik nu meer adhaesie zal mogen
verwachten en wat minder kritiek.'62

'Een twistpunt dat tot ongelukken kan voeren'
Die hoop leek ijdel. Van den Heuvel bestreed dat hij uitsluitend naar het
budgettaire beeld voor 1951 had gekeken. Hij had zich gebaseerd op de ra
ming van ontvangsten en uitgaven voor 1951. De bijzondere dekkingsmidde
len had hij juist buiten beschouwing gelaten. Op grond daarvan kwam Van
den Heuvel tot de conclusie dat er eigenlijk slechts ƒ 100 miljoen belasting
verhoging diende te komen. Maar: 'Onze fractie is bereid nog iets verder te
gaan, omdat nog met enige verhoging van uitgaven moet worden gerekend,
als gevolg van aangenomen wetsontwerpen. Wij wensen echter niet, dat de
kapitaaldienst door gewone belastingen wordt gedekt.' Kortom: 'Alles heeft
de Minister in ieder geval niet nodig’ en: 'Wij zijn niet bereid met de belas
tingverhoging verder te gaan dan uit de begrotingspositie als strikt noodza
kelijk voortvloeit.'63
In Van den Heuvels verdere betoog moest met name Hofstra het ontgel
den. De subsidieverlaging was niet uitsluitend een offer van de werknemers,
maar de gehele bevolking leed daaronder. Ook diens voorstelling van het
bedrijfsleven als een grote winstenmachine was onjuist. De middenstand
maakte grote verliezen. Hofstra’s pleidooi voor het kweken van overschotten
was volgens Van den Heuvel een slechte raad. Iedere gulden overschot riep
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een rijksdaalder aan nieuwe staatsbehoeften op. Van den Heuvel diende ten
slotte een motie in waarin hij de regering opriep de wijzigingen in het weeldetarief en het grossierspercentage te schrappen en te vervangen door een al
gemene verhoging van het omzetbelastingpercentage.64
Hofstra was nog steeds overtuigd van de noodzaak van snel ingrijpen,
maar legde zich neer bij de toezegging dat de regering de ontwikkelingen
nauwlettend in het oog zou houden. Grote bezwaren hield hij tegen de wij
ziging van het fiscale winstbegrip. Het zou de bestedingsmogelijkheden van
de ondernemers vergroten en als hiertegenover geen gelijktijdige tariefsver
hoging werd geplaatst, vreesde Hofstra voor een verstoring van het mone
taire evenwicht.
Hofstra ondersteunde de voorwaarden die Lieftinck had gesteld bij even
tuele wijzigingsvoorstellen. Hij verweet Lucas allerlei amendementen te heb
ben ingediend, die 'verscheidene tientallen millioenen guldens' opbrengstenderving inhielden, zonder mogelijkheden van compensatie aan te geven. Zelf
had hij slechts één amendement ingediend. Dat beoogde een geringe tege
moetkoming te geven aan mensen die geen recht hadden op een pensioen en
zelf via lijfrenten voor hun oude dag zorgden.®
In Lucas' tweede termijn werd het iets duidelijker van welk uitgangspunt
hij het vraagstuk bekeek. Hij kon het billijken wanneer de minister zich niet
op het enge budgettaire standpunt wenste vast te leggen. Dit betekende dat
Lucas in ieder geval bereid was verder te gaan dan ƒ 109 miljoen. Dat de mi
nister een deel van het tekort op de Buitengewone Dienst II door middel van
belastingen wenste te dekken, vond Lucas ook begrijpelijk. Maar dat de mi
nister star wenste vast te houden aan de ƒ 245 miljoen, ging hem weer te ver.
Een strikt verband tussen de extra defensielasten en extra belastingopbreng
sten wees Lucas van de hand. Bovendien had het antwoord van Lieftinck dat
publicatie van het dekkingsplan niet mogelijk was, hem zeer teleurgesteld.
'De heer minister zal bij de Kamerleden toch wel zo veel intelligentie veron
derstellen, dat zij met die zich veranderende omstandigheden rekening kun
nen houden! Het is anderzijds toch wel iets gewrongens, dat onze medewer
king wordt gevraagd voor het opleggen van nieuwe lasten, doch dat een van
de belangrijkste motieven daartoe wel wordt aangeduid, doch niet wordt
uiteengezet.'66 Lucas betichtte Lieftinck van een weinig tegemoetkomende
houding. Dat bleek onder andere uit het feit dat de minister in geen geval
van een verschuiving van directe naar indirecte belastingen wilde weten. Hij
had dan ook na de rede van de minister een aantal amendementen inge
diend, waaronder een amendement om te garanderen dat niet ingeteerd
hoefde te worden op het vermogen.
Zeer strijdvaardig sprak Lucas zich uit tegen het voorstel tot beperking
van de kinderaftrek. 'Wat zou ik het op prijs stellen, indien ik de gave van
het woord bezat en kon striemen wat ik striemen wilde!', riep Lucas vertwij
feld uit. Zijn boodschap was duidelijk: 'Wij willen er niets, maar dan ook
niets van weten. Ik wens daarover niet de geringste twijfel te laten bestaan.
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(...) Ik heb op dit punt geen amendement ingediend. Dit is niet nodig. Wij
zullen kunnen volstaan met tegen dit artikel te stemmen, indien de heer Mi
nister dit niet alsnog intrekt en een twistpunt verwijdert, dat tot ongelukken
kan voeren.' Voor de KVP-fractie was de maat vol, temeer omdat een kamer
meerderheid een week eerder een kinderbijslagmaatregel voor grote gezin
nen had getorpedeerd, een regelrechte inbreuk op het regeerprogram.67
Van de Wetering hield zijn tweede termijn kort. Hij onderschreef Lief
tincks opvatting dat de extra belastingopbrengsten ook mochten dienen voor
de dekking van het tekort op de kapitaaldienst. Maar verder was hij niet
overtuigd geraakt van de juistheid van het betoog van Lieftinck. Het CHUkamerlid bleef bij zijn overtuiging dat de belastingopbrengstenraming te
pessimistisch was. Omdat hij bij verschillende voorstellen compensaties had
aangewezen, meende Van de Wetering de verhogingen van de vermogens
belasting en de successierechten te kunnen afwijzen.68
Welter trok zijn opmerking in dat de steeds wisselende ramingen niet
zouden mogen voorkomen in een welgeordende staat. Ook hij erkende de
dynamiek waarin de minister opereerde en diens plicht het parlement zo
volledig mogelijk in te lichten. Maar Welter bleef bij zijn stelling dat een ex
tra belastingverhoging ongewenst was, zolang onduidelijkheid bestond over
de budgettaire noodzaak en de defensie-inspanrdng. Hij voelde zich gesterkt
in zijn opvatting door de verklaring van Lieftinck dat van alle West-Europese landen alleen Engeland en Zwitserland een hoger percentage van hun uit
gaven aan militaire doeleinden besteedden. Welter verwachtte veel van een
appèl van het Nederlandse parlement aan dat van de Verenigde Staten. Als
het Nederlandse parlement wist aan te tonen dat Nederland onbillijk werd
behandeld, zou het Congres nooit toestaan dat de Amerikaanse regering de
zo noodzakelijke kredieten zou onthouden aan een van de oudste democra
tieën ter wereld.69 Welter wilde niets weten van de met name door Hofstra
aangevoerde verdelingspolitieke argumenten. De belastingvoorstellen waren
volgens Welter niet bedoeld om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en
die bedoeling mocht er ook niet in worden gelegd.70
Hoogcarspel bleef natuurlijk bij zijn afwijzing van de defensie-uitgaven,
maar zelfs Ritmeester wenste niet het gehele belastingbedrag te voteren, zo
lang er onduidelijkheid bleef over de kosten van de defensie.71
Ritmeester, Welter en Van den Heuvel bleven zich verzetten tegen een be
zuinigingscommissie uit de Kamer. Bij Hofstra, Lucas en Van de Wetering
waren evenwel voorzichtig positievere reacties te beluisteren.

Lieftinck ontraadt motie-Van den Heuvel
Lieftinck constateerde, de tweede termijn overziend, dat op sommige punten
de kritiek was verminderd, terwijl deze op andere punten juist was aange
scherpt. Er waren inmiddels meer dan veertig amendementen ingediend.
Niettemin verwachtte hij tot een bevredigend resultaat te kunnen komen.
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Tot grote concessies bleek Lieftinck vooralsnog niet bereid. Hij handhaafde
namelijk zijn voorwaarden: de regering hield vast aan het bedrag van ƒ 245
miljoen en wijzigingen mochten niet leiden tot een lastenverschuiving van de
directe naar de indirecte belastingen. Uitdrukkelijk meldde de minister nu
ook dat de periode waarvoor de belastingen gevoteerd moesten worden, in
nauw verband moest staan met de periode waarvoor het militaire program
was opgesteld. Lieftinck gaf nu wel aan waar volgens hem ruimte voor
compensaties gevonden kon worden. Er kon ruimte ontstaan door in de ex
tra winstbelasting ook de tantièmes te betrekken, hij zag mogelijkheden in
een verdere verhoging van de vennootschapsbelasting en hij achtte aanpas
singen in de sfeer van de indirecte belastingen mogelijk.72
Lieftinck kwam Ritmeester, Van Dis en Hofstra op enkele kleine punten
tegemoet en hij reageerde welwillend op de kritiek van Lucas op de kinderaftrekregeling: 'Ik sta voor nader overleg op dit punt gaarne open, want ik
zou ook zelf niet gaarne medewerken aan het tot stand komen van een rege
ling, die in de kern van de zaak in conflict zou komen met een punt dat deel
uitmaakt van het Regeringsprogram, waarin de zorg voor de grote gezinnen
is opgenomen.'73 Hij vroeg suggesties van Lucas, maar zou zich ook zelf nog
beraden op mogelijke oplossingen. Lieftinck deed Lucas bovendien nog de
toezegging een zodanige constructie te zoeken dat de gecumuleerde inkom
sten- en vermogensbelasting nog uit het inkomen kon worden betaald. De
minister bleek verder bereid met zijn ambtgenoten in overleg te treden over
de vraag van Lucas of de regering het dekkingsplan voor het betalingsbalanstekort kon overleggen aan de Kamer.
Lieftinck wees het voorstel van Welter uiteraard van de hand om te wach
ten op duidelijkheid omtrent de defensielasten en de omvang van de hulp
van de Verenigde Staten. Nederland kon zich niet afzijdig houden van de
verdedigingsvoorbereiding. Te lang wachten vergrootte bovendien het risico
van een ontwrichting van het economische en sociale leven. Hij erkende wel
dat het een 'waagstuk' was, maar hij vertrouwde erop dat de Verenigde Sta
ten Nederland niet in de steek zouden laten. Overigens verzekerde Lieftinck
dat Nederland de last niet opgelegd had gekregen, maar 'dat wij die zelfstan
dig op ons hebben genomen (...). Uiteraard draagt de Nederlandse Regering
hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.'74 Dat Nederland zo hoog scoorde op
de lijst van defensie-uitgaven in de verschillende West-Europese landen, was
te wijten aan de bijzondere positie waarin het land verkeerde. In tegenstel
ling tot bijvoorbeeld België had Nederland grote belangen op zee en overzee.
Naar aanleiding van de positieve reacties van Lucas, Van de Wetering en
Hofstra op het idee van een bezuinigingscommissie verklaarde Lieftinck te
bevorderen dat hierover nader contact tussen regering en Kamer plaats zou
vinden. Lieftinck deelde wel al mee dat de regering een verdere inkrimping
van overheidstaken op dat moment niet goed mogelijk achtte.
Lieftinck ontraadde de motie-Van den Heuvel ernstig. Het door de ARP'er
gesuggereerde alternatief, een algemene verhoging van het omzetbelasting-
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percentage, zou een onaanvaardbare belasting vormen voor het arbeidersbudget, dat al werd getroffen door de subsidieverlaging. De motie werd ver
worpen met 54 tegen 25 stemmen. ARP, CHU, VVD en SGP stemden vóór.75
Daarmee was tevens een einde gekomen aan de algemene beschouwingen.
Lieftinck diende direct een drietal nota’s van wijzigingen in. De kamervoor
zitter schorste hierop de behandeling van de wetsontwerpen om de Kamer
de gelegenheid te geven de stukken te bestuderen en eventueel nog nader
overleg mogelijk te maken tussen de commissie van rapporteurs en de mi
nister.

Tweede mondeling overleg
De commissie van rapporteurs vond nader overleg inderdaad nodig.76 In on
derstaand schema wordt weergegeven welke financiële consequenties de
door Lieftinck ingediende wijzigingen inhielden.77 Voor de verhogingen van
de vennootschapsbelasting zou Lieftinck pas wijzigingsvoorstellen indienen,
wanneer hij kon overzien welk verlies aan opbrengst gecompenseerd diende
te worden als gevolg van het aannemen van amendementen. De verhoging
van de vennootschapsbelasting diende derhalve als sluitstuk. De commissie
en de minister kwamen overeen dat de extra baten in de sfeer van de indirec
te belastingen zo nodig ook tot dekking van offers elders mochten worden
ingezet.
Wijzigingen door Lieftinck aangebracht na de algem ene beschouwingen

sfeer

wijziging

indirecte
belastingen

weeldebelasting

derving
opbrengst
(min. guldens)
3,5 ,
1

4

verhoging tussentarief omzetbelasting
directe
belastingen

totaal

handhaving kinderaftrek van 1 kind
ouder dan 16 in gezin van 3 of meer kin
deren
differentiatie naar gezinssamenstelling in
tarief extra belasting op de winst
beperking verhoging vermogensbelasting
tantièmes onder extra belasting op
bedrijfswinsten
(optie) verhoging vennootschapsbelasting
winsten boven ƒ 300.000
(optie) verdere verhoging vennootschaps
belasting winsten boven ƒ 350.000

compensatie
(mogelijkheid)
(min. guldens)

6

2

3
1
1
(4,5)
(4)
9,5

7 + (8,5)
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Tijdens het overleg deed Lieftinck nog een aantal toezeggingen. Zo bleek hij
bereid in de considerans van de verschillende wetsontwerpen het verband
tussen de belastingverhogingen en de defensie-inspanning tot uitdrukking te
laten komen. Lucas was de inspirator van dit voorstel. Op het gebied van de
kinderaftrek was de minister eveneens bereid tot een concessie door een
eventueel door de Kamer voorgestelde verhoging van de leeftijdsgrens van
16 naar 17 jaar te aanvaarden. Overigens was er in de commissie geen over
eenstemming over de noodzaak van deze verhoging. Tenslotte stond de mi
nister niet afkerig tegenover wijzigingen in de vermogensbelasting en de
successierechten. Enige leden van de commissie vonden dat de wijziging die
Lieftinck had aangebracht in het ontwerp vermogensbelasting nog steeds
niet de garantie bood dat het totale bedrag aan vermogens- en inkomstenbe
lasting niet boven 90% van het inkomen zou uitstijgen. Volgens Lieftinck
was dat inderdaad ook niet het geval, maar gaf de wijziging deze garantie
slechts voor de verhoging van de vermogensbelasting. Indien de Kamer een
geringere opbrengst uit de vermogensbelasting wilde, dan stelde Lieftinck
een constructie voor waardoor de belastingplichtigen met de kleinste ver
mogens wat werden ontzien. Deze maatregel zou een opbrengstenderving
betekenen van ƒ 3 miljoen, waarvoor compensatie gevonden moest worden.
In het successierechtvoorstel was Lieftinck bereid om af te zien van de ver
hoging in de rechte lijn bij verkrijgingen beneden een bepaalde grens. Ook
hiervoor was compensatie elders een voorwaarde, maar wel binnen de sfeer
van de directe belastingen. Lieftinck waarschuwde er wel voor dat door de
verschuivingsoperaties andere belastingen, zoals de vennootschapsbelasting,
niet te hoog mochten worden.

Het debat in de Tiveede Kamer: de tweede ronde
Na het nader overleg in de commissie kon de behandeling van de afzonder
lijke wetsontwerpen en de daarop ingediende amendementen van start gaan,
hetgeen drie dagen in beslag nam. We zullen ons hierbij concentreren op
twee belangrijke discussies. In de eerste plaats de discussie over het ontwerp
Wijziging Besluit Inkomstenbelasting 1941, Loonbelasting 1940 en Vermo
gensbelasting 1892. Hierbij kwamen uiteenlopende controversiële kwesties
aan bod zoals de kinderaftrek, de vervroegde afschrijvingen, de (vermeende)
discriminatie als gevolg van belasting naar inkomstenbron, de timing van de
belastingvoorstellen en de limitering van de belastingdruk. Het tweede be
langrijke moment viel tijdens de behandeling van het laatste wetsontwerp:
de verhoging van het tarief van de vennootschapsbelasting. De discussie
spitste zich daarbij toe op de hoogte van het belastingbedrag en impliciet op
de gebondenheid van de fracties aan het regeerprogram.
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Lieftinck dreigt met de kabinetskwestie
Het ontwerp Wijziging Besluit Inkomstenbelasting 1941, Loonbelasting 1940
en Vermogensbelasting 1892 bevatte verschillende maatregelen die stuk voor
stuk bij de Kamer op ernstige bezwaren stuitten, zij het dat zij hierin niet
eensgezind was. Hoewel Lieftinck op ondergeschikte punten tegemoet was
gekomen aan de wensen uit de Kamer, bleef er nog voldoende conflictstof
over. Dat het ontwerp in veilige haven zou belanden, was dus allerminst ze
ker. De Kamer had meer dan twintig amendementen op het ontwerp inge
diend.
Het eerste amendement was van de KVP'er Lucas. Hij vond dat Lieftinck
onvoldoende garanties bood dat bezitters van vermogen daar niet op hoef
den in te teren. Sparen werd daardoor onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk
gemaakt. Zijn voorstel kwam er op neer dat de extra vermogensbelasting af
trekbaar werd van de verschuldigde inkomstenbelasting.78
Hofstra onderkende het probleem, maar hij had principiële en praktische
bezwaren tegen het amendement. Het principiële bezwaar was dat het ver
mogen een zelfstandige factor van draagkracht was en dat daarom beide
soorten belasting niet met elkaar in verband gebracht mochten worden. Met
het voorstel van Lieftinck kon hij, als tijdelijke maatregel, nog wel uit de voe
ten. Hetzelfde gold voor Hoogcarspel. Voor Van de Wetering ging het
amendement van Lucas niet ver genoeg, maar hij zou het niettemin steunen.
Ook Van den Heuvel en Ritmeester steunden Lucas.75
Lieftinck zag de bui al hangen en kwam met verdere tegemoetkomingen.
Deze wijzigingen zouden met name ten goede komen aan de mensen met
een bescheiden vermogen en geringe arbeidsirükomsten. Het betekende een
'offer' van ƒ 3 miljoen voor de schatkist, het amendement-Lucas zou ƒ 7 mil
joen kosten. Lieftinck waarschuwde de Kamer nogmaals nu al niet te veel te
vragen, omdat elk offer in de vennootschapsbelasting moest worden gecom
penseerd.80
Lucas kreeg de indruk dat Lieftinck alles, behalve Lucas' voorstel, wilde
accepteren, mits de kosten maar lager uitvielen. Hij handhaafde dan ook zijn
amendement dat met 49 tegen 33 stemmen werd aangenomen. Tegen stem
den de PvdA en de CPN en vijf leden van Lucas' eigen fractie: M.A.M.
Klompé, IJ . Fens, Th.D.J.M. Koersen, W.J. Droesen en F. van Vliet.81
Vervolgens kwam de uiterst gevoelige kwestie van de kinderaftrek aan
bod. Lieftinck had reeds enkele tegemoetkomingen aan het grote gezin aan
gebracht en zich bij het mondeling overleg bereid verklaard een kamervoorstel tot verhoging van de leeftijdsgrens naar 17 jaar te aanvaarden. Dit alles
om de KVP te apaiseren. Het CPN-kamerlid Hoogcarspel wilde nog verder
gaan en in een amendement stelde hij voor de leeftijdsgrens naar 19 jaar op
te trekken.82 Hofstra, die zelf de suggestie had geopperd voor het optrekken
van de grens naar 17 jaar, vond dat overdreven. Over het gewijzigde voorstel
van Lieftinck was hij evenmin te spreken, omdat het teveel van het goede
was. 'Het doet mij denken aan de prijzenoorlog, die thans te Amsterdam
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woedt: wanneer iemand daar een herenkostuum koopt, krijgt hij een regen
jas er op toe. Hier krijgen degenen, die aftrek voor drie kinderen hebben,
daarop de aftrek voor een vierde kind toe. Is het nu redelijk, dat men inder
daad de aftrek voor een vierde kind cadeau krijgt?' Hij vond de kwestie van
de kinderaftrek evenwel van te weinig belang om 'hierop het gehele plan te
laten stranden1.83
De tegemoetkoming was volgens Lucas echter nog te 'schriel'. Hij wenste
nog een kind vrij te stellen en de grens te verhogen. 'Ik kan niet zeggen, dat,
wanneer deze wijzigingen worden aangebracht, mijn gehele fractie vóór dit
voorstel zal stemmen, maar wanneer beide wijzigingen niet worden aange
bracht, geloof ik, dat er in mijn fractie geen stem vóór dit artikel zal zijn te
vinden.'84
Lieftinck was niet bereid de extra wens van Lucas in te willigen; het zou
de grote gezinnen te veel bevoordelen. Hij bleef bij zijn aanbod een voorstel
uit de Kamer tot verhoging van de leeftijdsgrens over te nemen. Hierop
diende Wagenaar een amendement van deze strekking in en Lucas een
amendement om de uitbreiding van de vrijstelling met één kind te bewerk
stelligen.® Lieftinck kwam hierop met een nota van wijziging tot verhoging
van de leeftijdsgrens, waardoor Wagenaar buitenspel stond. Vervolgens
deelde hij mee dat hij zich niet zou verzetten tegen het amendement-Lucas,
'omdat dit nooit een kostbaar amendement kan zijn'! Het mocht evenwel niet
baten voor Lucas. Zijn amendement werd verworpen met 49 tegen 39 stem
men.86 Naast de KVP-fractie hadden ook de CPN-fractie en het katholieke
PvdA-kamerlid G.J.N.M. Ruygers vóór gestemd. Het amendement-Hoogcarspel werd met slechts de stemmen van de CPN-fractie vóór eveneens ver
worpen.87 Ook bij de stemming over het desbetreffende onderdeel van het
wetsontwerp stemden KVP en CPN tegen.
Op het onderdeel van het wetsontwerp waarin de extra belasting op de
bedrijfswinst was geregeld, waren amendementen van onder meer Hofstra,
Lucas en C. van den Heuvel ingediend.
Het amendement-Hofstra beoogde de extra belasting op de bedrijfswinst
een jaar eerder, dus al in 1950, te laten ingaan, zodat deze zou samenvallen
met de wijziging van het fiscale winstbegrip. Hofstra stond in zijn streven
echter zo goed als alleen. Alleen de PvdA en de CPN stemden vóór.88
Lucas had deze keer meer succes. Zijn amendement had tot doel de wer
kingsduur van de maatregel van vijf naar drie jaar terug te brengen. Voor de
overige maatregelen lagen soortgelijke amendementen in het verschiet. Lu
cas wilde de termijn van de belastingverhoging niet te lang maken, omdat
niet duidelijk was of die middelen na enige tijd nog noodzakelijk waren of
wellicht reeds door de belastingbetalers waren opgebracht. Bij Hofstra stuitte
het amendement op grote bezwaren. Hij vond het in strijd met de regerings
verklaring. Bovendien was een eventueel overschot aan belastingen voor
hem geen enkel probleem. Men kon in dat geval de belastingen weer verla
gen of gebruiken om de staatsschuld versneld af te lossen. Van de Wetering
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was opmerkelijk voorzichtig in zijn steun aan het amendement. Hij had
weliswaar sympathie voor het voorstel, maar kon zich eveneens voorstellen
dat Lieftinck daardoor niet in staat was de defensieplannen te financieren.
Van C. van den Heuvel, Ritmeester en Hoogcarspel was er onvoorwaardelij
ke steun voor Lucas. De laatste op grond van de overweging dat de termijn
van de zwaardere lasten zo kort mogelijk moest zijn.89
Lieftinck was bereid de kamermeerderheid gedeeltelijk tegemoet te ko
men door het zogenaamde uitloopjaar prijs te geven en de termijn dus te be
korten tot vier jaar, waardoor deze spoorde met de termijn van het defen
sieplan. Maar dit was ook zijn uiterste concessie: 'Ik aarzel niet zover te gaan
om te zeggen, dat een verdere verkorting van die periode moet worden gequalificeerd als bijna destructief voor het Regeringsprogramma.'90 De toe
zegging en het dreigement een onaanvaardbaar uit te spreken waren af
doende om Lucas zijn amendement(en) te laten intrekken.
Vervolgens kwam de verhoging van de belasting op de bedrijfswinst ter
sprake aan de hand van een door C. van den Heuvel ingediend amende
ment, dat mede was ondertekend door drie CHU-leden, Ritmeester en Wel
ter. Het amendement beoogde de maatregel te vervangen door een algemene
verhoging van de inkomstenbelasting voor inkomens boven ƒ 8.000, die een
zelfde opbrengst genereerde. Van den Heuvel was tot het amendement ge
komen omdat de minister hem niet had kunnen overtuigen van de juistheid
om inkomen uit bedrijf zwaarder te belasten dan inkomen uit een andere
bron. Volgens Hofstra ondergroef het amendement het gehele regeerpro
gram. Wanneer dit amendement zou worden aangenomen, zou dit de PvdA
'voor de noodzakelijkheid stellen, de zeer ernstige consequenties daarvan ten
aanzien van dit gehele wetsontwerp onder ogen te zien'.91 Als meer dan een
uiting van frustratie over zoveel onbegrip bij zijn collega's kan deze opmer
king van Hofstra toch niet worden opgevat. Het is immers onwaarschijnlijk
dat de PvdA haar steun aan de inkomensmatiging zou hebben opgezegd,
indien het amendement zou worden aangenomen.
Lieftinck achtte zijn maatregel niet in strijd met welk belastingbeginsel
dan ook. Bovendien was de maatregel gerechtvaardigd omdat de onderne
merswinsten relatief sterker waren gestegen dan de overige inkomens. Lief
tinck wees ook op de maatregel inzake de voorraadwaardering waardoor
een verhoging van de belasting op de winst minder bezwaarlijk was. Ten
slotte zou volgens Lieftinck het alternatief van Van den Heuvel ertoe leiden
dat de middeninkomens, waarvoor in 1950 nog een belastingverlichting was
gerealiseerd, weer het slachtoffer zouden worden. Hij adviseerde de Kamer
dan ook tegen het amendement te stemmen.92 In de commissie van rappor
teurs was de stemverhouding drie vóór en twee tegen. Bij de uiteindelijke
stemming werd het amendement toch verworpen met 61 tegen 25 stemmen.
W D , ARP, CHU en SGP stemden vóór.93
Het voorstel om het systeem van vervroegd afschiijven te beperken werd
geamendeerd door Hofstra. De beperking stelde weinig voor; Hofstra noem-
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de het 'een schijnvertoning'. Hij wilde van het systeem van vervroegde af
schrijving af, omdat het 'volkomen dwaasheid' was om in een tijd van inves
teringsbeperking een regeling te handhaven die de particuliere investeringen
kunstmatig stimuleerde. Opmerkelijk was dat Hoogcarspel een amendement
had ingediend dat aanzienlijk minder ver ging. De CPN'er wenste geen af
schaffing van het systeem, maar een verruiming van de bevoegdheid van de
ministers van Financiën en Economische Zaken om, waar nodig, geen ver
vroegde afschrijvingen toe te staan. Lieftinck had tegen dit laatste geen enkel
bezwaar, maar liet het aan de Kamer over of zij hiermee wilde instemmen.
De Kamer verwierp het amendement-Hofstra met 58 tegen 30 stemmen. De
PvdA en de CPN stemden vóór. Het amendement-Hoogcarspel kreeg slechts
de stemmen van de CPN.94
Uiteindelijk brak dan het moment aan waarop over (de onderdelen van)
het wetsontwerp gestemd moest gaan worden. Bij de stemming over het deel
van het artikel waarin de verhoogde inkomstenbelasting voor wat betreft de
bedrijfswinst was geregeld, vroeg Lieftinck het woord. De minister achtte de
tijd blijkbaar rijp voor een dreigem ent:'(...) indien dit onderdeel van dit arti
kel en straks het gehele artikel niet zouden worden aanvaard, (zou) de Rege
ring geen kans meer zien, de nodige dekkingsmiddelen voor de militaire uit
gaven op een door haar te rechvaardigen wijze te vinden.' Dreigde Lieftinck
nu met een heuse kabinetscrisis? De fractievoorzitter van de liberalen, Oud,
rende naar de interruptiemicrofoon voor uitleg: 'Deze mededeling van de
Minister komt zo onverwacht tussen de verschillende stemmingen, dat ik het
wel op prijs zou stellen van de Minister te vernemen, of het de bedoeling is,
dat de Kabinetskwestie wordt gesteld.' Lieftinck wenste niets aan zijn verkla
ring toe te voegen. Het dreigement had succes. Het voorstel kreeg 60 tegen
26 stemmen. ARP, VVD, CHU, SGP èn KVP-specialist Lucas stemden on
danks het dreigement van Lieftinck tegen*
Het geheel had inmiddels zo'n zware politieke lading gekregen dat KVPfractieleider Romme vóór de stemming over het totale artikel (derhalve ook
over de kinderaftrekregeling) een toelichting op de houding van zijn fractie
wenste te geven. Volgens de KVP-voorman was zijn fractie ernstig teleurge
steld over de verwerping van het amendement-Lucas inzake de kinderaftrek.
De Kamer had, wederom tot teleurstelling van de KVP-fractie, voor de
kinderaftrekregeling van het kabinet gestemd, die weliswaar enigszins was
verbeterd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, maar die toch niet
de instemming had van de KVP. Dit alles was een tweede pijnlijke nederlaag
geweest nadat de Kamer al eerder tegen de versterking van de progressie in
de kinderbijslag had gestemd. Daarnaast waren er in Rommes fractie 'eni
gen', die zeer ernstige bezwaren hadden tegen de extra inkomstenbelasting
op de winst, maar die onder druk van de verklaring van Lieftinck toch voor
het betreffende onderdeel hadden gestemd. En nu had de KVP-fractie zich
moeten beraden of zij haar stem kon geven aan het gehele artikel. De fractie
meende dat zij, ondanks ernstige bedenkingen tegen onderdelen, dat toch
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moest doen, omdat de Kamer op die punten al een beslissing had genomen.
Romme vreesde dat er anders een onzuivere stemming zou ontstaan. De
KVP stemde, met uitzondering van Lucas, vóór het artikel. Met Lucas stem
den ook de ARP, VVD, CPN, CHU en SGP tegen, waardoor de stemverhou
ding 55 tegen 32 werd.96
De KVP-fractie stemde wel in haar geheel, samen met de CPN en de SGP,
tegen artikel 2, waarin de kinderaftrekregeling in het Loonbelastingbesluit
werd geregeld. De stemverhouding werd daardoor 48 tegen 39 stemmen,
zodat dit onderdeel werd aangenomen.97
Vóór de stemming over de regeling van de vervroegde afschrijving ver
klaarde Hofstra tegen het onderdeel te hebben gestemd als het een zelfstan
dige bepaling was geweest. 'Het artikel staat echter niet op zichzelf; het
vormt een deel van een complex van maatregelen. Verwerping van dit arti
kel zou er in de gedachte van de Regering en van ons toe leiden, dat elders
compensatie zou moeten worden gezocht. Het zoeken van compensatie el
ders zou echter, waar reeds op andere punten compensaties nodig zijn, de
behandeling van deze wetsontwerpen alleen maar verder compliceren. Uit
sluitend om dit te vermijden, zullen wij onze stem aan dit artikel, waarvoor
wij overigens niets gevoelen, geven.198Hoogcarspel motiveerde de stemwijze
van de CPN met het spreekwoordelijke halve ei en de lege dop: liever een
beperking van de vervroegde afschrijvingsmogelijkheid dan helemaal geen
beperking. Artikel 4 werd aangenomen met 63 tegen 26 stemmen. ARP,
W D , CHU en SGP stemden tegen het artikel.99
De eindstemming over het gehele wetsontwerp werd aangehouden totdat
alle wetsontwerpen waren behandeld.'De kamervoorzitter had dit voorge
steld om een zuivere stemming te krijgen. 'Wij weten dan immers precies,
hoe de kaarten op tafel liggen.' Hij stelde ook voor het wetsontwerp Verho
ging van het tarief van de vennootschapsbelasting tot het allerlaatst uit te
stellen, omdat dit door de minister en door verschillende kamerleden als
sluitpost op datgene wat er eventueel tekort zou worden gekomen was aan
gemerkt. Tegen deze argumentatie maakte Lucas bezwaar. Volgens Lucas
kon niet bij voorbaat gezegd worden dat de vennootschapsbelasting het
sluitstuk was van het gehele complex. 'Er kunnen immers nog allerlei nieu
we suggesties voor dekkingsmiddelen komen.'100 Uiteindelijk werd besloten
het wetsontwerp wel als laatste te behandelen, zonder het als sluitstuk te
kwalificeren.

Intermezzo
Alvorens over te gaan tot de finale, de behandeling van het ontwerp ven
nootschapsbelasting, staan we even kort stil bij de behandeling van de overi
ge wetsontwerpen.
Het ontwerp tot wijziging van de omzetbelasting had al tijdens de alge
mene beschouwingen tot veel kritiek aanleiding gegeven. Lieftinck zegde
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nogmaals toe bij de op handen zijnde technische herziening van de omzetbe
lasting met verschillende gemaakte opmerkingen rekening te zullen houden.
Hierop komen we later in dit hoofdstuk nog terug. Door verschillende ka
merleden werden nog wel enkele succesvolle pogingen gedaan om door
middel van een amendement een bepaald artikel van het verhoogde tarief
vrij te stellen. Lucas diende nog een amendement in op de considerans van
het wetsontwerp. Eerder had Lieftinck op verzoek van Lucas al in de consi
derans expliciet het verband tussen de belastingvoorstellen en de defensielasten vastgelegd. Lucas wenste een verdere beperking aan te brengen door
ook uitdrukkelijk het bedrag van ƒ 250 miljoen te noemen.101 Het motief voor
deze actie was dat Lucas zich wilde indekken voor het geval er zich een
belangrijke overschrijding van de belastingopbrengst zou voordoen. Daar
door zou hij, bij belangrjke meevallers in de belastingopbrengsten, sterker
staan in een pleidooi voor belastingverlichting. Lieftinck wenste zich echter
niet te laten vastleggen. Het gehele vraagstuk zou dan opnieuw kunnen wor
den bezien, waaronder de mogelijkheid van belastingverlichting.102 Lucas
vond dat onvoldoende. Hofstra was zeer geïrriteerd door de handelwijze
van Lucas. 'Moeten wij dan op alle punten tegen elkaar ingaan en tot in het
oneindige eigen wensen willen doorzetten? (...) De verhouding tussen de
Regering en de meerderheid in de Kamer, waarop de Regering steunt, moet
er een zijn van vertrouwen.'103 Hofstra was ook inhoudelijk tegen het amen
dement, omdat het belastingpakket niet alleen moest worden bezien in het
licht van de dekking van de defensieuitgaven, maar ook in het kader van een
redelijke lastenverdeling. Het amendement-Lucas kon evenwel rekenen op
brede parlementaire steun en werd aanvaard. Alleen de PvdA stemde te
gen.104 Ook in de later behandelde wetsontwerpen werd de considerans in de
zin van het amendement-Lucas gewijzigd. Kennelijk had Lieftinck door zijn
benepen ramingen van de belastingopbrengsten in het verleden inderdaad
veel van het vertrouwen van de Kamer verspeeld.
Bij de behandeling van het ontwerp Verhoging van de motorrijtuigenbe
lasting liet Lieftinck een onaanvaardbaar horen bij een amendement-Verkerk
c.s. dat beoogde het beroepsgoederen- en personenvervoer vrij te stellen van
de verhoging. Het amendement werd verworpen met 54 tegen 33 stemmen.
Tot de voorstemmers hoorden de ARP, CHU (m.u.v. Tilanus en C.W.I.
Wttewaall van Stoetwegen), VVD, CPN, SGP en drie KVP-leden (J. Groen,
M.P. van der Weijden en Th.S.J. Hooij).105
Lieftinck nam bij de bespreking van het voorstel tot verhoging van het ta
rief van de vermogensbelasting een amendement van Hofstra over om een
vrijstelling te verlenen aan mensen die een lijfrente hadden afgesloten voor
de oude dag. De financiële consequenties waren beperkt en het voorstel on
dervond ook van de andere fracties steun.106
Lucas had op het voorstel tot verhoging van de successierechten nog een
ingrijpend amendement in petto. Hij wenste de verhoging van de successie
rechten in rechte lijn volledig uit het voorstel te schrappen met het oog op
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het grote belang van sparen en familie-eigendom. Hoogcarspels amende
ment ging minder ver. Hij wilde de tarieven beneden een bepaalde grens
verlagen, terwijl die voor grote verkrijgingen juist flink werden verhoogd.
Lieftinck wees erop dat hij al tijdens het vooroverleg wijzigingen had aange
bracht die een verlichting betekenden voor directe verwanten. De minister
verweet Lucas geen mogelijkheden voor compensatie te hebben aangegeven.
Diens voorstel zou een gat van ƒ 3,5 miljoen slaan in de dekkingsmiddelen
en compensatie eisen, die op het moment van de behandeling van het pakket
maatregelen nauwelijks meer te vinden was. Ook het amendement-Hoogcarspel vond geen genade in de ogen van de minister. Er zou per saldo ƒ 5 mil
joen minder in de schatkist vloeien.
Beide kamerleden handhaafden hun amendement. Lucas deed nog steeds
geen duidelijke uitspraak over het compensatieprobleem. Hij verklaarde al
leen dat zijn fractie wèl zou instemmen met een verhoging van het successie
recht in de zijlinie als onderdeel van het dekkingsplan. Lieftinck verklaarde
uiteindelijk met twee wijzigingsvoorstellen te komen indien het amendement-Lucas zou worden aanvaard: één voorstel tot verhoging van het suc
cessierecht in de zijlinie en één tot verhoging van het tarief van de vennoot
schapsbelasting. Hierdoor zou een 'zakelijke en concrete basis van discussie'
worden verschaft voor het compensatieprobleem.
Van de twee amendementen redde dat van Hoogcarspel het niet. Het
amendement-Lucas kreeg wel voldoende steun: 56 tegen 30 stemmen. De
PvdA- en de CPN-fractie stemden tegen.107
Na een korte schorsing van de vergadering vroeg Lieftinck het woord. Hij
was tot de conclusie gekomen dat hij 'zou kunnen volstaan met de indiening
van één Nota van Wijziging betreffende de vennootschapsbelasting'.106 We
kunnen hieruit afleiden dat er geen kamermeerderheid te vinden was voor
een verdere verhoging van de successierechten in de zijlijn. Vóór de hervat
ting van het debat, de volgende middag, diende Lieftinck zijn wijzigings
voorstel in. De behandeling van het laatste wetsontwerp en daarmee ook van
het wijzigingsvoorstel zou leiden tot een 'waardig slot’ van het belastingdebat in de Tweede Kamer.

'Waardig slot'
Het wetsontwerp tot verhoging van de vennootschapsbelasting leverde nog
een forse principiële discussie op. Aanleiding was het compensatievoorstel
van Lieftinck. Hij had berekend dat door de wijzigingen een compensatie
van ƒ 16 miljoen nodig was. Met dit bedrag zou de vennootschapsbelasting
worden verhoogd.109 Hiertegen rees echter verzet van de fractievoorzitters
van de ARP en de VVD, Schouten en Oud, die gezamenlijk een amendement
indienden om het tarief aan te houden zoals het was vóór de nota van wijzi
ging. Zij gingen niet akkoord met Lieftincks compensatie-eis.
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Schouten meende dat het compensatie voorstel niet kon worden beargu
menteerd met een beroep op het regeerprogram. Volgens Schouten was er
sinds de opstelling van het regeerprogram sprake van een zeer ingrijpende
wijziging in de financiële situatie en in het budgettaire beleid van de rege
ring. Meevallende belastingopbrengsten hadden de budgettaire positie fun
damenteel verbeterd. Voor de regering was dat geen aanleiding geweest tot
het bijstellen van het dekkingsplan; zij had gewoon het in het regeerprogram
opgenomen begrip 'begrotingstekort' aangepast en rekende ook het tekort op
de kapitaaldienst erbij. Van een morele plicht om Lieftinck over de gehele li
nie te volgen was volgens Schouten geen enkele sprake.
Schouten vond de opstelling van Lieftinck onacceptabel. In de eerste
plaats kon ook Lieftinck niet met nauwkeurigheid zeggen welke financiële
consequenties de wijzigingen hadden, noch welke opbrengst de belasting
maatregelen zouden hebben. In de tweede plaats ging het om een betrekke
lijk gering bedrag van ƒ 16 miljoen, waarvan de soliditeit van het financieel
en monetaire beleid onmogelijk kon afhangen. Zijn conclusie was dat 'de eis
tot compensatie van de Minister de Kamer in een dwangpositie brengt,
waarin de Minister de Kamer niet behoort te plaatsen, tenzij het zo uitermate
noodzakelijk is, dat daarvan niet zou kunnen worden afgezien, maar dat ge
val doet zich hier niet voor'.110
PvdA-fractievoorzitter Burger kon het door zijn beide collega's ingediende
amendement uiteraard niet onweersproken laten. De PvdA-fractievoorzitter
richtte zich in eerste instantie alleen tot de antirevolutionairen, want door de
opschudding was het nog niet helemaal duidelijk dat ook coalitiegenoot Oud
het amendement had ondertekend. Burger verweet de antirevolutionairen
moreel en materieel in gebreke te blijven. Bij de formatie had de ARP zich al
onttrokken aan de regeringsverantwoordelijkheid voor een aanvaard pro
gram. Nu weigerde zij ook aan de beter gesitueerden een offer te vragen.
'Deze politiek van: pluk de armen en steun de rijken, is teleurstellend.'111
VVD-leider Oud wees erop dat een regeerprogram geen contract was,
waarmee men zich verplichtte vóór bepaalde maatregelen te stemmen. Hij
ontkende niet dat uit het formatieoverleg wel een zekere morele verplichting
voortvloeide. Zijn fractie had er dan ook mee ingestemd dat er ƒ 250 miljoen
extra belastingmiddelen moesten worden gevonden. 'Dat betekent echter
niet, dat wij van onze kant bij voorbaat zouden hebben gezegd, dat ieder be
lastingvoorstel, waarmede de Minister zou komen, op onze instemming bij
voorbaat zou mogen rekenen.'112 Zo had zijn fractie de bijzondere belasting
op de bedrijfswinsten bestreden, omdat zij deze maatregel onredelijk en on
rechtvaardig achtte. Oud verweet Lieftinck en de PvdA-fractie dat zij te
weinig waren tegemoetgekomen aan de wensen van de VVD, ARP en de
CHU. Die stugheid was te wijten aan de 'veel te eenzijdige kijk op de zaken'.
De voorstelling alsof de consumptiebeperking alleen de arbeidersklasse trof,
was in strijd met de feiten. Dat zijn fractie nu het amendement-Schouten
mede-ondertekende, mocht ook niet worden uitgelegd als een weigering om
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offers te brengen. Hij weigerde slechts in de vennootschapsbelasting com
pensatie te zoeken voor wijzigingen van onbillijke belastingvoorstellen. Ook
Oud vond het 'dwaasheid' als Lieftinck de verantwoordelijkheid niet meer
wilde dragen wanneer hij de ƒ 16 miljoen compensatie niet kreeg.113
De opstelling van de KVP-fractie was uiteraard van groot belang. Stok
man voerde het woord omdat het regeerprogram ter sprake was gebracht.
Romme hield zich als oud-formateur buiten het debat. Stokman was het niet
met Oud eens 'wanneer hij de ook door hem erkende morele binding tussen
fracties en Regering in feite zo uitholt, dat er naar mijn bescheiden mening
niets meer van overblijft'.114 Oud had al tijdens de formatie en niet achteraf
zijn bezwaar tegen een verhoging van de belasting naar de maatstaf van de
winst kenbaar moeten maken. Deze maatregel was expliciet in het regeer
program genoemd. Hofstra voegde daar nog aan toe dat het ontoelaatbaar

karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 21 juli 1951
, Troost je — volgende k e e r b e te r!’
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was om 'zorgvuldig uit te kiezen wat wel en niet prettig is en zich alleen mo
reel gebonden te achten aan de dingen, die men prettig of politiek fortuinlijk
vindt'.115 Zijn fractie had op bepaalde onderdelen ook moeten slikken, maar
niettemin vóór gestemd. Voor de CPN-fractie was de gehele vertoning een
hernieuwd bewijs dat 'de rijken' alleen maar wensten te profiteren van de
oorlogsvoorbereiding.
Enig cynisme was Lieftinck niet vreemd toen hij verklaarde verheugd te
zijn over het 'waardig en belangrijk slot' van het debat, waaruit de grote poli
tieke betekenis van dit deel van het regeringsbeleid bleek. Volgens de minis
ter was Schouten er niet in geslaagd te weerleggen dat de maatregelen ook in
het licht van de allernieuwste gegevens budgettair noodzakelijk waren. En
evenals zijn partijgenoot Van den Heuvel was Schouten voorbij gegaan aan
de monetaire en betalingsbalanspolitieke overwegingen. Uiteraard dienden
de ramingen met een zekere marge te worden bezien, maar een positief re
sultaat was allerminst zeker. Lieftinck onderschreef Stokmans betoog over
de gebondenheid aan het regeerprogram volledig. Hij maakte ook handig
gebruik van het feit dat Schouten, Oud en Van de Wetering het amende
ment-Lucas op de considerans van de verschillende wetsontwerpen hadden
gesteund. Hiermee hadden zij zich uitgesproken voor een dekking van ƒ 250
miljoen 'en daarmee is de Kamer zelfs verder gegaan dan de Regering voor
stelt'. Van een onwrikbare houding wilde Lieftinck niets weten. Slechts in
uitzonderlijke gevallen had hij gestaan op aanvaarding van een bepaalde
concrete maatregel. Verder had hij zich neergelegd bij tal van wijzigingen en
slechts over één punt het onaanvaardbaar uitgesproken. Daar voegde hij het
onaanvaardbaar van het amendement-Schouten-Oud aan toe.116 Het amen
dement werd met 66 tegen 27 stemmen verworpen: vóór stemden ARP,
VVD, SGP, Welter en vier van de zeven CHU'ers (H.K.J. Beernink, J. de Rui
ter, Van de Wetering en Krol).117
Bij de eindstemming over alle wetsontwerpen bleek dat de PvdA en de
overgrote meerderheid van de KVP-fractie de minister 'zijn' ƒ 245 miljoen
gunden. Lucas stemde in met zo'n ƒ 220 miljoen. Hij stemde als enige KVP'er
tegen ontwerp 2105, dat onder meer de kinderaftrekregeling bevatte. Rege
ringspartij W D en oppositiepartij ARP waren eensgezind in hun opvatting
dat van de voorstellen slechts circa ƒ 130 miljoen door de beugel kon. Opval
lend was dat beide fracties toch vóór de verhoging van de vennootschapsbe
lasting stemden. Welter en Van Dis zagen helemaal niets in de belasting
voorstellen. De CPN wilde nog wel instemmen met de belasting op de ven
nootschappen en de belastingen in de vermogenssfeer, hoewel de aanleiding
voor de maatregelen de goedkeuring van de CPN uiteraard niet kon weg
dragen. En de CHU? Die was (weer) verdeeld en bewoog zich tussen het
'royale' scenario en het standpunt van de liberalen en de protestants-christelijke broeders.118
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Muiters aan boord van het schip van staat
Daags na het debat verscheen in Het Parool en Het Vrije Volk een artikel van
de hand van PvdA-kopstukken Burger, J.J. Vorrink en L.A. Donker, waarin
zij de houding van de verschillende fracties in het belastingdebat bekriti
seerden. Die kritiek was niet mals. Voor de houding van de W D hadden de
PvdA-coryfeeën geen goed woord over. Die fractie was regering en oppositie
in één; muiters aan boord van het schip van staat. Ook voor de 'capriolen'
van regeringspartij CHU had men geen waardering. De KVP kreeg kritiek op
haar wijze van optreden en niet zozeer op de uiteindelijke zakelijke inhoud
van haar standpunten. Met genoegen constateerden ze dat de KVP-fractie
haar woordvoerder 'bij sommige gelegenheden op opvallende wijze in de
steek heeft gelaten'. Het belastingdebat toonde, aldus de PvdA'ers, nog eens
aan hoe illusoir de brede-basispolitiek was. Nederland bleef slechts be
stuurbaar indien er met de sociaal-democraten een compromis werd gevon
den dat bovendien niet gesaboteerd, maar loyaal werd uitgevoerd, zo luidde
de boodschap.119
Dit kon uiteraard niet onweersproken blijven. 'Een onbehouwen en nutte
loze aanval', schreef het Algemeen Handelsblad. Deze krant legde het boete
kleed voor de gang van zaken tijdens het belastingdebat voor de voeten van
Lieftinck die slechts 'minimale moeite deed, de wensen der kleine regerings
partijen te ontzien'.120 Ook Trouw vond de houding van de minister onwel
willend. Het was pertinent onwaar dat de ARP de minister zijn geld niet zou
gunnen en dat zij erop uit was de rijken te sparen en de armen te plukken,
zoals Burger had beweerd. 'De gekken zouden hebben te prijzen, wat de
rode heren besloten hadden te wijzen. Zo is de politiek tegenwoordig in Ne
derland. Nu, die gekken zijn de antirevolutionairen niet geweest. Vandaar de
woede van de rode heren. En vandaar de onware en onwaardige beschul
diging over de rijken en de armen O..).'121
KVP-fractievoorzitter Romme uitte in de Volkskrant ook kritiek op Oud,
die 'minder zelfbeheersing had getoond dan van leidende politici mocht
worden verwacht'. De KVP daarentegen had zich, ondanks enkele pijnlijke
teleurstellingen, het meest stabiele element in de politiek getoond en ervoor
gezorgd dat er niet te veel naar 'links' of naar 'rechts' was afgeweken.122 Vol
gens Het Vrije Volk was er geen reden voor deze 'zelfgenoegzaamheid'. De
KVP was verdeeld en juist daardoor waren de drie socialistische voorman
nen onzeker geworden. De KVP-fractie 'heeft Lieftinck de 245 millioen, die
hij nodig heeft, gelaten, maar zij heeft ook de rijken enkele voordelen toege
schoven, waarover haar rechtervleugel zich meer zal verheugen, dan haar
KAB-aanhang'.123 Romme had voor deze wijze van polemiseren van Het Vrije
Volk slechts één woord: 'Walgelijk'. Overigens wees hij het 'partijblad van de
PvdA' er fijntjes op dat het Oud nu woordbreuk verweet, terwijl de PvdA al
drie weken na de formatie leed aan 'geheugen-gebrek ten aanzien van het
Regeringsprogram'. Tijdens de interpellatie-Nederhorst had de PvdA-fractie
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immers met name de prijs- en investeringspolitiek van het kabinet zwaar
bekritiseerd.124

Eerste Kamer: verkapt recht van amendement?
De verschillende woordvoerders in de Eerste Kamer, met uitzondering van
CPN-senator J. van Santen, lieten Lieftinck weten, de één wat duidelijker dan
de ander, in principe akkoord te kunnen gaan met ƒ 245 miljoen extra belas
tingen. Toch hadden ook zij behoefte aan uitleg, met name over het verband
tussen de betalingsbalans en de belastingmaatregelen. De senaat had er maar
moeite mee dat Lieftinck het saneringsplan niet wilde overleggen, omdat er
nog onduidelijkheid bestond over de Amerikaanse hulp (Lieftinck weigerde
om 'redenen van staatsbelang'). Wel had de regering, zo deelde de minister
ter geruststelling mee, haar wensen bij de Amerikanen op tafel gelegd en
duidelijk gemaakt dat het militaire en civiele programma onhaalbaar was als
de hulp er niet kwam.125 Met die verklaring nam de senaat uiteindelijk ge
noegen.
In de Eerste Kamer klonk ook kritiek op onderdelen van het belastingpakket en op de wijze waarop Lieftinck in de Tweede Kamer had geopereerd
in de compensatiekwestie. Het was met name L.F.H. Regout (KVP), spre
kende namens een groot deel van zijn fractie, die bedenkingen had bij de
compensatiedrang van Lieftinck. Noch 's ministers beroep op de noodzaak
ervan, noch dat op het regeerprogram had Regout overtuigend in de oren
geklonken. Met name het 'onaanvaardbaar' dat Lieftinck had uitgesproken
tegen het amendement-Schouten-Oud was bij Regout slecht gevallen. De mi
nister wist dat hij het belastingbedrag op ƒ 16 miljoen na veilig had gesteld.
'Een minister kan zo maar niet zijn taak neerleggen of daarmee dreigen, al
leen omdat hij zijn zin niet krijgt.' Regout liet dan ook doorschemeren tegen
het ontwerp op de vennootschapsbelasting te zullen stemmen en vroeg de
minister 'niet andermaal in deze Kamer aan zijn onwrikbare houding ten
aanzien van compensatie vast te houden, al zou dit betekenen een terugko
men op een in de Tweede Kamer ingenomen standpunt'.126 Lieftinck dreigde
al met al in een lastig pakket te geraken. A.N. Molenaar (W D ) had namelijk
verklaard dat hij weliswaar de minister de ƒ 245 miljoen wilde 'geven', maar
ook dat hij overwoog tegen het ontwerp vennootschapsbelasting te stemmen
vanwege de ƒ 16 miljoen.127J.A. de Wilde (ARP) laakte Lieftincks vasthouden
aan de compensatie als een vorm van Rechthaberei. 'Bovendien zit er voor
mijn besef iets gevaarlijks in, een bedrag van enkele millioenen (i.c. 16 mil
lioen) zo maar ineens ten laste van de vennootschappen te brengen. Dat is
geen serieuze belastingwetgeving meer.'128 R. Pollema (CHU) tenslotte
noemde de vennootschapsbelasting één van de onderdelen van het pakket
waarmee zijn partij moeite had en stelde bovendien dat de Eerste Kamer
vrijer stond ten opzichte van de regering dan de Tweede Kamer.129 Kortom,
Lieftinck had een probleem.
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Lieftinck verweerde zich door de vraag op te werpen welke indruk het
zou maken op het Nederlandse volk en met name op de grote groep die al
getroffen was door de subsidieverlaging als de Eerste Kamer zou besluiten
tegen de extra verhoging van de vennootschapsbelasting te stemmen. Hij
verwees hierbij naar de opvatting van Regout dat met name de sociaal-psychologische factoren een grote rol moesten spelen in het debat. Bovendien
kon de Eerste Kamer niet tegen de extra verhoging stemmen - zij had immers
geen recht van amendement - ,maar zij zou tegen het gehele wetsontwerp
moeten stemmen en daardoor een groot gat slaan in de dekkingsmiddelen.
Lieftinck wees er tenslotte ook op dat de compensatie zeer bewust door de
overgrote meerderheid van de Tweede Kamer was aanvaard.130
Regout wenste van de minister te horen of deze, in het geval dat het ont
werp zou worden verworpen, 'de portefeuille met rust zou laten' en na het
reces een nieuw wetsontwerp zou willen indienen. Lieftinck was dit geens
zins van plan. De regering zou hierin een 'aantasting van een van de essen
tiële bestanddelen van het regeringsprogram' zien en een verkapte hantering
van het recht van amendement. Bovendien was het helemaal niet zeker of de
Tweede Kamer met zo'n nieuw wetsontwerp zou instemmen, zodat er een
patstelling zou kunnen ontstaan. 'Ik moet het doorbreken van dit geheel van
wetsontwerpen zeer ernstig ontraden en ik wijs er op, dat, indien zulks ge
beurde, dit voor de Regering een zeer moeilijke positie zou kunnen doen
ontstaan.'131
Een soortgelijke discussie herhaalde zich naar aanleiding van de opmer
kingen van Molenaar bij het ontwerp waarin de extra belasting op de be
drijfswinst was geregeld. Molenaar had grote moeite met deze maatregel en
stelde een alternatief voor waardoor de minister toch aan ƒ 245 miljoen kon
komen. '(...) Indien een meerderheid van de Kamer onze bezwaren deelt, en
men geeft daarnaast (...) een constructieve gedachte om tot de vereiste 245
millioen te komen, kan ik niet inzien, wat het bezwaar van de minister daar
tegen zou zijn. (...) Ik moge er nadrukkelijk op wijzen, dat in ons parlemen
taire stelsel bij de wetgeving, en dus ook bij de belastingwetgeving, met de
mening van de Eerste Kamer moet worden rekening gehouden.' Maar ook
Molenaar vond geen begrip bij Lieftinck: 'Ik zie het niet anders dan aldus,
dat, indien de Eerste Kamer een bepaald wetsontwerp verwerpt, het hele
maal niet zeker is of het Kabinet bereid is met een nieuw wetsontwerp te
komen, met het risico, dat de Tweede Kamer dat niet aanvaardt en men op
die manier gaat voortprocederen, zeker niet in de noodtoestand, waarin wij
op het ogenblik verkeren.'132
Bij de stemming bleek de soep toch niet zo heet gegeten te worden als zij
was opgediend. Er werd maar over twee wetsontwerpen gestemd. Het wets
ontwerp betreffende de bedrijfswinstbelasting werd aangenomen met 25 te
gen 12 stemmen. VVD, ARP en CPN stemden tegen het voorstel. Tegen de
verhoging van het tarief van de vennootschapsbelasting stemden slechts
twee KVP-senatoren: Regout en E.A.H. Kraaijvanger. De overige wetsont-
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werpen werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VVD-fractie
verzocht aantekening geacht te worden tegen de verhoging van de vermo
gensbelasting te hebben gestemd. Voor de CPN-fractie gold deze aanteke
ning bij de wijziging van de omzet- en de motorrijtuigenbelasting. Vergelij
ken we de stemming met die in de Tweede Kamer, dan valt op dat de CHU
(eenstemmig) vóór alle wetsontwerpen stemde. Anders dan de VVD-Tweede-Kamerfractie stemden de VVD-senatoren vóór de wijziging van de om
zetbelasting. Hetzelfde gold voor de ARP, waarvan de Eerste Kamerfractie
bovendien instemde met de verhoging van de motorrijtuigenbelasting.133
Lieftinck eiste en kreeg het volle pond.

150 Kamerleden jarenlang voor de mal gehouden
Medio 1951 begon zich in de Nederlandse economie een omslag af te teke
nen. De Koreahausse vlakte af. In de tweede helft van 1951 was er weer een
overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans, hoewel het gehele
jaar nog met een klein tekort moest worden afgesloten. Keerzijde van de me
daille was dat eind 1951 de werkloosheid begon toe te nemen.
Begin 1952 werden de nieuwe ramingen over de belastingopbrengsten
over 1951 bekend. 'Het milliard boven de begroting 1951 is binnen', kopte de
katholieke Linie in januari 1952. De opbrengst overschreed de raming in de
miljoenennota voor 1951 met ƒ 1,1 miljard. De Linie: 'Het befaamde reservemilliard zat dus ook voor 1951 weer ruimschoots erin. Met deze cijfers van
de schatkist voor ogen kan men geen bewondering hebben voor de hardnek
kigheid door Minister Lieftinck aan de dag gelegd bij de behandeling der
jongste belastingontwerpen. Aanvankelijk heette het, dat de 245 millioen
nieuwe belastingen nodig waren voor het sluitend maken van het budget.
Nog later diende het argument, dat de belastingen de betalingsbalans moes
ten helpen sluitend maken door te dwingen tot beperking der investeringen.
Minister Lieftinck is erin geslaagd zijn zin te krijgen. Door een wisselend ge
bruik van argumenten, als geen staatsman vóór hem ooit heeft durven ver
tonen. Maar in zijn eindeloze redevoeringen zal men vergeefs zoeken naar
een verklaring, hoe het met de beginselen van een democratisch bestel ver
enigbaar is, dat jarenlang 150 Kamerleden voor de mal worden gehouden,
doordat hun systematisch gegevens (juiste ramingen) worden onthouden,
die zij nodig hebben om hun taak van medewetgeving te kunnen volbrengen

C..).'134
Deze tirade is wel illustratief voor de soms zeer heftige kritiek die Lief
tinck op zijn beleid kreeg te verduren en die ook in de Kamer, behalve bij
zijn geestverwanten, viel te beluisteren.135 Enkele jaren later concludeerde
M.J.H. Smeets in zijn beschouwing over tien jaar overheidsfinanciën, dat tot
en met 1952 'belangrijke verschillen tussen ramingen en realisatie zijn voor
gekomen'. Speciaal wees hij op de situatie in 1951: 'In 1951 is de portefeuillekwestie gesteld over ƒ 15 miljoen vennootschapsbelasting méér, omdat de
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Tweede Kamer amendementen had aanvaard, welke op enige punten tot
verlagingen hadden geleid; (het) blijkt, dat over dat jaar ƒ 662 miljoen meer
werd verantwoord dan was geraamd en (...) dat het overschot op de gehele
dienst zelfs ƒ 1132 miljoen gunstiger was dan men raamde ongeveer tezelfder tijd, waarin die ƒ 15 miljoen speelden.'136 Overigens was dat overschot op
de gehele dienst èn het gevolg van hogere inkomsten èn doordat uitgaven
voor een aantal begrotingsposten (vooral militaire) niet geheel werden ver
bruikt.

Belastingverlichting
In de loop van 1952 diende Lieftinck een aantal wetsontwerpen in die alle
een vermindering van de belastingopbrengst tot gevolg hadden en de inves
te rin g e n w at
m o este n stimuleren omdat
de stijging van
de w erk lo o sheid de regerin g
z o rg e n
b aard e.
De
verbetering van
de b etalin g sbalanspositie
m a a k te
het
m o g e lijk
de
teugels wat te
vieren. Dit betekende ov eriregering haar
gens niet dat de
eind 1950, bekoers, die zij
ingeslagen,
gin 1951 was
fundamenteel
w ijzig d e. Er
w as
s le c h ts
sprake van een
accentverschuiving: 'Onder de
h u id ig e
om 
standigheden
is er aanleiding
daar, waar ten
gevolge van het
gev oerd e b e 
lastingbeleid belangrijke repercussies dreigen
of reeds zijn
ingetreden, na
te gaan, in hoeverre een her
ziening noodzakelijk is.'137
Zo loste Lieftinck zijn bij
het belas tingdebat van 1951
gedane belofte
in om bij de
noodzakelijke
technische herBELASTl'NG AANGIFTE
ziening van en- De grote man zelf: „lk kan er maar
kele tabellen
niet uitkomen...I” (H.V.V.)
voor de omzetb e la stin g tevens enkele correcties aan te
brengen op de in 1951 doorgevoerde verhoging van de omzetbelasting. Het
wijzigingsvoorstel in zijn oorspronkeljke vorm hield een verlaging van de
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omzetbelasting in van ƒ 2,5 miljoen. De vaste commissie voor de Belastingen
vond dit onvoldoende en diende een verlanglijst in waarop nog verschil
lende andere goederen waren opgesomd die voor een verlaging van het
tarief in aanmerking dienden te komen. Lieftinck kwam vervolgens met een
aantal nota's van wijzigingen die de totale lastenverlaging op ƒ 12 miljoen
brachten. Verder'wenste hij niet te gaan. Met het ontwerp waren volgens
hem de belangrijkste knelpunten opgelost, met name op het gebied van de
werkgelegenheid. Indien mocht blijken dat verdere correcties noodzakelijk
waren, dan kon dit bij de op handen zijnde algemene herziening van de om
zetbelasting worden bezien.
Tijdens de mondelinge beraadslagingen bleek alleen Hofstra tevreden. Hij
waarschuwde zelfs voor een te vergaande belastingverlaging. De overige
woordvoerders zagen het ontwerp als het bewijs dat de maatregelen van
1951 verkeerd waren geweest. Zij stemden uiteindelijk toch in met de be
perkte opzet van de correcties met het oog op de komende algemene herzie
ning van de omzetbelasting. Eén van die amendementen leidde tot een fikse
aanvaring tussen Kamer en minister. Lieftinck sprak, met name op staats
rechtelijke gronden, het onaanvaardbaar uit over de door de commissie be
pleite vrijstelling van omzetbelasting voor tijdschriften. Het betrof naar zijn
mening een materie die buiten de opzet van het ontwerp lag en derhalve niet
kon worden geamendeerd. De commissie, met uitzondering van Hofstra die
voor het argument van de minister zwichtte, handhaafde het amendement
dat vervolgens ook werd aangenomen. Lieftinck verzocht hierop de beraad
slagingen te schorsen en de kamervoorzitter voerde het ontwerp van de
agenda af. De dreigende patstelling, die als uiterste consequentie het aftre
den van Lieftinck kon hebben, werd, na overleg tussen een delegatie uit de
ministerraad en het seniorenconvent, opgelost door de indiening van twee
nieuwe wetsontwerpen. Het ene ontwerp bevatte de 'oude' tegemoetkomin
gen en werd door de Tweede en Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming
aanvaard. Het tweede ontwerp regelde de materie rond de tijdschriften. De
behandeling vond pas na de verkiezingen plaats.138
Verder kwam Lieftinck met een wetsvoorstel tot verlaging van de sigarenaccijns om de in moeilijkheden verkerende bedrijfstak te steunen en tevens
een positieve impuls te geven aan de werkgelegenheid. Met deze maatregel
was een bedrag van ƒ 20 miljoen gemoeid en zij werd zonder veel discussie
door het parlement aanvaard.139 Een wetsontwerp van geheel andere orde
vormde het voorstel om een belastingfaciliteit in het leven te roepen voor
giften aan kerken, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen.
Lieftinck kwam met deze regeling, waarvan de geraamde kosten ƒ 20 miljoen
bedroegen, op aandrang van de financiële specialist van de ARP, Chr. van
den Heuvel, die meende dat de hogere inkomens door de bestedingsbeperkende maatregelen zo zwaar belast werden, dat er voor kerk en charitas weinig meer overbleef.140 Tenslotte werden er nog wel enkele belasting
maatregelen in het kader van de exportbevordering bij de Tweede Kamer
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aanhangig gemaakt. Zij werden niet meer in deze periode afgehandeld. Voor
de achtergronden van deze fiscale maatregelen zij verwezen naar de behan
deling van de Exportnota in dit boek.141 In totaal zou het kabinet-Drees II
besluiten tot ƒ 200 miljoen aan directe en ƒ 120 miljoen aan indirecte maatre
gelen (uitgavenverhoging en belastingverlichting) in het kader van de werk
verruiming.142 In hoeverre dit beleid succesvol was wordt in het hoofdstuk
over het beleid van minister Joekes beschreven.

Tot slot
Het regeerprogram dicteerde dat de extra defensie-uitgaven van ƒ 500 mil
joen per jaar 'grosso modo' voor de helft door belastingverhoging en voor de
andere helft door leningen moest worden gefinancierd. De manoeuvreer
ruimte van het parlement ten aanzien van de hoogte van het belastingprogram was daardoor vrijwel nihil. De voorzitters van de vijf grootste fracties
in de Tweede Kamer hadden zich immers akkoord verklaard met het re
geerprogram. Bovendien presenteerde het kabinet de belastingverhoging als
een onderdeel van een uitgebalanceerd nationaal-economisch plan om tege
lijkertijd de betalingsbalanspositie te verbeteren en de defensie-inspanning
op te voeren. Aantasting van één onderdeel van dit plan dreigde een domino-effect te sorteren, waardoor bijvoorbeeld de loonmatiging op losse
schroeven zou kunnen komen te staan. Volgens Lieftinck was het belastingprogram ten bedrage van ƒ 245 miljoen bovendien noodzakelijk uit budget
taire en monetaire overwegingen.
De noodzaak van de extra defensie-inspanning was in het parlement vrij
wel onomstreden. Er was nauwelijks een kamerlid dat de daaraan gekop
pelde Amerikaanse economische en militaire hulp op het spel durfde te zet
ten. Alleen de CPN protesteerde, terwijl Welter zich afvroeg of het arme Ne
derland deze zware last wel kon dragen. Over de omvang van het belastingpakket rezen wel vragen. Alleen de PvdA plaatste zich vierkant achter Lief
tinck in zijn streven het gehele belastingbedrag binnen te krijgen. De overige
fracties trachtten Lieftincks argumentatie te ontleden, op zoek naar de zwak
ste schakel in het geheel. Die zwakke schakel leek de budgettaire noodzaak.
Gelet op de reputatie van Lieftinck als voorzichtig schatkistbewaarder wilde
men hem ertoe bewegen de omvang van de belastingverhoging afhankelijk
te stellen van de omvang van de feitelijke tekorten op de gewone dienst van
de rijksbegroting. Lieftinck weigerde dit. Volgens de minister was niet het
onderscheid tussen de samenstellende delen van de begroting beslissend,
maar de monetaire invloed van de begroting in haar geheel. Het improduc
tieve karakter van de defensie-uitgaven en de situatie op de kapitaalmarkt
rechtvaardigden om ten minste een gedeelte van de kapitaaldienst door be
lastingen te financieren. In feite deed zich hiermee een koerswending voor in
de begrotingspolitiek. De kritiek dat Lieftinck zich van steeds wisselende ar-
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gumenten bediende, was daarom niet helemaal terecht, maar ook niet onbe
grijpelijk.
Het enige resultaat dat de Kamer wist te boeken ten aanzien van de om
vang van het belastingbedrag was een indirecte 'garantie' dat het op te bren
gen bedrag niet veel méér dan de afgesproken ƒ 245 miljoen zou bedragen.
Een tweetal amendementen van Lucas legde in de diverse wetten het motief
voor de belastingverhoging en de beoogde opbrengst vast. Bij eventuele
overschrijdingen van de opbrengst stond de Kamer zo sterker in een pleidooi
voor belastingvermindering. Op aandrang van Lucas werd bovendien de
werkingsduur van de maatregelen verkort van vijf naar vier jaar.
Niet alleen de omvang was een ononderhandelbaar gegeven, ook over de
verhouding tussen directe en indirecte belastingverhogingen viel met Lief
tinck niet te praten. Verhoging van de indirecte belastingen zou te veel op de
lagere inkomens drukken. En zelfs binnen die toch al beperkte manoeuvreer
ruimte was Lieftinck niet snel genegen tot wijzigingen. Ook hier was immers
de rechtvaardige lastenverdeling in het geding, waarvoor het kabinet in het
regeerprogram een garantie had afgegeven. Sociale onrust wilde het kabinet
tot elke prijs vermijden. De wijzigingen die de Kamer uiteindelijk toch door
gevoerd kreeg, waren beperkt. Het meest succesvol was Lucas. Hij wist ook
een grens te stellen aan de vermogens- en inkomstenbelasting en zijn wijzi
gingsvoorstel op de successierechtverhoging kreeg eveneens voldoende
steun. Bij de gehate wijziging van de kinderaftrekregeling kreeg de KVPfractie evenwel de deksel op de neus. De protestants-christelijke en liberale
fracties wisten geen enkel resultaat te boeken. Het amendement-SchoutenOud illustreerde de frustratie over de stugge houding van Lieftinck. De
PvdA voerde een kansloze strijd tegen de maatregelen die het bedrijfsleven
tegemoetkwamen. Haar voornaamste winst was dat Lieftinck 'zijn' ƒ 245 mil
joen vrijwel ongeschonden binnenhaalde. De PvdA en de overgrote meer
derheid van de KVP stemden vóór alle ontwerpen. De W D en een deel van
de CHU stemden met oppositiepartijen ARP, SGP en Welter tegen een be
langrijk deel van het pakket. De kritiek van de PvdA tegen deze 'muiterij in
het regeringskasteel' was enigszins misplaatst gezien haar eigen optreden bij
bijvoorbeeld de interpellatie-Nederhorst inzake de prijs- en investeringspoli
tiek. De poging van de Eerste Kamer om Lieftinck nog op andere gedachten
te brengen was bij voorbaat tot mislukken gedoemd.
De belastingmaatregelen werden effectief op een verkeerd moment. Zij
hebben de conjuncturele neergang die vanaf eind 1951 intrad naar alle waar
schijnlijkheid versterkt.143 Terwijl de werkloosheid opliep, werd een begro
tingsoverschot gerealiseerd. Slechts aarzelend werd het accent van het beleid
verlegd naar werkloosheidsbestrijding. Hiertoe werd ook de fiscale politiek
ingezet.

114

Lieftincks streven naar monetair evenwicht

'Staatssocialistische' kredietcontrole wekt achterdocht*
Spraakvenvarring
Het laatste grote wapenfeit van PvdA-minister van Financiën Pieter Lieftinck
was de verdediging van het wetsontwerp Toezicht op het credietwezen. In
de Tweede Kamer stak de minister op 8 november 1951 een indrukwekken
de, professorale rede af van alweer bijna vier uur.144 Lieftinck was altijd hof
felijk en breedvoerig. Ook in dit geval. De geschiedenis van het wetsontwerp
Toezicht op het credietwezen was al even typerend voor de vermoeiende
werkwijze van Lieftinck en voor de oppositie waarop hij stuitte als de ge
schiedenis van de belastingwetgeving.
Het wetsontwerp werd op 19 april 1951 ingediend bij de Tweede Kamer.
Daarin werd, kort gezegd, voorgesteld om De Nederlandsche Bank de be
voegdheid te geven de om vang en samenstelling van de door particuliere
banken verleende kredieten te beheersen en controleren. Enerzijds zou
voortdurend gecontroleerd worden of een particuliere bank gezond was en
aan alle verplichtingen tegenover zijn crediteuren kon voldoen. Dit 'bedrijfs
economisch' toezicht was vrijwel onomstreden. Daarnaast stond het 'sociaaleconomisch' toezicht, afgeleid van de taak van De Nederlandsche Bank om
de waarde van de gulden 'te reguleren op zodanige wijze als voor 's lands
welvaart het meest dienstig is, en daarbij die waarde zoveel mogelijk te stabi
liseren’ (art. 9 lid 1 van de Bankwet-1948). Door middel van algemene dekkingsvoorschriften en kredietplafonds zou de Bank de kredietexpansie van
de particuliere geldscheppende instellingen binnen bepaalde grenzen kun
nen houden. Het verlenen van méér krediet werd weliswaar niet verboden,
maar wel duurder omdat een zekere vorm van herfinanciering bij de Bank
werd voorgeschreven als een bepaalde grens overschreden werd. Zo zou de
Bank bijvoorbeeld op indirecte wijze kunnen verhinderen dat een restrictief
monetair beleid, gericht op bestedingsbeperking, door geldscheppende par
ticuliere banken doorkruist werd. De meeste gezaghebbende economen
meenden dat de monetaire autoriteiten - het ministerie van Financiën en De
Nederlandsche Bank - dit instrument van kredietcontrole niet konden missen
bij het voeren van een zo effectief mogelijke conjunctuurpolitiek. De bank
wereld dacht daar heel anders over. Bankiers vreesden vrijheidsbeperkingen.
Zij protesteerden fel tegen het voornemen de overheidsgreep te verstevigen.
Het toezicht zou nam elijk worden uitgevoerd door de in 1948 ge
nationaliseerde centrale bank, die weliswaar een eigen taak en verantwoor
delijkheid had, maar zich ook moest houden aan eventuele aanwijzingen van
de minister van Financiën. De banken wisten veel werkgevers - in hoge mate
afhankelijk van bankkredieten - tegen de plannen te mobiliseren. Het protest
zou vervolgens worden opgepikt door W D , ARP, CHU en de rechtervleugel

* De tekst van deze paragraaf is van de hand van J.C.F.J. van Merriënboer
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van de KVP die al snel het etiket 'staatssocialistisch' op het ontwerp plakten.
De actuele financiële politiek zou voortdurend worden betrokken bij de dis
cussies over dit toch vrij technische ontwerp. Dat was mede te wijten aan de
timing van de minister. Veel argumenten tegen het ontwerp waren in feite
argumenten tegen het naoorlogse beleid van Lieftinck. Het is van belang
voor hetgeen volgt om dit vooraf te onderstrepen.

Tot aan de indiening van het ontwerp
Tijdens de depressie in de jaren dertig hadden vooral katholieke en sociaal
democratische politici gepleit voor overheidstoezicht op het bankwezen. Het
bankkrediet beïnvloedde de economische conjunctuur en het was dus een al
gemeen belang dat de overheid de vinger aan de pols hield, zeker in crisis
tijd. Er bestond in die dagen wel een gentlemen's agreement tussen De Neder
landsche Bank en de particuliere banken over het periodiek verstrekken van
bepaalde bedrijfsgegevens, het voeren van overleg bij 'minder gewenste ont
wikkelingen' en het gedogen van een door de Bank ingesteld onderzoek. Dit
akkoord, uitsluitend gericht op het bedrijfseconomisch toezicht, werd in 1946
bevestigd. Het was niet waterdicht: veel kleine banken deden niet mee, ter
wijl de wenken van De Nederlandsche Bank niet altijd werden opgevolgd.145
Lieftinck probeerde het akkoord aan te vullen door in het ontwerp Bankwet-1948, waarin het bedrijf van de centrale bank wettelijk geregeld werd, de
bepaling op te nemen dat de minister bij amvb nadere regels kon stellen ten
aanzien van het toezicht op het kredietwezen. De regering zou dan een stok
achter de deur hebben, als centrale bank en particuliere kredietinstellingen er
vrijwillig niet uitkwamen. Op aandrang van de KVP werd deze passage ver
vangen door de bepaling dat de minister 'in afwachting van de totstandko
ming van een wettelijke regeling van het toezicht op het kredietwezen in
dringende gevallen' bij amvb nadere regels kon stellen.146 Het toezicht zou
dus in principe wettelijk, in overleg met het parlement, geregeld moeten
worden.
Lieftinck liet vervolgens De Nederlandsche Bank een concept-wetsont
werp opstellen dat, na uitvoerig overleg tussen de Bank en het ministerie, op
16 oktober 1950 aan de Bankraad werd aangeboden met het verzoek om ad
vies uit te brengen.147De raad bracht op 30 november 1950 een positief advies
uit. De voornaamste opmerkingen betroffen het beroep en de algemene
voorschriften voor de bedrijfsvoering die De Bank zou kunnen geven. Deze
opmerkingen werden verwerkt in een nieuw concept dat op 28 december
1950 naar de SER werd gestuurd.148
Omstreeks die tijd werden de principiële discussies over het ontwerp
overschaduwd door de financieel-economische problemen van dat ogenblik:
het alsmaar stijgende tekort op de lopende rekening van de Nederlandse be
talingsbalans en de slinkende deviezenreserve. De regering moest iets doen,
maar haar greep op het economisch leven was in 1950 veel losser dan in de
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periode 1945-1948. Een belangrijk deel van het instrumentarium waarmee ef
fectief kon worden ingegrepen had ze opgegeven. Internationale afspraken
over invoerliberalisatie maakten het vrijwel onmogelijk de grenzen te slui
ten. Importeurs (en banken) konden zelf weer kiezen wat ze wilden invoe
ren.
Op 26 september 1950 besloot De Nederlandsche Bank tot een discontoverhoging van 2,5% naar 3% in de hoop dat duurder krediet tot minder im
port zou leiden en een verdere verslechtering van de betalingsbalans tot
staan zou worden gebracht. Het zette geen zoden aan de dijk. De particuliere
banken bleken bijzonder liquide en konden zich een enorme kredietexpansie
permitteren zonder bij De Nederlandsche Bank te hoeven aankloppen. Het
bedrijfsleven had jarenlang zwevende koopkracht als het ware 'geparkeerd'
in schatkistpapier tegen lage rente. De overheid had hiermee haar grote uit
gaven, noodzakelijk voor de wederopbouw van het land, op eenvoudige
wijze gefinancierd.149
Op 30 september beschikten de 42 handelsbanken die bij de centrale bank
een maandstaat inleverden en de landbouwkredietinstellingen samen over
ƒ 3,5 miljard schatkistpapier, terwijl voor ongeveer ƒ 1,85 miljard krediet uit
stond. De banken hadden dus nog volop ruimte voor kredietexpansie. De
Nederlandsche Bank waarschuwde dat dit kon leiden tot grote inflatie en
een verdere verslechtering van de betalingsbalans. De Bank vroeg Lieftinck
toestemming over te gaan tot kwantitatieve kredietrestrictie ter ondersteu
ning van de discontoverhoging. Kredietinstellingen zouden verplicht moeten
worden een beroep te doen op De Nederlandsche Bank wanneer hun
kredieten bepaalde grenzen overschreden. Deze grenzen moesten worden
getrokken door dekkingsvoorschriften of een kredietplafond. Lieftinck gaf
direct gehoor aan de wens van De Bank, maar hij kon zijn maatregelen nog
niet baseren op een Wet Toezicht op het credietwezen. De Bank moest zelfs
nog met haar concept komen. In afwachting van die wet koos de minister
voor de juridische basis van de Beschikking Deblokkering 1945, een onder
deel van de geldzuivering. Op grond van. die beschikking moest elk krediet
boven ƒ 50.000 door De Nederlandsche Bank worden goedgekeurd. Beoogd
was indertijd een tijdelijke controle in verband met de geldsanering: selectie
ve kredietrantsoenering ter ondersteuning van het deblokkeringsbeleid. Met
ingang van 1 januari 1951 werd dit kwalitatief systeem dat elke kredietaan
vraag afzonderlijk bekeek door Lieftinck omgezet in een zogenaamd aggre
gaat kwantitatief stelsel dat totaal geen verband had met de geldzuivering,
de ratio van de Beschikking Deblokkering. Dat riekte sterk naar détournement de pouvoir.150
De maatregelen werden met veel kritiek ontvangen. Er was namelijk geen
overleg gepleegd met organisaties uit de bankwereld en de juridische basis
was, zoals gezegd, uiterst zwak. De critici meenden dat Lieftinck er enkel op
uit was de voorziening in de financieringsbehoeften van de staat veilig te
stellen. De plaatsingsmogelijkheid van het schatkistpapier werd gesauveerd,
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terwijl de ontplooiing van het bedrijfsleven werd belemmerd.151 Op 11 janu
ari 1951 werd door een aantal Eerste-Kamerleden al gewaarschuwd voor
duurder krediet in de particuliere sector, terwijl de overheid over meer en
goedkoop geld kon beschikken. De noodzakelijke industrialisatie zou hier
door in het gedrang komen. Was het niet dringend geboden tot consolidatie
van een deel van de staatsschuld over te gaan? Moest niet tevens het overheidskrediet aan een beperking worden onderworpen?102
Een week later viel het kabinet over Nieuw-Guinea. Er volgde een kabi
netsformatie die ongeveer twee maanden in beslag zou nemen. In die perio
de bracht de SER versneld advies uit. Een meerderheid kon zich met het ont
werp verenigen, een minderheid - de werkgeversvertegenwoordigers - vond
het onaanvaardbaar. In een uitvoerige nota betoogde deze minderheid onder
andere dat de staat als belanghebbende, kredietvragende instantie niet de
bevoegdheid mocht hebben de kredietgeving aan het bedrijfsleven te begren
zen.153 Lieftinck probeerde het ontwerp snel langs het demissionaire kabinet
te slepen, maar ondervond tegenwerking van Stikker en Van den Brink. De
minister van Financiën vond het 'zeer bezwaarlijk' het ontwerp aan te hou
den, aangezien de maatregelen die ten aanzien van het bankwezen waren
afgekondigd op een 'te wankele basis' rustten en het ontwerp al een keer was
aangehouden voor het vragen van advies aan de SER. De ministerraad - nota
bene demissionair - keurde het belangrijke stuk uiteindelijk goed, behoudens
art. 10 (inzake algemene voorschriften voor de bedrijfsvoering van kredietin
stellingen), waarvoor een andere redactie zou worden gezocht, in overeen
stemming met het ministerie van Economische Zaken.154
Op het eind van de formatieperiode werd intussen hard gewerkt aan een
noodprogram, vooral gericht op het wegwerken van het tekort op de beta
lingsbalans. Kredietcontrole paste in dat program. Op 2 maart 1951 werd een
ontwerp-program aanvaard door de fractievoorzitters van de vijf grootste
partijen. Hierin werd onder meer bepaald dat investeringsbeperking nood
zakelijk was. In de publieke sfeer moest dit totstandkomen door rechtstreeks
overheidsingrijpen, in de particuliere sfeer zouden monetaire en fiscale res
tricties primair zijn.155 De door Drees afgelegde regeringsverklaring bevatte
de passage: 'Ook kapitaalschaarste als gevolg van credietcontróle en van het
plaatsen van consolidatie- en defensieleningen zal tot zorgvuldige selectie
der investeringen en zorgvuldig gebruik van kapitaal dwingen. In bepaalde
gevallen kan zo nodig rechtstreeks invloed uitgeoefend worden.'156 De rege
ring was dus van plan om de particuliere investeringen vooral met indirecte
middelen aan te pakken. De instrumenten van het wetsontwerp Toezicht op
het credietwezen zouden hierbij worden ingeschakeld. Dit plan stuitte op
kritiek bij de PvdA, die de voorkeur gaf aan een gedifferentieerde investe
ringspolitiek met fysieke controlemaatregelen boven de indirecte weg van de
Wet Toezicht op het credietwezen, in feite de tweede keus.157 Uit de regeringsplannen bleek duidelijk dat de socialisten in het stof hadden moeten bij-
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ten. Zo lagen de kaarten op 19 april 1951 toen Lieftinck het ontwerp in
diende.

Haastige spoed
Tegelijk met het wetsontwerp deponeerde de minister twee belangrijke no
ta's bij de Tweede Kamer, die samen min of meer als een nieuwe miljoenen
nota beschouwd kunnen worden: een bezuinigingsnota en een nota met een
samenvattend beeld van de nieuwe budgettaire vooruitzichten. Kort tevoren
had hij nog een 3,5%-staatslening van ƒ 200 miljoen uitgeschreven, die on
middellijk werd gevolg door een discontoverhoging door De Nederlandsche
Bank van 3% naar 4%.158 Het liet zich denken dat de bezuinigingen, de le
ning, de discontoverhoging (duurder krediet) en het wetsontwerp (kwantita
tieve kredietcontrole) met elkaar te maken hadden. Uit de toelichting bij het
ontwerp bleek dit niet. Die beperkte zich namelijk tot een principiële ver
dediging van het toekennen van bepaalde bevoegdheden aan De Nederland
sche Bank.
In de periode van april tot augustus 1951 zwol de oppositie tegen het ont
werp aan. Er verschenen tientallen artikelen in kranten en tijdschriften. De
Tweede Kamer, die hard werkte aan een verslag, ontving een reeks van
adressen afkomstig van bankiers en werkgeversorganisaties. VVD-fractievoorzitter Molenaar nam op 24 april 1951 in de Eerste Kamer als een van de
eersten de 'nieuwe kredietpolitiek' op de korrel. De goedkoop-geld-politiek
van de regering had volgens hem vijf jaar lang overheidsinvesteringen be
gunstigd, totdat de regering in december 1950 stuitte op problemen bij het
onderbrengen van schatkistpapier. Toen kwam de minister op de proppen
met een nieuwe vorm van kredietcontrole.159
Het zwaarst wegende principiële argument van de critici was dat be
voegdheden van particuliere bankiers in handen werden gelegd van de mo
netaire autoriteiten. Een bankdirecteur schreef: 'De minister van Financiën
zal de banken kunnen degraderen tot deposito-instellingen, terwijl hij zal
uitmaken hoeveel van de deposito's in zijn schatkist zal terecht komen en
hoeveel er voor credietgeving aan het bedrijfsleven zal overblijven. (...) De
oppositie tegen het wetsontwerp is niet in de eerste plaats een zaak van de
banken, het is een zaak van het Nederlandse bedrijfsleven voor zover het
niet genationaliseerd wenst te worden.' Het blad Antirevolutionaire Staatkunde
ging nog verder. Hierin verscheen een artikel dat waarschuwde voor 'de so
cialisatie van het crediet'. Het ontwerp zou uitdraaien op verplichte krediet
verlening aan de staat. 'Het is geen technisch probleem, maar een principiële
kwestie: de vrijheden en rechten van den burger tegenover den staat, want
wij worden hier geconfronteerd met een totalitair economisch bestel', aldus
het wetenschappelijk tijdschrift van de ARP.160
De meeste weerklank in de pers kreeg een adres van de Nederlandse Ban
kiers Vereniging van 6 juni 1951. De vereniging waarschuwde dat 'niet alleen
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het bankwezen, maar het gehele bedrijfsleven onder de beslissende invloed
van de minister van Financiën kan worden gebracht, een mogelijkheid welke
elders slechts in dictatoriaal of staatssocialistisch geregeerde landen bestaat!'
Het minder gezonde krediet aan de overheid werd gestimuleerd ten koste
van het gezondere krediet aan het bedrijfsleven. De bevoegdheden van De
Nederlandsche Bank tot regeling van de geldsomloop waren volgens de ver
eniging ruimschoots voldoende in normale omstandigheden. Als de Bank
het per se nodig vond kredietverlening verder te beperken, dan kon worden
volstaan met tijdelijke noodmaatregelen. De oorzaak lag immers in een on
gezonde financiering van de schatkist en een wettelijke regeling daarvan zou
enkel een ongezonde toestand bestendigen. Een aantal kranten commentari
eerde dat de verenigde banken hier wel erg krasse taal bezigden, maar zij
vonden het toch te riskant vergaande bevoegdheden aan Lieftinck te geven.
Deze minister was immers 'bezield van een geest die te veel in handen wil
nemen', zodat het gevaar van staatssocialisme in de uitvoering van de wet
niet denkbeeldig was. Het Vrije Volk veroordeelde het adres. De banken pro
beerden volgens deze krant alleen maar om de 'maatregelen waarmee de
minister direct invloed kan uitoefenen op de economische conjunctuur, in
het belang van de grote massa van het volk' op de lange baan te schuiven.
Als de overheid niet snel kon ingrijpen, kwam de in de naoorlogse jaren
verworven sociale zekerheid in het gedrang. Het parlement diende het wets
ontwerp met grote spoed te behandelen.161
Lieftinck probeerde intussen de Tweede Kamer onder druk te zetten om
de behandeling in de afdelingen een week vroeger te doen plaatsvinden. De
toestand van de betalingsbalans begon een zeer onrustbarend karakter aan te
nemen en de minister raakte enigszins in paniek. Hij legde de Kamer uit dat
een betere juridische basis voor de kredietcontrole noodzakelijk was. Het
noodprogram van de regering was niet compleet als zij niet op korte termijn
de beschikking kreeg over het juiste instrument voor kredietcontrole. Maar
de Kamer gaf niet toe, zelfs niet toen Lieftinck haar medeverantwoordelijk
stelde 'indien tengevolge van het late inwerkingtreden van de onderhavige
wet de Regering verplicht zou zijn andere - minder wenselijke - maatregelen
te nemen ten behoeve van de beperking op het tekort van de betalingsba
lans'! Van den Brink merkte in de ministerraad fijntjes op dat de moeilijkhe
den vooral voortvloeiden uit het feit dat zijn collega verzuimd had overleg te
plegen met de Nederlandse Bankiers Vereniging. Minister-president Drees
bleek vooral verbolgen over de aanduiding van het ontwerp door tegenstan
ders 'als een vorm van koude socialisatie, waardoor men zich van verdere
argumentatie bevrijd acht'.162
Op 13 juni 1951 zette Het Vrije Volk de zaak op scherp. De kredietcontrole
was een onderdeel van het regeerprogram dat de lasten van de versnelde
bewapening over het hele volk verdeelde. De werknemers hadden hun deel
van het offer gebracht, maar het bedrijfsleven en de banken weigerden nu
hun deel. 'Zij willen hun winsten en hun vrijheid behouden. Wat daarom-
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trent in het regeringsprogram is overeengekomen lappen zij aan hun zolen.
Achter deze actie zit de diepere drang om de sociale voorzieningen af te bre
ken.' De krant riep op tot een tegenactie van de partijen die het program
hadden goedgekeurd. De katholieken waren te lang neutraal gebleven. 'Men
mag niet twijfelen aan het standpunt dat de KVP in zal nemen. Het wordt
echter tijd, dat van die zijde een krachtiger en duidelijker geluid wordt ver
nomen. Geen aarzeling, nu het om zulke grote volksbelangen gaat.' Dat bleek
niet aan dovemansoren gerickt. De volgende dag verscheen in de Volkskrant
een artikel van KVP-fractievoorzitter Romme, gericht tegen het katholieke
weekblad De Nieuwe Eeuw. Dat blad had in een stuk over het wetsontwerp
gewaarschuwd voor 'nationalisatie van alle particuliere bedrijven',
'Lieftincks super-dirigisme' en een 'rode vloedgolf’. Romme veroordeelde dit
en nam het op voor het positief advies van de Bankraad en de meerderheid
van de SE R 163 De KVP-leider sloeg al met al een opvallend gematigde toon
aan en dokterde waarschijnlijk hard aan een compromisvoorstel.
Kort daarop koos Lieftinck de tegenaanval. In de ministerraad lanceerde
hij het voorstel om het renteloos voorschot van de staat bij De Nederlandsche
Bank te verhogen. Directe aanleiding hiervoor was w aarschijnlijk de
weigering van het parlement om het tempo van de behandeling van het
wetsontwerp Toezicht op het credietwezen te versnellen. Wanneer de staat
tot een hoger bedrag rood mocht staan bij De Nederlandsche Bank, was haar
kredietvoorziening gegarandeerd. Lieftinck had de bevoegdheden van het
wetsontwerp dan niet direct nodig. Het voorstel zou door de bankwereld
ongetwijfeld als provocatie worden opgevat. Van den Brink vond de voorge
stelde verhoging logisch, maar 'niet opportuun' en 'psychologisch niet juist'.
Waarom sprak zijn collega niet eerst met vertegenwoordigers van de banken
over het reserveren van een deel van de kapitaalmarkt voor de overheid?
D.U. Stikker sloot zich bij Van den Brink aan. Zelfs Drees vroeg zich af of het
voorstel 'op zuiver tactische overwegingen niet beter even in portefeuille kan
worden gehouden'. Lieftinck richtte zich vervolgens fel tegen de actie uit de
bankwereld. Die actie sproot volgens hem voort 'uit een kleine virulente
groep, die bereid is het landsbelang achter te stellen bij hun eigen actie'. Men
kon toch niet toelaten dat de rentevoet hoog opliep, enkel en alleen omdat
een kleine groep belanghebbenden dat graag zag. De overheid was vooral in
moeilijkheden gekomen omdat particulieren sinds januari 1951 voor ƒ 700
miljoen aan schatkistpapier hadden opgezegd. De Nederlandsche Bank was
bereid de staat te helpen, maar het was volgens Lieftinck 'een betere figuur'
dat een voorstel van de minister van Financiën kwam. Hij haalde het voor
beeld aan van België, waar was voorgeschreven dat de banken 65% a 85%
van hun middelen in schatkistpapier belegd moesten houden. Drees conclu
deerde tenslotte dat 'de agitatie rond de credietwet gevaarlijke kanten heeft
ten aanzien van de arbeidsrust, het vertrouwen in de financiële toestand van
het land en de mogelijkheid om de grote defensie-inspanning te financieren’.
Besloten werd het wetsontwerp inzake verhoging van het renteloos voor-
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schot even te laten rusten. Lieftinck zou contact opnemen met president
M.W. Holtrop van De Nederlandsche Bank om samen met hem 'langs andere
weg tot een juiste verhouding met betrekking tot credietverlening aan de
staat te komen'.164Niet lang daarna volgde het bericht dat de minister met de
levensverzekeringsmaatschappijen een lening van ƒ 250 miljoen had gesloten
tegen 4% met een looptijd van 25 jaar.165Dat gaf kennelijk wat lucht.
Langzaamaan werd het ontwerp voor Lieftinck een prestigekwestie. Mis
schien heeft hij het ontwerp extra zwaar aangezet, zodat het mede als blik
semafleider kon fungeren voor de ingrijpende belastingmaatregelen die hij
in maart en april in de Tweede Kamer had ingediend. Het effect daarvan zou
ook totaal anders kunnen uitpakken: Lieftincks optreden werd extra ver
dacht. Zijn 'eigen' pers steunde de minister. Op zaterdag 23 juni 1951 opende
Het Vrije Volk op de voorpagina, linksboven, in grote opmaak: 'Zonder credietcontröle wordt Nederland onregeerbaar. Lieftinck beantwoordt storm
van critiek.' De krant deed uitgebreid verslag van een rede van de minister
op een PvdA-bijeenkomst in Utrecht waarin hij het wetsontwerp 'en daarmee
in feite zijn gehele financiële beleid van de na-oorlogsjaren' verdedigde.
Lieftinck legde uit dat het niet toevallig was dat het ontwerp was ingediend
als een van de eerste maatregelen van het kabinet. Dat hing samen met de
zeer ernstige toestand waarin het land verkeerde. Investeringsbeperking met
25% was een essentieel onderdeel van het regeringsprogram en om dat te be
reiken was kredietcontrole noodzakelijk. Deze controle vormde mede de
grondslag waarop de regeringscoalitie gevormd was. Lieftinck vond het on
aanvaardbaar dat men hiertegen storm liep. 'Ik kan u de verzekering geven:
Als de Kamer op dit punt niet bereid zou zijn de lijn van de regering te vol
gen, dan zou Nederland in economisch opzicht onregeerbaar worden, of
men zou zijn toevlucht moeten nemen tot een zeer strenge geleide economie
met ingrijpende controlemaatregelen. Doet men dat niet, dan krijgen wij een
voudig, doordat onze deviezenreserves volkomen uitgeput raken, interna
tionale voogdij over onze financiën, een drastische verlaging van ons levens
peil en grote werkloosheid’, aldus de minister.
Lieftinck ging ook nader in op de twee belangrijkste argumenten van zijn
tegenstanders. De regering zou na de oorlog met enorme begrotingstekorten
hebben gewerkt en de overheid had haar grote kortlopende schulden, die nu
werden opgevraagd, niet omgezet in leningen op lange termijn. Door dit
wanbeleid liep de zaak mis en moest de regering extra bevoegdheden vra
gen. Tegen het eerste punt voerde Lieftinck aan dat de feitelijke tekorten klei
ner waren dan de geraamde. Bovendien was een groot deel veroorzaakt door
de kosten van de politionele acties en het verstrekken van krediet aan Indo
nesië. Dat veroorzaakte weliswaar kastekorten in de periode 1947-1949, maar
de interne staatshuishouding was al in 1947 gezond. Het tweede 'argument in
de hetze' had volgens Lieftinck ook geen enkele grond. In feite was er meer
geconsolideerd dan verwacht. Wanneer een hogere rente was aangeboden
'zouden we meer hebben gevangen’, maar dat zou niet meer dan een paar
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honderd miljoen zijn geweest. 'En ik heb ontzaglijk veel gespaard door de
rente lager te houden. De woningbouw zou al onmiddellijk veel duurder zijn
geweest.'166
Het NVV reageerde meteen met een steunbetuiging. Voorzitter H. Oosterhuis vond de reacties van de niet-loontrekkende groepen op de regeling
van de kredietcontrole 'beschamend' en 'een uitdaging aan de arbeidersbe
volking van ons land'. Hij overwoog zelfs 'demonstratieve maatregelen om
aan deze welhaast onvaderlandse actie paal en perk te stellen'. Het NVV zou
de regering in een adres laten weten 'dat het onmogelijk wordt (voor de re
gering) met de vakbeweging samen te werken, indien zij voor deze storm
loop van de reactie opzij zou gaan’. De immer alerte en actieve Amsterdamse
afdeling van de VVD startte daarop een tegencampagne. Overal in de stad
verschenen affiches met de slogan 'Aanname dezer wet betekent werkloos
heid.'167

Romme vindt een compromis
De belangrijkste reactie op Lieftincks redevoering kwam van Romme, leider
van de partij op de wip, formateur van het kabinet dat kredietcontrole in zijn
program aanvaard had èn voorzitter van de kamercommissie die het verslag
over het ontwerp zou uitbrengen. Dat Romme voorzitter werd, duidde op
het grote belang van deze materie. In de Volkskrant van 26 juni 1951 stelde hij
vast: 'Inzoverre in het wetsontwerp het beginsel van credietcontröle wordt
aangegrepen om op de stijging der bedrijfsinvesteringen een rem te kunnen
zetten, vindt het zonder twijfel zijn grondslag in het regeringsprogram. En
even ongetwijfeld heeft het ingediende wetsontwerp met het regeringspro
gram niet te maken, inzoverre het meer omvat dan alleen credietcontróle, èn
in zoverre het mist het verband met de nood der tijden. In deze laatste twee
opzichten kan men over het ingediende wetsontwerp denken zoals men wil.'
Omtrent de concrete uitwerking door Lieftinck hulde Romme zich in neve
len. Hij wist dat een noodregeling van beperkte geldigheidsduur voor de
PvdA niet voldoende was, maar hij mocht niet te véél toegeven. De rechter
vleugel van de KVP was immers zeer negatief over het ontwerp. De Nieuwe
Eeuw had zelfs geschreven: 'Caesar Lieftinck staat aan de Rubicon. Alleen de
legioenen van de KVP kunnen verhinderen dat hij de rivier oversteekt en
binnenvalt. Zien deze legioenen het gevaar, dat vrijwel heel ons volk ziet?
Prof. Romme zal, als in het Indonesiëgeval, gaan praten, eindeloos, tot de
souvereiniteitsoverdracht aan de Caesar der rode legerscharen een feit is. In
parlementaire taal: door amendement op amendement zal men wel gaan
trachten de "gevaren" die "mogelijkerwijze" in dit ontwerp schuilen te "be
zweren". Men zal het aankleden, een nieuw Linggadjati is geboren ...’168
Omstreeks 28 juni 1951 bereikten de discussies over het ontwerp een
hoogtepunt in de pers. Het was misschien geen toeval dat in dezelfde perio
de de door Lieftinck voorgestelde belastingverhogingen in de Tweede Ka123
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mer besproken werden. Diverse kamerleden betrokken de kredietcontrole bij
hun beschouwingen over de belastingvoorstellen. Hofstra, financieel specia
list van de PvdA, veroordeelde 'de mateloze agitatie van de zijde van een
zeer beperkte groep'. Iedereen was het er toch over eens dat verdergaande
inflatie voorkomen moest worden door geldschepping tegen te gaan. Dat
kon volgens Hofstra op drie manieren: de staat schreef een gedwongen le
ning uit om het niet verlengde schatkistpapier volledig uit te betalen, het
wetsontwerp Toezicht op het credietwezen werd onverwijld aanvaard öf de
belastingen werden nog verder verhoogd en de opbrengst daarvan werd ge
bruikt om het schatkistpapier af te lossen. De PvdA wilde alledrie tegelijk
toepassen. Afzien van kredietcontrole betekende automatisch belastingver
hoging. Aan de andere kant stond de VVD'er Ritmeester. Hij sprak zijn af
keuring uit over het verslag van Lieftincks rede in Het Vrije Volk en de reactie
daarop van Oosterhuis. Chr. van den Heuvel (ARP) vond het een kapitale
fout dat in de discussie over kredietcontrole een verband werd gelegd tussen
de beperking van de consumptie met 5% en een door ondernemers te bren
gen 'gelijkwaardig' investeringsoffer.169
Op 16 juli verscheen het W . 170Algemeen werd erop aangedrongen alsnog
overleg te voeren met organisaties uit de bankwereld. Een aantal kamerleden
ging uitgebreid in op het mislukken van de goedkoop-geld-politiek. De
bekende argumenten van de tegenstanders van 'staatssocialisatie' werden
opnieuw opgesomd. De PvdA bleef van mening dat volgens moderne eco
nomische inzichten de monetaire autoriteiten permanent het instrument van
de kredietcontrole moesten kunnen hanteren. De KVP bracht een groot aan
tal verlangens naar voren om de regeling meer in de sfeer van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie dan in die van de staat te trekken: meer over
leg, meer rechtswaarborgen, objectief toezicht op de minister. De meeste kri
tiek kreeg het cruciale, zeer vaag geformuleerde artikel 10 dat De Neder
landsche Bank bevoegd verklaarde 'aan de geregistreerde credietinstellingen
algemene voorschriften voor haar bedrijfsvoering te geven’. Die voorschrif
ten moesten vooraf door de minister van Financiën worden goedgekeurd, de
Bankraad gehoord. Ze werden in lid 5 limitatief opgesomd, maar lieten De
Nederlandsche Bank veel ruimte, inclusief bijvoorbeeld het bepalen van de
hoogte van de rente voor toevertrouwde gelden en het gedwongen aanhou
den van schatkistpapier.171 Het liberale Algemeen Handelsblad schreef op 8
augustus: 'Wanneer artikel 10 geheel verviel en in de plaats daarvan een be
paling werd opgenomen dat de Nederlandsche Bank met de handelsbanken
in overleg treedt over de credietactiviteit van deze laatsten en de Minister
van Financiën alleen dan ingrijpt - volgens vastgestelde normen - wanneer
dit overleg niet tot resultaat leidt, zou men een goed eind op weg zijn tot
herstel van de practijk van gentlemen's agreement, die steeds zo goed heeft
gewerkt. Minister Lieftinck heeft door zijn optreden noch de goede gang van
zaken, noch de volgens hem bestaande urgentie van het ontwerp gediend.'
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In augustus 1951 verscheen een belangrijk rapport van het aan de KVP
gelieerde Centrum voor Staatkundige Vorming over de kredietcontrole, het
rapport-Groeneveld. Via een omweg172 kwam dit rapport uiteindelijk tot een
aanvaardbaar compromisvoorstel: een tijdelijke noodregeling van het mone
taire en conjunctuurpolitieke aspect, om praktische redenen desnoods in een
Wet Toezicht kredietwezen opgenomen. De auteurs waren weliswaar van
mening dat kredietcontrole bij het moderne conjunctuurpolitieke instrumen
tarium hoorde, maar hadden toch te weinig vertrouwen in de bedoelingen
van Lieftinck c.s. Zo had men de indruk dat het ontwerp de plaatsingsmo
gelijkheid van schatkistpapier wilde sauveren ten koste van het krediet aan
het bedrijfsleven, een 'staatssocialistische of centralistische tendentie'. W e
tenschappelijk verpakt: het was niet zeker of zich een blijvende structuur
verandering van het kredietbedrijf had voorgedaan, waarin het overheidskrediet de hoofdschotel vormde, de banken zeer liquide waren en de girale
geldsfeer zo omvangrijk was. Daarom kon de kredietcontrole vooralsnog
niet als een normaal middel van monetaire politiek getolereerd worden. 'Dat
de feitelijke ontwikkeling van de banken gegaan is in de richting van de
overheidsfinanciering, is naar de mening van de commissie nog geen argu
ment om, zodra daarin enige kentering optreedt en het bankwezen weer zijn
normale en traditionele taak op het gebied van de bedrijfsfinanciering gaat
hervatten, deze mogelijkheid in belangrijke mate te frustreren.'173 Tot slot
bevatte het rapport een aantal bruikbare suggesties ten aanzien van het be
drijfseconomisch toezicht (delegatie aan bestaande controle-organen van de
banken), het beroepsrecht (inschakeling van de Raad van State) en de proce
dure rondom art. 10 (onderscheid tussen bedrijfseconomisch en algemeen
economisch toezicht; inperking van het bevoegdheden-arsenaal; medezeg
genschap van het bedrijfsleven).
Op 31 augustus stuurde Lieftinck de Kamer zijn MvA. Daaruit bleek dat
de minister na het verschijnen van het verslag alsnog met vertegenwoordi
gers van de banken gesproken had. De positie van de Nederlandse Bankiers
Vereniging was niet langer resoluut afwijzend. In een memorandum, geda
teerd 3 augustus, erkende zij dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk wa
ren met het oog op de positie van de schatkist en de betalingsbalans. De ver
eniging kwam zelfs met een suggestie voor een wettelijke basis van een
noodregeling.174 Lieftinck wilde alleen maar onderhandelen over een wijzi
ging van een deel van art. 10. Hij hield vast aan een blijvende regeling voor
de kredietrestrictie en aan een procedure waarbij het zwaartepunt bij de uit
voerende macht lag. Op die manier was selectieve kredietpolitiek snel en ef
fectief te voeren zonder dat werd ingebroken op de verantwoordelijkheid
van de monetaire autoriteiten. Kwantitatieve controle wilde hij voorlopig tot
1 januari 1955 handhaven. Kwalitatieve controle zou vooralsnog een tijdelijk
karakter krijgen èn tot zeer ernstige omstandigheden beperkt blijven. De be
paling dat De Nederlandsche Bank de hoogte van de rente kon bepalen werd
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geschrapt. Representatieve bankiersorganisaties zouden door De Nederland
sche Bank worden gehoord. Voor de banken ging dit niet ver genoeg.
Verder werd in de MvA de op 1 januari 1951 ingevoerde kredietrestrictie
omstandig verdedigd. De kredietvermeerdering was volgens de minister
sinds maart 1951 afgenomen en mede dankzij de discontoverhoging in april
was in juni een belangrijke vermindering van het totaal der kredietverlening
ingetreden. Er waren dus resultaten geboekt. De kritiek dat te weinig gecon
solideerd was en dat het ontwerp de overheid te veel macht gaf, werd fel be
streden. Het laatste onder meer door te wijzen op de praktijk van kredietcon
trole in België en de Verenigde Staten.
Lieftinck zag niet in dat organen van de centrale overheid als het ministe
rie van Financiën en De Nederlandsche Bank deel konden uitmaken van een
door de KVP verlangde PBO-structuur. De overheid kon natuurlijk wel pri
ma samenwerken met publiekrechtelijk georganiseerde bedrijven. De minis
ter hield ook vast aan het niet inschakelen van de Raad van State inzake be
roep. Hij vond de Bankraad objectief genoeg. Hij toonde zich wel bereid be
drijfsorganen eventueel in te schakelen bij (een deel van) het bedrijfsecono
misch toezicht. Daarnaast bracht de minister nog een aantal kleine wijzigin
gen aan op ondergeschikte punten. Hij hield vast aan zijn eigen uitgangs
punten en was niet vrijgevig.175
De vraag was of de door Lieftinck aangebrachte wijzigingen Romme over
de streep zouden trekken. Verschillende katholieke kranten bleven delen van
het gewijzigd ontwerp beschouwen als een uiting van staatssocialisme en
bepleitten verdere bijstelling in de richting van het rapport-Groeneveld. In
bedekte termen werd zelfs gerefereerd aan een mogelijke ministerscrisis. Het
Vrije Volk had begrip voor de concessies van Lieftinck, maar het schrappen
van de bevoegdheid een rentepercentage te kunnen voorschrijven was toch
een belangrijke verzwakking.176
De reacties uit niet-socialistische hoek werden feller na het verschijnen
van het financieel-economisch urgentieprogram van de PvdA op 15 septem
ber 1951. Dat stuk was gesteld in nogal krasse socialistische termen en pro
voceerde de andere partijen. Het bevatte de passage: 'De investeringsbeper
king in de particuliere sector heeft tot nu toe slechts weinig bevredigende re
sultaten opgeleverd. Behoudens de physieke (directe) controle op bouwwer
ken, zijn slechts monetaire middelen aangewend. Om met deze monetaire
middelen scherper te kunnen optreden, is het nodig dat de Wet Toezicht
Credietwezen zo snel mogelijk tot stand komt en dat van de daarin gegeven
bevoegdheden een gebruik wordt gemaakt dat voor onze nationale econo
mie noodzakelijk is.' Daarop volgde een zeer lange, bijna dreigende para
graaf over directe controle op particuliere investeringen (m.n. controle op
voorraadvorming en op investeringen in gebouwen en machines). Er werd
zelfs gerept over investeringsverboden.177
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Nader mondeling overleg
Romme vond het laatste bod van de minister te mager om aan zijn eigen
partij te verkopen. Hij dwong nader mondeling overleg af tussen de com
missie van rapporteurs en de minister.178 Tijdens dat beraad werden be
langrijke politieke zaken gedaan, terwijl het rapport-Groeneveld als het ware
boven de onderhandelingstafel zweefde. De Nederlandse Bankiers Vereni
ging had zich op 19 september in een derde adres zelfs achter het rapport ge
steld.179 De KVP-leider stelde voor om het toezicht te splitsen in een blijvend
bedrijfseconomisch en een tijdelijk sociaal-economisch gedeelte. Hij wilde de
gevraagde bevoegdheden op het gebied van de kredietbeperking 'een voor
lopig karakter geven in afwachting van hetgeen op grond van de verdere
ontwikkeling nodig zal blijken'. Er zou dus nog geen keuze worden gemaakt
tussen tijdelijk of blijvend. Lieftinck had daar wel oren naar, maar gaf er de
voorkeur aan de gehele wet een tijdelijk karakter te geven zodat later ook
nog aan de bepalingen van het bedrijfseconomisch toezicht kon worden ge
sleuteld. Dit leverde de minister belangrijke winst op, omdat er nogal wat
discussie was over de verhouding tussen het bedrijfseconomisch toezicht in
de wet en de PBO. Ook de definitieve beslissing over dit vraagstuk werd
vooruitgeschoven. Lieftinck deed zelf de suggestie om in de considerans op
te nemen: 'overwegende, dat het wenselijk is de gelding van deze bepalin
gen, in afwachting van ervaringen met haar toepassing op te doen, voorals
nog aan een bepaalde tijdsduur te binden'. Romme ging hiermee akkoord: de
'strijdvraag' zou naar beide kanten open blijven. Hofstra verklaarde dat hij
aan de voorgestelde wijziging geen behoefte had, maar hij zou er geen be
zwaar tegen maken.
Het tweede twistpunt betrof de inschakeling van 'een erkend representa
tief orgaan van het naastbetrokken bedrijfsleven' bij de totstandkoming van
de algemene voorschriften van art. 10. Dit was een cruciale procedurele
kwestie: hoe kreeg de Bank haar ruime volmachten? Romme stelde voor te
bepalen dat 'bedrijfseconomische' voorschriften bij wet moesten worden
vastgesteld als de monetaire autoriteiten er niet in waren geslaagd instem
ming van het bedrijfsleven te verkrijgen. Als deze overeenstemming bij sociaal-economische voorschriften ontbrak, zou volstaan kunnen worden met
een amvb of een verordening van De Nederlandsche Bank, achteraf bij wet te
bekrachtigen. Lieftinck antwoordde dat de eis van overeenstemming in strijd
was met de verantwoordelijkheid van de regering. Het was staatsrechtelijk
niet in orde om het aan het bedrijfsleven over te laten of de materie al dan
niet bij wet moest worden geregeld. Daarnaast zou het moeilijk zijn een
scherp onderscheid te maken tussen bedrijfseconomisch en sociaal-economisch toezicht. De minister vreesde juridische procedures en rechterlijke
toetsing. Hij vroeg zich af of de Nederlandse Bankiers Vereniging met haar
vrijwillig lidmaatschap een representatieve organisatie was. Moest niet eerst
een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie worden opgebouwd?
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Romme veegde Lieftincks bezwaren van tafel. Hij opperde het idee om bij
het sociaal-economisch toezicht niet het bedrijfsleven zelf maar de Bankraad,
het door de regering ingestelde adviescollege, in te schakelen. Rechterlijke
toetsing kon worden uitgesloten door een bepaling op te nemen dat 'de pro
cedure inzake het sociaal-economisch toezicht wordt gevolgd, indien het so
ciaal-economisch element naar het oordeel van de Minister in de te geven voor
schriften prevaleert'. Art. 10 zou volgens Romme ook kunnen worden ge
splitst. Het bezwaar van gebrek aan een representatieve organisatie kon on
dervangen worden, indien de regering een bepaald orgaan simpelweg als
representatief zou erkennen. Men hoefde niet 'altijd en overal ook de laatste
ondernemer erbij te betrekken'. De minister nam al deze suggesties in over
weging. Dat gold ook voor de inschakeling van de Raad van State bij de be
roepsprocedure. De meerderheid van de commissie gaf daar de voorkeur
aan.
Op 8 oktober hield Lieftinck ruggespraak met zijn collega's in de minister
raad. Van den Brink, J.H. van Maarseveen (KVP, Binnenlandse Zaken) en
Stikker konden zich vinden in het compromis-Romme. Stikker verklaarde
overigens dat hij geen illusie had dat VVD en ARP voor de wet zouden
stemmen. Drees merkte nog op dat het principieel onjuist was een belangen
groep (het representatief orgaan uit de bankwereld dat door de regering in
bepaalde gevallen zou moeten worden ingeschakeld) op één lijn te stellen
met de regering. Zo'n groep mocht de regeringsactiviteit niet verlammen.180
Op 29 oktober bracht Lieftinck de wijzigingen in het ontwerp aan, die Rom
me verlangd had. De KVP-leider sleurde het ontwerp erdoor zonder de rech
tervleugel van zijn partij op de tenen te staan. De minister veranderde de
voorlopige einddatum van het ontwerp van 1 januari 1955 in 1 januari
1956.181 De valkuilen waren gedempt, crisisdreiging was bezworen.

Openbare behandeling: felle politieke aanvallen, een gelopen koers
Een in 1958 verschenen proefschrift over De wet toezicht kredietwezen vatte de
discussies in Tweede Kamer - een debat dat vier dagen in beslag nam, meer
dan negentig pagina's Handelingen - in één zin samen: 'De openbare behande
ling bracht na het uitvoerige mondelinge overleg en de daaruit voortgevloei
de ingrijpende wijzigingen en na de brede discussie in de pers weinig nieu
we algemene gezichtspunten meer.'182 Dat was niet erg flatteus voor de ka
merleden die het woord voerden.
Kort voor het debat ontstond nog enige opwinding over het definitieve
KVP-standpunt. Romme had op een partijcongres in Utrecht, halverwege
oktober, scherpe kritiek op de PvdA en op Lieftinck uitgeoefend. De directe
aanleiding was waarschijnlijk het verschijnen van het al genoemde PvdA-urgentieprogram. Vrij Nederland typeerde Rommes redevoering ten onrechte
als 'een stuk intimidatie, waaruit de heer Lieftinck de conclusie zou moeten
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karikatuur Van Wieringen, Vrij Nederland,
1 november 1951
Scherpe kritiek van Romme op minister Lieftinck in een rede op het KVP-partijcongres in
oktober 1951

trekken, dat men hem ook zonder het wetsontwerp Toezicht Credietwezen
eigenlijk al beu is in de hele katholieke kring'. Het weekblad vermoedde te
recht dat Romme hier met opzet een kluif toewierp aan de rechtervleugel
van zijn partij, als onderdeel van een 'tactiek van inkapseling'. Het Parool
schreef op 5 november: 'Mocht de Kamer het ontwerp met zijn beperkte gel
digheidsduur verwerpen, dan is, dunkt ons, het ogenblik daar, waarop een
zich respecterende socialistische partij weet, dat zij niet langer regeringsver
antwoordelijkheid kan dragen.'183
Op 6 november 1951 opende Schouten (ARP) het debat met een kritische
rede die anderhalf uur duurde. De oppositieleider bleef onder de maat. Hij
meende dat de maatregelen voortvloeiden uit vastgelopen beleid. Schouten
bepleitte een noodregeling waarbij in overleg met het bedrijfsleven tot het
aanhouden van schatkistpapier werd besloten, zodat de regering een om
vangrijke consolidatie kon voorbereiden. Hij veroordeelde het dreigement
van Oosterhuis c.q. het N W -ad res.184
KVP-woordvoerder M.M.A.A. Janssen vond dat het oorspronkelijke ont
werp niet paste in de rustige ontwikkelingsgang die de materie sinds 1948
had gehad. De minister was in april 1951 plotseling gekomen met een zeer
ingrijpend stuk dat grote verantwoordelijkheden bij De Nederlandsche Bank
legde. Er was geen overleg gevoerd met het bankwezen en er was geen ver
band gelegd met de feitelijke ontwikkelingen op monetair terrein. Die ont
wikkelingen bedreigden de schatkist en konden de liquidatie van het betalingsbalanstekort doorkruisen. Enkel en alleen om die redenen aanvaardde
Janssen de noodzaak van een wettelijke regeling. De onoverkomelijke be-
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zwaren van de KVP ten aanzien van art. 10 en de onbeperkte duur van de
kredietcontrole waren gedurende het vooroverleg bijna geheel opgeruimd.1®
Van de Wetering (CHU) was minder positief. Het ontwerp zou leiden
naar een 'bevelseconomie als voorloper van het moderne collectivisme'. De
minister van Financiën werd almachtig. De conjunctuurtheorie werd volgens
Van de Wetering overschat. Particuliere banken kenden van nature een zeer
selectieve kredietrestrictie, omdat zij hoge eisen stelden bij het geven van
kredieten. Een noodregeling was misschien nog aanvaardbaar, maar de tij
delijkheid uit het ontwerp deed hem denken 'aan de eis, die een officier van
justitie vroeger eens tegenover een verdachte stelde namelijk veroordeling
tot levenslang onder aftrek van preventief'. De CHU'er veroordeelde even
eens de door het NVV gebruikte 'taal der klassenstrijd’. Hij concludeerde dat
Lieftinck aan zijn systeem had vastgehouden en niet toegegeven had aan de
eisen van Romme.186
Hierna kwam Hofstra aan het woord, die zich vooral geïrriteerd toonde
dat tegenstanders het spook van het staatssocialisme van stal hadden ge
haald. Het ging toch om een doodonschuldige regeling die door de ontwik
keling van de maatschappelijke omstandigheden onvermijdelijk was gewor
den, los van de moeilijkheden die de indiening urgent hadden gemaakt.
Hofstra legde opnieuw verband tussen het afwijzen van de indirecte metho
de van investeringsbeperking uit het ontwerp en het opleggen van een ver
dere consumptiebeperking. Dit was in strijd met het regeerprogram. De af
wijzende opstelling van regeringspartijen VVD en CHU werd door de
PvdA'er scherp veroordeeld als verraad aan dat program. Hij had nog steeds
grote moeite met de na het mondeling overleg ingevoerde wijzigingen. Die
beperkten de slagkracht van de regering.187
Welter stak vervolgens een van-dik-hout-zaagt-men-planken-redevoering
af tegen deze 'bedreiging van de vrijheid' en 'koude socialisatie van de pro
ductiemiddelen'. Uit het aanvaarden van het ontwerp bleek weer eens hoe
weinig beginselvast de KVP was, terwijl Lieftinck alleen maar probeerde de
linkervleugel van zijn partij gunstig te stemmen 'door vóór de verkiezingen
een socialistisch stokpaardje in de wettelijke stal te brengen'. Welter begreep
niet waarom de minister geen proef nam met vrijwillige samenwerking tus
sen het bankwezen en de overheid ter bereiking van een effectieve sociaaleconomische controle. Waarom toch al die dwang, dirigisme en ambtelijke
bemoeiingen? SGP-woordvoerder Van Dis sprak woorden van gelijke strek
king. Het ontwerp was volgens hem bijzonder schadelijk voor het bedrijfsle
ven.188
W D -kopstuk Oud reageerde zeer cynisch. Aan de ene kant had hij prin
cipiële bezwaren tegen het ontwerp, aan de andere kant sprak hij grote be
wondering uit voor een minister die consequent aan zijn socialistische over
tuiging vasthield. Lieftinck had wel bewust veel schatkistpapier uitgegeven
en consolidatie belemmerd. Toen het fout ging, wilde de minister natuurlijk
meer bevoegdheden. Hij gaf Korea de schuld, maar had de problemen vol-
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gens Oud vooraf kunnen incalculeren. Lieftinck had deze politiek gevoerd
'omdat hij een socialistische overtuiging heeft. Deze minister heeft zich ont
wikkeld tot een volkomen staatssocialist, omdat de minister meent van over
heidswege allerlei dingen te kunnen beheersen die men naar mijn overtui
ging niet beheersen kan.' De KVP had haar zin niet gekregen. De VVD'er po
neerde een aantal prikkelende stellingen: het was fout dat Van den Brink het
ontwerp niet medeondertekend had; hoe was het mogelijk dat de Bankraad
positief adviseerde, terwijl het hele bedrijfsleven in verzet was gekomen; het
was onbevredigend dat de SER achter gesloten deuren vergaderde, zodat on
duidelijk was hoe de stemverhoudingen in de raad precies lagen; het ont
werp liet duidelijk zien hoe laag het staatskrediet gezonken was.189
Pas op de derde dag van het debat kwam Romme aan het woord. Hij be
toogde dat hij met vier kettingen vastlag aan de sociaal-economische kre
dietcontrole: het program van de RK Staatspartij uit 1936 ('De Staat heeft toe
te zien op een sociaal-verantwoorde distributie van het leenkapitaal'), het
program van de KVP ('Op het bankwezen worde bijzonder toezicht uitgeoe
fend'), artikel 9 van de Bankwet-1948 en het regeringsprogram. Wie zich mo
reel verbonden had aan dat program - dat waren nota bene óók de fractielei
ders van CHU, VVD èn ARP - had zich verbonden mee te werken aan een
beperking van de particuliere investeringen via het indirecte middel van
kredietcontrole, gericht op kredietbeperking. Hij had zich ook verbonden dat
niet te doen via directe, fysieke controle. Oud liet het regeringsprogram links
liggen en zou volgens Romme automatisch terechtkomen bij fysieke controle.
De KVP'er begreep niet waarom men het ontwerp socialistisch noemde. Hij
veroordeelde de pogingen van Oud €n Welter om nieuwe antithesen in de
politiek te brengen: socialistisch en niet-socialistisch; dwang of vrijheid.
Kortom: Romme steunde Lieftinck.
Romme vond wel dat de regering fouten had gemaakt. Dat was al begon
nen met het feit dat de minister van Economische Zaken het voorstel niet
mede ondertekend had. Bovendien was het verband tussen het ontwerp en
het regeerprogram te lang verborgen gehouden: nadat de regering krediet
beperking als noodmaatregel had aangekondigd, was zij een maand later
gekomen met een voorstel waarin De Nederlandsche Bank een duurzame
bevoegdheid tot kredietbeperking kreeg zonder naar haar eigen program te
verwijzen. De fouten waren intussen goedgemaakt in het mondeling overleg.
Het spel was nog steeds niet beslist, maar de spelers gingen naar huis met
een noodvoorziening met een tijdelijke werkingsduur. 'Dit lijkt mij een goede
oplossing. Wij moeten met zijn allen de helling af, met allerhande gevaarlijke
bochten. Daarvoor hebben wij op onze wagen een remapparatuur nodig, en
wel, daarover is iedereen het eens, zo snel mogelijk. Maar dan is dit toch niet
het juiste ogenblik om te gaan kissebissen over de vraag of die zelfde
remapparatuur onze wagen moet blijven belasten als wij in de vlakte zullen
zijn aangeland. De enige voorwaarde die aan deze oplossing zal moeten
worden verbonden, is, dat, wanneer wij in die zalige vlakten zijn aangeko-
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men, wij vrij moeten zijn met de remapparatuur te doen, wat wij in vrijheid
zullen willen doen.' Romme stelde het op prijs dat Lieftinck nog eens uit
drukkelijk zou bevestigen dat hier 'geen trucjes (werden) uitgehaald of an
dere bijspelletjes gespeeld'.190
Hoogcarspel (CPN) betoogde dat het ontwerp 'even weinig te maken
(had) met socialisme als een koe met nylonkousen'. De grondslag van het
voorstel werd gevormd door een mislukte financiële politiek en de wens om
de door de Amerikanen afgedwongen oorlogstoerusting te bekostigen. Was
investeringsbeperking door kredietcontrole niet strijdig met het afschaffen
van de ondernemersbelasting, de verruiming van de dividendstop, de Wet
op de herkapitalisatie, de industrialisatienota's, de productiviteitsnota, de
nota op de werkgelegenheid etc.? Het beleid hinkte op twee gedachten:
dwang tegenover de arbeiders en vrijheid voor grote ondernemers. De mid
denstanders werden de dupe, omdat zij de voornaamste vragers waren van
kredieten tot ƒ 50.000 die vóór 1 januari 1951 zonder enige inmenging van De
Nederlandsche Bank verleend konden worden, maar daarna niet meer. De
grootste bedrijven konden gem akkelijk andere financieringsbronnen
aanboren zoals de institutionele beleggers, of ze werden simpelweg inge
schakeld in de oorlogsproductie. Partijgenoot G. Wagenaar sprak nog over
het N W -adres. Hij vond het onbegrijpelijk dat de PvdA het in het debat niet
voor dat adres had opgenomen. Dat bewees de demagogie van het NVV.191
Daarna was de minister aan de beurt. De Kamer keek met spanning op de
klok: het record langpraten van Lieftinck stond op 3 uur 54 minuten. Hij zou
er dit keer een paar minuten onder blijven.192 De rede bestond uit vijf onder
delen: de historische gronden van het wetsontwerp, de staatkundige grond
slag ervan, de urgentie van de totstandkoming der wet, de verantwoorde
lijkheid voor de noodzaak van de voorgenomen regeling en de inhoud van
de considerans. De minister had er geen bezwaar tegen het ontwerp een tij
delijk karakter te geven, maar hield eraan vast dat de historische ontwikke
ling in de richting van een blijvende regeling ging. Dat vloeide overduidelijk
voort uit art. 9 van de Bankwet-1948. Ten tweede bestreed de minister dat
het ontwerp staatssocialistische tendenties bevatte. Hij liep alle argumenten
uit het rapport van de commissie-Groeneveld na en weerlegde steeds nauw
keurig dat er sprake zou zijn van staatssocialisme. Hij noemde het onbillijk
hiervan te spreken, zelfs in het geval van het oorspronkelijk ontwerp waar
tegen het rapport zich richtte. In een stelsel van managed currency had De Ne
derlandsche Bank simpelweg de coördinerende bevoegdheden nodig die in
het ontwerp waren opgenomen. Het was volgens de minister een fundamen
teel structuurverschijnsel in tal van landen dat men veel meer met giraal geld
betaalde en dat tegenover die girale saldi de particuliere banken liquide mid
delen beschikbaar hielden, belegd in schatkistpapier. Met het verlenen van
permanente bevoegdheden zou Nederland de plank niet ver misslaan. De
aanwijzingsbevoegdheid van de minister ten opzichte van De Nederland
sche Bank werd door Schouten, Van de Wetering, Welter en Oud zwaar
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overschat. Er bestond volgens Lieftinck veel misverstand over. Bij het be
drijfseconomisch toezicht bijvoorbeeld ontbrak die bevoegdheid.
In de derde plaats was het ontwerp urgent, aangezien reeds ingevoerde
kredietrestrictiemaatregelen op een goede juridische basis moesten rusten.
Bij de behandeling van het vierde onderdeel bestreed de minister het verwijt
dat kredietbeperking noodzakelijk was geworden, omdat zijn financiële poli
tiek failliet zou zijn. Hij had meer moeten consolideren tegen een hogere ren
te. Lieftinck presenteerde een stortvloed aan cijfers, die het tegendeel moes
ten bewijzen. Tot slot de considerans. Op verzoek van Romme herhaalde
Lieftinck dat de strijdvraag onopgelost bleef. Hij betreurde het dat op deze
wijze opnieuw een probleem in de ijskast werd gezet en vroeg zich af hoe
vaak dat nog zou kunnen vóór het met die ijskast misging.
In tweede termijn klaagde Schouten dat het ondoenlijk was om behoorlijk
in te gaan op de uitvoerige rede van de minister, gezien de beperkte spreek
tijd. Het hem bekende regeringsprogram bevatte niets over kredietrestrictie.
Hij bleef van mening dat de maatregelen het gevolg waren van vastgelopen
regeringsbeleid. De regering vroeg steeds grotere bevoegdheden, hetgeen
uiteindelijk tot staatssocialisme leidde. Janssen vond het opmerkelijk dat de
meeste tegenstanders uitvoerig citeerden uit de kritiek op de oorspronkelijke
voorstellen van de commissie-Groeneveld om het gewijzigd ontwerp te be
strijden. Hofstra stond nog even stil bij de definitie van 'staatssocialisme' en
bij het NVV-adres. Tenslotte klaagde Welter dat door de wetenschappelijke
betogen van Lieftinck vraagstukken steeds ondergingen in oeverloze debat
ten. Deze katholieke dissident eindigde met een frontale aanval op Rommes
KVP, die hij mede verantwoordelijk hield voor het feit dat 'de nijvere indus
triëlen aan alle kanten gebonden zijn door dirigisme'.193
De vierde dag van het debat begon met de repliek van Oud. Hij legde op
nieuw een verband tussen de begrensde onafhankelijkheid van De Neder
landsche Bank en het afglijden naar staatssocialisme. Hij herhaalde kort en
goed zijn rede in eerste termijn, waaraan de minister zich begrijpelijkerwijze
zo geërgerd had. Nieuw was een felle uitval richting Romme aan het eind
van Ouds betoog. Op het laatste KVP-congres had Romme gewaarschuwd
voor het gevaar dat de PvdA zich steeds meer in socialistische richting be
woog. Hij had toen uitgeroepen: 'Maar dan is de KVP er nog.' In de Kamer
zag men volgens Oud echter telkens weer dat de KVP zich eerst als nationale
verzoener opstelde en dan liet meenemen in de richting van de PvdA. Oud
vreesde overigens dat het voertuig van Rommes beeldspraak wat de vrijheid
betrof al verongelukt zou zijn voor het in de vlakte was aangekomen.
Romme besteedde daarna vrijwel zijn hele rede aan het beantwoorden
van allerlei vragen die zijn collega-kamerleden hadden opgeworpen. Hij was
eigenlijk niet meer in debat met Lieftinck, maar verdedigde zijn compromis
alsof hij zelf regeringsverantwoordelijkheid droeg. De KVP'er veroordeelde
de houding van de VVD die 'ten opzichte van de hier te voeren politiek naar
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mijn smaak weleens wat meer wisseling van karakter vertoont dan in 's
lands belang wenselijk is’.194
Hoogcarspel vond het vreemd dat de minister geprobeerd had van de dis
cussie een theoretisch debat te maken, terwijl hij vooraf voortdurend de na
druk op de urgentie van de maatregelen had gelegd en vrijwel alle deelne
mers aan het debat betoogd hadden dat het een noodregeling betrof. De
communist daagde Hofstra uit een amendement in te dienen, dat de door
hem bepleite fysieke controle op de investeringen verwezenlijkte. Wagenaar
tenslotte verklaarde nogal onverwachts dat zijn fractie vóór het ontwerp zou
stemmen! Als de minister vond dat hij hiermee de verdere achteruitgang kon
tegenhouden, moest hij het maar proberen. Deze ommezwaai hield waar
schijnlijk verband met het standpunt van het NVV, waartegen de CPN zich
eerst zo fel had afgezet.
De minister had het in tweede termijn niet moeilijk, omdat de Kamer meer
met zichzelf dan met hem in debat was. Hoogcarspel diende bij de behande
ling van art. 10 een amendement in, waarin bepaald werd dat ook de voor
schriften op het terrein van het sociaal-economisch toezicht die wel de in
stemming van de Bankraad hadden binnen drie maanden bij wet bekrach
tigd moesten worden, onder overlegging van het advies van de Bankraad.
Schouten sloot zich bij hem aan. Romme wilde niet zo ver gaan, maar stond
positief tegenover openbaarmaking van een afwijkend advies. Daartegen
had Lieftinck weer bezwaar omdat de Bankraad volgens hem in principe zo
openhartig mogelijk moest kunnen adviseren, zonder er rekening mee te
moeten houden dat zijn advies achteraf misschien in de openbaarheid zou
komen. Hij wilde wel toezeggen dat een afwijkend advies ter vertrouwelijke
kennisneming aan de Kamer overlegd zou worden, tenzij het algemeen be
lang zich daartegen verzette. Het amendement werd uiteindelijk met 37 te
gen 50 stemmen verworpen. PvdA en KVP stemden tegen. Een ander amendement-Hoogcarspel beoogde kredieten tot een bedrag van ƒ 50.000 uit te
sluiten van kredietbeperking. Dat was voor Lieftinck onaanvaardbaar. Gro
tere kredieten zouden dan waarschijnlijk in tranches worden opgesplitst.
Hoogcarspel probeerde ook nog tevergeefs door middel van een amende
ment de bemiddeling van banken bij de uitgifte van aandelen en bij het
plaatsen van obligaties onder controle te krijgen.195
Tot slot kwam een amendement-Janssen in behandeling dat de werkings
duur van de wet met een jaar terugbracht tot 1 januari 1955. Hierdoor zou
worden hersteld wat Lieftinck op het laatste moment teruggepikt had. De
minister was geen voorstander van het amendement, maar kon uiteraard
niet het onaanvaardbaar uitspreken. Alleen de PvdA stemde tegen. De CPN
stemde vóór omdat ze meende dat de werkingsduur van de noodregeling zo
kort mogelijk moest zijn. Het wetsontwerp Toezicht op het credietwezen
werd vervolgens aangenomen met 55 stemmen voor (KVP, PvdA, CPN) en
31 tegen (ARP, CHU, W D , SGP, Welter).
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De pers zoekt een winnaar
Het ontwerp had uiteindelijk een onverwacht grote meerderheid gekregen.
Wie had er gewonnen? Romme schreef de ochtend na afloop in de Volkskrant:
'Zelden is een zaak steviger op zijn kop gezet: gegeven de noodzakelijke af
remming van de gestegen investeringen betekende afstemming van deze wet
het opengooien van de poorten naar het socialistische Walhalla der physieke
controle.' Hij was blij met de uitkomst. Het was aan de KVP te danken dat
voor het juiste controlemiddel gekozen was en niet voor direct overheids
ingrijpen 'waarvoor de socialisten in de dagen van de kabinetscrisis hun eer
lijke maar verloren strijd hebben gestreden'.196
Het Vrije Volk meende dat het gezonde verstand gewonnen had. VVD en
CHU hadden opnieuw hun ontrouw aan het regeringsbeleid en aan hun ei
gen ministers getoond, terwijl Romme wel bereid was om knikkers in te le
veren.197 Het PvdA-partijblad Paraat sprak van een overwinning voor Lief
tinck. Oud was volgens dit blad enkel uit op een terugkeer op het ministerspluche als aanvoerder van de derde macht. De hele CHU had de trouw
aan het kabinet opgezegd. De houding van de KVP-fractie was weer in hoge
mate halfslachtig. Waarom moest het ontwerp zo nodig tijdelijk zijn? Het
eindresultaat werd beschouwd als een moeizaam bevochten overwinning
van de PvdA, te danken aan de kortzichtigheid en botte onwil van de tegen
standers.198 Ook liberale kranten en tijdschriften riepen Lieftinck uit tot
overwinnaar.199
In de KVP was niet iedereen even content. F.J.F.M. Duynstee, de recalci
trante aanvoerder van de rechtervleugel, roerde zich in De Maasbode. De re
geling was volgens hem 'dubbelslachtig, eenzijdig en gemodelleerd naar de
bevelseconomie'. Het regeerprogram eiste een regeling ter beperking van de
investeringen, meer niet. Het Brabants Nieuwsblad tenslotte bleef van mening
dat de maatregel principieel niet deugde en staatssocialistisch was. Kortom,
gezien de reacties werd Lieftinck door de meesten beschouwd als de grootste
winnaar, hoewel hij inhoudelijk meer had moeten toegeven dan Romme. De
laatste wist de politieke schade voor zijn eigen partij met veel moeite beperkt
te houden, ondanks alle kritiek van de tegenstanders op de met staatssocialisten collaborerende KVP. Lieftincks partij had h ié r grote nederlaag al tij
dens de formatie moeten slikken en kon zich nog steeds moeilijk verzoenen
met het afwijzen van fysieke economische controlemogelijkheden.

Consolidatie in de Eerste Kamer
'Wie stelt er nog belang in een wedstrijd, waarvan de uitslag vooraf vast
staat? Voor de homo ludens zit hier niets meer in', zo opende ARP-woordvoerder J.A. de Wilde op 15 januari 1952 het debat in de senaat. Het spel was
volgens De Wilde al gespeeld, toen hij enige maanden terug in de krant gele
zen had dat Romme vóór het ontwerp zou stemmen als er aan zekere voor135
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waarden voldaan werd. Romme mocht zich dan later wel door vier ketenen
gebonden voelen, maar de PvdA had de zege behaald. Het kredietwezen
werd wettelijk uit de sfeer van de vrijheid gelicht en blijvend in de sfeer van
de staatsdwang gezet. De termijnbepaling was volkomen waardeloos. De na
oorlogse financiële politiek was fundamenteel fout geweest. Het werd tijd
dat er op de Kneuterdijk eens een andere wind ging waaien.200
Pollema van de CHU typeerde het ontwerp als 'een uiting van de nivelle
rende tijdgeest', 'een der meest ongelukkige legislatieve proeven van wetge
ving, die ooit het kabinet van de minister hebben verlaten'. Hij nam het Lief
tinck kwalijk dat hij als minister van een brede-basis-kabinet met een voor
stel was gekomen waarvan hij wist dat de coalitiepartners CHU en W D te
gen waren. De CHU was overigens geen tegenstander van kredietbeperking
door een neutraal lichaam, los van overheidsinvloed. Pollema was vooral te
leurgesteld in de PvdA. Hij had eerder van die partij dan van de KVP ver
wacht dat zij zou inzien dat men op weg was van burgers staatsslaven te
maken.201
KVP-woordvoerder Regout volgde trouw de lijn die Romme in de Tweede
Kamer had uitgezet. Het enige nieuwe element in zijn rede was een op
merking over het door de minister in zijn MvA aan de Eerste Kamer gepre
senteerde overzicht van de vlottende schuld van de overheid sedert 31 de
cember 1945. Indrukwekkend was de teruggang van de post 'schatkistpapier
in omloop' tussen januari 1951 en oktober 1951: ƒ 1 miljard. Rond ƒ 300 mil
joen was afgelost, terwijl ƒ 691 miljoen geconsolideerd was. 'Hierin ligt wel
een aanwijzing dat de minister uitnemend gefinancierd heeft, hetgeen ove
rigens voor wat betreft de afneming van het schatkistpapier niet minder voor
de voorafgaande jaren geldt. In dit opzicht kan de minister niet anders dan
hulde worden gebracht', aldus de doorgaans zeer kritische KVP-senator.202
Molenaar (VVD) vond de verstrekte cijfers uiterst belangrijk, maar een diep
gaande bespreking ervan liet hij achterwege, omdat dit hem 'te ver van het
ontwerp zou voeren'! De rest van zijn betoog was het bekende verhaal van
de lage-rentepolitiek en het onvoldoende consolideren, kortom: de schuld
vraag. De VVD'er bepleitte een doelbewuste consolidatiepolitiek in plaats
van het accentueren van 'lage rente, een grote vlottende schuld en het onder
controle stellen van de kapitaalmarkt’. Na Molenaar hield PvdA-woord voer
der J. van Tilburg een keurige maidenspeech ter begroeting van de nieuwe
wet.203
Namens de CPN sprak J. van Santen. Zijn partij steunde het ontwerp 'uit
hoofde van verantwoordelijkheid ten opzichte van de arbeidersklasse' èn
omdat het een apparaat invoerde dat in principe de inflatoire ontwikkeling
kon tegengaan. Het was allemaal de schuld van de Amerikanen. Van Santen
rekende voor dat Nederland in 1952 ƒ 2175 miljoen aan militaire uitgaven
moest financieren. De loontrekkers verdienden ƒ 8 miljard per jaar, dus het
militaire offer bedroeg een kwart van het arbeidersinkomen in Nederland:
twaalf uur arbeidsloon per Nederlander per week voor Eisenhower.201
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Lieftinck antwoordde Pollema dat niemand anders dan de centrale mone
taire autoriteiten de verantwoordelijkheid konden nemen voor de beheersing
van het geldwezen. Het laatste woord rustte bij de minister van Financiën of
bij de wetgever. Het tijdelijke karakter van de regeling achtte de minister een
juiste concessie aan de brede basis van dit kabinet. Hij had het zelf graag
anders gezien. De minister kwam nog terug op de schuldvraag. Daarbij was
de consolidatiepolitiek het kernpunt van kritiek. Regout had daarover een
positief geluid laten horen, na bestudering van de cijfers in de MvA.
Lieftinck adviseerde De Wilde en Molenaar om hetzelfde te doen. Hij hield
staande dat bij elk beleid dat gevoerd zou zijn toch nog behoefte zou hebben
bestaan aan de instrumenten uit het ontwerp. Argumenten ontleend aan de
schuldvraag hadden dus geen enkele kracht. De financiële wereld bekeek het
vraagstuk uitsluitend vanuit de monetair-financiële gezichtshoek, terwijl er
ook een algemeen economische en sociale zijde was. Het beleid van Mole
naar c.s. zou wel eens slecht kunnen uitpakken voor de werkgelegenheid.
Het ging de minister er niet om of de monetaire conjunctuurtheorie juist of
onjuist was, maar 'om de bereidheid door de wetenschap aangereikte in
strumenten te gebruiken om inflatoire gevaren te keren'. Die instrumenten
waren nuttig en onmisbaar. Als noodzakelijk complement moest de overheid
zich ook onthouden van inflatoire financiering. Het wetsontwerp werd ten
slotte aangenomen met 28 stemmen voor (KVP, PvdA, CPN) en 14 tegen
(VVD, CHU, ARP).205
De Wet Toezicht op het credietwezen trad op 16 mei 1952 in werking. Het
economisch getij was gunstig. De staat besloot kort daarop de afgifte van
schatkistpapier te begrenzen, terwijl gestreefd zou worden naar verdere con
solidatie van het schatkistpapier bij het bankwezen. Er kwam een systeem
van verplichte kaspercentages van de banken bij de centrale bank tot stand,
dat niet berustte op een nieuwe wet, maar op een gentlemen's agreement.70è In
1954 werd besloten de werkingsduur van de wet te verlengen van 1 januari
1955 tot 1 januari 1957 om het overleg over een definitieve regeling te kun
nen afronden. Na een uitvoerige discussie met de bankiersorganisaties werd
op de meeste punten overeenstemming bereikt. Het nieuwe ontwerp werd
de eerste helft van 1956 behandeld in een rustige sfeer, zonder rumoer in de
pers en adressen aan de Kamer. De belangrijkste wijzigingen betroffen de
procedures van de artikelen 10 en 11. Bij het sociaal-economisch toezicht van
art. 10 werden de representatieve organisaties van de banken meer naar vo
ren geschoven, terwijl in art. 11 de algemene voorschriften vervangen wer
den door richtlijnen.207 Zoals zo vaak in het tijdperk-Drees was een zeer om
streden wetsontwerp door de beperkte werkingsduur voor een kamermeer
derheid acceptabel geworden. Toen de gemoederen tot bedaren waren ge
komen, kon in alle rust naar een definitieve regeling worden gezocht.
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Het psychologische effect
Waarom heeft Lieftinck in het voorjaar van 1951 de banken niet geraad
pleegd? Hij joeg ze tegen zich in het harnas en haalde zich nogal wat pro
blemen op de hals. In de pers woedde een uitgebreide anti-Lieftinck-campagne, waarin alle kritiek op het financiële beleid van de afgelopen zes jaren
zich opstapelde. Zijn thesaurier-generaal verklaarde Lieftincks halsstarrig
heid uit zijn legalistische opvattingen. Lieftinck was volgens hem niet alleen
een financieel-economisch, maar ook een juridisch expert, met grote belang
stelling voor het staatsrecht. 'In zijn strakke visie op de verantwoordelijkhe
den van ministers en parlement paste een grote terughoudendheid ten aan
zien van het horen van belanghebbenden. Zo weigerde hij de Nederlandse
Bankiersvereniging advies te vragen ten aanzien van het Ontwerp van Wet
Toezicht Kredietwezen. Hij zei: "Ik weet wat hun belangen zijn en wat zij mij
dus zullen zeggen." Het parlement heeft hem gedwongen dat advies tóch te
vragen.’2® Waarschijnlijk speelden naast dit principiële standpunt ook prak
tische overwegingen mee. Lieftinck had immers haast. De cijfers over de ont
wikkeling van de Nederlandse betalingsbalans in de maand maart van het
jaar 1951 waren zeer verontrustend. Het ontwerp van wet Toezicht op het
credietwezen dat hij in april naar de Tweede Kamer stuurde, was niet hele
maal voldragen. Het droeg het stempel van economen als de president van
De Nederlandsche Bank. Zij bekeken de kwestie uit wetenschappelijk-technisch oogpunt: de monetaire autoriteiten moesten permanent kunnen be
schikken over het middel van de kredietpolitiek om de nationale reserve aan
internationale betaalmiddelen op peil te houden.209 Dat middel was precies
wat Lieftinck op dat moment nodig had. De overheid had bovendien in zijn
visie ook een belangrijke functie in de welvaartsstaat die werd gebouwd.
Daarvoor was een bredere financiële armslag nodig, een groter beslag op de
geld- en kapitaalmarkt. De juridische basis van het noodverband dat de mi
nister op 1 januari 1951 had aangelegd - kwantitatieve kredietbeperking op
grond van geldzuiveringsbesluiten uit 1945 - rammelde aan alle kanten. Dat
stuitte hem als jurist tegen de borst.
De maatregelen die op grond van het oorspronkelijk ontwerp genomen
hadden kunnen worden, gingen aanzienlijk verder dan hetgeen op basis van
het 'noodverband' mogelijk was. Ongetwijfeld had de minister langs indirec
te weg een zeer ingrijpende controle van de investeringen doorgevoerd als
hij het ontwerp versneld en vrijwel ongeschonden langs de volksvertegen
woordiging had geloodst. Daar leek hij op uit in het voorjaar van 1951. Toen
de Nederlandse Bankiers Vereniging ging dwarsliggen, heeft de PvdA het
N W gemobiliseerd door verband te leggen tussen het ontwerp en de in het
regeerprogram afgesproken beperking van de particuliere investeringen. De
arbeiders hadden hun 5%-offer gebracht, terwijl de bankiers hun aandeel
weigerden! De minister sloot zich niet openlijk bij dit standpunt aan, maar
heeft het ook nooit bestreden. Hij heeft uiteindelijk wel het verband met het
regeerprogram erkend, in navolging van Romme, maar wees in eerste in138
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stantie altijd naar de opdracht uit de Bankwet-1948 om met een wettelijke re
geling te komen.
De kloof tussen minister en bankiers is in betrekkelijk korte tijd door
Romme overbrugd. Alom werd erkend dat er op z'n minst een noodregeling
moest komen. Die moest er dus per definitie op korte termijn zijn en dat is
ook gelukt. De bouwstenen voor het compromis werden Romme in augustus
1951 aangereikt in een rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming.
In onderling overleg kwamen de belangrijkste kamerspecialisten en Lief
tinck, onder leiding van Romme, tot een compromis vóór de openbare be
handeling. Het werd een tijdelijke wet, waarbij de vraag of het toezicht op
het kredietwezen blijvend of enkel in noodgevallen gold, onbeantwoord
bleef. Er kwam een duidelijk onderscheid tussen sociaal-economisch en be
drijfseconomisch toezicht. In het laatste geval werd het bankwezen bij de
besluitvorming betrokken. Hier en daar werden extra rechtswaarborgen in
de wet opgenomen tegen een te overheersende positie van de overheid. Een
aantal vergaande bevoegdheden (vaststellen rentepercentage; gedwongen
aanhouden van schatkistpapier) werd geschrapt. De oppositie (VVD, CHU die nota bene deel uitmaakten van het kabinet - en ARP) voerde achterhoe
degevechten en ging bij de openbare behandeling over tot prijsschieten: de
minister greep de financiële chaos die hij zelf veroorzaakt had aan om Ne
derland in staatssocialistische richting te duwen; de KVP liet zich gewillig als
bijwagen van de socialisten gebruiken. Dit was onjuist; de oppositie schoot
mis. De professorale redevoering van Lieftinck vond geen weerklank in de
Kamer. Het compromis werd vooral door Romme verdedigd.
De kwantitatieve kredietrestrictie van 1 januari 1951 werd op 1 april 1952
opgeschort. Het beroep dat het bankwezen in die periode op De Nederland
sche Bank deed was relatief beperkt: maximaal ƒ 125 miljoen bij een totaal
aan debetsaldo’s bij de banken van ongeveer ƒ 1,7 tot ƒ 2 miljard. Dat lijkt on
belangrijk, maar wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat de restrictiemaatregelen waarschijnlijk vooral de bereidheid van het bankwezen
tot het verlenen van kredieten beïnvloed hebben, is de conclusie gerechtvaar
digd 'dat de crediet-restrictiemaatregelen wel degelijk een bijdrage hebben
geleverd tot het binnen de perken houden van de bestedingshausse in de op
gaande fase van de Koreagolf'.210
De debatten over kredietbeperking en over de op 1 januari 1951 daadwer
kelijk ingevoerde kwantitatieve beperking hadden al met al een belangrijk
psychologisch effect, zowel op de monetaire als op de politieke situatie in
Nederland. Lieftinck liet zich volgens zijn vrienden vooral leiden door actue
le vraagstukken. Dat was duidelijk merkbaar bij de totstandkoming van de
Wet toezicht op het credietwezen. Dezelfde vrienden meenden ook dat hij
een enigszins behoudend pragmaticus was, geen scherpslijper.211 Het eind
product had inderdaad een behoudend pragmatische signatuur, maar die
was eerder van Romme, die zijn partij bij elkaar moest houden, dan van Lief-
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tinck. Geschrokken van slechte economische cijfers in het voorjaar van 1951
wilde de minister eerst doordrammen, pas later draaide hij bij.

Het einde van zeven te magere jaren?
'Monetaire politiek moet in laatste instantie onderworpen zijn aan parlemen
taire controle, mede omdat de monetaire politiek niet los te zien is van de algemeen-economische politiek in een land’, liet Pieter Lieftinck in 1989 in zijn
memoires optekenen.212 Het parlement had het in de periode-Drees II uiterst
moeilijk met die controle. Wanneer het fiscale maatregelen en juridische for
muleringen betrof, liet het zich duidelijk horen. Dat was traditie; de volks
vertegenwoordiging had ook veel expertise in huis: (oud-) belastingambtena
ren Hofstra, Oud, Ritmeester, Van Tilburg, de accountants Janssen en Van de
Kieft en een aantal leden met een boekhoudkundige opleiding of handels
school. Lieftinck begon in 1945 met weinig kennis van fiscale zaken, maar
liep die achterstand snel in. Hij beschouwde de belastingpolitiek als een in
strument om de sociaal-economische doelstellingen van de regering te ver
wezenlijken.213
Het ontbrak de Kamer volgens Lieftinck aan kennis van de monetaire pro
blematiek en inzicht in de mogelijkheden van een Keynesiaanse begrotingspolitiek. Het is de vraag of dat helemaal juist was. De minister was soms
nogal geïrriteerd omdat hij zijn zin niet kreeg. Lieftinck beschouwde de alge
mene monetaire politiek - de beheersing van het geldwezen - als zijn be
langrijkste taak. Tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten,
was zijn taak als bewaker van de schatkist daaraan ondergeschikt.214 PvdAkamerlid G.M. Nederhorst, de communisten J. Hoogcarspel en J. van Santen
en Lucas van de KVP waren de enige algemene economen in het gezelschap.
Lieftinck had wel een gigantische voorsprong. Hij kreeg voortdurend mate
riaal aangereikt door gespecialiseerde ambtenaren en topadviseurs van De
Nederlandsche Bank, het Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Lieftinck presenteerde zijn informatievoorsprong op professorale wijze
aan het parlement. Hij nam de wensen van de Kamer weliswaar serieus en
besteedde ruim aandacht aan procedures en juridische formuleringen, maar
hij wekte door zijn optreden vaak de indruk dat de minister vond dat zijn
critici er weinig van snapten, vooral als het om monetaire kwesties ging. Dat
riep natuurlijk weerstand op. Zijn vormelijke, zwaar-op-de-handse aanpak
bracht hem er ook toe vrij vlot het onaannemelijk uit te spreken over door de
Kamer ingediende amendementen die hem niet aanstonden. Misschien had
dit ook te maken met de omstandigheid dat hij er niet in slaagde zijn bood
schap helder te maken. Zijn tegenspelers beschuldigden hem ervan dat hij
zaken ingewikkeld maakte, die ook eenvoudig en op minder vermoeiende
wijze behandeld konden worden. De minister zou goochelen met cijfers.215
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Hij zou volgens sommigen zelfs op opportunistische wijze staatssocialisti
sche doeleinden nastreven. Die vrees werd gevoed door het stugge karakter
van de minister en lijkt vooral ingegeven door gebrekkige kennis op financieel-economisch terrein en politiek wantrouwen. Zijn vrienden daarentegen
zagen Lieftinck eerder als een enigszins behoudend pragmaticus, die zich
meer liet leiden door actuele vraagstukken dan door een of ander stelsel; een
eigenzinnig solist èn tacticus. Hij was volgens hen geen uitgesproken partij
man en werd in zijn eigen partij enkel populair vanwege de verguizing door
anderen.216
De ramingen die de Kamer van de minister ontving, zaten er vaak naast. De
parlementaire controle werd hierdoor gefrustreerd. Lieftinck neigde ertoe de
overheidsinkomsten te laag te schatten en de uitgaven te hoog, zoals ge
bruikelijk bij een voorzichtig financier. In de loop van de periode-Drees II
werden de verschillen wel bijzonder groot, omdat enerzijds gerekend was
met de somberste scenario's en anderzijds vele miljoenen die voor defensie
op de begroting stonden onbesteed bleven217 Het was een topprestatie van
de minister dat hij op prinsjesdag in 1951 een sluitende begroting voor 1952
kon presenteren,218 maar het positieve geluid in parlement en pers veran
derde van toon toen begin 1952 nieuwe cijfers van de belastingontvangsten
over 1951 bekend werden. Waarom had Lieftinck in de zomer zo hardnekkig
vastgehouden aan zijn vergaande fiscale maatregelen? Om zulke grote over
schotten, zowel op de begroting als op de betalingsbalans te verkrijgen?
Parlement en belastingbetaler voelden zich flink bij de neus genomen. Dat
sloeg in de loop van 1952 bij velen om in waardering toen duidelijk werd dat
de economische positie van Nederland sterker was geworden.219 Hoewel er
ook kritiek bleef, met name op de hoge belastingdruk, kon Lieftinck op 1 juli
1952 tevreden na zeven magere jaren zijn ministerschap afsluiten.
De 'staatsrechtelijke controle' van Lieftincks politiek mondde meestal uit
in waardering of verguizing. Uiteindelijk telde het goede eindresultaat, maar
er bleef kritiek: het herstel van Nederland zou zich hebben voltrokken on
danks zijn financieel beleid220; de wijze waarop de minister het herstel gefor
ceerd had, was niet juist geweest.221 Over het algemeen werd Lieftinck door
het parlement gewaardeerd - ondanks zijn confronterende stijl en conserva
tieve ramingen - voor de nauwgezetheid waarmee hij inlichtingen verstrekte.
Lieftinck schreef in zijn memoires dat hij 'er steeds een groot genoegen in
(had) gevonden in de Staten-Generaal op te treden'222, al druipt de ergernis
over de 'domheid' van het parlement soms van de pagina's van de Handelin
gen. Zijn strakke begrotingsbeleid werd later door Hofstra geprezen: '(...) de
wezenlijke betekenis van Lieftinck voor ons land lag in het strakke begro
tingsbeleid, waaraan hij tot het einde van zijn ministerschap heeft vastge
houden. Aan de kant van de overheidsuitgaven streefde hij naar uiterste so
berheid en naar een weloverwogen prioriteitenstelling. (...) Aan de kant van
de dekkingsmiddelen werd een zware belastingdruk gehandhaafd, die niet
slechts tot sanering van de rijksfinanciën bijdroeg, maar die ook de con-
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sumptiemogelijkheden van de bevolking beperkte, waardoor ruimte werd
geschapen voor de te verwachten kostbare investeringen.'223 De oppositie
partijen waren minder positief. Lieftinck had een dominante positie vanwege
het financiële overzicht van zijn ministerie. Hij was in de ministerraad steeds
nadrukkelijk aanwezig wanneer het om de centen ging, maar voerde zijn be
ruchte begrotingsonderhandelingen met elke sectorminister persoonlijk bui
ten de ministerraad om. Drees, Van den Brink en Mansholt lijken daar het
minste last van te hebben gehad; de ministers van Wederopbouw en Volks
huisvesting, Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken (in verband
met de gemeentelijke financiën) het meest.
Lieftinck voerde bovendien kabinetsbeleid. Hij had zich neergelegd bij de
door formateur Romme in maart 1951 gekozen globale, indirecte methode
om de sociaal-economische problemen te lijf te gaan. De PvdA had hem no
dig.224 Bij de inhoud van het regeerprogram van 1951 heeft Lieftinck zich dus
neergelegd, hoewel zijn inzichten eind 1950, begin 1951 het hadden afgelegd
tegen die van Van den Brink.22" Bovendien was in het regeerprogram de weg
van het direct ingrijpen opengehouden.
Een van de hoofdbezwaren van Lieftinck tegen de in het begin van 1951
voorgestelde indirecte maatregelen was dat hij dit soort maatregelen minder
effectief achtte dan direct overheidsingrijpen. Bovendien werden de lasten
volgens hem niet evenredig verdeeld: de overheidshuishouding en de laag
ste inkomens zouden relatief het zwaarst getroffen worden. Particuliere in
vesteerders en 'welgestelden' bleven buiten schot. In de loop van januari
1951 werd duidelijk welk bedrag extra aan defensie besteed moest worden
en ook dat de dollarhulp daaraan gekoppeld zou worden. Lieftinck gaf zijn
verzet tegen de methode-Van den Brink op. Hij wist ook enig 'wisselgeld' te
verkrijgen: hogere belastingen voor niet-loontrekkers en het voortbestaan
van consumentensubsidies tot een plafond van ƒ 175 miljoen. De minister
van Financiën hoopte daarnaast via de Wet toezicht op het credietwezen op
korte termijn zijn monetaire instrumentarium te kunnen uitbreiden. De in
het voorjaar van 1951 voorgestelde belastingmaatregelen en het ongeveer te
gelijkertijd ingediende wetsontwerp leidden tot felle perscampagnes en ver
hitte parlementaire debatten. De regering stuurde via deze weg de particu
liere sector de richting op van de bestedingsbeperking, conform de in het re
geerprogram gemaakte afspraken. Lieftinck kreeg uiteindelijk in hoge mate
zijn zin, maar - zoals uit dit hoofdstuk bleek - dat had nogal wat voeten in de
aarde. De fiscale maatregelen werden door de KVP knarsetandend geslikt,
terwijl het wetsontwerp Toezicht op het credietwezen door Romme tot het
enig haalbare compromis werd gekneed, tot ongenoegen van menigeen in de
PvdA. Vervolgens liet Lieftinck het graag aan Romme over het compromis te
verdedigen. De pragmaticus had genoeg bereikt. In beide gevallen werden
de afspraken in het regeerprogram als doorslaggevend beschouwd. Het is
niet onwaarschijnlijk dat Lieftinck uit tactische overwegingen het belang en
de inhoud van het wetsontwerp heeft aangedikt met het oog op concessies,
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zodat hij in het debat over de belastingvoorstellen minder hoefde prijs te ge
ven.226
Lieftinck werd voortdurend geconfronteerd met de kritiek dat hij het land
welbewust in staatssocialistische richting drong. Hij zou een principieel dirigist zijn, uit op machtsvergroting van de overheid. De zware belastingdruk
en de lage-rente-politiek zouden daarvan het bewijs vormen. Deze verwijten
gingen erg ver. Lieftinck was hooguit een voorstander van ordening en van
actieve overheidsbemoeienis, op grond van zijn moderne economische op
vattingen. Hij koos meestal eenvoudig de beste pragmatische oplossing voor
de vraagstukken die zich op dat moment voordeden, maar stelde vooraf wel
duidelijke prioriteiten. Dirigisme heeft te maken met ambtenarij en daar had
Lieftinck een grote afkeer van. Zijn streven vanaf 1948 naar sluitende begro
tingen en naar overschotten leidde er juist toe dat het in de periode 19451948 voor de verwezenlijking van het herstel noodzakelijke dirigisme terug
gedraaid kon worden.227Op zijn rentepolitiek komen wij nog terug.
De bijzonder zware belastingdruk werd alom erkend, ook door degenen
die de minister steunden. Lieftinck was er in 1948 al van overtuigd dat de
teugels gevierd moesten worden als normale verhoudingen waren terugge
keerd, maar de devaluatie van 1949 kwam ertussen. In 1950 bracht een belas
tingherziening enige verlichting. De Koreacrisis leidde in 1951 alweer tot een
verzwaring. Pas in de loop van 1952 werd weer enige verlichting gebracht,
toen bleek dat het pakket uit de zomer van 1951 te zwaar was geweest. Lief
tinck antwoordde zijn critici in maart 1952: 'Als de hoge belastingen nodig
zijn om een monetair en betalingsbalansevenwicht te handhaven zijn deze
hogere belastingen het mindere kwaad, dat wij om der wille van het resul
taat dat er mede wordt bereikt, moeten aanvaarden, tenzij een andere en be
tere weg zou kunnen worden aangewezen om hetzelfde resultaat te berei
ken.'228 Het verwijt dat Lieftincks politiek het bedrijfsleven uitholde was
volgens hem niet terecht, omdat dit juist werd ontlast en door fiscale maatre
gelen als vervroegd afschrijven in een voordelige positie werd geplaatst. De
middengroepen werden steviger aangepakt, omdat de Duitse bezetter die
groepen volgens Lieftinck uit ideologische overwegingen minder zwaar be
last had. Dat werd na 1945 rechtgetrokken.229

De schuld- en rentepolitiek
Lieftinck kreeg felle kritiek op de door hem gevoerde staatsschuld- en lagerentepolitiek. Hij maakt zelf gewag van een heus beleggersfront dat zich te
gen zijn beleid verzette en dat zijn klachten in het parlement verwoord
kreeg, in het bijzonder door de ARP.230 In feite strekte de oppositie zich ook
uit tot W D en CHU en, zij het in mindere en mildere mate, de KVP. Van die
laatste groepering sprak bijvoorbeeld Lieftincks latere collega Van den Brink
zich direct na de oorlog in de senaat uit tegen de 'goedkoop-geldpolitiek'.
Ook verschillende wetenschappers bestreden Lieftincks politiek in woord en
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geschrift, zoals de jonge Rotterdamse hoogleraar H.J. Witteveen en diens col
lega G.M. Verrijn Stuart, de zoon van Lieftincks promotor.231 In latere ge
schriften van zijn hand heeft Lieftinck zich steeds verweerd tegen deze kri
tiek.232
De kritiek was dat Lieftinck te weinig staatsschuld verminderde. Boven
dien consolideerde Lieftinck die staatsschuld niet (snel) genoeg. Hij had, an
ders gezegd, sneller en meer schatkistpapier (korte-termijnschuld) moeten
omzetten in langere-termijn schuldbewijzen. Omdat de minister in gebreke
was gebleven, hadden banken en bedrijfsleven grote hoeveelheden schat
kistpapier in bezit. Dit vormde een latent inflatiegevaar omdat schatkistpa
pier makkelijk kon worden aangewend voor de financiering van bestedin
gen. De Koreahausse toonde volgens Lieftincks critici aan hoe reëel dit ge
vaar was. Lieftinck moest de banken en het bedrijfsleven beteugelen met in
grijpende dirigistische maatregelen (de Wet toezicht op het credietwezen),
omdat een discontoverhoging geen zoden aan de dijk had gezet. Een actiever
consolidatiebeleid had dit gevaar kunnen bezweren. Lieftinck weigerde vol
gens zijn critici een grootscheepse consolidatie omdat hij de bezitters van
schatkistpapier enkel over de streep kon krijgen door hoog renderende obli
gaties aan te bieden, terwijl hij zijn hart juist had verpand aan een lage rente.
De door Lieftinck kunstmatig laag gehouden rente bracht op zich zelf weer
talrijke bezwaren met zich mee: sparen werd er onaantrekkelijk door; de
rijksoverheid kon te gemakkelijk kapitaalintensieve investeringen plegen;
het bedrijfsleven stak geld in minder urgente investeringen die bij een hoge
re rente wellicht achterwege waren gebleven. De rente was kortom niet meer
het kompas aan de hand waarvan economische beslissingen werden geno
men. Lieftinck manipuleerde het kompas; hij frustreerde de marktwerking
ten behoeve van het overheidsbelang. Lieftinck hield, aldus Verrijn Stuart,
Nederland te lang gevangen in de greep van het dirigisme: '(•••) door het niet
consequent doorvoeren van de beginselen der geldsanering was een langere
bestendiging van het systeem van geleide economie uit de oorlogsjaren
(rantsoenering, prijs- en looncontröle, controle op toewijzing van investeringsgoederen, in- en uitvoerbeperking, deviezencontröle e.d.) nodig dan bij
strikte toepassing van deze op zich zelf volkomen rationele beginselen het
geval zou zijn geweest.'233
Lieftinck was in die tijd inderdaad een overtuigd voorstander van een
lage-rentepolitiek.234Hij had daarvoor verschillende argumenten. In de eerste
plaats hield een lage rente de investeringskosten van het bedrijfsleven laag.
Bovendien was het in de naoorlogse omstandigheden ongewenst om de
rente niet te matigen, terwijl bijvoorbeeld de lonen wel aan banden waren
gelegd. In de derde plaats was een lage rente gunstig voor de overheidsuit
gaven: de rentelasten op de staatsschuld bleven laag en de rentegevoelige
overheidsuitgaven als bouwkosten werden beperkt. Aan het laatste argu
ment zal Lieftinck het meeste gewicht hebben toegekend. Als minister van
Financiën plaatste hij het belang van de rijksbegroting op de voorgrond. Zijn
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uitspraak: 'Het is altijd als goed overheidsbeleid beschouwd om zo goed
koop mogelijk te lenen', is hiervoor mede een illustratie.235
Lieftinck ontkende dat hij de kapitaalmarkt gemanipuleerd had om de
rente laag te houden. Zijn aanpak zou wel degelijk marktconform zijn ge
weest. De staat had een feitelijke monopoliepositie op de kapitaalmarkt en
'heeft van deze positie systematisch zoveel mogelijk gebruik gemaakt en van
de lagere publiekrechtelijke lichamen geëist haar daarin te volgen. (...) Het is
waar dat de mogelijkheid, die werd geopend, om achterstallige belastingen
en de bijzondere heffingen met staatsfondsen a pari te betalen, koerssteun
aan de staatsfondsen impliceerde en zodoende rentestijging voorkwam,
maar dit was een neveneffect van een belastingfaciliteit, die op zichzelf ge
rechtvaardigd en nuttig was.'236 Geen manipulatie dus, wel een systematisch
gebruik van de feitelijke situatie, een helpende hand van de fiscale politiek
en een forse dwang richting provinciën en gemeenten.
En de consolidatie van de staatsschuld? Had Lieftinck meer moeten con
solideren en een eventuele rentestijging die daarvan het gevolg was voor lief
moeten nemen? Lieftinck gaf toe dat de consequentie van zijn aanpak was
dat 'er geen haast gemaakt werd met de consolidatie van vlottende schuld
237 Aan de andere kant beijverde hij zich om zijn critici ervan te overtui
gen dat er wel degelijk was geconsolideerd èn dat hij de staatsschuld naar
beneden had gebracht. Verschillende bijzondere omstandigheden, zoals de
enorme uitgaven voor het herstel en voor de acties in Indonesië, hadden hem
echter verhinderd hierin verder te gaan.238 Toen de begroting wèl overschot
ten ging vertonen, was er óók geconsolideerd en afgelost. Bovendien was het
volgens Lieftinck maar de vraag of het mogelijk en wenselijk was om het bij
het bedrijfsleven en institutionele beleggers aanwezige schatkistpapier op
grote schaal om te zetten in langlopende staatsleningen. Het bedrijfsleven
verwachtte namelijk, zoals later zou blijken niet ten onrechte, liquiditeitsspanningen. Het zou niet genegen zijn geweest de liquiditeiten uit handen te
geven, ook niet bij een hogere rente. De Nederlandsche Bank en de Verzeke
ringskamer hadden Lieftinck bovendien verzekerd dat een grootscheepse
consolidatie minder wenselijk was uit het oogpunt van een goede risicospreiding bij de institutionele beleggers.
Lieftinck heeft tijdens zijn bewind de staatsschuld inderdaad verminderd.
De binnenlandse staatsschuld daalde, maar daar stond een stijging van de
buitenlandse staatsschuld tegenover.239 Per saldo was de totale netto staatsschuldvermindering gering (namelijk van ƒ 22,9 naar ƒ 22,4 miljard), maar
inderdaad kunnen de buitengewone omstandigheden hiervoor als verzach
tende omstandigheid worden aangevoerd. Lieftinck verbeterde ook de sa
menstelling van de staatsschuld: het percentage vlottende schuld van de bru
to binnenlandse schuld daalde niet onaanzienlijk van 74 naar 52.240
De cijfers lijken dus te spreken in het voordeel van Lieftinck. Hoe de
ontwikkeling was geweest als hij zijn critici verder tegemoet was gekomen,
valt uiteraard niet te zeggen. Welke invloed zijn beleid heeft gehad op de na-
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tionale besparingen en welke rentestand er zonder 'ingrijpen' van Lieftinck
uit was komen rollen, valt evenmin te zeggen. Het belang van de overheids
financiën rechtvaardigde voor Lieftinck een zekere mate van dirigisme. Het
paste bovendien in het gehele regeringsbeleid van de eerste naoorlogse jaren.
Lonen, huren, pachten en winsten waren ook niet vrij. 'Tenzij men dat over
de hele linie fout acht en zijn hart aan de vrije markt heeft verpand, kan men
tegen het gevoerde rentebeleid principieel geen bezwaar maken’, aldus Lief
tinck.241 Toch waren bij het afscheid van Lieftinck de grenzen van dat diri
gisme in zicht.

Afscheid
Op 20 mei sprak Tweede-Kamervoorzitter L.G. Kortenhorst een kort woord
ter herinnering aan het feit dat Drees, Mansholt en Lieftinck al zeven jaren
onafgebroken minister waren, tevens een afscheidswoord aan het adres van
Lieftinck: 'Het is typerend voor de aard der problemen, welke in die jaren
ons hebben beziggehouden, dat het de Minister van Financiën geweest is, die
het veelvuldigst en het langdurigst in ons midden heeft vertoefd. Door een
sober cijfer moge dit feit aan de vergetelheid worden ontrukt. Minister Drees
voerde in het tijdperk van 7 jaren 123 maal in deze Kamer het woord, Minis
ter Mansholt 131 maal en Minister Lieftinck niet minder dan 375 maal, waar
van éénmaal, nl. bij de behandeling der belastingontwerpen in de zomer van
1951, ruim 4 uren aan één stuk. Wij allen hebben de indruk, dat ook, wan
neer deze Minister niet zichtbaar in ons midden verbleef, zijn geest meerma
len gezweefd heeft boven onze bijeenkomsten. Ook overigens zal deze Mi
nister in de parlementaire historie een bijzondere plaats innemen. Geen van
zijn voorgangers aan het Departement van Financiën sinds 1848 heeft zijn
portefeuille onafgebroken langer gedragen dan hij.'242 Op 1 juli 1952 verliet
zwaargewicht Pieter Lieftinck het departement waarop hij jarenlang zijn
stempel had gedrukt. Het ministerie van Financiën draagt nog steeds dit
kwaliteitsstempel.
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Stemverhoudingen belastingdebat 1951:
ontwerp 2105: wijziging inkomsten-, loon- en vermogensbelasting (bedrijfswinst, kin
deraftrek, vervr. afschrijving); aangenomen met 57 tegen 34 stemmen; vóór stemden
KVP (m.u.v. Lucas), PvdA, 3 CHU (Tilanus, Wttewaall van Stoetwegen, Kikkert); tegen
stemden: ARP, VVD, CPN, SGP, Welter, 4 CHU (Beernink, De Ruiter, Van de Wete
ring, Krol), 1 KVP (Lucas);
ontwerp 2106: verhoging vennootschapsbelasting; aangenomen met 90 tegen 2 stem
men; vóór stemden: KVP, PvdA, W D , CHU, ARP, CPN; tegen stemden: SGP, Welter;
ontwerp 2140: wijziging omzetbelasting; aangenomen met 59 tegen 31 stemmen; vóór
stemden: KVP, PvdA, 5 CHU (Tilanus, Krol, Kikkert, Wttewaall van Stoetwegen, De
Ruiter); tegen stemden: ARP, VVD, CPN, SGP, Welter, 2 CHU (Beernink, Van de Wete
ring);
ontwerp 2141: verhoging motorrijtuigenbelasting; aangenomen met 82 tegen 8 stem
men; vóór stemden: KVP, PvdA, W D , CHU, ARP; tegen stemden: CPN, SGP, Welter;
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ontwerp 2155: verhoging vermogensbelasting; aangenomen met 67 tegen 25 stemmen;
vóór stemden: KVP, PvdA, CPN, 5 CHU (Tilanus, Wttewaall van Stoetwegen, Kikkert,
Beernink, De Ruiter); tegen stemden: ARP, VVD, SGP, Welter, 2 CHU (Krol, Van de
Wetering);
ontwerp 2156: verhoging successierecht; aangenomen zonder hoofdelijke stemming
met aantekening van SGP en Welter dat zij geacht wensten te worden te hebben tegen
gestemd.
Het Parool, 14 juli 1951; H et V rije Volk, 14 juli 1951.
A lgem een Handelsblad, 17 juli 1951.
Trouw , 19 juli 1951.
de Volkskrant, 16 juli 1951.
Het Vrije Volk, 17 juli 1951.
de Volkskrant, 19 juli 1951.
H E K 1951-1952, 943
Ibidem, p. 923.
Ibidem, p. 915.
Ibidem, p. 925.
Ibidem, p. 917.
Ibidem, p. 948-949.
Ibidem, p. 949-951.
Ibidem, p. 953-954.
Ibidem, p. 958.
De Linie, 4 jan. 1952; vgl. De Tijd, 14 febr. 1952; D e Nieuw e Eeuw, 5 april 1952.
Bij de kritiek van D e Linie kunnen wel enkele kanttekeningen worden geplaatst. In de
eerste plaats bezag De Linie de cijfers sec, zonder melding te maken van een aantal bij
zondere factoren waarmee rekening moest worden gehouden. In de tweede plaats was
een niet onbelangrijke speling bij de raming redelijk; hiervoor werden in die tijd be
dragen van ƒ 300 a ƒ 500 miljoen genoemd. In de derde plaats kan het gebrek aan goed
cijfermateriaal bij de belastingdienst nog als verzachtende omstandigheid worden
aangemerkt (zie: Smeets, Tien jaar overheidsfinanciën’, p. 159-165; Lieftinck, 'Het Ne
derlandse financiële herstel’, p. 172).
Smeets, 'Tien jaar overheidsfinanciën', p. 161.
H T K 1951-1952, p. 2338.
H T K 1951-1952, Bijl. 2466, Technische herziening van enige tabellen van de omzetbelas
ting; H T K 1951-1952, p. 2331-2344; H T K 1951-1952, Bijl. 2573, Technische herziening
van enige tabellen van de omzetbelasting; H T K 1951-1952, p. 2369-2373; H E K 19511952, p. 953-955; H T K 1951-1952, Bijl. 2584, Wijziging in de heffing van omzetbelasting
ten aanzien van tijdschriften; H T K 1952-1953, p. 263-271. Zie ook: ARA, notulen MR, 28
april 1952, p. 3-4; Ibidem, 5 mei 1952, p. 2; Ibidem, 12 mei 1952, p. 4-7; Ibidem, 14 mei
1952, p. 1.
H T K 1951-1952, Bijl. 2512, Tijdelijke verlaging van de accijns voor sigaren; H T K 19511952, p. 2169-2172; H E K 1951-1952, p. 809-810.
Zie: H T K 1950-1951, p. 1351-1352 en p. 1381; H T K 1951-1952, p. 763, 797, 801 en 866;
H T K 1951-1952, Bijl. 2492, Wijziging van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, de
Loonbelasting 1940 en de Vennootschapsbelasting 1942; H T K 1951-1952, p. 2344-2350;
H E K 1951-1952, p. 1019-1024.
Zie het hoofdstuk 'Economische Zaken: taboe op direct overheidsingrijpen'.
H T K 1952-1953, Bijl. A, 2800, Millioenennota behorende bij de ontwerp-begroting voor
1953, p. 31. Zie de paragraaf over de werkloosheidsbestrijding in het hoofdstuk betref
fende het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
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Centraal Planbureau, Conjunctuurpolitiek in en om de jaren vijftig ('s-Gravenhage 1963) p.
24; J. Pen, Trekken en duw en in de conjunctuurpolitiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding
van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te G roningen, op 21 april 1956 (Leiden
1956) p. 17-18.
Herdrukt in: P. Lieftinck, Z uiver uw zilver. Voordrachten en opstellen over monetaire en fis
cale politiek (Den Haag 1962) p. 183-201; op p. 202-209 volgde de rede die Lieftinck in de
Eerste Kamer gehouden had.
Van 1945 tot 1951 werden in 25 gevallen die wenken niet opgevolgd. Zie H.W.J. Bos
man, De wet toezicht kredietwezen (Leiden 1958) p. 50; vgl. verder: M.E.J. Klompé en
J.W J.M . van der Vossen, 'Zestig jaar bankentoezicht: van vrijwillige samenwerking tot
Tweede Bankenrichtlijn', De Naamloze Vennootschap 68 (1990) p. 262-268.
Vgl. M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1 945, deel 2, De periode
van het kabinet-Beel, 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, band B ('s-Gravenhage 1989) p. 10211023. De KVP-passage werd opgenomen in art. 9 lid 4 Bankwet-1948.
Ibidem, p. 1017. De Bankraad bestond uit vier commissarissen van De Nederlandsche
Bank, twaalf in overleg met de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en So
ciale Zaken benoemde kroonleden en een koninklijk commissaris die als voorzitter
fungeerde. Drie kroonleden vertegenwoordigden 'de deskundigheid op het gebied van
het geld- en bankwezen'. Daarnaast waren als kroonleden aangewezen: twee verte
genwoordigers van de handel (inclusief verkeer), twee van de nijverheid, twee van het
agrarisch bedrijfsleven en drie van de gezamenlijke centrale werknemersorganisaties.
Vgl. Bosman, De wet toezicht kredietwezen, p. 53. Het concept-wetsontwerp, het advies
van de Bankraad en dat van de SER (zie hierna) zijn gepubliceerd in H T K 1950-1951,
Bijl. 2149, ontwerp van Wet Toezicht op het credietwezen, nr. 5. De Bankraad had er
voor gepleit alsnog het advies van de bedrijfsorganisaties in te winnen. Lieftinck koos
voor de SER, het centrale orgaan van die organisaties.
Lieftinck zou volgens zijn critici verzuimd hebben deze latente inflatiedreiging af te
wenden door de uitgifte van langlopende staatsleningen met een hogere rente. Op de
ze wijze had de minister consolidatie kunnen forceren (vgl. G.M. Verrijn Stuart, 'Tien
jaar bankpolitiek' in: Tien jaar economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945-1955 (Den
Haag 1955) p. 52-60, door Lieftinck zelf bestreden in: Lieftinck, 'Het Nederlandse fi
nanciële herstel', p. 183-185; vgl. verder de diesrede 'Crisis der conjunctuurpolitiek', ge
houden door H.J. Witteveen op 8 nov. 1951, de derde dag van het debat in de Tweede
Kamer en gepubliceerd in: H.J. Witteveen, C onjunctuur theorie en conjunctuurpolitiek
(Haarlem 1952) p. 49-79).
Vgl. De Nederlandsche Bank NV, Report for the year 1950 presented to the general meeting
o f shareholders held on april 24 1951 (Amsterdam 1951) p. 73-84. Lieftinck had zijn maat
regelen met opzet niet op art. 9 lid 4 Bankwet-1948 gebaseerd, omdat hij aan een amvb
op grond van dit artikel geen sanctie kon verbinden.
Vgl. Het ontwerp van wet toezicht op het credietwezen. Rapport van de Commissie-Groeneveld,
ingesteld door het C entrum voor Staatkundige V orm ing (Den Haag 1951) p. 13.
H E K 1950-1951, Bijl. A, 1900, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, Financiële be
schouwingen, W , p. 4.
Vgl. Bosman, De wet toezicht kredietwezen, p. 53-54. Het SER-advies dateerde van 17
febr. 1951.
ARA, notulen MR, 26 febr. 1951.
CPG, archief Drees, map 5, Ontwerp-program door de vijf (wn.) fractievoorzitters op 2
maart 1951 aanvaard als grondslag voor de samenstelling van een kabinet.
H T K 1950-1951, p. 1240.
Ibidem, p. 1399, discussie bij de interpellatie-Nederhorst over de bestedingsbeperking.
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Vgl. V rij Nederland, 2S apr. 1951; H T K 1950-1951, Bijl. 2147, Nota inzake bezuinigings
maatregelen op de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951; Ibidem, Bijl. 2148, Nota in
zake het beeld van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951; Ibidem, Bijl. 2149, ont
werp van Wet Toezicht op het credietwezen, nr. 3, MvT, p. 4-9.
H E K 1950-1951, p. 372-373.
H.F. van Leeuwen, Het credietwezen onder toezicht (Amsterdam 1951) p. 4 (Van Leeuwen
was directeur van de Twentsche Bank); A. Zeegers, 'Socialisatie van het credietwezen',
Antirevolutionaire Staatkunde 21 (1951) p. 206-207.
Vgl. De Maas- en Roerbode, 12 juni 1951, die uitgebreid het adres citeerde; N ieuw NoordHollands Dagblad, 13 juni 1951; Het Vrije Volk, 8 juni 1951.
ARA, notulen MR, 4 juni 1951; vgl. H T K 1950-1951, p. 326, mededeling Romme en p.
331, mededeling Lieftinck.
Zie Het Vrije Volk, 13 juni 1951 en de Volkskrant, 14 juni 1951.
ARA, notulen MR, 18 juni 1951.
Vgl. De Stem, 27 juni 1951 en Het Parool, 28 juni 1951.
Het Vrije Volk, 23 juni 1951.
H T K 1950-1951, p. 2213, mededeling en citaat van Ritmeester en Ibidem, p. 262 e.v., me
dedeling van Van de Wetering.
Vgl. de Volkskrant, 26 juni 1951; De Nieuw e Eeuw , 23 juni 1951; Het Vrije Volk, 2 8 juni
1951; Het Parool, 27 en 28 juni 1951.
H T K 1950-1951, p. 2173,2174, 2212,2213 en 2237.
Ibidem, Bijl. 2149, nr. 2, W , p. 1-12. Het verslag was ondertekend door Romme, Schou
ten, Van de Wetering, Hofstra en Ritmeester.
Art. 10 lid 5 (OvW d.d. 19 april 1951): De voorschriften kunnen uitsluitend inhouden:
a. bepalingen nopens de minimale omvang der liquide middelen of van bepaalde on
derdelen dier middelen, in verhouding tot het totale bedrag der toevertrouwde gelden
of van bepaalde onderdelen van die gelden;
b. bepalingen nopens de maximale omvang der credietuitzettingen of beleggingen of
bepaalde onderdelen dezer activa, al dan niet in verhouding tot het eigen vermogen of
in verhouding tot de toevertrouwde gelden of bepaalde onderdelen van die gelden;
c. het verbod of de beperking van het verlenen van bepaalde soorten of vormen van
credieten of van credieten die een bepaalde omvang te boven gaan, dan wel het verbod
van het verlenen van bepaalde soorten of vormen van credieten of van credieten die
een bepaalde omvang te boven gaan zonder voorafgaande toestemming van de Bank;
d. het verbod of de beperking van het verrichten van bepaalde soorten of vormen van
beleggingen of van beleggingen die een bepaalde omvang overtreffen, dan wel het
verbod van het verrichten van bepaalde soorten of vormen van beleggingen of van be
leggingen die een bepaalde omvang overtreffen zonder voorafgaande toestemming
van de Bank;
e. bepalingen nopens de ten minste te bedingen rente zomede nopens de rente, ten
hoogste te vergoeden voor toevertrouwde gelden.
In het rapport werd als uitgangspunt genomen dat eerst op grond van art. 17 van de
Bankwet-1948 een wettelijke grondslag aan het gehele geldstelsel moest worden gege
ven, voordat het girale geld wettelijk geregeld werd en door kredietcontrole kon wor
den begrensd. Lieftinck draaide de volgorde om. Terecht, aangezien art. 17 Bankwet1948 veel minder ruim was dan de commissie-Groeneveld dacht. Het had namelijk
geen betrekking op het girale geld (vgl. Bosman, De wet toezicht kredietwezen, p. 61; vgl.
ook het voorstel dat Lieftinck op 11 juni 1951 in de ministerraad verdedigde en dat
hiervóór al ter sprake kwam).
Rapport-Groeneveld, p. 13.
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174 H T K 1950-1951, p. 292, mededeling van Romme.
175 H T K 1950-1951, Bijl. 2149, nr. 7, MvA, p. 13-25. Bij de handelsbanken en de centrale
landbouwkredietinstellingen moest het toezicht rechtstreeks door De Nederlandsche
Bank worden uitgeoefend vanwege hun grote monetair belang. Lieftinck vreesde
waarschijnlijk de vorming van een machtsblok van publiekrechtelijk georganiseerde
handelsbanken tussen de minister en de individuele banken in.
176 Vgl. Brabants Nieuioblad, 3 sept. 1951; Nieuw e Haarlemse Courant, 3 sept. 1951; Gazet van
Lim burg, 5 en 11 sept. 1951; Het Vrije Volk, 5 sept. 1951; Ons Noorden, 13 sept. 1951.
177 Zie 'Financieel-economisch urgentieprogram 1951', Paraat 6 (1951-1952) nr. 26, p. 10-12;
vgl. ook: F.J.F.M. Duynstee, De kabinetsformaties 1946-1965 (Deventer 1966) p. 52-53.
178 Zie H T K 1951-1952, Bijl. 2149, nr. 11, Verslag van het mondeling overleg d.d. 24 okt.
1951. Waarschijnlijk vond dit overleg plaats vóór 8 oktober 1951, aangezien Lieftinck
op die dag verslag uitbracht in de ministerraad (zie ARA, notulen MR, 8 okt. 1951,
punt 21: Overleg met de Kamer over de credietcontröle).
179 Vgl. H T K 1950-1951, p. 292, mededeling van Romme.
180 ARA, notulen MR, 8 okt. 1951.
181 Vgl. H T K 1951-1952, Bijl. 2149, nr. 12, Tweede Nota van Wijzigingen, p. 45-47. In art. 14
kwam de minister uiteindelijk met het voorstel commissies van advies in te schakelen.
Deze commissies zouden door de minister worden samengesteld uit de representatie
ve organisaties van afzonderlijke groepen van kredietinstellingen. Bij een ongunstig
advies mochten de regels slechts bij wet gegeven worden (Ibidem, p. 46). Het toetsingsrecht werd gestuit op de wijze zoals Romme dat had voorgesteld. Dit kwam tot uit
drukking in een nieuw artikel 12.
182 Bosman, De wet toezicht kredietwezen, p. 63.
183 Vgl. V rij Nederland, 1 nov. 1951; vgl. voor de nog steeds aanwezige kritiek op het ont
werp in katholieke kring: D e N ieuw e Eeuw , 3 nov. 1951 (artikel van G.W. Groeneveld!);
D e Tijd, 5 nov. 1951; Utrechts Katholiek Dagblad, 6 nov. 1951; Het Parool, 5 nov. 1951.
184 H T K 1950-1951, p. 251-256; vgl. de Volkskrant, 7 nov. 1951.
185 Ibidem, p. 256-260.
186 Ibidem, p. 262-267 en 316.
187 Ibidem, p. 267-273.
188 Ibidem, p. 273-278 en 318-319.
189 Ibidem, p. 279-283.
190 Ibidem, p. 288-293.
191 Ibidem, p. 293-299.
192 Ibidem, p. 299-313; vgl. de Volkskrant, 9 nov. 1951.
193 H T K 1950-1951, p. 314-319.
194 Ibidem, p. 324-327.
195 Ibidem, p. 330-342.
196 de Volkskrant, 10 nov. 1951. In dezelfde lijn: M.M.A.A. Janssen, 'Toezicht credietwezen',
Katholiek Staatkundig Maandschrift 5 (1951-1952) p. 360-364.
197 Het Vrije Volk, 10 en 13 nov. 1951.
198 Paraat 6 (1951-1952) nr. 33,16 nov. 1951.
199 Ibidem , nr. 35, 30 nov. 1951. Het blad citeerde Elseviers Weekblad, 17 nov. 1951 en het
Weekblad van de V V D (bedoeld zal zijn: Vrijheid en Democratie) van dezelfde datum.
200 H E K 1951-1952, p. 108-113.
201 Ibidem, p. 113-116 en 135-136.
202 Ibidem, p. 116-119.
203 Ibidem, p. 119-125.
204 Ibidem, p. 126-128.
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205 Ibidem, p. 128-134 en 137-139.
206 Zie C. Goedhart, 'Tien jaar monetaire politiek’ in: Tien jaar economisch leven in Nederland.
Herstelbank 1945-1955 (Den Haag 1955) p. 143-144.
207 Bosman, De wet toezicht kredietwezen, p. 64-65.
208 Emile van Lennep, In de wereldeconomie (Leiden en Antwerpen 1991) p. 60.
209 Vgl. Goedhart, 'Tien jaar monetaire politiek', p. 142-143.
210 Ibidem, p. 135.
211 Vgl. G.E. van Walsum, 'Lieftinck: verguisd èn populair. Een karakteristiek van de
mens, de econoom en de politicus', V rij Nederland, 26 jan. 1952.
212 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck, p. 166-167. Lieftinck verklaarde hier dat hij tegen
stander was van de instelling van een Europese centrale bank naar analogie van de
Bundesbank, omdat de Duitsers in hun bankwet geen aanwijzingsbevoegdheid van de
minister van Financiën hadden opgenomen. Dat was volgens hem ondemocratisch.
213 Ibidem, p. 144.
214 Aldus Lieftinck zelf in januari 1952 in de Eerste Kamer bij de verdediging van het
wetsontwerp Toezicht op het credietwezen: H E K 1951-1952, p. 129.
215 Vgl. Regout, H E K 1950-1951, p. 920-921.
216 Vgl. Jaap Hoek, Herstel en Vernieuw ing, p. 207 e.v.; Van Walsum, 'Lieftinck: verguisd èn
populair'; W D-fractieleider P.J. Oud prees Lieftinck bijvoorbeeld bij gelegenheid van
diens verdediging van het wetsontwerp Toezicht op het credietwezen voor diens con
sequente staatssocialistische opvattingen: H T K 1951-1952, p. 279 e.v.
217 Voor Lieftincks verklaring: H E K 1951-1952, p. 313.
218 De lopende uitgaven, de uitgaven in verband met het naoorlogs herstel en het Landbouw-Egalisatiefonds (de uitgaven aan voedselsubsidies) samen sloten met een posi
tief saldo. Inclusief de kapitaalsuitgaven was er een tekort van ƒ 267 miljoen dat een
voudig leek te kunnen worden gedekt door het inhalen van belastingachterstand en
door leningen (vgl. 'Aantekening. De Millioenertnota 1952', E SB , 19 sept. 1951).
219 H.J. Hofstra, 'Het begrotingsbeleid in de periode van wederopbouw' in: J.M.M.J. Clerx
e.a. eds., D e macht van ministers van Financiën en hoe collega-ministers de schatkist ledigen
(Z.pl. 1993) p. 14.
220 Elseviers Weekblad, 17 mei 1952.
221 'Zeven jaren schuldpolitiek', ESB , 11 juni 1952, p. 453.
222 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck, p. 121.
223 Hofstra, 'Het begrotingsbeleid in de periode van wederopbouw', p. 13-14.
224 Lieftinck twijfelde: hij wilde scheiden van zijn vrouw en zijn twee oudste kinderen
zouden gaan studeren. Dat bracht hem op financiële lasten die hij met zijn ministerssa
laris van ƒ 18.000 per jaar onmogelijk dacht te kunnen dragen (vgl. Bakker en Van
Lent, Pieter Lieftinck, p. 177-179).
225 Overigens geloofde Lieftinck niet in de berekeningsmethodes van directeur J. Tinber
gen van het CPB. Diens cijfers vormden de basis van de economische rapporten die de
inhoud van het regeerprogram hadden bepaald. Dit heeft zeker een rol gespeeld bij
Lieftincks opstelling ten aanzien van de voorgestelde indirecte maatregelen (vgl. Bak
ker en Van Lent, Pieter Lieftinck, p. 118). Lieftincks voorkeur voor direct ingrijpen was
al in de jaren dertig gebleken. Als jong ambtenaar op het ministerie van Handel en
Nijverheid schreef hij persoonlijk de eerste contingenteringsnota en ontwierp hij de Retorsiewet! (vgl. Ibidem, p. 42).
226 Vgl. 'Zonder credietcontróle wordt Nederland onregeerbaar’, Het V rije Volk, 23 juni
1951. Dit was een uitgebreide weergave van een rede van de minister, in grote opmaak
op de voorpagina.
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227 Vgl. over de kenmerken van het 'dirigisme' in die tijd: F. Collin, 'De ware oorzaak van
het modern dirigisme. Rede uitgesproken door Prof. F. Collin op 29 juni 11. voor het
Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond', R echtskundig Weekblad 15 (1952) p. 18091818.
228 H E K 1951-1952, p. 314. Hij ontkende dat de toenemende werkloosheid van de laatste
maanden samenhing met de belastingdruk. Deze was vooral van structurele aard
(landbouw, rijstpellerijen, sigarenindustrie) en hing ten dele samen met een tijdelijke
terugslag na een omvangrijke voorraadvorming èn een teruggang van de woningbouw
die volgens Lieftinck spoedig overwonnen zou zijn.
229 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck, p. 145.
230 Ibidem, p. 116-117.
231 H.J. Witteveen, Conjunctuurtheorie en conjunctuurpolitiek. De huidige ontwikkeling der conjunctuurtheorie en de crisis der conjunctuurpolitiek (Haarlem 1952) p. 58 e.v.; G.M. Verrijn
Stuart, Tien jaar bankpolitiek', p. 45-75.
232 P. Lieftinck, 'Het Nederlandse financiële herstel', p. 159-187. Zie ook zijn rede in de
Eerste Kamer van 5 maart 1952, met name H E K 1951-1952, p. 316-327.
233 Verrijn Stuart, 'Tien jaar bankpolitiek' p. 51.
234 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck, p. 116.
235 Lieftinck, 'Het Nederlandse financiële herstel', p. 184.
236 Ibidem.
237 Bakker en Van Lent, Pieter Lieftinck, p. 116.
238 Lieftinck kon ook wijzen op twee bijzondere factoren die de binnenlandse staatsschuld
nadelig hadden beïnvloed. In de eerste plaats was de staatsschuld belangrijk verhoogd
doordat in 1947 de Staat met de Nederlandsche Bank een akkoord had gesloten tot
overneming van het waardeloze Rijksmarkenbezit van ƒ 6 miljard. Een tweede belang
rijke stijging was het gevolg van de totstandkoming van de Wet op de Materiële Oor
logsschade in 1948.
239 De stijging van de buitenlandse staatsschuld was onder meer het gevolg van de in 1947
getroffen schuldovereenkomsten met de Engelse en Amerikaanse regeringen over de
afwikkeling van militaire uitgaven en andere oorlogsschulden. Ook de devaluatie van
de gulden in 1949 had tot de stijging bijgedragen. Daarentegen zou de buitenlandse
schuld het dubbele hebben bedragen als er geen Marshallhulp was geweest (Lieftinck,
'Het Nederlandse financiële herstel', p. 185).
240 Lieftinck, 'Het Nederlandse financiële herstel', p. 181; Zie ook: H E K 1951-1952, p. 316327.
241 Lieftinck, 'Het Nederlandse financiële herstel’, p. 184.
242 H T K 1951-1952, p. 2384.
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HOOFDSTUK IV
SOCIALE ZAKEN: SPANNING TUSSEN HET SOCIAAL
WENSELIJKE EN ECONOMISCH MOGELIJKE
P.G.T.W. van Griensven

Inleiding
Minister van Sociale Zaken A.M. Joekes kon na zijn eerste ambtstermijn
(1948-1951) niet terugblikken op een indrukwekkende hoeveelheid wetge
ving, hetgeen hem de nodige kritiek uit de Kamer had opgeleverd. Joekes
had zich verdedigd met de stelling dat zijn beleid, gezien de economische
omstandigheden, weliswaar sober was, maar toch gestaag voortschreed.
Heel wat wetgeving was bovendien nog in voorbereiding.1
Dat Joekes na de formatie van maart 1951 zou terugkeren, was allerminst
vanzelfsprekend. Tijdens die formatie zijn verschillende namen genoemd
voor de ministerspost op Sociale Zaken. In de formatieperiode-Steenberghe
werd bijvoorbeeld W. Drees gevraagd èn vice-minister-president èn minister
van Sociale Zaken te worden.2 PvdA-fractievoorzitter J. Burger stelde in een
brief aan formateur C.P.M. Romme dat in het kader van de basisverbreding
W.F. de Gaay Fortman (ARP) op Sociale Zaken acceptabel was voor de
PvdA.3 Op een door Romme op 3 maart 1951 opgestelde ontwerp-ministerslijst zou Sociale Zaken worden gerund door de PvdA'er J. in 't Veld, minister
van Wederopbouw en Volkshuisvesting in het kabinet-Drees-Van Schaik.4
Joekes continueerde uiteindelijk toch zijn ministerschap. In zijn tweede
ambtstermijn onderging hij begin september 1951 een zware operatie waar
door hij twee maanden aan zijn ziekbed was gekluisterd. Staatssecretaris
A.A. van Rhijn schreef jaren later: 'Nog herinner ik me, naast hem zittende in
de Eerste Kamer, hoe moeilijk het hem was de sprekers bij de behandeling
van zijn begroting te beantwoorden, zodat een ernstige vermoeidheid hem
overviel.'5 Joekes hervatte zijn werkzaamheden weer op 8 november 1951.6
Het was de vraag of hij de (fysieke) kracht had om het karwei op het zware
departement van Sociale Zaken te klaren en of hij, met de beide staatssecre
tarissen Van Rhijn en P. Muntendam, zijn critici alsnog de mond kon snoe
ren.
De bewindslieden hadden een flinke klus te klaren. De minister van Socia
le Zaken en Volksgezondheid was de eerstverantwoordelijke op het gebied
van het loonbeleid en het werkgelegenheidsbeleid. In de eerste twee delen
van dit hoofdstuk worden beide beleidsterreinen beschreven in het licht van
de bestedingsbeperking waartoe het kabinet-Drees II had besloten. Tijdens
deze kabinetsperiode kwam het ook tot een verdere uitbreiding van de socia
le verzekeringswetgeving: de Noodwet Kinderbijslag kleine zelfstandigen en
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de Pensioen- en Spaarfondsenwet vonden hun weg naar het Staatsblad. In het
derde deel van dit hoofdstuk zullen daarnaast de perikelen rond het ontwerp-Ouderdomswet worden beschreven. Onder het kopje 'Overheidsbe
moeienis versus particulier initiatief' wordt tenslotte ingegaan op de discus
sies rond de thema's emigratie, beroepskeuzevoorlichting, uitvoeringsorga
nisatie van de sociale verzekering en gezondheidszorg. Bij al deze discussies
was de belangrijkste vraag uit het parlement of de bewindslieden van Sociale
Zaken een juiste afweging hadden gemaakt tussen de belangen van de over
heid en van de maatschappelijke organisaties en instellingen.

Hare M ajesteit en minister A.M. Joekes op werkbezoek, 28 april 1951

De bestedingsbeperking en de lonen
Het regeerprogram
Het nieuwe kabinet wilde de komende vier jaar telkens ƒ 1,5 miljard uittrek
ken voor militaire uitgaven; dit betekende ƒ 500 miljoen extra per jaar. Het
betalingsbalanstekort diende 'op snelle wijze te worden weggewerkt, door
de consumptie en investeringen in overeenstemming te brengen met de
netto-productie plus de eventueel nog te verkrijgen buitenlandse hulp'. Te
genover een consumptiebeperking van 1% moest een investeringsbeperking
van ten hoogste 5% worden gerealiseerd. De subsidies op levensmiddelen,
begin 1951 opgelopen naar ƒ 445 miljoen, werden gebonden aan een maxi
mumbedrag van ƒ 175 miljoen. Met de Stichting van de Arbeid zouden be
sprekingen worden gevoerd over compensatie, 'waarbij de Regering echter
vooropstelt, dat een reële verlaging van de koopkracht aanvaard zal moeten
worden'. Hoewel inmiddels vaststond dat hierbij moest worden gedacht aan
een koopkrachtdaling van 5%, werd dit cijfer niet genoemd vanwege het nog
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te voeren overleg.7 Twee groepen wilde de regering zo veel mogelijk ont
zien: de ouden van dagen en de grote gezinnen.
Daarnaast zou de investerings- en consumptiebeperking '(...) in de pu
blieke sfeer voornamelijk door rechtstreekse centrale beïnvloeding (gestalte
krijgen) terwijl in de particuliere sfeer de monetaire en fiscale restricties pri
mair zullen zijn, hetgeen in bepaalde gevallen de mogelijkheid openhoudt
voor physieke controles'. In het regeerprogramma stond ook nog vermeld
dat structurele werkloosheid zo veel mogelijk moest worden voorkomen en
dat de regering zou nagaan of het mogelijk was de consumptie af te remmen
zonder de inkomens zelf te verlagen.

De regeringsverklaring
Drees sprak op 17 maart in de Tweede Kamer de regeringsverklaring uit. Die
was iets concreter dan het, niet gepubliceerde, regeerprogram. Bij de investe
ringsbeperking moesten Rijk, provincies en semi-publieke lichamen het
voortouw nemen. De particuliere investeringen zouden in de eerste plaats
via indirecte weg (belastingen) afgeremd moeten worden. Het grote belang
van de woningbouw en de werkgelegenheid noopten tot voorzichtigheid.
De verbruiksbeperking kreeg gestalte door belastingverhoging, met name
op luxe-artikelen en door subsidieverlaging. Teneinde hamsteren en onge
oorloofde winsten te voorkomen had de regering met onmiddellijke ingang
de grondstoffenprijzen op de nieuwe basis vastgesteld. De regering zou 'zo
spoedig mogelijk' overleg plegen met de Stichting van de Arbeid over de
reeds ontstane achterstand bij de lonen. Een volledige compensatie voor de
prijsstijgingen achtte zij echter op voorhand onmogelijk. Bij 'ongemotiveerde
prijsverhogingen' zou de regering 'onverwijld tot het vaststellen van een ge
detailleerde prijsregeling’ overgaan. Daarnaast werd een scherpe controle op
onverantwoorde prijsafspraken in het vooruitzicht gesteld.
Drees verklaarde tenslotte dat de ouden van dagen en grote gezinnen
konden rekenen op extra aandacht van de regering, die zich verplicht achtte
bij het geheel van maatregelen te letten op de sociale rechtvaardigheid.8

Het debat over de regeringsverklaring
Burger ging bij het debat over de regeringsverklaring uitvoerig in op een
ontwikkeling die de socialisten zorgen baarde: de geleidelijke verschuiving
in de verdeling van het nationale inkomen ten nadele van de loontrekken
den. Hij constateerde dat dit ten dele onvermijdelijk was, gegeven 'de nog
goeddeels kapitalistische structuur' van de samenleving. Maar 'toch wordt
ergens de grens bereikt, die voor socialisten in een kapitalistische samenle
ving nog kan worden aanvaard'. Het tijdstip kwam nabij dat niet langer kon
worden meegewerkt aan een verdere verschuiving ten nadele van de loon161
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trekkenden. De PvdA zou er scherp op toezien dat er een einde kwam aan
deze neergaande lijn. Zij zou er voor waken dat de koopkrachtverlaging
binnen enge, strikt onvermijdelijke grenzen bleef.9
Burgers partijgenoot H.J. Hofstra legde uit waar voor de PvdA de schoen
wrong in het program. Volgens hem verwachtte de regering te veel van glo
bale financiële en fiscale maatregelen. 'Zij (de ministers) doen hier herhaalde
lijk toch wel denken aan een kind, dat een nieuw stuk speelgoed heeft ge
kregen en nu naar niets anders meer wil omzien, of aan zekere universele
geneesmiddelen, waarvan beweerd wordt, dat zij zowel hoofdpijn als ek
sterogen zouden kunnen genezen.' Dit heilige geloof in globale maatregelen
deelde de PvdA niet. Zij wilde volgens een weloverwogen plan hard en di
rect ingrijpen door middel van prijsbeheersing, investeringscontrole, produc
tievoorschriften en distributie. Een tweede groot bezwaar betrof de imple
mentatie van de maatregelen. 'Wat voorkomen moet worden, is, dat weer de
kleine man het eerste de dupe wordt en dat de offers van andere zijde naar
een verre toekomst worden verschoven.' De consumptiebeperking kreeg
meteen haar beslag, terwijl de (progressieve) belastingverhoging pas in een
veel later stadium effect ging sorteren. Hofstra wenste een snelle beslissing
over de compensatie voor de subsidieverlaging. Zijn partij was bereid 'in be
ginsel steun aan dit program te geven, waarbij wij ons echter moeten voor
behouden, elke concrete maatregel in critisch constructieve geest te beoorde
len'.10
De medewerking van de PvdA aan de uitvoering van het regeerprogram
was volgens KVP-woordvoerder J.G. Stokman van groot belang in verband
met het 'sociale weerstandsvermogen'. Zijn fractiegenoot W.J. Andriessen
vond de regeringsverklaring te vaag. Hij was vooral geïnteresseerd in de be
paling over de grote gezinnen en wilde weten of het kabinet voornemens
was een verhoging van de kinderbijslag, liefst nog met een sterkere progres
sie, door te voeren. Met CHU-fractievoorzitter H.W. Tilanus vroeg hij de re
gering de positie van de groep van kleine zelfstandigen en kleine rentetrek
kers nog eens te bezien.11
Waarom, zo vroeg H. Gortzak (CPN) zich af, had de PvdA, die nu on
verwijld een loonsverhoging vroeg, deze eis niet gesteld in het formatieoverleg en was de regeringsdeelname er niet afhankelijk van gemaakt?
'Waarlijk: men moet werkelijk beschikken over de brutaliteit van: laten wij
zeggen, de Amerikaanse beul, die onschuldige negerjongens op de electrische stoel brengt, of van de Duitse oorlogsmisdadigers, die het niet "gewuszt" en niet "gewollt haben", om het sprookje te vertellen, dat er van de
rechtvaardige verdeling van de armoede sprake zou zijn in ons land.' Gort
zak diende een motie in waarin een onmiddellijke prijsstop, volledige com
pensatie door een verhoging van lonen en salarissen en minder belasting
voor het arbeidersbudget werden geëist. Zonder succes, alleen de CPN-leden
stemden voor.12
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Minister-president Drees antwoordde de Kamer dat de vermindering van
de subsidies inderdaad snel was doorgevoerd, maar dat was onvermijdelijk
omdat anders de voorziening van enkele producten in gevaar dreigde te
komen. Het overleg over de compensatie zou diezelfde dag nog worden ge
opend. Over de inzet van de regering kon hij geen mededeling doen. Ook
over de positie van de ouden van dagen, de gepensioneerden en andere
groepen met kleine vaste inkomens was nog overleg noodzakelijk. Drees
voegde daar aan toe: 'Men moet echter niet menen, dat wij alle categorieën
kunnen helpen, dat wij met name ook diegenen zouden kunnen helpen, die
niet reeds onder een algemene wettelijke regeling vallen of niet met de
Overheid als werkgeefster in enigerlei verband staan. Het is nu eenmaal niet
mogelijk allen te helpen, die een vast inkomen hebben.' Vooral voor deze
groepen was het van belang om onnodige prijsstijgingen te voorkomen. 'Wij
hebben nog het apparaat van prijsbeheersing, zij het van bescheiden om
vang. Het is duidelijk, dat het, zo nodig, zal worden uitgebreid.' In antwoord
op de kritiek van PvdA-zijde verklaarde de minister-president dat 'toch al
gemeen wordt aanvaard, dat wij in de eerste plaats algemene maatregelen
nodig hebben en dat daarna, zo nodig, ook directe maatregelen moeten wor
den aangewend'.13
Andriessen was niet tevreden. Hij wilde weten of de passage in de rege
ringsverklaring de mogelijkheid uitsloot om te komen tot een wijziging van
de kinderbijslag. Drees antwoordde dat de kinderbijslag één van de weinige
mogelijkheden was om het grote gezin tegemoet te komen.14 Andriessen
nam voorlopig genoegen met dit antwoord.

Dreigende sociale onrust

De Volkskrant kopte op 19 maart 1951: 'Brood, vet en margarine vandaag
duurder' en 'Prijsverhogingen zonder overleg aangekondigd. Raad van Vakcentralen ernstig teleurgesteld. Telegrafisch beroep op minister-president'.15
Die Raad van Vakcentralen (RVV) verklaarde zich op 21 maart 1951 in een
memorandum in principe akkoord met een verbruiksbeperking van 5% ge
zien de deplorabele economische toestand waarin Nederland zich bevond.
De Raad eiste wel overleg tussen regering en bedrijfsleven over nader vast te
stellen maatregelen, zowel op het gebied van de fysieke investeringscontrole,
prijsbeheersing, als bijzondere versoberingsmaatregelen.16 De RVV verwees
naar de gebrachte offers en naar een SER-rapport van januari 1951 waarin
was gesteld dat bij een eventuele verbruiksbeperking rekening gehouden
diende te worden met een sedert september 1949 opgetreden verschuiving in
de verdeling van het nationale inkomen. De SER had in eerste instantie fisca
le en prijspolitieke maatregelen aanbevolen. De R W vroeg om een snelle be
slissing, want de agitatie van de communisten tegen de scherpe prijsstijgin
gen en de subsidieverlaging dreigde aan te slaan. Een 'noodverband', nog
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karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 24 januari 1951

diezelfde week aan te leggen, zou een 'ernstige verstoring van de arbeidsvrede na de Paasdagen (...) kunnen voorkomen'. Een definitieve oplossing,
ook voor de uitkeringen, zou rond 1 april gestalte moeten krijgen.17

TWEEËRLEI

OFFER

Staatssecretaris Van Rhijn, tevens voorzitter van de Interdepartementale
Commissie inzake de Loon- en Prijspolitiek (LPC), deed op 21 maart in de
ministerraad verslag van de besprekingen tussen LPC en Stichting van de
Arbeid. Volgens Van Rhijn trokken NVV en CNV eenzelfde spoor; het
standpunt van de KAB was minder duidelijk. Uitgaande van een stijging van
de kosten van levensonderhoud van 10% vroegen de centrales een compen
serende loonsverhoging van 10% waarbij men dan afzag van een compensa
tie van de prijsverhoging van 5% die door de 10% loonsverhoging zou ont
staan. Van Rhijn had dit voorstel verworpen. Werkgevers en werknemers
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waren het er toen over eens geworden dat er dan maar een noodverband tot
1 april moest worden gelegd. Over de invulling daarvan bestonden verschil
lende zienswijzen. Maar de LPC had ook de gedachte van een noodverband
afgewezen. Zij had een 4 a 5% loonsverhoging met terugwerkende kracht tot
18 maart aangeboden.18
De ministerraad besloot na ampele discussie dat in geval de LPC en de
Stichting van de Arbeid die avond niet tot overeenstemming konden komen,
Drees, Joekes en Van den Brink een delegatie van negen personen uit de
Stichting zouden ontvangen.19 De volgende dag, 22 maart, vond die bespre
king plaats.20 Drees nam als eerste het woord en verklaarde dat de regering
zich bewust was van de moeilijkheden die waren ontstaan door de recente
prijsverhogingen van eerste levensbehoeften. Zij had daarom besloten vóór
Pasen een loonsverhoging toe te kennen. Verder kon de regering niet gaan.
Er waren zelfs lagere inkomensgroepen die geen compensatie zouden ont
vangen. Ook de relatie met de Amerikaanse hulp bracht hij ter sprake. Bij de
komende besprekingen daarover zouden de Verenigde Staten ongetwijfeld
willen weten welke opofferingen het Nederlandse volk zich getroostte voor
de extra militaire inspanning. Amerika had al vaker op afschaffing van de
subsidies aangedrongen. Drees besloot met een dringend beroep op de vak
beweging om zich bij het besluit neer te leggen. De werkgevers vroeg hij om
de doorberekening van de loonronde tot het uiterste te beperken. Van den
Brink en Joekes onderschreven het betoog van de minister-president, waarbij
de laatste wees op de grote waarde van een gemeenschappelijk beraad.21
F.A.H de Graaff, de voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgeversver
bond (CSWV), verklaarde teleurgesteld te zijn over het gebrek aan begrip bij
de vakbeweging voor de werkgevers. Hij meende dat de werkgevers bereid
zouden zijn slechts in het uiterste geval tot doorberekening in de prijzen
over te gaan. De drie vakcentralenvoorzitters, H. Oosterhuis (NVV), A.C. de
Bruijn (KAB) en M. Ruppert (CNV), spraken de vrees uit dat de consumptiebeperking binnen de kortste keren enkele procenten hoger zou uitvallen. Er
dreigde sociale onrust als er geen garanties kwamen tegen verdere achter
standen. Zonder deze garanties moesten hogere looneisen worden gesteld.
Het kabinet kon de vakbeweging echter niet toezeggen dat er na 1 april geen
prijsstijgingen meer zouden optreden. Het zou wel ongemotiveerde prijs
verhogingen tegengaan en was bereid de situatie op loon- en prijsgebied
opnieuw te bezien als de consumptiebeperking meer dan 5% zou bedragen.
Oosterhuis verklaarde dat de vakbeweging de consumptiebeperking niet
kon aanvaarden, 'zowel op zich zelf als omdat op allerlei van de zijde van de
vakbeweging gestelde vragen terzake van de sociale en economische politiek
geen antwoord wordt gegeven'. Ook Ruppert kon het regeringsstandpunt
niet aanvaarden. De KAB sprak zich hierover niet met zoveel woorden uit.22
Tenslotte vond er een discussie plaats over een door de LPC ontworpen
concept-communiqué. Het communiqué werd diezelfde dag nog uitgegeven
door het ministerie van Sociale Zaken. Hierin deelde de regering mee dat zij
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besloten had tot een 5%-loonronde met ingang van 19 maart 1951. De con
sumptiebeperking kwam daarmee op 5%.23 Na Pasen zou het overleg met de
Stichting van de Arbeid worden voortgezet. Onder leiding van minister Al
bregts zou tevens worden nagegaan op welke wijze de productiviteit verder
kon worden verhoogd, waarbij er naar zou worden gestreefd de arbeiders in
de resultaten daarvan te doen delen. 'Voorts zal met de daarvoor in aanmer
king komende organisaties uit het bedrijfsleven overleg worden gepleegd,
teneinde de uit de loonsverhoging voortvloeiende consequenties voor de
prijzen onder ogen te zien. De Regering vertrouwt, dat de uit de loonsverho
ging voortvloeiende kosten alleen bij strikte noodzaak zullen worden door
berekend. Zij heeft er dan ook met instemming kennis van genomen, dat van
de zijde der werkgevers dit beroep volledig wordt ondersteund.’ De regering
overwoog verder een verhoging van de uitkeringen. Ook hierover zou nog
overleg volgen met de Stichting van de Arbeid.24 N W , CNV en KAB lieten
weten geen enkele medeverantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen
van het regeringsbesluit.25

'Geen bonus in het vooruitzicht stellen'
In een schrijven van 29 maart aan de ministerraad drongen de drie vakcentralen aan op een bespreking op korte termijn met een delegatie van de mi
nisterraad over recente ontwikkelingen op het terrein van de loon- en prijs
politiek.26 In de ministerraadsvergadering van 2 april 1951 besprak Drees de
brief. Hij stelde voor geen gevolg te geven aan de uitnodiging van de centralen, aangezien een nadere bespreking al aan de Stichting van de Arbeid was
toegezegd. Een moeilijk punt van die bespreking zou de verlangde verdere
compensatie worden. Drees wilde die niet onmiddellijk toestaan, maar besef
te dat een vorm van overleg moest worden gekozen 'die de vakverenigingen
niet te zeer afstoot'. Drees en J.R.H. van den Brink (Economische Zaken)
dachten aan een voorstel om na verloop van tijd de eventuele achterstand
van de lonen boven de 5%-beperking nog eens onder ogen te zien. P. Lief
tinck (Financiën) meende dat 'men geen bonus in het vooruitzicht moe(s)t
stellen'. S.L. Mansholt (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) ver
wachtte dat de vakverenigingen zouden willen weten wat er ten aanzien van
de investeringsbeperking werd gedaan en hoe de fiscale maatregelen gingen
uitwerken. De laatste zouden pas eind 1952 effect sorteren. Mansholt gaf de
voorkeur aan fiscale maatregelen die al in 1951 geld opbrachten. Lieftinck
achtte dit echter onmogelijk. Volgens Mansholt was op verschillende terrei
nen niet te ontkomen aan fysieke beheersingsmaatregelen. Hij wilde dan ook
het Bedrijfsvergunningenbesluit, een bezettingsregeling uit 1941 die regels
stelde aan de vestiging en uitbreiding van ondernemingen, weer in het leven
roepen.27 Van een prijsbeheersing als in de eerste jaren na de bevrijding
wilde hij net als Van den Brink niets weten, maar waar schaarste optrad
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diende men tot prijsmaatregelen over te gaan. Van den Brink had inmiddels
een prijzenbeschikking voor de groot- en kleinhandel in het vooruitzicht ge
steld, voor de textielhandel was er al een van kracht. In deze algemene be
schikking waren voorschriften opgenomen over de berekening van de ver
koopprijs van goederen.28 Ook met de industrie had hij afspraken gemaakt
over wat wel en niet doorberekend mocht worden.29

Interpellatie-Nederhorst
Op 3 april 1951, slechts enkele weken na het debat over de regeringsverkla
ring, kwam het loon- en prijsbeleid opnieuw ter sprake bij een interpellatie
die PvdA-kamerlid Nederhorst had aangevraagd. Volgens Nederhorst had
den zich feiten voorgedaan waardoor opnieuw overleg tussen regering en
Kamer nodig was. Zo waren de prijzen sterker gestegen dan verwacht.
Daarbij kwam nog dat tussen de regering en de vakbeweging hierover een
'ernstig meningsverschil' was ontstaan waardoor 'het beginsel van samen
werking, dat steeds de kracht van onze naoorlogse sociale politiek geweest
is, mede op het spel staat'. De PvdA verlangde een onmiddellijke prijsstop,
later uit te breiden met verdere prijsmaatregelen. Er moest een integrale
prijsbeheersing totstandkomen in de 'gevoelige sectoren' voor artikelen die
voor de kosten van levensonderhoud van belang waren.30

PRIJZEN RODEO

HOE MOET DAT AFLOPEN?
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Volgens Nederhorst was er alle aanleiding om het reële inkomen van de
meer draagkrachtigen met meer dan 5% in te krimpen en ervoor te zorgen
dat maatregelen hiertoe, evenals bij de subsidieverlaging het geval was ge
weest, direct ingingen. 'In de practijk betekent dit, dat handelsmarges en
winsten, die in vele takken van bedrijf nog steeds stijgen, omlaag moeten.
Dit is alleen mogelijk, indien er prijsbeheersing is (...), die niet alleen verdere
prijsstijging tegengaat, maar waarbij men de moed heeft de winst te druk
ken.'31
Maar zelfs met een door de PvdA gewenste prijsbeheersing was volgens
Nederhorst enige prijsstijging onontkoombaar en zou de consumptiebeper
king niet tot 5% beperkt kunnen blijven. Met de 5%-loonsverhoging had de
regering dan ook 'verkeerd gem ikt'.'(...) Laat de Regering dit erkennen. Wat
wij nodig hebben is een afronden van de laatste loonronde met enkele pro
centen om op het juiste peil te komen. Dat is niet een nieuwe loonronde, het
is een correctie van een fout.' Nederhorst voorspelde ook dat de investe
ringsbeperking compleet zou mislukken. In de eerste plaats werkten de belastingpolitiek en de investeringscontrole te globaal, waardoor zowel de
goede als de slechte investeringen werden getroffen, en in de tweede plaats
waren het maatregelen voor de langere termijn. De regering diende dus zo
spoedig mogelijk fysieke controles door te voeren.32
Drees, Van den Brink, Mansholt en in de tweede termijn ook Joekes ston
den de interpellant te woord. Drees antwoordde dat hij ervan overtuigd was
dat de financiële maatregelen die de investeringen aan banden moesten leg
gen op termijn zouden werken. Bovendien was het nog steeds niet uitgeslo
ten dat de regering 'in een aantal gevallen' direct zou ingrijpen. 'Het is hier
een vraag van doelmatigheid.' Ook prijsbeheersing diende alleen toegepast
te worden als zij doelmatig en efficiënt was. Drees beweerde vervolgens dat
de belastingherziening de meer draagkrachtigen en het verbruik van luxe
artikelen het hardste trof, geheel volgens de wens van Nederhorst. Hij was
uiterst voorzichtig over verder overleg met de Stichting van de Arbeid: 'De
Regering meent, dat uiteraard gesproken kan worden over de vraag, wat er
zal moeten gebeuren, indien inderdaad de ontwikkeling van de prijzen zich
verder zo beweegt, dat er van de arbeiders verhoudingsgewijze een te groot
offer zou worden gevraagd. De Regering meent echter, dat wij nu allereerst
moeten spreken over de vraag: in hoeverre kan de doorberekening van die
loonsverhoging achterwege blijven en dus de prijsstijging die tot nu toe
overwegend het gevolg is geweest van de stijging der grondstoffenprijzen,
zoveel mogelijk worden geremd?'33
Nederhorsts pleidooi voor een andere aanpak van de crisis vond uiteraard
geen gehoor bij de minister van Economische Zaken.34 Van den Brink beriep
zich op een recent SER-rapport dat concludeerde dat directe prijsbeheersing
en fysieke investeringscontrole op dat moment niet doelmatig waren.35 Ook
onderzoek van het CPB sterkte hem in de overtuiging dat de keuze voor een
politiek van globale prijsbeheersing de juiste was. De doorwerking van de
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importprijzen op het prijsniveau had volgens Van den Brink 'geen enkele
Regering met geen enkele prijspolitiek kunnen voorkomen. (...) Het zijn rea
liteiten, die zich aan ons opdringen en die, naar ik meen, niet kunnen wor
den genegeerd.' De afkondiging van een prijsstop zou alleen maar hebben
geleid tot ontgoocheling. Bovendien zou een prijsstop zwarte handel in de
hand werken en de controle daartegen een omvangrijk ambtenarenapparaat
vergen.
Van den Brink gaf toe dat het psychologisch van grote betekenis was dat
de belastingmaatregelen pas in een later stadium effect zouden sorteren. Hij
tekende hierbij echter aan dat de minister van Financiën belastingachterstand versneld kon inhalen en dat de ondernemers ook direct werden aan
gepakt door het niet doorberekenen van de loonsverhoging in hun prijzen.
Met de industrie was inmiddels overeenstemming bereikt over de richtlijn
aan de hand waarvan de prijscontrole zou worden uitgevoerd. Met de han
del was nog geen volledige overeenstemming over de algemene margeregeling bereikt. Na de afkondiging van de margeregeling wilde de minister
overleg met de branches, vooral kleine middenstanders, die meenden dat
hun belangen op ontoelaatbare wijze werden geschaad. Om de regelingen te
ontwerpen en op hun naleving te controleren werden de controledienst en
het prijsvormingsapparaat uitgebreid en werd de positie van de directeurgeneraal voor de prijzen versterkt.
Voor de investeringen in de levensmiddelen- en landbouwindustrie was
Mansholt verantwoordelijk. Hij zei de interpellant toe voor verschillende
bedrijfstakken, met name voor de zuivelindustrie, het Bedrijfsvergunningenbesluit opnieuw te gaan toepassen. Voor het grootste gedeelte van de le
vensmiddelen was vanwege de grote concurrentie geen prijsvaststelling no
dig. Uiteraard zou ook hij zeer scherp controleren op ongemotiveerde
winsten en te ruime marges.36

Uitzichtloos
Nederhorst had weinig opbeurends vernomen, behalve dan misschien de
door Mansholt genoemde praktische maatregelen, zoals de toepassing van
het Bedrijfsvergunningenbesluit. Van den Brink had zich volgens Neder
horst beperkt tot een teleurstellende theoretische beschouwing, waarin hij
geen ruimte had gelaten voor fysieke investeringscontrole. Nederhorst
meende dat de overheid vaak beter kon beoordelen dan het bedrijfsleven of
een investering al dan niet doelmatig was. Hij maakte zich sterk voor een
'gedifferentiëerde en genuanceerde investeringspolitiek’. Van den Brinks
prijspolitiek berustte meer op een 'soort van bangmakerij, dan dat ze een
reële, werkelijke prijsbeheersing is'. Nederhorst restte niets anders dan zijn
wensen in een motie aan de Kamer voor te leggen.37 Daarmee zette de PvdA
hoog in, hoewel duidelijk was dat noch bij de ministersploeg, noch bij de
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kamerleden die na Nederhorst het woord voerden veel steun voor deze op
vattingen te vinden was.
ARP, KVP en VVD plaatsten de interpellant al direct in een uitzichtloze
positie door te wijzen op het premature karakter van de interpellatie. J.J.R.
Schmal, lid van de CHU, liet zich de kans niet ontglippen de toch wat pijnlij
ke situatie van de PvdA, regeringspartij en tegelijk grootste critica van het
beleid, uit te buiten. 'De Regering heeft in de geachte interpellant gevonden
een vriend, die er op uit is, haar haar feilen te tonen. De Regering heeft dit
met grote gelatenheid aangehoord en zij heeft met grote gemoedelijkheid
geantwoord.'38
In zijn kritiek stond Nederhorst zo goed als alleen. Kikkert zat nog het
meest op de lijn van de interpellant. Ook hij pleitte voor meer prijsbeheer
sing. Bij de overige sprekers (Schmal (CHU), Th.S.J. Hooij (KVP), E.P. Ver
kerk (ARP), C.N. van Dis (SGP), J.G.H. Cornelissen(VVD) en H.A. Korthals
(W D )) was vooral een pleidooi voor de middenstanders te horen 39
Steun uit verdachte hoek kreeg Nederhorst van de CPN, maar tegelijker
tijd grepen de communisten de gelegenheid aan om hard op de PvdA in te
hakken. Het verslag van de CPN-redevoeringen in de Handelingen vertoont
met grote regelmaat de passage 'Na het voorgaande is een door de voorzitter
ontoelaatbaar geoordeeld gedeelte niet opgenomen' of woorden van soortge
lijke strekking. H. Gortzak vond de interpellatie overbodig. Nederhorst wist
immers tijdens de formatie al wat de plannen van het nieuwe kabinet waren.
De interpellatie had slechts ten doel 'om stoom af te blazen'. De Kamer
speelde een spel rond het vraagstuk van de prijsstop, aldus Gortzak. Uit een
eigen berekening van Gortzak bleek dat de kosten van levensonderhoud
sinds september 1950 zeker met 15% waren gestegen. In een motie vroeg de
CPN dan ook om een nieuwe loonsverhoging van 10%.40
SGP-voorman Van Dis vond dat het volk nog altijd te veel verspilde aan
bezoekjes aan de bioscoop, voetbalwedstrijden, kermissen, carnaval en ande
re vermakelijkheden. 'Er behoren geen gelden te worden gestoken in en geen
bouwmaterialen te worden verstrekt voor de bouw van allerlei dure, niet
hoognoodzakelijke gebouwen, ook Overheidsgebouwen, en vooral niet voor
het bouwen van bioscopen, schouwburgen, sociëteiten en dergelijke meer.’
In feite pleitte Van Dis dus voor een 'gedifferentiëerde en genuanceerde in
vesteringspolitiek'. Uiteraard wilde hij dat de bouw van woningen, kerken
en fabrieksgebouwen zou doorgaan.41

Knieval
Nederhorst kreeg ook in tweede termijn geen been aan de grond. Van den
Brink verklaarde dat de motie-Nederhorst èn op het stuk van de prijsbeheer
sing èn op het stuk van de investeringen voorstellen bevatte waarmee hij
zich niet kon verenigen. Daarmee brak voor Nederhorst het moment aan van
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de knieval. Nederhorst: 'Ons is gebleken, dat de Regering mijn motie onuit
voerbaar acht. Wij zijn en blijven van mening, dat dit standpunt onjuist is.
Men mag echter niet verwachten, dat de Regering maatregelen zal uitvoeren,
die zij zelf onmogelijk en onuitvoerbaar acht. Deze motie zou dus bij aanne
ming haar doel voorbijschieten.' Duidelijk was dat de motie onvoldoende
gesteund werd in de Kamer. Nederhorst had gezegd wat hij moest zeggen
en trok zijn motie in, een roemloos einde aan zijn interpellatie. Gortzak wreef
het zijn PvdA-colIega nog eens in: 'Ik acht het een voorrecht tot een fractie te
behoren, die niet steeds opnieuw gedwongen wordt haar moties in te trek
ken. Steeds opnieuw, als ik dat schouwspel gadesla, denk ik, met een variant
op de Treurmars van Chopin: Zo gaan de moties van de Partij van de Arbeid
naar de puntje, puntje, puntje toe.’ De motie-Gortzak voor de 10% loonsver
hoging kreeg alleen steun van de communistische afgevaardigden. Een
tweede communistische motie waarin gevraagd werd om een voorschot
voor de mensen met kleinere inkomens in afwachting van het resultaat van
het overleg over de aanpassing van de sociale uitkeringen, verkreeg ook de
stemmen van de PvdA-leden C.J.A.M. ten Hagen en J. Emmens.42
Voor één punt kreeg Nederhorst bij enkele andere fracties wel de handen
op elkaar. Dat was de vraag wat er diende te gebeuren indien het consumptie-offer niet tot 5% beperkt bleef. In eerste instantie was de opstelling van de
'traditionele vakbondsadepten' in de Kamer, zoals W.J. Andriessen (oudKAB-bestuurder) en A. Stapelkamp (oud-CNV-bestuurder), afwachtend.
Andriessen noemde de kwestie een 'cardinaal punt' maar liet het verder bij
het uitspreken van de hoop dat in het volgende overleg overeenstemming
zou worden bereikt. Stapelkamp vroeg van de regering een duidelijk stand
punt.43
Drees voelde er in tweede termijn niets voor de toegepaste loonsverho
ging alsnog te herzien. Hij somde vervolgens de punten voor het nader over
leg met de vakcentralen o p :'(...) èn de prijzenkwestie èn de kwestie van de
productieverhoging, met de mogelijkheid daarbij garanties te geven, opdat
de arbeiders daarvan zouden profiteren.'44
Andriessen diende daarop een motie in waarin de regering opgedragen
werd met de Stichting van de Arbeid overleg te plegen over de beperking
van het consumptie-offer voor werknemers tot 5%. De motie was mede on
dertekend door J.G. Suurhoff (PvdA), Stapelkamp, H. Kikkert (CHU) en en
kele andere PvdA- en KVP-leden. Minister Joekes had weliswaar twijfels
over de noodzaak van de motie, maar geen overwegende bezwaren. De mo
tie kreeg een meerderheid van stemmen van 78 tegen 7. De CPN-fractie en
P.S. Gerbrandy (ARP) stemden tegen.45
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Het 'absurde loonrondje'
De besprekingen over de loonronde van maart 1951 kregen in november een
staartje. In april was tussen Stichting van de Arbeid en regering afgesproken
dat er een ruimere compensatie dan de 5% kon worden gegeven 'indien een
meer duurzame overschrijding der verbruiksbeperking van 5 pet zou plaats
hebben'. Toen na een half jaar uit de cijfers van het CBS bleek dat er sprake
was van een geringe overschrijding van de bestedingsbeperking eisten de
vakorganisaties compensatie. De regering meende dat de overschrijding te
gering en bovendien slechts van tijdelijke aard was, zodat er voor een compensatie-uitkering (nog) geen aanleiding bestond. Op aandrang van de Stich
ting van de Arbeid besloot de regering uiteindelijk akkoord te gaan met de
gevraagde eenmalige uitkering van 11% van een weekloon. Vanwege het,
ook voor die tijd, minieme bedrag wordt deze loonsverhoging het 'absurde
loonrondje' genoemd.46
De regering goot de uitkering echter in de facultatieve vorm van een ver
gunning en niet in de door de Stichting van de Arbeid gevraagde verplich
ting. Suurhoff stelde de minister van Sociale Zaken hierover in het parlement
mondelinge vragen. Ook wilde hij weten wat er gedaan zou worden voor
ambtenaren, uitkeringstrekkers en de arbeiders werkzaam bij de Dienst Uit
voering Werken (DUW), een rijksdienst die zorgde voor de tewerkstelling
van werklozen. Joekes verklaarde dat voor de DUW-arbeiders en het over
heidspersoneel overeenkomstige regelingen getroffen zouden worden. De
uitkeringstrekkers vielen echter buiten de boot vanwege wetstechnische en
administratieve bezwaren: het ging om te kleine bedragen. Suurhoff was te
leurgesteld.47
Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 1952 recht
vaardigde Suurhoff het optreden van de vakbeweging door te wijzen op de
harde opstelling van de regering in maart van dat jaar. Hij pleitte voor het
verplichtstellen van de compensatie en kon zich niet voorstellen dat de re
gering moeilijkheden met de vakbeweging riskeerde 'ter wille van die onno
zele 5 tot 8 gulden'. Dat ouden van dagen en rentetrekkers dit luttele bedrag
niet kregen vond Suurhoff onverteerbaar. Hij dreigde een motie te zullen
indienen. Gortzak sloeg de dreig-fase over en diende al meteen in de eerste
termijn drie moties in, twee om de compensatie ook voor ouden van dagen
en uitkeringstrekkers te bewerkstelligen en één om de compensatie verplicht
te stellen. Ook Stapelkamp, A. Fortanier-de Wit (VVD) en Kikkert hadden
liever een verplichting gezien. Zij vreesden dat het met de beheerste loonpo
litiek de verkeerde kant opging en vroegen om meer vrijheid voor het be
drijfsleven. W.L.P.M. de Kort (KVP) wilde het aan het overleg op bedrijfstakof ondernemingsniveau overlaten hoe de invulling van de compensatie ge
stalte diende te krijgen. Suurhoff zag echter geen reden de geleide loonpoli
tiek te verlaten. Men moest juist de moed hebben vooraf, op basis van prog
noses van de prijsontwikkeling, loonafspraken te maken. Suurhoff wilde van
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Joekes ook horen wat deze dacht te doen aan de steeds verdergaande ver
schuiving van de verdeling van het nationaal inkomen ten nadele van de
werknemers.48
De minister antwoordde dat er inderdaad gestreefd moest worden naar
maatregelen om de verschuiving ten nadele van de loontrekkenden recht te
zetten. Joekes wist inmiddels te melden dat volgens de laatste berekeningen
de inkomensverdeling over 1951 gelijk was aan die van 1950: 52,4% voor de
loontrekkenden en 47,6% voor de zelfstandigen. Zodra de belastingmaatre
gelen in het voorjaar van 1951 volledig waren uitgewerkt zou er volgens Joe
kes sprake moeten zijn van een zekere vermindering van het aandeel van de
zelfstandigen. Op de vraag of er bevoegdheden naar het bedrijfsleven kon
den worden overgeheveld, wilde hij geen antwoord geven zolang het SERadvies inzake de loonvorming nog niet binnen was 49
In Joekes’ standpunt ten aanzien van de compensatie zat geen enkele be
weging. Hij was noch voor verplichting, noch voor uitbreiding van de doel
groep te porren. Hij wees ondermeer op het feit dat de ouden van dagen bij
de loonronde van maart een iets ruimere compensatie hadden gekregen. La
ter voegde hij er nog het argument aan toe dat de ouden van dagen ook nog
een voordeeltje hadden gehad toen zij in de verplichte ziekenfondsverzeke
ring waren ondergebracht. Suurhoff zag zich nu genoodzaakt zijn dreige
ment in de praktijk te brengen. Zijn motie was medeondertekend door Sta
pelkamp, Kikkert en zijn fractiegenoten H.J. van den Born, Nederhorst en
S.A. Posthumus. Joekes bleef halsstarrig. Hij weigerde de motie uit te voeren
als zij zou worden aangenomen. Suurhoff krabbelde vervolgens terug en
trok zijn motie in. De drie moties van de CPN kregen slechts steun van de
communistische afgevaardigden.50

Motie-Andriessen voor steun grote gezinnen
Een kwestie die tijdens de eerdergenoemde interpellatie-Nederhorst ook aan
bod kwam, was het vraagstuk van de grote gezinnen. Andriessen had uit het
loonoverleg tussen Stichting van de Arbeid en overheid vernomen dat het
kabinet slechts bereid was een met de lonen evenredige verhoging van de
kinderbijslag toe te passen. Hij vond dat onvoldoende, mede gezien de uitla
ting in de regeringsverklaring dat tegen een onevenredige achteruitgang van
de grote gezinnen zou worden gewaakt. De nood waarin de grote gezinnen
verkeerden maakte progressie in de kinderbijslag noodzakelijk. Hij wilde dat
de regering hieromtrent een voorstel zou doen bij de komende wijziging van
de kinderbijslag in verband met de laatste loonronde. Joekes wilde niets toe
zeggen. In de eerste plaats was het vraagstuk van extra voorzieningen voor
grote gezinnen sinds september 1950 aanhangig bij de SER. In de tweede
plaats was de bestaande kinderbijslag al progressief. Bij een procentuele ver
hoging zou die progressie doorwerken. Daarnaast kon de Kamer op korte
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termijn een wetsontwerp tegemoet zien waardoor de kinderbijslag vanaf het
vierde kind met 4 cent per dag zou worden verhoogd.51 Tenslotte was de
kwestie nog in bespreking bij de Stichting van de Arbeid. Andriessen hield
desondanks vast aan zijn voornemen een motie in te dienen, die hij als een
steun in de rug van de SER en de Stichting van de Arbeid typeerde.52
Volgens Joekes trapte de volhardende Andriessen met zijn motie een open
deur in. 'De geachte afgevaardigde kan even rustig gaan slapen zonder dat
deze motie wordt gehandhaafd. De Kamer kan ook met dezelfde gerustheid
haar weg vervolgen en de belangen van de grote gezinnen in het oog blijven
houden. Wil de Kamer deze dubbele grendel op de deur van de verzekering,
die ik heb gegeven, ik zal er mijnerzijds niet onrustiger door slapen en ik
neem aan, ook de overige leden van het kabinet niet.' Stapelkamp en Suur
hoff vonden de motie eveneens volkomen overbodig, terwijl Korthals ver
klaarde de motie niet te zullen steunen omdat hij het ongepast vond uit de
vele in moeilijke omstandigheden verkerende groepen er slechts één uit te
pikken. De motie van Andriessen haalde het met het minimale verschil van
één stem net niet. Naast de KVP-leden stemden ook zes PvdA-leden (Ten
Hagen, Emmens, De Loor, J.J. Vorrink, R. van der Brug en Burger), de CPNfractie en Ch.J.I.M. Welter vóór de motie.53

Progressie in kinderbijslag stuit op bezwaren
In de maanden april en mei 1951 diende de regering een vijftal wetsontwer
pen in die in navolging van de recente loonronde ook in enkele sociale zeker
heidsregelingen een tegemoetkoming gaven in de gestegen kosten van le
vensonderhoud.54 Tegelijkertijd met dit pakket behandelde het parlement
het al eerder in het vooruitzicht gestelde wetsontwerp tot wijziging van de
kinderbijslagregelingen in verband met de per 1 januari 1951 doorgevoerde
huurverhoging.55
Wetsontwerp 2144 regelde de tegemoetkoming voor de huurverhoging.
Tegelijkertijd met de huurverhoging van 1 januari 1951 (15%) waren een aan
tal compenserende belastingmaatregelen in werking getreden, die echter on
voldoende soelaas boden aan de grote gezinnen. Deze groep kreeg nu een
compensatie in de vorm van een extra kinderbijslag vanaf het vierde kind
van 4 cent per dag. Wetsontwerp 2166 regelde een algehele verhoging van
de kinderbijslag met 5%. Daarenboven kreeg men vanaf het derde kind extra
compensatie.
Belangrijkste bezwaar tegen de twee genoemde ontwerpen was de ver
sterking van de progressie. De progressie in de kinderbijslag, een typisch
KVP-item, was een politiek gevoelig vraagstuk, dat, zoals gezegd, nog bij de
SER in beraad was. Joekes beweerde in de MvT bij wetsontwerp 2166 dat dit
voorstel 'geen beslissing beoogt te geven omtrent het vraagstuk van meerde
re of mindere progressie in de kinderbijslagen'. Een principiële uitspraak
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was pas mogelijk na het SER-advies. De voorgestelde voorziening beoogde
'dus slechts te bereiken, dat de relatieve welvaartspositie, welke de gezinnen
dank zij de kinderbijslagen vóór de jongste stijgingen van het prijsniveau
hadden verworven, zoveel mogelijk gelijkblijft'.56 Deze redenering was vol
gens een deel van de vaste commissie voor de sociale verzekering niet juist.
Verschillende leden gaven te kennen met de voorgestelde extra verhogingen
niet akkoord te gaan en de verbetering beperkt te willen houden tot 5% over
de gehele linie. 'Andere leden' (KVP) juichten het voorstel juist toe en wezen
op de passage in de regeringsverklaring over de zorg voor de grote gezin
nen.57
Uitgebreide becijferingen van de minister namen de bezwaren niet weg,
zo bleek tijdens het plenaire debat. Daarbij was het opmerkelijk dat de be
zwaren tegen de sterkere progressie zich alleen richtten tegen ontwerp 2166
en niet tegen de compensatie voor de huurverhoging (2144). Alleen de CPNleden J. Haken en G. Wagenaar wezen erop dat dit ontwerp de bestaande
progressie versterkte. Van den Born bleek tegen de strekking van ontwerp
2144 geen bedenkingen te hebben en juichte de maatregel zelfs toe. Hij en
zijn partijgenoot Suurhoff hadden er wel bezwaar tegen dat voor de grote
gezinnen hiermee een uitzonderingssituatie werd geschapen. Andere groe
pen hadden evenmin baat bij de belastingmaatregelen, maar kregen geen
compensatie. Ook Stapelkamp vond dit sociaal niet verantwoord.58
Wetsvoorstel 2166 kreeg de meeste kritiek. Alle partijen, uitgezonderd de
KVP, vonden het voorstel te ver gaan en meenden dat het vooruitliep op het
onderzoek van de SER. Van den Born miste een degelijke grondslag voor de
extra verhogingen. Tegenover de prijsstijgingen die door de minister waren
opgevoerd als oorzaak van de onevenwichtige druk op de grote gezinnen
zouden andere prijsstijgingen staan die naar verhouding juist weer zwaarder
op het kleine gezin drukten. Een door Van den Born ingediend amendement
wilde de verhoging van de kinderbijslag terugbrengen tot 5%.59

'Halfslachtig en een lapmiddel'
Stapelkamp vond voorstel 2166 'halfslachtig en een lapmiddel'. De cijfers
waarop het berustte zouden niet controleerbaar zijn en de uitvoering zou
slechts 'moeite en verdriet' opleveren. Persoonlijk was Stapelkamp zelfs
voorstander van het oude systeem van kinderbijslag vanaf het derde kind.
Nu werd de bijslag vanaf het eerste kind gegeven en fungeerde hij als mid
del om de lonen te drukken.60
Haken fulmineerde tegen beide wetsvoorstellen. Door alleen een compen
satie voor de huurverhoging te verlenen aan de grote gezinnen beging men
een grote onrechtvaardigheid tegenover andere groepen. Het was een reac
tionair voorstel, 'zuiver afgestemd op de verlangens van een bepaalde partij
hier in de Kamer, (en wel) de KVP (...)'.61 De CPN probeerde via een amen-
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dement op ontwerp 2144 en een motie de overige partijen voor het blok te
zetten. Het amendement-Haken had ten doel de versterking in de progressie
in ontwerp 2144 te voorkomen door ook de kinderbijslag voor de eerste drie
kinderen te verhogen. Gortzak diende een motie in waarin werd uitgespro
ken dat de bestaande verhoudingen in de kinderbijslagregelingen gehand
haafd dienden te blijven. De tegenstanders van een versterking van de pro
gressie, die dit 'gevaar' alleen in ontwerp 2166 onderkenden, zouden die te
genstand niet alleen met de mond moeten belijden, maar waren genoodzaakt
zich vóór het amendement-Haken of vóór de motie-Gortzak uit te spreken,
aldus Wagenaar.62
Van de VVD had de minister ook al weinig steun te verwachten. Zij had
altijd al gewezen op het nadelige effect van de gevolgde kinderbijslagpolitiek, die het prestatie-element in de loonvorming steeds verder op de achter
grond drong. De fractie had deze politiek echter steeds gesteund om een al
gemene loonsverhoging te voorkomen. Tegen de extra verhoging had Fortanier-de Wit in dit geval toch 'overwegend bezwaar'. De cijfers van Joekes
hadden haar totaal niet overtuigd, sterker nog, zij meende dat van een rela
tieve achteruitgang van de grote gezinnen geen sprake was en dat juist het
kleine gezin relatief de dupe was. Ook Fortanier-de Wit diende een amen
dement in om de verhoging van de kinderbijslag te beperken tot 5%. Evenals
haar collega's van PvdA, ARP en CPN had zij moeite met de selectieve com
pensatie van de huurverhoging. Zij drong erop aan ook de ouden van dagen
een compensatie te verlenen.63
Kikkert sloot zich aan bij de critici. Hij vroeg zelfs ontwerp 2166 in te trek
ken. Ook hij pleitte voor een terugkeer naar een kinderbijslag vanaf het
derde kind. Over de vraag of er meer progressie diende te komen, wilde hij
eerst eens een principieel debat in de Kamer.64
De Kort was de enige die de kinderbijslagvoorstellen van harte steunde.
Hij betoogde dat de regering overtuigend had aangetoond dat hier slechts
sprake was van herstel van een tekort in de rechtvaardige loonverdeling. Hij
waarschuwde: '(...) het vertrouwen van mijn politieke vrienden en mij in
deze Regering zou een ernstige deuk hebben gekregen, indien dit wetsont
werp niet zou zijn ingediend, zoals het is ingediend.'65

Grote gezinnen: politieke twistappel?
Joekes was niet te benijden. Slechts één partij, en nog niet eens zijn eigen
partij, stond vierkant achter de kinderbijslagvoorstellen. Over ontwerp 2144,
dat op voldoende steun kon rekenen ondanks het feit dat alle partijen ook
voor andere groepen compensaties verlangden, had hij weinig nieuws te
melden. De regering bleef bij haar standpunt dat alleen voor die groepen een
compensatie tot stand kon worden gebracht, waarvan aantoonbaar was dat
zij ten gevolge van de huurverhoging in minder goede omstandigheden wa-
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ren komen te verkeren. In tal van gevallen bracht de huurverhoging inder
daad een lastenverzwaring mee, maar deze werkte 'incidenteel naargelang
van de personen, die zij treft, en van de plaats, waar dezen zich bevinden.
Dit geldt ook voor de ouden van dagen'.
Ter verdediging van voorstel 2166 wees Joekes in de eerste plaats op de
passage in de regeringsverklaring over de grote gezinnen. Aangezien de
voorzitters van vijf verschillende fracties in het program waren gekend,
moest worden aangenomen dat de meerderheid in de Kamer in beginsel met
dit uitgangspunt instemde. Het door een aantal kamerleden aangevoerde ar
gument dat een meerderheid van de Stichting van de Arbeid tegen de extra
verhogingen was, maakte weinig indruk: 'De Regering heeft (...) haar eigen
verantwoordelijkheid, de Regering dient uitvoering te geven aan het Rege
ringsprogram.' Joekes wenste kortom niet terug te komen op zijn voorstel en
ontraadde alle amendementen.66
Van den Born moest uiteindelijk toegeven dat in wetsontwerp 2144 een
versterking van de progressie schuilde, maar ging toch akkoord met deze
door de regering voorgestelde oplossing van het probleem van de huurver
hoging. 'Maar in wetsontwerp no. 2166 gaat het om de levensmiddelen en
wat vandaag ten nadele van het grote gezin kan werken, kan morgen door
een prijsdaling ex tra-voordeel voor het grote gezin opleveren. (...) De conse
quentie van wetsontwerp no. 2166 is een van maand tot maand op en neer
gaande kinderbijslag. (...) Daartegen gaat ons bezwaar', aldus de PvdA'er.
Ook Stapelkamp, Fortanier-de W it en Kikkert handhaafden hun eerdere kri
tiek tegen voorstel 2166. De voorstellen van de CPN maakten natuurlijk geen
schijn van kans. Het wetsontwerp 2144 werd zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. Alleen de CPN was tegen.67
Minister Joekes moest wel een nederlaag incasseren bij de stemming over
wetsontwerp 2166. Fortanier-de W it en Van den Born handhaafden hun
amendementen die beide het oogmerk hadden om de extra compensatie te
elimineren. Doordat het amendement van Fortanier-de Wit eerder was inge
diend, kwam het eerder in stemming. Het werd met 52 tegen 28 stemmen
aangenomen. Met de KVP-leden stemde ook het katholieke PvdA-lid J.M.
Willems tegen het amendement. Het wetsontwerp werd vervolgens zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.68

Ouderdomsvoorziening: vrijstelling van aftrek eigen inkomsten?
Het derde ontwerp dat kritiek in de Kamer ontmoette was nummer 2169,
waarin de uitkerings bedragen èn de inkomens grenzen van de Noodwet Ou
derdomsvoorziening, in aansluiting op de recente loonronde, met 5% wer
den verhoogd.
De wijze waarop een positieverbetering van de ouden van dagen gestalte
diende te krijgen, was al jaren een discussiepunt.69 Het in de Noodwet ver-
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vatte stelsel van inkomstenaftrek leidde tot allerlei complicaties bij de tot dan
gevolgde methode van procentuele verhoging van de uitkeringen.70 De rege
ring koos daarom nu voor een procentuele verhoging van de inkomensgren
zen en van de uitkeringsbedragen. Het voorstel betekende een grotere voor
uitgang voor degenen met een hoger eigen inkomen. Tot een vrijstelling van
aftrek van eigen inkomsten, zoals door de Staten-Generaal herhaaldelijk was
bepleit, wilde de regering niet overgaan in verband met de financiële toe
stand van het Rijk. De ƒ 17 miljoen extra van het regeringsvoorstel was ech
ter 'belangrijk meer' dan wanneer alleen de uitkeringen met 5% zouden zijn
verhoogd.71
De vaste commissie voor de sociale verzekering verklaarde 'ernstig te
leurgesteld' te zijn. De commissie bleef bij haar eerdere standpunt dat er een
aftrek van eigen inkomsten moest komen. Het bezwaar van de kosten voor
de schatkist woog volgens de commissie niet op 'tegen het belang van de
door haar bepleite zaak'. Joekes en Lieftinck antwoordden dat de regering
niet verder kon gaan dan een procentuele verhoging van de inkomensgren
zen. De extra kosten van een stelsel van aftrek van eigen inkomsten (bij ƒ 100
aftrek ƒ 13,3 miljoen en bij ƒ 200 aftrek ƒ 20 miljoen) waren voor haar on
overkomelijk. De Kamer was voldoende geïmponeerd, want tijdens het
openbare debat bleef het bij plichtmatige uitingen van teleurstelling over de
gang van zaken. Er werden geen amendementen op het wetsvoorstel inge
diend. Overigens had minister Joekes zich voor het debat verzekerd van de
steun van de voltallige ministerraad om een eventueel amendement voor een
aftrek van eigen inkomsten onaannemelijk te kunnen verklaren.72 Alleen de
CPN vroeg in een motie om een aftrek van ƒ 100, maar die motie kreeg bui
ten de eigen kring geen enkele steun. Het ontwerp werd respectievelijk op 21
juni en 11 juli 1951 door de Tweede en Eerste Kamer zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.73
Bijna een jaar later, kort voor de verkiezingen van juni 1952, kwam er toch
een voorstel van Joekes waarin een aftrek van eigen inkomsten van ƒ 100
werd voorgesteld. De positie van 's Rijks schatkist was inmiddels verbeterd.
Desondanks was de Kamer niet tevreden. In het VV vroeg zij om verhoging
tot ƒ 200.74 Joekes dreigde daarop het vrijstellingsbedrag uit het wetsont
werp te lichten. In een bespreking van Joekes met de vaste commissie voor
sociale verzekering bleek dat de commissie er eenstemmig prijs op stelde dat
de vrijstelling van ƒ.100 gehandhaafd zou blijven.

Slot
Het kabinet-Drees II besloot begin 1951 tot een bestedingsbeperking. Het
beloofde de offers op een sociaal rechtvaardige wijze te verdelen over de
Nederlandse bevolking, met speciale aandacht voor de ouden van dagen en
de grote gezinnen. Gedwongen door speculatieve en hamsterinkopen ging
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het kabinet direct tot een subsidieverlaging over. Het daaropvolgende over
leg met de sociale partners was grimmiger dan ooit. Toen bleek dat het kabi
net niet wilde ingaan op de roep van de vakbeweging om fysieke investe
ringscontrole, prijsbeheersing en speciale versoberingsmaatregelen, restte
haar niets anders dan het stellen van looneisen. Het kabinet stond uiteinde
lijk een loonsverhoging van 5% toe, waarmee, gegeven de gemiddelde prijs
stijging van 10%, de consumptiebeperking eveneens op 5% uitkwam. De
vakbeweging liet de verantwoordelijkheid voor de maatregel geheel voor
rekening van het kabinet. Harde garanties dat de consumptiebeperking niet
hoger zou uitvallen wilde het kabinet vooralsnog niet bieden.
De vakbeweging kreeg steun van de Tweede Kamer, die het kabinet door
middel van een motie opdroeg met de Stichting van de Arbeid overleg te
voeren over de limitering van het consumptie-offer. De discussies rondom
de tweede loonmaatregel van eind 1951 illustreren dat de vakbeweging in
maart tot het uiterste was gegaan. Hoewel het slechts ging om een gering
bedrag, eiste zij volledige compensatie. Wellicht dat ook de sterke oppositie
in de zomer van 1951 tegen de belastingmaatregelen (de beloofde offers van
de gegoeden en de ondernemers) de vakbeweging tot een starre houding
heeft aangezet. Het kabinet goot 'het absurde loonrondje’ echter niet in de
door de Stichting van de Arbeid geadviseerde en door de Kamer gewenste
verplichting, ondanks de stevige verbetering van de betalingsbalans die in
middels was ingetreden.
De PvdA, de CPN en de vakbeweging pleitten bij de regering tevergeefs
voor een meer directe aanpak op het gebied van prijzen en investeringen. De
PvdA zat in een lastig parket. Zij wenste blijkbaar koste wat kost te regeren.
Bij voorbaat stond immers al vast dat de partij grote problemen had met de
door het kabinet voorgestane globale aanpak. Ook de verschuiving in de
verdeling van het nationaal inkomen ten nadele van de loontrekkenden
baarde de PvdA-fractie grote zorgen. Door de subsidieverlaging kregen de
loontrekkenden als eerste de rekening gepresenteerd, terwijl de maatregelen
die met name de hogere inkomens moesten treffen pas na enige tijd hun
werking zouden doen gelden. Terecht kwalificeerde de CPN de interpellatieNederhorst, waarin dit probleem aan de orde werd gesteld, als een vorm van
'stoom afblazen'. De PvdA zette hoog in, maar moest later toch een knieval
maken. De eigen ministers gaven geen krimp.
De belofte van het kabinet te letten op de positie van de grote gezinnen en
ouden van dagen werd ingelost door een verhoging van de kinderbijslag en
door een wijziging van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. De KVP stond
alleen in haar verdediging van de versterking van de progressie in de kin
derbijslag, die uiteindelijk door toedoen van de overige partijen uit het ont
werp werd gelicht. De druk van het parlement om een aftrek van eigen in
komsten mogelijk te maken in de Noodwet Ouderdomsvoorziening leidde
uiteindelijk pas in 1952 tot resultaten. Noch het parlement, noch het vooruit-
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zicht van verkiezingen kon het kabinet vermurwen tot verdergaande tege
moetkomingen.

Werkloosheid als gevolg van de bestedingsbeperking
Op 6 juni 1951 legden Joekes en Van den Brink de SER de vraag voor of er
aanleiding bestond tot wijziging van de politiek van verbruiksbeperking. In
juli gaf de SER al een (niet gepubliceerd) voorlopig antwoord. Met name de
vakbeweging bleek grote twijfels te hebben over het continueren van de be
stedingsbeperking. Geconstateerd werd dat de beperking alleen op het ge
bied van de consumptieve bestedingen succesvol was en dat er van bezui
nigingen bij de overheid en beperking van de winsten van het bedrijfsleven
weinig terecht kwam.75 In mei 1952 volgde het definitieve SER-advies. De
prioriteit was inmiddels komen te liggen bij werkloosheidsbestrijding. De re
latief sterke stijging van de werkloosheid vanaf eind 1951 was volgens de
Raad voor een niet onbelangrijk deel het gevolg van de bestedingsbeperking.
Daarnaast was er weliswaar een verbetering van de betalingsbalans, maar de
Raad kon op dat moment niet concluderen of die verbetering structureel
was. Onder deze omstandigheden was de Raad van mening dat de beste
dingsbeperking pas ongedaan kon worden gemaakt wanneer de werkgele
genheid toenam bij handhaving van de verbeterde betalingsbalanspositie.
Het kabinet leek overigens goed voorbereid op het werkloosheidspro
bleem. Al in juli 1950 kwam er een Nota inzake de werkgelegenheidspolitiek
gereed. Op aandrang van PvdA-Tweede-Kamerlid Nederhorst had het kabi
net zich toen bezonnen op de vraag welke maatregelen het kon nemen ter
bestrijding van eventuele werkloosheid. In deze paragraaf zullen we bezien
hoe succes vol zijn maatregelen waren toen het er in de praktijk op aankwam.

Nota inzake de werkgelegenheidspolitiek
De eerste jaren na de bevrijding was er geen sprake geweest van ernstige
werkloosheid. Tot 1949 was het werkloosheidscijfer lager dan 3% van de be
roepsbevolking, het percentage 'normale' werkloosheid als gevolg van on
vermijdelijke fluctuaties op de arbeidsmarkt. Vanaf 1948 was er evenwel een
gestage stijging van de werkloosheid te bespeuren en toen begin 1950 het
kritieke punt van 3% in zicht kwam, wilde Nederhorst de regering hierover
interpelleren. Minister-president Drees verklaarde op 25 mei 1950 in de
Tweede Kamer dat een diepgaand beraad van het gehele kabinet op de pro
blematiek noodzakelijk was en dat men vervolgens met een nota zou ko
men.76 De nota verscheen op 16 juli 1950.
De nota onderscheidde een politiek gericht op bestrijding van structuurwerkloosheid, conjuncturele werkloosheid en van seizoenwerkloosheid.
Structurele werkloosheid diende voornamelijk te worden bestreden door in180
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dustrialisatie, regionale spreiding van industrie, emigratie en scholing. Om
conjuncturele werkloosheid te voorkomen zou de regering een Keynesiaanse
anticyclische politiek voeren.77 Het optimisme over de mogelijkheden van de
overheid de conjunctuur te beïnvloeden werd echter wel getemperd door de
kanttekening dat hiervoor internationale samenwerking onontbeerlijk was.
Een kleine, open economie als de Nederlandse was immers niet in staat zelf
standig met compenserende overheidsmaatregelen een internationale con
juncturele neergang te bestrijden.
De regering kondigde verder de opbouw aan van een aparte organisatie
ten behoeve van haar werkgelegenheidspolitiek. Per 7 maart 1949 was er een
Interdepartementale Commissie voor de Werkgelegenheid (ICW) opgericht,
die onder leiding stond van staatssecretaris Van Rhijn en die tot taak had de
regering te adviseren over de algemene lijnen van de werkgelegenheidspoli
tiek. De ICW zou worden uitgebreid met een bureau Werkgelegenheid dat
zorg zou dragen voor de voorbereiding van de plannen en dat het contact
met het Centraal Planbureau (CPB) moest onderhouden. Vervolgens zou nog
een Coördinatiecollege Openbare Werken (COW) in het leven worden ge
roepen dat de ICW zou adviseren inzake de centrale coördinatie van de
technische voorbereiding en van de uitvoering van openbare werken. De
COW diende in het bijzonder zorg te dragen voor een voldoende voorraad
van openbare werken die bij dreigende werkloosheid in uitvoering zouden
worden genomen.78 Provinciale Commissies voor Werkgelegenheid (PCW's)
dienden zorg te dragen voor feedback voor de ICW en COW vanuit de ver
schillende provincies.
Alle aandacht van de regering ging vooralsnog uit naar de structurele
component. De noodzaak op langere termijn door middel van industrialisa
tie en emigratie een structureel evenwicht te creëren tussen de hoeveelheid
arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking èn de zorg voor evenwicht op de
betalingsbalans hadden het primaat. Van een belangrijke conjuncturele
werkloosheid was in 1950 ook nog geen sprake.
De schriftelijke reactie van de Tweede Kamer op de nota liet bijna drie
kwart jaar op zich wachten. De wereld was in de ban geraakt van de crisis in
Korea, die in juni 1950, dus enkele weken voor het verschijnen van de nota,
was uitgebroken. Economieën draaiden op volle toeren in verband met de
opbouw van het defensie-apparaat en de excessieve voorraadvorming door
burgers en bedrijven. De Koreahausse zorgde voor een overspannen ar
beidsmarkt. In augustus 1951 oordeelde de regering dat de Koreahausse 'tot
dusver een gunstige invloed op de nationale werkgelegenheid heeft uitgeoe
fend (...)'.79 Wel achtte zij het 'in beginsel' mogelijk dat de bestedingsbeper
king een ongunstige invloed zou hebben op de werkgelegenheid. Van een
onoplosbaar dilemma kon echter niet worden gesproken. Indien namelijk de
vermindering van de binnenlandse bestedingen kon worden gecompenseerd
door een overeenkomstige opvoering van de export, hetgeen het industriali
satiebeleid beoogde, dan was wel degelijk een synthese te bereiken.80 In de
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daaropvolgende maanden kwam die harmonisatie echter in gevaar. Het betalingsbalanstekort sloeg in het tweede halfjaar van 1951 om in een over
schot, terwijl aan het eind van dat jaar de conjuncturele werkloosheid snel
toenam. Juist op dat moment vond de mondelinge behandeling van de
werkgelegenheidsnota plaats, tezamen met de beraadslagingen over de be
groting van 1952. Het laatst bekende cijfer omtrent de werkloosheid was dat
van eind november 1951: 112.000 werklozen, ofwel 3,5% van de beroepsbe
volking.

Is de regering paraat?
Nederhorst vond de nota te beschouwend: 'Het is alsof wij de gevaren te
duchten hebben van een stormvloed en dan beginnen met het geven van be
schouwingen over de hoogte van de waterstand in de rivieren en de facto
ren, die deze waterstand bepalen.' Hij pleitte voor een machtigingswet
waarmee de regering bepaalde bevoegdheden van de Kamer kreeg om direct
te kunnen reageren, bijvoorbeeld via versnelde onteigeningsprocedures. De
regering zou ook bij overschrijding van een bepaald werkloosheidspercen
tage automatisch bepaalde gelden moeten kunnen aanwenden om belangrij
ke projecten uit te voeren. Nederhorst waarschuwde dat een verdere daling
van het reële inkomen van de grote massa nog meer werkloosheid tot gevolg
zou hebben. Zo kampten de textiel-, de confectie- en de schoenenindustrie al
met afzetmoeilijkheden.
Minister Joekes gaf toe dat de maatregelen van maart 1951 een ongunstige
invloed hadden gehad op de werkgelegenheid. Ze waren evenwel onont
koombaar geweest. Staatssecretaris Van Rhijn bestreed het verband tussen
de consumptiebeperking en de crisis in de textiel-, confectie- en schoenenin
dustrie. Hier was sprake geweest van een ander, direct effect van de Korea
crisis. De consumenten hadden namelijk extra aankopen gedaan en de afzet
zou zich na enige tijd wel weer herstellen. Bovendien was er sprake geweest
van een te grote uitbreiding van de productiecapaciteit. Aan afvloeiing van
arbeidskrachten in deze sectoren viel niet te ontkomen.
Van Rhijn vond de omvang van de werkloosheid 'geen reden tot bijzon
dere zorg'. Aan een maatstaf voor overheidsactie (bijvoorbeeld 3% werk
loosheid) waren te veel bezwaren verbonden. Zo werkte één percentage te
globaal: dit kon bijvoorbeeld onder het 'actiepercentage' liggen, terwijl in be
paalde bedrijfstakken toch sprake was van ernstige werkloosheid. De sug
gestie van een machtigingswet wees Van Rhijn niet direct af, maar hij waar
schuwde dat hiervan in een parlementaire democratie niet te snel gebruik
moest worden gemaakt. 'Het is de bedoeling van de Regering, incidenteel,
telkens daar waar het nodig is, met een wetsontwerp te komen.' Zo was in
middels een wetsontwerp tot wijziging van de Onteigeningswet naar de
Raad van State gezonden voor advies. Dit ontwerp zou een versnelde ontei-
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geningsprocedure mogelijk maken in geval de werkloosheidssituatie tot on
middellijke uitvoering van openbare werken noopte. De ICW, waarvan Van
Rhijn de voorzitter was, had daarnaast al geruime tijd een wetsontwerp tot
bestrijding van de werkloosheid in studie. Het nodige materiaal werd ver
zameld 'en wanneer op een bepaald ogenblik een machtigingswet noodza
kelijk zou zijn, zal dit materiaal nuttige diensten kunnen bewijzen (...)'.81
ARP-kamerlid A.W. Biewenga vroeg hoe het stond met de uitvoering van
openbare werken. Het kwam nu op daden aan. Van Rhijn gaf toe dat de uit
voering van de plannen nog onvoldoende voorbereid was. 'Ik zou bij de
Kamer niet gaarne de indruk willen wekken, dat wij in een paar weken tijd het probleem van de werkloosheid begint zich nu pas voor te doen - kans
zouden hebben gezien een apparaat in het leven te roepen dat feilloos werkt.
Maar er is een nuttig begin en wij zijn paraat.'82 De staatssecretaris stond
echter niet geheel met lege handen. In de laatste weken waren er enkele be
sluiten gevallen over de besteding van de ƒ 15 miljoen die op de begroting
voor de werkloosheidsbestrijding was opgenomen. Zo was er onder andere
ƒ 6 miljoen bestemd voor grondverbeteringswerken en ƒ 1,5 miljoen voor
landaanwinningsprojecten in het noorden van het land. De ƒ 15 miljoen was
niet te beschouwen als een plafond, maar als een stelpost. Van Rhijn ver
klaarde daarnaast dat de REA recent opdracht had gegeven aan het ICW om
verder op het probleem te studeren.
Een vraagstuk dat bij de discussie een belangrijke rol speelde, was de poli
tiek ten aanzien van de DUW, de Dienst Uitvoering Werken. Algemeen was
men in de Kamer van opvatting dat openbare werken zoveel mogelijk als
'vrije werken' uitgevoerd dienden te worden en zo min mogelijk als DUWwerken. 'Vrij' waren de door de overheid in het kader van de werkverrui
ming gesubsidieerde werken die bij het particuliere bedrijfsleven werden
aanbesteed. Tewerkgestelden bij de DUW vielen onder een aparte loonrege
ling. Uit werkgeverskringen kwam de kritiek dat de DUW-lonen te hoog wa
ren en er derhalve een 'zuigende werking' van uitging ten opzichte van het
vrije bedrijf. Werknemers vonden daarentegen dat de DUW te lage lonen
uitbetaalde en dat openbare werken met opzet als DUW-werken werden
geëntameerd om de kosten te drukken.83
Volgens Stapelkamp was plaatsing bij de DUW een 'noodzakelijk kwaad,
noodzakelijk voor een aantal mensen als testcase op arbeidswilligheid. Maar
een kwaad, want het moest eigenlijk niet nodig zijn, zulk een plaatsing. Er
ger is het echter, dat bona fide arbeiders daarin worden geplaatst en dat er
objecten worden gekozen, die in vrij bedrijf kunnen worden uitgevoerd.
Want die plaatsing drukt hen neer. Wie in de DUW werkt (...) heeft altijd het
gevoel, dat hij werkloze is. Dat is hij ook. Hij blijft als zodanig geregistreerd.
Die plaatsing in de DUW is ook in moreel opzicht niet zonder gevaar en
heeft ernstige bedenkingen. De geest in de DUW is slecht. Even slecht als
voorheen in de werkverschaffing. De DUW is het privé jachtterrein van de
geachte afgevaardigde de heer Haken en zijn geestverwanten.' Kikkert en R.
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Zegering Hadders (W D ) onderschreven dit betoog. Overigens vond ook
Haken dat er te veel werkzaamheden in DUW-verband werden uitgevoerd.
Hij diende bovendien een motie in tegen plaatsing van arbeiders in DUWkampen ver van huis.
Van Rhijn vond de vergelijking van de DUW met de werkverschaffing
van voor de oorlog niet correct. Er was immers sprake van volwaardig werk
en normale lonen. Minister Joekes verklaarde dat 'daar waar de omstandig
heden zich daartoe lenen', de werken als vrije werken moesten worden uit
gevoerd. Hij zei toe het vraagstuk van de verhouding tussen vrije werken en
DUW-werken nog eens nader te bekijken. Vóór de motie-Haken stemden,
naast de communistische afgevaardigden, alleen nog de W D -led en Forta
nier-de Wit, G. Ritmeester en Zegering Hadders.

Interpellatie-Nederhorst-Stapelkamp
Ruim twee maanden later, op 21 februari 1952, interpelleerden Stapelkamp
en Nederhorst de regering over de stijgende werkloosheid.84 Volgens Sta
pelkamp was er sprake van een versnelde stijging van de werkloosheid. In
middels was het aantal werklozen in drie maanden tijd met 50% gestegen tot
166.000.85 Volgens Stapelkamp heerste er een begrijpelijke onrust onder de
bevolking. 'Het grote leed, dat de werkloosheid in de dertiger jaren over ons
volk bracht, ligt nog vers in het geheugen.' Zijn interpellatie bood de rege
ring de kans die onrust weg te nemen.
Volgens Stapelkamp was de werkloosheid vooral conjunctureel. Daar
naast was er sprake van enige structuurwerkloosheid, bijvoorbeeld in de sigarenindustrie die leed onder het veranderde rookgedrag van de jeugd en de
hoge accijns als gevolg van Benelux-afspraken. Stapelkamp vroeg de rege
ring om maatregelen die op korte termijn soelaas konden bieden. Was de re
gering al uitgestudeerd op haar werkgelegenheidsplannen? Een verband
tussen de investeringsbeperkingen en de werkloosheid in het bouwbedrijf
was volgens Stapelkamp duidelijk aanwezig. Om dit tegen te gaan pleitte hij
ervoor om het aantal te bouwen woningen in 1952 zo hoog mogelijk op te
voeren, de investeringsbeperking te verminderen en onderhoudswerk te
stimuleren. Dit laatste was nodig omdat als gevolg van de huurpolitiek van
de regering de huiseigenaren, 'voor het overgrote deel geen kapitalisten,
maar eenvoudige nijvere werkers, die hun spaarpenningen in huizen hebben
belegd', geen behoorlijk onderhoud konden laten plegen. De DUW was op
nieuw het mikpunt van de toorn van Stapelkamp. Alleen in de alleruiterste
noodzaak, wanneer het niet mogelijk was het werk als vrij werk uit te voe
ren, mocht dit in DUW-verband geschieden.'86 Stapelkamp dreigde met een
motie als de regering dit niet zou onderschrijven.
Ook Nederhorst signaleerde crisisverschijnselen: 'Wij zien weer om ons
heen de doffe moedeloosheid bij hen, die zich als werklozen uitgesloten voe-
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len en die losgeslagen een maatschappij vervloeken, die hen in hun leven het
meest zinvolle, nl. de arbeid, onthoudt. Als een giftige woekerplant ver
spreidt zich de opvatting, dat onze huidige wereld aan deze mens niets meer
te bieden heeft en dat alles bij het oude zal blijven.' Het beleid was volgens
de PvdA'er te ver doorgeslagen naar het streven naar betalingsbalansevenwicht. Zo wees hij op de inmiddels zeer ruime deviezenvoorraad van circa
ƒ 2 miljard, 'een peil dat hoger is dan ooit tevoren'. Partijgenoot Lieftinck
moest het daarvoor enigszins ontgelden: 'Ik heb grote waardering voor het
beleid van onze Minister van Financiën, maar de bewindsman moet er voor
zorgen, en ik zeg dit schertsend, dat hij niet wordt een goudverzamelende en
als een kloek op zijn eieren zittende mercantilist, voor wie de betalingsbalans
het een en alles, het alleenzaligmakende principe is.' Nederhorst verweet de
regering dat de maatregelen van maart 1951 te rigoureus waren geweest,
maar gaf toe dat ook hij zich wellicht te veel zorgen had gemaakt over het
verloop van die deviezenpositie.87

G.M. Nederhorst: de regering moet niet enkel deviezen verzamelen, maar de werkloosheid
actief bestrijden

Het PvdA-kamerlid spuide vervolgens ongezouten kritiek op een andere
partijgenoot achter de regeringstafel, minister In 't Veld. De werkloosheid in
het bouwbedrijf was het gevolg van een onstabiel woningbouwbeleid in het
afgelopen jaar en van een verkeerd gerichte politiek van investeringsbeper
king op het gebied van de publieke werken. De PvdA'er richtte zijn pijlen
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ook op KVP-minister Van den Brink. In 1951 was er in de textielindustrie
sprake geweest van een uitbreiding van de productiecapaciteit bij een krim
pende markt. De regering had dit moeten afremmen.
Nederhorst eiste een krachtige bestrijding van de werkloosheid, waarbij
de betalingsbalanspolitiek ondergeschikt werd gemaakt aan het herstel van
de werkgelegenheid. De regering diende zich de taak te stellen rond 1 mei
(ruim twee maanden later) de werkloosheid beneden de 100.000 man terug
gedrongen te hebben door werkgelegenheid te scheppen voor 25.000 man;
de overige 40.000 werklozen beschouwde Nederhorst als seizoenwerklozen.88 De regeringspolitiek ten aanzien van de publieke investeringen en de
consumptiebeperking, zoals die in het regeerprogram was neergelegd, moest
worden bijgesteld. Hij wenste daarnaast een uitbreiding van de woning
bouw, meer publieke werken en versnelde uitvoering van streekontwikkelingsplannen. Het kamerlid onderschreef weliswaar de bevordering van de
export als indirect middel tot werkloosheidsbestrijding, maar daarnaast
diende de regering, tijdelijk, door een vergroting van de binnenlandse vraag
de werkgelegenheid in stand te houden. Hij beval daartoe een verlaging van
enkele indirecte belastingen aan. Bovendien wenste hij een verbetering van
de koopkracht van ouden van dagen.89
Van den Brink verklaarde dat een bepaald aantal tijdelijke werklozen
normaal was. Voor Nederland betekende dat zo'n 95.000 werklozen in geval
van een evenwichtige economische situatie, ofwel 3% van de beroepsbevol
king. Door het werkloosheidscijfer van dat moment te ontdoen van het bo
ven het gemiddelde gelegen aantal seizoenwerklozen kwam Van den Brink
uit op ongeveer 40.000 'reëel' werklozen. De minister en Nederhorst ontleed
den dus de samenstelling van het werklozenlegioen op een andere manier.
Van den Brink onderschreef echter het streefcijfer van Nederhorst. 'Ook naar
mijn mening moet er alles op worden gezet (...) om inderdaad rond 1 mei
een cijfer te bereiken, dat niet hoger dan 100.000 zou mogen liggen.'90 Met
deze uitspraak legde Van den Brink zichzelf dus een pittige doelstelling op:
in twee maanden 40.000 mensen aan werk helpen.91
Van den Brink verklaarde dat de werkloosheid niet het gevolg was van
een teruggang in de internationale conjunctuur. De export bleef zich immers
gunstig ontwikkelen. De minister concludeerde dat het werkloosheidsvraag
stuk werd 'beheerst door factoren die voor beïnvloeding van de zijde van de
regering vatbaar zijn'. Hij vond de kritiek dat het beleid in maart 1951 het
evenwicht verstoord had onterecht. Er was geen aanleiding voor een princi
piële wijziging van het beleid. De werkloosheidsstijging was volgens de be
windsman vooral veroorzaakt door de stagnatie in de bouwnijverheid en
door achterblijvende productie voor militaire doeleinden ter compensatie
van de krimp in de civiele sector. De minister bestreed ook dat de investe
ringspolitiek in de textielindustrie verkeerd was geweest. De textielexport
ontwikkelde zich goed. Van een belastingverlaging verwachtte hij weinig
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heil. Bovendien mocht 'een zeker aanpassingsproces’ niet worden tegenge
houden.
Van den Brink was wel van mening dat op enkele belangrijke punten van
beleid wijzigingen moesten worden aangebracht.92 Het belangrijkste com
plex van maatregelen had betrekking op de bouwnijverheid. Verder zouden
extra publieke werken worden uitgevoerd en extra militaire uitgaven wor
den gerealiseerd. Aan de industrialisatiepolitiek zou tenslotte een aspect
worden toegevoegd, namelijk heroriëntering en hergroepering van de exportpolitiek. De volgende maand zou hierover een exportnota aan de Kamer
worden gezonden 93
Voor de bestrijding van de regionale structurele werkloosheid was in
middels al het wetsontwerp met betrekking tot de ontwikkelingsgebieden bij
de Kamer aanhangig.94 Er kwam ook wat extra geld voor. Daarnaast pro
beerde de regering een migratie van arbeiders uit de ontwikkelingsgebieden
op gang te brengen door het bouwen van extra woningen in industriële cen
tra.

In 't Veld gepikeerd
De kritiek van zijn partijgenoot in de Kamer vond minister In 't Veld niet te
recht. 'Ik wil er nog eens met nadruk op wijzen, dat van een verzet tegen
deze beperking van het bouwprogram toen maar heel weinig is gebleken
(...). Ik heb ernstig gewaarschuwd tegen een dergelijke beperking, omdat zij
tot werkloosheid in het bouwbedrijf zou moeten leiden en omdat daardoor
het woningprogram niet onaangetast zou kunnen blijven.' De minister was
juist in oktober 1951 al gaan ombuigen. In 1951 was voor 11 % meer op het
bouwprogram verwerkt dan het oorspronkelijke, beperkte programma. Voor
het eerste kwartaal van 1952 zou voor ongeveer ƒ 460 miljoen aan bouwpro
jecten worden goedgekeurd. Daarmee kwam men boven het bedrag dat voor
een normale bezetting nodig was. Op zijn departement brandde het 'rode
waarschuwingssignaal' al, aldus In 't Veld. Hij was behoorlijk gepikeerd.
Wanneer er niet meer woningen in uitvoering waren genomen, dan was dit
niet te wijten aan de werkkracht van zijn ambtenaren, maar lag het aan de
ondernemers die niet graag in de wintermaanden aan nieuwe woningen
wilden beginnen.95
Op de vraag van Stapelkamp of er een huurverhoging in het verschiet lag
zodat er meer onderhoudswerk kon worden verricht, antwoordde In 't Veld
dat hiervan op korte termijn geen sprake zou zijn. Wel wilde hij overwegen
een premieregeling in te voeren voor uitvoering van achterstallig onder
houd. Inzake de DUW zegde de minister toe dat het aantal DUW-arbeiders
beperkt zou blijven tot 30 a 35.000 arbeiders, het aantal van dat moment.
Joekes deelde nog een presentje uit als antwoord op Nederhorsts pleidooi
voor een verbetering van de positie van de ouden van dagen: de al eerder
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genoemde vrijstelling van ƒ 100 voor eigen inkomsten bij de Noodwet Ou
derdomsvoorziening.96

Motie-DUW
De concrete maatregelen die de regering had opgesomd achtte Nederhorst
niet onbelangrijk. Er was sprake van een 'zeer belangrijke correctie op de al
te stringente politiek van investeringsbeperking in de publieke sector'. Ne
derhorst was ook te spreken over het feit dat de minister zich had kunnen
verenigen met de 'gerichte’ politiek om per 1 mei te komen tot een reductie
van het aantal werklozen tot 100.000. De minister had daarbij ook het cijfer
van 3% genoemd. Dat was winst omdat Van Rhijn bij de behandeling van de
werkgelegenheidsnota nog weinig enthousiast was geweest over een derge
lijke maatstaf.97 Er was echter ook kritiek, vooral op In 't Veld. Bij Wederop
bouw werd onvoldoende planmatig gewerkt.98
Stapelkamp was 'zeer teleurgesteld' in het antwoord van de ministers in
zake de DUW. Mede namens C.J. van der Ploeg (KVP), Fortanier-de Wit,
Nederhorst, Biewenga, Suurhoff, Hooij en J. de Ruiter (CHU) diende hij een
motie in waarin werd uitgesproken dat de werken die de overheid liet uit
voeren in principe als 'vrij werk' dienden te worden uitgevoerd en alleen
wanneer dit onmogelijk was in DUW-verband. In 't Veld verklaarde daarop
de additionele bedragen te zullen besteden aan vrij werk, niet aan DUWwerken. Tegen de motie had hij geen bezwaar, mits uitvoering in DUW-ver
band niet helemaal uitgesloten werd. De Kamer nam de motie-Stapelkamp
zonder hoofdelijke stemming aan. Ook de communisten stemden vóór, hoe
wel Wagenaar terecht concludeerde dat de regering nergens toe verplicht
werd.
De communisten waren tijdens de interpellatie fel van leer getrokken te
gen de regering, overigens zonder resultaat. Maar liefst drie CPN-afgevaardigden hadden het spreekgestoelte beklommen, terwijl vanaf de publieke
tribune enkele Friese communisten zich luidkeels in de discussie hadden
gemengd. Ook de communistische afgevaardigden zelf moesten door de
kamervoorzitter enkele malen tot de orde worden geroepen. Met opmerkin
gen als 'Het is nou mooi geweest, hoor' en 'De heren moesten nu eens nala
ten zo te schreeuwen', probeerde Kortenhorst de gemoederen enigszins te
bedaren. Volgens de communisten was het resultaat van de interpellatie mi
niem en was een en ander slechts een strategisch spel om de aandacht van de
werklozen af te leiden. De voorstellen van de regering leverden niet meer op
dan hetgeen er in het jaar daarvoor op de begroting was gesnoeid. En dit
was niet eens het gevolg van de interpellatie maar van de actie en de strijd
van de werklozen, een strijd die verder opgevoerd moest worden. De oproep
'deze regering van nullen' weg te sturen is overigens niet meer in de Hande
lingen terug te vinden.99
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Verwachtingen niet bewaarheid
Het kabinet nam in het begrotingsjaar 1952 uiteindelijk voor zo’n ƒ 320 mil
joen aan extra maatregelen ter verruiming van de werkgelegenheid: ƒ 200
miljoen aan directe en ƒ 120 miljoen aan indirecte (koopkrachtbevorderende
en exportverruimende belasting-) maatregelen.100 De maatregelen waren
niet zodanig effectief dat het streefgetal van 100.000 werklozen per 1 mei kon
worden gehaald. Uit schriftelijke vragen van Nederhorst bleek dat op 30
april 1952 nog 129.900 mannen stonden ingeschreven bij de arbeidsbureaus.
Ten opzichte van 31 januari 1952 was er een daling van circa 36.000 werklo
zen geregistreerd. De ontwikkeling was 'tot dusver enigszins ongunstiger
dan in februari mocht worden verwacht'. Dat de werkloosheid niet verder
was gedaald was onder meer te wijten aan het feit dat 'de uitvoering van het
wederom verhoogde woningbouwprogramma iets meer tijdverlies mede
brengt dan aanvankelijk werd verwacht’. Andere factoren waren de vermin
derde bereidheid tot investeren en het lagere niveau van de vraag naar
duurzame consumptiegoederen.101
Tijdens de behandeling, begin mei, van het wetsontwerp dat voorzag in
de additionele middelen voor openbare werken, herhaalde Nederhorst zijn
kanttekeningen bij het gevoerde beleid.102 Lieftinck, die het ontwerp verde
digde, zag geen noodzaak voor een machtigingswet, noch was hij gechar
meerd van maatregelen in de consumptieve sfeer. Wel wees hij op verschil
lende maatregelen die nog in voorbereiding waren zoals de toewijzing van
extra geld voor de woningbouw, een toename van de uitgaven voor de de
fensie en de versnelling van de oorlogsschade-uitkering. Maar ook Lieftinck
moest toegeven dat de bestrijding van de werkloosheid nog onvoldoende re
sultaat had. Hij betwijfelde of Van den Brinks streefcijfer van 100.000 werk
lozen indertijd op een deugdelijke grondslag gebaseerd was.103 Ook de lei
ding van het departement van Sociale Zaken kreeg kritiek. De organisatie
van de werkgelegenheidspolitiek was inmiddels aanmerkelijk verbeterd
maar dat was ook wel nodig, 'omdat daaraan heel wat mankeerde'. Ook was
er kritiek op het ontbreken van een behoorlijke portefeuille met werken, die
op korte termijn ter hand genomen konden worden en op de coördinatie tus
sen de betrokken instanties. Ondanks een verbeterde coördinatie en een
snelle uitbreiding van de cartotheek met ter hand te nemen werken was het
volgens Lieftinck niet waarschijnlijk dat het uitgetrokken bedrag van ƒ 51
miljoen op zeer korte termijn zou zijn uitgeput. De vrees van Nederhorst dat
dit bedrag onvoldoende zou blijken was ongegrond.104 Na de aanvankelijke,
sinds februari 1952 ingezette en tot eind september voortdurende daling van
de werkloosheid zou zij eind 1952 wederom flink toenemen, maar dat was
het probleem van het volgende kabinet.

189

Hoofdstuk IV
Slot
De beginselen voor het overheidsbeleid ten aanzien van de werkloosheids
bestrijding werden in 1950 vastgelegd in de Nota omtrent de werkgelegenheidspolitiek. Toen vanaf eind 1951, door de economische terugval na de Ko
reahausse en versterkt door de bestedingsbeperking, de werkloosheid steeg
tot een meer dan 'normale' omvang moest de regering haar werkgelegen
heidsbeleid in de praktijk brengen. Tot een echte koerswijziging in het kabi
netsbeleid kwam het niet; er was hoogstens sprake van een accentverschui
ving richting werkloosheidsbestrijding. De politiek gericht op het herstel van
de betalingsbalans behield echter het primaat. De Tweede Kamer kan als
mede-verantwoordelijke voor deze accentverschuiving worden aangewezen.
Alle partijen onderkenden de werkloosheid als een groot gevaar, waarbij on
getwijfeld de ervaringen uit de depressiejaren een rol hebben gespeeld. Ne
derhorst en Stapelkamp vertolkten deze angstgevoelens in het parlement en
spoorden het kabinet aan tot maatregelen. Evenals bij de loon- en prijspoli
tiek het geval was geweest, kon de bijdrage van Nederhorst als een distan
tiëring van het gevoerde kabinetsbeleid worden gezien. Dat bij de overige
partijen, behoudens de CPN, zijn pleidooi voor een meer planmatige aanpak
weinig instemming verwierf, had de eerdere interpellatie-Nederhorst al uit
gewezen. Het meest concrete resultaat van de inspanning van de Tweede
Kamer was miniem: een weinigzeggende motie inzake de DUW, waarmee
de regering zonder bezwaar kon instemmen. Het door Nederhorst geformu
leerde en door Van den Brink onderschreven streefcijfer van 100.000 werklo
zen per 1 mei 1952 werd uiteindelijk niet gehaald. De organisatie van de
werkgelegenheidspolitiek bleek niet efficiënt genoeg om snel en slagvaardig
te kunnen optreden. In de loop van 1952 trad wel een zekere daling op, maar
op het eind van datzelfde jaar zouden de werkloosheidscijfers weer omhoog
schieten. Het kabinet-Drees III zou daarop besluiten de werkgelegenheids
politiek een meer centrale plaats toe te kennen in het beleid. De betalingsba
lans had zich inmiddels zodanig krachtig hersteld dat deze koerswijziging
inderdaad mogelijk werd.
Hoe moet het beleid nu worden beoordeeld? Van den Brink typeerde later
de bestedingsbeperkende maatregelen van maart 1951 als een voorbeeld van
geslaagd naoorlogs Keynesiaans sturend beleid.105 C.A. van den Beid, ouddirecteur van het CPB, concludeerde het tegendeel.106 De maatregelen van
maart 1951 hadden volgens hem de conjuncturele neergang die volgde op de
Koreahausse nog eens versterkt. Het betalingsbalansoverschot werd 'betaald'
met een bovengemiddelde werkloosheid. Het tweede kabinet-Drees, ge
fixeerd als het was op de betalingsbalanspositie, nam onvoldoende maatre
gelen om de conjuncturele werkloosheid te bestrijden.
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Voort met de opbouw van de verzorgingsstaat
In deel 3, band A van deze serie is beschreven hoe minister Joekes eind 1950
bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer kritiek kreeg te
verduren over de trage gang van zaken rond de sociale (zekerheids)wetge
ving. Die kritiek gold met name het uitblijven van een definitieve regeling
van de ouderdomsvoorziening, van een kinderbijslag voor zelfstandigen en
van de volledige inwerkingtreding van de Werkloosheidswet. In juli 1952
trad de Werkloosheidswet dan toch eindelijk volledig in werking. Joekes
wist ook een noodregeling voor de kinderbijslag voor zelfstandigen door het
parlement te loodsen. Bovendien rondde hij de parlementaire behandeling
van een andere sociale-zekerheidswet af, de Pensioen- en spaarfondsenwet.
Het lukte Joekes echter niet een ontwerp-Ouderdomswet aan de Kamer aan
te bieden.107

Het ontwerp-Ouderdomswet
Bij de plenaire behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 1951 in
de Eerste Kamer, gehouden in juli 1951, meldde Joekes dat een ontwerp-Ou
derdomswet eindelijk bij de ministerraad lag. Als het de raad gepasseerd
was, zou het stuk naar de SER worden gestuurd. Het ontwerp behelsde een
verplichte volksverzekering, aangevuld door een bedrijfspensioen. Een
maand eerder had de Raad van Vakcentralen het kabinet en de Kamer een
brief gestuurd waarin hij de grondslagen van de toekomstige Ouderdoms
wet aangaf, grondslagen die belangrijk afweken van die van het ontwerp
van Joekes en Van Rhijn. Een concurrerend plan dus en van een geduchte te
genstander. Jaren van voorbereiding en overleg dreigden voor niets te zijn
geweest. Het door de R W uitgedachte systeem bestond uit een combinatie
van een bodemvoorziening met bestemmingsheffing en een orthodoxe ver
zekering. Het opende ook voor de kleine zelfstandigen de mogelijkheid voor
een redelijke oudedagsvoorziening. Tijdens de begrotingsbehandeling in de
Eerste Kamer vroegen met name J.J. Kramer (PvdA) en A.M. Molenaar
(VVD) de aandacht van de minister voor het plan.108 Joekes had tegen het
systeem van de RVV toch wel 'enige bezwaren', met name ten aanzien van
de voorgestelde bedrijfsgewijze opbouw, de kwestie van de voorziening
voor zelfstandigen en het financieringssysteem. Hij wilde er vooralsnog niet
mee beginnen.109
Kramer pleitte vervolgens voor overleg met de RVV en aanpassing van
het ontwerp-Joekes, onder verwijzing naar de strofe in het PvdA-strijdlied
'Sterft gij oude vormen en gedachten'. 'Het is bekend, dat, ook al heeft men
met vooruitstrevende mensen te doen, wij allen toch min of meer een con
servatief en revolutionair duveltje in ons hebben en dat wij moeilijk oude
vormen kunnen laten varen', aldus Kramer. Joekes antwoordde: 'Ik heb ver
leden jaar aan de overzijde van verschillende fracties het een en ander moe191

Hoofdstuk IV
ten horen over het feit, dat ik niet verder was gekomen met het ontwerpOuderdomswet. (...) Ik zou geen been meer hebben om op te staan, wanneer
ik een geheel nieuwe procedure moest beginnen en bij de komende begro
tingsbehandeling eerst in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer
zou moeten zeggen, dat een volledig ontwerp met een volledige Memorie
van Toelichting gereed was, maar wij nog eens in overleg zijn getreden, zo
dat de gehele procedure opnieuw zou moeten worden gevolgd.'110
De druk op Joekes om overstag te gaan nam echter toe. Zijn partijgenoten
L.A. Donker en J.J. Vorrink van de Tweede-Kamerfractie spraken eind au
gustus in een brief aan Drees zelfs van een 'volstrekt verkeerd beleid' inzake
de definitieve ouderdomsvoorziening en wensten overleg om na te gaan op
welke wijze de nadelen ervan nog zoveel mogelijk gereduceerd konden
worden. 'Wij vrezen anders voor de grootste moeilijkheden tussen de bewe
ging in haar geheel (de PvdA en de vakbeweging, PvG) en de betrokken mi
nister en voor de meest heilloze consequenties in de komende verkiezings
strijd.'111
Drees nam het op voor Joekes en antwoordde zijn partijgenoten begin sep
tember 1951 in een brief op persoonlijke titel: 'Ik acht het niet billijk, dat aan
p.g. (partijgenoot, PvG) Joekes het verwijt wordt gericht, dat hij een volko
men verkeerd beleid heeft gevoerd. Het was sedert jaren bekend in welke
geest een definitieve ouderdomsvoorziening werd voorbereid. Bij herhaling
is in beide Kamers, ook vanwege onze Fractie, aangedrongen op spoedige
indiening van een ontwerp. Pas toen het ontwerp gereed lag om naar de Mi
nisterraad te worden gezonden bleken de drie vakcentrales het eens te zijn
geworden over een andere lijn dan tot nu toe gevolgd was. Men kan niet aan
een minister verwijten, dat hij dan niet plotseling overstag gaat en afziet van
indiening van het gereedliggende voorstel bij de Ministerraad, en van even
tuele inzending om advies bij de Sociaal-Economische Raad. De best moge
lijke oplossing schijnt mij, zoals reeds eerder werd besproken, dat bij het
vragen van advies aan de SER wordt vermeld, dat het ontwerp was voorbe
reid voordat het stuk van de vakcentrales kwam, maar dat de Regering gaar
ne zal zien, dat ook de daarin ontwikkelde denkbeelden door de SER wor
den overwogen.'112 Al met al een aardige inkijk in de verhoudingen binnen
de PvdA en de positie van Joekes in de partij.
Joekes koos uiteindelijk eieren voor zijn geld. In de MvA op zijn begroting
voor 1952 deelde hij mee dat de regering had besloten de SER niet om advies
te vragen. De SER kreeg slechts een lijst met vraagpunten en een uitvoerige
nota waarin de verschillen tussen het plan-Joekes en het plan-RVV waren
aangeduid.113 In het begrotingsdebat in de Tweede Kamer in december 1951
stelde Stapelkamp vervolgens vast: 'Laten wij het maar eerlijk bekennen: wij
zitten met de sociale verzekeringswetgeving, althans wat de sector invalidi
teitsverzekering en de ouderdomswetgeving betreft, volkomen vast.' (Stapel
kamp wilde dat tegelijkertijd met de Ouderdomswet ook de Invaliditeitswet
herzien zou worden, maar op dit gebied was volgens hem nog niets gedaan.)
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Tj. Krol (CHU) sloot zich bij Stapelkamp aan. Fortanier-de Wit (W D ) vond
het van 'wijs beleid' getuigen om aan het R W -p lan aandacht te besteden. Zij
zou het echter betreuren als dit ertoe zou leiden dat de minister zou afstap
pen van de opzet van zijn eigen wetsontwerp. Joekes hield nog steeds vast
aan zijn ontwerp, maar sloot veranderingen niet uit. Daarom had hij in de
nota aan de SER alvast de verschillende mogelijkheden voor de inrichting
van de ouderdomsverzekering naast elkaar gezet.114 Het advies van de SER
kwam pas in februari 1954. Op 29 juni 1955 diende Suurhoff het langver
wachte ontwerp-AOW bij Tweede Kamer in.

Zoeken naar de kwadratuur van een cirkel: kinderbijslag voor zelfstandi
gen 115
De minister van Sociale Zaken in het vierde ministerie-Colijn (1937-1939),
Romme, was de geestelijk vader van de Kinderbijslagwet die in 1941 in wer
king trad. Deze wet was een verplichte werknemersverzekering. Werkgevers
moesten premies afdragen waarmee kinderbijslag aan gezinnen van werk
nemers met drie of meer kinderen werd gefinancierd. Hoewel vele kleine
zelfstandigen, zoals middenstanders en land- en tuinbouwers, in een soort
gelijke economische positie verkeerden als de werknemers, bleven zij van
kinderbijslag verstoken. Vanwege praktische problemen, met name de bepa
ling van het inkomen van zelfstandigen, was opname in de kinderbijslagregeling voorshands onmogelijk.
Na de bevrijding pleitte de KVP, onder leiding van dezelfde Romme, in
het parlement herhaaldelijk voor een kinderbijslagregeling voor zelfstandi
gen. In afwachting van een definitieve wet, gebaseerd op de verzekeringsge
dachte, was de KVP bereid in te stemmen met een noodregeling gefinancierd
uit de algemene middelen.116 Op 4 mei 1950 kwamen Joekes en Lieftinck in
derdaad met een ontwerp van een noodregeling. Zij droeg 'noodzakelijker
wijze de kenmerken van een behoefteregeling', zo lazen de kamerleden in de
MvT.117 De inkomensgrens bedroeg ƒ 2000 voor een gezin met drie kinderen.
Voor gezinnen met meer dan drie kinderen werd de grens telkens per extra
kind met ƒ 100 verhoogd. De kosten voor de schatkist werden geraamd op
ƒ 15 miljoen. De werking was beperkt tot drie jaar, maar het streven was de
definitieve regeling op kortere termijn tot stand te brengen. Romme was
verheugd over de maatregel, maar vond de tegemoetkomingen maar mager
tjes.118

'Quadratuur van een cirkel'
In het W op het wetsontwerp werd ruime aandacht besteed aan de vraag of
de definitieve kinderbijslagregeling voor zelfstandigen moest worden ver
leend op basis van verzekering of door middel van financiering uit de alge193
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mene middelen c.q. een bestemmingsheffing. De PvdA-fractie meende dat
het lange uitblijven van een regeling voor de zelfstandigen was te wijten aan
de zoektocht naar de 'quadratuur van de cirkel’: een systeem van kinderbij
slag voor zelfstandigen op basis van verzekering. Het 'klassieke' verzeke
ringssysteem was 'praktisch onmogelijk', aldus de PvdA. Als men bereid
was financiering via bestemmingsheffingen te zien als een vorm van sociale
verzekering, dan lag de weg echter open voor verzoening tussen de voor
standers van verzekering en zij die een voorziening bij wijze van staatszorg
voorstonden. De KVP prefereerde een systeem van verplichte sociale verze
kering.
Beide grote partijen toonden zich in principe verheugd over de noodrege
ling, maar hadden ook bezwaren. De PvdA kwam met nieuwe berekeningen
waaruit bleek dat de maatregel slechts ƒ 8,5 miljoen zou gaan kosten. Nu de
regering schijnbaar van plan was ƒ 15 miljoen beschikbaar te stellen, kon de
'extra' ruimte gebruikt worden voor verhoging van de inkomensgrens en
van de uitkeringsbedragen. Ook de KVP en de CPN hadden een aantal wen
sen ten aanzien van de inkomensgrens, de uitkeringsbedragen en de
reikwijdte van de wet.
De ARP en de VVD hadden ernstige bezwaren tegen de opzet van het
ontwerp. Zij meenden dat de zelfstandigen meer gebaat waren bij over
heidsmaatregelen die de economische positie van de zelfstandigen verbeter
den. De noodmaatregel deed afbreuk aan het wezenskenmerk van de zelf
standigen, namelijk het lopen van risico.
Het kabinet antwoordde dat de becijfering van de PvdA in het VV niet
geheel correct was. De ƒ 15 miljoen waren bedoeld als plafond zodat 'de
vraag, of het geconstateerde verschil in berekening zou kunnen worden aan
gewend voor eventuele in de regeling aan te brengen verbeteringen, niet aan
de orde (is)'.119 Toch toonde het kabinet zich toegeeflijk: de inkomensgrens
werd van ƒ 2000 verhoogd naar ƒ 2400 per jaar. Verder werd de inkomens
grens voor gezinnen met meer dan drie kinderen per volgend kind met ƒ 200
in plaats van ƒ 100 verhoogd en werd de kinderbijslag per kind met twee
cent per dag opgetrokken. Het kabinet schatte de totale kosten van de rege
ling met de aangebrachte wijzigingen rond de ƒ 14 a ƒ 14,5 miljoen per jaar.
Kort daarop werden in de ministerraad voorstellen tot bezuiniging in ver
band met de Koreacrisis aan de orde gesteld. Minister Lieftinck noemde het
uitstel van de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen als een van de opties.
Drees meende dat het toch wel vreemd was eerst verbeteringen te aanvaar
den en enkele dagen later het voorstel te doen de gehele zaak uit te stellen.120
Lieftinck herhaalde zijn voorstel op 27 maart 1951. Hij wilde de Tweede Ka
mer vragen de noodregeling aan te houden om na te gaan of een nieuwe
wettelijke regeling mèt premiebetaling daarvoor in de plaats kon komen.
Joekes protesteerde. Dit was bij de kabinetsformatie niet aan de orde ge
weest. Van de andere ministers kreeg Lieftinck onvoldoende steun. Van den
Brink, die ook liever een verzekeringsstelsel zag, achtte het politiek niet mo-
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gelijk het voorstel nog in te trekken. Drees voerde aan dat de inwerkingtre
ding van de regeling nog geruime tijd zou vergen (de vaststelling van de in
komens was een tijdrovende zaak) zodat de begroting voor 1951 met ƒ 15
miljoen kon worden verminderd.121 Langs een omweg leek Lieftinck dus zijn
zin te krijgen, maar uiteindelijk zou de wet toch per 1 juli 1951 in werking
treden.

'Spoorslag voor de wetgever'
Het openbare debat in de Tweede Kamer vond plaats in april 1951. Hooij
vond de noodregeling nog niet de ideale oplossing, maar zij kon 'de sleutel
zijn, die de deur naar andere sociale wetten openmaakt’. De KVP'er had nog
wel enkele wensen. De normen in het wetsontwerp waren, ook na de verho
gingen, 'beslist onvoldoende'. Vandaar dat hij een amendement had inge
diend om het uitkeringsbedrag voor het vierde kind te verhogen van 30 naar
34 cent per dag. Een amendement om de werking van de wet te verkorten
van drie naar twee jaar was bedoeld als 'spoorslag voor de wetgever'. Bo
vendien wilde hij de inwerkingtreding van de wet met terugwerkende
kracht bepalen op 1 april 1951.122
J. Schilthuis (PvdA) gaf toe dat de noodregeling allerminst vrijgevig was.
In tegenstelling tot Hooij vond hij drie jaar voorbereidingstijd voor de defini
tieve regeling niet te pessimistisch ingeschat. Volgens Schilthuis hadden de
berekeningen van zijn fractie ertoe bijgedragen dat een aantal verbeteringen
was aangebracht. Dit weerhield hem ervan te pleiten voor verdergaande
verbeteringen. Een verhoging van de uitkeringsbedragen zou de PvdA-fractie verheugen, maar 'als (het kabinet) dat uit financiële overwegingen meent
te moeten afwijzen, zullen wij de regeling, zij het niet met enthousiasme,
aanvaarden'.123 Ook de CHU steunde het ontwerp.
De ernstigste kritiek kwam van CPN, ARP en W D . Haken meende dat de
middenstand het slachtoffer was van de politiek 'van verdergaande armoede
en oorlogsvoorbereiding'. Dat er voor verdergaande verbeteringen geen
middelen waren, vermocht Haken niet in te zien. Stapelkamp noemde het
een 'slecht ontwerp'. Materieel bood het ontwerp niet wat er van verwacht
werd, en als brug naar een definitieve regeling was het 'volstrekt waarde
loos'. Het kabinet was de moeilijkheden uit de weg gegaan. Stapelkamp
meende dat het logischer was geweest meteen met een definitieve wet op
basis van verzekering te komen en tot de tijd dat de administratie op orde
was te beginnen met uitkeringen uit de staatskas. Hij vreesde namelijk dat
men van deze noodwet nooit meer afkwam; de Noodwet-Drees zag hij als
afschrikwekkend voorbeeld: 'Ik kan u de verzekering geven, Mijnheer de
Voorzitter, dat het mijn politieke vrienden en mij niet gemakkelijk valt zich
te verzetten tegen een wetsontwerp, dat aangediend wordt onder het motto,
de kleine zelfstandigen te willen helpen. Want wij zijn diep overtuigd, dat
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aan deze groep hulp moet worden geboden. Maar het middel, dat de Rege
ring ons hier aan de hand doet, vinden wij, heel eerlijk gezegd, erger dan de
kwaal.'124
Cornelissen verklaarde dat de VVD eveneens tegen het ontwerp zou
stemmen. Hij pleitte voor maatregelen gericht op het versterken van het zelf
standig ondernemerschap. Het stellen van een inkomensgrens moest volgens
Cornelissen leiden tot willekeur, kon zelfs een 'premie op onbekwaamheid'
opleveren. Hij vroeg zich tenslotte nog af of de kinderbijslag door werkne
mers eigenlijk wel zo gewaardeerd werd 'omdat bij gelijke werkduur en ge
lijke arbeidsprestatie de ene werknemer minder verdient dan de andere, die
een aantal kinderen heeft en per drie maanden enige honderden guldens
kinderbijslag krijgt uitgekeerd'.
Joekes ondervond dus weinig problemen: KVP, PvdA en CHU zouden het
voorstel steunen. Door de hoge nood onder een groot deel van de zelfstandi
gen kon volgens hem niet worden gewacht met maatregelen.125
De kamerleden gebruikten de replieken om zich te profileren ten opzichte
van elkaar. Cornelissen bracht een klassiek, maar in dit debat nog niet ge
bruikt argument in. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het geven
van kinderbijslag, gezien de overbevolking van Nederland, 'er geenszins toe
zal medewerken de vorming van grote gezinnen enigszins te remmen. Ik
weet, dat dit voor velen een minder prettig geluid is om te horen, maar ik
ben van mening, dat ook deze zijde van de zaak in het oog moet worden ge
houden.' Haken diende een motie in om de inkomensgrens op te trekken
naar ƒ 4000 en om alle rechten van de loontrekkenden zoals neergelegd in de
Kinderbijslagwet ook van toepassing te verklaren op de kleine zelfstandigen.
Joekes wees nog eens expliciet een definitieve wet op basis van verzeke
ring van de hand: de kosten voor de staatskas zouden ƒ 130 a ƒ 140 miljoen
per jaar bedragen. Hij vond de motie-Haken 'volkomen onaanvaardbaar'. De
motie werd verworpen, alleen de CPN stemde voor. Hooijs amendement om
de kinderbijslag voor het vierde kind te verhogen met vier cent, naar analo
gie van een te verwachten verhoging van de kinderbijslag voor de werkne
mers, vond in de ogen van minister evenmin genade. Indien het bedrijfsle
ven in staat was om zekere verhogingen toe te passen, bracht dat nog niet
automatisch met zich mee dat ook het Rijk hiertoe in staat was. Hij noemde
ook dit amendement onaanvaardbaar. Hooij, geschrokken van dit 'grof ge
schut', trok het in. Joekes noemde het amendement om de wet met terug
werkende kracht per 1 april van kracht te laten worden onuitvoerbaar, ge
zien de voorbereidingen die na de aanvaarding van de wet moesten worden
getroffen. Wel zegde hij toe te proberen de wet met ingang van 1 juli in
werking te laten treden. Nadat Hooij zijn amendement in die zin had gewij
zigd, nam Joekes het over. Het amendement om de duur van de noodrege
ling te bekorten tot twee jaar was volgens de minister 'zeer bepaald niet ver
standig', maar dit was voor Hooij onvoldoende reden om het terug te nemen.
KVP, CHU, ARP, CPN en SGP stemden voor, PvdA en W D tegen, zodat het

196

Sociale Zaken: spanning tussen het sociaal wenselijke en economisch mogelijke
met 54 tegen 24 stemmen werd aangenomen. Het wetsontwerp passeerde de
Tweede Kamer met 60 tegen 19 stemmen. KVP, PvdA, CHU, CPN en SGP
stemden voor, ARP en W D tegen.126 In de Eerste Kamer zetten de verschil
lende senatoren de plussen en minnen van het ontwerp nog eens op een rij.
Opmerkelijk was dat er geen KVP-senator optrad. Ook hier stemden W D en
ARP tegen.127 De wet trad op 1 juli 1951 in werking.

vraag ik of ie nog wat kinder
bijslag ken m i s s e . . . !"
Stapelkamp informeerde eind 1951 hoe het stond met de uitvoering. De
totale kosten van de regeling, inclusief de nog niet afgewerkte aanvragen,
beliepen volgens de raming ƒ 3 miljoen per jaar, beduidend minder dus dan
het bedrag van ƒ 14 a ƒ 14,5 miljoen waarvan bij de schriftelijke voorberei
ding van het wetsontwerp was uitgegaan. Joekes meende dat men dit bedrag
als een zeer voorlopig cijfer moest beschouwen, 'omdat kennelijk nog niet
die aandacht bestaat voor deze regeling, dat men kan zeggen, dat degenen,
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die er voor in aanmerking komen, zich inderdaad allen hebben gemeld.'128
Hooij greep deze gelegenheid aan om te pleiten voor verbeteringen in de
wet. Zijn pleidooi had succes. Op 1 mei 1952 werd een wetsontwerp inge
diend bij de Tweede Kamer om de uitkeringsbedragen te verhogen. De KVP
eiste verdergaande verbeteringen, waaronder een verhoging van de inko
mensgrens. De regering verklaarde niet verder te kunnen gaan omdat daar
mee de definitieve regeling in gevaar kon komen. De PvdA onderschreef de
argumentatie van de regering en greep de gelegenheid slechts aan om nog
eens te pleiten voor een algemene regeling, gefinancierd door een bestem
mingsheffing. Het uiteindelijk resultaat was dat bij wet van 2 januari 1953 de
bedragen werden verhoogd overeenkomstig het oorspronkelijke voorstel en
de inkomensgrens overeenkomstig de KVP-wens (via een amendement van
de PvdA'er Schilthuis!).129 Door het amendement-Hooij uit 1951 zou de re
geling per 1 juli 1953 komen te vervallen. Doordat pas in 1963 een nieuwe
Kinderbijslagwet in werking trad, was tot die tijd een (jaarlijkse) wetswijzi
ging nodig om de werking van de Noodwet te verlengen.130

De Pensioen- en spaarfondsenwet: voorzichtigheid troef
Op 13 juli 1950 boden de ministers Joekes en H. Mulderije (Justitie) het wets
ontwerp Pensioen- en spaarfondsen aan de Tweede Kamer aan.131 Het wets
ontwerp kwam grotendeels overeen met de voorstellen van een uit verte
genwoordigers van alle belanghebbenden bestaande commissie en bevatte
voornamelijk formele normen waaraan particuliere pensioen- en spaarfond
sen moesten voldoen. Hierdoor zouden zekere waarborgen worden gescha
pen dat werkgevers de door hen gedane toezeggingen ten aanzien van ou
dedagsvoorzieningen ook werkelijk nakwamen. De regering vond een pu
bliekrechtelijke regeling noodzakelijk die werkgevers aan bepaalde normen
bond, maar zij wilde daarbij 'omzichtig' te werk gaan. Te stringente of te ver
gaande normen zouden namelijk de totstandkoming en instandhouding van
vrijwillige oudedagsvoorzieningen in het bedrijfsleven wel eens in gevaar
kunnen brengen. Het ontwerp had uitsluitend ten doel verleende pensioen
aanspraken veilig te stellen, het verplichtte niet tot het doen van pensioen
toezeggingen. De statuten en reglementen van de pensioen- en spaarfondsen
moesten worden goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Volks
gezondheid. Zij vielen onder het toezicht van de Verzekeringskamer. Boven
dien waren er regels voor een deugdelijke opzet van de fondsen waaronder
de bepaling dat niet meer dan 10% van het actief mocht worden aangewend
in de onderneming. Het artikel dat de meeste aandacht in de Kamer trok was
artikel 8, dat bepaalde welke (minimum)aanspraken de werknemer kon
doen gelden indien hij voortijdig, dus vóór de pensioengerechtigde leeftijd,
zijn deelname aan het fonds staakte.132
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Kern van de discussie tussen Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rhijn,
die de door ziekte gevelde Joekes verving, was de vraag of de premie voor
de oudedagsvoorziening nu wel of niet als (uitgesteld) loon moest worden
beschouwd. Het antwoord op die vraag was van belang bij het bepalen van
het recht op restitutie van de voor en door de werknemer afgedragen pre
mies. De wet gaf slechts minima aan. Het stond een ieder vrij, binnen de
grenzen van de wet, ruimhartiger te zijn. Ondanks een bescheiden kamer
meerderheid vond er geen aanscherping van de minimumaanspraken plaats.
Een belangrijk twistpunt was de bepaling dat een werknemer bij ontslag
op staande voet ook de aanspraak op de door de werkgever voor hem gestorte
premies kon verliezen, zelfs na een deelname van meer dan vijf jaar aan het
fonds. Op aandringen van de Kamer (een PvdA-VVD-CHU-ARP-motie)
werd dit teruggedraaid. Een ander punt was de vraag wat er moest gebeuren
indien een bestaand pensioenfonds onvoldoende voorzieningen had getrof
fen om te kunnen voldoen aan de gedane toezeggingen. Volgens het ont
werp moesten bezittingen en te verwachten inkomsten toereikend zijn om
aan de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtin
gen te kunnen voldoen. Verder was, zoals gezegd, bepaald dat hoogstens
10% actief in de eigen onderneming belegd mocht worden. Voor die fondsen
die niet aan deze normen voldeden, was een overgangsregeling opgenomen:
een door de Verzekeringskamer goed te keuren aanpassingsplan, dat de
termijn van vijfentwintig jaar niet mocht overtreffen.133 Na enige discussie
hierover nam de Tweede Kamer het wetsontwerp uiteindelijk zonder hoof
delijke stemming aan.134 Het debat in de Eerste Kamer leverde geen wezen
lijk nieuwe gezichtspunten op. Ook daar passeerde het ontwerp zonder
hoofdelijke stemming.135 De wet trad op 1 januari 1954 volledig in werking,
een jaar eerder al was de aanmeldingsplicht ingegaan.

Slot
In anderhalf jaar Drees II vonden twee nieuwe sociale verzekeringswetten de
weg naar het Staatsblad: de Noodregeling kinderbijslag kleine zelfstandigen
en de Pensioen- en spaarfondsenwet. Bovendien trad de al eerder in het
Staatsblad verschenen Werkloosheidswet in 1952 eindelijk in werking. Tij
dens de vorige kabinetsperiode (1948-1951) was reeds de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfspensioenfonds totstandgebracht. Bij een ruime in
terpretatie van het begrip sociale zekerheid kunnen we ook de Wet op de
ondernemingsraden van 1950 en de hierna nog te bespreken Organisatiewet
sociale verzekering van 1952 op de palmares van Joekes en Van Rhijn bij
schrijven.
In weerwoord op de kritiek op de traagheid in zijn wetgevende arbeid
had Joekes in zijn eerste ambtstermijn ondermeer gewezen op het ongunsti
ge economische tij. In de toelichting op zijn begroting voor 1952 herhaalde
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hij dit. Hij wees op de spanning tussen het sociaal-wenselijke en het econo
misch mogelijke. De doeleinden van het sociaal beleid dienden noodzakelij
kerwijs te worden afgewogen tegen die van het algemene regeringsbeleid:
het sluitend maken van de betalingsbalans en het bereiken van militaire pa
raatheid. Ook speelden volgens de minister de ingewikkeldheid van de ma
terie en de 'tegenstellingen buiten de Regering' die overbrugd moesten wor
den een rol.136 Joekes doelde hiermee vooral op de discussies rond de ouderdomsverzekering en de kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen. De
minister had inderdaad twee ontwerpen van wet klaarliggen. Het ontwerpOuderdomswet werd evenwel op het allerlaatste moment doorkruist door
het plan van de R W . Het zou politiek niet verstandig zijn geweest dit alter
natief terzijde te leggen.
Het vraagstuk rond de opneming van de zelfstandigen in de sociale verzekeringswetgeving was ook nog geenszins uitgekristalliseerd. Romme had
zijn kinderbijslagwet van 1939 niet voor niets beperkt tot de loontrekkenden.
Dit weerhield hem en zijn fractie er niet van na de bevrijding bij Drees en la
ter Joekes sterk aan te dringen op een regeling voor de zelfstandigen. Het
kabinet-Drees-Van Schaik stelde in 1950 een tijdelijke noodmaatregel voor
om de ergste nood onder de kleine zelfstandigen te lenigen. De praktische
problemen onderving het kabinet door financiering uit de algemene midde
len, dit tot ongenoegen van Lieftinck, die liever een 'self-supporting' verze
keringssysteem zag toegepast. Ondanks het karige karakter van de noodre
geling was de KVP zeer in haar sas. Volgens de PvdA had de KVP een snelle
oplossing voor de zelfstandigen geblokkeerd door te lang vast te houden aan
de verzekeringsgedachte: een zoektocht naar de 'quadratuur van een cirkel'.
ARP, CHU en W D verwachtten meer heil van maatregelen die de economi
sche positie van de zelfstandigen verbeterden. Voor zover Romme met zijn
sterke pleidooi voor deze Noodwet electoraal gewin voor ogen had, moet hij
teleurgesteld zijn geweest over de geringe aanspraak die de zelfstandigen op
de regeling hebben gemaakt. Blijkbaar stond een kinderbijslagregeling bij de
zelfstandigen minder hoog op de verlanglijst dan de verschillende bereke
ningen deden vermoeden, en kregen de ARP en de W D toch gelijk in hun
scepsis over deze regeling van 'armenzorg'. De Noodregeling was al met al
een bescheiden en voorzichtige uitbreiding van de sociale zekerheid. Dat
gold nog meer voor het wetsontwerp Pensioen- en spaarfondsen, waarin ge
probeerd werd een juist evenwicht te vinden tussen normstelling door de
overheid en zelfregulering door het bedrijfsleven.

Overheidsbemoeienis versus particulier initiatief
Het vraagstuk van de verdeling van taken en bevoegdheden tussen overheid
en particuliere sector is een klassiek thema in de politiek. Het speelde ook op
talrijke onderdelen die tot het beleidsterrein van Sociale Zaken en Volksge-
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zondheid werden gerekend. Drees toonde zich wat dit betrof een pragmati
cus: 'Men beziet de zaak weleens verschillend naargelang van de belangen
die er bij zijn betrokken.' Men diende de principiële tegenstellingen volgens
de minister-president niet te verabsoluteren, het was een constant proces van
afweging. 'Het kabinet doet dat ook in eigen kring met vrij levendige afwis
seling, omdat daarover ook daar uiteenlopend wordt gedacht. Men veroorlove mij de bescheiden mening, dat, zoals de verhoudingen in ons volk nu
eenmaal liggen, tot nu toe een vrij aannemelijke tussenweg is bereikt.'137
Voor Joekes gold hetzelfde. Hij liet in de MvT op zijn begroting voor 1952
opnemen dat 'een op de belangen van de gehele bevolking gericht sociaal
beleid (...) in Nederland slechts (kan) slagen, wanneer het berust op samen
werking tussen overheid en maatschappij. (...) De ontwikkeling op dit gebied
is verheugend.' Joekes wees ter illustratie op het overleg met de Stichting
van de Arbeid, het betrekken van de maatschappelijke organisaties bij de
verzorging van de emigratie, het stimuleren en subsidiëren van de vereni
gingen voor maatschappelijk werk en van die voor de volksgezondheid, de
instelling van de SER en tenslotte op de aan de vakbedrijfsverenigingen toe
bedachte uitvoering van een belangrijk deel van de sociale verzekeringen.138
Volgens Joekes diende in 1952 een nog voorzichtiger sociaal beleid te wor
den gevoerd dan in het jaar daarvoor. Verantwoorde wensen moesten onver
vuld blijven. De spanning tussen het sociaal wenselijke en het financieel-mogelijke deed zich volgens hem vooral sterk gevoelen in de sector van de
volksgezondheid en van de aanvullende sociale voorzieningen. 'Dit zijn
beide sectoren, waarin het particulier initiatief een belangrijke plaats inneemt
en waar de Overheid zich veelszins kan beperken tot het subsidiëren, stimu
leren en coördineren van de particuliere activiteit.’139
In het VV trok de ARP niettemin fel van leer. Joekes streefde te veel naar
centralisatie, zoals bleek uit de ontwerpen van wet op de reorganisatie der
sociale verzekering en het wetsontwerp op de emigratie, die hierna ter
sprake komen. De PvdA daarentegen meende dat de minister terwille van
efficiency en besparing van kosten een zekere mate van centralisatie juist op
zeer gematigde wijze toepaste. De KVP zag weliswaar centralistische ten
densen in de genoemde wetsontwerpen, maar verder onderschreef ze de op
vattingen van de minister over de samenwerking tussen overheid en maat
schappij. De KVP begreep niet dat de noodzakelijke offers speciaal moesten
vallen bij de volksgezondheid en de aanvullende sociale voorzieningen, sec
toren van bijzondere ontplooiing van het particulier initiatief. 'Maakt de mi
nister het zich niet te gemakkelijk? (...) Moet hij niet minstens evenzeer en
wellicht nog meer bezuinigen op wat aan Overheidsuitvoering is toever
trouwd? Is het bepaald onmogelijk Overheidsdiensten ten behoeve van het
particuliere initiatief af te stoten (beroepskeuzevoorlichting) en andere niet
in grootse stijl als Overheidsinitiatieven te entameren (emigratie)? En is het
niet mogelijk op andere Overheidsdiensten meer te bezuinigen?' Tijdens het
mondelinge debat over de betroting mondde de discussie over centralisme
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uit in een welles-nietes spel. Dat zou zich herhalen bij een aantal andere, bij
zondere onderwerpen.140

Emigratie: internationale arbeidsbemiddeling of een geestelijk-zedelijk
vraagstuk?
Direct na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een grote emigratiedrang onder de Nederlandse bevolking. Uit een Nipo-onderzoek bleek dat in
1948 32,5 % van de Nederlanders wilde emigreren. In 1952 namen 8 op de
1000 Nederlanders ook werkelijk die stap. Een dergelijke massale uittocht is
sindsdien niet meer vertoond. Aan deze emigratiedrift lag een complex van
factoren ten grondslag. Velen voelden na vijf jaar bezetting het verlangen de
vleugels uit te slaan. Contacten met de Amerikaanse en Canadese bevrijders
hebben dit verlangen versterkt. Ook de dreiging van een nieuw gewapend
conflict op Europese bodem deed sommigen besluiten een veilig heenkomen
te zoeken overzee. En dan was er het vraagstuk van de snelle bevolkings
groei in Nederland, dat de vraag deed rijzen of er in de toekomst voor ieder
een wel werk zou zijn.141
Overheid èn particuliere organisaties zagen voor zichzelf een taak wegge
legd bij het in goede banen leiden van de groeiende stroom emigranten.
Competentiestrijd en verschil van inzicht over de aard van het emigratievraagstuk traden duidelijk aan het licht bij het vormgeven van de organisatie
van de emigratie. De particuliere organisaties, georganiseerd volgens de lij
nen van het verzuilde maatschappelijke bestel, vonden in de verwante poli
tieke partijen bondgenoten die hun belangen bij de regering bepleitten.

De overheid stimuleert emigratie
Van een welbewuste door de overheid gevoerde emigratiepolitiek was voor
de Tweede Wereldoorlog geen sprake. Voor voorlichting en begeleiding was
de landverhuizer aangewezen op particuliere organisaties. Het belangrijkste
orgaan was de in 1931 door twee particuliere organisaties opgerichte Stich
ting Landverhuizing Nederland.142 De rol van de overheid was een aanvul
lende: de Stichting ontving een (geringe) overheidssubsidie en enige facilitei
ten om aan emigranten voorschotten te verlenen. Naast de hierboven ge
noemde stichting waren er confessionele organisaties als de Christelijke
Emigratie Centrale en de RK Emigratie Vereeniging.
Zoals op vele andere terreinen nam na de oorlog ook de bemoeienis van
de overheid met de emigratie toe. Tot 1947 was die bemoeienis negatief van
karakter. De regering was van mening dat het herstel van de oorlogsschade
de inzet van alle beschikbare arbeidskrachten vergde. Een uitzondering op
het ontmoedigingsbeleid gold jonge agrariërs, van wie duidelijk was dat er
onvoldoende mogelijkheden in Nederland zouden zijn tot het vestigen van
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een eigen bedrijf.143 Met het vorderen van de wederopbouwwerkzaamheden
trad een andere factor op de voorgrond die juist een positief gerichte emigratiepolitiek vroeg: voldoende werkgelegenheid voor de snel groeiende be
roepsbevolking. Dat bleek bijvoorbeeld in de al genoemde Werkgelegenheidsnota van 1949. Met het oog op de arbeidsmarkt begon de regering emi
gratie welbewust te stimuleren. In het gehanteerde subsidiestelsel werd bij
voorbeeld steeds meer gelet op beroepsgroepen waar structurele werkloos
heid optrad of op regio's met een hoge werkloosheid. De emigratie van vak
lieden waaraan behoefte bestond, werd uiteraard niet gestimuleerd, maar
het vertrek werd hen ook niet belet.144
Niet iedereen kon zich vinden in deze benadering van de emigratiepolitiek als een vorm van 'internationale arbeidsbemiddeling'. Bij de maatschap
pelijke organisaties en in de Kamer heersten andere opvattingen. Dit bleek
ondermeer uit het rapport van de commissie-Schilthuis.145 Joekes had deze
commissie op 16 maart 1949 ingesteld met de taak de problematiek rond de
landbouw-emigratie te onderzoeken en om de meest gewenste en doelma
tige organisatiestructuur te bepalen voor de uitvoering van het emigratiebeleid. In het eindrapport van de commissie uit 1950 kwamen twee standpun
ten naar voren. De meerderheid vond dat de regering slechts de hoofdlijnen
van het emigratiebeleid diende te bepalen. De regering moest er wel zeker
van kunnen zijn dat bij de uitvoering die lijnen in acht werden genomen. De
uitvoering zelf diende echter in handen te worden gelegd van de maat
schappelijke organisaties, die emigratie vooral als een geestelijk en zedelijk
vraagstuk beschouwden.146 A.N. van Mill, directeur van het Rijksarbeidsbu
reau, verdedigde een minderheidsstandpunt volgens hetwelk uitvoering van
de emigratie in beginsel door arbeidsmarktorganen, i.c. de arbeidsbureaus,
moest worden verricht, met zo ruim mogelijke inschakeling van de maat
schappelijke organisaties. Hij zag emigratie dus meer als een stuk arbeids
marktpolitiek.147 Van Mill was een voorstander van het door de overheid
gehanteerde subsidiestelsel, terwijl de maatschappelijke organisaties dit als
een op verkeerde overwegingen discriminerend systeem zagen.

Nieuwe organisatiestructuur
Met dat verdeelde advies op zak toog Joekes aan het werk om een nieuwe
emigratie-organisatie op poten te zetten. Hij presenteerde uiteindelijk een
compromis tussen de belangen van de overheid en die van de maatschappe
lijke organisaties. De algemene leiding bij de uitvoering van het emigratiebe
leid zou in handen komen van een commissaris voor de Emigratie die recht
streeks benoemd werd door en verantwoording schuldig was aan de minis
ter van Sociale Zaken. Deze commissaris was tevens lid van een nieuw te
creëren orgaan, de Centrale Raad voor de Emigratie (CRvE) die de regering
gevraagd en ongevraagd adviezen kon geven over alle emigratiezaken. In de
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CRvE hadden voorts ambtenaren van verschillende departementen zitting,
enkele deskundigen en vertegenwoordigers van de organisaties van werk
gevers en werknemers in de landbouw, de industrie en de middenstand en
van de vrouwenorganisaties. Uit de Raad werd een Emigratiebestuur (EB)
gevormd dat zorg droeg voor de verwezenlijking van het emigratiebeleid en
dat contact met de regering onderhield. Het EB zou bestaan uit negen perso
nen onder leiding van de commissaris voor de Emigratie. Het EB gaf boven
dien leiding aan het Centraal Bureau. Dit bureau kreeg ondermeer tot taak
voorbereidend werk te doen voor het EB en het Rijksarbeidsbureau die
aanwijzingen konden geven aan de gewestelijke arbeidsbureaus (GAB's) en
de particuliere organisaties inzake de voorlichting, aanmelding en selectie
van emigranten. De 'agrarische emigratie' werd in handen gelegd van de
particuliere landbouw-emigratieorganisaties. Landbouwers die liever door
het GAB geholpen werden, konden daar ook terecht. De mogelijkheid werd
opengehouden dat eventueel in de toekomst nog op te richten particuliere
organisaties uit de industrie en de middenstand de begeleiding van emigran
ten uit die sectoren voor hun rekening zouden nemen.

'Zeer diepgaande verschillen van inzicht'
Zegering Hadders sprak in de Tweede Kamer van een realistisch compro
mis. Samenwerking met de particuliere organisaties was weliswaar heel be
langrijk, maar de regering moest uiteindelijk, via het Rijksarbeidsbureau,
leiding geven aan het emigratieproces.148 De Kort daarentegen had proble
men met de uiteenzetting van de minister. De minister benaderde emigratie
te veel als een kwestie van internationale arbeidsbemiddeling. De Kort vond
emigratie in de eerste plaats een geestelijk, moreel en biologisch vraagstuk.
In de organisatiestructuur diende de CRvE een ruimere taak te krijgen. Hij
lichtte dit toe aan de hand van een voorbeeld: 'Laat ons aannemen (...) dat
het uitsterven van de Australische bevolking te wijten is aan een onoverwinbaar gebrek aan geestelijk en vooral biologisch welvaren van het mensenras
der gematigde zone in dat land, dan zal het Katholieke en Christelijke deel
der Nederlandse bevolking, het beleid ten aanzien van de emigratie naar
Australië zeker niet laten bepalen door de Overheid alleen. Er moet dus naar
worden gestreefd dat de Centrale Raad voor de Emigratie ook een zelfstan
dige beleidstaak krijgt, zij het dan ook, dat die ligt op een minder algemeen
vlak dan die der Overheid.' Met nadruk verklaarde De Kort dat 'de uitvoe
ringsorganen behoren voort te spruiten uit genoemde Centrale Raad. (...) Op
dit terrein zij de Overheid haar subsidiair karakter indachtig.’ Het KVP-kamerlid concludeerde dat er tussen hem en de minister 'zeer diepgaande ver
schillen van inzicht' bestonden.149 Hij wenste dan ook van de minister de
toezegging dat deze zich op geen enkele wijze vastlegde in een nieuwe orga
nisatievorm tot daarover overeenstemming was met de Kamer.
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Ook bij Biewenga stuitten de plannen op bezwaren. Joekes voer te veel op
het kompas van de minderheid van de commissie-Schil thuis. Biewenga wil
de de taak van de arbeidsbureaus zien als een aanvullende. Kikkert en Wel
ter sloten zich hierbij aan. Schilthuis daarentegen vond het van wijs beleid
getuigen dat de regering het advies van zijn commissie voor zo'n 80% had
opgevolgd. In het regeringsvoorstel was aan beide partijen ongeveer dezelf
de taak opgedragen. De meerderheid van de commissie had de uitvoering
van de emigratie willen toevertrouwen aan de maatschappelijke organisa
ties, de GAB's namen een minder belangrijke plaats in. De commissie had
echter uitsluitend de landbouwemigratie bestudeerd. Omdat de particuliere
organisaties op dit gebied een jarenlange ervaring hadden opgebouwd, wil
de de commissiemeerderheid hen dit gehele gebied toevertrouwen. Nu was
het zeer de vraag of de regering aan deze organisaties de verantwoordelijk
heid voor het héle arbeidsveld kon laten.150
Joekes pareerde de kritiek van De Kort c.s. op eenvoudige wijze door te
stellen dat emigratie en internationale arbeidsbemiddeling ook voor hem
geen identieke begrippen waren. Joekes ging niet in op de organisatie, maar
verklaarde wel zich het recht voor te behouden een hoofdambtenaar aan te
stellen vóórdat er een ontwerp werd ingediend, omdat hij anders de aan
zwellende stroom van bemoeienissen op emigratiegebied niet kon verwer
ken. Biewenga riep vervolgens in een motie, mede-ondertekend door KVP
en CHU, de regering op spoedig met een ontwerp te komen en in afwachting
daarvan af te zien van elke maatregel of benoeming die vooruitliep op de
toekomstige organisatie. De motie bevatte bovendien de bepaling dat de
Kamer 'aanvankelijk' van oordeel was dat de organisatie moest worden op
gezet conform het meerderheidsadvies van de commissie-Schilthuis. Joekes
vond de motie 'teleurstellend’, 'bijna grievend', 'overbodig', 'onjuist' en 'wei
nig aannemelijk'. Hij had immers een spoedige indiening van een wetsont
werp toegezegd; de benoeming was noodzakelijk en liep niet vooruit op de
toekomstige organisatie. Biewenga trok na zoveel zware woorden zijn motie
in.151 Twee weken na het debat werd B.W. Haveman, raadadviseur bij het
ministerie van Verkeer en Waterstaat, tot commissaris voor de Emigratie be
noemd.

Wetsontwerp Instelling van organen ten behoeve van de emigratie
Een half jaar na dit debat nam de Tweede Kamer het wetsontwerp Instelling
van organen ten behoeve van de emigratie in ontvangst.152 Nog vóór het VV
op dit wetsontwerp verscheen, ontving de Kamer een aparte nota over de
emigratie met een samenvattend overzicht van de naoorlogse praktijk met
haar verschillende problemen.153 De belangrijkste kritiek van de Kamer op
de nota richtte zich tegen het systeem van financiële steunverlening en de
regeling van de deviezenuitvoer. De Kamer was algemeen van oordeel dat
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de potentiële emigrant zo weinig mogelijk belemmeringen in de weg moes
ten worden gelegd. Joekes zegde toe het systeem van subsidies nog eens aan
de eisen van doelmatigheid te toetsen en de mogelijkheden voor verruiming
van de deviezenregeling te onderzoeken.154
In de toelichting op het ontwerp verklaarde de minister dat sinds het ver
schijnen van de MvA bij de rijksbegroting 1951, waarin hij de eerder bespro
ken nieuwe organisatiestructuur in grote lijn had uiteengezet, de ideeën over
de organisatie een vastere vorm hadden aangenomen. Nieuw was het be
kend worden van de samenstelling van de CRvE: tien vertegenwoordigers
van de centrale overheid, twee van de lagere openbare lichamen, vijftien tot
twintig van de maatschappelijke organisaties en drie a vier onafhankelijke
deskundigen. De voorzitter zou door de Kroon uit de leden worden be
noemd. Bij de vertegenwoordiging van de maatschappelijke organisaties
werd niet langer uitsluitend gedacht aan werknemers- en werkgeversorgani
saties, maar aan alle belangenbehartigende organisaties zonder winstoog
merk. Het centrale uitvoeringsapparaat van het emigratiebestuur kreeg de
naam Emigratiedienst, in plaats van Centraal Bureau. Een belangrijk verschil
met het eerdere schema was dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen
landbouwemigratie en emigratie uit andere sectoren. De aspirant-emigrant
was volledig vrij zich bij het GAB of bij een particuliere organisatie aan te
melden. Deze organisatie moest wel door het Emigratiebestuur als aanmeldingsorgaan erkend zijn.155
De particuliere emigratie-organen waren niet tevreden, zo bleek uit een
adres aan de regering van 17 september 1951. Daarin werd onder meer ge
steld: 'De hoop, dat in overeenstemming met het rapport van de commissieSchilthuis de erkende emigratie-centrales, gedragen door centrale stands- en
vakorganisaties, een gelijkwaardige plaats zou worden geboden met de
Rijksdiensten en deze twee als samenstellende delen een gecoördineerde
dienst zouden worden, waarbij beleid en uitvoering wel nauw verbonden,
doch niet in een hand zouden worden gelegd, is tot onze spijt in het wetsont
werp niet in vervulling gegaan.'156
Uit het VV bleek al dat de kamermeerderheid instemde met de grote lijn
van het ontwerp. Ten aanzien van de concrete taakafbakening tussen over
heid en de maatschappelijke organisaties bestond nog een aantal wensen. De
minister willigde in zijn MvA enkele wensen van PvdA en KVP in. Zo bracht
hij onderscheid aan in het breed geformuleerde begrip 'maatschappelijke or
ganisaties', zodat alleen de landelijk representatieve organisaties als aanmeldingsorgaan dienst konden doen en alleen zij een medebeslissende in
vloed kregen in de Raad en het bestuur. Ook kwam er in de wet de expliciete
vermelding dat een of meer vertegenwoordigers een vrouw diende te zijn.157
Schilthuis opende het debat in de Tweede Kamer. Hij was zeer tevreden.
Bij de oorspronkelijke versie van het wetsontwerp had hij nog zijn twijfels
gehad of de samenwerking wel voldoende tot haar recht zou komen. De
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wijzigingen tijdens de schriftelijke behandeling hadden het ontwerp 'be
langrijk verbeterd'.
De Kort was kritisch. De bepalingen in het wetsontwerp over de benoe
ming, schorsing en het ontslag van de vertegenwoordigers van de maat
schappelijke organisaties door de Kroon waren volgens de KVP'er een uit
vloeisel van een onjuiste opvatting over de representativiteit. Hij meende dat
de organisaties zelf hun vertegenwoordigers moesten aanwijzen, schorsen of
ontslaan. Als de minister hem niet kon overtuigen van de noodzaak van de
bestaande redactie, zou hij hierover een uitspraak aan de Kamer vragen. De
Kort kwam nog met een aantal andere voorstellen, bedoeld om de macht van
de overheid (de Kroon) te beperken ten gunste van de maatschappelijke or
ganisaties. Biewenga en Kikkert stemden in met de wensen van de KVP.158
Opmerkelijk kritisch was het betoog van Zegering Hadders: 'Wanneer ik
nu bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken gezegd heb, dat
het Rijksarbeidsbureau een taak moet behouden, is dit wetsontwerp hieraan
volkomen tegemoetgekomen en hierover verheug ik mij, maar tussen het
uitschakelen van een Rijksdienst en de macht in wezen geheel in handen
leggen van de Minister, ligt een groot verschil. Een van twee. Men vraagt de
maatschappelijke organisaties niet om mee te werken en laat alles door de
Rijksorganen doen, of men vraagt deze organisaties wel, maar geve hen dan
ook volledige zeggenschap. Het laatste is m.i. niet het geval en dit bevredigt
mij niet.' De CPN-fractie tenslotte zag helemaal niets in het ontwerp. Zij was
gekant tegen iedere vorm van door de overheid bevorderde emigratie.159
Joekes deed vervolgens een concessie inzake de benoeming van de voor
zitter van de Raad. Op formele gronden hield hij vast aan een benoeming
door de Kroon, maar hij was bereid de Raad de bevoegdheid te geven een
aanbeveling van drie personen op te stellen. Ook de vertegenwoordigers van
de organisaties in de Raad zouden nog altijd door de Kroon worden be
noemd, maar hier zou de voordracht van de organisaties zelfs in principe
bindend zijn. De Kort vond dit niet ver genoeg gaan en diende een amende
ment in dat mede-ondertekend was door ARP, W D en CHU. De vertegen
woordigers zouden niet door de Kroon moeten worden benoemd, maar door
de bij amvb opgesomde organisaties zelf moeten worden aangewezen. Joe
kes bleek hier geen moeite mee te hebben omdat het volgens hem materieel
op hetzelfde neerkwam als de procedure in het wetsontwerp.160 De Tweede
Kamer nam het wetsontwerp vervolgens zonder hoofdelijke stemming aan,
met de aantekening dat de CPN geacht wenste te worden te hebben tegenge
stemd. De beschouwingen in de Eerste Kamer leverden geen nieuwe ge
zichtspunten op. Ook hier werd het ontwerp zonder hoofdelijke stemming
aangenomen, met de aantekening van de CPN geacht te worden te hebben
tegengestemd.161
Haveman, die jarenlang de functie van commissaris voor de Emigratie
vervulde, merkte in 1962 over de praktijk van de door Joekes door het par
lement geloodste organisatie op: '(...) zij had in elk opzicht het karakter van
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een compromis. Het is naar mijn mening uitsluitend te danken aan de uitste
kende persoonlijke verhoudingen tussen de vertegenwoordigers van de ver
schillende emigratie-organen en aan hun bereidheid gezamenlijk het belang
van de emigranten te dienen, dat deze organisatie op bevredigende wijze
gewerkt heeft. Bij andere verhoudingen had zij een bron van ellende kunnen
worden en dit gevaar blijft latent aanwezig, zolang het compromis-karakter
van de wet gehandhaafd blijft.'162 Kortom, een typisch Nederlandse uit
komst: veel belangen, principiële tegenstellingen, een ondoorzichtige organi
satie en veel vergaderen, maar het werkte wel.

Het parlementair debat over de beroepskeuzevoorlichting
Een soortgelijke discussie als rond de organisatie van de emigratie speelde
bij de beroepskeuzevoorlichting. Ook hier waren twee tegengestelde opvat
tingen te beluisteren. Aan de ene kant het standpunt van de particuliere beroepskeuzevoorlichters, georganiseerd volgens de lijnen van het verzuilde
bestel, die beroepskeuzevoorlichting beschouwden als een onderdeel van de
opvoeding, samenhangend met de levensbeschouwing. Aan de andere kant
de opvatting dat beroepskeuzevoorlichting vooral ten dienste moest staan
van de bestrijding van de werkloosheid, als hulpmiddel bij de arbeidsbe
middeling. In 1948 werden alle gewestelijke arbeidsbureaus uitgerust met
een beroepskeuzeafdeling. In tegenstelling tot het bestaande particuliere beroepskeuzewerk was deze voorlichting kosteloos. De maatregel betekende
dan ook een gevoelige klap voor de particuliere beroepskeuzevoorlichting.
Het Centraal Comité voor Samenwerking inzake voorlichting bij Beroeps
keuze, een overkoepelend orgaan van de katholieke, protestantse en neutrale
beroepskeuzeverenigingen, mobiliseerde hierop met succes bevriende par
lementariërs. Confessionele kamerleden maakten zich sterk voor het particu
liere beroepskeuzewezen.163

De Kort halfslachtig ten aanval*
Het meest uitgesproken in zijn stellingname was De Kort, die in 1940 ge
promoveerd was op de arbeidsbemiddeling in Nederland. Tijdens de behan
deling van de begroting van Sociale Zaken voor 1949 gaf hij voor het eerst
uiting aan zijn verontrusting over de dreigende ondergang van de particulie
re bureaus. Volgens de KVP'er moest beroepskeuzevoorlichting als 'een on
derdeel van de opvoeding' worden beschouwd dat 'niet los te maken (is) van
de levensbeschouwing waarin men de menselijke persoon wil opvoeden'. Dit
betekende dat 'neutrale' arbeidsbureaus deze voorlichting niet mochten ver
zorgen.
* De tekst over het beroepskeuzewerk is van de hand van H.R. Wolf.
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De Kort eindigde zijn betoog echter met een veel minder verstrekkend
verzoek: een nieuwe post op Joekes’ begroting: 'Subsidie aan de bijzondere
bureaux voor beroepskeuzevoorlichting.’164 De KVP'er zag af van verdere
stappen. Hiervoor zijn een aantal verklaringen denkbaar. In de eerste plaats
mocht De Kort er niet op rekenen dat minister Joekes van zins zou zijn de
openbare beroepskeuzevoorlichting, die nog geen jaar functioneerde, al weer
te beëindigen. Bovendien was diens partij, de PvdA, principieel voorstander
van een grotere rol in deze kwestie voor de centrale overheid.165 Ten twee
de kon De Kort niet te hoog van de toren blazen, vanwege de verhoudingen
binnen de coalitie: de beroepskeuzevoorlichting was een ondergeschikt punt.
Ook moest De Kort rekening houden met de verhoudingen binnen het parle
ment. Wilde hij voldoende steun voor een eventuele motie vinden, dan dien
de de formulering ervan ook voor andere partijen acceptabel te zijn. ARP en
CHU vormden geen probleem,166 de W D echter wel. Vanuit het liberale gedachtengoed bestond net zo min affiniteit met de van staatswege verzorgde
openbare beroepskeuzevoorlichting als met de door de confessionelen gedo
mineerde particuliere. De VVD hield zich ook meestal op de vlakte wanneer
de Kamer debatteerde over het beroepskeuzewerk. De enkele maal dat Zege
ring Hadders zich wel uitsprak, bleek slechts een lichte voorkeur voor de
particuliere sector.167 De Kort had al met al redenen om zich te matigen. Ook
Joekes kon zich geen confrontatie veroorloven. Hij wist dat de beroepskeuzeactiviteiten vanuit het Rijksarbeidsbureau alleen bij zijn eigen partij en bij de
CPN populair waren. De minister reageerde dan ook verzoenend op de kri
tiek. Hij liet weten dat hem beslist geen staatsmonopolie voor ogen stond: 'Ik
erken volledig dat de verschillende geestesstrom ingen in ons land er
aanspraak op kunnen maken dat ook zij haar voorlichting in dezen geven.'
Hij keek er wel voor uit De Korts verwijzingen naar het subsidiariteitsdenken te pareren met socialistische principes en bleek zelfs tot enkele con
cessies bereid. Zo zou het Centraal Comité enige subsidie ontvangen en
mochten de particuliere bureaus voortaan gratis gebruik maken van de do
cumentatie van het Rijksarbeidsbureau. De Kort en Biewenga gunden Joekes
voorlopig het voordeel van de twijfel.168
Het debat dat de Kamer eind 1949 aan de kwestie wijdde, verliep volgens
dezelfde lijn. Stapelkamp, Kikkert en De Kort verweten de minister dat er
nog steeds geen sprake was van financiële gelijkstelling en drongen nog
maals op maatregelen aan.169 Maar pas in 1950 vond Joekes eindelijk enige
financiële ruimte. De begroting van Sociale Zaken voor 1951 bevatte een
nieuw artikel, 220 A, 'Subsidies aan bijzondere bureaus voor beroepskeuze
voorlichting’, groot: ƒ 75.000. In de MvT schreef de minister dat hij hiermee
zijn toezegging aan de Kamer inloste. Na overleg met het Centraal Comité
had hij besloten 'bijzondere bureaus voor beroepskeuzevoorlichting (...) van
rijkswege een jaarlijks subsidie te verstrekken van hoogstens ƒ 3 per ge
val'.170
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Veel genoegen mocht Joekes echter niet aan deze tegemoetkoming bele
ven. De hele Kamer viel over hem heen. Suurhoff betreurde de subsidie en
vond zelfs dat 'confessioneel gesplitste organisaties' geen maatschappelijk
belang dienden. Levensbeschouwelijke bureaus waren in zijn ogen overbo
dig. Hij verweet Joekes dat hij gezwicht was voor de confessionele druk. De
kamermeerderheid vond ƒ 3 per geval ook veel te weinig. Het bedrag zonk
in het niet bij de kosten die soms meer dan het tienvoudige bedroegen, en
het bracht de financiële gelijkstelling geen stap dichterbij. Op 22 december
1950 dienden KVP, ARP, CHU en W D de motie-De Kort in. Daarin stelden
ze dat de beroepskeuzevoorlichting 'primair behoort tot het domein van het
particulier initiatief, terwijl de overheid voorzover nodig aanvullend zal
hebben op te treden'. Voorts nodigde de motie de regering uit de particuliere
beroepskeuzebureaus 'te subsidiëren op een in financieel opzicht aan de
rijksbureaux gelijkwaardige wijze1.171 De Kamer aanvaardde de motie met 56
stemmen voor en 16 (PvdA en CPN) tegen.

Bezuiniging
In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 7 mei 1951 zette
Joekes uiteen hoe hij dacht gevolg te moeten geven aan de motie. Financiële
gelijkstelling impliceerde een belangrijke verhoging van de rijksuitgaven.
Dat was op dat moment niet mogelijk. Het kabinet had dan ook besloten tot
het volgende: de beroepskeuzevoorlichting door het Rijksarbeidsbureau
werd beperkt en de beslissing omtrent een subsidieregeling voor de particu
liere bureaus werd in nadere overweging gegeven aan een nieuw in te stel
len commissie. De subsidie van ƒ 75.000 werd in afwachting van het advies
van de commissie weer ingetrokken.172 Joekes zette dus zowel de openbare
als de particuliere beroepskeuzevoorlichting op de rem.
Op 1 oktober installeerde de minister de commissie-Langeveld (naar haar
voorzitter, de Utrechtse pedagoog M.J. Langeveld). Vrijwel iedere organisa
tie, die op enigerlei wijze bij het beroepskeuzewerk betrokken was, had er
een stem in: werkgevers en werknemers, het onderwijs, het Centraal Comité,
psychologen. Bovendien werd nauwkeurig gekeken of de verschillende politiek-levensbeschouwelijke stromingen aan hun trekken kwamen. Het resul
taat was een gezelschap dat meer dan 25 leden telde.173
Het zal niet verwonderen dat de maatregelen van Joekes niet in goede
aarde vielen in de Kamer. KVP, ARP en CHU lieten in het VV bij de begro
ting voor 1952 optekenen dat het weigeren van de subsidie in strijd was met
de gedachte achter de motie-De Kort. Bij de PvdA, CPN en VVD rees protest
tegen het goeddeels stopzetten van de beroepskeuzevoorlichting door het
arbeidsbureau. De KVP daarentegen had hier geen problemen mee. Joekes
antwoordde dat de maatregelen een voorlopig karakter hadden. Een en an-
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der was afhankelijk van het advies van de commissie en de toestand van 's
Rijks financiën.174
Tijdens de eerste dag van het plenaire debat over de begroting voor 1952
kreeg Joekes de wind van voren. Stapelkamp en Kikkert karakteriseerden
het besluit als een poging van het departement het particulier initiatief om
zeep te helpen. De Kort noemde de intrekking van de subsidie 'volkomen in
strijd' met zijn motie. Joekes diende daarop nog voor de hervatting van het
verdaagde debat een nota van wijziging in: de subsidie voor de particuliere
bureaus keerde weer terug op de begroting en werd zelfs verhoogd tot
ƒ 100.000. De minister verklaarde dat uit overleg met de voorzitter van de
commissie was gebleken dat op korte termijn geen advies kon worden ver
wacht in verband met de ingewikkeldheid van de materie. De beroepskeu
zevoorlichting in het algemeen dreigde derhalve voor langere tijd te worden
geschaad als de maatregelen bleven gehandhaafd. De PvdA was zozeer te
leurgesteld door het gedraai van de minister, dat zij besloot tegen het betref
fende begrotingsartikel te stemmen 'uit protest tegen het verlenen van een
subsidie zonder deugdelijke grondslag'.175
Het advies van de commissie-Langeveld liet lang op zich wachten. Het
verscheen in 1957. Tegen de bedoeling in bevatte het rapport noch een fi
nanciële paragraaf, noch een concept-wettelijke regeling. In 1959 werd een
nieuwe commissie onder voorzitterschap van de psycholoog H.C.J. Duijker
ingesteld met de opdracht een subsidieregeling te ontwerpen die de defini
tieve gelijkschakeling tussen particuliere en openbare beroepskeuzevoorlich
ting zou bewerkstelligen. De commissie, louter samengesteld uit voorstan
ders van het particulier initiatief, wist binnen twee jaar haar rapport af te
ronden. Op basis hiervan kwam een subsidieregeling tot stand die de perso
neelskosten voor 75% en de materiële uitgaven van de particuliere bureaus
in hun geheel vergoedde.176

De Organisatiewet sociale verzekering: triomf voor de 'zelfdoeners'

Een onoverzichtelijke uitvoeringsorganisatie
Bij de broksgewijze opbouw van het sociale-verzekeringsgebouw vóór de
Tweede Wereldoorlog stonden bij iedere nieuwe wet de voorstanders van
uitvoering door de overheid en de voorstanders van het 'zelf doen' door het
bedrijfsleven tegenover elkaar. In de organisatiestructuur van de sociale-zekerheidswetgeving zijn de sporen van een historische ontwikkeling te ont
dekken. In de eerste verzekeringswetten was de taak van de overheid bij de
uitvoering noodzakelijkerwijs groot. Goed ontwikkelde organisaties van
werkgevers en werknemers ontbraken nog. Met de opkomst van die organi
saties groeide ook hun rol bij de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten, die op de loondienstverhouding waren gebaseerd. Rond 1940 was een
volstrekt onoverzichtelijke organisatiestructuur ontstaan. De Rijksverzeke211
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ringsbank (RVB, een overheidsinstelling) en de Raden van Arbeid (RvA,
publiekrechtelijke organen) waren belast met de uitvoering van de Ongeval
lenwet, de Ouderdomswet en de Invaliditeitswet. Bedrijfsverenigingen
(hetzij werkgeversverenigingen, hetzij verenigingen van werkgevers- en
werknemersorganisaties) voerden de Land- en Tuinbouwongevallenwet, de
Ziektewet en de Kinderbijslagwet uit. De Rijksverzekeringsbank en de Ra
den van Arbeid traden hierbij aanvullend op. De privaatrechtelijke Vereeniging Zee-risico tenslotte was belast met de uitvoering van de Zee-ongevallenwet.177
Deze versnipperde organisatiestructuur was uiteraard niet efficiënt. Ar
beiders die van werkgever wisselden kregen op deze manier meermalen met
een ander uitvoeringsorgaan te doen, terwijl ze zich voor verschillende tak
ken van verzekering bij verschillende organen moesten vervoegen. Werkge
vers waren soms aan meer dan één uitvoeringsorgaan premie verschuldigd.
Vereenvoudiging en uniformering van de uitkeringsorganisatie kon dan ook
kostenbesparend werken. Daarnaast waren er principiële overwegingen om
de uitkeringsorganisatie om te vormen. Grof gezegd vroegen aanhangers
van het subsidiariteitsbeginsel en van het beginsel van de soevereiniteit in
eigen kring (de confessionele partijen) om een terughoudende overheid en
zo groot mogelijke vrijheid van handelen voor de bedrijfsgenoten. Het 'zelf
doen' sloot ook goed aan bij het liberale gedachtengoed. Bij de voorstanders
van de functionele decentralisatie, de PvdA, was het meer een vraag van
doelmatigheid hoe de verdeling van werkzaamheden tussen lagere en hoge
re organen zou uitvallen.178

Voorstellen van de commissies-Van Rhijn
In 1943 kreeg een ambtelijke commissie onder leiding van de toenmalige secretaris-generaal van Sociale Zaken en voorzitter van de Buitengewone Algemeene Rekenkamer, Van Rhijn, de opdracht richtlijnen te ontwerpen voor
de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering. Deze Londense
commissie-Van Rhijn hield zich ook bezig met de vraag hoe de uitvoerings
organisatie er uit moest komen te zien. Zij kwam tot de volgende opzet: de
gehele uitvoering zou in handen worden gelegd van een aantal in verschil
lende delen van het land gevestigde, nieuwe publiekrechtelijke organen (So
ciale Raden), waarin zowel de overheid als de meest representatieve organi
saties van belanghebbenden participeerden. Een op overeenkomstige wijze
samengestelde overkoepelende Centrale Sociale Raad stelde de algemene
richtlijnen voor de uitvoering vast en oefende financiële controle uit. De fi
nanciën moesten als één groot fonds worden beheerd door een administra
tief-technisch lichaam, onder controle van de Centrale Sociale Raad.
Minister van Sociale Zaken Drees droeg direct na de bevrijding een kleine
technische commissie op om op basis van het Londense rapport voorstellen
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te ontwikkelen. Toen deze commissie contact opnam met verschillende be
trokken organisaties, bleken er daar grote weerstanden te bestaan tegen de
visie van Van Rhijn c.s. Zo ook bij de pas opgerichte Stichting van de Arbeid,
het toporgaan van de verenigde werkgevers en werknemers. De Stichting
was tegen een vergaande overheidsbemoeienis. Het Stichtingsbestuur bleek
voorstander van bedrijfstakgewijze uitvoering door particuliere, door werk
gevers en werknemers gezamenlijk bestuurde organen.

Staatssecretaris A.A. van R hijn

In 1947 werd een nieuwe commissie ingesteld die tot taak kreeg voorstel
len te ontwikkelen die konden rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak.
Deze zogenaamde gemengde commissie-Van Rhijn bestond uit zes ambtelij
ke vertegenwoordigers en elf vertegenwoordigers van de Stichting van de
Arbeid. Na een jaar vergaderen verscheen haar rapport. Over de uitvoerings
structuur voor de Werkloosheidswet, het ziekengeld, de ongevallen-, de invaliditeits- en de kinderbijslagverzekering bestond binnen de commissie
unanimiteit. De uitvoering van deze wetten moest worden opgedragen aan
verplichte vakbedrijfsverenigingen. Het ontwerp-Werkloosheidswet had
deze verplichte vakbedrijfsverenigingen geïntroduceerd.179 Het belangrijkste
strijdpunt in deze commissie was de ouderdomsverzekering. Men vond el
kaar in een compromis: de ouderdomsverzekering zou door de bedrijfsver
eniging worden uitgevoerd, maar de Centrale Sociale Verzekeringsraad
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(CSV), het te creëren toezichthoudende orgaan, zou bij de uitvoering van de
ouderdomsverzekering uitgebreidere bevoegdheden krijgen dan bij de uit
voering van de overige wetten.
Het strijdpunt van de inrichting van de administratie werd uiteindelijk
beslecht in het voordeel van een Centraal Administratiekantoor (CAK). De
uitvoering van de ouderdomsverzekering vergde een centrale administratie,
omdat vele arbeiders jaarlijks van bedrijfstak wisselden. Door eenmaal voor
deze verzekering een centrale administratie te accepteren was het logisch 'ter
wille van de unificatie' dit ook voor de andere takken van verzekering te
doen. Het CAK zou onder het toezicht van de CSV staan en zou regionaal
worden gedecentraliseerd. De mogelijkheid dat bedrijfsverenigingen zelf de
administratie ter hand namen was echter niet uitgesloten. De bedrijfsver
eniging die dat wenste, diende een verzoek hiertoe te richten aan de CSV die
slechts kon weigeren als daar technische bezwaren tegen bestonden.
De eindverantwoordelijkheid voor de gehele uitvoeringsorganisatie legde
de gemengde commissie in handen van de minister van Sociale Zaken. De
Centrale Sociale Verzekeringsraad zou tripartiet worden samengesteld uit
vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werkgevers, werkne
mers en van de overheid. De CSV hield toezicht en trad coördinerend op
voor alle takken van de sociale verzekering. In de opzet van de gemengde
commissie was er ook een bescheiden plaats ingeruimd voor de reeds be
staande Federatie van Bedrijfsverenigingen, een vrijwillig samenwerkings
verband van de bedrijfsverenigingen. Na verloop van tijd zouden eventueel
bevoegdheden van de CVR aan de FBV kunnen worden overgedragen.
Zes maanden na het verschijnen van het rapport van de gemengde commissie-Van Rhijn gaf Joekes de commissie de opdracht op basis van haar
rapport wetsontwerpen samen te stellen. Opnieuw rezen er problemen over
de omvang van de taak van de overheid. Er kwam weer een compromis uit
de bus: de uiteindelijke verantwoordelijkheid bleef weliswaar berusten bij de
CVR, maar er diende ruimte te worden gelaten voor een ontwikkeling waar
bij bepaalde tot de dagelijkse taak van deze Raad behorende bevoegdheden
aan de FBV konden overgaan. Daarnaast diende de CVR de FBV zo veel en
zo snel mogelijk in te schakelen bij de voorbereiding van beslissingen. Door
deze werkwijze zou het zwaartepunt geleidelijk van de CVR naar de FBV
kunnen verschuiven.

Het wetsontwerp
De voorstellen van de gemengde commissie-Van Rhijn stonden model voor
het door Joekes, Van Rhijn en minister van Binnenlandse Zaken F.G.C.J.M.
Teulings in juni 1950 aan de Tweede Kamer aangeboden wetsontwerp.180
Samengevat kwam dit neer op het volgende: de bedrijfsverenigingen en de
SVR kregen de uitvoering opgedragen van de ongevallen-, de ziekengeld-,
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de invaliditeits-, de ouderdoms-, de kinderbijslag- en de wachtgeld- en
werkloosheidsverzekering. De bedrijfsverenigingen waren verplicht de ad
ministratie op te dragen aan een door de SVR op te richten en te beheren
CAK, waaraan een aantal districtskantoren zou worden verbonden. Anders
dan in de voorstellen van de gemengde commissie was er in het wetsont
werp geen plaats ingeruimd voor de FBV. Er bestond volgens de MvT geen
behoefte aan een tweede toporgaan. Ook zonder de Federatie nam het be
drijfsleven al een overwegende plaats in. De bedrijfsverenigingen kwamen
immers rechtstreeks uit het bedrijfsleven voort en de SVR bestond voor
tweederde uit bedrijfsgenoten.
De minister stelde voor de invoering van de herziening geleidelijk te doen
plaatsvinden. De grondslag voor de herziening was al gelegd door de
Werkloosheidswet. De eerstvolgende stap was om de door de Werkloos
heidswet geïntroduceerde verplichte vakbedrijfsverenigingen nu ook te be
lasten met de uitvoering van de Ziektewet en de Kinderbijslagwet. Later
kwam de nieuwe Ouderdomswet, die 'binnen afzienbare tijd haar beslag zal
krijgen', aan de beurt en vervolgens de overige verzekeringen. Voor een soe
pele overgang naar de nieuwe organisatie opende de wet de mogelijkheid
om de bestaande administratieve organen tijdelijk de taak van het CAK te la
ten waarnemen.181

Salto mortale van de Stichting van de Arbeid
Alvorens in te gaan op de parlementaire behandeling van het wetsontwerp
moeten we stilstaan bij de diverse reacties uit het bedrijfsleven op het rap
port van de gemengde commissie. Deze reacties waren namelijk medebepa
lend voor de opstelling van de verschillende partijen in het parlement.
In mei 1950 lanceerde de Stichting van de Arbeid ineens een geheel nieuw
plan waarmee zij zich distancieerde van haar eigen vertegenwoordigers in
de gemengde commissie! In haar maandblad Sociale Voorlichting verklaarde
de Stichting haar salto mortale met het feit dat ‘zich sedert de totstandko
ming van het rapport (van de gemengde commissie, PvG) bepaalde om
standigheden (hebben) voorgedaan' die leidden tot het zoeken van een ande
re oplossing. Echt overtuigend was haar argumentatie niet. In feite kreeg de
Stichting koudwatervrees en wilde zij 'zoveel mogelijk rekening houden met
de aard van de verschillende onderdelen van de sociale verzekering en met
hetgeen op dit terrein historisch hier te lande is gegroeid'.182
Het plan van de Stichting was gebaseerd op de gedachte van de zoge
naamde 'boedelscheiding’. Deze boedelscheiding hield in dat de bedrijfsver
enigingen de bedrijfseigen verzekeringen, zoals de ziekte-, de werkloos
heids- en de ongevallenverzekering (kortlopende gevallen), dienden uit te
voeren. De verzekeringen met een meer algemeen karakter, zoals (wellicht)
de toekomstige ouderdomsverzekering en eventueel ook de kinderbijslag-
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verzekering, moesten worden uitgevoerd door de RVB en de RvA.183 Dat dit
plan juist voor het verschijnen van het wetsontwerp werd gelanceerd, leidde
tot enige irritatie bij de bewindslieden van Sociale Zaken.
Nadat het wetsontwerp was ingediend, bestookten verschillende organi
saties die in de Stichting waren vertegenwoordigd de leden van de Tweede
Kamer met adressen waarin hun bezwaren tegen het wetsontwerp nog eens
werden uiteengezet. Alleen het N W verklaarde zich in grote lijnen vóór het
ontwerp. De adressen kwamen qua strekking grotendeels overeen. In de eer
ste plaats keerden zij zich tegen de vermenging van toezicht en uitvoering
door de SVR. Deze zou immers niet alleen worden belast met het houden
van toezicht op het CAK en de bedrijfsverenigingen, maar had ook een uit
voerende taak, zoals het geven van dwingende aanwijzigingen omtrent de
inrichting en het voeren van de administratie. De SVR moest dus feitelijk
toezicht houden op zichzelf. Het CAK werd 'een gecamoufleerd overheids
orgaan' genoemd.184
Verschillen van inzicht kwamen ook in het VV tot uitdrukking. De voor
naamste twistpunten waren: het al dan niet opnemen van de toekomstige
ouderdomsverzekering in het ontwerp; de verhouding tussen de SVR en de
bedrijfsverenigingen; de positie en bevoegdheden van de Kroon en de minis
ter; de regeling van de administratie, en tenslotte de positie van de FBV.185
De PvdA-fractie was de enige die het ontwerp vrijwel geheel onder
schreef. Zij had slechts bedenkingen tegen de mogelijkheid dat de PBO(hoofd)bedrijfschappen de taken en bevoegdheden van de bedrijfsverenigin
gen zouden overnemen. De kritiek kwam vooral uit confessionele en liberale
hoek en was opmerkelijk eensluidend. Kort gezegd kwam deze er op neer
dat de overheid zich diende te beperken tot het houden van toezicht en dat
zij zich onthield van uitvoerende taken bij de sociale verzekering.186

Ouderdomsverzekering uit ontwerp gelicht
Na een kleine drie maanden, op 12 juli 1951, verscheen de MvA die belang
rijke tegemoetkomingen aan de critici uit de Kamer bevatte. Joekes had deze
op 21 mei 1951 in de ministerraad besproken. Hij liet zijn collega's weten dat
de Kamer bezwaar maakte tegen het opnemen van de ouderdomsverzeke
ring in het ontwerp. Joekes had geen bezwaar tegen schrappen. Hij had ook
een compromis gesloten inzake het CAK. Onder bepaalde voorwaarden
wilde hij de administratie wel aan de bedrijfsverenigingen overlaten, maar
als een bedrijfstak in gebreke bleef, zou de administratie door het CAK moe
ten geschieden. Mansholt vroeg zich af of de betrokken organisaties en ka
merleden niet méér vroegen dan het bedrijfsleven eigenlijk zelf wenste, met
als gevolg dat 'de chaotische toestand bij de uitvoering blijft bestaan. Een
kostbaar uitvoeringsapparaat wordt dan gehandhaafd, waarbij vooral voor
middenstanders en boeren de omvangrijke administratie weinig zal worden
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vereenvoudigd.' Albregts meende daarentegen dat bij de organisaties van
het bedrijfsleven wel degelijk veel behoefte bestond aan 'zelf doen1.187
Het schrappen van de ouderdomsverzekering had de belangrijke conse
quentie dat het beginsel van de centrale administratie niet meer een conditio
sine qua non was voor het welslagen van de plannen. De regering had inder
tijd de individueel te voeren administratie immers gekoppeld aan de ouder
domsverzekering.188 Zij ging dus overstag met betrekking tot de centrale
administratie, maar wilde niets weten van een volledige overgave. De be
drijfsvereniging was dan voortaan in beginsel vrij om zelfstandig te admini
streren; de SVR diende hieraan wel haar goedkeuring te verlenen en zij kon,
zo nodig, bepaalde voorwaarden stellen en voorschriften geven in het belang
van een goede en doelmatige administratie. Zag een bedrijfsvereniging af
van het zelf administreren, dan bleef zij verplicht aansluiting te zoeken bij
het Centrale Administratiekantoor. Bovendien werd uittreding uit het CAK
bemoeilijkt. De inrichting van en het beheer over het CAK bleef voorbehou
den aan de SVR.
De MvA bevatte wel talrijke andere wijzigingen met betrekking tot de
SVR en wel zodanig dat de SVR uitsluitend nog het karakter droeg van een
toezichthoudend, coördinerend en leidinggevend toporgaan. De regering
bleek ook bereid de band met de SER nauwer te maken door de voorzitter
van de SVR pas te benoemen na advies van de SER. Zij honoreerde daarmee
een wens van de KVP. De regering bleef de FBV weren. Ook de positie van
de Kroon en de minister bleef onveranderd. Aan de door vele leden geuite
wens dat het Rijk zijn aansprakelijkheid voor de verschillende verzekeringen
opgaf en dat het zich volledig zou terugtrekken ten faveure van de publiek
rechtelijke organisatie werd niet toegegeven. ’Een beroep op de leer van de
soevereiniteit in eigen kring of het subsidiariteitsbeginsel gaat hier niet op,
wijl het algemeen belang van de sociale verzekering uitgaat boven de bete
kenis, welke zij heeft voor een bepaalde groep of bepaalde groepen van het
bedrijfsleven. De centrale Overheid als hoedster van dit algemeen belang
kan slechts dan tegemoet komen aan de gerechtvaardigde verlangens van
het 'zelf doen' door de rechtstreeks betrokkenen, indien voldoende waarbor
gen voor een veilig stellen van dit algemeen belang aanwezig zijn.'189
In een commentaar in het Sociaal Maandblad gaf VVD-senator Molenaar
alvast blijk van zijn onvrede over de wijzigingen: 'Helaas, de Minister heeft
niet aan zijn plannen vastgehouden. (...) Wat men in de Memorie van Ant
woord leest, grenst wel haast aan het ongelooflijke. Eerst worden de voorde
len van een CAK nog eens breed uitgemeten, om daarna te melden dat het
beginsel van de CAK toch wordt prijsgegeven (...). De motivering is geen
motivering want stel dat later toch nog besloten wordt de ouderdomsverze
kering door de bedrijfsverenigingen te laten uitvoeren, dan heeft de Minister
nu de centrale administratie die hij zelf voor unificatie nodig achtte, prijs ge
geven.'190
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Het Parool concludeerde dat het CAK 'in feite om hals gebracht' was. Een
efficiënte uitvoeringsorganisatie dreigde te worden opgeofferd aan een vals
beeld van 'zelfdoen', aan 'postwisseltjes-romantiek'. De krant vreesde dat het
niet bij deze wijzigingen zou blijven: 'Zij hebben bloed geroken en willen het
geesteskind van minister Joekes nu helemaal verslinden. (...) De Raden van
Arbeid moeten blijkbaar hangen.'191

'De Christelijke gedachte van saamhorigheid ’ ter discussie
Op 29 januari 1952, ruim zes maanden na de MvA, begonnen de mondelinge
beraadslagingen in de Tweede Kamer. Het stond bij voorbaat vast dat Joekes
en Van Rhijn er een zware dobber aan zouden krijgen. Op 25 januari had
Stapelkamp al een tiental amendementen ingediend die de fundamenten van
het wetsontwerp raakten. De amendementen waren mede-ondertekend door
De Kort, Kikkert, F.J.F.M. van Thiel (KVP) en Fortanier-de W it.192 Een ruime
kamermeerderheid was dus nog niet tevreden met de tegemoetkomingen
waartoe Joekes en Van Rhijn bereid waren gebleken. Een dag voor het debat
had Joekes het onderwerp in de ministerraad ter sprake gebracht. Hij had
grote moeite met een amendement-Stapelkamp dat de supervisie over het
CAK aan de Sociale Verzekeringsraad wilde onttrekken. Hij kon het 'niet
verantwoorden, indien de oorspronkelijke opzet zo ver zou worden uitge
hold.' De collega's in de ministerraad vonden het geen portefeuillekwestie
waard, maar machtigden Joekes het amendement onaannemelijk te verkla
ren en het wetsontwerp desnoods terug te nemen.193
De overheid moest volgens Stapelkamp, die bij het kamerdebat de spits
afbeet, door wettelijke maatregelen aan de op- en uitbouw van de sociale
verzekeringswetgeving richting geven en toezicht houden op de uitvoering.
In de jaren twintig en dertig was het nog niet mogelijk geweest om het be
drijfsleven te belasten met de gehele uitvoering, maar uiteindelijk had 'de
Christelijke gedachte van saamhorigheid en samenwerking getriumfeerd'.194
Er was nu alle reden voor het bedrijfsleven tot het 'zelf doen'. Binnen het al
gemene raam, door de wet gesteld, moest het bedrijfsleven eigen verant
woordelijkheden kunnen dragen. In het oorspronkelijke wetsontwerp was
dit geenszins het geval geweest. Het lag geheel in de lijn van het zelf doen
dat de bedrijfsverenigingen, die hun administratie door een administratie
kantoor lieten uitvoeren, verantwoordelijk bleven voor de uitvoering. Daar
om was het gewenst dat het bedrijfsleven dit administratiekantoor in het le
ven riep en niet de SVR. De SVR zou dan het toezichthoudend orgaan blij
ven. Stapelkamps amendementen beoogden een dergelijke constructie.
De Helmondse industrieel Van Thiel, mede-ondertekenaar van de amendementen-Stapelkamp, vond ook dat, ondanks de verbeteringen in het ont
werp, de belangrijkste strijdvraag nog was opengebleven: de keuze tussen
een 'centraal administratiekantoor' en een 'gemeenschappelijk administratie-
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kantoor', ofwel een overheidsorgaan steunend op de SVR of een kantoor
steunend op het bedrijfsleven. Hij koos uiteraard voor het laatste. Ook het
derde kamerlid dat het spreekgestoelte beklom, mevrouw Fortanier-de Wit,
onderschreef de wijzigingen van harte. Het 'zelf doen' had de juiste plaats
gekregen.195 Nu beide soorten van administratie een gelijke kans maakten,
kon de praktijk uitwijzen welke tenslotte de voorkeur verdiende.
Voor de PvdA-fractie kwam Van den Born in het geweer. Suurhoff, die
deel had uitgemaakt van de commissie van voorbereiding, was door ziekte
verhinderd. Van den Bom noemde het oorspronkelijke wetsontwerp 'een
ernstige poging om wat meer eenheid in de bestaande chaos te brengen'. Er
was echter roet in het eten gegooid. 'Door de Commissie van Voorbereiding
is de minister stap voor stap weer naar een nieuwe dreigende chaos terug
gedrongen, en wel zodanig, dat voor mij en voor de fractie, namens welke ik
hier spreek, alle bekoring, welke het oorspronkelijke wetsontwerp nog had,
daaraan is ontvallen, zodat wij ernstig overwegen, aan het overschot van het
oorspronkelijke wetsontwerp onze stem te onthouden. Mocht onverhoopt
het amendement van de heer Stapelkamp en de zijnen, worden aangenomen,
dan is voor ons de vraag, of wij onze stem aan deze nieuwe lappendeken
voor de uitvoering van de sociale wetgeving zullen geven, beslist; wij zullen
onze stem daaraan dan niet kunnen geven, want wij willen daarvoor geen
enkele verantwoordelijkheid dragen.'196
Van den Born, jarenlang voorzitter van de bedrijfsvereniging voor de
groot-metaalindustrie, had weinig begrip voor de ideeën van zijn collega's
over het 'zelf doen'. Ook hij was voorstander van inschakeling van het be
drijfsleven, maar alleen bij het beleid. Het administreren moest aan anderen
worden overgelaten. Van den Born had niet veel vertrouwen in Joekes'
standvastigheid: 'Uit de door de heer Stapelkamp en anderen ingediende
amendementen blijkt, dat zij met vereende krachten willen proberen de mi
nister, die nu eenmaal aan het glijden is, een duwtje in de rug te geven. Er
ligt sneeuw en wellicht glijdt 's Ministers slee dan nog sneller naar beneden,
want als een slede eenmaal aan het glijden is, is zij niet meer zo gemakkelijk
te remmen.' Van den Born kwam nog met een heel andere opzet: ook de
Kinderbijslagwet moest uit het ontwerp. Bij deze wet was men immers ook
nog aan het studeren op een nieuwe vorm. De PvdA stelde een scheiding
voor: enerzijds bedrijfseigen verzekeringen (Ziektewet, Werkloosheidswet,
Ongevallenwetten en wellicht een gedeelte van een herziene Invaliditeits
wet), uit te voeren door de bedrijfsverenigingen via een centrale administra
tie, en aan de andere kant (voorlopig althans) uitvoering van de (toekomsti
ge) volksverzekeringen (Ouderdoms- en Kinderbijslagwet) door de RVB en
RvA. Als de minister niet bereid was de kinderbijslag uit het ontwerp te lich
ten, zou de PvdA tegen het wetsontwerp stemmen.197
Gortzak tenslotte betoogde d a t'(...) de oplossing van het vraagstuk, zoals
met dit wetsontwerp wordt beoogd, betekent een overwinning van de ruim
50-jarige strijd, die de grote ondernemers tegen de gedachte, dat de uitvoe-
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ringsorganen van de sociale verzekering in handen van de Overheid behoren
te liggen, hebben gevoerd.'198
Joekes was teleurgesteld over het verloop van de discussie. Zijn hoop dat
het compromis voor een kamermeerderheid acceptabel zou zijn, was de bo
dem ingeslagen. De minister kon noch de standpunten van de confessione
len en liberalen, noch het betoog van zijn partijgenoot onderschrijven. Er was
een zekere mate van 'staatsgezag' nodig. Aan de andere kant moest Van den
Born niet overdrijven. De aangebrachte wijzigingen hadden niet geleid tot
een volledige verandering van de structuur.199
Staatssecretaris Van Rhijn meende dat de organisaties van het bedrijfsle
ven in het verleden niet krachtig genoeg waren geweest om met de uitvoe
ring van de sociale verzekeringen belast te worden. Nu dit wèl mogelijk was,
dreigden er weer moeilijkheden 'doordat het bedrijfsleven zijn taak dreigt te
overschatten en de positie van de Overheid te veel wil terugdringen'. De
staatssecretaris trok fel van leer tegen zijn partijgenoot die hem verweet te
veel concessies te hebben gedaan. Er was slechts sprake van accentverschil
len. De veranderingen waren bovendien behoorlijk gemotiveerd. De conces
sie op het gebied van de centrale administratie had de beginselen van het
ontwerp niet aangetast. Tegen het oprichten en besturen van het Centraal
Administratiekantoor (in de amendementen GAK genoemd) door het be
drijfsleven in plaats van door de SVR somde de staatssecretaris verschillende
bezwaren op. Van Rhijn concludeerde dan ook dat de amendementen de
unificatie verhinderden en desintegratie in de hand werkten. Ondanks zijn
vele bezwaren ging de staatssecretaris niet verder dan ze 'ernstig aan de
Kamer te ontraden'. Er bleef zo nog ruimte voor overleg. Aan Van den Boms
voorstel om ook de kinderbijslag uit het ontwerp te lichten, kleefden volgens
Van Rhijn eveneens 'zeer belangrijke bezwaren'. Hierdoor zou het dualisme
tussen overheidsorganen en bedrijfsorganen weer de kop opsteken. Tenslot
te wees Van Rhijn ook op de kwestie van het personeel van de RVB en RvA.
Het ontwerp hield voldoende rekening met de belangen van dit personeel.
In de constructie-Stapelkamp was dat niet het geval en zou een nadere wetsaanvulling noodzakelijk zijn.200

Toenaderingspogingen
De standpunten lagen ver uiteen, maar de deur zat nog niet op slot. De vraag
was dus wie als eerste een toenaderingspoging zou ondernemen. Stapel
kamp vatte de standpunten als volgt samen: '(...) in plaats van het CAK in
het leven te roepen en te doen beheren door de SVR, waarvan de directie ook
wordt benoemd door de SVR, willen wij dat er komt een gemeenschappelijk
administratiekantoor, opgericht door en beheerd door de bedrijfsgenoten.
(...) De amendementen laten de SVR het toezicht uitoefenen aan de hand van
de normen, die de wet stelt en verder geven zij de Overheid bevoegdheid al-
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lerlei voorschriften te geven. Dat is van alle franje ontdaan, nu het verschil.
Moeten wij daarover nu zo lang praten?'201
Van den Born reageerde met een, zij het in wat vage bewoordingen ge
steld, compromisvoorstel: over een gemeenschappelijk administratiekantoor,
opgericht door het bedrijfsleven zelf, met slechts enkele uitzonderingen
waarin bedrijfsverenigingen zelf hun administratie voerden, viel met de
PvdA te onderhandelen. Een door Van Thiel ingediend amendement kon
ook als een toenaderingspoging worden opgevat. Het voorzag in de door de
staatssecretaris geëiste wetsaanvulling, waardoor ook in de 'constructie-Stapelkamp' de minister maatregelen kon nemen ten behoeve van het personeel
van de 'oude' uitvoeringsorganen.202
Joekes en Van Rhijn zagen enkele lichtpuntjes, maar er dreigde ook een
patstelling.203 De tweede termijn van de bewindslieden was opmerkelijk
kort. Wellicht was ook al bekend dat er nader overleg met de commissie van
voorbereiding zou volgen. De kamervoorzitter zag namelijk in de loop van
het debat aanleiding om deze commissie opnieuw bijeen te roepen. Het na
der overleg met de bewindslieden leidde tot een derde nota van wijzigingen.
De algemene beraadslagingen die op 30 januari waren verdaagd, werden pas
op 5 maart 1952 hervat.204

Joekes opnieuw overstag
Joekes lichtte op 5 maart de overeengekomen wijzigingen toe.205 In overeen
stemming met de wens van de kamermeerderheid was het CAK omgedoopt
tot een GAK, opgericht en beheerd door de werkgevers- en werknemerscentralen. De Sociale Verzekeringsraad kreeg repressief toezicht op het GAK en
preventief toezicht op de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen. Het be
stuur van het GAK was zelfstandig, maar de SVR kon bij belangrijke verga
deringen twee waarnemers zenden die een adviserende taak zouden hebben.
De minister had de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan de SVR 206
Het amendement-Van Thiel was ook in het complex van wijzigingen meege
nomen.
De kamermeerderheid had dus vrijwel volledig haar zin gekregen. Het
wetsontwerp was, overeenkomstig de lijn neergelegd in de amendementenStapelkamp, gewijzigd, amendementen die in januari door de bewindslieden
nog ernstig waren ontraden. Van den Born stak zijn teleurstelling niet onder
stoelen of banken. Hij kon niet anders dan de kop in Het nieuws van de Dag
volledig onderschrijven: 'Sociale Verzekering. Uitvoering niet in Overheids
hand. Minister Joekes gaat overstag'. Het PvdA-kamerlid vond de wijzigin
gen zelfs zo fundamenteel afwijken van het oorspronkelijke wetsontwerp
'dat wij niet kunnen begrijpen, dat de Minister en de Staatssecretaris het zo
ver hebben laten komen. Hier was, volgens mijn inzicht, maar één oplossing
mogelijk geweest, namelijk het terugnemen van het wetsontwerp.' Over het
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PvdA-voorstel om de kinderbijslagregeling voorlopig niet door de bedrijfs
verenigingen te laten uitvoeren viel in de nota van wijzigingen niets te lezen,
merkte Van den Born op. Hij handhaafde dan ook zijn amendement om dit
alsnog te bewerkstelligen, evenals zijn amendement om terug te keren tot het
principe van het verplichte CAK. Beide amendementen hadden echter geen
schijn van kans. Stapelkamp had geen behoefte aan uitvoerige beschouwin
gen. Tevreden concludeerde hij dat 'de derde Nota van Wijzigingen op dit
wetsontwerp materieel in belangrijke mate tegemoet komt aan datgene, wat
mijnerzijds in amendementen op dit wetsontwerp was neergelegd'.207
Uit Van Rhijns woorden bleek dat hij en Joekes tot het uiterste waren ge
gaan. 'Ik meen, dat de veranderingen, in deze nota voorgesteld, aanvaard
baar zijn, maar ik wil er aan toevoegen, dat ik ze niet met enthousiasme heb
aanvaard.' Hij wees erop dat 'de drie pilaren' van het wetsontwerp gehand
haafd waren. De eerst pilaar was dan de preventieve controle op de eigen
administratie. De tweede pilaar was dat de SVR voldoende invloed had op
de werkzaamheden van het GAK. De derde was de aanwijzingsbevoegdheid
van de minister. Van Rhijn verwierp de optie van Van den Born om het
wetsontwerp terug te nemen. De reorganisatie zou weer op de lange baan
worden geschoven. 'Het doen stranden van het schip in het zicht van de vei
lige haven is een zaak, die ik weinig aantrekkelijk vind', aldus de staatssecre
taris. Het wetsontwerp werd met 45 tegen 22 stemmen aangenomen. De
PvdA en de CPN stemden tegen.208
Volgens de Volkskrant had 'de Kamer het grootste plezier toen ten slotte de
heer Van den Born toch nog per ongeluk "vóór" het gehele wetsontwerp
stemde. Voorzitter Kortenhorst besliste als "scheidsrechter" dat het omge
keerde bedoeld was.' De krant vond dat het geheel een gelukkige afsluiting
had gekregen, het 'zelf doen' had gewonnen. Minister Joekes kreeg alle lof
voor zijn optreden. 'Al die wijzigingen gingen in de richting van staatsbe
moeiing naar bedrijfsbemoeiing, van centralisatie naar decentralisatie. Niet
temin geloven wij, dat het tegenstemmen van de PvdA over niet zo heel
lange tijd door haar zal worden betreurd, en dat in de geschiedenis minister
Joekes om het wetsontwerp, zoals het door de Kamer gisteren is aanvaard,
zal worden geprezen. (...) Vaak wordt gezegd, dat in de PvdA het aanzien
van minister Joekes sterk is gedaald. Vanmiddag maakte hij zelfs bepaald de
indruk zondebok te zijn van zijn partij. De andere groeperingen waren zo
sportief om hem in die omstandigheden zijn late toegeeflijkheid niet te
verwijten.'209
Hoezeer Joekes en Van Rhijn inderdaad de zondebok waren van hun
partij blijkt uit een brief, gedateerd 3 april 1952, van de Tweede-Kamerfractie
aan de vijf partijgenoten-ministers over de gang van zaken met het wetsont
werp: 'Na de eerste ontmoeting met de Kamercommissie werd de ruggegraat
uit het wetsontwerp weggesneden, te weten de prioriteit van een gecentrali
seerde administratie. Bij het nadere overleg gaven de Minister en de Staats
secretaris meer dan eens te kennen, dat zij verder het been stijf zouden hou-
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den. Tenslotte zijn echter alle amendementen en wijzigingen, welke de ande
re partijen verlangden op een enkel ondergeschikt punt na (...) aanvaard, of
schoon zij - naar ons later ter ore kwam - machtiging hadden om bepaalde
amendementen onaannemelijk te verklaren. Het eind van het lied was, dat
onze fractie zich genoopt zag, tegen de wet te stemmen.'210 Joekes veront
schuldigde zich: 'De questie van de Reorganisatie (...) lag o.a. daarom zo
moeilijk, omdat de Wet op de Werkloosheidsverzekering de vakbedrijfsver
enigingen zonder meer vrijheid geeft de administratie zelf te voeren. (...)
Daarom heb ik gemeend aan een verzwakte regeling met betrekking tot de
centrale administratie de voorkeur te moeten geven boven het vaststlopen
van het ontwerp. Daardoor toch zou zelfs de kern voor een centrale admini
stratie van de baan zijn; bovendien zouden twee soorten bedrijfsverenigin
gen op geheel verschillende grondslag werken n.1. vakbedrijfsverenigingen
en de bedrijfsverenigingen volgens de Ziektewet.'211 Beter een half ei dan
een lege dop, dacht Joekes, maar dat werd hem door zijn partijgenoten niet
in dank afgenomen.

'Getrouwe postbode'
Drie maanden na het debat in de Tweede Kamer startten de mondelinge be
raadslagingen aan de overzijde van het Binnenhof. J. Schipper (ARP) en A.C.
de Bruijn (KVP) hadden weinig kritiek. De laatste prees Joekes en Van Rhijn
om hun 'wijs en democratisch beleid' in deze kwestie. G. Vixseboxse (CHU)
was minder te spreken over de gang van zaken: 'Ik houd niet van wetsont
werpen, waarvan men zegt, dat zij tijdens de behandeling in de Tweede Ka
mer aanmerkelijk verbeterd zijn. Zulke wetsontwerpen zijn een bewijs, dat
of de Regering weifelmoedig is geweest öf dat zij met de haar ten dienste
staande apparatuur de materie niet voldoende heeft doorgewerkt om er een
acceptabel geheel van te maken.' De CHU-senator meende dat de regering te
veel het compromis had gezocht en zijn conclusie luidde met wat overdrij
ving: 'Met zulk een streven om elk wat wils te geven, waarbij aan de ridders
van de subsidiariteit, aan de paladijnen van de soevereiniteit in eigen kring
en de voorvechters der functionele decentralisatie elk een brok wordt toege
worpen, bereikt men alleen maar, dat uiteindelijk niemand tevreden is.'212
H. Oosterhuis (PvdA) was uiteraard weinig tevreden. Hij verwachtte van
het wetsontwerp slechts een nieuw dualisme tussen bedrijfsverenigingen die
hun administratie zelf uitvoerden en zij die hun administratie gemeen
schappelijk voerden. De zwaarste kritiek kwam van Molenaar die minister
Joekes afschilderde als een 'volgzaam bemiddelaar' en 'een getrouwe post
bode'.213 Joekes had, aldus Molenaar, 'vier jaar lang geen leiding gegeven en
(...) in het wetsontwerp geen eigen visie neergelegd'. De minister had na het
uitvoerige overleg met het bedrijfsleven 'zelf de teugels in handen moeten
nemen' en niet aan een commissie moeten opdragen een ontwerp te maken.
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Molenaar vond dat het optreden van Joekes had geleid tot 'een uitermate ge
brekkig wetsontwerp' dat 'niet meer dan andermaal stukwerk' was. Ondanks
de heftige kritiek zouden Molenaar en zijn fractie het wetsontwerp toch
steunen. Hij gaf daarvoor twee redenen:'(...) in de eerste plaats omdat er met
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor meer dan met een Centraal
Administratiekantoor kans is, dat er nog iets van het werkelijk zelf doen
door de betrokkenen in de organisaties terecht zal komen. En in de tweede
plaats, omdat er, los van 's Ministers bedoeling, nog een kans is, dat tenslotte
toch de langlopende renten (...) ingevolge de Ongevallenwet en de Invalidi
teitswet door één centraal orgaan met bijkantoren aan de peripherie zullen
worden uitgevoerd en de kortlopende renten door de bedrijfsverenigingen.'
Joekes gaf toe dat de Tweede Kamer 'niet onbelangrijke wijzigingen' in het
wetsontwerp had aangebracht, maar anderzijds ging het toch vooral om ac
centverschillen. Zo was volgens hem de gedachte van een centrale admini
stratie in het ontwerp gehandhaafd, 'zij het met een verandering van accent
voor wat betreft de mogelijkheid voor de bedrijfsverenigingen om de admi
nistratie zelf te voeren'. Joekes vond dat de hoofdgedachte van het oorspron
kelijke wetsontwerp overeind was gebleven, namelijk dat er aan bepaalde
voorwaarden voldaan moest zijn voordat een bedrijfsvereniging 'een verkla
ring van geen bezwaar' kreeg om de eigen administratie te voeren. 'In dit
verband moge ik er op wijzen, dat het amendement-Stapelkamp c.s., waar
van men in het algemeen zegt dat ik dat heb overgenomen, deze verklaring
van geen bezwaar niet inhield, dat het amendement juist niet voorzag in de
waarborg, dat er zou worden toegezien door de Sociale Verzekeringsraad,
dat de technische en administratieve inrichting van de bedrijfsvereniging
voor het voeren van de eigen administratie voldoende zou zijn.' Dat was
blijkbaar het wisselgeld waaraan Joekes zich stevig vastklampte. De Eerste
Kamer nam het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aan. De PvdAen CPN-fracties verzochten aantekening geacht te worden tegen het ontwerp
te hebben gestemd.214

Volksgezondheid*215
Inleiding
De gezondheidszorg in Nederland kent traditioneel een voornamelijk parti
culier karakter.216 Tot 1865 was er nauwelijks sprake van enige overheidsin
vloed op de gezondheidszorg. In dat jaar kwam een aantal geneeskundige
wetten tot stand, waarin ondermeer het staatstoezicht werd geregeld. Uit
voerende taken op het gebied van de gezondheidszorg bleven in handen
van de gemeenten. Aangezien deze veelal in gebreke bleven, werd de zorg in

* Deze paragraaf is van de hand van P.B. van der Heiden
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de praktijk een particuliere verantwoordelijkheid.217 In 1901 verscheen de
Gezondheidswet, die een meer centralistische controle regelde.218
In de periode direct na de eerste wereldoorlog werd het particulier initia
tief, in de vorm van de kruisverenigingen, intensiever betrokken bij de uit
voering van de gezondheidszorg. Deze inschakeling ging gepaard met sub
sidiëring, welke weer afhankelijk was van de naleving van door de overheid
gestelde richtlijnen. Langzamerhand gingen de particuliere organisaties zich
sterker richten op de beleidsvorming in de gezondheidszorg 219 Op dit ter
rein, de beleidsvorming, zouden de organisaties na de Tweede Wereldoorlog
een expanderende overheid ontmoeten.
In de parlementaire debatten rond het volksgezondheidsbeleid in de jaren
1948-1952 stond de relatie tussen het particulier initiatief en de overheid cen
traal. Evenals bij de eerder behandelde onderwerpen bepleitten KVP, ARP,
CHU en W D in het algemeen een grote vrijheid voor het particulier initia
tief, terwijl PvdA en CPN een meer ordenende rol voor de overheid voor
stonden.

Dr. Pieter Muntendam, arts
Pieter Muntendam werd in 1901 in Amsterdam geboren als enig kind in een
artsengezin; zijn vader was oogarts, zijn moeder tandarts. In dat milieu lag
het voor de hand om na de HBS medicijnen te gaan studeren. De motivatie
voor zijn studiekeuze luidde: 'omdat ik mensen wil helpen.' Na het behalen
van zijn artsdiploma vestigde Muntendam zich als huisarts in het Drentse
Hollandscheveld. Zijn vrouw, Hermine de Vries, bestierde de bij de praktijk
behorende apotheek. De jonge plattelandsdokter raakte bijzonder onder de
indruk van de sociale gezondheidsbepalende factoren, met name van de gro
te invloed die de armoede en de daarmee samenhangende gebrekkige hygië
nische omstandigheden hadden op de gezondheid van de veelal nog in plag
genhutten wonende bevolking. 'Je werkte nog als in de rimboe, als in Indië',
verklaarde hij later.220 In 1927 pleitte hij met succes voor overheidssteun
voor de uitbreiding van de gezondheidszorg in Drenthe.221 De sociale ge
neeskunde zou hem zijn hele werkzame leven blijven boeien.
Na zeseneenhalf jaar Hollandscheveld werd hij voor een periode van ze
ven jaar controlerend geneesheer voor de Ziektewet in de noordelijke pro
vincies. Ondertussen promoveerde Muntendam aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht op een proefschrift getiteld De sociale beteekenis van Rheumatiek
(1936).222 In 1940 volgde een bijzonder lectoraat in de sociale-verzekeringsgeneeskunde aan de Amsterdamse Gemeentelijke Universiteit. Tijdens de
bezetting zat Muntendam een tijd lang als gijzelaar in het concentratiekamp
in Vught. Na de bevrijding werd hij medisch adviseur bij verzekeringsmaat
schappij Centraal Beheer, naar eigen zeggen vooral vanwege de riante sala
riëring. In 1949 startte Muntendams ambtelijke carrière. Hij werd door mi-
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nister Joekes benoemd tot directeur-generaal voor de Volksgezondheid op
het ministerie van Sociale Zaken.
In 1950 verruilde de arts-ambtenaar zijn ambtelijke omgeving voor een
politieke. Een opmerkelijke stap, aangezien hij van geen enkele partij lid
was. Muntendam voelde zich verwant aan de Partij van de Arbeid. Tegelijk
met de secretaris-generaal van het departement, Van Rhijn, werd hij be
noemd tot staatssecretaris, waarbij hij de portefeuille van Volksgezondheid
kreeg toegewezen. De benoeming verkreeg in de artsenwereld grote instem
ming; voor het eerst in de geschiedenis was de medische wereld rechtstreeks
vertegenwoordigd in een kabinet. Muntendams lijfspreuk als volksgezondheidsdienaar zou worden: 'gouverner c'est prévenir' (regeren is voorkómen).
Muntendams eerste beleidsdaad betrof de naamsverandering van het de
partement, dat voortaan ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
zou heten. De nieuwbakken bewindsman ontpopte zich als een fel tegen
stander van ontkoppeling van de volksgezondheidsportefeuille van Sociale
Zaken, waarvoor in de medische wereld stemmen opgingen. Hij wees een
apart ministerie van Volksgezondheid van de hand223 en in 1952 zou hij zich
hevig verzetten tegen de overheveling van zijn portefeuille naar het nieuw
opgerichte ministerie van Maatschappelijk Werk. Hij dreigde informateur
L.J.M. Beel zelfs met het neerleggen van zijn portefeuille wanneer dit toch
plaats zou vinden. Achteraf een loos dreigement; Muntendam zou om ande
re redenen niet als staatssecretaris terugkeren.

De nieuwe röntgenafdeling van het Academisch Ziekenhuis te Leiden werd op 28 februari
1952 geopend door minister F.J.Th. Rutten van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (links)
en staatssecretaris P. Muntendam van Volksgezondheid (midden)
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Gedurende de periode van het kabinet-Drees III keerde Muntendam als
ambtenaar terug naar het departement; zijn betrekking als directeur-generaal
was gedurende zijn politieke uitstapje opengehouden. Muntendam was be
paald niet tevreden over zijn korte politieke loopbaan. Zijn kritiek spuide hij
in juli 1952 mondeling en schriftelijk bij kabinetsformateur W. Drees. De
staatssecretaris had drie grote bezwaren. In de eerste plaats meende hij dat
de minister van Sociale Zaken op het departement een te groot deel van het
volksgezondheidsbeleid bepaalde. In de tweede plaats vond hij dat de
staatssecretaris voor Volksgezondheid te weinig gelegenheid kreeg om de
verantwoordelijkheid voor zijn beleid in het parlement te dragen. Tenslotte
was hij ontevreden over de frequentie waarin hij in de ministerraad volksgezondheidsaangelegenheden had kunnen verdedigen.224 Tussen de regels
door leverde de staatssecretaris kritiek op zijn minister, Joekes, van wie hij
ook later meende dat deze maar moeilijk kon delegeren.225 Muntendam
pleitte voor het benoemen van een minister zonder portefeuille, belast met
de volksgezondheid. Zo'n functionaris had immers wel een eigen verant
woordelijkheid in de ministerraad en in het parlement. Hierin werd Munten
dam gesteund door de Gezondheidsraad 226 De staatssecretaris gaf in 1952
de voorkeur aan een terugkeer als directeur-generaal boven 'een positie,
waarin ik de volksgezondheidsbelangen niet kan behartigen op de wijze, die
naar mijn mening de juiste is, namelijk voor mijn eigen, volle verantwoorde
lijkheid'.227
Achteraf liet hij ook weten dat zijn politieke functie hem slechts 'in be
perkte mate bevredigde'. Zelf meende hij dat hij politieke aanleg miste. Ver
der vond hij dat de volksgezondheid een te beperkte aandacht van de rege
ring kreeg en miste hij de invloed die hij als ambtenaar door zijn lidmaat
schap van allerlei organen in de gezondheidszorg had.228
Muntendam had nog een andere reden om zijn politieke carrière te staken.
De Rijksuniversiteit in Leiden had hem een buitengewone leeropdracht in de
sociale geneeskunde aangeboden, een aanbod dat weliswaar bijzonder aan
trekkelijk, maar ook onverenigbaar was met zijn politieke functie. Zijn te
rugkeer als directeur-generaal bood wel de mogelijkheid om op het Leidse
aanbod in te gaan. In 1964, na zijn afscheid als directeur-generaal, ging zijn
leeropdracht over in een ordinariaat. Met het einde van zijn politieke en
ambtelijke carrière verdween Muntendam niet van het publieke toneel. Hij
zou nog in tal van adviesorganen en -commissies zitting nemen, waarbij met
name het bevolkingsvraagstuk zijn aandacht had.

Muntendams ontvangst in parlement en pers
De volksgezondheidsspecialisten waren content met de benoeming van een
staatssecretaris op hun terrein, waarbij de persoon Muntendam als deskun
dige meer dan welkom was. Chr. J. M. Mol (KVP), zelf arts, bracht minister
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Joekes hulde voor het feit dat deze na de 'goede ervaringen, opgedaan met
een medicus als directeur-generaal van de Volksgezondheid' de benoeming
van een 'medicus-Staatssecretaris' had doorgezet. Liever nog zag hij een zelf
standig departement van Volksgezondheid, al was het maar omdat er dan
een aparte begroting met eigen spreektijd zou zijn.229 Bij deze wens vond hij
R. Zegering Hadders (VVD) aan zijn zijde.230 C.J. van Lienden (PvdA) prees
de nieuwe bewindsman vooral om zijn kennis van de 'sociale problemen',
waardoor hij in staat was 'de onderlinge verhouding, die er nu eenmaal is
tussen de sociale gezondheidszorg en de sociale verzekering' te overzien. Hij
was geen voorstander van een afzonderlijk departement voor de Volksge
zondheid.231
In de Eerste Kamer bleek M. Tjeenk Willink (PvdA) verrast door de be
noeming van een staatssecretaris voor Volksgezondheid. In de MvA bij de
begroting, drie maanden eerder, had de minister immers nog laten weten
zo'n benoeming 'vooreerst niet raadzaam te achten'. Daarnaast maakte
Tjeenk Willink bezwaar tegen het openhouden van ambtelijke posities voor
politieke gezagsdragers. Zo'n bewindsman zou immers niet van het depar
tement verdwijnen, maar 'daar een zeer invloedrijke plaats blijven innemen
en slechts van stoel of kamer verwisselen'.232
De VVD'er Molenaar was ook niet onverdeeld gelukkig met de benoe
mingen, waarbij met name Van Rhijn het moest ontgelden 233 De promotie
van Muntendam zou in de praktijk geen verschil uitmaken met zijn functio
neren als directeur-generaal. Molenaar meende dat de regering, om Joekes in
het parlement bij te staan, beter gebruik had kunnen maken van de figuur
van regeringscommissaris.234 Minister Joekes was niet gevoelig voor de geuite bezwaren. Deze gekwalificeerde mensen mochten het departement niet
ontvallen wanneer, om wat voor reden ook, hun politieke carrière tot een
einde zou komen. Joekes hield dan ook vast aan een tijdelijke invulling van
de vrijgekomen ambtelijke posities.235
Ook in de pers was er kritiek op de benoeming van de staatssecretarissen.
Met name de confessionele pers (De Maasbode, Trouw, het Lirnburgsch Dagblad
en de Volkskrant) plaatste haar kanttekeningen bij de noodzaak van de be
noemingen en het opwaarderen van ambtelijke posities. 236 Het Vrije Volk
meende dat Joekes met Muntendam een goede keus had gemaakt: 'Het uit
gesproken sociale inzicht van deze ervaren medicus wekt de beste verwach
tingen.'237 De CPN-partijkrant De Waarheid zag kans zowel de nieuwe be
windsman als het regeringsbeleid aan te vallen. Zij laakte vooral de wijze
waarop de partijloze Muntendam als PvdA-sympathisant werd afgeschil
derd: 'Met die mededeling tracht men de indruk te wekken als zou de lei
ding van de volksgezondheid in vooruitstrevende handen zijn gekomen.
Niets is echter minder waar. Het gaat hier niet (...) om de capaciteiten (...)
maar om de instelling, waarmee hij het niet of zeer slecht georganiseerde ge
bied van de volksgezondheid zal aanpakken. Wat dit betreft verschilt de
heer Muntendam in niets van welke andere reactionaire deskundige ook.'
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Muntendam kreeg het etiket opgeplakt van de ijverige aanhanger van het
particulier initiatief, d.w.z. van die vorm van gebrek aan organisatie die, wat
er dan nog gedaan wordt, in handen doet zijn en blijven van clericale en an
dere instellingen'.238 De CPN stond in deze kritiek alleen.

De Wet bevolkingsonderzoek op tuberculose
Tuberculose werd in de periode onmiddellijk na de oorlog beschouwd als
volksziekte nummer één. Hoewel de sterfte als gevolg van deze longaan
doening aanzienlijk was gedaald, nam het aantal nieuwe ziektegevallen nog
steeds toe.239 Verreweg de meeste aandacht op het gebied van de tuberculo
se ging uit naar de organisatie van de tbc-bestrijding. Al decennia lang wa
ren er particuliere organisaties actief op dit terrein, terwijl de overheid een
bijzonder kleine rol speelde. Bij de begrotingsbehandelingen bevestigden alle
partijen, met uitzondering van de CPN, de centrale rol die de consultatiebu
reaus, die in handen waren van de op particuliere leest geschoeide kruisver
enigingen, in de tuberculosebestrijding innamen. Deze kruisverenigingen
waren met handen en voeten aan de tbc-bestrijding gebonden; het zou tot
1952 duren voordat de plaatselijke verenigingen los van de tbc-bestrijding
van rijkswege werden gesubsidieerd.240
Eén van de wapens in de strijd tegen de tuberculose was het 'doorlichten'
van grote groepen mensen. Enerzijds verschafte deze doorlichting inzicht in
de verspreiding van de ziekte, anderzijds was het zo mogelijk om individu
ele ziektegevallen op te sporen. Voor deze vorm van onderzoek waren spe
cialistische kennis en een kostbare uitrusting, in de vorm van röntgenappara
tuur, vereist. Röntgenapparatuur was in Nederland bepaald niet ruim voor
handen. Het bevolkingsonderzoek vond al op relatief grote schaal plaats, als
vrucht van particulier initiatief.
In de MvT bij het wetsvoorstel bevolkingsonderzoek op tuberculose spra
ken minister Joekes en staatssecretaris Muntendam van 'chaotische toestan
den' die op dit terrein heersten. Zij signaleerden een gebrek aan coördinatie,
dat een doelmatige en economisch verantwoorde werkwijze in de weg
stond. In het wetsontwerp introduceerden de bewindslieden een Centraal
College, dat een drieledige taakstelling kreeg. In de eerste plaats zou het de
regering gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien in zaken aan
gaande het bevolkingsonderzoek. Zijn tweede taak bestond uit het coördine
ren van het te verrichten onderzoek. Tenslotte was het college verantwoor
delijk voor de spreiding van het onderzoek over gebieden waar het onder
zoek bij de behoefte achterbleef. Het college zou uit negen personen bestaan,
van wie vier door de minister zouden worden benoemd op voordracht van
de Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose, waarin
de kruisverenigingen waren vertegenwoordigd. Tevens zouden vertegen
woordigers van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Genees-
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kunde en van het Centraal bureau voor keuringen op medisch-hygiënisch
gebied worden opgenomen.
De belangrijkste bevoegdheid van het college was dat het toestemming
diende te verlenen voor elk uit te voeren bevolkingsonderzoek. Hierdoor
zou een effectieve coördinatie gegarandeerd zijn. Criterium voor het verle
nen van toestemming was het belang voor de volksgezondheid, waarvoor de
lokaliteit, de apparatuur en het personeel waarborgen moesten bieden. Enkel
gespecialiseerde artsen zouden bevolkingsonderzoeken mogen uitvoeren.241
In de schriftelijke voorbereiding klonk direct kritiek op de dreigende aan
tasting van de vrijheid van de organisaties die, op grotere of kleinere schaal,
werkzaam waren op het terrein van de 'massadoorlichting'. Vanuit confes
sionele hoek achtte men het ontwerp 'zwaar van opzet' en vreesde men dat
met name de eis van toestemming van het college 'haar uiteindelijke doel, de
bevordering der tuberculosebestrijding' voorbij schoot. De critici prefereer
den een ruimere bedeling van de particuliere organisaties. Van verschillende
zijden werd aangedrongen op een getalsmatige meerderheid van de Neder
landse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose in het Centraal
College.242
De bewindslieden gingen niet op dit laatste voorstel in. Wèl namen zij bij
nota van wijziging een vertegenwoordiger van de Vereniging van artsen van
consultatiebureaux in het college op, waardoor materieel hetzelfde bereikt
was. Ook de eis van toestemming door het college wilden zij niet laten val
len. Het gevaar dreigde dat, door de frequent voorkomende groeps- en bedrijfsonderzoeken, grootschalig bevolkingsonderzoek werd belemmerd door
gebrek aan deskundig personeel en aan apparatuur. Het verlenen van facili
teiten aan de Centrale Vereniging was onvoldoende waarborg voor een ef
fectieve coördinatie, aangezien een groot aantal organisaties dat op dit ter
rein actief was geen banden met die vereniging had.243
Bij de mondelinge behandeling maakte Mol duidelijk dat zijn partij maar
weinig voelde voor een bedillende overheid op het terrein van de sociale ge
neeskunde. Hij erkende wel dat enige coördinatie tussen de organisaties
voor bevolkingsonderzoek en die voor de tbc-bestrijding nodig was, maar
meende dat deze coördinatie beter in handen van een privaatrechtelijke or
ganisatie gelegd kon worden. De tbc-bestrijding was opgebouwd door parti
culiere organisaties en daar diende de verantwoordelijkheid ook te blijven.
De katholieke huisarts stelde een amendement in het vooruitzicht, waarin hij
de rol van de kruisverenigingen beklemtoonde.244
De PvdA stemde bij monde van Van Lienden met het wetsontwerp in,
maar verlangde vooraf klaarheid over de rol die de consultatiebureaus in de
tbc-bestrijding en de massadoorlichting zouden spelen. Ook Wagenaar ging
akkoord, onder aantekening dat het ontwerp een bewijs was van het tekort
schieten van de overheid op het terrein van de gezondheidszorg.245
Oppositie tegen het wetsvoorstel kwam enkel van de SGP. Zandt, toch al
een dissident op het terrein van de volksgezondheid vanwege zijn orthodoxe
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opvattingen over inentingen, meende dat het middel van doorlichting erger
was dan de kwaal. Röntgenstraling kon immers onvruchtbaarheid veroorza
ken bij zowel de bestraalde als het bedienend personeel, terwijl het medisch
nut van de doorstraling betwistbaar was. Daarnaast vreesde de SGP dat in
de toekomst de vrijwilligheid van het onderzoek wel eens kon overgaan in
dwang. 'Wij wensen ook de tuberculose te bestrijden, maar dit geheel op bij
belse wijze, in de zin en geest als de wet op de melaatsheid en andere bij
belse wetten (...)', aldus Zandt.246
In zijn antwoord bevestigde staatssecretaris Muntendam het belang van
de consultatiebureaus voor de tuberculosebestrijding in het algemeen en
voor de doorlichting in het bijzonder. Naast het door deze bureaus geënta
meerde bevolkingsonderzoek waren echter ook het massa-onderzoek bij gro
te bedrijven en het groepsonderzoek in tbc-haarden opgekomen, hetgeen een
afbakening van de verschillende vormen van onderzoek noodzakelijk maak
te. In het wetsontwerp zouden de consultatiebureaus de spil blijven van het
bevolkingsonderzoek.
Daarnaast was er een wildgroei ontstaan in het röntgenonderzoek, waar
'schoolartsen en particuliere artsen' apparatuur voor massadoorlichting gin
gen aanschaffen en waar allerlei gemeenten en instanties op eigen houtje
meer of minder grootschalig onderzoek lieten verrichten door onbekwaam
personeel. 'Wij hebben drie jaar lang de ontwikkeling gadegeslagen, en ik
kan de verzekering geven, dat inderdaad de chaotische toestanden (...) het
noodzakelijk maken om met dit wetsontwerp te komen', aldus Muntendam.
Toch wilde de staatssecretaris niet de kant van overheidsuitvoering op. De
particuliere organisaties waren volgens hem het vertrouwen van overheid en
burgers waard.247
Muntendam raadde de Kamer aanneming van het amendement-Mol af.
Het wetsontwerp wilde juist de coördinatie tussen de instellingen voor be
drijfsgeneeskunde, die voor bevolkingsonderzoek en de kruisverenigingen
regelen, hetgeen door de beklemtoning van slechts één van de drie peilers,
de kruisverenigingen, zou worden bemoeilijkt. Volgens de staatssecretaris
bestond er zelfs bij de organisaties voor tbc-bestrijding bezwaar tegen dit
amendement, hetgeen voor Mol reden was zijn voorstel in te trekken. Het
wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de SGP
aantekende te hebben tegengestemd.248 De Eerste Kamer ging direct ak
koord, zonder debat.249

De ziekenhuisbouw: overheid bemoeial?
Het loon- en prijsbeleid in de periode 1948-1952 leverde voor de ziekenhui
zen, voor het merendeel in particuliere handen, een groot probleem op. Zij
mochten de na de oorlog fors gestegen bouwkosten maar zeer ten dele door
berekenen in de verpleegprijzen, daar anders de ziekenfonds- en verzeke-
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ringspremies teveel zouden stijgen, waardoor de loonmatiging onder druk
zou komen. Voor de ziekenhuizen leverde dit financieringsmoeilijkheden
op. Immers, een deel van de bouwkosten, zowel bij nieuwbouw, verbouw als
uitbreiding, was onrendabel. De animo op de particuliere geldmarkt om le
ningen te verstrekken was dan ook nihil, waardoor de ziekenhuisbouw
dreigde te stagneren.
Door middel van een suppletoire begroting wilde minister Joekes de ver
pleeginstellingen een mogelijkheid bieden om, zonder verhoging van de
verpleegtarieven, toch een sluitende exploitatie te creëren. Daartoe stelde de
rijksoverheid zich garant voor het onrendabele deel van de bouwkosten, dat
was vastgesteld op ca. 3 /7 van de totale bouwkosten. Het Rijk zou jaarlijks
een bijdrage verstrekken van ten hoogste de rente en aflossing van dat on
rendabele deel, echter niet hoger dan het nadelig saldo van de exploitatiere
kening van de betreffende instelling.250 De minister stelde zich voor om, ten
einde de doelmatigheid en soberheid van de ziekenhuisbouw te bevorderen,
bouwplannen te laten toetsen door een onafhankelijke organisatie.251
De Tweede Kamer was bepaald niet enthousiast over de voorstellen. Met
name in KVP-kringen leefden veel bezwaren. Ten eerste zou het voorstel een
onvoldoende oplossing voor het probleem bieden en ten tweede vond de
beoordeling plaats op grond van 'subjectieve normen' door de maximumbijdrage te binden aan het exploitatietekort. De KVP pleitte voor een stelsel
waarin de toeslag 'geheel onafhankelijk van de exploitatie' en 'op eenvoudige
en objectieve wijze' kon worden vastgesteld. Tenslotte maakten confessione
le kamerleden zich sterk voor een verdeling van het bouwvolume waarbij
'met de geestelijke stromingen in ons volksleven (...) in sterke mate rekening
zou worden gehouden' (ARP) en waarbij rekening werd gehouden met de 'in
het verleden gebleken behoefte en met de vrije keuze van de bevolking'
(KVP).252
Volgens Mol was de Kamer door het lange talmen van de regering in een
'dwangpositie' gebracht. Bij afwijzing van het ontwerp zouden belangheb
benden immers ernstig gedupeerd worden. Het voorstel was zelfs 'benau
wend’, aangezien 'niet alleen een fiat gegeven gaat worden aan het Rege
ringsbeleid aangaande de ziekenhuisbouw, doch dat daarmee tevens een be
slissing genomen gaat worden over de toekomst van ons ziekenhuiswezen'.
Het 'uit het vrije initiatief geboren en getogen instituut' zou in toenemende
mate afhankelijk worden van overheidsbemoeiing, een ontwikkeling die hij
afwees, wijzend naar het feit dat driekwart van de ziekenhuizen van confes
sionele oorsprong was en ruim de helft katholiek. Doordat de toelage afhan
kelijk werd gesteld van de subjectief te interpreteren exploitatierekening,
werd het gevaar van 'Overheid bemoeial, c.q. ambtenaar bemoeial' pregnant.
Het ziekenhuiswezen werd op volkomen onterechte gronden aan 'zilveren
kluisters' gebonden. Mol wilde de voorgestelde regeling als een noodwet
aanvaarden, maar wenste dat er een wettelijke regeling inzake de financie
ring van de ziekenhuisbouw zou worden opgesteld, waarin objectieve nor-
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men de grondslagen voor de toeslag zouden zijn. Daartoe diende hij een
motie in, die mede was ondertekend door een aantal partijgenoten, J. Fokkema (ARP), Krol (CHU) en Fortanier-de Wit (W D ).253 In die motie stelden
de ondertekenaars dat het regeringsvoorstel onvoldoende 'waarborgen voor
de noodzakelijke vrije ontwikkeling van het particuliere ziekenhuiswezen'
inhield, en vroegen zij om een objectieve wettelijke regeling.254
Ook Krol accepteerde het voorstel 'bij gebrek aan beter'. Hij pleitte voor
een gelijke behandeling van overheids- en particuliere ziekenhuizen en
vroeg de minister om compensatie van de nadelige saldi Van voorgaande ja
ren. Inhoudelijk vond hij het systeem niet sterk. Hij prefereerde een stelsel
waarin de ziekenhuizen de verpleegprijs volledig konden doorberekenen en
waarbij de ziekenfondsen financieel werden ondersteund. Op deze wijze zou
een financiële gelijkstelling tussen particuliere en overheidsinstellingen
dichterbij komen.255
Enkel Van Lienden stelde zich vierkant achter de minister op. Hij meende
dat een ordening van het ziekenhuiswezen noodzakelijk was. De motie-Mol
kon hij niet onderschrijven, omdat hij de noodzakelijkheid van een vrije
ontwikkeling van het ziekenhuiswezen verwierp. In het verleden hadden
ziekenhuizen elkaar in feite beconcurreerd, waarbij het zaak was alle nieuwe
medische mogelijkheden binnen het eigen ziekenhuis te krijgen. Dit was
economisch niet langer houdbaar. Hij pleitte voor een meer collectief optre
den van de ziekenhuizen, zodat zij door eigen maatregelen een 'vrijheid in
gebondenheid' zouden creëren.256
Minister Joekes sloot zich aan bij zijn partijgenoot. Hij wees ook op het
stringente loon- en prijsbeleid. De beheersing van de ziekenhuis tarieven
maakte daar onderdeel van uit en kon als zodanig niet losgelaten worden.
Het verlenen van steun op de wijze als door de regering voorgesteld, bood
het ziekenhuiswezen de mogelijkheid tot uitbreiding en bracht de steun
waar die het hardst nodig was: bij ziekenhuizen die zonder hulp van de
overheid een tekort op de exploitatierekening zouden hebben. Joekes wees
de motie van Mol c.s. van de hand, omdat hij, evenals Van Lienden, de
noodzakelijkheid van een vrije ontwikkeling van het particuliere zieken
huiswezen niet onderschreef. Deze werd immers beperkt door het algemeen
belang. Wel was hij bereid een wettelijke regeling te overwegen, hoewel hij
blijkbaar opzag tegen de hoeveelheid werk die dit opleverde. Het invoeren
van objectieve normen, volgens welke onafhankelijk van het exploitatiete
kort gesubsidieerd werd, achtte Joekes gezien de financiële moeilijkheden
nog niet gewenst. Het wetsontwerp was volgens de bewindsman een stap in
de gewenste richting. Hij riep Mol op om de motie bij te stellen.257
Mol was dat niet van plan. Hij onderkende het belang van ordening, maar
meende dat deze op vrijwillige basis moest plaatsvinden. Ook bleef hij bij
zijn wens van objectieve normen. Door de subjectieve normering van het
exploitatietekort als grondslag te nemen werden feitelijk de 'duur of slordig
exploiterende ziekenhuizen' gesubsidieerd ten koste van de zuinige.258
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Ook Joekes hield voet bij stuk. Op voorstel van de kamervoorzitter werd
de stemming over wetsontwerp en motie aangehouden, zodat Mol en Joekes
nog nader konden overleggen.259 Het resultaat van dat overleg was een bij
gestelde motie, waarin de Kamer niet langer sprak over de 'noodzakelijke
vrije ontwikkeling', maar van 'een gezonde ontwikkeling' van het particu
liere ziekenhuiswezen en waarin zij de regering opriep om de financiering
van de ziekenhuisbouw 'volgens nader vast te stellen normen' (dus niet de
gewraakte objectieve normen) in een wettelijke regeling op te nemen.260 In
deze formulering kon ook Van Lienden zich vinden. De Kort behield zich de
vrijheid voor bij de behandeling van de uiteindelijke wettelijke regeling een
andere interpretatie te geven aan de motie dan hij bij de minister had beluis
terd. Gortzak was het inhoudelijk oneens met de motie, maar verzette zich er
niet tegen. De suppletoire begroting en de motie werden zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
Ook bij de Eerste-Kamerfractie van de KVP leefden bedenkingen tegen de
inperking van de vrijheden van de ziekenhuisbesturen. Woordvoerder
E.H.A. Kraaijvanger, zelf architect, wilde dat de overheidsbemoeienis zich
zou beperken tot de bouw kosten en dat de bouwplannen een particuliere ver
antwoordelijkheid bleven. De kennis op dit terrein lag bij de ziekenhuizen,
niet bij de overheid.261 Joekes en Muntendam konden zich in deze visie theo
retisch wel vinden, maar waren het in de praktijk met de senator oneens. Het
beperkte bouwvolume en het verband tussen bouwplannen en bouwkosten
noopten de bewindslieden ook ten aanzien van de bouwplannen maatrege
len te treffen.262 Kraaijvanger en H.M. van Lieshout (beiden KVP) conclu
deerden daarop dat de regering niet bereid was het particuliere ziekenhuis
wezen maximale vrijheid te gunnen. Deze vaststelling bleef zonder gevol
gen; het ontwerp werd zonder stemming aangenomen.

Slot
Hiervoor kwamen een aantal vraagstukken aan de orde waarbij de afbake
ning tussen het terrein voor het particulier initiatief en de overheid het be
langrijkste discussiepunt vormde. De bewindslieden op Sociale Zaken werd
een streven naar centralisme in de schoenen geschoven door confessionele
en, in mindere mate, door liberale volksvertegenwoordigers. PvdA en CPN
beweerden het tegenovergestelde: Joekes, Van Rhijn en Muntendam waren
in hun ogen te veel geneigd de oren te laten hangen naar de pleitbezorgers
van het particulier initiatief.
Het beleid van de overheid ten aanzien van de emigratie sloeg na een
aanvankelijke negatieve benadering om in een politiek van selectieve, op de
arbeidsmarkt afgestemde bevordering. Emigratie bood een perspectief voor
een deel van de groeiende beroepsbevolking, aldus de regering. Volgens de
maatschappelijke organisaties die zich met de emigratie bezighielden en die
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zich gesteund wisten door een meerderheid in het parlement, diende de rol
van de overheid zich te beperken tot het bepalen van de hoofdlijnen van het
beleid. In de uitvoering moesten de maatschappelijke organisaties een over
wegende stem hebben. Joekes diende een ontwerp in waarin een nieuwe,
meer centraal geleide organisatiestructuur werd voorgesteld, bovenop de
bestaande particuliere clubs. In het parlement was alleen de PvdA hierover
positief. De houding van de liberalen was onduidelijk. De confessionele
partijen hadden de meeste kritiek, deels zakelijk, deels voortspruitend uit
wantrouwen jegens de minister. Zowel tijdens de schxiftelijke als de monde
linge behandeling van het ontwerp kwam Joekes de Kamer tegemoet, met
name op het gebied van de benoemingsprocedures. In enkele gevallen was
een amendement noodzakelijk om de minister in beweging te krijgen.
Ook op het gebied van de beroepskeuzevoorlichting botsten dezelfde
twee benaderingswijzen: overheid versus particulier intitiatief. Rond 1948
dreigden de particuliere bureaus ondergesneeuwd te raken door de kostelo
ze openbare beroepskeuzevoorlichting. In de motie-De Kort werd financiële
gelijkstelling geëist. Joekes hanteerde daarop het beginsel van gelijkstelling
weliswaar consequent, maar op een voor de gehele Kamer onbevredigende
manier, toen hij uit bezuinigingsoverwegingen kortte op zowel de openbare
als de particuliere bureaus. Joekes kwam met een adviescommissie als uitstelmanoeuvre. Een jaar later, onder gunstiger financiële omstandigheden,
hief hij de eerder aangebrachte beperkingen weer op en verhoogde hij zelfs
de subsidie voor de particuliere bureaus. Dit was zeer tegen de zin van de
PvdA die tegen de desbetreffende begrotingspost stemde.
Het wetsontwerp Herziening uitvoeringsorganisatie der sociale verzeke
ring beoogde een eind te maken aan de versnipperde en daardoor onover
zichtelijke en kostbare organisatiestructuur. De regeringsvoorstellen stuitten
ook hier op verzet vanwege de, alweer volgens confessionelen en liberalen,
te vergaande overheidsbemoeienis. Het strekte Joekes en Van Rhijn tot eer
dat zij besloten te volharden en daarmee een fikse confrontatie met sociale
partners en parlement riskeerden. Eenzelfde standvastigheid legden zij bij de
parlementaire behandeling niet meer aan de dag. Na het zeer kritische W
gingen de bewindslieden overstag door uit het ontwerp de (toekomstige)
ouderdomsverzekering te lichten en de mogelijkheid tot zelf-administreren
te vergroten. Voor de confessioneel-liberale meerderheid in de Tweede Ka
mer was dat zelfs nog onvoldoende. Na schorsing van de beraadslagingen
volgden nieuw overleg en verdergaande wijzigingen ten faveure van die
meerderheid. De PvdA leed een grote nederlaag; Joekes kwam onder vuur te
liggen.
Ook bij het volksgezondheidsbeleid maakten de confessionelen, en in iets
mindere mate de VVD, zich sterk voor een zo groot mogelijke vrijheid voor
de op het terrein van de volksgezondheid actieve stichtingen en verenigin
gen. Daarentegen stonden de PvdA en de CPN een grotere coördinerende
rol van de overheid voor, waarbij de sociaal-democraten de uitvoering gro-

235

Hoofdstuk IV
tendeels in handen van het particulier initiatief wilden laten. Bij de debatten
bleek een grote mate van unanimiteit over de inhoud van het beleid, maar
niet over de uitvoering. De KVP ging akkoord met een zekere mate van co
ördinatie op het terrein van de tuberculosebestrijding, de PvdA verzette zich
niet tegen de door de confessionelen gevraagde voorbereiding van een wet
telijke regeling van de financiering van de ziekenhuisbouw. De competentie
strijd tussen overheid en particulier initiatief resulteerde hier vooralsnog in
een gelijkspel, waarbij beide partijen aandrongen op een verlenging.

Slotbeschouwing
We begonnen dit hoofdstuk met een verwijzing naar de kritiek op Joekes aan
het einde van de periode-Drees-Van Schaik en stelden de vraag of de minis
ter zijn belagers de mond kon snoeren in de jaren 1951-1952. Eind 1951 bleek
de kritiek nog niet verstomd.263 Volgens de PvdA-fractie wekten de door
Joekes geschetste plannen 'de suggestie, alsof de Minister het voorlopig als
zijn taak ziet, de zaken zo goed mogelijk gaande te houden'. Dit vond ze on
voldoende. 'Slechts gedragen door de sterke overtuiging, dat een voortva
rende sociale politiek juist in de huidige omstandigheden onmisbaar is, zal
de Minister van Sociale Zaken, waar nodig, weerstand kunnen bieden aan de
- op zichzelf begrijpelijke en zeker ook niet afkeurenswaardige - drang tot
bezuiniging, welke ongetwijfeld van de Minister van Financiën zal uitgaan.'
Er was van meer zijden kritiek. Ook bij de andere fracties bestond de indruk,
'dat het Ministerie een krachtige leiding in het nastreven der bij diverse gele
genheden kenbaar gemaakte doelstellingen mist'. Van protestants-christelijke zijde kwamen kwalificaties als 'uitermate trage gang van zaken bij de
wetgeving', 'somber, sober en zwak' en een afkeurenswaardig 'streven naar
centralisatie'.264
Joekes wist in het begrotingsjaar 1951 zijn critici dus niet de mond te snoe
ren. De daaropvolgende begrotingsbehandeling zou door Joekes' opvolger
Suurhoff ter hand worden genomen. Tot een beoordeling van het door Joe
kes gevoerde beleid kwam het daarbij niet. In de resterende tijd had Joekes,
zoals gezegd, nog wel een en ander op zijn palmares bijgeschreven: de Or
ganisatiewet sociale verzekeringen en de Wet op de organen voor de emigra
tie. In het jaar 1952 trad de Werkloosheidswet volledig in werking en was
Joekes' departement bovendien druk doende met de coördinatie van het be
leid ter bestrijding van de werkloosheid. Het is echter niet aan te nemen dat
dit tot een grote omslag in de beoordeling zal hebben geleid.
Was de kritiek terecht? Hierbij kunnen toch wel enkele kanttekeningen
worden geplaatst. In de eerste plaats bij de twijfel over Joekes' vermogen c.q.
bereidheid tot het voeren van een krachtige sociale politiek. Joekes was een
overtuigd aanhanger van de stelling dat een krachtige sociale politiek een
hecht economisch fundament behoefde. In de nasleep van de Koreacrisis
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leek dat economisch fundament drijfzand en was er geen andere optie dan
een voorzichtig sociaal beleid, er diende zelfs een stapje terug gedaan te
worden. Overigens was ook de vakbeweging van de nood der tijden over
tuigd, hoeveel moeite deze ook had met de bestedingsbeperking. Het is niet
verwonderlijk dat de PvdA-fractie, die slechts met grote moeite het regeer
program in 1951 had ondertekend, zo sterk aandrong op een krachtig sociaal
beleid èn dat Joekes het mikpunt van kritiek werd.
Joekes verweerde zich tegen alle verwijten met een verwijzing naar de inge
wikkeldheid van de materie en de ideologische tegenstellingen die speelden
wanneer sociale kwesties in het geding waren. Tot op zekere hoogte had hij
gelijk. We hoeven maar te verwijzen naar de gang van zaken rond de Ou
derdomswet, waar het optreden van de sociale partners het beleid door
kruiste. Ook moet worden erkend dat er in de periode 1948-1952 van de zijde
van het departement enkele fundamentele en structurele wetten in het
Staatsblad zijn gebracht. Dat Joekes niet erg visionair en daadkrachtig was,
kan niet worden ontkend, maar dat hoeft in de praktische politiek geen be
zwaar te zijn. Suurhoff wees indertijd terecht op de neiging van Joekes on
derwerpen commissoriaal te maken en bij vragen hierover naar dat commissie-overleg te verwijzen zonder een voorlopige eigen visie te geven. 265
Tenslotte de kritiek van centralisme. In feite deed die kritiek onvoldoende
recht aan de poging van Joekes een acceptabele middenweg te vinden tussen
het algemene en particuliere belang. De soep werd ook niet zo heet gegeten
als zij opgediend werd; naar gelang de debatten vorderden, verstomde de
kritiek vaak. Joekes keerde na 1952 niet terug als minister. Zijn door partij
genoten sterk bekritiseerde optreden in bijvoorbeeld de kwesties van de ou
derdomsverzekering en de Organisatiewet sociale verzekeringen zal hier
mede debet aan zijn, maar waarschijnlijk speelden ook zijn leeftijd (hij was in
1952 67 jaar oud) en zijn gezondheidstoestand een belangrijke rol.266
Tijdens de formatie van 1952 schreef N W -voorzitter en senator H. Oos
terhuis in een brief aan Drees: 'Persoonlijk ben ik van oordeel, dat wij met
Joekes niet weer in zee kunnen gaan!' En: 'Van Rhijn moge vlot en deskundig
zijn, een vast beleid, dat het vertrouwen heeft van de vakbeweging heeft hij
niet gevoerd. Ook in de toekomst verwacht ik zulk een beleid niet. Van Rhijn
is bij voorbaat tot compromissen bereid. Dat ligt in zijn aard en in de aard
van zijn positie (ex-secretaris-generaal en secretaris-generaal in spe). Bij de
tragedie van de Reorganisatie der Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzeke
ring was, naar mijn mening, Van Rhijn veel meer de kwade pier dan Joekes.'
Oosterhuis besloot: liefst wederom een PvdA'er op Sociale Zaken, maar geen
Joekes en geen Van Rhijn. Hij sloot zich aan bij een eerdere suggestie van
PvdA-voorzitter Vorrink 'dat wij in het door mij getekende samenspel aan
Suurhoff in vol vertrouwen de Ministerstaak op Sociale Zaken zouden kun
nen opdragen'.267 Suurhoff, óók NVV, volgde Joekes inderdaad op. Van
Rhijn bleef evenwel op zijn post. Staatssecretaris Muntendam besloot in 1953
zelf zijn oude ambt van directeur-generaal weer in te nemen.
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HOOFDSTUK V
LANDBOUW: MINDER BOTER, MEER KANONNEN
J.C.F.J. van Merriënboer

Inleiding
Op maandag 19 maart 1951, vier dagen na de formatie van Drees II, opende
het dagblad van de katholieke arbeiders, de Volkskrant, als volgt:
'BROOD, VET EN MARGARINE VANDAAG DUURDER.
Prijsstijging van 10 tot 40 procent.
(Van onze correspondent) Den Haag, 19 Maart - De prijs van volksbrood en bruinbrood
gaat vandaag met drie cent per brood van acht ons omhoog. Margarine kost nu vijftien
cent per half pond duurder dan Zaterdag. Bak- en braadvet kost vanaf heden zeventien
cent per half pond meer. Suiker is verleden week reeds met vijftien cent per kilo om
hooggegaan. Dit betekent voor brood een prijsverhoging van tien percent en voor vet en
margarine een stijging met veertig percent (...).'

Andere koppen op dezelfde voorpagina luidden: 'Volledige looncompensatie niet mogelijk', 'Prijsverhogingen zonder overleg aangekondigd. Raad van
Vakcentralen ernstig teleurgesteld', 'Nieuw kabinet met nieuw program' en
'In een tijdvak van 4 jaar. Twee milliard extra voor defensie'. Na een kabi
netscrisis die zich zeven weken had voortgesleept, was blijkbaar het moment
gekomen spijkers met koppen te slaan.
De prijsverhogingen van brood, vet en margarine vloeiden rechtstreeks
voort uit het kabinetsbesluit de subsidies voor deze eerste levensbehoeften
aan een plafond van ƒ 175 miljoen te binden. De grondstoffen werden name
lijk door de regering in het buitenland gekocht en tegen sterk verlaagde prij
zen aan binnenlandse producenten geleverd. Bij ongewijzigd beleid zouden
gestegen wereldmarktprijzen ertoe leiden dat het subsidiebedrag opliep tot
ƒ 450 miljoen. Wat betekende dit voor de man in de straat? Het arbeidersge
zin besteedde in die tijd ongeveer tien procent van zijn inkomen aan boter
hammen, boter en margarine. In het gezin van de hogere ambtenaar met een
inkomen van meer dan ƒ 8000 per jaar was dit omstreeks vier procent.1 Ne
derland voelde het die maandagochtend in maart dus direct in de porte
monnee, hetgeen bij sommige groepen veel harder aankwam dan bij andere,
afhankelijk van de dikte van die portemonnee. Wat prijzen betrof was 1951
toch al slecht begonnen: op 1 januari stegen de huren met 15%, op 1 maart
werd de jenever weer duurder en op 10 maart de suiker. De eerste vier
maanden van 1951 stegen de kosten van het levensonderhoud met niet min
der dan 8%.2
247

Hoofdstuk V
De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was bijzonder
nauw betrokken bij de uitvoering van het regeringsprogram. Niet vanwege
de beleidsterreinen landbouw en visserij (daar kon volstaan worden met be
zuinigingen), maar omdat voedselvoorziening onder hem ressorteerde. Hij
was namelijk verantwoordelijk voor het inkopen van graan en vetten op de
wereldmarkt, voor de consumentensubsidies op melk en brood en zelfs voor
de distributie van koffie, het laatste artikel dat nog op de bon was. In dit
hoofdstuk wordt beschreven hoe PvdA-minister S.L. Mansholt van LVV in
de periode 1951-1952 de eindjes aan elkaar knoopte, wat het parlement daar
van dacht en of boer en consument bij zijn beleid gebaat waren. Veelzeggend
was een opmerking die de president van De Nederlandsche Bank in zijn
jaarverslag over 1951 maakte: 'Het is voor een land als Nederland, dat nu
eenmaal sedert eeuwen "boter" produceert, een moeilijke tijd wanneer de
internationale vraag zich richt op de "kanonnen".'3

De Nederlandse landbouwwereld in 1951
In 1951 deelde Sicco Mansholt al zes jaar het grote departementsgebouw aan
de Bezuidenhoutseweg, dat het bombardement van 1945 overleefd had, met
de minister van Economische Zaken. De positie van de minister van LVV in
de ministerraad was na 1945 bijzonder stevig. Aangezien gesubsidieerde
voedselprijzen een belangrijke peiler vormden van de geleide loonpolitiek,
had Mansholt via het onder hem ressorterende Landbouw Egalisatie Fonds
(LEF, het fonds waaruit de subsidies geput werden) op algemeen econo
misch gebied een dikke vinger in de pap. Bovendien was het relatieve ge
wicht van de landbouw na 1945 sterk toegenomen als gevolg van de ont
wrichting van andere sectoren (koloniale handel, scheepvaart, industrie) en
de sterk gestegen vraag naar voedingsmiddelen op de wereldmarkt. In 1950
bijvoorbeeld had bijna de helft van de Nederlandse uitvoer een agrarisch ka
rakter, terwijl 23% van de door de tien OEES-landen uitgevoerde landbouw
producten uit ons land afkomstig was.4 Het jonge ministerie van Landbouw
dateerde van 1935, was van 1937 tot 1939 en in 1944 korte tijd samengevoegd
met andere ministeries en kreeg pas onder Mansholt vaste grond onder de
voeten. De cultuur op het ministerie kenmerkte zich door professionalisme,
een apolitieke instelling en sterke praktijkgerichtheid. De ambtenaren identi
ficeerden zich zo sterk met de landbouwsector, dat hun werkdrift, wanneer
er problemen moesten worden opgelost, die van boeren tijdens de oogsttijd
evenaarde.5
Ongeveer 60 a 70% van de Nederlandse boeren en landarbeiders waren
georganiseerd in zes centrale stands- en vakorganisaties, die nauw verbon
den waren aan een bepaalde zuil en de daarbij behorende politieke partij. Bij
de katholieke KNBTB prevaleerde het belang van de kleine boeren in het
zuiden. In het (protestants-)liberale KNLC domineerden de grote akkerbou-
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wers en veehouders uit Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. De mees
te leden van de protestants-christelijke NCBTB hadden een gemengd bedrijf.
De zes centrale organisaties werkten nauw samen in de in 1945 opgerichte
Stichting voor de Landbouw, die maandelijks met de minister overleg pleeg
de over het te voeren beleid.6
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Sicco Mansholt, m inister van Landbouw, V isserij en Voedselvoorziening sedert juni 1945
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Omstreeks 1951 had 18% van de parlementsleden een agrarische achter
grond. Velen van hen bekleedden bestuursfuncties in landbouworganisaties.
Het boerenelectoraat stemde vooral op de grote confessionele partijen en de
VVD.7 In het parlement vormde het groene front een macht van belang. Via
de in september 1948 ingestelde vaste kamercommissie voor de Landbouw
oefende het front grote invloed uit op het beleid. Bij commissievergaderin
gen ging de deur op slot voor niet-ingewijden in landbouwgeheimen en
werd goed zakengedaan. Het groene front beschouwde landbouw als zijn
eigen domein en had maar één behoefte: in zijn eigen koninkrijk te heersen,
zonder inmenging van anderen.8 Voor Mansholt bracht dit het voordeel dat
hij een invloedrijke groep kamerleden uit diverse partijen steeds kon mobili
seren tegen zijn collega's (de ministers C. Staf en L.A.H. Peters uit het tweede
kabinet-Drees waren overigens afkomstig uit de landbouwwereld, dus po
tentiële medestanders). Andersom was het voor de minister moeilijk een ge
sloten front te trotseren.
Ondanks schommelingen en onderlinge verschillen (tussen tuinders, vee
houders, akkerbouwers, grote en kleine bedrijven) was het in de periode
1948-1951 in het algemeen voorspoedig gegaan met de boeren. De in 1948
geïntroduceerde liberalisering schiep gunstige voorwaarden, terwijl mooi
weer en de grote vraag vanuit het buitenland, West-Duitsland voorop, de be
langrijkste motoren van productiegroei waren. Korea strooide zand in de
machine. Alom stak protectionisme de kop op, hetgeen de afzet zeer bemoei
lijkte.
Toen in maart 1951 een nieuw kabinet van start ging, vroeg een aantal
problemen de volledige aandacht van Mansholt: de gestegen consumenten
prijzen als gevolg van de verlaging van subsidies, oplopende spanning tus
sen boer en verbruiker, hoge wereldmarktprijzen (voor broodgraan, veevoer,
oliën en vetten) en protectionistische maatregelen tegen Nederlandse land
bouwproducten. De minister probeerde oplossingen te vinden in internatio
nale ordening en sturing van productie, zonder afbreuk te doen aan de liberalisatiegedachte. Het groene front stelde zich in dit opzicht met zijn volle
gewicht achter hem. Een aantal andere problemen leken op het eerste gezicht
minder urgent. In het begin van de jaren vijftig waren de tijden er misschien
niet naar om hete politieke hangijzers uit te spelen. Op het gebied van landbouwwetgeving, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de grond- en
pachtprijsbeheersing bijvoorbeeld boterde het niet helemaal tussen de minis
ter en het bedrijfsleven. Mansholt ging de discussie hierover niet uit de weg,
maar hakte geen knopen door uit vrees voor grote tegenstand. Wanneer we
aan de hand van Handelingen en ministerraadsnotulen Mansholts agenda in
de periode van het tweede kabinet-Drees reconstrueren, zien we drie on
derwerpen voortdurend terugkeren: de prijs van het brood, de grondpolitiek
en de gedachtenvorming over de Europese landbouwintegratie. De ministe
riële agenda werd voornamelijk gecompleteerd met REA-vergaderingen, in
ternationaal overleg, beraad met de vaste kamercommissie en werkbezoek in
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het land. Het was de vraag of het de minister zou lukken om in de komende
periode opnieuw de middenweg te vinden tussen bedrijfsvrijheid enerzijds
en bestaanszekerheid anderzijds.

Het regeringsbrood
In bezettingstijd en geruime tijd daarna at Nederland in hoofdzaak goed
koop volkswit- of regeringsbrood. De prijs van dit brood was een door de re
gering vastgesteld maximum.9 De Nederlandse bakkers waren verplicht vol
doende volksbrood te bakken, maar deden dat met groeiende tegenzin om
dat het te weinig winst opleverde. In de zomer van 1947 gingen de Amster
damse bakkers zelfs korte tijd in staking, toen Mansholt de prijs van tarwe
bloem verhoogde. De regering rekende de bakkers voor dat een eventueel
verlies op volkswit volledig gecompenseerd werd door winst op luxe brood
en gebak. Veel bakkers meenden dat deze compensatiegedachte niet altijd
opging. In volksbuurten in de grote steden werd bijvoorbeeld weinig luxe
brood verkocht. Beide partijen sloegen elkaar om de oren met verschillende
accountantsrapporten. Een interpellatie van het liberale Tweede-Kamerlid
A.H.W. Hacke over de staking leidde ertoe dat een commissie werd inge
steld die de situatie in het bakkersbedrijf zou doorlichten. Het rapport van
deze commissie (onder voorzitterschap van PvdA-kamerlid J. Schilthuis)
verscheen in 1949 en steunde het beleid van de minister.10
In de periode van het tweede kabinet-Drees werd in het parlement fel ge
discussieerd over de broodprijs. De vaste kamercommissie voor de Midden
stand kwam vooral op voor de belangen van de bakkers. Regering, PvdA,
CPN en vakbondsvertegenwoordigers in confessionele partijen kozen de
zijde van de arbeiders in de steden, volksbroodeters bij uitstek die de con
sumptiebeperking na Korea het eerst aan den lijve ondervonden. Bij de de
batten over de broodprijs speelde bovendien de tegenstelling tussen planpolitici en voorstanders van economische vrijheid steeds op de achtergrond
mee. Als ergens geleide economie in deze periode praktisch werd toegepast,
dan was dat bij de productie, de prijsvorming en de distributie van het rege
ringsbrood.
Wat gebeurde er eigenlijk allemaal voor dit brood op tafel kwam?11 De
grondstof ervan was ongebuilde A-bloem, een door de regering voorge
schreven mengsel van geïmporteerde en Nederlandse tarwe. Nederlandse
graanboeren waren verplicht alle tarwe in te leveren tegen een door de rege
ring vastgestelde richtprijs, een door het Landbouw Economische Instituut
berekende kostprijs plus de gebruikelijke ondernemersbeloning van 20%.
Omdat de kosten varieerden per regio, konden de maximumbroodprijzen
plaatselijk van elkaar verschillen. In het westen van het land was de prijs van
volksbruin ook een cent lager dan die van volkswit. Ingewikkelde prijscalculaties die rekening hielden met de kosten van levensonderhoud van de con-
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sument en de winst van een bakker op andere producten waren daarvan de
oorzaak. Nederlandse boeren moesten de hoeveelheid bij het dorsen verkre
gen tarwe op een briefje noteren. Ambtenaren controleerden dan of het cijfer
op dat briefje overeenkwam met de aan de handel afgeleverde hoeveelheid
en de hoeveelheid die de boer voor eigen gebruik kreeg toegewezen. De
voedselvoorzieningsorganisaties onder Mansholt droegen er zorg voor dat
de Nederlandse tarwe bij maalderijen terecht kwam. Buitenlands graan werd
aangekocht door het aan het ministerie van Landbouw ondergeschikte
Voedselvoorziening Import Bureau (VIB). De verdeling van deze invoer
werd gecontingenteerd over een beperkt aantal importeurs op basis van hun
vooroorlogse omzetten. De meelfabrieken kregen zowel de Nederlandse als
de geïmporteerde tarwe tegen dezelfde door de regering vastgestelde calculatieprijs. Bovenop de Nederlandse tarwe werd namelijk een heffing gelegd
en van de geimporteerde werd een subsidie afgehouden. De molenaar ver
kocht ongebuilde A-bloem aan de bakkers tegen een min of meer vaste
richtprijs. Op 17 maart 1951 steeg deze prijs als gevolg van de prijsstijging
van geïmporteerde tarwe met ƒ 3,30 tot ƒ 26,75 per 100 kilo en mochten de
bakkers de prijs van het volkswit met drie cent verhogen tot drie dubbeltjes.
Mansholt rekende hun voor dat ze er per saldo op vooruit zouden gaan om
dat hij voor het volksbrood een extra marge van één cent had laten incalcule
ren.12

Schoorvoetend toegeven aan de bakkers
Eind maart 1951 trokken de bakkers aan de bel. De prijzen van gist, kolen en
W-bloem (grondstof voor luxebrood, met een veel groter deel buitenlandse
tarwe) waren juist verhoogd en de lonen waren met 5% gestegen. De extra
marge op het volkswit was volgens hen niet voldoende om alle kosten te
dekken. Bovendien was de concurrentie van grootwinkelbedrijven enorm
toegenomen, waardoor het steeds moeilijker werd de verliezen op rege
ringsbrood te compenseren door de winst op beschuit, koek en banket. Van
de minister kregen de bakkersbonden nul op het rekest, maar ze lieten het
hier niet bij zitten en riepen de Tweede Kamer te hulp. F.M. van de Wetering
(CHU) leende hun een gewillig oor. Hij interpelleerde de minister op 31 mei
1951 'in verband met de vorming en vaststelling van de broodprijs'.13
Het CH-kamerlid vond de volksbroodprijs ’onzedelijk laag’. De regering
had de bakker gemaakt tot een knecht in dienst van het directoraat van de
Voedselvoorziening. Hij verlangde compensatie voor de recente 5% loons
verhoging, opheffing van enkele lokale prijsverschillen, vaststelling van een
hogere maximumprijs en invoering van een ’verschillenrekening’ om fluctua
ties in de prijzen van grondstoffen op te kunnen vangen. De cijfers van het
ministerie gaven een vertekend beeld. De bestedingsbeperking had er bij
voorbeeld toe geleid dat er een grote verschuiving van duur luxebrood naar
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volkswit had plaatsgevonden. De 'compensatieleer' was daarom volgens
hem failliet.
Mansholt toonde daarop aan dat de inkomsten van de bakkers gunstig af
staken bij die van slagers en kruideniers. Hij hield stevig vast aan de 'com
pensatieleer' dat bij calculaties rekening moest worden gehouden met de to
tale uitkomsten van het bedrijf. De minister becijferde dat binnen twee
maanden een veel kleinere verschuiving had plaatsgevonden in de con
sumptie van volksbrood dan Van de Wetering dacht. Hij waarschuwde voor
de administratieve rompslomp die hoorde bij een verschillenrekening. Kort
om: Mansholt gaf geen duimbreed toe. De interpellatie eindigde vervolgens
nogal abrupt door het aannemen van een door de KVP'er Th.S.J. Hooij inge
diend voorstel van orde tot schorsing van de beraadslaging. Zowel de inter
pellant als de minister had cijfers uit de hoed getoverd, die de Kamer nader
moest bestuderen. Mansholt beloofde op korte termijn met een nota te ko
men.
Die Nota betreffende de brood-, bloem- en meelprijzen werd op 14 juni 1951
naar de Kamer gestuurd. De minister zag opnieuw geen aanleiding voor di
recte maatregelen, maar verklaarde zich bereid een nieuw onderzoek in te
stellen om na te gaan of de in een aantal steden bestaande lagere prijs voor
regeringsbrood (één cent) èn het in enkele rayons bestaande prijsverschil van
één cent tussen volkswit en volksbruin nog gerechtvaardigd was.14 De nota
kwam in handen van de vaste commissie voor de Middenstand, die zich op
30 juni door een delegatie van de bakkersbonden liet informeren. Daarop
volgde mondeling overleg tussen de vaste commissie, de ministers Mansholt
en Albregts (minister zonder portefeuille, o.m. belast met de behartiging der
middenstandsaangelegenheden) en een vertegenwoordiger van het bedrijfs
leven: de directeur van de Bakkerijstichting. De commissie concludeerde dat
het principieel onjuist zou zijn wanneer de overheid de bakker verplichtte
brood te bakken waarop hij verlies leed. Zij drong aan op nader beraad in de
boezem van het kabinet over de principiële uitgangspunten van de broodprijspolitiek en op een nieuw onderzoek waarin recente kostenstijgingen ver
werkt zouden worden. In het kabinet verzette Drees zich fel tegen elk calculatiesysteem dat tot hogere broodprijzen leidde. Hij rekende zijn collega's in
de REA zelfs voor dat het arbeidsloon van de bakker en zijn echtgenote, de
kapitaalrente en de ondernemerswinst veel te ruim gecalculeerd werden.15
Op 8 augustus verscheen het volgende rapport. Het bevatte ongunstige
cijfers voor de bakkers in Drente, het Zuidhollandse platteland en de grote
steden, maar het kabinet wilde nog altijd niet ingrijpen. Mansholt kreeg van
Drees de wind van voren. De minister-president verzette zich sterk tegen
deelname van buitenstaanders (i.c. de directeur van de Bakkerijstichting) aan
commissiebesprekingen. Het ging volgens hem de verkeerde kant op: 'Men
benadert het vraagstuk blijkbaar alleen van het standpunt van de midden
stand.'16 Mansholt liet de vaste commissie op 6 oktober weten dat hij op
grond van de cijfers alleen een verhoging van de broodprijs op het Drentse
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platteland in overweging wilde nemen. Dit was niet voldoende. Na ernstige
kritiek vanuit de commissie bleek de minister bereid nieuwe berekeningen te
accepteren, waarbij zou worden uitgegaan van een verkoopverhouding van
30% luxe brood en 70% regeringsbrood. Op 8 november 1951 volgden alweer
nieuwe cijfers, die een 'belangrijk minder gunstige toestand in de bakkerij'
lieten zien dan de getallen uit de ministeriële nota. Nog geen week later ver
klaarde Mansholt zich bereid tot een aantal kleine wijzigingen in de be
staande broodprijzen.17 De vaste commissie ging morrend akkoord met dit
halve ei (kosten: ƒ 3,5 miljoen). De situatie van de bakkers bleef volgens haar
onbevredigend. Van de Wetering liet de kamervoorzitter weten geen behoef
te te hebben zijn op 31 mei geschorste interpellatie voort te zetten. Op 10 de
cember kreeg Mansholt van de ministerraad groen licht, ondanks grote be
zwaren van Drees en de ministers van Sociale Zaken en Financiën, respectie
velijk A.M. Joekes en P. Lieftinck. Drees veroordeelde de hele gang van za
ken: de minister had de verantwoordelijkheid te zeer verlegd naar de Middenstandscommissie, waardoor hij zijn eigen vrijheid had prijsgegeven.18

Dr. Cijfer uit 'De kleine Johannes'
Door de verhoging van de broodsubsidies nam het tekort van het Landbouw
Egalisatie Fonds toe. Mansholt deelde de Kamer op 17 december 1951 mee
dat internationale prijsstijgingen ertoe hadden geleid dat de subsidie op
voedergranen zo sterk gestegen was dat het LEF-tekort het plafond van ƒ 175
miljoen uit het regeringsprogram naderde. Een dag later opende Trouw met
de onheilspellende kop: 'Mansholt overweegt inkrimping van pluimvee- en
varkensstapel. Indien nodig verplichte scheuring van grasland.'19 Op zater
dag 2 februari 1952 zag de minister zich gedwongen maatregelen te nemen,
die ook belangrijke gevolgen hadden voor de broodprijs.
Hij liet de Tweede Kamer weten dat hij de prijs van gedistribueerd vee
voer aanzienlijk moest verhogen. Hierdoor kwam deze prijs zo dicht te lig
gen bij die van broodbloem dat steeds meer tarwemeel waarschijnlijk in voe
derbakken terecht zou komen. Intussen had het prijsverschil tussen A-bloem
voor regeringswit en W-bloem voor luxebrood ook geleid tot een toenemend
aantal knoeierijen. Om deze redenen besloot de minister de prijs van Abloem op te trekken en de maximumprijs voor een regeringsbrood vijf cent
hoger vast te stellen. De minister rekende voor dat dit voor een gezin van
vier personen tot een uitgavenstijging zou leiden van 35 a 40 cent per week.
Ter compensatie werden de prijzen van margarine, spijsolie en bak- en
braadvet verlaagd met 24 cent per kilo. Dit betekende voor hetzelfde gezin
een voordeel van 30 a 36 cent per week, aldus Mansholt. De veehouders kre
gen compensatie via hogere garantieprijzen voor varkens en verlaging van
exportheffingen.20
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De eerste reacties waren verdeeld. De Stichting van de Arbeid toonde be
grip, de Stichting voor de Landbouw was zelfs tevreden, maar de bakkersbonden eisten dat de marge op regeringsbrood met één cent verruimd werd.
Dit zou de bakkers mede in staat stellen betere arbeidsvoorwaarden voor
hun werknemers te financieren. De Volkskrant schreef in de rubriek 'Ten Ge
leide': 'De verwachting van de minister dat de arbeiders ten gevolge van het
kleiner geworden prijsverschil tussen het dure luxe wittebrood en het rege
ringsbrood méér zullen kopen van het eerste mist in elk geval alle zin voor
de werkelijkheid van het duurdere leven van alle dag.' In De Gelderlander
verscheen een stuk waarin het standpunt van de Stichting voor de Land
bouw op de korrel werd genomen. De schrijver vreesde dat de pluimvee- en
varkenshouders de dupe zouden worden, terwijl akkerbouwers en consu
menten uit de wind werden gehouden. Het Parool meende daarentegen dat
de boeren de laatste jaren te weinig hadden gemerkt van de hoge wereld
marktprijzen. Door de subsidieverlaging zouden zij financieel geprikkeld
worden hun eigen voerproductie uit te breiden. Tenslotte had een aantal re
gionale kranten in Limburg en Brabant kritiek op het feit dat de minister het
gemiddelde gezin van vier personen gekozen had als uitgangspunt van zijn
berekeningen. In het katholieke zuiden waren de gezinnen veel groter. Men
verwachtte dat de KVP in actie zou komen om de zaak recht te trekken.21
Mansholts maatregelen werden op 8 en 12 februari in de Kamer zeer uit
voerig besproken. De minister onderbrak hiervoor zijn vakantie. Van de W e
tering maakte van de gelegenheid gebruik om alle stukken die gewisseld
waren in verband met zijn tien maanden eerder geschorste interpellatie op
nieuw in het geding te brengen. De KVP|er B.A.A. Engelbertink had kritiek
op Mansholts rekensom dat een gemiddeld gezin van vier personen er vrij
wel niet op achteruit zou gaan. De economisch zwakkeren en de grote ge
zinnen betaalden juist het gelag voor beter gesitueerden die luxe wittebrood
met margarine aten. De KVP wilde daarom extra kinderbijslag. Daarnaast
moesten er maatregelen genomen werden ten behoeve van de veehouderij
en het gemengd bedrijf. De minister kon bijvoorbeeld een heffing op binnen
lands graan leggen waarmee tegelijkertijd de voederprijzen verlaagd zouden
kunnen worden.
Schilthuis (voormalig graanhandelaar en woordvoerder middenstandszaken voor de PvdA) bracht de positie van de bakkers ter sprake. De verbete
ring van december 1951 was eigenlijk te gering geweest. Hij drong aan op
een nieuw onderzoek naar de inkomenspositie van de bakker. Een commis
sie zou belast moeten worden met het ontwerpen van een plan voor de sane
ring van kleine, onrendabele bakkerijen. De weigering van patroons om de
arbeidsvoorwaarden van bakkersgezellen te verbeteren omdat de regering
de broodprijzen te laag zou vaststellen, werd door Schilthuis scherp veroor
deeld. Van de Wetering spuwde hierna zijn gal over de regeringsmaatrege
len. Het garanderen van bakkersinkomens op basis van allerlei cijfermateri
aal was eigenlijk zinloos, want dat kon alleen maar 'in een gesocialiseerde,
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verambtelijke, concurrentievrije energieloze maatschappij: de rust van het
kerkhof'. De positie van de bakker werd door het CH-kamerlid getypeerd
met een variatie op Marlène Dietrich: 'Ich bin vom Kopf bis Fusz auf Ordnung eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts.' Hij verzette
zich fel tegen de door Schilthuis voorgestelde saneringscommissie. Dit deed
hem te veel denken aan het PvdA-program, 'waarin de middenstand onder
geschikt wordt gemaakt aan en daarmede gepast binnen het ordeningsraam
met het doel de democratisch-socialistische maatschappij te bevorderen'.
Van de Wetering diende tot slot een motie in (gesteund door vier CH-collega's en een VVD'er) waarin hij de regering vroeg de totstandkoming te be
vorderen van 'een broodprijs gebaseerd op de kostprijs, plus redelijke ondernemingswinst, gepaard met een verschillenrekening'.
De middenstandsvertegenwoordigers E.P. Verkerk (ARP) en J.G.H. Cor
nelissen (W D ) namen het ook op voor de bakkers. Beiden maakten bezwaar
tegen de opgelegde verplichting volksbrood te produceren. Zij stelden zich
met C.M. van Dis (SGP) achter de motie-Van de Wetering. Cornelissen ver
moedde dat Mansholt de bakkers wel te hulp wilde schieten, maar te veel
tegenwerking kreeg van collega-ministers. J. Haken van de CPN wees nog
op gestegen prijzen voor koffie en treinkaartje, en eiste volledige compensa
tie in de vorm van hogere lonen en uitkeringen. Als de motie-Van de Wete
ring tot hogere broodsubsidies zou leiden, dan was de CPN bereid deze te
steunen. 'Wanneer vandaag de dag duizenden middenstanders in vrees le
ven voor de klop op de deur van de afgezant van minister Lieftinck, de
deurwaarder, dan is dat een direct gevolg van de Regering', aldus Haken.
W D-landbouwspecialist F. den Hartog vond de maatregelen aanvaardbaar,
ofschoon ze nogal abrupt genomen waren. Hij drong enkel aan op verhoging
van de garantieprijs voor varkensvlees. De KVP'er F.J.H. Bachg pleitte voor
het loslaten van de compensatiegedachte. Hij schaarde zich achter de eis van
de bakkersbonden dat de marge op het regeringsbrood met één cent ver
ruimd moest worden. Tegen een lichte prijsstijging van volkswit had hij geen
bezwaar, mits de grote gezinnen compensatie ontvingen. De antirevolutio
naire boerenleider A.W. Biewenga had geen hoge pet op van de compensatie
die varkensfokkers en pluimveehouders in het vooruitzicht werd gesteld.
PvdA-kamerlid en vakbondsbestuurder J.G. Suurhoff bekeek het pro
bleem vanuit een heel andere invalshoek, namelijk vanuit de positie van de
consument. Hij had liever gezien dat de prijs van luxebrood ook iets geste
gen was. Waarom was de compensatie van margarine en vetten zo krap:
'Was het nu zo bezwaarlijk geweest om deze keer eens wat overwicht te ge
ven?' Suurhoff wilde weten wat er op iets langere termijn zou gebeuren met
de prijzen van vlees, melk en eieren. Hij verkoos een stabiel kostenpeil boven
loonsverhogingen, maar dan moesten de compenserende maatregelen voor
incidentele prijsstijgingen voldoende zijn. Dit was nu niet het geval. De re
gering moest méér bieden, wilde zij 'repercussies op het loonvlak' voorko
men. Het leek er ook op of de bakkers de sociale verlangens van hun werk-
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nemers gebruikten als stormram tegen de minister. Was het niet mogelijk om
verbeteringen in arbeidsvoorwaarden algemeen verbindend te verklaren, af
gezien van de vraag of bakkers en minister overeenstemming bereikten over
de broodprijs?22
In eerste termijn was dus gebleken dat de maatregelen drie bevolkings
groepen in de gordijnen joeg: bakkers, veehouders en consumenten. Elk van
deze drie kon rekenen op een aantal kamerleden verspreid over verschillen
de partijen, die voor hun belangen opkwam. Belangrijk was dat de minister
geen gesloten front tegenover zich vond, daar de belangen niet parallel lie
pen en soms zelfs tegengesteld aan elkaar waren. Op 11 februari, één dag
voor zijn repliek, stelde Mansholt de ministerraad op de hoogte van hetgeen
hij van plan was. Hij deelde mee dat de hele Kamer op het standpunt stond
dat men bakkers niet kon verplichten brood te maken waarop zij geen winst
behaalden. Maar volgens Mansholt kwam alleen in de grote steden het rege
ringsbrood op grond van calculaties ongeveer een kwart cent tekort. Verho
ging van de broodprijs met één cent (de wens van Van de Wetering c.s. en de
bakkers) was niet nodig. PvdA en KVP keerden zich tegen de 'actie Van de
Wetering', maar wilden wel dat er maatregelen genomen werden. De minis
ter stelde daarom voor de verplichting om volksbrood te leveren op te hef
fen: de bakkers konden zich in verband met de concurrentie toch niet veroor
loven geen volksbrood te leveren! Hij wilde bovendien niet tegemoet komen
aan de bakkers omdat dit vakbonden misschien op het idee bracht dat deze
vorm van actievoeren succes kon hebben. De KVP-ministers Albregts en Van
den Brink neigden meer in de richting van een prijsverhoging, maar vonden
in Drees een verklaard tegenstander. De minister-president wees erop 'dat
de Kamer tot mei (met het oog op de Tweede-Kamerverkiezingen in juni)
herhaaldelijk de neiging zal hebben moties aan te nemen om bepaalde groe
pen tegemoet te komen. Als de Regering zich niet hiertegen verzet, zal zij het
beleid niet meer in handen kunnen houden.' Als volksbrood duurder werd,
moest de regering maar een maximumprijs voor luxe witbrood instellen, be
neden de vrije prijs die op dat moment berekend werd. Hoge winsten zou
den hierdoor aan banden worden gelegd. De productie van luxe brood zou
geremd worden. Op aandringen van KVP-minister F.G.C.J.M. Teulings stem
de de ministerraad ermee in, dat de compensatie van de grote gezinnen bij
het korte tijd later te behandelen SER-advies over de kinderbijslag in be
schouwing zou worden genomen. De broodkwestie werd verder aan Mans
holt overgelaten.23
De minister stak op 12 februari een uitvoerig verhaal af in de Kamer, onderbouwd met statistisch materiaal dat hij als noten in de Handelingen liet
opnemen. Hij veroordeelde de agitatie van enkele bakkersorganisaties die
'de sfeer van behoorlijk overleg vertroebelden’. Van een noodtoestand bij de
bakkers was geen sprake. Er waren te veel kleine, niet-economisch werkende
bedrijven. De minister wilde in goed overleg tot sanering van de bedrijfstak
komen. Bakkerijen dienden hun boekhouding te uniformeren en de arbeids-
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voorwaarden voor het personeel te verbeteren. Mansholt beloofde dit laatste
door te berekenen in de broodprijzen. Hij was bereid de verplichting tot levering van volksbrood af te schaffen. Maar, als dit ertoe zou leiden dat de
voorziening in het gedrang kwam, zou de regering ertoe overgaan een maxi
mumprijs voor luxe witbrood in te stellen. De minister ontraadde de motieVan de Wetering omdat hij een verschillenrekening technisch onuitvoerbaar
achtte. Hij had geen bezwaar tegen een broodprijs gebaseerd op de kostprijs
plus een redelijke ondernemerswinst. Mansholt antwoordde Suurhoff dat
melk, vlees en eieren ongeveer in prijs gelijk zouden blijven. Het waren
vooral de boeren die de last van het duurdere veevoer moesten dragen. Dit
was mogelijk vanwege de gunstige exportmogelijkheden en bovendien res
teerde er nog altijd een veevoersubsidie van ƒ 60 miljoen. Ruimere compen
saties voor de consument alsmede een prijsverhoging van luxe brood wees
de minister af. Het eerste zou tot subsidiëring leiden en het tweede had tot
gevolg dat allerlei bevolkingsgroepen die er een gewoonte van hadden ge
maakt op zondag luxe witbrood te eten dat niet meer konden betalen. Het
politiek uiterst gevoelige vraagstuk van de extra compensatie voor de grote
gezinnen liet Mansholt liggen voor staatssecretaris van Sociale Zaken A.A.
van Rhijn. Deze toonde aan dat de kosten van levensonderhoud de laatste
maanden licht gedaald waren en dat de regering mede daarom niet van plan
was extra maatregelen te nemen. In elk geval moest eerst maar eens worden
gewacht op het SER-rapport over meer progressie in de kinderbijslag.24
De tweede termijn leverde weinig nieuwe gezichtspunten op. Schilthuis
was content met het antwoord van de minister. Hij begreep niet waarom
Van de Wetering zich uitsprak voor een maatregel met een zo sterk orde
nend karakter als een verschillenrekening. Van de Wetering diende vervol
gens een aangescherpte motie in waarin de regering werd uitgenodigd een
zekere maximumprijs voor volksbrood gebaseerd op de kostprijs en ver
meerderd met een redelijk winstpercentage vast te stellen (i.p.v. 'te bevorde
ren dat een bepaalde prijs tot stand komt'). De opheffing van de leveringsplicht was volgens hem niet voldoende: de bakker werd juridisch vrijgesteld,
maar bleef economisch gebonden. Verkerk had in tweede termijn 'geen be
hoefte de handelingen te versieren met photo's, aan de werkelijkheid ont
leend want ik geloof, dat, als het er op aankomt, de Minister, hoewel hij zegt,
niet zo heel veel aan cijfers te hechten, toch in een nauwere relatie staat tot
dr. Cijfer uit "De kleine Johannes" dan ik'. De motie-Van de Wetering zou
volgens Bachg voor de KVP aantrekkelijk worden wanneer daarin een for
mule werd opgenomen die de compensatiegedachte afwees. Verder zou de
bakkerij, na vier jaren soebatten, voorlopig bespaard moeten worden van
nieuwe onderzoeken en commissies. Suurhoff veroordeelde de methode van
de oppositie om de cijfers van de minister met individuele gevallen te lijf te
gaan: 'Als de statistiek ons leert dat bij drankmisbruik de mensen gemiddeld
een lagere leeftijd halen dan zonder drankmisbruik, is het toch niet zo moei-
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lijk om ergens een oude grootvader vandaan te toveren, die zich zijn leven
lang aan alcohol is te buiten gegaan, maar niettemin 96 jaar is geworden.'25
Mansholt verduidelijkte dat hij niet afwijzend stond tegenover de motieVan de Wetering, met uitzondering van de passage over de verschillenreke
ning (om fluctuaties in de prijzen van grondstoffen op te vangen), maar
daarover wilde hij nog met het bedrijfsleven van gedachten wisselen. De mi
nister maakte een belangrijke kanttekening: wanneer de motie aangenomen
werd en er een maximumprijs voor volkswit werd vastgesteld zonder dat
rekening werd gehouden met de winst op luxe brood, dan kon de minister
de prijs van dat brood niet ongemoeid laten. Hij betwijfelde ten zeerste of de
bakkers deze consequentie van de motie zouden accepteren. Van de Wete
ring schrapte te elfder ure in zijn motie de verwijzing naar een verschillenre
kening en nam de suggestie van Bachg over. De motie werd daarop zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. Met de verkiezingen in zicht liet de CPN
'tegen' aantekenen.26
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Zo waren de bakkers ondanks brede steun vanuit de Kamer in feite geen
stap verder gekomen in hun strijd om gegarandeerde winst op volkswit. Af
schaffen van de leveringsplicht was namelijk een lege dop, zolang koning
klant om regeringsbrood vroeg. Mansholts toezegging dat een verbetering
van arbeidsvoorwaarden doorberekend zou worden in de broodprijs, bracht
de sociale partners aan de overlegtafel, maar op 18 maart 1952 liep de Neder
landse Bakkersbond uit het overleg weg. Deze belangrijkste werkgeversor
ganisatie eiste dat de regering de motie-Van de Wetering uitvoerde c.q. een
hogere winstmarge op volksbrood garandeerde, vóórdat er verder gespro
ken zou worden. Mansholt wilde de omgekeerde weg bewandelen, maar de
bakkers bleven dwarsliggen en dreigden zelfs met stakingen na Pasen. Kort
daarop besloot de minister dat in twaalf gemeenten de broodprijs met één
cent mocht toenemen, terwijl de subsidie op volksbloem verruimd zou wor
den. Waarschijnlijk was dit het wisselgeld voor nieuwe arbeidsvoorwaarden
(loonsverhoging en een verplichte vakantietoeslag, die op 16 mei door de
minister algemeen verbindend werden verklaard). Dit alles bleek geen ei van
Columbus. Op 9 juni besprak de ministerraad alweer een nieuwe nota van
Mansholt waarin minder scherpe calculatierichtlijnen werden voorgesteld.
Als gevolg van die richtlijnen zou de bloemprijs stijgen en de broodprijsverhoging die daarvan het gevolg was gecompenseerd worden door een prijs
verlaging voor margarine. Ondanks bezwaren van Lieftinck en Drees besloot
de ministerraad met meerderheid van stemmen akkoord te gaan met Mans
holts voorstellen.27
Zo bleef dr. Cijfer het beleid nog lange tijd dicteren. Het laatste overblijfsel
van die 'dictatuur' sneuvelde op 1 juli 1993. Op die dag werd namelijk de
minimumbroodprijs (ƒ 1,77) afgeschaft. Toen de Bakkerijstichting op 13 au
gustus 1994 adviseerde de broodprijs met zes cent te verhogen, reageerden
vakvereningingen, consumentenbond en politieke partijen nauwelijks. Een
aantal supermarkten liet weten de oude prijs te handhaven.28 Sinds 1951 is
brood dus sterk gedaald op de politieke agenda in Nederland.

De beloning van de grondbezitters
Nederland is klein en dichtbevolkt. Het geringe grondaanbod leidde van
oudsher tot hoge prijzen. De geboortencijfers op de arme zandgronden in het
zuiden zetten de prijzen daar nog eens extra onder druk. Een hoge grond- en
pachtprijs is geen probleem in een periode van voorspoed, maar een daarop
volgende misoogst of economische crisis zal menig boerengeslacht te gronde
richten. Pacht- en grondprijzen zijn namelijk weinig flexibel. Toen in 1932 de
prijzen van akkerbouwproducten kelderden, terwijl de grond- en pachtprij
zen gelijkbleven29, dreigde zich op het platteland een ramp te voltrekken. De
regering-Colijn werd gedwongen tot steunaankopen van agrarische produc
ten, maar een groot deel van de steun kwam via de pacht uiteindelijk terecht
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in de zakken van grondeigenaren. De overheid besloot hier in te grijpen ten
behoeve van de pachters. Pachtovereenkomsten mochten voortaan 'het al
gemeen belang van de landbouw' niet schaden en moesten de pachter in de
gelegenheid stellen een redelijke winst te behalen. Onafhankelijke Grond
kamers zouden deze criteria toetsen. Betrokkenen konden alleen in beroep
gaan wanneer er 15% verschil was tussen de door de Grondkamers bepaalde
prijs en de prijs die de partijen overeen waren gekomen. In de praktijk voer
den de Grondkamers een voorzichtig beleid en werden de pachtprijzen ge
fixeerd op het niveau dat omstreeks 1939 gold.30
De aankoop van steeds meer landbouwgrond door speculanten en vlees
verwerkende industrieën wekte in de jaren dertig ook achterdocht bij boeren
met een eigen bedrijf die vreesden op korte termijn van grootgrondbezitters
afhankelijke pachters te zullen worden. 'Boerenland in boerenhand' werd
een gevleugelde uitspraak. Een door de Gelderse Maatschappij van Land
bouw ingestelde commissie onder voorzitterschap van prof. G. Minderhoud
kwam in 1939 met de aanbeveling dat de grondprijzen in het algemeen be
vroren moesten worden en dat de verkoop van grond aan buitenlanders aan
banden moest worden gelegd. Daar kwam de Nederlandse regering niet
meer aan toe, maar de Duitse bezetter wèl. In november 1940 werd het Be
sluit houdende regelingen met betrekking tot het vervreemden van land
bouwgronden uitgevaardigd. Het besluit beoogde speculatie met en versnip
pering van cultuurgrond tegen te gaan en zoveel mogelijk boerenland in
boerenhand te brengen. De grondprijs werd gefixeerd op het niveau van
1939 en er werd getoetst of het land daadwerkelijk in handen van boeren
bleef. Na de bevrijding werd enkel de prijsbeheersing uit het besluit overge
nomen in een nieuw Vervreemdingsbesluit onroerende zaken. De prijs van
landbouwgronden mocht voortaan niet uitstijgen boven het peil van 9 mei
1940. Tot 1 april 1950 werd de controle daarop uitgeoefend door de Prijzenbureaus Onroerende Zaken. Na die datum waren deze bureaus gebonden
aan de taxaties van de meer deskundige Grondkamers.31
Naarmate de jaren vijftig vorderden werd de grondpolitiek een netelig
punt. De bestaande regels voldeden niet. Het was onredelijk en eigenlijk
onmogelijk om voor pacht- en grondprijzen vast te houden aan het niveau
van mei 1940, terwijl alle andere prijzen en ook de lonen sterk gestegen wa
ren. Eigenaren klaagden over gestegen onderhoudskosten en waterschaps
lasten, waardoor zij niet langer in staat waren grond en gebouwen te onder
houden. Men meende dat de bescherming van de pachters te ver was door
gedreven. Verder was het een publiek geheim dat de vaste prijs ontdoken
werd. Zo vond vaak koppelverkoop plaats, waarbij bijvoorbeeld een abnor
maal hoge prijs voor het gewas op het land of voor de bedrijfsinventaris
werd opgeteld bij de verkoopprijs van de grond.
Eigenaren en verpachters waren uiteraard voorstanders van prijsverho
ging. In het parlement vonden zij hun advocaten vooral in de VVD en de
ARP. In de landbouwwereld bleef het krachtsverschil tussen eigenaars en
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'bezitlozen' gering. Regering, industriëlen, vakbonden en consumenten keer
den zich tegen een verhoging van grond- en pachtprijzen. Zij waren op de
hand van de pachters. De pacht vormde namelijk een belangrijke kostenfac
tor bij de berekening van de garantieprijzen voor landbouwproducten. Ho
gere pachten leidden tot prijsstijgingen, looneisen, verslechtering van de con
currentiepositie, minder export. Pachtprijsbeheersing bleef een belangrijk
element van de geleide loon- en prijspolitiek. Mansholt wilde alleen tot vrije
re prijsvorming overgaan, wanneer tegelijkertijd maatregelen aanvaard wer
den die zouden bijdragen tot de sanering van het grondgebruik.
De kwestie keerde steeds terug op de agenda omdat de bestaande regels
over de pachten en de grondverkoop na twee jaar hun geldigheid verloren
en telkens verlengd moesten worden. Om daaraan een eind te maken werd
een nieuwe Pachtwet voorbereid en had Mansholt al op 6 juli 1948 een wets
ontwerp Regeling aangaande enkele rechtshandelingen met betrekking tot
landbouwgronden ingediend. Kritiek uit landbouwkringen en een zeer ne
gatief oordeel van de Tweede Kamer brachten de regering ertoe in 1951 een
gewijzigd wetsontwerp Vervreemding landbouwgronden voor te stellen dat
uiteindelijk pas in 1953 het Staatsblad zou halen.32 In de landbouwwereld
werd in deze periode veel gediscussieerd over deze materie. Er verschenen
studies over een nieuwe Pachtwet en een bodem-egalisatiefonds.33 In okto
ber 1950 passeerde ook een nieuwe Huurwet de Eerste Kamer. Hiermee
kwam een eind aan de op het niveau van 9 mei 1940 bevroren huren. De
prijsbeheersing van niet-agrarisch onroerend goed bleef bestaan, aangepast
aan een hoger prijsniveau.34 Twee maanden later hield de al genoemde land
bouwdeskundige Minderhoud een opzienbarend pleidooi vóór pachtprijsverhoging. Dit zou de activiteit van de pachters prikkelen en 'de eigenaren
de lust en de mogelijkheid geven hun hoeven beter te onderhouden'. Lage
pachten waren er volgens hem ook de oorzaak van dat de Nederlandse boe
renstand kunstmatig te oud bleef. Eigen boeren die de leeftijd bereikt had
den om te gaan rentenieren waren daartoe niet bereid omdat zij hun bedrijf
niet tegen een behoorlijke prijs konden verpachten.35 Kortom: allerwegen
werden opinies gevormd omstreeks 1950-1951.
Na de redevoering van Minderhoud barstte de discussie in alle hevigheid
los. In landbouwkringen was een ieder het ermee eens dat de pachtprijzen
omhoog moesten, maar volgens de pachters moest dit dan wel worden door
berekend in de prijzen van landbouwproducten. Droesen verklaarde eind
1950 in de Tweede Kamer dat een pachtverhoging noodzakelijk was om op
den duur de boerderijen in stand te houden. Mansholt ging hiermee ak
koord, maar vond ongeremde prijsstijgingen niet verstandig. Hij had een
Commissie Pachtnormen ingesteld die richtlijnen zou opstellen die de
Grondkamers konden gebruiken bij de beoordeling van pachtovereenkom
sten. Een half jaar later erkende de minister dat de pachtprijzen van grond
met gebouwen te laag waren en gaf hij de Grondkamers opdracht hiervoor
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toeslagen te berekenen. Mansholt had de SER gevraagd advies uit te brengen
over een eventuele wijziging van het pacht- en grondprijspeil.36
Bij de behandeling van de landbouwbegroting door de Eerste Kamer in
juni 1951 werd uitvoerig gesproken over de pachtprijzen.37 H.D. Louwes
(VVD) nam het voortouw. Het rendement van grondbezit was nauwelijks
een kwart procent, terwijl het volgens hem ongeveer gelijk moest zijn aan
dat van het bezit van staatsobligaties: omstreeks 4%. Daartoe diende de over
heid haar garantieprijzen te verhogen en de pachtprijzen op te trekken. G.
Kolff (CHU) zag meer in de zienswijze van Minderhoud dat de pachter zich
extra inspande als de pachtprijzen hoog waren. Hij vond marktwerking ef
fectiever dan overheidsingrijpen. W. Rip (ARP) had uitgerekend dat de
grondbezitters door de veel te lage grond- en pachtprijzen elk jaar zo'n ƒ 50 a
ƒ 70 miljoen misliepen, een bedrag dat eigenlijk als 'subsidie' op het levens
middelenpakket de consumenten ten goede kwam. Die profiteerden immers
van kunstmatig lage voedselprijzen. Daar moest maar eens een eind aan
worden gemaakt. De KVP’er H.J. Kuiper, die twintig jaar bestuurder van een
landarbeidersbond geweest was, liet een heel ander geluid horen. De theorie
van Minderhoud en Kolff deed hem denken aan jaren-dertig-toestanden.
Voor hem was het onverteerbaar dat het niet-agrarische deel van Nederland
zou moeten bloeden voor hogere pachten. De socialist J.L. Hoogland sloot
zich aan bij Kuiper. Hij herinnerde aan de boerentragedies uit de tijd dat er
geen regels waren voor de pacht en vervreemding van landbouwgrond. Al
les volledig loslaten was onverstandig, aldus Hoogland.
De minister liep vervolgens over van begrip voor het boerenstandpunt, al
thans in zijn redevoering. Hij erkende dat de pacht als het ware de sluitpost
vormde van de geleide inkomenspolitiek voor boeren en arbeiders. De ver
pachter hield aan 'zuivere grondrente' zeer weinig over. Dit was een sociaal
probleem. Doorgaans werd de verpachter gezien als een kapitalist, terwijl
het toch ging om hardwerkende boeren die voor zichzelf een oudedagsvoor
ziening hadden opgebouwd.
Maar hoe begripvol Mansholt ook was, hij ging niet tot actie over. Daarom
werd de druk verder opgevoerd bij de behandeling van de landbouwbegro
ting door de Tweede Kamer in december 1951. Biewenga beschuldigde de
minister ervan dat zijn beleid tot gevolg had dat grond en gebouwen ver
waarloosd werden. 'De minister heeft enkele maanden geleden op het agra
risch congres van de PvdA in Zwolle gesproken over de rode draad, die
door zijn beleid heen loopt, en daarbij gedoeld op het goedkoop houden der
producten en het voor een lage prijs beschikbaar stellen dezer producten
voor de consumenten. In het in zake de grond- en pachtpolitiek gevoerde be
leid wordt deze rode draad naar mijn mening wel zeer hinderlijk zichtbaar
en bederft deze daardoor het patroon', aldus de belangrijkste woordvoerder
van de oppositie. Den Hartog sloot zich in minder felle bewoordingen bij
hem aan. Het duurde allemaal wel erg lang: eerst de Commissie Pachtnor
men en dan weer het SER-advies. De Grondkamers moesten er maar toe
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overgaan om op korte termijn de pachtnormen aanzienlijk te verhogen. Hij
drong verder aan op de opname van een aantal incidentele wijzigingen in
het Pachtbesluit, dat op 1 april 1952 afliep, want met de nieuwe Pachtwet
zou het zo'n vaart niet lopen. Droesen hield de minister alleen rechtstreeks
verantwoordelijk voor het trage tempo waarin wetsontwerpen op het gebied
van het bodemgebruik werden afgewerkt. Vondeling tenslotte zag volstrekt
niet in dat een verhoging van het pachtprijsniveau over de hele linie nood
zakelijk was: de pachten waren volgens zijn eigen berekeningen sinds 1940
met 30% gestegen, het onderhoudswerk werd vaak op de pachter afgewen
teld en er bestond gevaar dat hetzelfde zou gebeuren met te verwachten
loonkostenstijgingen. De minister antwoordde vaag. Het vraagstuk was bui
tengewoon moeilijk; het SER-advies moest eerst maar eens worden afge
wacht. Hij ontried ten zeerste incidentele wijzigingen van het Pachtbesluit.
Het was beter te wachten op de nieuwe Pachtwet.38 Kort daarop bleek dat
een kamermeerderheid het daarmee niet eens was.

De interpellatie-Droesen
In de eerste week van maart 1952 interpelleerde de Tweede Kamer Mansholt
tweemaal over diens grondpolitiek. Van belang was dat beide interpellaties
plaatsvonden in het zicht van de verkiezingen in juni dat jaar: voor politieke
partijen dus een goede gelegenheid zich te profileren. De eerste begon op 5
maart en verliep opmerkelijk.39 W J . Droesen (KVP) interpelleerde omdat hij
wilde weten waarom minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting J. in 't
Veld zich bemoeide met de bepaling van de schadeloosstelling bij onteige
ning.40 In eerste termijn werd al duidelijk dat het de KVP'er om iets anders te
doen was. Hij had vier jaar tevergeefs gewacht op een betere regeling van de
prijsbeheersing voor landbouwgrond en het einde leek nog niet in zicht. 'In
al die jaren, waarin we, na bezetting en na-oorlogse jaren, in een meer nor
male tijd zijn aangeland, is er zoveel veranderd, dat de wetgeving inzake
prijsbeheersing onroerende zaken in strijd is gekomen met de werkelijkheid.
Niemand zal kunnen tegenspreken, dat er in de innerlijke waarde van gron
den in 10 tot 12 jaren tijds en wel in een tijd van "Umwertung aller Werte"
niet veel is veranderd.' Intussen waren de pachtprijzen en de opbrengstwaarde van landbouwgrond aanzienlijk gestegen. Op 22 januari 1952 had de mi
nister richtlijnen voor de Grondkamers uitgevaardigd (hierover meer in de
volgende paragraaf), waaruit bleek dat de pachtprijzen sedert 1940 in feite
met 10 tot 20% gestegen waren. Voor de beste gronden was dit volgens
Droesen wel 50%. Kortom, het was de hoogste tijd om de bepaling 'dat de
hoogst toelaatbare tegenprestatie bij eigendomsoverdracht van ongebouwde
eigendommen is de daarvoor op 9 mei 1940 gebruikelijke en redelijke’ te
schrappen. De regering werd uitgenodigd 'daartoe onverwijld de nodige
stappen te doen'.

264

Landbouw: minder boter, meer kanonnen
Mansholt wees erop dat er sinds juli 1948 een wetsontwerp Rechtshande
lingen landbouwgronden lag, waarin de mogelijkheid was opgenomen om
te komen tot beheerste prijsaanpassing. Het tijdig aanvaarden van dit ont
werp had de Kamer helemaal in eigen hand. De minister verzweeg dat het
ontwerp ook andere elementen bevatte die nogal omstreden waren in land
bouwkringen. Droesen verweet Mansholt vervolgens dat hij pas tweeëneen
half jaar na het verslag met een MvA op de proppen was gekomen. De mi
nister had het onderdeel prijsbeheersing er maar uit moeten lichten. Dat kon
dan op korte termijn geregeld worden. Hij zette deze wens kracht bij met een
motie die mede ondertekend was door kamerleden van ARP, CHU en VVD.
Chr. van den Heuvel (ARP) wees er nog op dat in het omstreden ontwerp
'een menigte andere vraagstukken' geregeld werd die niets van doen had
met prijsbeheersing. Ook hij verlangde een incidentele regeling. De ARP
steunde Droesen dus, de PvdA deed dat niet. Vondeling vond het niet juist
deze kwestie aan de orde te stellen, zolang een ontwerp aanhangig was
waarin dezelfde materie geregeld werd. Hij wees erop dat in het KVP-program de zinsnede 'een grondpolitiek worde gevoerd, die de grond- en pacht
prijzen stabiliseert' was opgenomen en hij begreep het standpunt van Droe
sen niet. De kwestie was verder niet goed voorbereid. De Stichting voor de
Landbouw had zich kort daarvoor weliswaar uitgesproken vóór de ophef
fing van de prijsbeheersing, maar dit besluit was genomen met de kleinst
mogelijke meerderheid, waarna er volgens Vondeling onrust was ontstaan,
die tot hernieuwd overleg zou leiden. Mansholt antwoordde dat een snelle
behandeling van het ontwerp de motie-Droesen volstrekt overbodig maakte.
Hij maakte er ernstig bezwaar tegen dat het ontwerp op de lange baan ge
schoven zou worden in ruil voor een noodwet die enkel de prijsbeheersing
regelde. Volgens de minister zou dit nog meer tijd vergen: 'Ik moet de Kamer
dan ook zeer ernstig ontraden deze motie aan te nemen.'
Vondeling protesteerde in tweede termijn fel tegen de wending die de in
terpellatie nam: 'Ik moet zeggen dat ik over deze ontwikkeling min of meer
paf sta.' Maar de PvdA stond alleen. Mansholt wilde hierna van Droesen we
ten of de Kamer ooit nog een besluit zou nemen over het belangrijke artikel 9
van het wetsontwerp Vervreemding landbouwgronden. Waarschijnlijk was
dit de aap die in de mouw zat. Volgens dit artikel moest de Grondkamer bij
verkoop van grond ook onderzoeken of dit zou leiden tot ondoelmatige ver
kaveling of verkleining. Het gevolg van de aanvaarding van de motie was
dat saneringsmaatregelen losgekoppeld werden van nieuwe (hogere) pacht
normen. Droesen liet toen doorschemeren dat hij geen haast zou maken met
artikel 9. De KVP'er had de interpellatie dus aangegrepen om één element
uit het wetsontwerp Rechtshandelingen landbouwgronden te lichten, zonder
het andere element dat hem niet aanstond, de saneringen, er bij te betrekken.
Tot slot diende Vondeling een motie in met het voorstel te schorsen, opdat
op korte termijn opnieuw gesproken kon worden 'in een rustige sfeer en niet
in de vrij emotionele sfeer, die hier vanmiddag om het spreekgestoelte
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heerst'. De motie kreeg alleen de stemmen van PvdA en CPN. Droesens mo
tie werd aangenomen met 45 tegen 25 stemmen, ondanks obstructiepogingen van PvdA-fractievoorzitter J. Burger. Mansholt en zijn partij hadden op
papier een gevoelige nederlaag geleden, maar de vraag restte of de motieDroesen zou worden uitgevoerd en vooral wanneer!

De interpellatie-Van den Heuvel
De tweede interpellatie startte op 7 maart. Ze was aangevraagd door het ARkamerlid Van den Heuvel naar aanleiding van de publicatie van nieuwe
richtlijnen voor de Grondkamers. In 1946 was de Grondkamers opgedragen
per streek normen vast te stellen ter bepaling van het pachtprijspeil. Hier
door kwam er per ambtsgebied meer systeem in de prijsvorming. De Com
missie Pachtnormen kwam in 1951 met een rapport waarin deze (voorname
lijk provinciale) cijfers waren verzameld en waren omgevormd tot een stelsel
van landelijke normen. Alleen kleine verschillen waren rechtgetrokken.41
Het rapport vormde de basis van de door Mansholt uitgevaardigde richtlij
nen. Per landbouwgebied en per grondsoort werd een overzicht gegeven
van de modale en de hoogst toelaatbare pachtprijs voor land alsmede de toe
slagen voor opstallen. Formeel waren de Grondkamers niet aan deze cijfers
gebonden, maar in de praktijk werden ze vrijwillig als richtsnoer aanvaard.
Wat was nu het probleem van Van den Heuvel? Hij beweerde dat de
nieuwe richtlijnen onrust hadden gezaaid onder de boeren. Sommigen dach
ten dat ze algemeen verbindend waren. In een bepaalde zaak hadden pach
ters zich verweerd: 'De minister van Landbouw heeft gezegd dat de hoogst
toelaatbare prijs ƒ 170 is en hoe kan nu de Grondkamer een prijs van ƒ 185
vaststellen?' De ARP'er had de meeste moeite met het feit dat de richtlijnen
op oude getallen gebaseerd waren en te lage pachten lieten voortbestaan. Hij
had liever gezien dat de Grondkamers ’leidraadloos’ gebleven waren tot de
komst van het SER-advies.
Minister van Justitie H. Mulderije, mede verantwoordelijk voor pachtza
ken, antwoordde dat de richtlijnen méér waren dan 'blote verklaringen'. De
Grondkamer mocht in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de
richtlijnen. Er bestond immers in principe prijsbeheersing. Mansholt deelde
mee dat de SER nog geruime tijd nodig had, maar dat met de coördinatie
van de pachtnormen niet langer gewacht kon worden. Van den Heuvel was
niet tevreden: 'De ter voordeur uitgewezen binding is weer ter achterdeur
binnengehaald.' De regering had het Pachtbesluit volgens hem op onbe
voegde wijze uitgebreid met het criterium 'hoogst toelaatbare prijs', hetgeen
erop neerkwam dat de prijzen werden vastgesteld door de minister en niet
door de Grondkamers. 'De Minister heeft op allerlei agrarische vergaderin
gen gezegd: ik heb niets te maken met het pachtbeleid en met de hoogte van
de pachtprijzen. De minister heeft dit ook altijd toegevoegd aan zijn Bene-
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luxpartners, wanneer de Belgen zich hier beklaagden over de prijzen; dan
beriep hij er zich altijd op (...) dat dat geschiedde door de Grondkamers. Dat
is nooit geheel juist geweest; formeel had echter de Minister volkomen gelijk,
maar dat kan hij nu niet meer volhouden.'
De communist C. Borst mopperde dat het Van den Heuvel alleen maar te
doen was om hogere pachten, zoals Droesen een paar dagen eerder enkel geinteresseerd was in hogere grondprijzen. Maar aan de bevoordeling van
grondbezitters ten koste van pachters werkte de CPN niet mee: 'Stalin heeft
het leven der werkende boeren in de kapitalistische landen in een paar woor
den uitstekend geschilderd; over het gehele land verspreid moeten zij met
hun achterlijke techniek in hun eentje op hun kleine bedrijfjes zwoegen; zij
zijn slaven van de particuliere eigendom en worden door de landheren, de
grote boeren, de speculanten en de woekeraars straffeloos uitgebuit.' Vonde
ling was positief over 'het stukje geleide economie' dat in de richtlijnen tot
uitdrukking kwam, maar vreesde dat het prijsniveau wel eens hoger kon
worden dan wenselijk was.
Volgens Mansholt zag Van den Heuvel spoken. De leidraad was gegeven
op uitdrukkelijk verzoek van een aantal Grondkamers, conform de bedoe
ling van het Pachtbesluit. De normen hielden rekening met een ontwikkeling
naar boven en waren dus niet verouderd. En daarmee was de kous af.42
Na de interpellaties kwam er reactie. 'In politicis is hier sprake van een di
vergentie tussen de bezittende en niet-bezittende klasse', schreef de Leidse
Courant op 14 maart 1952. Het werd tijd dat erkend werd dat 'bezit' een der
peilers van de Nederlandse economie was, die niet minder moest worden
beschermd dan de belangen van hen die niet bezitten. Het Vrije Volk van 26
maart tapte uit een ander vaatje. Voor een gestadige ontwikkeling van de
landbouw was een stabiel prijsbeleid noodzaak. Gestegen grondprijzen leid
den enkel tot hogere pachten en duurdere landbouwproducten. Het dagblad
was verbaasd dat de KVP zich achter de actie had gesteld, aangezien juist de
kleine zandboeren bij de opheffing van de prijsbeheersing in de knel zouden
komen. Een week na de interpellaties reageerden ook nog enkele senato
ren.43 Louwes liet weten dat hij niet langer voorstander was van rigoureuze
prijsbeheersing. Nederlandse grond was nu eenmaal duur. Het beleid bor
duurde ook te veel voort op oude waarden: '(...) men had vroeger de idee
van grondbezitter-kapitalist, maar wie zijn de kapitalisten van deze tijd?
Voor een deel de arbeiders met hun grote fondsen die zij langs de weg van
de sociale voorzieningen hebben opgespaard.' Hij wilde komen tot een sys
teem waarin de grond- en pachtprijs 'redelijk meestijgt met de ontwikkeling
van het algemeen prijspeil in Nederland'. Rip verklaarde: 'Het wordt tijd dat
er aan de "subsidieverlening" door de eigenaren van landerijen en huizen
aan andere groepen van de bevolking een einde komt.' Hoogland sprak zijn
verontrusting uit over een ombuiging van het beleid in de richting van vrije
prijsvorming voor landbouwgronden. De PvdA was ervan overtuigd dat bij
vrije prijzen de landbouw volslagen op drift zou raken. Het algemeen belang
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eiste dat de Grondkamer de maximumprijs vaststelde en de koper aanwees.
'Ook lijkt mij dit een van de belangrijkste middelen en mogelijkheden om
verbetering te brengen in de vele te kleine bedrijven.'
Mansholt intussen bleef wachten op het SER-advies. Hij achtte het op
voorhand onmogelijk om tot volledige vrijheid over te gaan. 'Wij zullen hier
de boeren moeten beschermen tegen een ontwikkeling, die funeste gevolgen
zou kunnen hebben, zoals wij die in het verleden meermalen hebben kunnen
waarnemen.' Kortom, de boerenvertegenwoordigers onder aanvoering van
Droesen en Van den Heuvel waren er niet in geslaagd het systeem van prijs
beheersing naar hun hand te zetten, vóórdat de SER zich daarover gebogen
had. Zij wisten dat de raad consumentenbelangen zwaar zou laten wegen.
Omdat de pacht meetelde bij de bepaling van de prijzen van landbouwpro
ducten, was de SER natuurlijk minder snel geneigd verpachters de financiële
ruimte te geven die het grootste deel van het groene front wenste. De beheer
sing van de pachtprijzen en van de verkoopprijzen van landbouwgrond
bleef voor de regering en voor de SER een instrument in dienst van het landbouwprijsbeleid. Bij de twee interpellaties van maart 1952 was fundamentele
kritiek op dit beleid voor het eerst duidelijk in het parlement naar voren ge
bracht. De minister weerstond de kritiek, maar wist wat hem de komende ja
ren te wachten stond.

Integratie
In 1950 bestond bijna de helft van de Nederlandse export uit landbouwpro
ducten. Mansholt liet zich op 18 maart 1952 ontvallen dat de Nederlandse
levensstandaard met 10% zou teruglopen indien ons land zijn landbouw
overschot niet zou kwijtraken. Een vrije toegang tot de wereldmarkt was van
levensbelang, maar uit politieke of economische overwegingen kon een an
der land altijd plotseling zijn grens sluiten voor kaas, sla, snijbloemen etcetera. In de onzekere tijd na de Koreacrisis voelden regeringen zich vaak ge
dwongen beschermingsmaatregelen te nemen. Onder Drees II was het weren
van Hollandse waar dikwijls voorpaginanieuws. In de loop van 1951 kwa
men de Belgen bijvoorbeeld terug op de eerder beloofde liberalisatie van de
invoer van vis en garnalen. Op 16 april 1951 besloot België de invoer van
snijbloemen met 80% te verminderen en op 16 juli werd de invoer van sla en
tomaten zelfs verboden. In maart en augustus moest de export van groente
naar West-Duitsland korte tijd gestaakt worden omdat de Duitsers geen de
viezen meer hadden. In juni publiceerden de Verenigde Staten een lijst met
1700 categorieën goederen die door bevriende mogendheden niet aan het
Oostblok mochten worden geleverd. Twee maanden later werd door de
Amerikanen de invoer van kaas en andere zuivelproducten aanzienlijk inge
krompen. In december 1951 kondigde de nieuwe conservatieve regering van
Engeland een importstop aan die volgens minister Mansholt Nederland een
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strop van ƒ 250 miljoen zou opleveren. Frankrijk regelde zijn invoer centraal
door middel van quota: op 8 januari 1952 werd met dat land een handelsak
koord gesloten waarin nauwkeurig was aangegeven hoeveel tonnen kaas,
boter, gecondenseerde melk en pootaardappelen Nederland het komende
jaar mocht leveren. Het is de vraag of dit alles representatief was voor de
richting waarin de wereldhandel zich in die tijd ontwikkelde. Misschien be
trof het voornamelijk incidenten die op korte termijn, in verband met de Korea-schok, speelden en de betalingsbalanspositie van Nederland zeer nega
tief beïnvloedden. Mansholt concludeerde eind 1951 dat de agrarische export
voldoende perspectief had, maar dat de internationale structuur waarbinnen
die export plaatsvond erg labiel was.44

Geen zin meer in de Benelux
Landbouwintegratie leek het panacee tegen protectionisme en nationalisme,
ondanks de negatieve ervaringen die in deze jaren op landbouwgebied met
de Benelux werden opgedaan. De goedkoop producerende, op uitvoer ge
richte Nederlandse landbouw bleek niet te combineren met de kleinschalige,
dure en traditionele Belgische. De Belgen hielden vast aan een protocol uit
1947 dat hun het recht gaf alle laaggeprijsde landbouwproducten die een be
dreiging vormden voor hun eigen boeren te weren. Zij weigerden te harmo
niseren met het actieve beleid in Nederland. Een aanpassing van het protocol
stuitte in 1950 op felle tegenstand van de Belgische Boerenbond. Dit echec
leidde in juni 1951 tot felle reacties in de Eerste Kamer. Kolff citeerde uit het
tuinbouwperiodiek Groenten en Fruit: 'Wij aarzelen niet om te zeggen dat
onze tuinders zo langzamerhand misselijk worden van een zgn. Economi
sche Unie met België.' Rip wees er op dat de slechte positie op de Neder
landse handelsbalans voor een groot deel het gevolg was van het tekort op
de balans met de Belgen. J. Brandenburg (CPN) riep nog: 'We moeten de Be
nelux doordraaien in plaats van de sla.' Mansholt antwoordde kalm dat het
protocol gunstig gewerkt had: in vergelijking met de jaren vóór de Tweede
Wereldoorlog was het uitvoervolume verdubbeld, Nederlandse producten
waren in België en Luxemburg absoluut preferent èn in Nederland waren de
kolen zo goedkoop en de lonen zo laag dat het logisch was dat de Belgische
boer beschermd werd. Hij verweet de Belgen wèl dat zij te weinig saneerden,
stimuleerden en harmoniseerden.45
In de zomer van 1951 leidde een heleboel heisa rondom snijbloemen en
vis opnieuw tot een koele sfeer tussen de Beneluxpartners 46 Verschillende
malen liepen de discussies hierover in de ministerraad hoog op. In De Landbode verschenen artikelen met koppen als 'Geen eenzijdige concessies aan de
Benelux-gedachte' en 'Het is nog misère met de Benelux'. In het ene artikel
werd scherp stelling genomen tegen de weigering van de Belgen om het pro
tocol uit 1947 te vervangen door een vrijhandelsovereenkomst; in het andere
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werd verbazing uitgesproken over Mansholts onverwoestbaar optimisme. In
de Tweede Kamer bleef men nog geloven in de Benelux. Kon Mansholt niet
nog eens bij de Belgen erop aandringen over te gaan tot het voeren van een
actieve landbouwpolitiek?
Bij de debatten over de landbouwbegroting die een paar maanden later
plaatsvonden, werden nog minder woorden aan de Benelux vuilgemaakt. 'In
Beneluxverband zijn we (wat betreft liberalisatie van het handelsverkeer)
niet verder gekomen', stelde Den Hartog gelaten vast. Bij het hoofdstuk Vis
serij deelde de minister mee 'dat wij nimmer akkoord zullen gaan met een
voortzetting van de belemmeringen, zoals die door administratieve maatre
gelen in het grensverkeer worden opgelegd'. Deze vasthoudendheid had tot
gevolg dat de Belgen in februari 1952 de handel in visserijproducten vrijga
ven: twee maanden te laat. Enerzijds dus gelatenheid, anderzijds een grim
mige toon die in maart 1952 nog feller werd toen uitkwam dat de Belgen vijf
honderd ton Deense boter hadden gekocht, in strijd met de afspraak dat Ne
derlandse producten preferent waren.
Conclusie: onder Drees II kwam de Benelux op landbouwgebied geen stap
verder, hetgeen in feite neerkwam op achteruitgang. Mansholt zette eigenlijk
al zijn geld op het plan 'Europese samenwerking op het gebied van de land
bouw' dat hij op 17 oktober 1950 gelanceerd had. De zuiderburen voelden
eveneens weinig aandrang de samenwerking te intensiveren. In april 1952
bleek overigens nog 69,3% van al die buren voorstander te zijn van de Bene
lux, 23,5% wist het niet en 7,2% was tegen. Het was misschien niet toevallig
dat dit laatste cijfer dicht in de buurt lag van het percentage Belgen dat in de
landbouwsector werkzaam was. KVP-senator H.J.M. Verhey was een van de
weinigen in het parlement die begrip toonde voor de Belgische opstelling.
Nederland had garantieprijzen en hield kunstmatig zijn lonen, pachten en
grondprijzen laag. 'Op deze manier kunnen wij wel trots zijn op onze goed
kope productie, maar het is de grote vraag, of de landen, waarmee wij moe
ten samenwerken, dit op den duur zullen slikken.' De Belgen waren dat niet
van plan.47

Europa: plan en strategie
Mansholts eerste plannen voor een Europees landbouwbeleid zijn uitgebreid
beschreven door W.H. Vermeulen.48 Hij beperkte zich tot de periode 19501953 en concentreerde zich op de besluitvorming en strategie van Mansholts
ministerie. Het eerste Europese plan-Mansholt dateert uit 1950 en beoogde
de Westeuropese betalingsbalans te verbeteren (ten opzichte van de Ameri
kaanse) door de eigen productie van granen, oliën en vetten te verhogen. De
Nederlandse export stond vóórop, maar dat stond er natuurlijk met niet zo
veel woorden in. Efficiënte allocatie, rationalisatie, specialisering en vrije
handel op één Europese markt zouden op den duur moeten leiden tot een

270

Landbouw: minder boter, meer kanonnen
ideale situatie. Op korte termijn was dit nog niet mogelijk en er moest wor
den gestreefd naar grotere vrijmaking van het handelsverkeer in landbouw
producten en stabilisatie van het prijsniveau. Mansholt stelde voor om een
European Board for Agriculture and Food op te richten die op deze terreinen be
slissingen nam. De Board moest bestaan uit een beperkt aantal leden die door
de deelnemende regeringen waren aangewezen, kreeg de beschikking over
een Europees Landbouwfonds en was verantwoording verschuldigd aan een
Raad van Ministers. Kardinaal was punt 27 van het plan. Dit luidde: 'De
Raad van Ministers neemt zijn beslissingen met een gekwalificeerde meer
derheid. Dit houdt in dat de afzonderlijke landen een deel van hun souvereiniteit prijsgeven; deze stap is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een
economische eenwording van Europa.'49
Vanaf 1950 heeft Mansholt omzichtig met zijn plan gemanoeuvreerd. Hij
streefde naar een integratie die bij voorkeur alle landbouwproducten om
vatte, met een zo groot mogelijke soevereiniteitsoverdracht. Voor Nederland
was het uiterst belangrijk dat Engeland en Denemarken meededen, respec
tievelijk de grootste afnemer en de belangrijkste concurrent. Dat had nogal
wat strategische en diplomatieke voeten in de aarde. Vermeulen stelde vast:
'De (...) schermutselingen van Mansholt met Stikker en met zijn buitenlandse
collega's over het omzeilen van de Raad van Europa en de OEES moeten niet
beschouwd worden als halsstarrigheid over een bijkomstigheid, maar als een
afmattende strijd om een goede uitgangspositie te krijgen voor de serieuze
onderhandelingen die later zouden moeten worden gevoerd, als het werke
lijk tot zaken doen zou komen.'50 Mansholt voelde niets voor een vrijblijven
de discussie in OEES-verband, waar verdergaande liberalisatie op dat mo
ment stagneerde. Hij vreesde dat zijn plan er onder tafel zou raken en speel
de de bal bij voorkeur via het 'bureau-Monnet', de organisatie van de intel
lectuele vader van de kolen- en staalgemeenschap. Intergouvernementele sa
menwerking ging niet ver genoeg en federalisme was niet realistisch, maar
een delegatie van soevereine rechten in bepaalde bedrijfstakken aan een su
pranationaal bestuur leek het ei van Columbus. Op een vóórvergadering zou
eerst moeten worden vastgesteld welke landen bereid waren soevereiniteit
af te staan aan een 'Hoge Autoriteit'. Mansholt bepleitte wèl een of andere
vorm van samenwerking met de landen die dan buiten de boot vielen. In
feite wilde hij Engeland niet loslaten.
De bewuste vóórvergadering vond eind maart 1952 plaats in Parijs en
dreef op Mansholts voortvarendheid. De Duitsers en vooral de Belgen waren
bijzonder negatief. Mansholt had de Belgische landbouwminister al in no
vember 1950 zijn plan gestuurd en deze had tot maart 1952 niet de moeite
genomen om daarop te reageren. De vergadering besloot een voorbereiden
de commissie in te stellen die het te volgen pad zou effenen. Intussen werd
getracht twijfelaars over de streep te trekken. Persberichten meldden in juni
dat de Denen enthousiast raakten en dat contact tussen de Stichting voor de
Landbouw en het Deutsche Bauernverband de Duitsers tot een soepeler
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V erlate w intersport in Parijs

N ederland, Italië en 'Frankrijk waagden zich m anhaftig in de te
Parijs gehou den landbouwconferentie op het gladde, broze ijs van
de landbouw-integratie. Wie weet, kom en er m éér om dat spel
letje m ee te doen, als de grote moeders n u eens ivat m inder
bezorgd doen .......
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houding had gebracht. Het zou nog een aantal jaren duren voordat het ijzer
heet was.51
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Hoe reageerde Nederland op het plan-Mansholt? Op 2 november 1950
werd het besproken door de Stichting voor de Landbouw en op 23 november
door de vaste commissies voor de Handelspolitiek en de Landbouw.52 In de
pers kreeg het plan brede steun: van Socialisme en Democratie tot Antirevolu
tionaire Staatkunde en van Trouw tot Het Vrije Volk. Enkel het liberale Alge
meen Handelsblad oordeelde dat landbouwintegratie zo weinig kans maakte
dat zelfs een poging daartoe verspilde moeite was. In de Eerste Kamer toon
de Louwes zich uiterst sceptisch. Hij wees op de connecties tussen land
bouworganisaties en bepaalde politieke partijen in West-Europese landen.
De kleine boeren bijvoorbeeld waren volgens hem verantwoordelijk voor de
politieke instabiliteit in Frankrijk. Geen enkele Franse regering kon het zich
permitteren te besluiten tot een vrije handel in landbouwproducten. Louwes
had grote boerenvergaderingen bijgewoond in Duitsland, Zwitserland en
Frankrijk en gemerkt hoe 'massaal en ontzaglijk' de weerstand tegen Europe
se integratie in deze landen was. Verhey van de KVP twijfelde ook nog. Hij
vreesde dat Europese integratie wel eens zou kunnen leiden tot door een
Hoge Autoriteit gereglementeerd protectionisme. Rip steunde Mansholts
strategieën door dik en dun. Volgens Kolff was voorzichtigheid geboden. Hij
had liever een half ei dan een lege dop. In de Tweede Kamer kreeg Mansholt
alleen maar lovende woorden. Vondeling vergeleek de positie van de minis
ter met die van 'een polsstokspringer, die, ondanks een flirüke afzet, grote
kans loopt boven de sloot te blijven hangen door de geweldige modderbrij,
die onder in die sloot aanwezig is' 53
Mansholt had dientengevolge weinig moeite het parlement achter zijn plan te krijgen. In de Eerste Kamer verklaarde hij dat de tegenstand van veel
landbouworganisaties in Europa zo groot was dat samenwerking niet over
haast moest worden. 'Wij zullen evenals is geschied met het plan-Schuman
ook iets moeten doorbreken wat tot dusver als gangbaar heeft gegolden. (...)
Voor West-Europa is op het gebied van de landbouw een nieuwe conceptie
nodig die er van uitgaat dat men door de noodzakelijke specialisatie kan ko
men tot een belangrijke verhoging van de productie, die in totaal miljarden
zal besparen', aldus de minister. Na 1948 was het volgens Mansholt met de
daadwerkelijke liberalisatie bergafwaarts gegaan: tarieven werden ver
hoogd, afspraken als vodjes papier beschouwd en contingentering van
staatswege ingevoerd. Hij waarschuwde dat men achteruit holde naar de ja
ren dertig als niet werd overgegaan tot samenwerking. De afzonderlijke lan
den moesten niet langer vrijgelaten worden om zelf te bepalen wat zij impor
teerden. Een gemeenschappelijk gezagsorgaan diende binnen een bepaalde
overgangstijd alle belemmeringen weg te nemen 54 Mansholt liet de Tweede
Kamer weten dat hij het vraagstuk van de Europese integratie als een van de
belangrijkste onderdelen van zijn taak zag. 'Het welbegrepen Nederlands
belang' ging hier hand in hand met het politieke en economische belang van
een groeiende Europese Gemeenschap. Omstreeks 1951 was de liberalisatie
op agrarisch terrein volgens hem volkomen dood. Het plan-Schuman was
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nog een lichtpunt dat liet zien dat de geesten rijper werden voor samenwer
king. 'Ieder nationaal beleid zal naar mijn mening in de wereld, waar alles
samenhangt en eigenlijk wordt geïntegreerd, moeten worden voorafgegaan
door een internationaal beleid. Het is vaak medelijdenwekkend te zien, hoe
krampachtig men vasthoudt aan een souvereiniteit die in werkelijkheid niet
meer bestaat.'55
Het beeld van de periode-Drees II is dat Mansholt en zijn ministerie
ideeën aandroegen en voor die ideeën op het internationale vlak steun
trachtten te verwerven. Het parlement wachtte af en applaudisseerde. De
reikwijdte van het plan kon het waarschijnlijk niet overzien, maar het be
oogde doel werd kamerbreed (minus de CPN) onderschreven. In de minis
terraad stuitte Mansholt niet op problemen, hoewel andere ministers konden
weten dat hij zeer communautair gezind was. Bij de besprekingen over de
Europese Defensiegemeenschap tekende hij bijvoorbeeld diverse malen be
zwaar aan tegen de tegenstribbelende houding die Nederland aannam. 'Men
komt er niet, als men niet tot een nauwe samenwerking bereid is', sprak hij
tot Lieftinck, Stikker en Drees.56 Ook in deze kring zou Mansholt nog jaren
lang moeten vechten voor de integratiegedachte.

Overige punten van beleid
In de voorgaande paragrafen kwamen drie zaken ter sprake die het grootste
deel van Mansholts agenda vulden: het regeringsbrood, de grond- en pacht
prijzen en Europese integratie. Maar er was nog zoveel méér. In deze para
graaf volgen korte beschrijvingen van een aantal andere kwesties die speel
den onder Drees II, kwesties die geen uitgebreide behandeling verdienen
maar het beeld van 'de landbouwpolitiek in de periode 15 maart 1951 - 2 sep
tember 1952' kunnen aanvullen; het algemene prijsbeleid, het ontwerp-Landbouwordeningswet, de PBO, de problemen van tuinders, vissers en kleine
boeren, de met Marshallhulp gefinancierde projecten en de bezuinigingen op
Landbouw. Het beeld is complex vanwege de samenhang tussen verschillen
de zaken.
De draconische maatregelen op sociaal-economisch gebied waarmee het
kabinet van start ging vormden het kader, waarbinnen Mansholt opereren
moest. Dit betekende uiterst scherpe garantieprijzen, vermindering van sub
sidies, koopkrachtdaling. Na de onenigheid aan het eind van 1950 over de
melkprijs nam het wantrouwen bij de boeren in het prijsbeleid alsmaar toe,
maar tot een uitbarsting kwam het niet. Het waren immers barre tijden en de
boeren begrepen dat elke bevolkingsgroep zonder morren de broekriem
moest aanhalen. In de Eerste Kamer heerste de opvatting dat Korea de boe
ren noopte voorlopig af te zien van morele aanspraken op het deel van hun
winst dat de regering de laatste jaren had afgeroomd ten behoeve van de
consument. Het geld verdween in het Landbouw Egalisatiefonds, een pot

274

Landbouw: minder boter, meer kanonnen

waaruit de consumentensubsidies betaald werden. Vooral Drees wilde de
mogelijkheid van een oplopend LEF-tekort achter de hand houden als alter
natief voor een loonronde.57 In de Tweede Kamer was het gebruikelijk dat
uitgebreid gedelibereerd werd over garantie-, bodem-, richt-, maximum- en
minimumprijzen van allerlei landbouwproducten. Felle protesten volgden
op een aantal proefballonnetjes van Mansholt: het ter discussie stellen van de
winstmarge van 20% bij prijscalculaties en de invoering van een dubbele ga
rantieprijs voor melk (voor consumptie- en industriemelk). Mansholt werd
vaak beschuldigd van 'dirigisme', maar in de praktijk voerde hij een heel an
der beleid. De minister benadrukte ook voortdurend dat hij vóór vrijheid
was en dat strakke voorschriften in principe ongewenst waren.58
Het markt- en prijsbeleid bleef flexibel, en ook uitermate ingewikkeld. De
minister had ruime, zeer vaag omschreven bevoegdheden ontleend aan de
landbouwcrisiswetgeving van de jaren dertig. Het Vrije Volk schreef op 22
september 1951 dat het aanbeveling verdiende 'de tot dusver in de land
bouwpolitiek bereikte resultaten te consolideren door een aantal regelingen
op agrarisch gebied in een wet vast te stellen'. Het Algemeen Handelsblad was
het daarmee niet eens. Wettelijke regeling van landbouwprijzen was een ge
vaarlijk precedent, omdat het de boeren een vaste prijs en winstmarge ga
randeerde ten koste van soepel en slagvaardig beleid. In maart 1952 opperde
de liberaal Louwes daarentegen in de Eerste Kamer de gedachte 'alle rele
vante wetten, ministeriële uitspraken, tradities, gewoonten etc. in een land
bouw wet vast te leggen'. Mansholt antwoordde dat hij daartoe wel een po
ging wilde wagen. Uit de ministerraadsnotulen blijkt dat al op 18 februari
1952 in het kabinet een eerste gedachtenwisseling had plaatsgevonden over
zo'n 'landbouwordeningswet'. Dit had nog geen concreet resultaat opgele
verd. Een duurzame regeling met een herverdeling van bevoegdheden was
volgens Mansholt nodig in verband met de komst van het Landbouw
schap.59
Maar dat Landbouwschap was er nog niet. In eigen kring werd door boe
ren en landarbeiders geredetwist over de definitieve vorm. Een enkel keer
sijpelde er iets van de discussies door in het parlement. Zo vreesde men dat
de SER het door de Stichting voor de Landbouw ontwikkelde plan voor het
Landbouwschap zou bijstellen in het voordeel van de arbeiders. Verder za
gen technische organisaties als het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen
weinig brood in een op verzuilde structuren geënt schap. Rip ontwaarde in
maart 1952 zelfs een 'negatieve PBO-tendenz': werkgevers weigerden eco
nomische zeggenschap te delen, terwijl werknemers niet wilden toegeven op
het terrein van sociale zaken, en pariteit eisten. Indien deze ontwikkeling
zich doorzette zou dat desastreus zijn voor de PBO. Een van de grootste
voorstanders van de PBO bleef Louwes. Voor een VVD-politicus was dat
zeer opmerkelijk en hij ontving hiervoor ook lof uit PvdA-kringen. Louwes
zag de PBO als een versterking van de democratie, omdat de overheid van
bepaalde taken ontlast zou worden waardoor het parlement zijn controleren-
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de functie gemakkelijker kon uitoefenen.60 Uiteindelijk zou het Landbouw
schap pas in mei 1954 van de grond komen.
Over het algemeen werd er goed geboerd in de periode van het tweede
kabinet-Drees. Zorgenkinderen waren de tuinders op de koude grond, de
vissers en de kleine boeren. Voor alle drie groepen was sanering het devies.
De tuinbouw en de visserij moesten het stellen zonder garantieprijzen en
subsidies. De eerste jaren na de oorlog had men in deze sectoren geen be
hoefte aan krachtig overheidsingrijpen. De vraag naar groente en vis was
groot en gevreesd werd dat de overheid sanering eiste en lage maximumprij
zen zou voorschrijven indien garanties werden gevraagd. De vissers waren
bovendien slecht georganiseerd. Bij de behandeling van het begrotingson
derdeel visserij bevond zich altijd een delegatie IJsselmeervissers op de pu
blieke tribune. Invloed had men niet. De enige specialist op dit gebied was
Tweede-Kamerlid Th. van der Zaal (ARP). Voor de tuindersbelangen streden
vooral J. Groen (KVP) en J. Emmens (PvdA) in de Tweede, en Kolff (CHU) in
de Eerste Kamer. De belangen van de kleine boeren waren veilig in de han
den van de KVP. Katholieke kranten betichtten de Groningse minister zelfs
van koele zakelijkheid op dit punt. Ten onrechte, omdat Mansholt de sociale
aspecten van een welvarend platteland steeds vooropstelde. Overigens koos
hij eerder voor kredieten dan voor subsidies. Zijn beleid was immers vooral
gericht op rationalisatie en stimulering. Het met Marshallhulp gefinancierde
Borgstellingsfonds dat in 1951 actief werd zou daarbij een belangrijke rugge
steun vormen. Kleine gemengde bedrijven werden gestimuleerd zich toe te
leggen op de productie van kippen en varkens. Hun veevoer werd door de
regering centraal ingekocht tegen hoge wereldmarktprijzen en daarna met
een stevige subsidie onder de boeren verdeeld. Het opkrikken van de eigen
voerproductie werd al snel een van de speerpunten van beleid. Ook hier
bracht de Koreacrisis sombere vooruitzichten. In december 1951 waarschuw
de Mansholt: 'Als onze voerproductie niet sterk wordt opgevoerd, valt niet
te ontkomen aan de inperking van de pluimvee- en varkensstapel in 1953.'61
De met Marshalldollars gefinancierde landbouwprojecten waren eind
1950 door het parlement natuurlijk met gejuich ontvangen, hoewel het steeds
aan de zijlijn moest toekijken bij de onderhandelingen tussen de Amerikanen
en het ministerie van Landbouw. Er zouden projecten mee worden bekos
tigd die leidden tot een hogere productiviteit en rentabiliteit. Het Borgstel
lingsfonds en het vijfjarenplan ter bestrijding van tbc bij het rundvee waren
de twee projecten die het meest in het oog sprongen.62 Mansholt heeft zich in
augustus 1951 in de ministerraad fel moeten verzetten tegen het schrappen
van de dollars die hem waren toegezegd. Indien die bezuiniging doorging,
zou het volgens hem niet mogelijk zijn beleid te voeren. Lieftinck betoogde
dat onder druk van de Verenigde Staten besloten was tot een extra opvoe
ring van de militaire productie. De beste oplossing was om de besteding van
de Marshalldollars te verschuiven van de civiele naar de militaire sector. Dat
voorkwam inflatie. Mansholt maakte vervolgens bezwaar tegen het feit dat
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een aantal andere ministers dit op eigen houtje besloten had, dat hij niet tij
dig was ingelicht, dat werd afgeweken van het regeringsprogram (over
schrijding van het defensieplafond van vier maal ƒ 1,5 miljard in vier jaar) en
dat niet eerst gezocht was naar maatregelen in de particuliere sector. Hij wist
de meeste projecten die op stapel stonden ongeschonden door de minister
raad te loodsen, hier en daar gesteund door de ministers Staf en zelfs Lief
tinck. Bij andere gelegenheden was het verzet tegen voorgenomen bezuini
gingen minder succesvol, maar dat ging bij Mansholt nimmer zonder slag of
stoot. Lieftinck had met hem altijd harde noten te kraken. Emile van Lennep
schrijft in zijn memoires over de begrotingsbesprekingen van 1952 die hij als
topambtenaar op Financiën meemaakte: 'Mansholt en Lieftinck waren aan
elkaar gewaagd wat uithoudingsvermogen betreft. Lieftinck kon met weinig
slaap toe en wist vaak te profiteren van een verzwakkende tegenstand als de
besprekingen lang voortduurden. Mansholt had zo mogelijk nog meer uit
houdingsvermogen en leek een zeker genoegen te scheppen in marathonzit
tingen (...). In 1952 waren de heren het om ongeveer 5 uur in de ochtend eens
geworden. Daar had niemand op gerekend. Mansholt had zijn chauffeur ge
zegd dat hij net als in vorige jaren, wel niet eerder dan om 8 uur ’s ochtends
zou hoeven worden opgehaald. Met enige moeite is ten slotte toch iedereen
veilig thuisgekomen.'63 Kortom, het bekende beeld van Mansholt als een
krachtig sectorminister wordt bevestigd door een nadere bestudering van
het beleid dat hij tussen 15 maart 1951 en 2 september 1952 voerde.

Applaus voor de landbouwminister
Wat leverde het kabinet-Drees II op? Wanneer we voor landbouw alles op
een rij zetten, valt het voorlopige en tijdelijke karakter van.het beleid op. Er
werd hard gewerkt en veel gesproken, maar er werd in feite weinig afge
maakt. De landbouw was onderweg, zoals in de paragrafen over de grond
en pachtprijzen en de Europese integratie duidelijk naar voren kwam. Dit
wil niet zeggen dat het een onvruchtbare periode was. Het markt- en prijsbe
leid bijvoorbeeld had nu eenmaal een incidenteel karakter. Dat bleek uit de
geschiedenis rondom het regeringsbrood. Daarbij komt nog dat het kabinet
nauwelijks anderhalf jaar heeft volgemaakt en dat het hele beleid overschaduwd werd door Korea. Mansholt ging voort om 'in regelmatig overleg met
het georganiseerde bedrijfsleven de soms moeilijk te vinden middenweg tus
sen bedrijfsvrijheid en bestaanszekerheid' te bewandelen. Het relaas over de
broodprijs, de pacht en de grondprijs leert ons dat in de periode-Drees II de
rechterweghelft van de bedrijfsvrijheid een lichte voorkeur kreeg. Het par
lement trok het stuur immers hard naar rechts. De minister stuurde bij naar
links en trapte nu en dan op de rem. De landbouw genoot bescherming te
gen verlies, maar moest bij sterk oplopende prijzen een veer laten ten behoe-
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ve van de voedselvoorziening, naast de offers die alle bevolkingsgroepen
moesten brengen in verband met Korea.
En wat deed het parlement? Wat vond het parlement van het beleid? 'Wel
licht is het zo dat geen enkele minister van de zijde der volksvertegenwoor
diging zoveel bijval heeft ontvangen als juist minister Mansholt', stond te
lezen in De Landbode van 23 juni 1951. Een aantal tekenende citaten tot slot
kan misschien enig inzicht verschaffen in de sfeer en de verhoudingen in die
volksvertegenwoordiging ten tijde van Drees II. Eerst de senaat. Hoogland
(PvdA): 'Ik geloof dat geen volksdeel meer verlangt naar dirigisme dan juist
onze boerenstand. Ordening, of men het nu meer of minder duidelijk uit
spreekt, leeft in veler harten.' Kolff (CHU): 'In brede kringen van ons agra
risch bedrijfsleven leeft de wens van al te sterke staatsbemoeiing te worden
ontslagen en zelf, indien nodig, de nodige orde te scheppen.' Verhey (KVP):
'(Ik) wens dat deze minister, die ruim 7 jaar getoond heeft een verstandig en
voor de boerenstand zeer vruchtbaar beleid te hebben gevoerd, na de ver
kiezingen wederom op deze hoge post mag terugkeren. Ik weet, dat dit ook
de wens is uit vele boerenkringen, die toch politiek anders zijn georiënteerd
dan deze minister. Maar, wordt er dan bijgezegd, dan moet hij de ware weg
der vrijheid en gerechtigheid bewandelen. Ik twijfel er sterk aan of dit de
weg is, die door de Partij van de Arbeid is uitgestippeld.' Louwes (VVD):
'Exporteren betekent voor een volk dat het zijn kost moet verdienen in een
sfeer van onbarmhartig "vraag en aanbod". Ik geloof dat ons volk niet ge
noeg kan worden geconfronteerd met de naakte ernst van deze zaak. Wij
hebben als volk de neiging om het hebben van een groot gezin - en dat heeft
ons volk - te combineren met de levensstandaard van een klein gezin. Dat is
in een gezin onmogelijk en dat kan men als volk ook niet doen (...). Wij kun
nen een sterke positie alleen blijven innemen door hard werken, door doel
matig werken en door de beste producten tegen een zo laag mogelijke kost
prijs te leveren.'64
De Tweede Kamer levert de volgende bloemlezing op. Droesen (KVP): 'De
aanvankelijke vrees, dat deze bewindsman te weinig oog zou hebben voor
het grote goed der vrijheid en zich een vriend zou tonen van ordening om
wille der ordening, heeft in de loop der jaren plaats gemaakt voor vertrou
wen.' Den Hartog (W D ): 'Het is mijns inziens overbodig nog eens te herin
neren aan de positie waarin de landbouw in de dertiger jaren heeft verkeerd;
de boeren zijn dat heus niet vergeten! Het lijkt er veel meer op, dat andere
bevolkingsgroepen beslist korter van memorie zijn. Het kan daarom goed
zijn er nog eens op te wijzen, dat er ook veertiger jaren zijn geweest.' Vonde
ling (PvdA): 'Het overgrote deel van het volk besteedt plusminus 40 pet van
het geld dat het te verteren heeft aan de voedselvoorziening. Het behoort
dus ook tot de primaire taak van het ministerie te zorgen, dat het voedsel
voor de eigen bevolking zo goedkoop mogelijk ter beschikking wordt ge
steld.'65
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Uit deze citaten blijkt dat voor PvdA-kamerleden andere belangen zwaar
der wogen dan dat van de landbouw. Dit was ook logisch gezien hun electo
raat. Mansholt had als landbouwminister natuurlijk een andere verantwoor
delijkheid, maar hij had ook veel diepere wortels in de wereld van de boeren
dan zijn partijgenoten. Toch bleef hij een man van zijn partij. Op 6 maart
1952 schreef hij de Eerste Kamer bijvoorbeeld: 'Er is aanleiding voor de op
merking, dat de behandeling van landbouwvraagstukken te veel wordt ge
zien als een aangelegenheid van specialisten (...). In het kader van de alge
mene politieke beschouwingen ware meer aandacht aan het landbouwbeleid
te schenken. Daarbij zou in het bijzonder het aspect van de belangen van de
consumenten wellicht meer tot zijn recht kunnen komen dan bij de behan
deling van de landbouwbegroting (...). De samenhang der verschijnselen is
zodanig groot, dat een specialistische behandeling van elk der delen afzon
derlijk gevaren met zich kan brengen.'66 Achteraf kan dan de vraag worden
gesteld waarom de minister de naam van het Landbouw Egalisatiefonds niet
veranderd heeft in 'Fonds Consumentensubsidies' en het beheer daarvan niet
overgelaten heeft aan Economische of Sociale Zaken, of rechtstreeks aan
Drees. Het antwoord daarop ligt voor de hand: het zou Mansholt zijn be
langrijkste beleidsinstrument hebben gekost en hem volledig afhankelijk
hebben gemaakt van anderen. Een Groninger herenboer doet zoiets niet.
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HOOFDSTUK VI
WATERSTAAT IN WOELIG WATER; VERVOER IN
GESTRUCTUREERDE BANEN
P.G.T.W. van Griensven

Inleiding
D.W.G. Spitzen keerde na de formatie van het tweede kabinet-Drees begin
1951 terug in zijn functie van secretaris-generaal op het departement van
Verkeer en Waterstaat. Op de ministeriële zetel die deze de afgelopen
tweeëneenhalf jaar had bezet, nam Hendrik Wemmers plaats. Deze was, net
als Spitzen, partijloos, maar tijdens de formatie was hij uit strategisch-politieke overwegingen opgevoerd als 'exponent van de derde macht', het
machtsblok dat W D -leid er P.J. Oud graag gevormd had gezien door VVD,
ARP en CHU tegenover de PvdA en de KVP. Wemmers, afkomstig uit het
bedrijfsleven, stond voor een zware taak. Het Eerste-Kamerlid J. Tjalma
(ARP) begroette de bewindsman met de woorden: 'De omstandigheden,
waaronder (de minister) zijn ambt heeft aanvaard zijn verre van gunstig om
grote werken tot stand te brengen, want het laat zich aanzien, dat financiële
redenen er voorshands toe zullen nopen in dat opzicht de pas te markeren.'1
Inderdaad voelde ook Verkeer en Waterstaat, en volgens sommigen juist dit
departement de consequenties van de heroriëntering van het beleid die het
kabinet-Drees II doorvoerde met het oog op de zorgelijke ontwikkeling van
de betalingsbalans en de noodzaak de defensieuitgaven sterk te vermeerde
ren. Wemmers noemde Verkeer en Waterstaat 'een zeer conjunctuurgevoeli
ge sector' die 'niet in de laatste plaats voor het leveren van een bijdrage in
een algemene bezuiniging (werd) aangesproken'.2 Hoe groot de bijdrage was
en de manier waarop het parlement hierop reageerde komt in het eerste deel
van dit hoofdstuk aan bod.
Een tweede grote klus voor Wemmers was de afwikkeling van twee van
de drie grote vervoerswetten (ook wel 'grondwetten van het vervoer' ge
noemd) in het parlement. De opeenvolgende ministers na de oorlog, H. Vos
(PvdA), Spitzen en dus ook Wemmers en zelfs nog diens opvolger J. Algera
(ARP) hebben zich met het vraagstuk van de structurering van de drie ver
voerssectoren (personenvervoer, goederenvervoer per vrachtwagen en de
binnenscheepvaart) door middel van wetgeving beziggehouden. In en bui
ten de Kamer was er grote belangstelling voor dit onderwerp: het dilemma
van de keuze tussen overheidsbemoeienis en particulier initiatief stond im
mer garant voor een levendige discussie. In het tweede deel van dit hoofd
stuk staat deze vervoerswetgeving centraal. Hierbij zal ook de derde
'grondwet van het vervoer' worden besproken, hoewel deze al door Spitzen
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in het Staatsblad was gebracht. Het laatste onderwerp van dit hoofdstuk is
het wetsontwerp Voorziening in de kapitaalbehoefte van de NS. Bij de be
spreking over de (oorlogs)schadevergoeding en de uitbreiding van het aan
delenkapitaal van dit overheidsbedrijf kwam uiteraard ook de verhouding
tot de overige (particuliere) vervoerssectoren aan de orde.3

Hendrik Wemmers: 'U zou mij het best exponent van de derde
macht kunnen noemen'
Een leven in het teken van de Staatsmijnen
Hendrik Hermanus Wemmers werd op 1 oktober 1897 te Rotterdam geboren
als zoon van de uit Dordrecht afkomstige Hendrik Hermanus Wemmers en
Jannigje Veldhoen, geboren te Barendrecht. Vader Hendrik was majoor van
politie. Wellicht was dit de reden waarom junior later, verhalend over zijn
ouderlijk huis, respect voor het gezag ter sprake bracht, naast de armoede,
maar ook de goede plezierige geest die er thuis heerste.4 Na de mulo en het
Handelsavondonderwijs begon Hendrik aan zijn eerste baan als schrijver op
het gemeentehuis in Rotterdam. Toen hij via een oud-collega vernam dat het
goed werken en verdienen was bij de Staatsmijnen, reisde de 18-jarige Hen
drik af naar het Limburgse land. Hij werd aangenomen bij de administratie
van het hoofdkantoor en doorliep daar verschillende afdelingen. Hiermee
was de eerste stap gezet in de richting van een carrière bij de Staatsmijnen,
het bedrijf dat een grote rol zou spelen in het leven van Hendrik Wemmers.
Wie ook een belangrijke rol zou spelen was Anna de Jong, zijn vrouw.
Anna was in Johannesburg geboren. Haar vader was van Friese afkomst en
behoorde tot de technici die door Paul Krüger naar Zuid-Afrika waren ge
haald om er spoorwegen aan te leggen. Nadat de Boeren hun strijd tegen de
Engelsen hadden verloren, keerden vele Nederlanders terug en tal van hen
kwamen naar de Limburgse mijnstreek. De vestiging van het gezin De Jong,
dat naast Anna nog vier dochters telde, moet bij Hendrik een zucht van ver
lichting teweeg hebben gebracht. Volgens Wemmers heerste er in zijn
jeugdjaren in Limburg namelijk 'onder het niet katholieke deel van de bevol
king een schrijnend tekort aan huwbare vrouwen'.5 Op 14 september 1920
trad Hendrik met Anna in het huwelijk. Vier jaar later werd hun eerste doch
ter Martha geboren. In 1927 was er opnieuw gezinsuitbreiding in huize
Wemmers, toen dochter Anna het gezin completeerde.
Door de uitgesproken commerciële aanleg die hij in zijn werk ten toon
spreidde, werd Hendrik in 1923 benoemd tot bureauchef op het verkoopkan
toor in Den Haag. Veertien jaar later volgde opnieuw promotie. Hij kreeg de
zorg over de verkoop van huisbrandkolen en cokes in Nederland en over de
afwikkeling van alle financiële aangelegenheden bij de verkoop. In 1940
werd Wemmers benoemd tot waarnemend directeur van het verkoopkan
toor. In dat eerste oorlogsjaar werd hem ook de leiding van het Rijkskolen286
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bureau opgedragen. H.M. Hirschfeld, secretaris-generaal van Economische
Zaken, benoemde hem op die post, toen hij niet bereid bleek een benoeming
door de Duitsers te aanvaarden. Wemmers was als directeur van het Rijkskolenbureau gedurende de bezetting verantwoordelijk voor een billijke en
doelmatige verdeling van de schaarse kolenhoeveelheid.6 In 1946 kreeg hij,
voor wat Wemmers zelf een 'stukje bovengronds verzet' noemde, de onder
scheiding van De Nederlandsche Leeuw uitgereikt.7
foto Spaarnestad
H.H. Wemmers, minister van Verkeer en Waterstaat
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In dat jaar vond ook zijn benoeming tot directeur van het verkoopkantoor
van de Staatsmijnen plaats. Drie jaar later keerde Wemmers terug naar
Heerlen waar hij tot directeur van de Staatsmijnen was benoemd, belast met
de verzorging van de commerciële aangelegenheden. Wemmers speelde ook
een rol bij de voorbereidingen van de EGKS. Hij was als lid van de Neder
landse delegatie betrokken bij de onderhandelingen over het Schumanplan.
Toen na de oprichting van de EGKS het Raadgevend Comité werd geïnstal
leerd nam Wemmers hierin zitting als vertegenwoordiger van de kolenproducenten.
Zijn carrière bij de Staatsmijnen kende een korte onderbreking, toen hij
begin 1951 werd aangezocht als minister van Verkeer en Waterstaat. Wem
mers wilde dit politieke avontuur alleen aangaan op voorwaarde dat hij
daarna bij de Staatsmijnen terug kon keren, hetgeen in 1952 dan ook gebeur
de.8 Kort daarna, 38 jaar nadat hij voor het eerst het bedrijf was binnengetre
den, mocht Wemmers zich directeur-voorzitter noemen en was hij de hoog
ste baas van het bedrijf. Na 1959 mocht hij zich de titel president-directeur
aanmeten; de functie kwam op hetzelfde neer. Tot aan zijn pensionering in
1962 zwaaide Wemmers de scepter over het bedrijf.
Als uitvloeisel van zijn functie bekleedde Wemmers nog tal van andere
posten. Zo was hij lid van de Mijnindustrieraad, voorzitter van de Indus
triële Raad voor de Kernenergie, van het beambtenfonds voor de mijnindus
trie en bestuursvoorzitter bij vennootschappen waarbij de commerciële be
langen van de Staatsmijnen een belangrijke rol speelden. Wemmers vervulde
ook talrijke functies in het Limburgse verenigingsleven. Voor de Koninklijke
Harmonie Sint Gerlachus trad hij op als beschermheer en ook het ere-voorzitterschap van de Koninklijke Schutterij Sint Lambertus in Oirsbeek viel
hem ten deel.9
J.A. Bakker, jarenlang Wemmers' secretaris bij de Staatsmijnen, dichtte
hem grote kwaliteiten toe: 'Hij zag de grote lijnen en liet details aan anderen
over, waarbij zijn buitengewoon scherp geheugen hem steeds tot steun was.
Hij leest snel, (...) neemt alles in zich op, analyseert de gegevens tot de kern
van het betoog en vergeet die kern dan nooit meer.' Hij typeerde hem verder
als een rustig, goedgehumeurd en evenwichtig mens die zich in cultuurge
schiedenis verdiepte en van klassieke muziek hield.10
Wemmers' afscheid bij de Staatsmijnen betekende niet het einde van zijn
bestuurlijke loopbaan. Van 1962 tot 1969 hanteerde hij de voorzittershamer
van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers en de Christelijke
W erkgeversvereniging.
Hendrik Wemmers overleed op 13 juni 1983 te 's-Gravenhage.11
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De benoeming van Wemmers
Het aantreden van Wemmers in de hoogste politieke arena was voor velen
een verassing. Formateur Romme heeft naar alle waarschijnlijkheid Wem
mers nadrukkelijk als 'derde macht-figuur' opgevoerd om daarmee de W D
alsnog over de streep te trekken. De W D dreigde namelijk na de terugtrek
king van de ARP ook buiten de boot te vallen. Ondanks de Rommeaanse
formulering dreigde de W D-Tweede-Kamerfractie Rommes voorstel van de
hand te wijzen. Pas nadat Stikker dreigde uit de partij te stappen en desge
vraagd op persoonlijke titel als minister van Buitenlandse Zaken zitting te
nemen in het kabinet, zwichtte de partij en kon Romme de geboorte van het
tweede kabinet-Drees aankondigen.12 In de Haagse Post verscheen in 1963
een artikel met een terugblik op de formatie van 1951: 'Historisch blijft de
persconferentie na de formatie van '51. Rommes brede basis was een feit ge
worden. Alleen leverde de W D niet genoeg ministers, waardoor de droom
nog uit elkaar kon spatten. Oud propageerde in die tijd de idee van een
"derde macht" van VVD en de protestants-christelijke partijen. Romme
kwam en zei: "We zaten nog met Verkeer en Waterstaat. U begrijpt, dat is
een van de belangrijkste departementen. Daar zoek je de beste man in het
land voor. Iedereen die ik vroeg, zei: Dan moet je Wemmers hebben, van de
Staatsmijnen. Als je zo iemand weet, doet het er niet meer toe van welke
partij hij is. Ik vroeg hem dus te komen en vroeg en passant bij welke partij
hij hoorde. Hij aarzelde tussen W D en CHU. Toen verhelderde zijn gezicht:
U zou mij het best een exponent van de derde macht kunnen noemen. U be
grijpt, dat toen de zaak rond was." De journalisten bulderden, maar zoiets
konden ze toch niet in de krant zetten.'13 Wie nu precies de geestelijk vader
van die strategische zet was, Romme of Wemmers zelf, is niet meer te ach
terhalen. Feit is dat het binnenhalen van Wemmers een wezenlijke bijdrage
heeft geleverd aan het slagen van de formatie van 1951. Volgens H. van
Spanning stemde Wemmers CHU en heeft hij zich na zijn ministerschap als
lid van de Unie aangemeld.14
In april 1951 in de Eerste Kamer kwam een enkel kamerlid nog eens terug
op de achterliggende formatie. Zo verklaarde G. Kolff (CHU) trots te zijn op
zijn twee partijgenoten die 'gedreven door een juist gevoel van plicht' zitting
hadden genomen in het kabinet, hoewel hij C. Staf liever op Verkeer en W a
terstaat had gezien dan op Oorlog en Marine. Staf zou daar namelijk 'bij de
grote werken, welke daar in voorbereiding zijn en waarbij onze agrarische
belangen zo nauw betrokken zijn, zulk uitstekend werk (...) hebben kunnen
doen (Staf was voorheen directeur-generaal van de Landbouw, PvG), doch
nu hij, om aan een uiteindelijke oplossing mede te werken, de zo zware last
van Oorlog en Marine op zich heeft willen nemen, stellen wij dat op prijs.'15
W D-Eerste-Kam erlid A.N. Molenaar spuide zijn gram over het feit dat het
kabinet slechts één vertegenwoordiger van de W D telde. Volgens hem zou
het uiterst gemakkelijk zijn geweest 'om aan een dergelijk verlangen onzer-
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zijds te voldoen, omdat de bezetting van Waterstaat, anders dan bijvoor
beeld bij Justitie, geen moeilijkheden opleverde. (...) De formateur had, wan
neer hij dat gewenst had, om een uitdrukking van den heer Schouten te ge
bruiken, een waslijst van candidaten van de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie voor deze portefeuille kunnen opmaken. Nu lust het mij niet na
te gaan, waarom de tweede plaats in het Kabinet aan onze partij niet is gege
ven. Wij troosten ons intussen met de gedachte, dat men alleen sterke spelers
met een handicap laat spelen.'16 PvdA-kamerlid J. van de Kieft vroeg zich af:
'Wat (...) heeft bijvoorbeeld de heer Spitzen misdreven? Hij was partijloos,
doch is nu vervangen door de heer Wemmers, die ook partijloos is. Naar een
omschrijving van de Nieuwe Rotterdamsche Courant afficheert deze nieuwe
Minister zich als exponent van de gedachte van de derde macht. Ik ben in de
loop der jaren in ons goede Nederland aan vele politieke nuanceringen ge
wend geraakt. Dit mengsel van antirevolutionair, liberaal en christelijk-historisch is mij echter nog wat vreemd. Of deze nieuwe politieke nuancering
voldoende grond is geweest voor het doen aftreden van de heer Spitzen, is,
dunkt mij, vooralsnog twijfelachtig.17
Volgens het PvdA-partijblad Paraat had Romme 'geboft toen hij de heer
Wemmers op bezoek kreeg, want die bleek zo waar "exponent van de ge
dachte van de derde macht". En nu heeft prof. Romme die gedachte in het
verleden wel is waar niet erkend - dat deed in de politiek niemand behalve
de heer Oud en de zijnen - maar een exponent van die gedachte - en dat is dus
nogal wat meer dan zo maar "voorstander" of een "aanhanger" - bleek hem
prachtig van pas te komen. Daarmee kreeg hij het kabinet voor elkaar.' Paraat
vreesde dat de wisseling van de wacht op Verkeer en Waterstaat nadelig zou
uitpakken: 'De organisatorische gaven van de heer Wemmers willen wij ze
ker niet in twijfel trekken, maar de vraagstukken van verkeer en waterstaat
zijn nieuw voor hem. Deze wisseling van portefeuilles kan alleen ernstige
stagnatie opleveren en dat terwijl het kabinet al bij al een-en-een kwart jaar
te regeren heeft.'18 Het Vrije Volk achtte de wisseling van de wacht 'weinig
noodzakelijk'.19 De Tijd betwijfelde of het kabinet sterker was geworden of
een overtuigender beleid zou gaan voeren. 'Of het moet zijn dat 2 CH-ers
minder snel uit de koets vallen dan een. Maar dan blijft er altijd nog de VVD
met haar unieke liberaal en de heer Wemmers, die van de informateur een
liberale kleur heeft gekregen, doch van wie anderen op goede gronden we
ten te vertellen, dat hij zo dirigistisch gezind is.'20

Wemmers' ontvangst in het parlement
Senator E.H.A. Kraaijvanger (KVP) meende uit de MvA van de eerste door
Wemmers te verdedigen begroting op te kunnen maken dat er geen princi
piële wijziging in het beleid zou komen. Dit verheugde hem omdat zijn partij
zich met het beleid van minister Spitzen had kunnen verenigen. De KVP had

290

Waterstaat in woelig water; vervoer in gestructureerde banen

waardering 'voor het beleid door Minister Spitzen in de afgelopen jaren ge
voerd, en vooral voor den moeizame arbeid om het vertrouwen bij het parti
culiere bedrijfsleven te herstellen voor de doelstellingen van de Overheid ten
aanzien van alle maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer',21 G.J.
Kolff (CHU), Tjalma en A. Kievit (PvdA) sloten zich bij de waardering voor
Spitzen aan.22 Maar ook het beleid van de nieuwe minister zag men met ver
trouwen tegemoet, met name, zoals Kolff het verwoordde, omdat de nieuwe
minister, blijkens zijn loopbaan in het Nederlandse bedrijfsleven 'ongetwij
feld beschikt over een aantal kwaliteiten, welke hem in zijn nieuwe hoge
functie te stade zullen komen (...)'.23 Alleen H.D. Louwes (VVD) blikte niet
terug op het beleid van Spitzen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de
VVD schuil ging achter de 'enige leden' in het W die meenden dat het ver
trouwen van het bedrijfsleven in de overheid nog niet helemaal was her
steld.24
Wemmers bevestigde de veronderstelling van Kraaijvanger dat zijn 'be
leid zal zijn een continuering van het beleid van Spitzen' en hij meende 'dat
het bedrijfsleven, en in het bijzonder het particuliere bedrijfsleven, op zoda
nige wijze moet worden behandeld, dat het met vertrouwen de weg naar het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat zal weten te vinden'.25
Wemmers was bij zijn eerste begrotingsbespreking schijnbaar nogal kort
van stof. Dit ontlokte Kraaijvanger de opmerking: 'Wij zijn wel eens huiverig
als Minister Lieftinck achter de Regeringstafel zit, om drie kwartier te spre
ken, omdat wij weten, dat wij dan in drie uur worden terecht gezet. De ken
nismaking met deze Minister heeft dit voordeel, dat, als wij drie uur spre
ken, de Minister dit in vrij korte tijd kan afdoen.'26 De Opmars, het KVP-partijblad, becommentarieerde Wemmers' optreden als volgt: 'Over het alge
meen geldt voor onze volksvertegenwoordiging meer de klacht van te veel
dan van te weinig woorden. Maar minister Wemmers huppelde toch wel
heel vlot over de verschillende problemen heen. Zo vlot, dat ir. Kraaijvanger
van de KVP-fractie in de vorm van een compliment nogal stekelig zijn mis
noegen uitte. De bewindsman glimlachte echter vriendelijk, als ware hij zeer
erkentelijk voor de camouflage-pluim.'27
Een half jaar later, in november 1951, moest Wemmers zijn eerste echte
begroting verdedigen in de Tweede Kamer. Inmiddels had hij enkele grote
wetsontwerpen, de Wet autovervoer goederen, de Wet goederenvervoer
binnenscheepvaart en de Wet kapitaalvoorziening NS, door het parlement
geloodst. De KVP-fractie in de Tweede Kamer sprak in het W op de begro
ting haar vertrouwen uit in het beleid van de minister, maar gaf ook zijn
voorganger nog een pluim voor het vele voorbereidende werk.28
Ook de PvdA sprak, bij monde van J. Schilthuis, met 'lof en (...) instem
ming (over) het vele, dat de Minister verricht heeft in de korte tijd, die er ver
lopen is sedert zijn opneming in het Kabinet'. Aanvankelijk had hij zijn
vraagtekens geplaatst bij de ministerswisseling waarvan hij uitstel van de
behandeling van enkele belangrijke wetsontwerpen vreesde. 'Tot mijn grote
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vreugde bleek die vrees gelukkig ongegrond, want met loffelijke voortva
rendheid bleek de Minister bereid om de drie in behandeling zijnde wets
ontwerpen af te werken.' Gelet op de geschiedenis van de vervoerswetgeving meende hij te kunnen concluderen dat 'wij het met de opeenvolgende
Ministers van Verkeer en Waterstaat goed getroffen hebben. (...) Aan de te
genwoordige Minister is de taak van het afsluiten van de arbeid ten deel ge
vallen, een zeer belangrijk deel van het gehele werk, waarvan ik slechts kan
zeggen, dat het uitstekend is verricht.'29
Inmiddels vertoonde het schijnbaar zo glansrijke blazoen van Wemmers
echter ook enkele doffe plekken. Zo was Schilthuis minder te spreken over
de beperking van de investeringen in waterstaatswerken, hoewel hij de mi
nister hiervoor niet direct verwijten wilde maken.30 Om dezelfde reden
klonk ook in het betoog van CHU-Tweede-Kamerlid Tj. Krol naast waarde
ring enige bezorgdheid door. Wemmers moest oppassen dat zijn begrip voor
de noodzaak van investeringsbeperking er niet toe zou leiden 'dat (Verkeer
en Waterstaat) in de naaste toekomst de rekening onder in de zak zal vin
den'.31 Was er bij de CHU-Tweede-Kamerfractie nog slechts sprake van be
zorgdheid, de fractiegenoten in de Eerste Kamer waren minder mild. Kolff
en zijn fractie vroegen zich af of de minister zich wel met voldoende kracht
had verzet tegen de aanslagen op zijn begroting. Volgens Kolff gingen die
verder dan in het belang van het volk toelaatbaar was 32
Wemmers zelf beschouwde zijn korte optreden als minister van Verkeer
en Waterstaat achteraf als een leerzame periode. 'Dat departement heb ik bij
zonder interessant gevonden, vooral omdat het ook zo veel grote bedrijven
omvatte: de Nederlandsche Spoorwegen, de PTT, de KLM, de scheepvaart
ook. Beide functies (minister en de leiding van de kolendistributie, PvG)
hebben mij iets geleerd van de relatie tussen het algemeen belang en het be
lang van de onderneming; tussen overheid en bedrijf; tussen bedrijf en af
nemers; tussen bedrijf en personeel - kortom zij waren mij een leerschool
voor evenwichtig handelen.’33 'Waterstaat was weliswaar mijn vak niet,
maar ik was wel gewend een bedrijf te leiden en dat kwam me hier goed van
pas. Je moet een departement, ook al ben je natuurlijk afhankelijk van de
ambtenaren, leiden vanuit een gezagsfunctie.' Terugblikkend vond hij de
problemen van toen ook minder complex: 'De mensen hielden het eenvoudi
ger. Alles had de structuur van de opbouw, veel moest komen, waar nog
niets was.'34

Het regeerprogram
Het regeerprogram bevatte weinig concrete punten die uitsluitend betrek
king hadden op het beleidsterrein van Verkeer en Waterstaat. Tot de punten
die óók op Verkeer en Waterstaat betrekking hadden behoorden de aankon
diging van de verlaging van de overheidsuitgaven met minstens ƒ 150 mil-
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joen en de passages over de investeringsbeperking. Ook van belang was de
toevoeging dat men zou proberen het ontstaan van structurele werkloosheid
te voorkomen. Deze passage zou in 1952 aanleiding zijn extra middelen in te
zetten o.a. ten behoeve van waterstaatswerken. De opmerking dat het bouw
programma met ƒ 300 miljoen moest worden beperkt, maar dat de woning
bouw zoveel mogelijk zou worden ontzien zou, zoals nog zal blijken, impli
caties hebben voor Verkeer en Waterstaat. Tenslotte stond onder het kopje
'Buitenland' een passage vermeld over de al jaren slepende kwestie van de
Antwerpen-Rijn-verbinding: 'Na publicatie van het rapport Van CauwelaertSteenberghe zal de Regering zich bereid verklaren, onderhandelingen te ope
nen over een nieuwe Antwerpen-Rijn-verbinding. Bij gunstig verloop dezer
onderhandelingen zal het parlement geen beslissing gevraagd worden, alvo
rens de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Economische Unie is tot stand
gekomen.'35

De Antwerpen-Rijn-verbinding
De kwestie van de Antwerpen- (of Schelde)-Rijnverbinding dateerde al van
de tijd dat België zich afscheidde van Nederland. In de afscheidingsakte van
1839 beloofde Nederland: 'In geval in het vervolg natuurlijke gebeurtenissen
of kunstwerken de in het huidig artikel vermelde waterwegen (tussen Schel
de en Rijn) onbruikbaar maken, zal de Nederlandse regering aan de Belgi
sche scheepvaart, ter vervanging van onbruikbare waterwegen, andere veili
ge waterwegen aanduiden, die even goed en even bruikbaar zijn.' Deson
danks sloot Nederland in 1867 de Oosterschelde (België's gebruikelijke toe
gangsweg naar de Rijn) af en stelde daartegenover het volgens België geens
zins ideale kanaal Hansweert-Westerschelde. Bij de opstelling van het Ver
drag van Versailles hield België vast aan de eis van een nieuwe Schelde-Rijnverbinding. In 1925 leek er overeenstemming te zijn bereikt over een kanaalverbinding tussen het havengebied van Antwerpen en de Moerdijk. Het ont
werp hiervoor werd door het Belgische parlement en de Nederlandse Twee
de Kamer goedgekeurd. De Eerste Kamer onthield in 1927 echter haar goed
keuring aan het ontwerp. Nieuwe onderhandelingen leverden geen resultaat
op. De Benelux-gedachte leek een goede gelegenheid voor een hernieuwde
benadering van het vraagstuk. Tijdens de Benelux-conferentie van maart
1949 werd het besluit genomen een speciale commissie te installeren om de
belangrijke vraagstukken op het gebied van de waterwegen en de havenbelangen tussen de drie landen te bestuderen. Deze commissie-SteenbergheCauwelaert zond haar rapport op 25 november 1950 aan de regeringen van
Nederland en België.36 De standpunten van Nederland en België ten aanzien
van de Schelde-Rijnverbinding bleken nog ver uiteen te liggen. België vond
de bestaande vaarweg noch geschikt, noch veilig. Nederland vreesde voor
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nadelige economische repercussies voor de havens van Rotterdam en Am
sterdam indien België (Antwerpen) een nieuwe verbinding kreeg. 37
Drees vermeldde in zijn regeringsverklaring niets over de passage in het
regeerprogram over de Antwerpen-Rijnverbinding. J. Schouten (ARP), die
tijdens de formatie Romme had laten weten geen 'casus belli' te maken van
het feit dat de regering zou gaan onderhandelen over de Antwerpen-Rijnver
binding, meende uit dit zwijgen van Drees te kunnen afleiden dat de rege
ring het prematuur vond hierover een verklaring af te leggen.38 Hij kon dit
billijken omdat in het verleden de Nederlandse en Belgische regeringen wa
ren overeengekomen de oplossing van de kanalenkwestie niet als conditie te
stellen voor de verwezenlijking van de Benelux. Door in dit stadium deze
kwestie wèl aan de orde te stellen, werd zij materieel wel van belang voor de
verwezenlijking van de economische unie. De Belgen zouden wellicht hieruit
concluderen dat de Nederlandse regering geen principiële bezwaren meer
had tegen een nieuwe kanaalverbinding.39 Ook Oud ging in op de kwestie.
Hij verlangde dat de regering geen beslissing in deze zaak zou nemen, voor
dat de Kamer zich over de plannen van de regering had uitgesproken.40
Drees verklaarde zijn handelwijze met het feit dat hij zich tot de hoofd
punten van het beleid had willen beperken. Bovendien vond hij de bepaling
in het program niet zodanig, dat zij direct voor publieke mededeling in
aanmerking kwam. Overigens betekende volgens hem de bereidverklaring
tot besprekingen met de Belgische regering niet dat de regering zich ergens
op had vastgelegd. 'Er zullen altijd vele andere punten bij besproken moeten
worden, die de belangen ook van de Nederlandse havens aangaan, maar het
sluit natuurlijk wel in, dat niet onder alle omstandigheden een negatieve
houding wordt aangenomen.' Verder meende hij dat 'in de gedachtengang
van dit ontwerp-program niet past de wens van de heer Oud, dat de Rege
ring eerst haar standpunt ter kennis van de Kamer zal brengen en deze zich
daarover uitspreekt, vóórdat besprekingen met België zullen kunnen wor
den besproken'. De regering wenste in internationale besprekingen niet door
een voorafgaande kameruitspraak gebonden te worden. Dit nam echter niet
weg, 'dat het wenselijk is, dat de Regering, waar het kan, zich tracht te over
tuigen van de stemming in parlementaire kring, waarvoor de veel gecritiseerde commissievergaderingen betekenis kunnen hebben'.41
Voor Schouten was het antwoord van de minister-president niet geheel
bevredigend. Zijn vrees bleef dat de Nederlandse regering mededelingen
zou doen die haar vrijheid van handelen ten opzichte van de Belgen zou be
lemmeren.42 Oud waarschuwde Drees dat de problemen van het vorige ka
binet rond Nieuw-Guinea juist waren ontstaan doordat de regering was af
geweken van de door de Staten-Generaal uitgestippelde lijn, zonder de in
stemming van het parlement daarover te vragen. In de kanalenkwestie wilde
hij een dergelijke gang van zaken vermijden 43
Drees wilde in zijn tweede termijn over de kwestie niet al te veel meer
zeggen in verband met de nog te voeren besprekingen. Met de woorden: 'Ik
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geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat wij moeten zien, hoe wij de beste weg in
deze zaak zullen vinden', maakte hij een voorlopig einde aan de discussie.44
Tijdens de algemene politieke beschouwingen over de begroting voor 1951
in de Eerste Kamer kwam het onderwerp evenwel opnieuw ter sprake. Vol
gens Kolff had het antwoord van Drees in de Tweede Kamer zijn ongerust
heid niet weggenomen, veeleer vergroot. Ook Kolff vreesde dat de regering
ter wille van de Benelux-gedachte inzake de kanalenkwestie bindende toe
zeggingen zou doen of te hoge verwachtingen zou wekken bij de zuiderbu
ren. Hij wilde een verklaring van de regering dat zij daar 'met de grootste
nauwgezetheid' tegen zou waken 45 Drees herhaalde slechts hetgeen hij aan
de overzijde van het Binnenhof had gemeld. Hij wilde zich niet vooraf door
de Kamer laten binden.46 Volgens Kolff dienden de Belgen echter te beseffen
'dat ook hier de liefde niet van één kant kan komen en dat wij zeker niet van
plan zijn in dezen de rol van de Lamme Goedzak te spelen (...)'. 'Laat de Re
gering toch zorgdragen, dat deze aangelegenheid, welke reeds een dertigtal
jaren geleden ons volk zozeer in beroering heeft gebracht, niet thans te ongelegenertijd wederom een twistappel worde.'47
De Antwerpen-Rijnverbinding hield de gemoederen nog jarenlang bezig.
Pas in 1963 kon door de Nederlandse en Belgische regeringen een verdrag
worden getekend zodat een einde kwam aan deze kwestie die zich dan zo'n
honderd jaar had voortgesleept. Het verdrag voorzag in een rechtstreekse
verbinding tussen Antwerpen en Dordrecht.

Minder investeringen
Inleiding
In het vorige deel van deze reeks is de ontwikkeling geschetst van de begro
tingen van Verkeer en Waterstaat van het kabinet-Drees-Van Schaik 48 Een
regelmatig terugkerend verwijt aan Spitzen was dat hij zich onvoldoende
verzette tegen de aanslagen op zijn begroting. Met name Waterstaat zou ie
der jaar met een wel zeer krap budget moeten zien rond te komen. Spitzen
bestreed dat Verkeer en Waterstaat onevenredig grote offers bracht. Welis
waar werd er bewust gestreefd naar beperking van de uitgaven tot het strikt
noodzakelijke, maar er was wel degelijk sprake van een verantwoorde uit
voering van de dienst. Ook Wemmers ontkwam niet aan het verwijt dat
vooral zijn departement bijdroeg aan de beperkingen. Enkele maanden voor
zijn aantreden was het kabinet-Drees-Van Schaik al begonnen aan een her
oriëntering van het beleid als gevolg van de economische situatie waarin
Nederland zich bevond. Op zoek naar bezuinigingen werd de gehele begro
ting voor 1951 aan een nader kritisch onderzoek onderworpen. Ook Verkeer
en Waterstaat ontkwam hier niet aan. In april 1951, enkele dagen voor de
behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Eerste Ka
mer, deelde minister van Financiën P. Lieftinck de bezuinigingen aan het
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parlement mee. Eind april werd ook de herziening van het bouwplan voor
1951 bekend gemaakt. Met name de post weg- en waterbouwkundige kapitaalswerken moest in het kader van de noodzakelijk geachte investeringsbe
perking naar beneden toe worden bijgesteld. Het bouwplan voor 1952 stond
wederom geheel in het teken van de investeringsbeperking en opnieuw
kwam dit vooral tot uitdrukking in de post weg- en waterbouwkundige kapitaalswerken. Uiteraard had dit zijn weerslag op de in september 1951 aan
de Staten-Generaal aangeboden rijksbegroting voor 1952. Begin 1952 keerde
het tij toen het kabinet vanwege de stijgende werkloosheid besloot tot extra
bestedingen, onder meer op het gebied van de waterstaatswerken.

Lieftincks bezuinigingsnota
De budgettaire vooruitzichten voor 1951 waren voor het kabinet-Drees-Van
Schaik eind 1950 aanleiding tot een kritische herziening van de begroting
voor 1951. Op 15 november 1950 deelde Lieftinck de Tweede Kamer mee dat
de regering besparingen voor ogen had in de orde van grootte van ƒ 100 tot
ƒ 150 miljoen. In de daaropvolgende maanden werd de gehele begroting aan
een nauwgezet onderzoek onderworpen. Er werd zowel gekeken naar be
zuinigingen op het staatsapparaat als naar mogelijkheden voor inkrimping
en temporisering van bestaande voorzieningen en het achterwege laten van
voorgenomen nieuwe maatregelen. Uiteindelijk kon een beperking van de
uitgaven worden gevonden van in totaal ƒ 219 miljoen. Het belangrijkste ge
deelte van de bezuinigingen werd gerealiseerd op de gewone dienst en de
buitengewone dienst I (de uitgaven met een aflopend karakter): ƒ 156 mil
joen. Op de kapitaalsuitgaven bracht het kabinet een vermindering aan van
ƒ 1 8 miljoen. Hiervan kwam het overgrote deel (ƒ 14 miljoen) ten laste van de
PTT-begroting. Het resterende bedrag aan beperkingen van de investeringen
kwam voornamelijk van de begroting van Verkeer en Waterstaat: ƒ 1 miljoen
werd gekort op de post 'Kosten bouw van bruggen over de grote rivieren' en
ƒ 2 miljoen op de post 'Verbetering waterstaatkundige toestand in het gebied
der benedenrivieren'.49 De laatste post bevatte werken ter bestrijding van de
verzilting. Deze verziltingswerken zouden bij de komende begrotingsbe
sprekingen de aandacht krijgen van de Staten-Generaal.50
De Eerste Kamer behandelde de rijksbegroting voor 1951 een maand na
het aantreden van het nieuwe kabinet. L.F.H. Regout (KVP) bracht de bezui
nigingsnota ter sprake die Lieftinck enkele dagen daarvoor aan de voorzitter
van de Tweede Kamer had gezonden. Volgens Regout gaf de nota geen zui
ver beeld omdat er uitstelposten waren opgenomen die niet als echte bezui
nigingen mochten worden aangemerkt. Bovendien vroeg hij zich af of Lief
tinck zich wel voldoende had ingespannen bij het zoeken naar mogelijke be
zuinigingen. Hij meende dat de mogelijkheden nog niet waren uitgeput. Als
voorbeelden noemde Regout de PTT en de NS. Regout betwijfelde of er bij
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de PTT-afdeling telefonie, waar oorspronkelijk voor 1951 voor ongeveer ƒ 80
miljoen aan investeringen waren gepland, niet nog meer kon worden ge
snoeid. De NS kwam in de bezuinigingsnota niet voor, maar ook daar gold
de vraag 'of al die gemakken, waarvan wij dagelijks kunnen profiteren (...)
wel voor een reeks gevallen passen bij de verarming van ons land’. Ook bij
de KLM en 'andere gevallen' zou een 'nader onderzoek' op zijn plaats kun
nen zijn.51
Lieftinck gaf toe dat de vermindering van zo'n ƒ 200 miljoen, 'slechts ten
dele bestaat uit reële bezuinigingen en voor een deel uit het verschuiven van
uitgaven naar de toekomst'. Op de vragen van Regout over de PTT en de NS
antwoordde Lieftinck dat in de jaren na 1948 'uiterst weinig' rechtstreeks ten
laste van de centrale overheid in de staatsbedrijven was geïnvesteerd, met
uitzondering van de Zuiderzeewerken. Zowel de PTT als de NS hadden tij
dens de bezetting grote achterstanden opgelopen en bovendien moest de
oorlogsschade worden vergoed. Van 1946 tot 1949 had de PTT voor haar in
vesteringen overigens geen beroep hoeven te doen op de schatkist. De inves
teringen ten behoeve van het herstel van de NS werden voornamelijk gefi
nancierd als oorlogsschadebijdrage.52 De ontwikkelingen bij de lagere pu
bliekrechtelijke organen zag hij evenwel ook met grote zorg aan omdat 'men
er niet in zal kunnen slagen de financiering daarvan op het huidige niveau
voort te zetten. Dit echter is een afzonderlijk probleem.’53

Investeringsbeperking een 'uitermate hachelijk ondernemen'
De herziening van de begroting van 1951 was slechts een onderdeel van de
heroriëntering van het beleid. Zoals in het regeerprogramma van het kabi
net-Drees II was vastgelegd, werd een bestedingsbeperking noodzakelijk ge
acht ten behoeve van het herstel van de betalingsbalans en de verhoging van
de defensie-inspanning. Bij de behandeling van de begroting van Verkeer en
Waterstaat voor 1951 in de Eerste Kamer werd een verband gelegd tussen de
investeringsbeperking en het gevaar van werkloosheid. De senatoren vroe
gen of Rijkswaterstaat voldoende arbeidsintensieve objecten in portefeuille
had die in het geval van optredende werkloosheid uitgevoerd konden wor
den 54 Wemmers antwoordde hierop dat vele plannen voor onderhoudswer
ken aan land- en waterwegen gereed waren om, indien nodig, op korte ter
mijn aangevat te worden.55 Bij de volgende begrotingsbespreking zou op
deze kwestie nog worden teruggekomen.
Een illustratie van het bekende beeld van een parlement dat in het alge
meen beperkingen kan onderschrijven, maar in concrete gevallen toch weer
wensen heeft tot uitbreiding, bood de Eerste Kamer bij het vraagstuk van de
kanalisatie van de Neder-Rijn en Lek en de daarmee verband houdende
verziltingskw estie.56 In het VV op de begroting voor 1951 onderschreven
enige leden de noodzaak tot het achterwege laten van verbeteringen en
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nieuwe projecten. Maar, zo was hun vraag, behoorden hier ook toe de 'grote
plannen tot verzekering van een doelmatige voorziening van het land met
zoet water, waarvan sommige onderdelen, althans in beginsel, reeds voor
uitvoering konden worden aangewezen. (...) Zal met de daartoe behorende
kanalisatie van Neder-Rijn en Lek reeds spoedig worden aangevangen?'57
Wemmers' antwoord klonk in eerste instantie veelbelovend. De zoetwatervoorziening was van groot economisch belang. Met de kanalisatie van de
Neder-Rijn en Lek zou dan ook meteen een begin worden gemaakt. In één
adem voegde hij hier echter aan toe dat 'het werktempo (...) hierbij in bepa
lende mate zal worden aangegeven door de mate, waarin de nodige fondsen
beschikbaar kunnen worden gesteld, terwijl ook nadere voorzieningen uit
een oogpunt van personeel dienen te worden getroffen'.58 Kolff kwam er in
het plenaire debat op terug. Hij kende geen groter belang voor het volk dan
de zoetwatervoorziening: 'Moge Zijne Excellentie zijn ambtgenoot op de
Kneuterdijk toch vooral goed doordringen van het grote belang dezer wer
ken, hetwelk medewerking van die zijde, voor zover enigszins mogelijk,
dringend vordert.'59 Zoals nog zal blijken, zouden evenwel ook het zoetwatervoorzieningsproject en de kanalisatie van de Neder-Rijn en Lek niet aan
de investeringsbeperking ontkomen. De Staten-Generaal kwamen hierop bij
de volgende begrotingsbehandeling dan ook nog terug.
Overigens verwierp in de Eerste Kamer alleen de CPN-fractie de begro
ting van Verkeer en Waterstaat en wel vanwege de 'aderlating' die het ge
volg was van de 'Amerikaanse eis' om de militaire uitgaven tot ƒ 1500 mil
joen te verhogen.60

De bouwprogramma's voor 1951 en 1952
Begin 1951 herzag het kabinet het bouwprogramma voor 1951 in het kader
van de investeringsbeperking. Zo'n bouwprogramma werd ieder jaar vast
gesteld en gaf aan voor welke bedragen in het komende kalenderjaar, reke
ning houdende met de beschikbare arbeidskrachten, geldmiddelen en mate
rialen, uitvoering kon worden gegeven aan werken op het gebied van wa
terbouw, spoorwegbouw, wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw of op
enig ander gebied van de bouwnijverheid. Hieronder waren ook onderhouds-, herstel- en sloopwerken begrepen. Het bouwprogramma bevatte zo
wel de bijdragen van het Rijk, van de lagere publiekrechtelijke lichamen als
van de particuliere sector. Het oorspronkelijk geraamde totale bedrag aan in
vesteringen in bouwwerken voor het jaar 1951 bedroeg ƒ 1562 miljoen. Bij de
herziening werd dit bedrag met ƒ 311 miljoen verminderd. De post woning
bouw onderging slechts een geringe daling; van ƒ 560 miljoen naar ƒ 540 mil
joen. Het weerspiegelde de wens van kabinet en Staten-Generaal om de wo
ningbouw zoveel mogelijk te ontzien bij de beperking van de investeringen.
De grootste beperking kwam daarom voor rekening van de weg- en water-
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bouwkundige kapitaalswerken. De geraamde bedragen voor deze sector
werden bijgesteld van ƒ 347,6 miljoen naar ƒ 232,6 miljoen, een daling met
ƒ 115 miljoen ofwel 33%. Het resterende bedrag bleek ongeveer gelijk aan
wat in 1950 in de weg- en waterbouwsector daadwerkelijk was verwerkt.61
Er werd dus pas op de plaats gemaakt.
In het bouwprogramma voor 1952 werd deze trend doorgezet. Het totale
bedrag aan investeringen in bouwwerken voor 1952 werd geraamd op
ƒ 1236 miljoen. Dit was een verlaging met ƒ 20,5 miljoen ten opzichte van het
herziene programma voor 1951 en ƒ 51 miljoen minder dan in 1950 daad
werkelijk was verwerkt. Van het totale investeringsbedrag kwam ongeveer
29% voor rekening van het Rijk, 22% voor rekening van de lagere publiek
rechtelijke lichamen en 48% voor rekening van particulieren. Opnieuw viel
in de sector weg- en waterbouwkundige kapitaalwerken de sterkste beper
king te bespeuren: van ƒ 232,6 miljoen volgens het gewijzigde bouwpro
gramma 1951 naar ƒ 198 miljoen voor 1952. Ten opzichte van het oorspron
kelijke programma voor 1951 bedroeg de vermindering 43%. Volgens de toe
lichting zou deze beperking 'ten dele (...) geen bezwaar ontmoeten, aange
zien als gevolg van een geringere woningbouw ook de daarmede verband
houdende werken als straataanleg, rioleringen e.d. in mindere mate nodig
zullen zijn'. Maar 'ook werken, waarvan de uitvoering van belang is, zullen
moeten worden uitgesteld, dan wel getemporiseerd'.62
Van de bijna ƒ 200 miljoen voor weg- en waterbouwkundige werken
kwam iets meer dan de helft ten laste van de rijksbegroting.63 De toelichting
op het bouwprogramma maakte gewag van de mogelijkheid dat de publiek
rechtelijke lichamen wel eens moeilijkheden zouden kunnen ondervinden
van de kapitaalschaarste en dat dit ook zijn invloed zou kunnen hebben op
de realisatie van het programma.64

De begroting voor 1952
De investeringen in weg- en waterbouw kwamen dus voor ongeveer de helft
tot uitdrukking in de rijksbegroting. Wemmers wees in de MvT bij zijn be
groting voor 1952 op de noodzaak om de investeringen 'drastisch te beper
ken wegens de budgettaire moeilijkheden, mede als gevolg van de lasten van
herbewapening'. En, zo voegde de minister daaraan toe: 'Ook de eisen van
de woningbouw dwingen tot versobering in de investeringen in de bedoelde
sector.' De beperking was gezocht in het uitstellen van aanleg- en verbeteringswerken waarmee nog niet was begonnen. Onderhoudswerken zouden,
net als in voorgaande jaren, wèl zo veel mogelijk op peil worden gehouden.
Een lichtpuntje was volgens Wemmers dat het wegennet en de waterwegen
als goed bruikbaar konden worden beschouwd. Bovendien kwam het einde
in zicht voor de uitgaven voor het Amsterdam-Rijnkanaal en de Fries-Groningse kanalen, die inmiddels praktisch voltooid waren.65
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Op de buitengewone dienst II (kapitaalsuitgaven) van de begroting van
Verkeer en Waterstaat was voor Waterstaat ƒ 8,4 miljoen minder geraamd.66
Hoewel de rijksuitgaven voor waterstaat in de voorbije jaren al zeer beperkt
waren, moest ook deze sector haar bijdrage leveren aan de investeringsbe
perking. Bij waterstaat moest volgens de minister worden volstaan met het
op een behoorlijk peil houden van de bestaande waterstaatswerken. De we
deropbouw diende te worden getemporiseerd. Voor Waterstaat kwam dat
neer op 'een aanzienlijke inkrimping van de kapitaaluitgaven tot ongeveer
60% van hetgeen op grond van economische en technische overwegingen
was geraamd (...)'.67 Concreet betekende dit dat 'de werken tot verbetering
van de waterstaatkundige toestand in het gebied van de benedenrivieren'
(watervrij maken van de Biesbosch en van het gebied van de Donge en het
Oude Maasje, bestrijding van verzilting, enz.) in 1952 werden beperkt tot het
afmaken van de reeds opgedragen gedeelten. Ook de verruiming van het
Merwedekanaal benoorden Utrecht en de tunnelbouw te Velsen dienden te
worden getemporiseerd. De investeringen ten behoeve van de droogmaking
van de Zuiderzee en voor luchtvaartterreinen werden 'tot het uiterste be
perkt'.68 Bovendien moesten de werken tot kanalisatie van de Neder-Rijn en
Lek en de verbetering van de Gelderse IJssel (waar bij de vorige begrotings
behandeling nog zo op was aangedrongen) voorlopig uitgesteld worden.69

'Koorzang van treurenden'
Uit het VV bleek dat de Kamer zich ernstige zorgen maakte over de naar
haar oordeel onevenredig hoge beperking van de investeringen bij Verkeer
en Waterstaat. In de commissie heerste ook bezorgdheid over het effect van
de investeringsbeperking op de werkgelegenheid. Van verschillende zijden
werd gevraagd de waterstaatswerken in uitvoering te houden of plannen ge
reed te hebben, zodat direct met de uitvoering kon worden begonnen in
streken waar werkloosheid heerste of zou kunnen ontstaan.70 De commissie
was tenslotte unaniem in haar teleurstelling over de beslissing om de verziltingsbestrijding voorlopig een jaar op te schorten.
De minister wees in de MvA nog eens op de budgettaire moeilijkheden en
de eisen die de woningbouw stelde. Verkeer en Waterstaat was, aldus de
minister, een zeer conjunctuurgevoelige sector waar grote bedragen omgin
gen, waardoor een bezuininging 'een effect van betekenis' kreeg. Dit had tot
consequentie dat zijn departement 'niet in de laatste plaats voor het leveren
van een bijdrage in een algemene bezuiniging wordt aangesproken'. Het
vraagstuk van de werkloosheid achtte de minister vooralsnog van onderge
schikt belang; er heerste immers nog geen grote werkloosheid. Niettemin
was er een streven om in streken waar werkloosheid heerste of zou gaan
heersen, desgewenst op korte termijn waterstaatswerken ten uitvoer te kun-
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nen brengen. Het voorzien in het hiervoor benodigde extra personeel bij
Rijkswaterstaat baarde hem echter zorgen.
Schilthuis (PvdA) vertolkte in het plenaire debat het ongenoegen van zijn
fractie over de eenzijdige beperking van de investeringen in de publieke
sector, hoewel hij overtuigd was van de noodzaak de investeringen te beper
ken. Hij bepleitte 'een andere afweging van de belangen, die gemoeid zijn bij
de beperking van de investeringen. Wanneer wij daarbij niet particuliere en
publieke investeringen vanuit hetzelfde oogpunt beschouwen, zal het er van
komen, dat wij door het achterwege laten van zekere Overheidsinvesterin
gen schade van economische aard toebrengen, welke op geen stukken na
wordt goedgemaakt door particuliere investeringen, die wij rustig haar gang
laten gaan. Ik vind dat een ernstige fout.'71
Th. van der Zaal (ARP) billijkte de bezuinigingen, maar ook hij had be
zwaren tegen de plaats waar de klappen vielen, zij het andere dan die welke
Schilthuis had geponeerd. Volgens hem was in deze begroting het zwakke
ook het misdeelde kind geworden. In vergelijking tot de vorige begroting
was het bedrag voor de spoorwegen verhoogd met ruim ƒ 1,5 miljoen, voor
de landwegen met ƒ 1,8 miljoen en voor het luchtverkeer met ƒ 1,4 miljoen.
Het 'bloedarme kind' (hij doelde op de waterwegen) was daarentegen ver
minderd met ruim ƒ 0,6 miljoen, terwijl alleen al voor het noorden van het
land (Van der Zaal was afkomstig uit Harlingen) 'millioenen nodig zijn om
deze wegen op het gewenste peil te brengen en dan zwijg ik nog over die in
andere delen van ons land, waar dit evenzeer nodig is. (...) Vanwaar dit grote
verschil in de distribuerende rechtvaardigheid? Is het omdat de schippersorganisaties in onderscheiding van haar veel machtiger zusters te zwak zijn
om haar belangen op het Departement te bepleiten en door te drukken?'72
R. Zegering Hadders (W D ) onderschreef, net als zijn collega's, de nood
zaak van de bezuinigingen, maar hij had de indruk dat Verkeer en Water
staat 'toch wel in het bijzonder de dupe is geworden van deze noodzaak'.
Het kamerlid wees op de grote algemene belangen die met de investeringen
in de verkeerssector waren gemoeid, zoals het belang van een goed wegen
net voor het bedrijfsleven. Ook het rendementsverlies op al gedane investe
ringen die nu niet werden voltooid, diende men in het oog te houden.
Daarom vroeg hij de minister al het mogelijke te doen om het AmsterdamRijnkanaal te kunnen voltooien en de vertraging van de verziltingswerken
alsnog te keren. Hij vroeg zich verder af of het niet beter was om werkloos
heid te voorkomen door voort te gaan met de verdere verbetering en vergro
ting van het wegen- en kanalennet.73
J. de Ruiter (CHU) sloot zich aan bij de 'koorzang van de treurenden'. Ook
hij kon slechts concluderen dat 'Waterstaat in het bijzonder het kind van de
rekening is'. Hij treurde met name om het uitstel van de verziltingsbestrijding en de landaanwinningswerken.74
Volgens J. Haken (CPN) moesten de betogen vanaf de katheder, die in
middels op 'een soort van klaagmuur' begon te lijken, met een korreltje zout
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worden genomen: 'De klagers van vanavond, die zo teleurgesteld zijn, heb
ben het aan zich zelf te wijten, want deze begroting is wel zeer erg het
slachtoffer van de oorlogspolitiek, die zij ondersteunen.' Hij kondigde al in
eerste termijn aan dat de CPN daarom niet voor de begroting zou stem
men.75
B.A. A. Engelbertink (KVP) toonde nog het meeste begrip voor de beperkte
waterstaatsbegroting. 'Woningbouw en andere primair noodzakelijke ver
zorgingen dienen voorrang te hebben', verklaarde hij. Hij kon het echter ook
niet laten te wijzen op het belang van werken als de bestrijding van de verzilting, maar vroeg slechts of de minister uitstel van de plannen verant
woord achtte.76
S.A. Posthumus (PvdA), die de investeringsbeperking bij waterstaat als
een 'uiterst pijnlijke zaak' beschouwde, kon zich niet vinden in het betoog
van zijn KVP-collega: 'Ik doe niet mee aan de beschouwingswijze, die een di
rect verband tussen deze investeringsbeperking en de urgentie van de wo
ningbouw construeert. Zolang er aan de bedrijfsbouw een zodanige vrijheid
wordt gegeven als op het ogenblik het geval is, meen ik, dat die vrijheid ui
terst gevaarlijk is.' Ook de investeringen in verkeer en vervoer waren immers
van essentiële betekenis voor de welvaart. Posthumus vond ook de gang van
zaken rond de bestrijding van het verziltingsgevaar zeer onbevredigend, met
name met het oog op de agrarische belangen. Daar kwam nog het probleem
bij dat Rijkswaterstaat zijn plannen niet vroegtijdig kenbaar kon maken
vanwege de grote belangen die daaraan waren verbonden. Posthumus be
greep wel dat men daarbij een grote mate van voorzichtigheid moest be
trachten, 'maar anderzijds tast de Kamer volkomen in het duister, ook bij dit
zo belangrijke vraagstuk van de verziltingsbestrijding. De ene keer zegt de
Regering: het moet. De andere keer zegt zij: het kan niet. Maar ondertussen
weet de Kamer van de stand van zaken niets af en kan zij dus de koerswij
ziging van de Regering onmogelijk beoordelen.' Hij wilde vooralsnog de re
actie van de minister afwachten, maar kondigde al aan dat hij wellicht een
motie in zou dienen waarin hij een zekere prioriteit voor de verziltingswerken zou vragen.77
Wemmers was het niet eens met de stelling dat zijn departement het kind
van de rekening was geworden: 'Ik meen, dat de bedragen die worden uitge
trokken, een dergelijk vérgaande conclusie niet rechtvaardigen, doch wel wil
ik hier verklaren, dat ik mij van harte heb aangesloten, bij het standpunt van
het kabinet, dat bij de vele beperkingen, die aan het totale bouwvolume
moesten worden opgelegd, de woningbouw zoveel mogelijk moest worden
ontzien. De sociale en economische gevolgen van onvoldoende woningbouw
acht ik met u zo ernstig, dat ook mijnerzijds offers moesten worden gebracht.
Als gevolg hiervan konden vele wensen, hoe reëel ook, dit jaar niet of slechts
ten dele in vervulling gaan en ik ontveins mij niet, dat hierdoor schade kan
worden berokkend aan economische belangen.’78
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Overigens moet bij de opmerking van Wemmers dat hij zich van harte
aansloot bij het ontzien van de woningbouw een kanttekening worden ge
plaatst. Uit de discussie in de REA in juli en augustus 1951 over het bouw
programma voor 1952 bleek Wemmers toch wel moeite te hebben met de
voorstellen in een nota van zijn collega van Wederopbouw. Volgens Wem
mers was de suggestie van minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
J. in 't Veld om de Zuiderzeewerken en de werken ten behoeve van de zoetwatervoorziening stop te zetten te vergaand. Er volgde zelfs een dreigement:
'Een stopzetting van de door spreker genoemde werken zou de Minister niet
met zijn verantwoordelijkheid in overeenstemming kunnen brengen.'79 Mi
nister van Landbouw S.L. Mansholt was het met Wemmers eens, maar Drees
noemde de woningbouw van 'primordiaal belang'. Volgens In 't Veld mocht
het tekort aan financieringsmiddelen, door het CPB beraamd op ƒ 375 mil
joen, niet alleen drukken op de lagere publiekrechtelijke organen en dus
moest het Rijk zich nog meer beperkingen opleggen. In het programma van
Rijkswaterstaat kon volgens hem stellig nog wat worden gekort. Wemmers
beklaagde zich over het feit dat hij bij de begrotingsbesprekingen met Fi
nanciën beperkingen had aangebracht en dat hij vervolgens bij de bespre
king van het bouwprogramma opnieuw onder vuur kwam te liggen. Drees
repliceerde dat de uitkomst van de begrotingsbesprekingen geen definitieve
was. Wemmers erkende overigens wel dat de woningbouw prioriteit moest
hebben en dat derhalve ook bij waterstaat beperkingen moesten worden
aangebracht. Uiteindelijk is hij toch overstag gegaan.80

Motie ingetrokken
Wemmers had tijdens het begrotingsdebat geen enkele toezegging met fi
nanciële consequenties in petto. Posthumus vond het antwoord van Wem
mers onvoldoende en diende zijn motie in. Hij wilde dat de Kamer de rege
ring duidelijk maakte 'dat na alles, wat met dit complex is gebeurd, het naar
de mening van de Kamer noodzakelijk is een stap verder te gaan met het in
uitzicht stellen van de uitvoering'.81 De maatregelen tot bestrijding van de
verdergaande verzilting, de totstandkoming van een redelijke zoetwatervoorziening en de verbetering van de bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel
en de Twentse kanalen dienden als eerste te worden uitgevoerd zodra daar
voor de nodige ruimte was.
Engelbertink riep in herinnering dat de Kamer al in de periode-Vos met
de motie-Roolvink de urgentie van verbetering van de Gelderse IJssel had
uitgesproken. 'Al met al meen ik, dat deze motie een slag in de lucht is en
illusies gaat wekken bij bepaalde groepen van mensen.'82 Haken was het wel
eens met de gedachte van de motie, maar 'die plannen zullen eerst tot uit
voering komen, wanneer de Amerikaanse politiek in ons land wordt opge
zegd'.83 Van Dis (SGP) vond de motie-Posthumus weliswaar niet bezwaar-
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lijk, maar van weinig betekenis omdat de werken er niet door vervroegd
werden.84 Wemmers meende zijn opvolger niet aan een prioriteit te moeten
binden. De zaak moest worden afgewogen tegen de dan beschikbare midde
len en de andere werken die op dat moment onderhanden waren.85 Posthu
mus zag dat zijn motie niet kon rekenen op de steun van een Kamermeer
derheid en trok haar in.86

Geld voor werkgelegenheidsprojecten
In de Eerste Kamer weerklonk eveneens het verwijt, met name van CHUzijde, dat Wemmers zijn begroting het kind van de rekening had laten wor
den.87 De minister verklaarde opnieuw zich met kracht te hebben verzet,
maar dat hij daarbij de belangen van de woningbouw en defensie in het oog
diende te houden. Het verweer van Wemmers op het betoog van sommige
leden die vonden dat de stopzetting van de verziltingswerken niet verant
woord was, gaf eveneens weinig nieuws: 'De overtuiging, dat de bestrijding
van dit euvel als een levensbelang voor ons volk moet worden beschouwd,
waarvoor ook onder de huidige omstandigheden offers moeten worden ge
bracht, zal hem tot richtsnoer strekken bij de voorbereiding van de plannen
voor het komende jaar.'88
Wel nieuw waren Wemmers' mededelingen over de omschakeling van het
beleid in verband met de toenemende werkloosheid. Sinds de zomer van
1951 was de werkloosheid sterk opgelopen. De roep om een actieve bestrij
ding van de werkloosheid werd dan ook steeds luider. In de Tweede Kamer
kwam dit tot uiting in het interpellatie-debat dat door A. Stapelkamp (ARP)
en G.M. Nederhorst (PvdA) was aangevraagd.89 Ook in het VV bij de begro
ting voor 1952, dat een maand voor dat debat verscheen, wilde de commissie
weten welke werken gereed lagen om ter hand te worden genomen. In de
MvA verklaarde de minister dat hij met het oog op de werkloosheid over
woog verschillende waterstaatswerken vervroegd aan te pakken. Een aantal
van die werken eisten echter nog enige tijd van voorbereiding. Verder be
stond de mogelijkheid middelen voor achterstallig onderhoud van rijkswer
ken in te zetten.90 In Wemmers' bijdrage aan het interpellatie-debat sprak hij
over een totaal van 42 projecten die in het kader van de werkloosheidsbe
strijding zouden worden aangevat. Hiermee was een bedrag van ƒ 20 mil
joen gemoeid; drievierde daarvan kon nog in 1952 worden verwerkt.91
Op de vraag in het VV of de Staten-Generaal beter konden worden inge
licht omtrent de door Waterstaat voorgenomen werkzaamheden en de in
uitvoering zijnde werken, antwoordde de minister dat hij in de toelichting
bij de volgende begroting zou proberen dieper op de gestelde problemen in
te gaan. Mocht de Kamer voorts willen besluiten een vaste commissie voor
Verkeer en Waterstaat uit haar midden aan te wijzen, dan zou die over de
belangrijke vraagstukken die aan de orde waren worden ingelicht.92
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Tijdens het mondelinge debat bleek met name het betoog van Kolff kri
tisch van toon. Hij verklaarde zich schuldig aan de passage in het VV waarin
werd betwijfeld of de minister zich wel met voldoende kracht had verzet te
gen de aanslagen op zijn begroting. De beperking van de investeringen ging
volgens hem verder dan in het belang van het volk toelaatbaar was en hier
aan had de minister niet moeten meewerken. Zijn fractie had, zo gaf hij toe,
bij eerdere gelegenheden op bezuiniging aangedrongen en zij betwistte ook
niet dat een bezuiniging bij Verkeer en Waterstaat nodig was. De aanleg van
nieuwe wegen, waaronder enkele in 'zijn' district, moest worden stopgezet
en hij stemde daarmee in, maar de maatregelen ter bestrijding van de steeds
verdergaande verzilting van de benedenrivieren en binnenwateren hadden
niet stopgezet mogen worden.93
Wemmers was 'ernstig teleurgesteld' door de kritiek van Kolff en van J.
van Santen (CPN) die ook zo zijn twijfels had over de weerstand van de mi
nister tegen de bezuinigingen. Zeker Kolff zou moeten weten dat 'Waterstaat
een zogenaamd conjunctuur-Departement is, waar de investeringsbeperkingen het eerst worden toegepast, doch waar anderzijds, zoals nu pas is geble
ken bij de debatten over de werkloosheid, de verruiming van de mogelijkhe
den tot vruchtbaar werk ook het eerst wordt aangepakt'. Onder de gegeven
omstandigheden had hij bereikt, wat bereikt kon worden. Het bewijs daar
voor werd geleverd door de onlangs goedgekeurde plannen voor water
staatswerken tot een bedrag van ƒ 20 miljoen, waarvan het komende jaar
ƒ 14 miljoen zou worden besteed. Daarenboven was er toestemming om 54
man in dienst te nemen om de geprojecteerde werken snel aan te vatten en
verdere plannen uit te werken 94 Dat de verzilting een uiterst belangrijk
probleem was, besefte de minister terdege. Er werden dan ook talloze maat
regelen genomen om het vraagstuk op te lossen, zoals de kanalisatie van de
Neder-Rijn en Lek. In tegenstelling tot wat Kolff suggereerde was hiervoor
wel, zij het minder, geld uitgetrokken.95
J.J. Kramer (PvdA) vroeg of de verziltingswerken niet in het werkverruimingsprogramma konden worden opgenomen. Volgens de minister was dat
niet mogelijk. Alle middelen waren inmiddels al verdeeld en het hing van de
beschikbare middelen op de volgende begroting af 'of en in hoeverre de
plannen met betrekking tot de verziltingsbezwaren kunnen worden verwe
zenlijkt'.96 De mededeling in de MvA dat de verschillende werken ter be
strijding van eventuele werkloosheid nog enige tijd van voorbereiding nodig
hadden, was bij Kraaijvanger (KVP) in het verkeerde keelgat geschoten. De
regering was hiervoor al meermalen gewaarschuwd en de Kamer had ge
vraagd om een dusdanige voorbereiding dat 'slechts op de knop gedrukt be
hoeft te worden om ze in gang te zetten'.97 Wemmers gaf tijdens het debat
toe dat de technische voorbereiding de bottle-neck vormde.98
Kolff roerde ook nog de kwestie van de ondoorzichtigheid van Rijkswa
terstaat aan. Het gaf toch geen pas dat niemand, de direct belanghebbenden
inbegrepen, wist wat Rijkswaterstaat 'in het schild voert'. Dat deze dienst er
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prijs op stelde 'als een Maarts viooltje in het verborgene te bloeien' was on
aanvaardbaar." Kraaijvanger onderschreef dit. Hij was wel blij met de toe
zeggingen van de minister voor de volgende begroting. De instelling van een
vaste commissie vond hij toch wat overdreven.100 Wemmers meende dat
voor de geheimzinnigheid bij Rijkswaterstaat moeilijk een oplossing was te
vinden. 'Men moet deze zaak (...) zó zien, dat wij schromen om met onrijpe
plannen voor den dag te komen, en de heer Kolff, die zo jaren lang als Lingegraaf aan het hoofd van een belangrijk waterschap heeft gestaan, zal een
dergelijke opvatting naar mijn gevoelen volledig kunnen waarderen.’101
Wemmers' begroting werd in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. Alleen de CPN verzocht aantekening tegen te hebben ge
stemd.102

Bouwprogramma en begroting voor 1953
De taal in de toelichtende stukken bij het bouwprogramma en de rijksbegro
ting voor 1953 ademde een geheel andere sfeer dan in de voorbijgaande ja
ren het geval was geweest. De stukken waren opgesteld door het tweede ka
binet-Drees, maar vielen onder verantwoordelijkheid van het nieuwe kabi
net. Er werd gewezen op de kentering in de betalingsbalanspositie die het
'verantwoord (deed) zijn in 1952 een grotere bouwactiviteit toe te laten dan
waarmede in het bouwplan 1952 was gerekend'. Met name de woningbouw
kon worden opgevoerd, waarmee een in de Staten-Generaal algemeen uitge
sproken wens in vervulling kon gaan.103 De verwachte productie in 1952 lag
zo'n ƒ 230 miljoen hoger dan in het bouwprogramma voor 1952 was ge
raamd. Het bouwprogramma voor 1953 was verruimd met bijna ƒ 400 mil
joen ten opzichte van het vorig jaar. 'Het bouwprogramma 1953 illustreert in
zijn totaliteit de reeds in 1952 aangevangen stimulering van de bouwactivi
teit. De verruiming doet zich voor in vrijwel alle belangrijke sectoren, maar
toch wel in hoofdzaak bij de woningbouw en bij de weg- en waterbouwkun
dige werken. Met de wenselijkheid de werkgelegenheid te vergroten kon bij
het opstellen van het programma in ruime mate rekening worden gehouden,
waardoor tevens wordt bereikt, dat de gevolgen van de beperking in vorige
jaren door het entameren van nieuwe werken geleidelijk kunnen worden
geëlimineerd.'104
De begrotingshoofdstukken waren door de bewindslieden van het tweede
kabinet-Drees opgesteld en weken niet veel af van de vorige begroting, om
dat men aan de nieuwe kabinetsleden wilde overlaten in hoeverre aanvul
lende fondsen zouden worden aangevraagd. Al in maart 1952, bij de bespre
king van de streefcijfers voor 1953, had Wemmers er op gewezen dat het
nieuwe kabinet over een aantal belangrijke kwesties een beslissing zou
moeten nemen, onder andere over het verziltingsvraagstuk, want 'in Eerste
en Tweede Kamer is duidelijk gebleken dat men positieve maatregelen ter-
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zake verwacht'.105 In een van zijn laatste vergaderingen besprak het kabinetDrees II een door Lieftinck opgestelde 'lijst van omstreden punten'. Daarbij
merkte Wemmers op dat er op de begroting geen bedrag voor de bestrijding
van de verzilting was opgenomen. Drees verklaarde hierop dat Financiën 'op
het laatste ogenblik een verzoek kreeg voor verzilting een bedrag van ƒ 5
miljoen op de begroting te plaatsen; dit heeft betrekking op een onderdeel
van een plan tot bestrijding van de verzilting, waarvan de kosten op ƒ 270
miljoen worden geraamd. Met het oog hierop acht(te) (Drees) het beter thans
geen post op de begroting op te nemen; eventueel zal na bereikte overeen
stemming in de Nota van Wijziging nog een bedrag op de begroting kunnen
worden gebracht.'106

Slot
De betalingsbalanspositie en de verhoogde defensie-inspanning dwongen
het kabinet tot bezuinigingen en beperking van de investeringen. Uit de
bouwprogramma’s bleek dat die beperking met name in de weg- en water
bouwkundige werken tot uitdrukking kwam. De woningbouw werd zoveel
mogelijk ontzien. Tijdens de herziening van het bouwplan voor 1951 werden
de investeringen in weg- en waterbouw teruggebracht tot het bedrag dat in
1950 werkelijk was verwerkt; een vermindering evenwel met 33% ten op
zichte van het oorspronkelijk voorgenomen bedrag voor 1951. In het bouw
plan voor 1952 dook het kabinet in zijn raming voor weg- en waterbouw
zelfs onder het bedrag dat in 1950 daadwerkelijk was verwerkt. Wemmers
droeg de noodzaak tot beperking con amore uit-in de Staten-Generaal. In de
ministerraad moest Wemmers zich vooral verweren tegen In 't Veld die de
beperkingen in 'zijn' sector wilde afwentelen op Rijkswaterstaat. Ook Wem
mers onderschreef uiteindelijk de prioriteit van de woningbouw.
De Staten-Generaal hadden weliswaar kritiek op het feit dat Verkeer en
Waterstaat blijkbaar de ergste klappen kreeg te verduren, maar een stevige
roep om hierin verandering aan te brengen bleef uit. In het algemeen werd
de noodzaak van de investeringsbeperking onderkend. Het parlement had
bovendien begrip voor het feit dat het kabinet de woningbouw voorrang
verleende boven investeringen in verkeer en waterstaat; het had zelf op ab
solute prioriteit voor de woningbouw aangedrongen.107 Een andere prioritering zou trouwens ook electoraal onverkoopbaar zijn geweest. De PvdA had
wel moeite met het feit dat de investeringsbeperking voornamelijk in de pu
blieke sector plaatsvond; andere partijen, zoals de VVD en CHU, vonden
daarentegen dat de investeringen in de particuliere sector zoveel mogelijk
ontzien moesten worden. Kortom, hier openbaarde zich de ideologische
tegenstelling tussen 'links' en rechts'. Uiteindelijk verwierp alleen de CPN de
aanslag op de begroting van Verkeer en Waterstaat, die volgens haar het ge-
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volg was van de verwerpelijke eis van de Verenigde Staten tot verhoging
van het defensiebudget.
De meeste kritiek in de Staten-Generaal was er op de beperking van de
gelden voor de verziltingsbestrijding. Een krachtig verzet was het niet, want
zelfs de 'vriendelijke' motie-Posthumus moest door gebrek aan een meerder
heid worden ingetrokken. De Staten-Generaal voorzagen dat de investe
ringsbeperking kon leiden tot werkloosheid en vroegen de regering i.c.
Rijkswaterstaat hierop bedacht te zijn. Toen de werkloosheid inderdaad op
liep, besloot het kabinet tot een bestedingsverruiming, waaronder projecten
bij Verkeer en Waterstaat ter waarde van ƒ 20 miljoen, maar het bleek niet in
staat om 'met een druk op de knop' verschillende projecten aan te laten van
gen. De technische voorbereiding vormde daarbij de bottle-neck.

De drie grondwetten van het vervoer
Inleiding
In 1951 konden twee nieuwe belangrijke vervoerswetten in het Staatsblad
worden bijgeschreven. Het betrof de Wet autovervoer goederen (WAG) en
de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart (WGB). De derde grote vervoerswet, de Wet autovervoer personen (WAP) van 1939 was in 1949 her
zien. Tezamen worden deze drie vervoerswetten, die alle coördinatie en or
dening beogen, wel de 'grondwetten van het vervoer' genoemd.108 Voor een
uitgebreide voorgeschiedenis van deze wetten zij verwezen naar een vorig
deel van deze Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.109 Hoewel de
'nieuwe' WAP al onder Drees-Van Schaik tot stand is gekomen, worden de
drie vervoerswetten hier gezamenlijk behandeld omdat het ging om een sa
menhangend pakket maatregelen, dat aan de chaos in de vervoerswereld een
einde moest maken.

De Wet autovervoer personen van 1939
Om de discussies over de grondwetten van het vervoer te kunnen begrijpen
is het noodzakelijk hier de belangrijkste bepalingen van de Wet autovervoer
personen van 1939 te bespreken.
De MvT gaf kort weer door welke algemene beginselen van vervoerspolitiek minister van Waterstaat J.W. Albarda (PvdA) zich wilde laten leiden bij
zijn coördinatiestreven. De vervoerspolitiek was gericht op 'regeling der on
derlinge verhoudingen, bevordering van samenwerking en het stellen van
die voorwaarden, welke door het algemeen belang worden geëischt. (...)
Wordt in dergelijke gevallen de concurrentie beperkt of aan bepaalde voor
waarden gebonden, dan geschiedt dit niet ter bescherming van dat vervoer
middel in zijn belang, maar alleen om vervulling van een in het algemeen be308
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lang opgelegde taak mogelijk te maken.' Naast regels ten aanzien van de on
derlinge verhoudingen in het motor-wegvervoer bevatte het ontwerp ook
bepalingen die de betrekkingen tussen het rail- en het wegvervoer regelden.
Om het wegvervoerbedrijf gerust te stellen werd uitdrukkelijk verzekerd dat
'bij het regelen van de verhouding tusschen rail- en wegvervoer van een bevoordeeling van het eerstgenoemde uit fiscale overwegingen geen sprake zal
zijn'.110
Het wetsontwerp bevatte een uitgebreide en precieze omschrijving van
alle verschillende vormen van personenvervoer die onder de wet kwamen te
vallen, zodat de problemen die zich bij voorgaande regelingen hadden voor
gedaan zouden worden voorkomen. Verschillende organen waren belast met
de verlening van de vergunningen. Voor personenvervoer binnen een ge
meente waren B en W de vergunningverlenende instantie, met een beroeps
mogelijkheid op Gedeputeerde Staten. De zogenaamde Commissie Vergun
ningen Personenvervoer (CVP) verleende de vergunningen voor vervoer in
meer dan een gemeente. Tegen haar beslissingen stond beroep open op de
Kroon. De vergunningen waren gebonden aan een bepaalde termijn. Wijzi
ging of intrekking van een vergunning kon geschieden indien het 'algemeen
vervoersbelang dat wenschelijk m aakt'.111 De bepaling: 'Een vergunning
wordt niet geweigerd dan in het belang van een duurzame en redelijke
voorziening in de vervoersbehoeften', kwam door middel van een amende
ment in de wet.112 Het wetsvoorstel bevatte echter geen criteria omtrent het
al dan niet verlenen van een vergunning. Bij verscheidene kamerleden bleef
de vrees dat de door de minister voorgestane rationele taakverdeling tussen
het rail- en wegvervoer niet tot coördinatie, maar tot subordinatie van het
wegvervoer aan de spoorwegen zou leiden.113 Dit thema zou in de discussie
over het vervoersbeleid telkens terugkeren.
Tijdens de oorlog werden de bestaande vervoersregelingen grotendeels
vervangen door bezettingsmaatregelen. Voorts kwamen er, als gevolg van
de schaarste-economie, een groot aantal nieuwe regelingen met als gevolg
een complete beheersing van het vervoerswezen door de overheid.114 De
toenmalige secretaris-generaal van Waterstaat, Spitzen (de latere minister
onder Drees-Van Schaik), gaf in 1940 en 1941 een en ander gestalte in een
viertal uitvoeringsbesluiten. Deze hadden betrekking op het goederenver
voer langs de weg, het personenvervoer met auto’s en het vervoer via wa
ter.115
Het vierde uitvoeringsbesluit had betrekking op het personenvervoer met
autobussen. In grote lijnen kwam de regeling overeen met de WAP van 1939.
De bevoegdheden van de CVP, die per 1 maart 1943 door de bezetter van
haar taak werd ontheven, werden door de secretaris-generaal overgenomen.
Ook na de bevrijding bleef het vierde uitvoeringsbesluit van kracht, met
dien verstande dat de CVP weer in ere werd hersteld. Het aantal autobusondernemingen was vanaf de aanvang van de werkzaamheden door de CVP in
hoog tempo geslonken: van 431 in 1939 tot nog maar 69 einde 1946. De CVP
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streefde namelijk naar de concentratie van ondernemingen in streek vervoer
bedrijven.
De rigoureuze aanpak van de CVP schoot bij velen in het verkeerde keel
gat. In en buiten het parlement kwam de CVP onder vuur te liggen.
Waarom, zo vroeg men zich af, was de WAP niet al lang in ere hersteld?116
Had de CVP bij haar vergunningenbeleid de oren niet te veel laten hangen
naar de belangen van de NS? Van de overgebleven busondernemingen be
hoorde niet minder dan tweederde aan dochterondernemingen van de
spoorwegen toe! Er dreigde een stille nationalisatie van het wegvervoer.117
Minister H. Vos (PvdA) zegde na al deze kritiek toe dat spoedig het vierde
uitvoeringsbesluit zou worden ingetrokken en dat de oude WAP in ere zou
worden hersteld. Hij deelde de kritiek van de Kamer echter niet. Hij achtte
het niet juist te stellen dat door de concentratie het autobus vervoer naar de
spoorwegen was gedrongen. De CVP zou verschillende malen aflopende
vergunningen van dochterondernemingen van de spoorwegen niet hebben
verlengd, maar hebben ondergebracht bij particuliere ondernemingen. Het
uitvoeringsbesluit was geen nieuw geschapen (on-) recht, maar een 'trouwe
afspiegeling' van de WAP, voor zover dat in oorlogstijd mogelijk was. Ook
was het principe van concentratie in streekvervoerbedrijven geen uitvinding
van de CVP. Al voor de oorlog heerste de opvatting dat gestreefd moest
worden naar streekvervoerbedrijven. Hij was dan ook niet van plan het werk
van de CVP stop te zetten. Hij was slechts bereid de verlenging van de tijde
lijk verleende vergunningen en een herziening van de na de oorlog vervallen
vergunningen te 'overwegen'. Men moest echter geen concrete toezeggingen
verwachten.118
Dit ging de Kamer niet ver genoeg. In een mede door A.M. Lucas (KVP),
J.H. Maenen (KVP), Schilthuis (PvdA), L.G. Kortenhorst (KVP), F.J.H. Bachg
(KVP) en M.P. van der Weijden (KVP) ondertekende motie droeg P.J.S. Serrarens (KVP) de minister op 'maatregelen te nemen om zoo spoedig mogelijk
het Vierde Uitvoeringsbesluit te doen vervallen en intusschen de bestaande
tijdelijke vergunningen te laten doorlopen als vergunningen in den zin van
artikel 12 van de Wet Autovervoer Personen'. Vervolgens diende de minister
'omtrent de tijdelijke vergunningen, die na de bevrijding zijn ingetrokken
een procedure tot herziening in het leven te roepen'.119De motie werd zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
Aan de wens tot intrekking van het vierde uitvoeringsbesluit werd gehoor
gegeven bij wet van 22 november 1947. De WAP trad in 1948 weer in wer
king. Minister Vos diende op 16 juni van dat jaar een ontwerp tot herziening
van de WAP bij de Staten-Generaal in.120
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De herziening van de WAP
De voornaamste wijziging was dat in de wet het streekvervoerprincipe werd
vastgelegd. Zoals we zagen had de CVP de vorming van streekvervoerondernemingen als richtsnoer van haar beleid. Een wettelijke legitimatie hier
voor was er niet, hetgeen de CVP de nodige kritiek opleverde. In de MvT bij
het wetsontwerp wees Vos er nogmaals op dat al bij het ontwerpen van de
WAP het denkbeeld van de streekvervoerbedrijven uitgangspunt was ge
weest. Volgens Vos betekende de wijziging overigens niet dat de streekver
voerders een formeel monopolie kregen. Zo was het mogelijk dat er vergun
ningen werden verleend voor vervoer tussen twee plaatsen in verschillende
vervoersgebieden. Een tweede belangrijke wijziging die tot vele bespiegelin
gen in het parlement zou leiden, was de bepaling die de minister bevoegd
heden gaf om richtlijnen aan de CVP te geven. Een dergelijke bepaling had
tot dusverre ontbroken en kon volgens Vos tot de misvatting leiden dat de
CVP in haar beleid volkomen onafhankelijk was van de inzichten van de mi
nister, hetgeen 'kwalijk te rijmen was met het beginsel der ministeriële ver
antwoordelijkheid'.121
In het VV, dat enkele maanden na het optreden van het kabinet-DreesVan Schaik verscheen (en dat was opgesteld door de vaste commissie voor
Openbare Werken, Verkeer en Waterstaat, waarin ook oud-minister Vos zit
ting had), werden uiteraard nog eens de grieven weergegeven die bestonden
over het saneringsbeleid van de CVP in de afgelopen periode en dan met
name tijdens de bezetting. Die kritiek was echter niet algemeen. Verscheide
ne leden (PvdA) meenden dat het CVP-beleid van tijdens en na de bezetting
een noodzakelijk gevolg was van de chaos vóór de oorlog 'waartegen de
WAP en de werkzaamheden van de CVP een logische remedie waren'. Fijn
tjes merkten zij daarbij op dat 'het beleid van deze commissie in de bezet
tingstijd volledig (werd) gesteund door de daarbij betrokken secretaris-generaal'. Voorts spraken deze leden zich uit tegen het verwijt dat het belang van
de spoorwegen te zeer was benadrukt. Ook verscheidene particuliere onder
nemingen hadden (streek)vervoervergunningen bemachtigd.122
Ondanks de kritiek op het beleid van de CVP verklaarde de meerderheid
van de commissie zich akkoord met de gegroeide praktijk van een beperkt
aantal flinke streekvervoerders. Wel gingen er stemmen op de resterende
kleine bedrijven hun zelfstandigheid te laten behouden, hoewel over de pre
cieze vorm verschil van mening bestond. De meerderheid van de commissie
kon zich ook vinden in de bevoegdheid van de minister om richtlijnen te ge
ven. Voor sommige leden van de vaste commissie ging dit echter niet ver
genoeg. Zij wilden die bevoegdheid tot het geven van richtlijnen omzetten in
een verplichting en bovendien wilden ze dat de richtlijnen openbaar wer
den.123
De MvA werd door velen met spanning tegemoet gezien. Inmiddels was
er immers een nieuwe minister opgetreden en afgewacht moest worden in
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hoeverre dit een wijziging van het beleid zou inhouden. Voor hen die een
ommekeer hadden verwacht was de MvA een teleurstelling. Algemeen werd
de MvA geprezen als een gedegen en knap stuk werk, maar de begeleidende
nota van wijzigingen bevatte geen belangrijke aanpassingen. Op de 'alles be
heersende vraag: moet de CVP van haar arbeid, die voor het overgrote deel
(rond 95%) is voltooid, ook het thans nog te verrichten kleine deel volvoeren,
of zijn er afdoende gronden om zulks achterwege te laten en misschien een
andere weg in te slaan', antwoordde Spitzen dat hij geen andere weg zou in
slaan. Wel stond het voor hem vast 'dat een verdere concentratie dan met de
thans aanvaarde grondslagen overeenkomt, niet zal moeten plaats vinden'.
Er bestonden op dat moment vijftig streekvervoerondememingen met daar
naast eenenveertig trajectvervoerbedrijven die binnen of aan de grenzen van
de vervoergebieden opereerden. Van deze laatste zou 'het merendeel' blijven
bestaan.124
Spitzen kon uiteraard de kritiek op het beleid dat door de CVP in het ver
leden was gevoerd niet onbesproken laten. Volgens hem had de CVP niet
anders kunnen handelen dan zij had gedaan en trof haar geen enkele blaam.
'Het was nodig te komen tot de vestiging van voldoende geoutilleerde en
goed geleide ondernemingen met vervoergebieden, waarvan de grenzen wa
ren getrokken in het licht van de locale samenhang en de belangen van het
publiek. Om deze doeleinden te bereiken kwam de CVP tot bevordering van
het ontstaan van streekvervoerondememingen als grondvorm voor de op
bouw van het personenvervoer. Zij verwierf daarmee de instemming van de
Regering, doch ook van andere tot oordelen bevoegden. In de MvA aan de
Tweede Kamer van de begroting voor het Departement van Waterstaat voor
het jaar 1940 (...) gaf de Regering van haar inzicht te dezen blijk. Aangeno
men mag worden, dat de Volksvertegenwoordiging dit inzicht deelde.'125 Hij
vond dan ook niet dat er dieper in de belangen van de particuliere vervoer
ders was ingegrepen dan nodig. Bovendien waren, op initiatief van de CVP
(er bestond geen wettelijke autorisatie voor), de gevolgen van dit ingrijpen
'door opneming in de nieuwe bedrijven of door bevordering ener billijke
schadeloosstelling, zoveel mogelijk weggenomen'.126
Spitzen wilde niet toegeven aan de wens van sommige commissieleden
om de richtlijnen voor de CVP openbaar te maken. Dat was een zaak tussen
de minister en de CVP. De Kamer kon, wilde zij kennis nemen van de grote
lijnen van het vervoersbeleid, zich tot de minister wenden bij de behandeling
van de begroting of zo nodig het interpellatie- of vragenrecht aanwenden.
Hij was wel bereid de richtlijnen vertrouwelijk aan de volksvertegenwoordi
ging mee te delen.
Hier en daar gaf de minister iets prijs van zijn visie op de toekomst van
het vervoersbeleid. Over het vraagstuk particulier initiatief versus over
heidsbemoeienis in het beroepspersonenvervoer merkte hij op dat aan 'het
particuliere initiatief een ruime taak (kon) worden gelaten, aangenomen dat
het openbare karakter van dit vervoer wordt erkend en een goede qualiteit
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der ondernemingen (en een hechte structuur van deze vervoerstak) verze
kerd zij. Dit neemt niet weg, dat er voor overheids- of semi-overheidsondernemingen gelegenheid moet zijn aan dit vervoer deel te nemen, zeker waar
overwegingen van algemeen vervoerbeleid daartoe nopen.'127 Over de rol
van de spoorwegen in het autopersonenvervoer verklaarde de minister: 'In
dien de vrijheid van de Nederlandse Spoorwegen, autobusondernemingen
aan te kopen zou moeten beperkt, zou dit in geen geval door middel van een
bepaling in de WAP mogen worden bewerkstelligd. Of, en in hoeverre, aan
leiding bestaat op andere wijze tot zulk een beperking te komen, maakt voor
de ondergetekende nog een punt van overweging uit. Uiteraard zou die be
perking niet zo ver mogen gaan, dat het voor de Nederlandse Spoorwegen
onmogelijk zou worden bepaalde diensten over te nemen, waarbij het
spoorwegbelang in bijzondere mate betrokken is.'128

'Eindelijk rechtszekerheid'
'De beslissing nadert!' Deze kop prijkte boven een hoofdartikel in het blad

Beroeps Autovervoer Personen van de Federatie van Nederlandse organisaties
voor het personenvervoer. Even voor de mondelinge beraadslagingen zou
den aanvangen werd nog eens kort aangegeven wat de Federatie van de ka
merleden ('die de laatste jaren zo onvermoeid op de bres hebben gestaan
voor de levensbelangen van het particulier personenvervoerbedrijf') ver
wachtte. De MvA, 'met bekwame hand geredigeerd', maar met een begelei
dende 'wel zeer teleurstellende Nota van Wijzigingen', had de bezorgdheid
bij haar leden niet kunnen wegnemen.129 Duidelijke garanties dat er niet nog
meer ondernemers zouden worden 'weggecoördineerd' waren er immers
niet, ook de kwestie van de richtlijnen speelde nog, en hoe zat het met
rechtsherstel voor de gedupeerde ondernemers? Wat zou de uitkomst van
het debat zijn? De volgende editie van het blad kopte triomfantelijk: 'Einde
lijk rechtszekerheid voor de particuliere beroepspersonenvervoerders'.130
Wat was er gebeurd?
Typerend voor het belang dat de Kamer aan het debat hechtte was het
verzet van Algera op het voorstel van de kamervoorzitter de spreektijd te
rantsoeneren. Drie kwartier spreektijd volstond niet volgens het kamerlid,
omdat 'wij thans eindelijk kunnen houden een principieel debat over de vervoerspolitiek, iets waarop het bedrijfsleven reeds zo lange tijd heeft ge
wacht'.131 Algera hield overigens bij deze gelegenheid de langste rede van
alle kamerleden in het gehele parlementaire jaar 1948-1949.132
Uiteraard spaarden de verschillende kamerleden de CVP, voor het aange
zicht van hun achterban bij het personenvervoer, niet in hun bespiegelingen
over het vervoersbeleid in de voorbije jaren. Toch leek het alsof de ergste
stoom al bij de eerdergenoemde begrotingsbehandeling in 1946 was afgebla
zen. Maenen (KVP) meende dat er een afgrond gaapte tussen de opvattingen
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in bepaalde kringen van het bedrijfsleven en die van de minister, in het bij
zonder over het beleid van de CVP tijdens de bezetting, maar verzuchtend
voegde hij er aan toe: '(...) ook hier geldt het woord: "gedane zaken nemen
geen keer".' Het was nu zaak de wet 'die tot veel narigheid, teleurstelling en
ergernis van vele bedrijfsgenoten aanleiding heeft gegeven (...) met spoed
aan de eisen van de tijd aan te passen'. Maenen kon worden gerekend tot de
meerderheid in de commissie die akkoord was met het principe van een be
perkt aantal streekvervoerders zoals dat in de praktijk was gegroeid. Wel
wenste hij van de minister een positiever geluid dat het met de concentratie
afgelopen zou zijn. Van de schone frase van de minister dat aan het particu
lier initiatief een ruime taak kon worden gelaten, was in de praktijk maar
weinig gebleken.133
Zegering Hadders (W D ), De Ruiter (CHU) en Algera (ARP) spraken van
het gevaar van een stille nationalisatie. In een zeer kritisch betoog verklaarde
Zegering Hadders het te betreuren dat Spitzen zich onvoldoende distanti
eerde van de naar nationalisatie riekende politiek van Vos. Principieel ver
anderde er niets en waar de minister zich uitsprak over het vervoersvraag
stuk gaf dat weinig reden tot optimisme voor het particulier initiatief.134 Al
gera wilde dat Spitzen zich duidelijk uitsprak tegen nationalisatie, in welke
verhulde of openlijke vorm dan ook. 'Zoals de wet thans luidt, is er geen en
kele waarborg tegen die nationalisatie, is de wettelijke positie van de particu
liere autobusonderneming tegenover de staat niet voldoende veilig ge
steld.'135 De Ruiter betoogde bijna mismoedig dat alles op de oude voet door
leek te gaan en dat men het aan de CVP wilde overlaten de bestaande bedrij
ven over te hevelen naar de (semi-)overheidsbedrijven. 'Alles wijst er op, dat
men wenst voort te gaan met wat men noemt de stille nationalisatie.' Met
Zegering Hadders stelde hij zich de vraag '(...) of het nog zin heeft, hierover
verder van gedachten te wisselen. Trekt men zich eigenlijk iets aan van wat
in de Staten-Generaal wordt opgemerkt? Heeft de Tweede Kamer in haar
geheel zich niet uitgesproken vóór de motie-Serrarens?'136 Schilthuis, één
van de ondertekenaars van die motie, was verbijsterd. 'Ik kon mijn oren niet
geloven, toen ik de heer Zegering Hadders zoëven hoorde zeggen, dat de
toenmalige minister de motie naast zich neer heeft gelegd. Er zal zelden een
motie zó consequent zijn uitgevoerd als juist die motie; alles, wat die motie
vroeg is geschied.'137
Schilthuis nam als enige de CVP in bescherming. 'Het zoeken naar een
systeem tot ordening in het autopersonenvervoer zonder inperking van het
aantal bedrijven vertoont (...) grote overeenkomst met het zoeken van de
quadratuur van de cirkel', meende hij. Maar ook hij vroeg zich af of het aan
tal particuliere vervoerders in vergelijking tot de dochterondernemingen van
de NS niet wat groter had kunnen zijn.138
Maenen vond, dat als de minister geen richtlijnen in de wet wilde vastleg
gen, dit dan maar door middel van een amvb moest gebeuren. Het antwoord
van de minister dat bij verschillende gelegenheden in de Kamer over de al-
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gemene lijn kon worden gediscussieerd, was onvoldoende, zo was in de af
gelopen tijd wel gebleken, want de vervoerspolitiek had zich in een richting
ontwikkeld 'welke, zoals uit de Handelingen van deze Kamer blijkt, door de
grote meerderheid ongewenst of althans in verschillende opzichten minder
gewenst wordt geoordeeld'.139 Ook Krol (CHU) en Algera vonden dat het
bedrijfsleven moest weten waar het aan toe was. Zegering Hadders wilde al
duidelijkheid voordat de Eerste Kamer zich over het wetsontwerp zou uit
spreken.140 De minister kreeg ook hier alleen steun van Schilthuis (PvdA) die
meende dat er geen wijziging moest komen in de verhouding tussen CVP en
minister en die bovendien vreesde dat de richtlijnen verstarrend zouden
werken en niet flexibel genoeg konden inspelen op de verschillende plaat
selijke omstandigheden.141
Tenslotte was er nog het item van de samenwerking. In het VV was de
suggestie gedaan om voor de nog bestaande kleinere bedrijven te komen tot
een coöperatief samenwerkingsverband waarin de deelnemende onderne
mers hun zelfstandigheid konden behouden. De minister had hierop in be
ginsel positief gereageerd, mits het niet een dekmantel werd (een 'bloot for
mele structuur') om de sanering te ontlopen.142 Maenen verwachtte echter
een meer concrete uiteenzetting van de minister. Zegering Hadders zag
graag een bepaling in de wet opgenomen waardoor aan een vergunning
voorwaarden verbonden konden worden inzake samenwerking van vervoersondernemers in een streek.143

'Nationalisatie streef ik persoonlijk niet na'
Spitzen ging niet meer uitgebreid in op de perikelen rond de CVP in bezet
tingstijd. Hij bleef de CVP steunen en hij was Schilthuis dankbaar voor diens
'krachtige steun', hoewel hij ook de opvatting van Algera wel kon respecte
ren.144
Op de opmerking van Zegering Hadders dat Spitzen zich onvoldoende
van het beleid van Vos distantieerde antwoordde de minister: 'Het doet mij
leed, dat de geachte afgevaardigde teleurgesteld is, te meer, omdat ik bij eni
ge aangelegenheden hem er enigszins op had voorbereid, dat mijn vrijheid
ten opzichte van dit wijzigingsontwerp en mijn vrijheid ten opzichte van de
Wet Autovervoer Goederen in wezen zeer verschilden. In de eerste plaats
hebben wij hier een geldende wet, die wijziging ondergaat, en aan de andere
kant een nieuw ontwerp, maar ook in de materie zelf voel ik veel minder
vrijheidsmogelijkheden bij het personenvervoer dan bij het goederenver
voer.'145
Minister Spitzen vond evenals Schilthuis dat zijn voorganger Vos de motie-Serrarens wel degelijk had uitgevoerd. Het vierde uitvoeringsbesluit was
ingetrokken en ook de daaropvolgende wens was na gekomen: het stopzetten
van de behandeling van aanvragen tot het moment waarop het mogelijk was
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om in het licht van de gewijzigde WAP het gehele terrein opnieuw te bezien.
Spitzen meende dat het meningsverschil tussen Zegering Hadders en De
Ruiter enerzijds en Schilthuis anderzijds het gevolg was van het feit dat de
motie sprak over een herzieningsprocedure, terwijl minister Vos 'ter vermij
ding van een doublure heeft gezegd: wat is er voor betere herzieningsproce
dure mogelijk dan de toepassing van de wet in vol ornaat, wanneer die ge
wijzigd is? Ik geloof dus, dat ik gerust mag zeggen, dat de motie-Serrarens is
nageleefd, zoals de bedoeling van de ondertekenaars van die motie was.'146
Spitzens antwoord op de uitdrukkelijke vraag van Algera zich uit te spre
ken tegen nationalisatie was omslachtig: 'Ik geloof, dat het onjuist zou zijn
een dergelijke wet te gebruiken tot een zo principieel doel als nationalisatie,
zonder dat uit te spreken. Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat het de geach
te afgevaardigde geruststelt, wanneer ik mededeel, dat wij in deze zin het
schip midden tussen de wallen zullen houden en het zeker niet onder mijn
ogen een zeer bepaalde richting laten opgaan.'147
Dat Spitzen niet helemaal achter het ontwerp-Vos stond bleek uit zijn op
merkingen over de richtlijn-bepaling. Anders dan Vos had Spitzen (nog)
geen duidelijk omschreven richtlijnen aan de CVP voor ogen. Hij was
daarom minder enthousiast over de richtlijn-bepaling dan zijn voorganger.
Toch wilde hij de mogelijkheid tot het geven van richtlijnen handhaven. An
ders zou hij de CVP een 'gegarandeerde vrijheid en volmacht' geven, en dat
ging hem ook weer te ver.148
Het door de CVP gevoerde beleid ten aanzien van de NS en haar dochter
ondernemingen kon volgens Spitzen worden omschreven als 'zonder voor
keur of zonder tendenz'. De NS was overgegaan tot de oprichting van doch
terondernemingen 'in de tijd, dat de spoorwegen voelden, dat zij elke steun
van een coördinatie, elke regeling, waarop zij enigszins een levensbasis zou
den kunnen vinden, misten. Tegelijkertijd vóelden zij de ernstige bedreiging
van de zijde van het opkomende wegverkeer, dat het bekende afromen en
andere voor de exploitatie van de spoorwegen schadelijke verschijnselen
maar al te zeer in de praktijk bracht.'149 Het ontstaan van de dochteronder
nemingen was geheel buiten de bemoeiing van de CVP omgegaan. De in
verband met het toegetakelde spoorwegnet aan de NS na de oorlog toege
kende tijdelijke vergunningen voor het spoorwegvervangend vervoer waren
geen blijvend bezit, maar zouden, zodra het bedrijf weer op peil was, wor
den ingetrokken.
Over de samenwerkingsgedachte die hier en daar opgeld deed was Spit
zen kort. Samenwerking juichte hij toe, maar 'orde moet er zijn'. Dus geen
veelheid van vergunningen, maar één vergunning voor de koepelorganisa
tie. Welke reële aanspraken dergelijke organisaties, zoals de Stichting Coör
dinatie Autovervoer Personen (CAP), hadden op een vergunning was echter
een zaak voor de CVP. De minister wilde daar zelf geen uitspraken over
doen.150
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De tweede termijn leverde slechts verduidelijkingen op. Algera en Zege
ring Hadders verlangden een duidelijker antwoord inzake de kwestie van de
nationalisatie.151 Spitzen antwoordde nu kort en duidelijk: 'Nationalisatie
streef ik persoonlijk niet na.’ Met 'het schip in het midden houden' wilde de
minister tot uitdrukking brengen dat hij 'de wet op haar eigen merites
(wilde) toepassen, die men in de wet kan lezen, zonder daarin een tendenz te
leggen naar één van beide richtingen of naar de richting terug ten opzichte
van de toestand, zoals ik die aantrof, toen ik het Departement kreeg, of naar
de richting van nationalisatie.'152
Een van de zaken waarover Kamer en minister het niet eens konden wor
den was de kwestie van de richtlijnen. Op het desbetreffende artikel dienden
Maenen en Algera een amendement in, dat beoogde in de wet vast te leggen
dat de minister bij amvb richtlijnen diende te geven aan de CVP. Volgens de
voorstellers van het amendement was het noodzakelijk dat de grote lijnen
voor het beleid tevoren werden vastgelegd. Maenen meende dat zowel de
CVP als het bedrijfsleven hieraan grote behoefte had. In vele adressen aan de
Kamer werd de hartekreet: 'geef ons richtlijnen’ gehoord. De argumenten
van de minister wogen volgens hem niet op tegen de grotere rechtszekerheid
voor de ondernemers en de omstandigheid dat de Kamer op de hoogte werd
gesteld van het beleid dat de minister wenste te voeren.153 Hoewel Spitzen
verklaarde 'allerminst behoefte' te hebben aan het amendement werd het met
50 tegen 17 stemmen aangenomen. Alleen de PvdA stemde tegen.154
Een tweede amendement van Maenen en Algera had de bedoeling om in
de wet zelf vast te leggen dat streekvervoer ook tot stand kon komen door
samenwerking van verschillende vergunninghouders in een bepaalde streek.
Door het amendement zouden aan een vergunning voorwaarden inzake sa
menwerking verbonden kunnen worden. Spitzen vond de inhoud van het
amendement op zich een 'voortreffelijke richtlijn', maar vond het niet 'in alle
opzichten juist (...) op dit ene punt van beleid de uitvoeringscommissie een
dusdanige stringente richtlijn te geven, als een wetsartikel is'. Hij zou zich
echter niet tegen het amendement verzetten. Het amendement-Maenen-Algera werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Posthumus verzocht
aantekening tegen te hebben gestemd.155
Spitzen nam vervolgens nog een aantal amendementen over. Het voor
naamste was het amendement-Algera dat een speciale commissie beoogde,
die beslissingsmacht kreeg in kwesties waarbij partijen niet tot overeen
stemming konden geraken over de te betalen schadevergoeding in het geval
de vergunning van een ondernemer niet zou worden verlengd.
Het wetsontwerp werd op 22 juli 1949 zonder hoofdelijke stemming in de
Tweede Kamer aangenomen.156
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'Een woord van dank aan de Tweede Kamer’
De Federatie van Nederlandse organisaties voor het personenvervoer was
als gezegd enthousiast over de behandeling in de Tweede Kamer. Zij sprak
van een grote overwinning van het particuliere personenvervoer. 'Nu met
volle kracht vooruit', heette het optimistisch. Als belangrijkste winstpunten
zag de Federatie de openbaarmaking van de richtlijnen, de erkenning dat
streekvervoer ook mogelijk was door in een overkoepelend lichaam samen
werkende particuliere ondernemers en de verhelderende werking van de
debatten. 'De loyaliteit waarmede de Minister het ontwerp van zijn voorgan
ger en het beleid van enkele zijner naaste medewerkers verdedigde, kunnen
wij ten volle begrijpen. Aan de Kamer een woord van grote dank voor het
door haar getoonde inzicht in de belangen van de particuliere ondernemers
en de wijze waarop zij de bestaansmogelijkheden van deze groep heeft vei
liggesteld, waarmede zij tevens het algemeen vervoersbelang het beste heeft
gediend. De particuliere ondernemer moge beseffen, dat nu de strekking van
de WAP in letter en geest teruggebogen is tot die welke bij haar totstand
koming in 1939 heeft voorgezeten, hem thans de kans geboden wordt op
krachtige wijze mede te werken aan de verdere uitbouw van een op voortref
felijke wijze gecoördineerd vervoer, zulks niet slechts in het belang van de
ondernemers zelve. Evenzeer vertrouwen wij, dat de uitvoerende organen
zullen hebben begrepen, wat de strekking was, niet alleen van de door de
overgrote meerderheid der Kamer aangenomen houding, maar ook van de
wijze, waarop de Minister daarop reageerde. Wij zijn er dan ook van over
tuigd, dat van de door de Minister in de Memorie van Antwoord aangege
ven mogelijkheden tot correctie door de Kamer van het vervoerbeleid, t.w.
critiek bij de begrotingsdebatten, het stellen van vragen dan wel het houden
van een interpellatie, in de toekomst slechts bij hoge uitzondering gebruik
zal behoeven gemaakt te worden.'157
Heel anders van toon was het commentaar in Vrij Nederland, dat vond dat
Spitzen, 'beminnelijk als hij is (...) de Kamer (had) toegestaan een vrolijk
loopje met hem te nemen. (...) Op voorhand was er over dit wetsontwerp al
een levendig jachttoneel te verwachten. Immers hier werd de gehele rechtse
meute gezet op het spoor van de politiek reeds min of meer beschadigde
(oud-minister) Vos, die zich overigens, sedert hij zijn politieke blessures op
deed, reeds bescheiden in het woud heeft teruggetrokken. Doch sedert men
zijn fraaie, roodharige staart in handen had gekregen, heeft men de honden
de lucht van deze beweerde moordenaar van vleugellamme vervoerskippen
laten houden. En al had jachtmeester Spitzen gans andere plannen, de meute
was niet meer te houden en stortte zich op het oude Spoor, met van amen
dementen lekkende tongen. Een beetje geschrokken huppelde minster Spit
zen er op zijn pony achteraan, van tijd tot tijd eens roepend, dat hij liever het
wilde zwijn van de vervoerswanorde onschadelijk wilde maken. De meute
hoorde zijn bedoeling nauwelijks.'158
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Eerste Kamer: nog steeds vrees voor nationalisatie
De meeste fracties in de Eerste Kamer juichten de aanpassingen die door de
Tweede Kamer waren aangebracht toe. Alleen de PvdA gaf uiting aan haar
ongenoegen over het aannemen van het amendement-Maenen c.s. Zij be
treurden het ook dat 'de agitatie rond het wetsontwerp er toe heeft geleid,
dat meer aandacht is besteed aan de verhouding tussen Overheid en parti
culier bedrijf, dan aan de verhoudingen in het wegvervoer'.159 Dit thema
stond echter in de stukken van de Eerste Kamer opnieuw centraal. Zo wilde
de ARP een uiteenzetting, 'thans duidelijker dan in de Tweede Kamer is ge
schied', over de door hen gesignaleerde wens van de NS om in de streekvervoerondernemingen, met parallel aan spoorlijnen lopende busdiensten, de
overheersende stem te krijgen, hetgeen praktisch zou neerkomen op nationa
lisatie van het autobusbedrijf.160 En volgens enige leden was de vraag nog
steeds of de overheid zich bij de regeling van het vervoer genoeg zelfbeper
king oplegde en of de NS niet te veel invloed op het wegvervoer zou hebben.
'Hieromtrent waren deze leden door 's Ministers verklaringen niet geheel ge
rust gesteld. Wel is waar is deze bewindsman, anders dan de ontwerper der
wetswijziging, geen voorstander van nationalisatie, maar het blijft een vraag,
of de gewenste concentratie van autobusbedrijven desniettemin niet leidt tot
een stille nationalisatie.'161 De Kamer was uiteraard benieuwd naar de in
vulling van de richtlijnen die de minister nu verplicht was te geven. Vele le
den deden alvast een voorzet van hetgeen men in die richtlijnen vervat
wenste te zien. Als uitgangspunt daarbij kozen zij het 'gelijkelijk erkennen
van de belangrijkheid van het rail- en van het wegvervoer (...)'. Anderen
vroegen de minister in de richtlijnen de bepaling op te nemen dat bij de ver
gunningaanvragen als uitgangspunt werd genomen de feitelijke toestand op
16 december 1946 (de dag waarop de motie-Serrarens was aangenomen), ter
wijl voor de lijnen waarvoor vergunning werd verleend op basis van het
vierde uitvoeringsbesluit, maar waartegen beroep was aangetekend dat nog
niet was behandeld, de toestand van 1 mei 1942 diende te gelden.162
Spitzen schreef in een uitvoerige MvA nog steeds van oordeel te zijn dat
het beter was geweest als de verplichting tot het geven van richtlijnen niet in
het wetsontwerp was opgenomen. Hij stemde in met de suggesties omtrent
het gelijkelijk erkennen van het rail- en wegvervoer en het nemen van de fei
telijke toestand op 16 december 1946 als uitgangspunt bij de vergunningaan
vragen. De peildatum 1 mei 1942 wees hij echter resoluut als 'onaanvaard
baar' van de hand.163 De samenwerkingsbepaling die tijdens de behandeling
in de Tweede Kamer in het wetsontwerp was gebracht zou volgens de minis
ter met name gelden voor de nog resterende aanvragen voor autobusdiensten van na december 1946. De CVP had dit terrein evenwel al grotendeels
afgehandeld. Het nieuwe artikel zou volop tot zijn recht kunnen komen op
het terrein van het groepsvervoer en vooral dat van de toerwagenritten en
het ongeregeld vervoer waar de CVP nog aan het begin van haar werkzaam-
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heden stond. Spitzen verklaarde niet bekend te zijn met het in het VV ge
noemde streven van de NS om in een aantal streekvervoerondememingen
de overheersende stem te krijgen. Zo’n streven zou ook niet de medewerking
van de minister krijgen. Overigens zag hij het als 'de taak van de Overheid
door wettelijke maatregelen en een daarop gegrond uitvoerend beleid dit
conflict van belangen (tussen de NS en de wegvervoerders, PvG) tot de voor
de Nederlandse Volkshuishouding in haar geheel meest juiste oplossing te
brengen’.164 Daarbij zag hij, zo verzekerde hij de Kamer, nationalisatie niet
als de oplossing van de problemen, maar intussen mocht de vrees voor na
tionalisatie niet in de weg staan aan het op redelijke wijze bij de vervoers
voorziening betrekken van openbare en semi-openbare instanties.
Het schrijven van de minister werd in de vakpers 'met gemengde gevoe
lens' begroet. Het vakblad van de FNOP kopte bij het verschijnen van het W
nog met 'Het particuliere bedrijf is troef', en het meende zelfs dat ‘een perio
de, waarin het particuliere bedrijf het loodje legde, een periode die aanving
in de bezettingstijd en daarna onder Minister Vos nog werd voortgezet, vol
komen (was) afgesloten'. Over de MvA was het blad duidelijk minder te
spreken. Spitzen kreeg het verwijt geen enkel vriendelijk woord over te heb
ben voor de vrijwillige samenwerking tussen ondernemers. Het deelde de
opvatting van de minister niet dat samenwerking binnen het kader van één
vergunning diende te geschieden. Ook was de Federatie het niet eens met de
afwijzing van 15 mei 1942 als basisdatum. Tenslotte vond men de verklaring
van de minister, dat de streekvervoerder geen aanspraak kon maken op een
voorkeurspositie ten aanzien van de toerwagenritten en het groeps- en onge
regeld vervoer, niet meer dan 'een platonische verklaring'.165
Het betoog van Kraaijvanger tijdens het openbare debat was het meest
kritisch en sloot nauw aan bij de wensen van de Federatie. Zo meende ook
hij dat voor de ondernemers voor wie een krachtens het vierde uitvoerings
besluit ingesteld beroep door de wet van 22 november 1947 ter zijde was ge
steld, de toestand op 1 mei 1942 als grondslag moest dienen. Verder meende
hij dat de minister het nieuwe artikel over de samenwerking te beperkt in
terpreteerde door het alleen van toepassing te verklaren op de gevallen van
na 16 december 1946, die door het CVP nog moesten worden behandeld. De
eis van één vergunning leek hem 'vooralsnog onjuist'.166 Ook senator W.C.
Wendelaar (W D ) huldigde deze opvatting.167 De mededeling van de minis
ter dat het geen opzettelijk streven van de overheid was geweest om deel te
nemen in de vervoersbedrijven, wilde Kraaijvanger wel aanvaarden, 'maar
het resultaat - de dochterondernemingen daarbij gerekend - is wel zo ge
weest. (...) Ik acht het daarom teleurstellend, dat de Minister niet als zijn
voornemen heeft te kennen gegeven om in geval van keuze bij de nieuwe
vergunningverleningen aan particuliere ondernemingen de voorkeur te ge
ven, waarvan ik meen, dat zij ontleend kan worden aan de nieuwe tekst van
de Wet Autovervoer Personen.'168 Hij voegde daar nog sarcastisch aan toe
dat Spitzens waardering voor hetgeen door het particulier initiatief tot stand
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was gekomen, hem enigszins deed denken 'aan een grafrede, waarin degene,
die niet meer in het land der levenden is, geprezen wordt'. AI met al was
door het 'min of meer academische betoog' van de minister zijn vrees, en die
van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging, voor een indirecte en
stille nationalisatie niet weggenomen. 'Wij hadden gehoopt, dat de Minister
kort en goed gezegd zou hebben: Ik zal het aantal vergunningen in handen
van de Nederlandsche Spoorwegen en haar dochters niet uitbreiden, doch
eerder verminderen.'169
Spitzens antwoord op de opmerkingen van Kraaijvanger bevatte enkele
opmerkelijke uitspraken. Zo stond hij opeens minder negatief tegenover de
verplichting tot het geven van openbare richtlijnen. 'Intussen heb ik mij hier
in wel kunnen schikken; ik begrijp ook de bedoelingen van de voorstellers
van het amendement, dat geleid heeft tot het opnemen van de verplichte
richtlijnen in het wetsontwerp.'170 En over het aantal vergunningen van de
NS en haar dochters merkte Spitzen op: ’(Hoewel) ik toch op het ogenblik het
orgaan, dat straks werken moet, niet in zijn vrijheid mag beperken door een
positieve uitlating, (...) (meen ik wel), dat hier in redelijkheid bepaalde gren
zen zijn bereikt.'171 Voor wat betreft de samenwerking gaf de minister echter
geen krimp. Dit diende te gebeuren onder één vergunning. Ook in andere
kwesties, zoals dat van de 'gedupeerden' en het toerwagenvraagstuk, waar
Wendelaar een volledige vrijheid voor bepleitte, kwam de minister niet met
concessies.
De Eerste Kamer nam het wetsontwerp op 22 november 1949 zonder
hoofdelijke stemming aan.172

'Een min of meer geprikkelde stemming'
De FNOP schreef in haar orgaan Beroeps Autovervoer Personen dat haar be
zwaren bleven bestaan, maar ook dat zij er op bleef vertrouwen dat het par
lement de belangen van de particuliere vervoerders niet uit het oog zou ver
liezen.173 Dit vertrouwen werd niet beschaamd. Nadat Spitzen, bij besluit
van 23 augustus 1950 (Stbl. K373) de beloofde richtlijnen had uitgevaardigd,
klommen de verdedigers van het particuliere initiatief weer op de barrica
den. Dat de Tweede Kamer de gelegenheid kreeg de richtlijnen bij de begro
ting voor 1951 te bespreken, roemde Algera als 'ongetwijfeld een sportieve
opvatting' van de minister.174 Maar dit weerhield enkele afgevaardigden er
niet van om tijdens deze (wellicht laatste) mogelijkheid nog een keer 'ouder
wets' kritische beschouwingen te houden. De voorzitter van de vaste com
missie, Schilthuis, bemerkte tot zijn verbazing 'een min of meer geprikkelde
stemming'. Het gevoerde vooroverleg tussen de minister en de begrotings
commissie was volgens hem naar ieders tevredenheid verlopen en ook in de
(vak)perscommentaren was geen sprake van een algemeen verzet tegen de
richtlijnen, maar gold de kritiek slechts enkele kleine punten.175
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Met name de beschouwingen van Algera, Krol, N. van den Heuvel (KVP)
en Zegering Hadders waren kritisch van toon. Daarbij stond de onderlinge
verhouding tussen de verschillende soorten vervoer in het brandpunt van de
belangstelling. Het ging hierbij om de verhouding tussen de (grote) streek
vervoerders enerzijds en de (veelal kleine) groepsvervoerondernemingen,
het ongeregeld vervoer en de toerwagenvervoerders anderzijds. Die laatste
terreinen werden beschouwd als de laatste nog resterende bolwerken van de
particuliere ondernemers. Zij dienden voldoende levenskansen te krijgen en
hoorden zeker geen achterstand op te lopen ten opzichte van het streekver
voer dat (deels) bestond uit semi-overheidsbedrijven. Krol drukte het als
volgt uit: 'Ik acht het ongehoord, dat de monopolie bezittende streekvervoer
der de particulier de laatste hem gelaten bestaansmogelijkheid ontneemt.'176
Ook Algera vond de richtlijnen wel zeer gunstig voor de streekbedrijven.
Volgens hem stond de rentabiliteit van deze bedrijven voorop en pas dan
kwam het belang van 'de eenzame strijder voor zijn bestaan', de ongeregelde
vervoerder dus.177
Het tweede discussiepunt was de 'CAP-gedachte', ofwel de gedachte dat
samenwerking kon worden verkregen zonder dat de zelfstandigheid van de
participerende ondernemers werd aangetast. De minister was met de CAP in
overleg, maar men kon niet tot overeenstemming komen over de vraag of de
samenwerkende ondernemers ieder afzonderlijk of als groep voor een ver
gunning in aanmerking dienden te komen.
De discussie leidde tenslotte tot enkele nuanceringen die, zo meende de
minister, de uitzichten voor de vrije ondernemers wat rooskleuriger maak
ten. De minister gaf voor de duidelijkheid ook aan waar voor hem de gren
zen lagen. Zo mocht het streekvervoer niet zodanig worden afgeroomd dat
een potentieel rendabel bedrijf niet rendabel zou worden. In de tweede
plaats was hij niet bereid in de richtlijnen de datum van 22 november 1947
los te laten. Dit zou immers opnieuw chaos betekenen in het personenver
voer. Tenslotte meldde de minister weliswaar welwillend te staan tegenover
het 'idee-CAP', maar men had hem er niet van kunnen overtuigen dat de
CAP-gegadigden een sluitende vervoersvoorziening konden bieden en hij
was niet van plan zichzelf, noch de CVP te binden aan een eventuele toezeg
gingSpitzen maakte tijdens het debat nog een opmerkelijke draai. In zijn ant
woord op de vraag van Algera of de minister bereid was de richtlijnen nog
niet in werking te doen treden, maar eerst hierin nog enkele wijzigingen aan
te brengen, antwoordde Spitzen in eerste termijn nog ontkennend.178 Hij was
weliswaar gaarne bereid tot nader overleg, maar de amvb was al in werking
en hij vond het onjuist deze op te schorten. In tweede termijn verklaarde hij
weliswaar opnieuw geen behoefte te hebben aan een aanvulling of wijziging,
maar hij voegde daar aan to e :'(...) wanneer er wel behoefte aan is in de kring
van de Kamer, wil ik daar niet afwijzend tegenover staan.' Vervolgens
verklaarde hij enkele minuten later: 'Ik ben dus bereid om verschillende
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punten van dit debat, die zich daarvoor lenen, tot uitdrukking te brengen in
een aanvulling, eventueel een wijziging, van enkele richtlijnen (...).'179 Tot
een wijziging of aanvulling tijdens het bewind van Spitzen is het niet meer
gekomen. Ook zijn opvolger Wemmers heeft de richtlijnen niet meer
gewijzigd. Dat zou Algera pas doen, nadat hij in 1952 minister van Verkeer
en Waterstaat was geworden.

De Wet autovervoer goederen
Het ontwerp van Vos
Acht maanden voor de indiening van het wetsontwerp tot herziening van de
WAP maakte Vos het ontwerp-Wet autovervoer goederen (WAG) bij de
Tweede Kamer aanhangig. Een maand voor zijn aftreden stuurde hij nog de
MvA naar de Kamer. Zijn opvolger Spitzen diende een tweetal nota's van
wijzigingen in. Wemmers, de derde minister op rij, nam de mondelinge be
raadslagingen in Tweede en Eerste Kamer voor zijn rekening. Na bijna vier
jaar, in augustus 1951, verscheen de WAG in het Staatsblad. De eerste regel
geving op dit gebied werd het derde en vierde uitvoeringsbesluit van 18 juni
1940. Hierin was bepaald dat zowel voor het beroepsvervoer (vervoer voor
derden tegen betaling) als het eigen vervoer (vervoer voor eigen bedrijf) een
vergunningenstelsel van kracht werd. Deze besluiten bleven van kracht tot
in 1951 de WAG in werking trad.
Vos meende dat de opvatting algemeen verbreid was dat naast het perso
nenvervoer ook het goederenvervoer over de weg en te water wettelijke re
geling vereiste. Door de drie wetten voor personen- en goederenvervoer zou
een geheel van wettelijke maatregelen worden verkregen 'op grond waarvan
binnen elke vervoerstak ten dienste van de onderscheidene daarbij betrok
ken belangen juiste verhoudingen kunnen worden geschapen en verder de
grondslag van de juiste verhoudingen tussen de verschillende vervoerstak
ken kan worden gelegd1.180 Of er voor de coördinatie nog afzonderlijke wet
geving nodig was, zou eerst blijken als de verschillende wetten enige tijd in
de praktijk hadden gewerkt.
De uitvoeringsbesluiten uit de bezetting kenmerkten zich door een grote
mate van overheidsbemoeiing. Dit was onvermijdelijk volgens Vos: 'Eerst
wanneer de organisatie van het bedrijfsleven zich zal hebben gevestigd, zal
de Overheid zich op bepaalde onderdelen wellicht kunnen terugtrekken en
aan de bedrijfsgenoten zelf, met de Overheidssanctie en controle, een ruime
re taak overlaten.'181 Het ontwerp-WAG moest worden gezien als een 'over
gangsregeling tussen het straffe regime van de bezettingstijd en de toestand,
die de ondergetekende als de uiteindelijk wenselijke voor ogen staat'.182 Wat
dat ideaalbeeld dan wel was, werd niet expliciet vermeld.
De WAP diende bij de opstelling van het ontwerp-WAG als voorbeeld. De
toestand bij het goederenvervoer vertoonde wel grote verschillen met die
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van het personenvervoer op het ogenblik van de invoering van de WAP.
Vóór de invoering van de WAP was het personenvervoer per autobus al aan
een vergunning gebonden en was er dus al een zekere ordening aanwezig.
Daarnaast was het aantal bedrijven bij de vrachtautodiensten 'enkele malen'
groter dan het aantal autobusdiensten bij de inwerkingtreding van de WAP.
Volgens Vos sprak het vanzelf dat concentratie van ondernemingen noodza
kelijk was als men de bonte hoeveelheid van bedrijven en bedrijfjes wilde
structureren in een 'welgeordend verkeersapparaat'. Dat besef drong meer
en meer door tot het bedrijfsleven waar allerwege pogingen tot samenwer
king en samensmelting in het werk werden gesteld. De overheid diende dit
streven zo veel mogelijk te stimuleren. 'Hier en daar zal dus moeten worden
gesnoeid, echter zal de vrije ontwikkeling niet verder en niet meer mogen
worden beperkt, dan de harmonische ontplooiing van het gehele vervoersapparaat gebiedt. De zorg voor die ontplooiing eist ook, dat bij elke te nemen
maatregel het verband met het spoorweg- en waterverkeer in het oog wordt
gehouden. En daarnaast zal men moeten bedenken, dat elke maatregel van
concentratie en inperking sociale gevolgen ten aanzien van de ondernemer
en zijn personeel kan hebben.'183
Grofweg onderscheidde het ontwerp-WAG drie soorten vervoer: het ge
regeld, het ongeregeld en het eigen vervoer.184 Voor de eerste twee catego
rieën was een vergunning noodzakelijk, uitgegeven door respectievelijk de
Commissie Vergunningen Goederenvervoer (CVG) en de Rijksinspecteur
van het Verkeer. Voor het eigen vervoer was een inschrijving bij de Rijksin
spectie voldoende. De vergunningen hadden een looptijd van tien jaar, de
inschrijving een termijn van vijf jaar. Aan het eigen vervoer was bovendien
een verplicht lidmaatschap van een eigen-vervoersorganisatie gekoppeld.
In alle drie categorieën bestond de mogelijkheid van weigering, wijziging
of intrekking van de vergunning of inschrijving op grond van 'het algemeen
vervoersbelang'. Dit was onder andere noodzakelijk voor de 'onvermijdelijke
concentratie', voor het vermijden of opheffen van te grote capaciteit en het
vermijden of herstellen van ernstige schade aan andere vervoersbelangen.185
Vos vermoedde dat de organen die waren belast met de vergunningenpolitiek 'naar samenstelling of aard niet voldoen aan de bij velen bestaande
wens, dat het bedrijfsleven op vervoersgebied zelf aan die uitvoering aan
stonds zal medewerken'.186 Het was echter een noodzakelijk kwaad en aan
goede bedoelingen leek het hem niet te ontbreken getuige zijn opmerking
dat hij 'ervan overtuigd (was), dat er ook bij het vervoer langs de weg een
belangrijke taak voor de organen van het bedrijfsleven is weggelegd. Zodra
die organisatie een voldoende vaste vorm heeft aangenomen, zal moeten
worden overwogen, hoe en in welke mate zij in de eigenlijke uitvoering der
wettelijke maatregelen kan worden betrokken.'187 Vooralsnog moest het be
drijfsleven volstaan met een adviserende taak in de (naar analogie van de
WAP) in het ontwerp voorziene adviescommissie. De commissie zou een
brede samenstelling krijgen: ook het vervoer te water, het eigen vervoer
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(verladers) en het spoorwegvervoer waren erin vertegenwoordigd, hetgeen
het coördinerende karakter van de regeling nog een§ accentueerde.
Het ontwerp voorzag verder nog in de mogelijkheid om in het (on g ere
gelde vervoer bij amvb regels te stellen omtrent goedkeuring, vaststelling en
aankondiging van de vervoerstarieven en -voorwaarden.

'Zeer ernstige bezwaren'
Nadat de vaste commissie voor Openbare Werken, Verkeers- en Waterstaatsaangelegenheden het ontwerp in enkele vergaderingen had besproken,
gaf zij enkele belanghebbende organisaties op hun verzoek de gelegenheid
hun standpunten uiteen te zetten. Vervolgens achtte de commissie het wen
selijk om via een gesprek met de minister een beter inzicht te krijgen in de
bedoelingen van de regering, omdat er van verschillende kanten bezwaren
tegen het ontwerp waren ingebracht, 'waaronder zeer ernstige', aldus het
W . 188
De meerderheid van de commissie drong erop aan het wetsontwerp ge
zamenlijk te behandelen met het ontwerp voor de binnenscheepvaart. De
minister n het debat zijn? De volgende editie van het blad kopte triomfante
lijk: 'Eindelijk rechtszekerheid voor de particuliere beroepspersonenvervoerders'. Wat was er gebeurd?
Typerend voor het belang dat de Kamer aan het debat hechtte was het
verzet van Algera op het voorstel van de kamervoorzitter de spreektijd te
rantsoeneren. Drie kwartier spreektijd volstond niet volgens het kamerlid,
omdat 'wij thans eindelijk kunnen houden een principieel debat over de vervoerspolitiek, iets waarop het bedrijfsleven reeds ing.189 Sommigen meenden
dat de overheid zich principieel niet met het wegvervoer diende in te laten,
tenzij het algemeen belang daartoe noopte. Anderen hadden hiertegen geen
principiële bezwaren: 'Het vervoer raakt onze nationale economie en het al
gemeen belang ten nauwste. Daarom is het noodzakelijk, dat de Overheid
voldoende invloed heeft om zekerheid te hebben, dat deze taak behoorlijk
wordt vervuld. Deze leden meenden, dat er ten aanzien van het goederen
vervoer echter voldoende plaats voor particuliere ondernemingen over
blijft.'190 Vos schreef dat de vraag of de overheid moest deelnemen aan het
wegvervoer ontkennend moest worden beantwoord, of ze daaraan mocht
deelnemen, bevestigend. Hij zag dan ook niets in het plan om de ATO, een
dochteronderneming van de NS die zich, tot groot ongenoegen van de parti
culiere wegvervoerders en haar medestanders in de Kamer, met het wegver
voer bezighield, terug te brengen tot een afhaal- en besteldienst. Wel zegde
hij toe nader te onderzoeken of kon worden nagegaan of de door de NS ge
hanteerde tarieven redelijk waren.191 De instelling van een tarievencommissie, zoals de minister overwoog, werd door de Kamer met algemene in
stemming begroet. De tarievencommissie zou het karakter van een studieor-
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gaan moeten krijgen waarin alle vervoerstakken vertegenwoordigd werden.
Het weg- en watervervoer zou daarin kunnen adviseren over spoorwegaangelegenheden, de spoorwegen over het weg- en watervervoer.
Hoewel de gehele vaste commissie het principe van een vergunningen
stelsel onderschreef, hadden verscheidene leden 'zeer ernstige bezwaren' te
gen de wijze waarop dit werd gerealiseerd in het ontwerp. Volgens hen
maakte het ontwerp de ondernemers 'vrijwel rechteloos', want zij hadden
geen enkele zekerheid omtrent het voortbestaan van hun onderneming. Ook
zij die wel een vergunning wisten te bemachtigen hadden geen zekerheid
dat deze hun niet te eniger tijd werd afgenomen, terwijl de schadeloosstel
ling in het geval van niet verlengen of intrekking van een vergunning 'zeer
onvoldoende' geregeld was. De minister kwam deze leden enigszins tege
moet door te bepalen, 'dat niet verlengde vergunningen altijd nog zekere geval voor geval te beoordelen - tijd geldig blijven'.192
Vos zei ook toe te overwegen de term 'algemeen vervoersbelang' een ze
kere definitie te geven. Deze term beheerste immers het gehele ontwerp,
maar bood weinig houvast. Daar waren de minister en de commissie het
over eens.193
Van verschillende zijden was er kritiek op de 'wel zeer vergaande delega
tie van bevoegdheden'. Men drong er bij de minister op aan meer in de wet
zelf vast te leggen. De minister zegde toe te zullen nagaan of dit mogelijk
was. Ook verklaarde hij nader te overwegen in hoeverre er richtlijnen voor
de commissie bij de vergunningverlening in de wet konden en moesten wor
den opgenomen.
De commissie was wel unaniem van oordeel dat het aantal ondernemers
in het goederenvervoer te groot was en dat concentratie nodig was. Een
vrijwillige samenwerking tussen de verschillende ondernemers, bijvoorbeeld
door oprichting van coöperaties was hiervoor de beste oplossing. Sommige
leden meenden zelfs dat met vrijwillige samenwerking moest worden vol
staan.194 De minister maakte bij zijn uiteenzetting ter zake van de concentra
tie onderscheid maken tussen geregeld en ongeregeld vervoer. Bij het gere
geld vervoer moest men, eventueel met hulp van de overheid, trachten te
komen tot vrijwillige samenwerking in de vorm van coöperaties. Opmerke
lijk was wel dat de minister betwijfelde 'of men nu reeds moet streven naar
streekvervoersondernemingen; hij achtte het nog niet zeker, dat een zo ver
gaande concentratie wenselijk' was.195 Bij het ongeregeld vervoer kon onder
meer worden gesaneerd door 'wering van onbekwamen (en) door samen
werking op vrijwillige basis'. Volgens Vos hoefde het vergunningverlenend
gezag niet rechtstreeks in te grijpen om deze doeleinden te bereiken.196
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Laatste daad van minister Vos
Ruim een maand na het verschijnen van het W had Vos zijn MvA al klaar.
Optimistisch heette het dat 'de voorgestelde regeling in haar algemene opzet
bevrediging heeft gegeven' en het zou volgens de minister 'zeer wel mogelijk
zijn, voor de ingebrachte bezwaren, voor zover zij door een nadere toelich
ting niet vervallen, een bevredigende oplossing te vinden'.197
Vos verdedigde zijn ontwerp-WAG met verve, maar kwam ook op enkele
punten de commissie tegemoet. Het had hem enigszins verbaasd dat in het
W werd gevraagd naar de bedoeling van de regering met dit ontwerp en op
welke wijze zij de daarin voorziene middelen wilde toepassen. Uit het VV
proefde hij namelijk een overeenstemming wat betreft doel en middelen. Om
alle misverstand te vermijden vatte hij het als volgt nog eens sam en :'(...) het
scheppen van bevredigende toestanden binnen de bedrijfstak van het goede
renvervoer met vrachtauto's en van de voorwaarden, waaronder deze be
drijfstak de hem toekomende plaats in het vervoerswezen zal kunnen vin
den. En wat de wijze aangaat, waarop dit doel zal moeten worden bereikt,
wil de ondergetekende herhalen, dat hier voorzichtig en geleidelijk zal te
werk moeten worden gegaan en dat van een ruw of overhaast ingrijpen in
het bedrijfsleven geen sprake behoeft te zijn. Noch subordinatie van het
wegvervoer aan een andere vervoerstak, noch subordinatie van het ene deel
van het wegvervoer aan het andere zouden in overeenstemming zijn met de
bedoeling van het wetsontwerp'.198 Van een blanco volmacht aan de regering
was absoluut geen sprake. Dat de uitvoeringsorganen met ruime bevoegd
heden werden bekleed, was echter onvermijdelijk, maar het centraal stellen
van het algemeen vervoersbelang en de ruime mogelijkheden van beroep
waren toch waarborgen voor een goede ontplooiing van het autovervoer.
Vos gaf gehoor aan de suggestie de inhoud en de betekenis van de term
algemeen vervoersbelang in het ontwerp te omschrijven. Hieronder diende
te worden verstaan 'het belang ener rechtvaardige en evenwichtige beharti
ging der onderscheidene bij het vervoer van goederen met vrachtauto's be
trokken belangen'.199 Voorts werd in het ontwerp vastgelegd dat indien een
vergunning werd geweigerd of ingetrokken in het algemeen vervoersbelang
een 'uitdrukkelijke en met reden omklede' motivatie moest worden gegeven.
Hiermee achtte Vos het buiten twijfel gesteld dat het niet de bedoeling was
de ondernemers aan de willekeur van de overheid prijs te geven. De termijn
van ten hoogste tien jaar die aan de vergunningen zou worden gesteld, was
niet bedoeld om telkens na tien jaar alles op losse schroeven te zetten en de
ondernemers in het onzekere te laten, maar was noodzakelijk omdat de over
heid de mogelijkheid moest hebben om, met het oog op de openbare belan
gen, principiële wijzigingen in het vervoersbeleid aan te brengen als de be
drijfstak zelf op dat vlak in gebreke bleef.200 Enige rechtszekerheid gaf ook
de nieuwe bepaling dat zonder nader onderzoek werd aangenomen dat on-
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dernemers die op 1 augustus 1939 al werkzaam waren in de vervoerssector,
voldeden aan de eisen van vakbekwaamheid en kredietwaardigheid.
De minister weigerde een door sommige leden van de commissie geop
perd voorstel om een schadeloosstelling ten laste van het Rijk in het ontwerp
op te nemen. Deze leden vonden de bestaande redactie onvoldoende. Zij
hield in dat bij beslissingen over het intrekken en verlenen van vergunnin
gen erop gelet zou worden of er tussen degene aan wie een vergunning ver
leend zou worden en degene wiens vergunning eventueel zou worden inge
trokken, een schadevergoedingsregeling tot stand was gekomen. Een deel
van de commissie wilde het Rijk de schadevergoeding laten betalen, omdat
het vaak moeilijk te bepalen was wie hoeveel baat had bij zo'n vergunning
verlening. Hierdoor zou het vergunningverlenende gezag bovendien voor
zichtig worden bij het nemen van ingrijpende beslissingen. De minister vond
de bestaande bepaling evenwel voldoende. Als er geen derden waarneem
baar voordeel hadden, moest de vergunninghouder 'geacht worden door de
verkoop van zijn materieel voldoende te zijn schadeloos gesteld'. Wel wer
den de bestaande bepalingen, die alleen voor het geregelde vervoer van toe
passing waren, ook van toepassing op het ongeregelde vervoer.201
De minister wees ook de kritiek van de hand dat het systeem te centralis
tisch was opgesteld. De klacht dat het ontwerp wel zeer vergaande delegatie
van bevoegdheden inhield, was volgens Vos ongegrond. In het vervoerswe
zen was nog geen sprake van vast omlijnde verhoudingen en derhalve was
het niet mogelijk om meer dan algemene beginselen in de wet vast te leggen,
terwijl de wijze waarop deze nader geconcretiseerd dienden te worden eerst
bij de toepassing zou blijken. Hij achtte het ook niet mogelijk en wenselijk
om de richtlijnen voor de CVP in de wet zelf op te nemen. De enige van be
lang zijnde tegemoetkoming aan de wens van de commissie om meer in de
wet zelf te regelen betrof een aanpassing van de artikelen betreffende de ad
viescommissie. Regels omtrent instelling, samenstelling en taak van de ad
viescommissie zouden niet bij amvb worden gegeven, maar kwamen in de
wet zelf vast te liggen 202 De indiening van de MvA was een van de laatste
daden van minister Vos.

Anders van toon
Vos' opvolger Spitzen kondigde in zijn eerste begroting al aan dat hij in het
ontwerp-WAG enkele wijzigingen zou aanbrengen.203 Het duurde vervol
gens nog tot mei 1950 eer hij een nota van wijzigingen indiende. Hiervoor
had hij overleg gevoerd met de Bedrijfsgroep Wegvervoer, de vertegenwoor
diger van het bedrijfsleven. Inmiddels was de herziening van de WAP met
de kamers besproken. De uitkomst van deze debatten had uiteraard ook
haar weerslag op het ontwerp-WAG.
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Tijdens die debatten over de WAP was ook al enigszins vooruit gelopen
op de regeling van het goederenvervoer. Dit gebeurde naar aanleiding van
de rede die Spitzen had gehouden bij de instelling van het nieuwe bestuur
van de Bedrijfsgroep Wegvervoer. De minister zou daar een plan hebben
ontvouwd, dat erop neer kwam dat het beroepsgoederenvervoer in de gele
genheid zou worden gesteld op 'de basis van vrijwilligheid, onderling over
leg en samenwerking de nodige orde in den bedrijfstak te scheppen'. Vol
gens de leden die hiervan in het VV bij het WAP-ontwerp melding maakten,
was 'er maar weinig overeenstemming tussen hetgeen de Minister voorstaat
en met zijn verantwoordelijkheid dekt op het terrein van het personenver
voer en hetgeen de bewindsman heet voornemens te zijn ten aanzien van het
goederenvervoer'.204 De minister antwoordde dat er van een tegenstelling
geen sprake was. Op het gebied van het personenvervoer was echter al het
nodige gebeurd, terwijl het goederenvervoer nog onbetreden terrein was. Hij
koesterde de hoop dat door de ervaringen die waren opgedaan met de WAP
'met de ondernemers een samenwerking zal worden verkregen, die de
Overheid de mogelijkheid zal geven de daar te scheppen orde te bereiken als
vrucht van een wederzijds daarop gerichte werkzaamheid'.205
Kraaijvanger kwam hierop in het mondelinge debat over de WAP terug.
De woorden van de minister aanvaardde hij graag als een aanduiding van
het toekomstige beleid. Maar, zo voegde hij hieraan toe: 'Ik kan (...) niet nala
ten (...) de opmerking te maken, dat de Minister bij de achter ons liggende
ontwikkeling van de ordening van het personenvervoer als Secretaris-Generaal, waarnemend de taak eens Ministers, een indruk van zijn beleid in de
praktijk heeft gegeven, waarbij van zijn voorliefde voor een vrijwillige sa
menwerking van ondernemers niet altijd is gebleken.'206
Het betoog van senator Kievit (PvdA) was heel anders van toon en strek
king. Hij was er niet bijzonder gerust op dat met de ondernemers een sa
menwerking kon worden verkregen waardoor de overheid orde kon schep
pen in het goederenvervoer. Ter illustratie van zijn betoog wees hij op een
artikel van de vice-voorzitter van de Bedrijfsgroep Wegvervoer, waarin deze
melding maakte van wrijvingen tussen de werkgeversverenigingen onder
ling en met de werknemersafgevaardigden. Hij wilde dat de overheid de
teugels stevig in handen hield zolang een dergelijke mentaliteit bij de onder
nemers de overhand had.207 Spitzen was wat verlegen met het uitlekken van
hetgeen hij met de Bedrijfsgroep had besproken. Hij weet deze 'overigens
willekeurige indiscretie' aan de 'jonkheid van dit betrekkelijk nieuwe gezel
schap', bij hetwelk hij om geheimhouding had aangedrongen omdat hij nog
met voorstellen bij het parlement moest komen. Hij was het met Kievit eens
dat het nog niet zo best boterde in die bedrijfsgroep, maar hij was toch vast
besloten de weg van overleg te volgen in 'de overtuiging, dat bij een iets lan
gere samenwerking deze verhoudingen stellig en spoedig beter zullen kun
nen worden1.208
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De belangrijkste wijziging die Spitzen aanbracht in het ontwerp-WAG van
Vos was het logische vervolg op het aannemen van het amendement-Maenen-Algera bij de behandeling van de WAP, waardoor in de wet uitdrukke
lijk het streven naar vrijwillige samenwerking werd neergelegd. In het ontwerp-WAG kreeg deze gedachte zelfs een prominentere plaats. Een nieuw in
te voegen artikel bepaalde dat de CVG, hetzij op verzoek van belanghebben
den, hetzij ambtshalve, de beslissing op een aanvrage voor een vergunning
tweemaal een jaar kon opschorten teneinde de betrokken ondernemers in
staat te stellen door onderling overleg tot samenwerking te komen. Daarbij
konden de ondernemers de hulp inroepen van een door de minister aan te
wijzen hoofdambtenaar. Voor alle zekerheid meldde Spitzen dat deze hoofd
ambtenaar 'niet anders dan op verzoek van ondernemers, die tot samenwer
king wensen te komen, kan optreden'.209 Een tweede wijziging die recht
streeks het gevolg was van de behandeling van de WAP was het opnemen
van de verplichting tot het geven van openbare richtlijnen aan de vergun
ningverlenende organen. Verder werd de schadevergoedingsregeling geheel
gelijk aan die in de WAP. Spitzen wijzigde ook de competentie verdeling van
de vergunningverlenende organen. Voortaan moesten alle vergunningaan
vragen worden gericht aan de CVG, maar worden ingediend bij de betrok
ken rijksinspecteur. Deze zond de aanvragen, zonodig voorzien van toelich
ting en advies, door aan de CVG, tenzij deze volgens een algemene machti
ging de betrokken rijksinspecteur de afdoening had overgedragen. De richt
lijnen aan de CVG moesten waarborgen dat aanvragen, die van wezenlijk be
lang waren voor de landelijke vervoersvoorziening, door de CVG en de ove
rige door de rijksinspecteurs werden behandeld en afgedaan.
Ook Spitzens uiteenzetting over het doel en de middelen van de wet was
van belang. Terecht merkte een van de vakbladen op: 'Hieruit blijkt, dat de
Minister zich niet heeft willen bepalen tot het aanbrengen van wijzigingen in
het ontwerp van zijn ambtsvoorganger; hij heeft integendeel het ontwerp in
zijn geheel het stempel van zijn persoonlijk inzicht willen geven. Dit is ui
termate belangrijk, omdat daarmee voor wat betreft het merendeel der be
langrijke onderwerpen, die in het verband met de wet de aandacht verdie
nen, een antwoord is gegeven op de vraag, of zij vanuit het standpunt van ir.
Vos, dan wel vanuit dat van de huidige bewindsman dienen te worden ge
zien.'210 Het voornaamste verschil van inzicht tussen Vos en Spitzen was niet
het doel van de wet, maar betrof het vraagstuk van de verhouding tussen
overheid en bedrijfsleven bij de uitvoering van de wet. Terwijl Vos veel
ruimte had gelaten aan overheidsbemoeiing, gaf Spitzen de voorkeur aan
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, opdat de openbare en parti
culiere belangen met elkaar in overeenstemming zouden worden ge
bracht.211 Spitzen verkoos een regeling 'die misschien aanvankelijk minder
volmaakt zoude zijn, maar die voor de ondernemers een zekere mate van
overtuigingskracht heeft, boven een van boven opgelegde, die van de aan
vang af beter sluitend zoude zijn, maar die deze kracht niet of in mindere
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mate zou bezitten'.212 Niettemin stond het ook voor Spitzen vast dat beper
king van het aantal ondernemingen in het goederenverkeer over de weg on
vermijdelijk was. En hoewel dit allereerst door middel van onderlinge sa
menwerking gestalte diende te krijgen, bleef de uiteindelijke beoordeling
van het resultaat van de samenwerking een taak van de overheid.213

Opnieuw overleg
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vond het na bestudering van
de door Spitzen ingediende nota van wijzigingen wenselijk nogmaals met de
minister in mondeling overleg te treden. Aangezien het ontwerp-WAG in
sterke mate het karakter had van een raamwet, was het zeker van betekenis
te weten hoe de minister bepaalde dingen interpreteerde. Veel nieuwe ge
zichtspunten leverde dit overleg echter niet op. Spitzen verzette zich tegen
een coördinatiewet die, naast de grondwetten van het vervoer, de drie ver
voerstakken op elkaar zou moeten afstemmen. Volgens de minister was het
vervoer daarvoor te dynamisch en 'een theoretische coördinatie zou in dit
stadium een soort van revolutie in het bedrijf ontketenen'.214 Ook kwam de
minister met wat cijfermateriaal over de brug, waaruit een indruk kon wor
den verkregen hoe het stond met de bereidheid tot samenwerking. Op een
totaal van 4900 bedrijven met één en 2367 bedrijven met twee vrachtauto's
waren in de voorbije twee jaar 256 bedrijven in andere bedrijven opgegaan.
Daar stond echter in 38 gevallen weer een splitsing van bedrijven tegenover.
De minister merkte dan ook op dat 'stellig niet van een sterke vrijwillige
concentratie gesproken (kan) worden'.215 Sommige leden van de commissie
vroegen zich daarentegen af of de tendens tot vrijwillige samenwerking niet
zo sterk was 'dat aan een sanering met behulp van maatregelen van boven af
geen behoefte bestaat' en of men niet kon volstaan met het stellen van eisen
van vakbekwaamheid en kredietwaardigheid.216 Een belangrijk strijdpunt
bleef de vraag of de vergunningen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd
dienden te worden afgegeven.217 Ook in het mondeling debat stond dit punt
bij de meeste kamerleden hoog op het lijstje van aandachtspunten.

Wemmers dreigt
Minister Spitzen kreeg geen gelegenheid zijn karwei af te maken. Het wets
ontwerp was inmiddels dusdanig gewijzigd dat zijn opvolger Wemmers het
al na enkele maanden ter openbare behandeling in de Tweede Kamer bracht.
Voor de nieuwe minister betekende dit tevens zijn debuut voor wat de vervoerspolitiek betrof. 'Een debat van groot formaat is het niet geworden', con
stateerde Nederlands Transport na afloop.218 Dit was ook niet te verwachten;
door de langdurige schriftelijke voorbereiding was het ontwerp immers al
helemaal voorgekauwd. Spitzen kreeg van enkele kamerleden alle lof voor
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de wijze waarop hij het toch omstreden ontwerp-Vos had getransformeerd
tot een voor hen acceptabel wetsontwerp. Zo stelde Algera dat de ingrijpen
de wijzigingen stellig een verbetering betekenden en hij hoopte dat Wem
mers ook zoveel mogelijk aan de wensen van de Kamer tegemoet wilde ko
men.219 Zoals bleek uit het aantal ingediende amendementen resteerden er
toch nogal wat wensen. Algera kwam met zijn amendement om de vergun
ningen voor onbepaalde tijd te laten gelden in aanvaring met de minister.220
Wemmers verzette zich hevig omdat hij niet ten onrechte meende dat hier
door de bodem onder het ontwerp werd weggeslagen. De minister zette
zware middelen in: bij aanvaarding van het amendement 'zou ik mij ernstig
moeten beraden over de consequenties daarvan'.221 N. van den Heuvel
(KVP) en Schilthuis (PvdA) dienden een amendement in dat beoogde de be
grensde geldigheidsduur te laten bestaan, maar dat toch grotere garanties
bood op verlenging van de vergunning. Wemmers was hiervan duidelijk
meer gecharmeerd en nam het over.222 Algera liet het nog wel tot een stem
ming komen over zijn amendement, maar het mocht niet baten. Het amen
dement werd verworpen met 34 tegen 28 stemmen. ARP, CHU, VVD, CPN
en SGP stemden vóór, KVP en PvdA tegen.223
Algera was succesvoller met zijn amendement om de delegatie van be
voegdheden aan de rijksinspecteurs niet via een machtiging maar via een
amvb te laten plaatsvinden waardoor deze openbaar gemaakt werd. Hoewel
Wemmers het amendement ontraadde, werd het met 39 tegen 21 stemmen
aangenomen. De PvdA, gesteund door de KVP-leden F. van Vliet, Th. Koer
sen, J. de Haas en J. Maenen, stemde tegen. De overige KVP'ers, de ARP,
CHU, CPN, VVD en SGP stemden voor.224 Algera diende voorts een tweetal
amendementen in om Gedeputeerde Staten (en daardoor het regionale ele
ment) een grotere rol toe te bedelen. Volgens het ene diende een vertegen
woordiger van GS zitting te nemen in de CVP, overeenkomstig de bepalin
gen in de WAP. Wemmers nam het amendement over, maar pas nadat Alge
ra het stemrecht van de GS-vertegenwoordiger had laten vallen.225 Algera's
tweede amendement moest concurreren met een amendement-Schilthuis.
Algera wilde het college van GS laten optreden als beroepsinstantie van be
slissingen van de rijksinspecteur in de provincie. Schilthuis ging minder ver:
een vertegenwoordiger van GS zou moeten worden toegevoegd aan de door
de minister te horen beroepscommissie. Nadat Wemmers het amendementAlgera ernstig had afgeraden en bereid bleek het amendement-Schilthuis
over te nemen, trok Algera zijn amendement in.226 Wemmers nam tenslotte
nog een drietal, bijna kamerbreed gesteunde amendementen over. In de eer
ste plaats het amendement-Van den Heuvel-Schilthuis dat een verscherpte
redactie betekende van het artikel dat bepaalde dat de overheid steun diende
te verlenen aan het vrijwillige streven tot samenwerking.227 In de tweede
plaats het amendement-Schilthuis-Van den Heuvel dat de tweejarige opschortingstermijn (voor de beslissing op vergunningaanvragen in geval van
plannen tot samenwerking) bekortte tot een jaar.228 Tenslotte nam Wemmers
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het amendement-Van den Heuvel-Schilthuis over waardoor in de conside
rans van de wet vastgelegd werd dat men met de toekomstige instelling van
PBO-organen rekening hield.229 Het wetsontwerp werd vervolgens zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.230
Tijdens het debat had Algera de minister verzocht een staatscommissie in
te stellen, die het probleem moest onderzoeken van de NS-deelneming in het
personen- en goederenvervoer en die tevens de verhouding tussen NS en
particuliere ondernemingen moest bestuderen.231 Wemmers meende dat bij
de vergunningverlening de belangen van overheids-, semi-overheids- en
particuliere ondernemingen op één lijn dienden te staan en dat de coördina
tie zoveel mogelijk gelijke concurrentievoorwaarden moest scheppen. In de
beschouwingen van Algera, Krol en N. van den Heuvel meende hij te heb
ben beluisterd dat de (semi-)overheidsbedrijven een meer subsidiaire rol ten
opzichte van het particuliere bedrijf moesten vervullen. Een adviesvoorstel
sprak hem wel aan, maar liever schakelde hij daarvoor een SER-commissie
in. Hij was zich ervan bewust dat een dergelijk advies wel enige tijd op zich
zou laten wachten, maar hij vond dat belangrijk genoeg om met de richtlij
nen aan de CVG te wachten tot het advies binnen zou zijn.232 Pas op 19 de
cember 1953 stelde de commissie vervoersvraagstukken haar rapport over
de 'deelneming door de Nederlandsche Spoorwegen aan het Goederenver
voer over de weg, respectievelijk te water' vast.233

De Wet goederenvervoer binnenscheepvaart
Minister Vos deelde al in juli 1948 de Kamer mee dat een wetsontwerp tot
regeling van het goederenvervoer met binnenschepen zijn departement had
verlaten voor interdepartementaal overleg. Ruim twee jaar later pas diende
zijn opvolger Spitzen een wetsontwerp bij de Tweede Kamer in. Het was
uiteindelijk Wemmers die de derde grondwet van het vervoer, de Wet goe
derenvervoer binnenscheepvaart (WGB), het Staatsblad in loodste. Het was
inmiddels november 1951. Het duurde vervolgens nog tot 1954 eer de WGB,
evenals haar ’zusterwet’ de WAG, in werking trad.
Spitzen koos voor een afzonderlijke goederenvervoerswet voor de bin
nenscheepvaart, maar beide wetten vertoonden uiteraard veel gelijkenis,
zowel wat betreft de opzet als de indeling van het vervoer en de regeling van
elk van de vervoersonderdelen. De WGB onderscheidde net als de WAG de
categorieën geregeld (beurtvaartdiensten, afhaal- en besteldiensten), ongere
geld (de zogenaamde wilde vaart) en eigen vervoer. En evenals de WAG on
derscheidde de WGB het tweeledige doel: 'Het bereiken van gezonde ver
houdingen binnen de vervoerstak en het verzekeren aan deze vervoerstak
van de hem toekomende plaats binnen het gehele vervoerswezen.'234 Anders
dan voor het goederenvervoer over de weg bestonden er voor de binnen
scheepvaart al geruime tijd wettelijke regelingen. De WGB zou in de plaats
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treden van het Binnenscheepvaartbesluit van 1941 dat op zijn beurt de Wet
evenredige vrachtverdeling (WEV) van 1933 verving. Op grond van deze re
gelingen werd het goederenvervoer in de zogenaamde wilde vaart, het on
regelmatige goederenvervoer, geregeld via een beurtlijstsysteem. Dit bete
kende dat de rijksverkeersinspecteur op de schippersbeurs de beschikbare
vrachten bij toerbeurt aan de verschillende schippers toewees. Er was sprake
van beursdwang in de wilde vaart: schippers èn verladers mochten uitslui
tend door middel van de beurs een vervoersovereenkomst afsluiten. De
overheid bemoeide zich ook tot in detail met de vrachtprijzen. Zo was er dus
al sprake van een zekere ordening, maar deze was volgens minister Spitzen
'van een zo kunstmatige en gedwongen constructie, dat zij nimmer de basis
kan zijn voor een voor langere tijd bedoelde wettelijke regeling, zulks te
minder omdat aan de zelfwerkzaamheid van de georganiseerde vakgenoten,
waaraan de ondergetekende grote waarde hecht, in het huidige systeem na
genoeg geen plaats gelaten wordt'.235 De regelingen hadden geleid tot een
apathische houding van de schippers; zij hoefden immers slechts te wachten
tot ze een volgende vracht kregen toegewezen. Terwijl andere vervoerstak
ken op krachtige wijze acquisitie voerden, bleef die in de wilde vaart uit.
Toch constateerde Spitzen dat de bedrijfsgenoten allengs de feilen van het
bestaande systeem onderkenden en dat zij, enerzijds door organisatie van
vakgenoten en anderzijds door een grotere activiteit op het gebied van ac
quisitie en reclame, poogden 'de wilde vaart te maken tot een onderdeel van
het vervoerswezen, waarop men zich kan verlaten' 236
Spitzen wilde deze ontwikkeling ondersteunen. Daarom had hij in het
wetsontwerp een artikel opgenomen dat de mogelijkheid schiep zo spoedig
mogelijk de regeling van de bevrachting in de wilde vaart (de beursregeling)
in handen van het bedrijfsleven te geven.237 Zolang dit echter nog niet het
geval was, bleef de beursregeling een taak van de rijksinspecteur. Om zowel
aan de belangen van de schippers als die van de verladers recht te doen,
wilde Spitzen de beursregeling overdragen aan een orgaan samengesteld uit
vertegenwoordigers van beide groepen belanghebbenden. De overheid zou
zich dan kunnen beperken tot het (zo nodig) uitvaardigen van directieven
aan het beursorgaan en tot controle op de gang van zaken. Als de regeling
goed functioneerde zou de beurs dusdanige aantrekkingskracht moeten
kunnen uitoefenen dat de beursdwang kon worden afgeschaft.
De tweede pijler van het ontwerp-WGB was het vergunningenstelsel. Het
stelsel van evenredige vrachtverdeling was niet geschikt als middel om een
eventuele overcapaciteit te doen verdwijnen. Het kon deze slechts reguleren
door de 'armoede te verdelen'. Een selectieve vergunningenpolitiek was hier
toe wel in staat. Spitzen wilde dit instrument echter nog niet meteen op de
wilde vaart toepassen. Bij inwerkingtreding van de wet zou daarom aan alle
schippers op de wilde vaart een vergunning voor ongeregeld vervoer moe
ten worden verleend. Pas als de beursregeling geruime tijd zou hebben ge
werkt en gebleken was waartoe het bedrijfsleven zelf in staat was, zou moe-
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ten worden beoordeeld of er nog maatregelen nodig zouden zijn om tot een
volledig efficiënte bedrijfsvoering te komen.238 Volgens Spitzen was het
vraagstuk van de sanering er een van incidentele aard 'waarvan de regeling
in een wet als deze, die een blijvend kader wil scheppen, waarbinnen de
scheepvaart zich kan ontwikkelen, niet op haar plaats is'.239 De minister
meende overigens dat er op dat moment geen werkelijke overcapaciteit in de
wilde vaart was.
In 'normale omstandigheden' was een vergunningenpolitiek een afdoende
middel om de capaciteit blijvend zoveel mogelijk in overeenstemming met
de vervoersbehoefte te houden. Op het moment waarop een grootscheepse
sanering nodig zou blijken, moest echter de overheid ingrijpen. De wet
schreef in dat geval een aparte wettelijke voorziening voor.240
De organen belast met de vergunningverlening waren dezelfde als in de
WAG. Ook de regeling van het eigen vervoer, waarvoor geen vergunning
maar een inschrijving was vereist, was bijna identiek. Hier deed zich immers
dezelfde belangentegenstelling tussen beroepsvervoer en verladers voor.
Toch was de situatie in het wegvervoer en in de binnenscheepvaart niet he
lemaal vergelijkbaar. In de binnenvaart waren de tegenstellingen enerzijds
minder scherp omdat de verladers in verband met de hoge kosten niet snel
tot de koop van een eigen schip overgingen, anderzijds werden de tegenstel
lingen geaccentueerd door een toenemende neiging bij de verladers tot eigen
vervoer met gehuurde schepen. Spitzen wilde een onnatuurlijke groei van
dit fenomeen tegengaan. Zo werd de huurtermijn van de schepen aan een
bepaald minimum onderworpen 241

De schriftelijke behandeling
De oplossing van Spitzen om het saneringsvraagstuk in feite buiten de wet te
houden, wekte bij een deel van de vaste commissie teleurstelling. Zijn con
clusie dat de noodzaak tot sanering (nog) niet aanwezig was, onderschreef
de commissie niet zo stellig. Zij meende dat bij de kleine schepen wel dege
lijk van een overcapaciteit kon worden gesproken. 'En men zal, naar de com
missie meent, toch niet onbepaalde tijd kunnen blijven wachten om te zien,
of dit vraagstuk zich zelf wellicht oplost.'242 Zij wilde dan ook van de rege
ring weten wat zij aan het probleem dacht te doen. Wilde men het wetsont
werp goed kunnen beoordelen, dan was het zaak te weten welke maatrege
len hierop al dan niet moesten volgen. Uit het door Wemmers in de MvA op
genomen cijfermateriaal concludeerde hij 'dat, zo al van een overcapaciteit
kan worden gesproken, deze naar omvang en plaatselijk voorkomen zo be
perkt is en derhalve op de binnenscheepvaart in haar totaliteit zo weinig in
vloed heeft, dat zij van een algemene sanering bij de wet geen aanleiding
geeft'.243 Hij herhaalde nog eens dat het vergunningenstelsel geen verkapt
saneringsstelsel mocht worden en dat in een uitzonderlijke situatie van
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structurele overcapaciteit een afzonderlijke wettelijke regeling noodzakelijk
was. Dit antwoord was blijkbaar afdoende; bij het ingelaste mondeling over
leg met de vaste commissie kwam men niet op de saneringskwestie terug.
De vaste commissie was verdeeld over de vraag wie er in het beursbestuur zitting moesten krijgen.244 Een deel van de commissie wenste in het
bestuur geen vertegenwoordiger van de verladers. De verladers hadden im
mers al een sterke positie tegenover de schipper; zij hadden de volledige vrij
heid om hun goederen al dan niet per binnenschip te verzenden. Door hen
nu ook nog in het beursbestuur op te nemen zou de positie van de schippers
nog sterker verzwakken. De overheid diende erop toe te zien dat de ver
voerders de belangen van de verladers niet zouden schaden. Een ander deel
van de commissie kon zich met dit standpunt niet verenigen. Alleen samen
werking zou tot goede resultaten leiden. Tijdens de plenaire vergadering
kwam men op deze kwestie nog uitgebreid terug.
De voltallige commissie wenste vervolgens een aanvulling in het wets
ontwerp om de kwestie van het zogenaamde 'Rijnvaartlek' te regelen 245 Vol
gens de Akte van Mannheim (1868) gold het principe van de vrije Rijnvaart.
De Wet evenredige vrachtverdeling van 1933 was dan ook niet van toepas
sing op de Rijnvaart (Rijnvaartlek). Spitzen wilde blijkens het ontwerp-WGB
de Rijnvaartkwestie regelen bij amvb. De commissie wilde echter in de wet
zelf een uitdrukkelijke uitzondering voor de Rijnvaart zodat tot uitdrukking
kwam dat de regering aan de beginselen van de Akte trouw bleef. De com
missie had voorts ernstige bedenkingen tegen de bepaling dat van buiten
landers een vergunning werd vereist om deel te kunnen nemen aan het ver
voer binnen Nederland. Ook hiervan diende de Rijnvaart te worden uitge
sloten. 'Het is waar, dat Duitsland voor de overeenkomstige vaart van bui
tenlanders op de Duitse Rijn soortgelijke eisen stelt, maar dat wordt van Ne
derlandse zijde juist krachtig bestreden. En nu zou het stellen van zulk een
eis voor de vaart binnen Nederland een maatregel zijn, welke als wapen te
gen ons zelf gebruikt zou kunnen worden.'246
Zowel in de MvA als tijdens het daarna nog ingelaste mondeling overleg
tussen minister Wemmers en de vaste commissie kwam de Rijnvaartkwestie
opnieuw aan de orde. Wemmers kwam in de MvA tegemoet aan de wens
van de commissie om buitenlanders vrij te stellen van vergunningen voor de
Rijnvaart.247 Bij de commissie bleef echter de vraag bestaan of niet alle ver
voer op de Rijn diende te worden uitgezonderd van de werking van de wet.
De minister meende echter dat een doeltreffende coördinatie slechts kon
worden bereikt indien de bepalingen van de WGB op het gehele grondge
bied gelding hadden, dus inclusief de Rijn. Anders zou de situatie ontstaan,
dat het vervoer te water tussen twee plaatsen niet en het wegvervoer tussen
die plaatsen wèl gebonden werd aan allerlei bepalingen. Ook de verhoudin
gen in het ongeregeld vervoer te water zouden worden verstoord, omdat de
beursregeling werd ondermijnd, waarin de gedachte van een billijke verde
ling van de beschikbare lading over de voorhanden zijnde schepen lag op-
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gesloten. De Akte van Mannheim regelde volgens Wemmers enkel de inter
nationale verhoudingen en geen nationale aangelegenheden betreffende ei
gen onderdanen. Er was dus geen reden de Vrijheid van vaart' ook tot Ne
derlandse Rijnschippers uit te breiden. Hoewel de commissie met deze op
vatting kon instemmen, zou de Rijnvaartkwestie hèt onderwerp zijn tijdens
het plenaire debat.248
Ondanks vier nota's van wijzigingen werd het ontwerp niet fundamenteel
gewijzigd. De meeste wijzigingen waren nodig om de nieuwe Wet op de
economische delicten van toepassing te doen zijn en om de uniformiteit met
de WAG te verzekeren. Verder kwam de minister nog op een punt tegemoet
aan de wens van de commissie en wel terzake van het eigen vervoer met
huurschepen. Op instigatie van de commissie werd het verboden de voor ei
gen vervoer gehuurde schepen aan anderen onder te verhuren. Dit had ten
doel om het beroepsvervoer verder te beschermen.

De Rijnvaartkwestie blijft omstreden
In het Tweede-Kamerdebat stonden twee zaken centraal: de vraag wie er in
het bestuur van de beurs zitting diende te krijgen en de Rijnvaartkwestie.
Andere aandachtspunten, zoals de beperkte termijn van de vergunningen en
de vaagheid van het begrip 'algemeen vervoerbelang', werden wel aange
roerd, maar die kwesties waren uiteindelijk al bij de behandeling van de
WAG beslecht.
Op de bepaling over de gemengde samenstelling van het beursbestuur
diende Algera (ARP) een amendement in met de bedoeling het bestuur al
leen uit vertegenwoordigers van de schippers te doen bestaan. De verladers
zouden dus geen bestuursbevoegdheid krijgen. Maar enige invloed wilde hij
de verladers wel geven, want zij waren immers gebonden aan de beurs
dwang. Daarom stelde hij voor de Kroon bij amvb voorschriften te laten ge
ven over 'de gevallen waarin en de wijze waarop bij het bestuur van de
schippersbeurzen aan groeperingen van verladers invloed kan worden ge
geven.' Het amendement was mede ondertekend door C.M. van Dis (SGP).
In het debat bleek dat ook Haken de verladers wilde weren uit het be
stuur 249 Krol 'vreesde met grote vrees', want 'straks krijgen wij in het beurs
bestuur de onverkwikkelijke kwesties, die rieken naar een soort van klassen
strijd, en daarmede zijn èn de schippers èn de verladers niet gebaat', maar hij
gunde de minister het voordeel van de twijfel.250 Schilthuis waarschuwde
dat de verladers, indien zij zouden worden gepasseerd, wel eens zouden
kunnen uitwijken naar het weg- en railvervoer.251 Ook N. van den Heuvel
verklaarde niet voor het amendement te stemmen. Als één van de betrokken
partijen werd uitgeschakeld zou telkens worden teruggegrepen op de over
heid als beslissende instantie.252 Ritmeester tenslotte meende dat medezeg
genschap van de verlader noodzakelijk was omdat deze werd geconfron-
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teerd met de beursdwang.253 Het amendement-Algera kon dan ook niet re
kenen op voldoende steun. Alleen de ARP-leden en Van Dis stemden voor,
de CPN onthield zich van de stemming 254

Koningin Juliana en minister Wemmers bij de opening
van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1952

Resteerde nog de Rijnvaartkwestie. De grote vraag bleef of het ontwerpWGB in strijd was met de Akte van Mannheim. Volgens Wemmers was
hiervan geen sprake. De wet gold immers niet voor buitenlandse schippers
die daardoor dus ook niet in een ongunstiger positie werden gemanoeu
vreerd. Integendeel, de Nederlandse schippers kwamen in een ongunstiger
positie terecht, maar hier stond het voordeel van gezonde verhoudingen in
hun bedrijfstak tegenover.255 Ter staving van zijn interpretatie van de Akte
dat de Nederlandse regering het recht had haar eigen onderdanen aan wet
telijke bepalingen te binden op de Nederlandse Rijn, verwees hij naar een ar
tikel van B.M. Telders uit 1937. In dit artikel bestreed Telders een uitspraak
van de Hoge Raad in 1934 dat ook Nederlanders die uitsluitend binnen het
grondgebied van het Rijk de vaart op de Rijn en zijn uitmondingen uitoefen
den, aan de Akte aanspraken konden ontlenen.256 Schilthuis en N. van den
Heuvel steunden de minister in zijn opvattingen. Krol, Ritmeester, Van Dis
en Algera beriepen zich op andere deskundigen, onder wie een schrijver van
een NRC-artikel, die daags voor het debat een uitvoerige beschouwing had
gegeven over het vraagstuk, waarin grote twijfel over de juistheid van het
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regeringsstandpunt werd geëtaleerd.257 Schilthuis werd het allemaal te gor
tig. Vertwijfeld riep hij uit: 'Ik vind het merkwaardig, dat die éne man (van
de NRC, PvG), al is hij ongetwijfeld deskundig, op zovele deskundige spre
kers in deze Kamer zoveel invloed heeft, dat zij allen hem bijvallen en dat zij
niets zeggen over de opvattingen die zij in veel ruimer kring van even goede
deskundigen en even goede belanghebbenden en belangstellenden in deze
zaak kunnen horen. Ik zou ook wel eens in de positie willen verkeren, dat
ieder geloofde wat ik zeide en dat men niets geloofde van hetgeen mijn toch
zeer achtenswaardige tegenstanders beweerden.'258 Volgens Schilthuis moest
het 'nu eigenlijk eens uit zijn met een houding, die in een land, dat zich zelf
respecteert, niet kan worden aanvaard. Daaronder versta ik het voortdurend
aanvaarden van wat anderen doen op precies dezelfde wijze als kan voort
vloeien uit dit wetsontwerp, nl. dat men in andere landen telkens weer op
straffe wijze de Rijnvaart ordent, terwijl wij dat zelf niet durven. (...) Wat zijn
wij voor mensen, dat wij niet durven uitkomen voor onze opvatting en dat
wij tegenover anderen in Nederland, die van een tegenovergestelde mening
zijn, daarvoor niet durven uitkomen. En dat terwijl van die andersdenken
den velen slechts worden geleid door een onbestemde vrees, dat men ons
dat in het buitenland kwalijk zou kunnen nemen en ons onaangenaam zou
kunnen zijn.'259
De voorstellen van Algera om de betreffende bepaling voorlopig uit het
ontwerp te schrappen, zodat aan de hand van een regeringsnota nog eens
kon worden gewikt en gewogen, of om de beraadslagingen over het gehele
wetsontwerp op te schorten, vonden geen genade in de ogen van de minis
ter. De regering meende niet in strijd te handelen met de Akte. Maar het
stond uiteraard eenieder vrij hierover het oordeel van de rechter te vragen.
Verder zou de Nederlandse regering alles in het werk stellen om de door
andere landen getroffen maatregelen te bestrijden, die ten nadele van de
Nederlandse Rijnvaarders waren en daardoor in strijd met de Akte.260
Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Ka
mer aangenomen 261
In de Eerste Kamer betraden slechts twee kamerleden het spreekgestoelte:
de jurist van ARP-huize A. Anema en R.H. de Vos van Steenwijk (W D ),
eveneens jurist. Beide sprekers wijdden hun gehele betoog aan de Rijnvaart
kwestie. Anema bestreed de opvatting van de minister dat er van een strij
digheid met de Akte geen sprake was. Volgens hem benaderde de minister
het probleem op een onjuiste manier. 'Alleen de Rijnvaart-acte en niet een in
wezen geheel onjuist en bovendien nog totaal verouderd begrip van nationa
le souvereiniteit is beslissend voor de vraag, of de Nederlandse wetgever
bevoegd is regelen te stellen, zoals dit ontwerp dat doet voor Nederlanders,
die in Nederland op den Rijn de binnenvaart uitoefenen.'262 Hij wenste van
Wemmers een duidelijk antwoord op de vraag of het departement van Bui
tenlandse Zaken zich over deze kwestie had uitgesproken. De Vos van
Steenwijk meende dat er misschien geen internationale moeilijkheden zou-
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den komen, maar hij wees op de discriminerende werking van het ontwerp
voor de Nederlandse schippers. Dat de schippers zich hiertegen konden
wenden tot de rechter, was twijfelachtig; was de rechter bevoegd een wet
aan een traktaat te toetsen? De minister verwachtte van de discriminatie van
de Nederlandse schippers niet al te veel problemen, er stonden ook positieve
dingen tegenover. De Vos van Steenwijk wilde echter van de minister de toe
zegging dat hij zou ingrijpen indien er zich in de praktijk ernstige nadelen
zouden voordoen.263
Deze toezegging kon de minister wel doen. Meer moeite had de minister,
zelf geen jurist, met zijn repliek op het gedegen betoog van Anema. Volgens
Wemmers had zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken hem verzekerd dat
'noch de bepalingen, noch de geest van de Acte van Mannheim zich tegen de
voorgestelde bepalingen verzetten'.264 Verder bracht hij geen nieuwe zake
lijke argumenten in de discussie in. Anema bleef, ondanks de verklaring van
Buitenlandse Zaken, geloven in strijdigheid met de Akte. De ARP stemde
dan ook tegen het wetsontwerp, dat met 26 tegen 6 stemmen werd aange
nomen.265
Overigens was de Rijnvaart een telkens terugkerend issue bij de begro
tingsbesprekingen. Vooral het gebrek aan samenwerking tussen de Rijnschippers was zowel de regering als de Kamer een doorn in het oog. Zonder
samenwerking kon geen vuist gemaakt worden tegen discriminerende bepa
lingen zoals die door Duitsland, België en Frankrijk tegen Nederlandse
schippers waren uitgevaardigd. Dreigend heette het dan ook in de MvT op
de begroting van 1952: 'Van Overheidswege zullen, indien het bedrijfsleven
hiertoe niet vrijwillig en in onderlinge samenwerking in staat blijkt te zijn,
spoedig zodanige maatregelen dienen te worden getroffen, als in het alge
meen belang van de Nederlandse Rijnvaart nodig zullen zijn. Dergelijke
maatregelen zijn in voorbereiding.'266 Wemmers kreeg hiervoor bijna ka
merbrede steun. Schilthuis diende een motie in waarin het gemis aan sa
menwerking en eensgezind optreden van het bedrijfsleven in de Neder
landse Rijnvaart werd betreurd en waarin de regering werd verzocht op zo
kort mogelijke termijn uitvoering te geven aan haar voornemen om maatre
gelen te nemen. De motie was mede ondertekend door Lucas, Krol, N. van
den Heuvel, Zegering Hadders en Posthumus. Algera zag echter geen ver
band tussen het gebrek aan eensgezindheid tussen de schippers en de dis
criminerende bepalingen in het buitenland tegen Nederlandse schippers.
Voor Van Dis (SGP) was het een verfoeilijke motie omdat zij geheel paste in
het door de PvdA voorgestane systeem van geleide economie. Bovendien
was een soortgelijke dwang in strijd met de Akte van Mannheim. De motie
werd, met slechts de stemmen van ARP en SGP tegen, aangenomen.267
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Slot
Onder verwijzing naar het 'algemeen belang' heeft de overheid zich van
oudsher met de vervoerssector bemoeid, hoewel de intensiteit van de over
heidsbemoeienis, afhankelijk van de ontwikkeling in het maatschappelijk
denken en de actuele situatie in de vervoerssector, wel aan verandering on
derhevig was. Hoewel in de jaren dertig staatsonthouding het Leitmotiv was,
greep de overheid in, want de sector zelf bleek niet in staat doeltreffend op te
treden tegen de algehele malaise in de vervoerswereld. Tijdens de bezetting
versterkte de overheid haar greep op het vervoer en breidde die uit tot alle
sectoren. Dat dit bezettingsrecht ook na de bevrijding gehandhaafd bleef,
wekte weerstand in vervoerskringen en bij de pleitbezorgers van het particu
lier initiatief in het parlement. Dit speelde met name ten aanzien van het per
sonenvervoer waar het beleid was gericht op de vorming van streekvervoersondernemingen, zodat vele kleine ondernemingen moesten verdwij
nen. Doordat bovendien de NS zich op dit terrein steeds sterker profileer
den, sloeg de eerder genoemde pleitbezorgers van het particulier initiatief de
vrees voor een 'koude', 'stille' nationalisatie van het vervoer om het hart. Die
vrees werd nog aangewakkerd doordat Vos, socialist in hart en nieren, tij
dens het kabinet-Beel de scepter zwaaide over het departement van Verkeer
en Waterstaat. Over de door hem ingediende herziening van de WAP ont
stak een storm van kritiek.
Zijn opvolger Spitzen wist wel het vertrouwen van Kamer en vervoerssec
tor te winnen. Hoewel Spitzen zich niet vrij voelde fundamentele wijzigin
gen aan te brengen in het ontwerp-Vos, leverde de 'andere geest' die uit zijn
woorden sprak hem de nodige goodwill op. Met name zijn uitdrukkelijke toe
zegging dat hij niet op nationalisatie uit was, wekte vertrouwen. De voor
naamste wijzigingen werden door de Kamer aangebracht, onder aanvoering
van Maenen en Algera. Enkele amendementen van hun hand (openbaarma
king richtlijnen en samenwerkingsgedachte) versterkten de positie van de
particuliere vervoerders. Spitzen bleek zich ten aanzien van het eveneens
door Vos ingediende wetsontwerp WAG wat vrijer te voelen dan ten aan
zien van de WAP, maar naast de door hem aangebrachte wijzigingen was
ook hier de toonzetting van belang. Bovendien hoorde hij vertegenwoordi
gers van de sector, hetgeen hem ook het nodige krediet zal hebben opgele
verd. Wemmers, die het ontwerp-WAG tijdens de plenaire debatten verde
digde, wist door middel van zwaar geschut een amendement van Algera te
pareren. Dit keer waren met name N. van den Heuvel en Schilthuis succes
vol met hun amendementen. De PvdA was niet altijd overtuigd van de 'ver
beteringen' die de opvolgers van Vos al dan niet op aandrang van de meer
derheid van de Kamer in de WAP en de WGB aanbrachten.
Het door Spitzen zelf ingediende derde ontwerp-'grondwet', het ontwerpWGB, was het meest gematigde. In de Tweede Kamer probeerden de kleine
christelijke partijen en de W D tevergeefs ook nog de Rijnvaart uit te sluiten
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van de bepalingen van de wet. Wemmers was echter niet te vermurwen. In
de Eerste Kamer stemde de ARP om deze reden tegen het ontwerp.
De drie 'grondwetten' bleken een lang leven beschoren. Regering en par
lement hadden kennelijk uiteindelijk een gelukkig compromis gevonden tus
sen de noodzaak om de vervoerssector te ordenen en de wens van het parti
culiere bedrijfsleven om zich vrij te ontplooien. De WAP werd in 1987 ver
vangen door de Wet personenvervoer (Stbl. 175), de WGB in 1991 door de
Wet vervoer binnenscheepvaart (Stbl. 711) en de WAG in 1992 door de Wet
goederenvervoer over de weg (Stbl. 145).

Voorziening in de kapitaalbehoefte van de NS
Inleiding
Aansluitend aan de WGB behandelde de Tweede Kamer het wetsontwerp
'tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de NV Nederlandsche Spoorwe
gen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap ten gevolge
van oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden scha
den’.268 Het wetsontwerp was door Spitzen op 11 augustus 1950 bij de Twee
de Kamer ingediend. Zoals uit de titel blijkt bevatte het ontwerp twee hoofd
elementen.269 In de eerste plaats regelde het de vergoeding van de schade
die de NS gedurende de oorlog hadden geleden. In de tweede plaats voor
zag het ontwerp in de uitbreiding van het aandelenkapitaal van de NS.
De schadevergoeding werd toegekend volgens de normen van de Wet op
de materiële oorlogsschaden.270 De NS hadden volgens deze normen van
overheidswege recht op ongeveer ƒ 247 miljoen ter compensatie van 'schade,
welke na 17 september 1944 is toegebracht (...) en welke kan worden be
schouwd als een gevolg van oorlogsgeweld, van handelingen of maatregelen
van de vijand of van oorlogsomstandigheden'. Over dit bedrag werd bo
vendien nog een rentevergoeding van circa ƒ 50 miljoen verleend. Daarnaast
zouden de NS een bedrag van bijna ƒ 73 miljoen incasseren voor geleden 'be
drijfsschade'. Dit was schade die het bedrijf had opgelopen doordat het ge
volg had gegeven aan de op 17 september 1944 door de Nederlandse rege
ring in ballingschap uitgevaardigde opdracht om het bedrijf onmiddellijk stil
te leggen.271 Tenslotte zouden de NS een bedrag van ruim ƒ 4,4 miljoen tou
cheren voor ’bezettingschade, als bedoeld in (...) het Besluit van bezettingsschaden van 18 maart 1942'. Daarmee kwam het totaal van de aan de NS toe
te kennen schadevergoeding op ƒ 374 miljoen 272
Voor de uitbreiding van het aandelenpakket van de NS werden de minis
ters van Verkeer en Waterstaat en Financiën gemachtigd ƒ 290 miljoen uit te
trekken. Samen met het 'eigen' kapitaal van de NS, groot ƒ 476 miljoen, kon
den de investeringen uit het NS-urgentieplan 1948-1952 worden gefinan
cierd.
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Oude patroon
Het VV op het wetsontwerp verscheen op 20 april 1951, juist in de periode
van de investeringsbeperking. Daaruit bleek al de nodige twijfel over de
noodzakelijke om vang van de kapitaalvoorziening. Bovendien deed zich ook
nu weer de vraag voor of het staatsbedrijf van de NS niet te veel bevoor
deeld werd boven het particuliere bedrijf.
Algera (ARP) begon de mondelinge beraadslagingen met zalvende woor
den: hij was er zich van bewust dat naar aanleiding van de behandeling van
de vervoerswetten het idee zou kunnen ontstaan dat hij een overmatige kri
tiek op de spoorwegen zou hebben, maar dit was niet het geval. 'Waar het
mij om ging, was de plaats te verdedigen van het particuliere vervoer en
voor zover mij dat mogelijk was, te komen tot een afbakening van grenzen.
(...) Des te meer verheug ik mij er over, dat ik bij dit wetsontwerp in het ka
der van de plaats, die de Nederlandsche Spoorwegen in het vervoer naar
mijn inzicht dienen in te nemen, uiting mag geven aan mijn sympathie voor
dit bedrijf.'273
Na deze prijzende woorden verviel Algera echter al snel in zijn oude pa
troon. Zo bracht hij het vraagstuk van de onrendabele lijnen ter sprake. Vol
gens hem dienden de NS niet te snel over te gaan tot het sluiten van onren
dabele lijnen. Als dit echter toch diende te geschieden, dan deed zich de
vraag voor hoe dit vervoer zou moeten worden vervangen: door een doch
teronderneming of door een particulier bedrijf? 'Ik sta in het algemeen op het
standpunt dat men op de weg de particuliere bedrijven dient te hebben',
verklaarde Algera.274 Hij wilde een SER-commissie die in dit soort vraag
stukken kon adviseren.
Wemmers zag daar niets in. Bij belangentegenstellingen tussen staatsbe
drijf en particuliere sector kon de CVP beslissen.
Algera, en met hem M.M.A.A. Janssen (KVP) en Ritmeester, had proble
men met het feit dat een groot deel van de gelden die nu werden aange
vraagd al waren uitgegeven, zonder dat de Staten-Generaal hierover waren
geraadpleegd.275 De regering gaf hiervoor als motief dat de Staten-Generaal
toch niet hadden kunnen beslissen, zonder het gehele complex te behande
len. De kamerleden zagen hierin een zekere rechtvaardiging, maar desalniet
temin was het gebeurde een miskenning van het budgetrecht en de controle
taak van het parlement.276 Volgens Ritmeester was de regering huiverig ge
weest hiervan mededeling te doen. In de MvT op het wetsontwerp werd
hierover niet gesproken, maar pas nadat in het W hiernaar was gevraagd,
was de gang van zaken in de MvA precies uit de doeken gedaan. Posthumus
betreurde de gang van zaken eveneens, maar had er toch meer begrip voor:
'Ik ben het er mede eens, dat het budgetrecht niet goed tot zijn recht is kun
nen komen, ik ben anderzijds van mening, dat het ook wel heel moeilijk was
dat budgetrecht in die omstandigheden te concretiseren.'277
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Wemmers moest erkennen dat de Kamer niet door afzonderlijke nota's
over de reconstructie van de NS en de daarvoor door de minister van Finan
ciën beschikbaar gestelde middelen was ingelicht. De oorzaak hiervan moest
aan verschillende omstandigheden worden toegeschreven, onder meer aan
het uitblijven van de definitieve algemene regeling van de oorlogsschadebijdragen. Maar, zo luidde zijn verweer: '(...) intussen zijn bij de behandeling
van de diverse begrotingen meermalen de reconstructieplannen van de Ne
derlandsche Spoorwegen ter sprake gekomen. Het is niet zo, dat het de Staten-Generaal onbekend was, dat de Nederlandsche Spoorwegen werden ge
reconstrueerd .'278
Posthumus, van de sprekers het mildst in zijn betoog, toonde zich een
waar pleitbezorger voor de belangen van de NS. Wellicht dat de pijn van de
eenzijdige beperking van de investeringen in de publieke sector hem zo
welwillend stemde jegens de NS. Hij vond het volkomen begrijpelijk dat van
de kant van belanghebbende concurrerende vervoersvormen in talloze
adressen aan de Kamer bezwaren waren geuit tegen het wetsontwerp. Hij
meende echter dat de spoorwegen weinig gelegenheid hadden zich tegen al
lerlei aantijgingen te verweren. Wat hem stak was het feit dat een aantal toe
ristische organisaties, die helemaal geen belanghebbenden waren in deze
zaak, schijnbaar kritiekloos hun handtekening onder die adressen hadden
geplaatst. Posthumus was ook de enige die zich bezorgd toonde dat de NS te
veel soberheid werd opgelegd. Men kon zo opnieuw terecht komen in de vi
cieuze cirkel van veroudering en financiering van verliezen door afschrijvin
gen, net zoals in de jaren dertig. Hij beluisterde bij Ritmeester, die met ver
wondering sprak over treinen met bars, een 'gevoel dat ook in de stukken en
het Voorlopig Verslag naar voren is gekomen, dat er naast het herstel en de
modernisering misschien ook sprake is van een zekere uitbreiding en dat de
opzet van deze zaak niet sober genoeg is en dat men misbruik maakt van de
positie, waarin men verkeert'.279

Lieftinck minister van Verkeer en Waterstaat?
Algera greep de behandeling van dit wetsontwerp ook aan om een uitleg te
vragen van de woorden van minister Lieftinck bij de behandeling van de
verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Wat was het probleem? Lieftinck
had ter legitimatie van de verhoging van de motorrijtuigenbelasting gewe
zen op de verschuivingen die zich voltrokken tussen het goederenvervoer
door de spoorwegen, de binnenvaart en het wegverkeer, en wel ten nadele
van de eerste. Verder had hij gewezen op de ongelijke lastenverdeling, waar
bij het spoorwegvervoer zwaarder zou zijn belast dan het wegvervoer. Vol
gens Lieftinck waren er dus verschillende argumenten aan te voeren die er
voor pleitten de ontplooiing van het wegverkeer af te remmen. Algera wilde
weten of de belastingen nu ook als een middel ter coördinatie van het ver-
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voer werden beschouwd en of de minister het juist vond dat het wegvervoer
extra werd belast met de 'kennelijke en uitgesproken bedoeling dat zij ook
moet strekken ter bevordering van het spoorwegvervoer'.280
Wemmers ging uitgebreid in op de uitlatingen van Lieftinck over de mo
torrijtuigenbelasting. Hierbij diende hij uiteraard in te gaan op de grondsla
gen van het algemeen vervoersbeleid. Een van de grondslagen van dat be
leid was de principiële gelijkstelling van de drie takken van vervoer. Elk van
de vervoerstakken kon er aanspraak op maken dat de overheid zoveel mo
gelijk naar gelijkstelling van lasten streefde. De verhoging van de motorrij
tuigenbelasting was hiermee niet in strijd. Hij verzekerde zijn gehoor dat zijn
collega van Financiën deze inzichten omtrent het algemeen vervoersbeleid
deelde. Lieftinck had gewag gemaakt van de verschuivingen in het binnen
landse goederenvervoer, maar had daarbij gesteld dat deze verschuiving
wellicht van structurele aard was en dat men niet met kunstmatige middelen
zo'n ontwikkeling weer moest proberen om te buigen. Hiermee was de mi
nister dus in lijn met het algemeen vervoersbeleid. Daarnaast had de minis
ter enkele 'meer algemene motieven' genoemd die er voor pleitten het weg
verkeer aan de ketting te leggen. 'Deze gedachte spruit evenwel niet voort
uit een bepaald inzicht betreffende het algemeen vervoersbeleid, maar uit
overwegingen betreffende het algemeen investeringsbeleid en het deviezenvraagstuk.'281 Uit de cijfers bleek dat in de sector van het wegverkeer in de
jaren 1945 tot en met 1952 meer was geïnvesteerd en nog geïnvesteerd zou
worden dan in de beide andere sectoren samen. Gezien de zorgelijke kapi
taal- en deviezenpositie kon men zich afvragen of die ontwikkeling op deze
wijze wel door kon gaan en men diende er 'nauwlettend voor (te) waken, dat
geen enkele tak van bedrijvigheid in Nederland op dit punt een andere posi
tie inneemt dan met het algemeen belang is overeen te brengen'282 Daar
naast was het zo, dat 'niet in het minst door de naoorlogse handelspolitieke
verhoudingen, het wegverkeer, als totaliteit genomen, sinds de bevrijding in
veel ruimere mate en met veel minder controle tot investeringen is kunnen
overgaan dan de Nederlandsche Spoorwegen, welker investeringen aan
stonds na de bevrijding in overleg met en onder toezicht van de Overheid
hebben plaats gehad'.283 Hiermee kreeg Posthumus dus in zekere zin gelijk
toen die stelde: 'Ik begrijp dat men moet aanvaarden, dat de Regering op dit
ogenblik inderdaad een beperkte investeringspolitiek moet volgen. Al ben
ook ik geneigd om te vermoeden, dat de rem op de investeringen van de
spoorwegen effectiever werkt dan die op de particuliere investeringen van
vele andere vervoersondernemingen.'284
Concluderend stelde Wemmers dat Lieftinck het vraagstuk vanuit het
oogpunt van de investerings- en deviezenpolitiek beschouwde en niet vanuit
het coördinatiebeleid. Coördinatie was geen argument voor de verhoging
van de motorrijtuigenbelasting. Het coördinatiebeleid was bovendien, zo
verzekerde hij, voorbehouden aan de minister van Verkeer en Waterstaat.285
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Algera had weliswaar veel vertrouwenwekkends gehoord in het betoog
van Wemmers, maar hij was nog niet helemaal tevreden gesteld. Hij had na
melijk van de minister geen antwoord gekregen op zijn vraag of belasting
heffing nu een middel tot coördinatie mocht zijn.286 Volgens Wemmers dien
de elke maatregel, ook een fiscale, die louter coördinatie tot doel had, in de
eerste plaats van zijn ministerie te komen. Hij herhaalde dat de verhoging
van de motorrijtuigenbelasting slechts een klein onderdeel was van een pak
ket maatregelen dat tot doel had de overheidsfinanciën in evenwicht te hou
den, waarbij slechts de vraag rees of die maatregel de coördinatie in de war
stuurde, hetgeen dus niet het geval was 287
De Federatie van Nederlandse organisaties voor het personenvervoer was
door het antwoord van Wemmers niet tevreden gesteld. Met enige weemoed
keek men terug naar de periode waarin diens voorganger nog aan het roer
had gestaan. 'Er is een ogenblik geweest onder het bewind van Minister Spit
zen, dat de particuliere wegvervoerder meende dat een zonnetje zou door
breken door de mistige controverse spoorwegen-wegvervoer. Er waren mo
menten waarop men met wat meer vertrouwen naar de toekomst keek en...
Minister Lieftinck vergat. En nu mag onze nieuwe Minister van Verkeer en
Waterstaat het in zekere mate voor zijn ambtgenoot van Financiën opnemen,
door er (...) op te wijzen dat Minister Lieftinck het probleem heeft bekeken
van de kant van het investeringsbeleid en niet van die van het coördi
natiebeleid; nu mag Minister Wemmers het onjuist vinden één der drie ver
voerstakken - rail, weg, water - door maatregelen van de overheid in een
gunstiger positie te plaatsen of zwaarder te belasten; nu mag het wellicht
waar zijn, dat, vergeleken bij de aanvang van de oorlog 1940-'45, het in het
Nederlandse wagenpark geïnvesteerde kapitaal aanzienlijk is toegenomen,
of dat een rem werd opgelegd aan de investeringen van de spoorwegen ten
aanzien van de aanvankelijke herstelplannen: de verhoging van de motorrij
tuigenbelasting is een feit. De gevolgen ervan zal het motorverkeer weldra
gaan ondervinden en de particuliere wegvervoerder is weer eens (voor de
zoveelste maal) de dupe.'288
De Tweede Kamer nam op 18 juli 1951 het wetsontwerp zonder hoofde
lijke stemming aan.289 Ruim drie maanden later kon het wetsontwerp door
de goedkeuring van de Eerste Kamer de gang maken naar het Staatsblad.290

Slot
Het probleem van de kapitaalbehoefte van de NS bood als het ware de hele
verkeer- en waterstaatsproblematiek in een notendop. Ordenings- en financieel-econom ische vraagstukken bleken nauw met elkaar verbonden.
Evenals bij de drie 'grondwetten van het vervoer' was bij dit wetsontwerp de
verhouding spoorwegen-wegvervoer een belangrijk thema. Daarnaast speel
de het vraagstuk van de verhouding tussen de beperking van de investerin-
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gen in de publieke en de particuliere sector. Ook hier was er een scheidslijn
in de Kamer tussen de PvdA aan de ene en centrum-rechts aan de andere
kant. De PvdA, die grote moeite had met de eenzijdige beperking van de in
vesteringen in de publieke sector, stemde van harte in met de kapitaalinjectie
in het staatsbedrijf. De overige partijen bekeken iedere maatregel die de NS
zou bevoordelen boven het wegvervoer met grote argwaan. Vandaar dat
Wemmers tijdens dit debat en passant zijn collega Lieftinck in bescherming
moest nemen, omdat deze bij de belastingdebatten de indruk had gewekt
met de motorrijtuigenbelasting te willen interveniëren in de verhouding
spoorwegen-wegvervoer. Volgens Wemmers was dit niet het geval en paste
de maatregel zowel binnen het kader van het algemeen vervoersbeleid als
binnen de door de regering gestelde doelen met betrekking tot de inves
teringen en deviezen.

Conclusie
Wemmers' ministerschap was van korte duur en vormde slechts een korte
onderbreking van zijn, overigens glansrijke, carrière bij de Staatsmijnen. Veel
tijd om grootse daden te verrichten was er dus niet, financiële ruimte nog
minder. Er moest een pas op de plaats gemaakt worden. Het regeerprogram
predikte bezuinigingen en investeringsbeperking. Zoals Wemmers het zelf
uitdrukte, beheerde hij een 'zeer conjunctuurgevoelige sector’ die 'niet in de
laatste plaats' voor een bijdrage aan de investeringsbeperking werd aange
slagen. De sector waterstaat kreeg te maken met een inkrimping van de kapi
taalsuitgaven tot 60% van 'hetgeen op grond van economische en technische
overwegingen was geraamd'. Deze vermindering leverde Wemmers het
verwijt op van de Kamer dat Verkeer en Waterstaat weer 'het kind van de
rekening' was geworden en riep de vraag op of de minister zich wel vol
doende tegen de bezuinigingen had verweerd, een vraag die ook zijn voor
ganger Spitzen overigens regelmatig in de Kamer was gesteld. Wemmers
bleek zich wel degelijk te hebben verzet, maar hij zwichtte uiteindelijk voor
de prioriteit die het kabinet (en de Kamer) wenste te leggen bij de woning
bouw. Consequenties had de kritiek van de Kamer overigens niet. Uiteinde
lijk onderschreef de kamermeerderheid de ernst van de economische situatie
en de noodzaak van beperking. De gang van zaken rond de motie-Posthumus over het meest gevoelige bezuinigingsobject, de verziltingsbestrijding,
is hiervoor illustratief. In de praktijk viel de investeringsbeperking overigens
ook wel mee. In 1951 werd hetzelfde bouwvolume gerealiseerd als het jaar
daarvoor. De investeringsbeperking was bovendien van korte duur. Als ge
volg van de stijgende werkloosheid werd er in 1952 al weer extra geld uitge
trokken voor waterstaatswerken, hetgeen ook mogelijk was omdat de beta
lingsbalans sinds medio 1951 op spectaculaire wijze was verbeterd.
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Was er in de sector waterstaat (aanvankelijk) weinig eer te behalen voor
Wemmers, de sector vervoer bood hiervoor meer perspectief. Uiteindelijk
kon Wemmers zich erop beroemen twee 'grondwetten van het vervoer' en
een wetsontwerp dat de NS de nodige financiële armslag gaf, veilig door het
parlement te hebben geloodst. Een belangrijk deel van het voorbereidende
werk bij de twee 'grondwetten’ was evenwel door Spitzen opgeknapt, terwijl
deze zelf de derde 'grondwet' al in het Staatsblad had gebracht. Spitzen bleek
voor de vertegenwoordigers van de particuliere vervoerssector een ware
verademing na de socialist Vos. Maar ook de Kamer vervulde een niet on
aanzienlijke rol bij de wetgeving op dit gebied. Zij was de vergaande centra
listische regelgeving meer dan moe, ook al erkende zij de noodzaak van or
dening van de vervoerssector. Diverse amendementen waren met name ge
richt op de belangen van de particuliere vervoerders. De spoorwegen had
den vooral in de PvdA een trouwe bondgenoot.
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advertentie in Economisch-Statistische

— N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN —
gevestigd te 's-Gravenhage
Op uitnodiging van de Ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van Binnenlandse Zaken en van Finan
ciën zal de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten overgaan tot de uitgifte van

NATIONALE LENINGEN
VOOR DE WONINGBOUW 1952
te h a re n laste,
waarvan de opbrengst zal worden uitgcleend aan de gemeenten om bij voorkeur te worden gebruikt voor de finan
ciering van voor 1952 goedgekeurde nieuwe woningbouw, alsmede voor met de woningbouw in ruime zin samen
hangende werken van dringende aard en voorts voor andere urgente bouwwerken, zoals scholen.
Als zodanig worden uitgegeven drie leningen:

A. RENTESPAARBRIEFLENING 1952

Berichten, 20 februari 1952

tot een zodanig totaalbedrag als tot 1 Juni 1952, behoudens wijziging van deze datum, zal worden geplaatst.
Coupures van f 100,— en f 25,—, nominaal aan toonder. Koers van uitgifte 100%.
De rente, ingaande 1 April 1952, is begrepen in het aflossingsbedrag,
De houders van de rentespaarbrieven kunnen aflossing vorderen per:
1 O ctober 1958 tegen 125%
1 A pril 1967 tegen 180%
1 Mei
1963 tegen 150%
1 A p ril 1971 tegen 210%
terwijl alle na deze laatste datum nog uitstaande rentespaarbrieven aflosbaar zijn per 1 O ctober 1974 tegen een
koers van 250%.
Vervroegde aflosbaarstelling is alleen toegestaan per 1 April 1967 tegen een koers van 185% en per 1 April 1971
tegen een koers van 217%.

B. 25-JARIGE 4'/4 % LENING 1952
groot f 20.000.000,— of zoveel m e er als w aarv o o r zal w orden ingeschreven, met dien verstande dat het
recht wordt voorbehouden het boven f 20.000,000,— te aanvaarden bedrag nader vast te stellen.
Coupures van f 1000,— en f 500,—, nominaal aan toonder. Koers van uitgifte 100%.
De lening is a pari aflosbaar in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op 1 April 1968. Van 1
April 1962 tot 1 April 1964 is vervroegde aflossing toegestaan a 1011%, van 1 April 1964 tot 1 April 1967 4 101%,
daarna a 100%.

C. 22-JARIGE 0/5/10% LENING 1952
groot f 5.000.000,— of zoveel m e e r als w aarvoo r zal w orden ingeschreven, met dien verstande dat het recht
wordt voorbehouden het boven f 5.000.000,— te aanvaarden bedrag nader vast te stellen.
Coupures van f 1000,— en f 500,—, nominaal aan toonder. Koers van uitgifte 100%.
De lening draagt geen rente tot 1 October 1957. Van dit tijdstip af tot 1 April 1969 draagt zij 5% rente per jaar
en van 1 Apnl 1969 tot 1 April 1974 draagt zij 10% rente per jaar.
De lening is in haar geheel aflosbaar op 1 April 1974 tegen 100%.
V OO RK EU R VOOR B EPA A L D E G EM EEN TE
\<r/i de r e n te s p a a r b r ie v e n , a ls m e d e a a n d e r e c e p i s s m v o o r d c le n in g e n f t en C is ctm b r i e f k a a r t g eh ec h t, w a a r o p e lk e d e e ln e m e r
hun n /v u llen o a itw ellie g em ee n te d e o p b r e n g s t t a n Z ijn d e e ln e m in g n a a r z ijn o o r d e e l ten g o e d e m o et k o m e n . I n d ie n d ez e b r ie fk a a r t
Untnen d r d a a r o p g esteld e te r m ijn a a n d e V e n n o o t s r h a p w ord t in g e z o n d e n , z a l m et d e z e v o o r k e u r v o lle d ig r e k e n i n g w o r d r n g e h o u d en
/ M det l van d e op brr.n g st. w a a r v o o r (JiC E M voorkeur w ord t u i tg e s p r o k e n , z a t d o o r d e V e n n o o ts c h a p a a n d ie g em ee n ten w ord e n
u iig elee n d , w e lk e d a a r v o o r n a a r h et o o r d e e l v a n d e R e g e r m o m et het o o g op h a a r b e h o e ft e n a a n fin a n c i e r in g s m id d e l e n v o o r d e
w o n in g b o u w h e t m e e s t t n a a n m e r k in g k o m e n .

VERKRIJGBAARSTELLJNG
I De ren tesp aarb rie v en zijn beschikbaar van 5 M a a rt 1952 to t 1 Ju n i 1952, behoudens wijziging van deze
datum, bij de kantoren van de onder II genoemde banken alsmede bij de C o ö p eratiev e C en trale R aiffeisenBank te Utrecht, de C oöperatieve C en trale B oeren leen b an k te Eindhoven en bovendien, alleen in stukken van
f 25,— nominaal, bij alle p o stk an to ren in N ederland.
Zij kunnen worden betrokken door bemiddeling van iedere bank, kassier of commissionnair in effecten in Neder
land, welke lid zijn van de Vereeniging voor den Effectenhandel.
De betaling in de periode tot en met 15 April geschiedt zonder renteverrekening; daarna zal rente in rekening wor
den gebracht.
II De inschrijving op de 25-jarige 4i% lening 1952 en de 22-jarige 0/5/10% lening 1952 s ta a t open op M aan 
dag lu M a a rt 1952 van 9— 16 u u r bij de kantoren te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, voorzover
m genoemde plaatsen gevestigd van:
R otterdam sche B ank N.V.,
De T w cntsche B ank N.V.,
A m sterd a m sch e B an k N.V.,
H eldring & P ierson,
L ippm ann , R o sen th al & Co.,
In casso-B ank N.V.,
R- Mees & Zoonen,
N ationale H andelsbank N.V.,
N ed erlan d sch e H andel-M ij, N.V.
Pierson & Co.,
H. O yens & Zonen N.V.,
H ope & Co.,
alsmede ten kantore van de N.V. B ank v o o r N ed erlan d sch e G em eenten.
Prospectussen en mschrijvingsbiljetten voor de lening B en C zijn verkrijgbaar bij de onder II genoemde adressen.
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HOOFDSTUK VII
WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING:
IN DE BAN VAN DE ONGUNST DER TIJDEN'
J.J.M. Ramakers

Inleiding
'Dat arme Korea krijgt (...) in ons land en speciaal bij de Regering van alles de
schuld', verzuchtte het VVD-Tweede-Kamerlid J.G.H. Cornelissen in februari
1952. De reëel door de Koreacrisis opgedrongen problemen, maar ook de
wat opgeklopte paniekerige stemming die door het conflict in het Verre Oos
ten was ontstaan, beheersten inderdaad het regeringsbeleid. De Koreacrisis
was het kernprobleem, maar tegelijk ook het soms al te gemakkelijke excuus
voor impopulaire regeringsmaatregelen. Dat gold ook in hoge mate voor het
wederopbouw- en volkshuisvestingsbeleid van de socialistische minister Jo
ris in 't Veld1, wiens terugkeer in het nieuwe kabinet onvermijdelijk was ge
weest: de PvdA had daar op gestaan, hoewel C.P.M. Romme graag een
KVP'er op het departement had gezien.2
Het eerste en verreweg belangrijkste probleem dat rechtstreeks voort
vloeide uit de Koreacrisis, was de dreigende stagnatie in de woningproduc
tie door sterk stijgende grondstoffenprijzen en kapitaalschaarste. Hoe rege
ring en parlement dit probleem tot een oplossing trachtten te brengen staat
centraal in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk.
Ook de wijziging van de Wederopbouwwet, waarmee In 't Veld beoogde
een ondoelmatig gebruik van bouwmaterialen en arbeidskrachten tegen te
gaan, was een maatregel waarbij de minister zich beriep op 'de ongunst der
tijden'. De Tweede Kamer had grote moeite met het voorstel omdat het (an
dermaal) een forse aantasting van de gemeentelijke autonomie met zich
bracht én omdat de Kamer weinig fiducie had in de beloofde tijdelijkheid
van de regelgeving.3 Ook dreigde de kwaliteit van het bouwproduct te lijden
te krijgen onder de voorgestelde uniformering van de bouwvoorschriften.
De Kamer voelde zich niet alleen meer verantwoordelijk voor de kwantiteit
van de bouwproductie, maar ook voor de kwaliteit. Hoe regering en parle
ment tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis kwamen, wordt be
schreven in de tweede paragraaf.
Een aantal problemen die In 't Veld had meegenomen uit de kabinetsperiode-Drees-Van Schaik werden ook door het tweede kabinet-Drees niet tot
een oplossing gebracht. Hierbij valt met name te denken aan het probleem
van de arbeidsproductiviteit in het bouwbedrijf en het huurvraagstuk. Zij
werden in de jaren 1951-1952 naar de marge gedrongen door de acute pro
blemen die de Koreacrisis stelde. Bovendien ging het om vraagstukken
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waarvan de oplossing een lange adem vereiste, zoals bijvoorbeeld bleek uit
de Productiviteitsnota van minister zonder portefeuille A.H.M. Albregts.4 Ui
teraard werden de problemen tijdens de begrotingsbehandelingen telkens
weer aan de orde gesteld, maar de debatten leverden geen nieuwe gezichts
punten op. Evenmin werden nieuwe initiatieven ontplooid om een oplossing
op korte termijn naderbij te brengen. Voor de standpunten van de verschil
lende partijen in deze zij daarom verwezen naar het vorige deel in de reeks

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.
Joris in 't Veld zou in het derde kabinet-Drees niet terugkeren op het de
partement van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Met het vertrek van
deze wat saaie, weinig markante, maar niet onbelangrijke bewindsman, in
menig opzicht een product van wat J.C.H. Blom de 'jaren van tucht en ascese'
heeft genoemd5, was in veler ogen de fase van de wederopbouw afgesloten.
Het afscheid van In 't Veld - niet van de politiek, wel van het ministerspluche
- riep bij betrokkenen gemengde gevoelens op. Tegen het einde van dit
hoofdstuk wordt de stemming nader gepeild. Achteraf lijkt het erop dat In 't
Veld, zij het niet vrijwillig, op tijd is opgestapt. Het was aan zijn opvolger, de
KVP'er H.B.J. Witte, om een nieuwe koers uit te zetten.

'Je geld of geen woning!' De woningbouw crisis van 1951-1952
Inleiding

De Woningbouwvereniging, het orgaan van de Algemene Bond van Woning
bouwverenigingen (Nationale Woningraad), was geen blad dat zijn lezers
vrijblijvend divertissement voorschotelde. Zelfs de kennelijk schalks bedoel
de 'wijsheid van de maand' waarmee elk nummer opende, blonk zelden uit
door sprankelende humor. Oubolligheid was troef. Slechts een enkele keer
zal de 'wijsheid' aan de lezer een glimlachje hebben ontlokt. In september
1951 hield De Woningbouwvereniging zijn lezers een 'nieuw motto voor huisvestingsambtenaren' voor: 'Je geld of geen woning!'6 Het glimlachje zal zuur
geweest zijn. Nu waren de tijden er ook niet naar om aan geboren lachebek
jes gehoor te geven. Het motto gaf enigszins sarcastisch de zorg van velen
weer.
In september 1951 immers leken de woningbouwplannen, die minister In
't Veld de afgelopen kabinetsperiode vol optimisme had verdedigd én enkele
jaren met verve had uitgevoerd, als gevolg van de Koreacrisis voor geruime
tijd naar de ijskast verwezen te worden. Voor hoe lang precies was volstrekt
niet duidelijk. Evenmin trouwens was het duidelijk wie of wat door kabinet
en parlement nu in werkelijkheid als volksvijand nummer één werd be
schouwd: de woningnood, die zich in de volksmond en in de publieke opi
nie7 die naam had verworven, of het communisme, dat in de zomer van 1950
in Korea, naar velen meenden, zijn ware agressieve aard had getoond en de
westerse waarden fundamenteel leek te bedreigen.
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In deze paragraaf zal ik ingaan op de gevolgen van de Koreacrisis voor
het bouwbeleid in het algemeen en voor de woningbouw in het bijzonder.
Welke maatregelen zijn er op initiatief van regering en parlement getroffen
om de oorspronkelijke woningbouwplannen toch zoveel mogelijk doorgang
te laten vinden? De belangrijkste vraag is of regering en parlement ondanks
de problemen waarin de economie verkeerde een duidelijke keuze hebben
gemaakt voor de bestrijding van de woningnood.

'Beperking zal nodig zijn'
Toen minister-president W. Drees op zaterdag 17 maart 1951 de regerings
verklaring van het nieuwe kabinet-Drees aflegde, was het al duidelijk dat er
zich donkere wolken boven de Nederlandse economie samenpakten. Niet
voor niets was het regeerprogram, anders dan in 1948, vooraf aan het oor
deel van de kamerfracties onderworpen. De communistische dreiging
noopte tot een substantiële verhoging van de defensie-uitgaven, kapitaal was
schaars en door de Koreacrisis waren de prijzen op de wereldmarkt sterk
gestegen. Toch hield de regering vast aan de wenselijkheid van een sluitend
staatsbudget en een evenwichtige betalingsbalans. Beperking van consump
tie en investeringen (met name van overheidsinvesteringen) was daarom
hoogst noodzakelijk. Het regeerprogram liet er geen twijfel over bestaan dat
ook de bouwnijverheid hierdoor getroffen zou worden. Het totale bouwpro
gramma zou met ƒ 300 miljoen worden teruggebracht, maar de woningbouw
zou zo veel mogelijk worden ontzien. Concrete cijfers gaf het regeerprogram
verder niet.8 Ook Drees' toelichting in de Kamer was niet erg verhelderend:
'Ook in de komende jaren zal Nederland in dit opzicht (de woningbouw, JR)
meer moeten doen dan vele andere landen. Beperking echter zal nodig zijn
en zal naar het oordeel der Regering, juist in verband met het vele, dat is tot
stand gekomen, zonder te ernstige schade mogelijk blijken. (...) Met dit alles
mag echter niet te ver worden gegaan, willen wij de toekomst van ons volk
niet in gevaar brengen. Woningbouw blijft noodzakelijk en industrialisatie
blijft geboden, ter wille van de behoeftevoorziening van ons volk, evenzeer
als ten behoeve van de werkgelegenheid van het groeiend aantal arbeiders.'9
De Kamer was er echter niet helemaal gerust op. Het verzoek om toelich
ting op de al te vage woningbouwparagraaf was algemeen. De PvdA'er J.
Burger drukte het op de van hem bekende onomwonden wijze uit: 'Over de
woningbouw lezen we: "Woningbouw blijft noodzakelijk." Voor die mede
deling hadden we waarlijk geen Regeringsverklaring nodig. De vraag is of
de woningbouw te midden van de beperkingen toch de vereiste prioriteit zal
behouden!'10
Het antwoord op die vraag kwam op 28 april11 toen In 't Veld bij missive
aan de Tweede Kamer het gewijzigde bouwplan voor 1951 deed toekomen.
Het totaalbedrag van het bouwprogramma bedroeg ƒ 1377 miljoen, zo'n
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ƒ 260 miljoen minder dan het oorspronkelijke plan. Het leeuwendeel van de
investeringsbeperking kwam op rekening van de post weg- en waterbouw
kundige kapitaals werken (van ƒ 347,6 naar ƒ 232,6 miljoen), terwijl nog werd
onderzocht of een verdere verlaging met ƒ 50 miljoen mogelijk was. De post
genie en marine daarentegen werd met liefst ƒ 50,5 miljoen verhoogd (was
oorspronkelijk ƒ 75 miljoen). De woningbouw werd min of meer ontzien. Zij
leverde 'slechts' ƒ 20 miljoen in, zodat voor deze post nog ƒ 540 miljoen res
teerde12, maar absolute prioriteit werd aan de woningbouw niet gegeven.
Desondanks verwachtte In 't Veld in 1951 nog ruimschoots te kunnen vol
doen aan het meerjarige woningbouwprogramma dat hij drie jaar eerder had
gepresenteerd, maar dat was dan ook rijkelijk voorzichtig gecalculeerd. Veel
zou afhangen van de ontwikkeling van de bouwkosten. Bij de begrotingsbe
handeling in de Eerste Kamer, enkele weken later, verklaarde de minister
met de hem eigen blijmoedigheid: 'Wat de woningbouw betreft (...) staat het
wel vast, dat deze dit jaar nog wel op peil zal blijven, en de schatting, dat er
dit jaar ongeveer 50.000 woningen gereed zullen komen, lijkt mij zeker niet
te optimistisch. Wij moeten hierbij in het oog houden, dat in het begin van
dit jaar reeds ruim 53.000 woningen in aanbouw waren, en ik geloof, dat wij
wel mogen aannemen, dat daarvan in de loop van het jaar ongeveer 50.000
gereed zullen komen. Deze 50.000 zijn dan nog altijd 5000 boven het oor
spronkelijke aantal, dat was aangenomen in het plan, dat ik hier drie jaar
geleden heb ontvouwd, zodat van een achterstand geen sprake is. De vraag
is alleen: wat zal er in de verdere toekomst gebeuren?’13
Voorlopig zou In ’t Velds beleid erop gericht zijn het aantal in uitvoering
zijnde woningen tot 40.000 terug te brengen. Pas in het najaar wilde hij de
uitgifte van vergunningen voor nieuwe woningbouwprojecten weer opvoe
ren. Hij verwachtte dan voor 1952 te kunnen rekenen op het gereedkomen
van 45.000 woningen. 'Wanneer men meer wil, dan die 45.000 woningen,
dan zal men voor meer middelen moeten zorgen', waarbij de sober levende
In 't Veld onder meer dacht aan een spaaractie, want 'ik wil er telkens op
nieuw op wijzen, dat er nog grote bedragen door ons volk worden uitgege
ven aan alcohol, tabak, snoeperijen en luxe-artikelen'.14

'Mijn portefeuille hadden ze nog nooit zien wapperen'
Veel alternatieven voor noodgrepen als spaaracties zullen er ook wel niet
geweest zijn, gezien het halsstarrige verzet van minister van Financiën P.
Lieftinck tegen elke poging de overheidsuitgaven voor de woningbouw op
te voeren of de woningbouw inflatoir te financieren. Toen In 't Velds woord
voerder Wim Dam bijvoorbeeld op het PvdA-partijcongres in februari 1951
namens de afdeling Den Haag een amendement indiende dat de regering
uitnodigde er naar te streven in 1952 50.000 woningen te bouwen en in 1953
55.000, torpedeerde Lieftinck het voorstel hoogstpersoonlijk. Door zijn felle
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verzet binnenskamers kreeg hij het partijbestuur mee en het amendement
haalde het niet.15 Ook in de ministerraad lag Lieftinck dwars. Op 23 april
deelde hij mee dat hij met In 't Veld had afgesproken dat deze zou overwe
gen het woningbouwprogramma terug te brengen van 55.000 tot 40.000 wo
ningen.16 Door de kapitaalschaarste vreesde hij ernstige financieringsmoeilijkheden. De gemeenten zouden waarschijnlijk niet de mogelijkheid hebben
voldoende woningwetleningen af te sluiten, terwijl financiering door de
rijksoverheid inflatoire effecten zou hebben. Ondanks het feit dat Drees ern
stige bezwaren had tegen zo’n ingrijpende reductie op het woningbouwpro
gramma en hij verklaarde aan de woningbouw 'zeer hoge prioriteit' te willen
toekennen, wilde Lieftinck geen enkele verplichting op zich nemen voor de
financiering van een ruimer bouwprogramma.17
Die afspraak tussen Lieftinck en In ’t Veld had de kou echter nog niet uit
de lucht genomen. Op 11 juli en 1 augustus 1951 werd het bouwplan voor
1952 in de REA besproken. Toen bleek voor de publiekrechtelijke lichamen
slechts ƒ 100 miljoen beschikbaar te zijn, waarvoor zij slechts 10.000 wonin
gen zouden kunnen bouwen, als zij dat bedrag uitsluitend aan woningbouw
zouden besteden. Zo zou de afspraak tussen Lieftinck en In 't Veld nooit
standhouden. In het verleden had In 't Veld zich steeds een loyaal uitvoerder
getoond van het zuinige kabinetsbeleid, maar er was nu een grens gekomen
aan zijn vermogen tot het accepteren van Lieftincks financiële zelotisme,
waarbij hij zich ditmaal volledig door Drees gesteund wist. Op 1 augustus
sprak In 't Veld het onaanvaardbaar uit.18 Hij herinnerde het zich later zo:
'We probeerden binnen het kabinet tot overeenstemming te komen, maar
Lieftinck wilde niet verder gaan dan tot 30.000 (nieuw te bouwen woningen
in 1952, JR ). Toen heb ik gezegd: Dat kan ik met mijn verantwoordelijkheid
onmogelijk dekken; ik zal genoodzaakt zijn om af te treden. Ze schrokken.
Mansholt dreigde herhaaldelijk met aftreden, maar mijn portefeuille hadden
ze nog nooit zien wapperen. Dus dacht Lieftinck: het zal hem wel ernst zijn.
Uiteindelijk werden we het eens op 40.000. Die kwamen in de Troonrede. En
er kwam bij te staan: als de omstandigheden het mogelijk maken, zal naar
een hoger aantal worden gestreefd.'19

Een noodzakelijke beperking?
In ’t Veld mag de uitkomst van de onderhandelingen als een persoonlijke
overwinning hebben gevierd, belanghebbende maatschappelijke organisa
ties, pers en parlement, die uiteraard onwetend waren van de spanningen
tussen de bewindslieden, oordeelden daar anders over.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijvoorbeeld belegde op 11
oktober te Utrecht een buitengewoon congres, dat voor een belangrijk deel in
het teken stond van het woningbouwprobleem. In een resolutie gaf de VNG
uitdrukking aan haar ongerustheid over het woningbouwprogramma voor
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1952. Zij meende dat in 1952 minstens 50.000 woningen gebouwd moesten
worden, wilde het inhalen van het woningtekort niet onaanvaardbaar ver
naar de toekomst worden verschoven. Zij vreesde dat zonder ingrijpen van
de rijksoverheid zelfs het streefgetal van 40.000 woningen niet zou worden
gehaald. De gemeenten konden op de uiterst krappe kapitaalmarkt immers
nauwelijks terecht, temeer daar zij gebonden waren aan het zogenaamde
rentegamma: een door de minister van Financiën vastgesteld maximaal te
.betalen rentepercentage, dat onder meer was bedoeld om de concurrentie
van de gemeenten op de kapitaalmarkt te beteugelen en dat tevens tot ge
volg had dat er in totaal minder geleend kon worden. Daarom vroeg de
VNG met de grootste klem terug te keren naar het in 1948 verlaten systeem
van door het Rijk verleende voorschotten voor de woningwetbouw. Op het
congres van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
en de Nationale Woningraad van 24 oktober werd een resolutie van gelijke
strekking aangenomen.20
De teleurstelling over het bouwplan was ook in de pers algemeen: niet al
tijd was er begrip voor de positie van het kabinet en in sommige kranten
overheerste doffe berusting. De Nieuwe Haarlemse Courant bijvoorbeeld be
twijfelde, net als de VNG, of zelfs het verlaagde bouwprogramma van 40.000
woningen wel haalbaar zou zijn.21 Het Algemeen Handelsblad was strijdlusti
ger: het vroeg zich af of men 'zelfs onder het klimaat van de onvermijdelijke
versterking van onze defensie, de vertraging van de woningbouw berustend
moet aanvaarden, of dat men met alle middelen moet zinnen dit euvel aan te
tasten, dat gelijk een slepende ziekte is in onze na-oorlogse samenleving'.22
Het Parool stelde kortaf: 'We zijn allerminst ervan overtuigd, dat de noodza
kelijke beperking der investeringen dwingt tot de voorgenomen verminde
ring.'23 Het geestverwante Vrije Volk ontzag In ’t Veld wat meer: 'De beper
king, die de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zich heeft
moeten opleggen, komt van buiten af. Wanneer men nu meer dan 40.000 wo
ningen wil bouwen in het volgend jaar (...), dan zal men moeten aangeven,
hoe er meer geld op tafel moet komen.'24 De politiek leider van de KVP tot
slot, tevens staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant, nam in 'zijn' krant
kennelijk een voorschot op de algemene beschouwingen over de rijksbegro
ting.25 Romme schreef op 4 oktober: 'Er is uit sociaal oogpunt wel iets bij
zonder onaangenaams aan vermindering van de woningbouw. En dat is niet
alleen, dat zij een consumptiebeperking betekent in wat onmisbaar is, maar
dat deze consumptiebeperking alleen op het hoofd van een deel van de be
volking neerkomt, de ongelukkige groep, welke zij betrekkelijk toevallig
treft. Economisch gesproken, is de inkrimping van de woningbouw ook alles
behalve een voordelig geval. In verhouding tot tal van andere investeringen
vraagt zij immers geen overmatige invloed. Bij alle harde maatregelen, welke
de regering heeft moeten beramen, om het gat in de betalingsbalans te dich
ten, heeft de regering de toekomst van ons volk terecht vooropgesteld. Het
gaat primair erom, dat wij de vrijheid redden en dat wij welvaart opbouwen.
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Het lijkt ons toe, dat er aan deze primaire overweging tekort wordt gedaan,
wanneer we in de gegeven woningnood de woningbouw moeten gaan in
perken.'26 Op de van hem bekende wat cryptische wijze gaf Romme hiermee
te kennen dat hij een deugdelijke volkshuisvesting niet alleen zag als een so
ciaal belang, maar ook als een noodzakelijke voorwaarde voor een econo
misch productieve bevolking en voor politieke stabiliteit.

'Uit liefde voor familie- en gezinsleven'
Het was duidelijk dat het kabinet het in het parlement zwaar te verduren
zou krijgen. Bij de algemene beschouwingen werd ongebruikelijk veel aan
dacht besteed aan het specifieke probleem van de woningbouw. Het parle
ment wenste de discussie kennelijk niet uit te stellen tot de behandeling van
het begrotingshoofdstuk Wederopbouw en Volkshuisvesting. Het was ook
opmerkelijk dat de KVP niet, zoals gebruikelijk, fractievoorzitter Romme in
zette in het debat, maar partijvoorzitter en volkshuisvestingsspecialist W.J.
Andriessen. 'De verklaring hiervoor is hierin te vinden, dat mijn fractie van
oordeel is, dat het wel zeer belangrijke probleem van de volkshuisvesting
een dergelijke afwijking van de overigens zeer waardevolle traditie wettigt',
aldus Andriessen.27
De hoofdrollen in het debat waren weggelegd voor de woordvoerders van
de drie grootste partijen: de fractievoorzitters van de VVD en de PvdA, res
pectievelijk P.J. Oud en L.A. Donker, en de eerder genoemde Andriessen.
Oud verloochende zijn functie van voorzitter van de VNG geenszins. Zijn
bijdrage aan het debat kan gerust een reprise van de VNG-resolutie worden
genoemd. Hij pleitte andermaal voor herinvoering van het rijksvoorschottensysteem. Maar hij wees de minister van Financiën er tevens fijntjes op dat
deze nog de beschikking had over ƒ 280 miljoen aan overschotten uit het
Gemeentefonds, die hij aan de gemeenten zou moeten uitkeren voor het
doen van kapitaalsuitgaven.28
Donker vestigde er de aandacht op dat blijkens het W vrijwel alle partijen
de bouw van 50.000 woningen per jaar noodzakelijk achtten. Nu de finan
ciering van 10.000 extra woningen onzeker was, zou de regering desnoods
een bedrag uit de tegenwaarde van de Marshallhulp beschikbaar moeten
stellen of zij zou weer rijksvoorschotten moeten verlenen. Eventuele inflatoi
re effecten nam hij op de koop toe gezien het sociale belang van de woning
bouw en de dreigende werkloosheid in het bouwbedrijf.29
Andriessens bijdrage aan de discussie was één groot pleidooi voor een
hogere woningproductie. De onrust in het land naar aanleiding van de pu
blicatie van het gereduceerde woningbouwprogramma kwam volgens hem
voort uit een diepgewortelde 'liefde voor familie- en gezinsleven'. Zij bewees
de noodzaak dat de 'woningvoorziening tot een der primaire doeleinden van
het Regeringsbeleid zal worden gemaakt'. Morele én economische belangen
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dwongen tot het stellen van deze prioriteit: 'Eén ding staat wel vast: met de
bouw van 40.000 woningen kan het land kennelijk geen genoegen nemen en
Regering en Kamer doen goed daarmede rekening te houden.’
Ook hekelde Andriessen de verwarring die door het kabinet was gezaaid.
Terwijl Lieftinck star vasthield aan een maximum bouwprogramma van
40.000 woningen, toonde In 't Veld, die erom bekend stond dat hij er nogal
eens wat uitflapte,30 zich in de media weer eens van zijn zonnigste zijde: hij
verwachtte veel resultaat van lopende en nog uit te schrijven gemeentelijke
en nationale woningbouwleningen, waardoor wellicht toch een programma
van 50.000 woningen te realiseren zou zijn.31

NIET DUIDELIJK GENOEG?

V e le kam erleden: ,/ t Beleid van m inister in 't V eld is onduidelijker
en onrustiger gew orden."

De conclusie van Andriessens betoog was duidelijk: ’Er mag geen redelijk
middel onbeproefd worden gelaten om tot de bouw van 50.000 woningen te
geraken.' Vrijblijvend was die conclusie niet. In een motie van orde, waarin
Andriessen het belang van de woningvoorziening op één lijn stelde met dat
van defensie, de investeringen en de betalingsbalans, nodigde hij de regering
uit op zo kort mogelijke termijn die middelen te onderzoeken. Daarbij zou
de regering zich er ook op moeten beraden of een geleidelijke huurverho-

366

Wederopbouw en volkshuisvesting: in de ban van 'de ongunst der tijden ’

ging niet wenselijk was om de woningbouw te stimuleren32 én zij zou moe
ten onderzoeken of de rentegammapolitiek niet schadelijk was voor de bouw
van woningwetwoningen.33

Lieftinck weigert van de lijn af te wijken
De spanningen tussen Lieftinck en In ’t Veld waren voelbaar in het antwoord
van Drees: 'Laat men verstaan, dat de Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting (...) wel eens op een andere wijze de accenten legt dan de Minis
ter van Financiën, die het oog moet richten op financiering van al wat te ver
richten valt.' Niettemin was Drees gematigd hoopvol gestemd. Hij was ervan
overtuigd dat de reacties in den lande op het bouwplan de woningbouw al
leen maar ten goede zouden komen. Drees verheugde zich over de initiatie
ven van gemeentebesturen om de financieringsruimte te vergroten. Veel zo
genaamde 'burgerzinleningen' waren al 'uitmuntend geslaagd'. Ook waren
institutionele beleggers met leningen over de brug gekomen.34 Tot slot droeg
ook een nog uit te schrijven rijkslening ertoe bij dat de vooruitzichten gun
stiger waren dan toen de begroting werd opgesteld. Over een huurverho
ging moest de Kamer echter niet te licht denken. Lonen en prijzen zouden
gemakkelijk kunnen stijgen tot een niveau waarop de export in de knel zou
komen: 'Dit gaat mij veel te ver.' Ook speculaties over verhoging of afschaf
fing van het rentegamma achtte hij uit den boze. Het enige effect zou zijn dat
potentiële investeerders kapitaal zouden achterhouden met het oog op een
verwachte stijging van de rente. De conclusie van zijn rede tekende Drees
dan ook weer ten voeten uit: 'Ik vraag ook de Kamer matiging te betrachten
en niet alles tegelijk prioriteit te willen geven.'35
De laatste opmerking zette tevens de toon voor Lieftincks bijdrage aan het
debat, een bijdrage waarin een stil verwijt aan gemeenten en Kamer door
klonk. Veel gemeenten hadden volgens Lieftinck hun prioriteiten verkeerd
gesteld en daardoor te veel hooi op hun vork genomen. Zij hadden te veel
kapitaalsuitgaven met kort krediet moeten financieren. Het lukte de gemeen
ten niet meer bij de heersende krapte op de kapitaalmarkt hun leningen te
consolideren. Over de overschotten in het Gemeentefonds zweeg Lieftinck
wijselijk. Uitkering daarvan zou immers de bestedingsbeperking doorkrui
sen. Lieftinck zei het belang van de woningbouw te onderkennen, maar hij
weigerde 'het bedrag dat voor de woningbouw gereserveerd zal worden,
zonder meer (te) fixeren, zonder aandacht te schenken aan de andere behoef
ten en zonder de urgentie van die andere behoeften af te wegen tegenover de
behoefte aan de laatste 10.000 woningen, waarover zoveel te doen is geweest
en nog te doen is'. Hij weigerde ten enenmale zijn toevlucht te nemen tot in
flatoire financiering van de woningbouw: 'Het Regeringsbeleid houdt nu
eenmaal ten aanzien van het vraagstuk van het monetaire en het betalingsbalansevenwicht een zeer duidelijke lijn in. De Regering is niet van plan om

367

Hoofdstuk VII

voor het woningbouwprobleem, hoe belangrijk ook, van die lijn af te wij
ken.'36
Dat was ferme taal, maar nam de Kamer er ook genoegen mee? Oud in ie
der geval niet. De gemeenten trof volgens hem geen enkele blaam. Zij kon
den niet anders dan met kort krediet financieren omdat het rentegamma hen
daartoe dwong en de woningwetvoorschotten waren afgeschaft. Het enige
alternatief zou zijn geweest: stopzetting van de woningbouw.37
Ook Donker was niet overtuigd. Had Andriessen al een discrepantie ont
dekt tussen de vooruitzichten van In 't Veld en die van Lieftinck, Donker
signaleerde een tegenstelling tussen de redevoeringen van de gematigd op
timistische Drees en die van een pessimistische minister van Financiën, die
weigerde prioriteit aan de woningbouw te verlenen.38 De Kamer had die
prioriteit wèl uitgesproken. Donker had ook een motie klaarliggen, maar hij
had eerst het antwoord van de regering af willen wachten, 'meer in overeen
stemming met het gebruik in deze Kamer dan de methode, die de heer An
driessen heeft gevolgd', voegde hij er wat verongelijkt aan toe. Overigens
had hij ook wel wat bezwaren tegen de motie-Andriessen. Het gevraagde
beraad over de te nemen maatregelen zou wel eens te veel tijd in beslag
kunnen nemen. Het was beter als het regeringsbeleid er zonder meer op ge
richt was de bouw van 50.000 woningen te halen, onafhankelijk van nader
beraad. Verder koesterde hij dezelfde bezwaren als Drees tegen de passage
over de rentegammapolitiek. Beleggers mochten niet in de verleiding wor
den gebracht hun kapitaal nog een tijdje achter de hand te houden 39
Andriessen had niet willen aannemen dat Donker aan 'politieke jaloers
heid' leed, maar diens opmerking over het tijdstip van indienen van zijn
motie achtte hij misplaatst. Als de omstandigheden dat vereisten, wat het
geval was, kon van gewoonten worden afgeweken. Bovendien had al een
schriftelijke gedachtenwisseling plaatsgevonden. De KVP-voorzitter was het
met Lieftinck eens dat inflatoire financiering vermeden moest worden.
Daarom diende de regering zich op andere middelen te beraden: 'Ik ben
vooralsnog van mening, dat voldoende tot uitdrukking is gebracht, dat voor
het jaar 1952 50.000 woningen moeten worden gebouwd.’ De bezwaren tegen
de formulering over het rentegamma deelde hij niet, maar overleg met de
voorzitters van de grote fracties had hem ervan overtuigd dat een gewijzigde
motie op meer steun zou kunnen rekenen. De nieuwe motie diende hij mede
in namens Donker, J. Schouten (ARP), Oud, H.W. Tilanus (CHU) en Romme,
hetgeen het belang van de motie onderstreepte. Zij nodigde de regering uit:
’a. haar beleid te richten op de bouw van 50.000 woningen voor het jaar 1952
en voorts zich te beraden over de middelen en maatregelen welke, ook voor
een verdere toekomst, een redelijke voorziening in het woningtekort zo veel
mogelijk zou waarborgen; b. bij dit beraad ook de vraag te beantwoorden of
een geleidelijke aanpassing van de huren aan een economisch verantwoord
huurniveau niet een der noodzakelijke middelen moet zijn om o.m. deze
voorziening te verwezenlijken; c. haar beleid met betrekking tot de financie-
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ring van de woningbouw zodanig te voeren dat, onder vooropstelling van
de noodzakelijkheid van het behoud van het monetair evenwicht, ook de
bouw van woningwetwoningen in redelijke omvang gewaarborgd is.'40
Hiermee had Andriessen de angel uit zijn motie gehaald. Handhaving van
het monetaire evenwicht had prioriteit verkregen boven de verwezenlijking
van het door de Kamer gewenste bouwprogramma. De regering, Lieftinck
voorop, kon tevreden zijn.
Ook de CPN diende twee moties in. Zij had bezwaren tegen de motie-Andriessen omdat deze aan defensie en woningbouw dezelfde prioriteit ver
leende èn omdat zij de mogelijkheid van een huurverhoging in overweging
gaf. De CPN-moties nodigden de regering uit een gedwongen woningbouw lening tegen lage rente uit te schrijven en het rijksvoorschottensysteem voor
de woningwetbouw in ere te herstellen.41
Drees liet weten dat de nieuwe motie-Andriessen voor de regering alles
zins acceptabel was: 'Ik kan slechts bevestigen, dat het ook de wens van de
Regering is om het aantal te bouwen woningen op te voeren, zo mogelijk tot
het algemeen als streefcijfer genoemde getal van 50.000. (...) De motie van de
heer Andriessen, thans door verschillende richtingen gesteund en in bepaal
de zin gewijzigd, is een motie waartegen van de kant van de Regering zeker
geen bezwaar is in te brengen.'42
Als om elk misverstand uit te sluiten, voegde Lieftinck daar echter ogen
blikkelijk aan toe dat aan wijziging van de rentegammapolitiek en aan her
invoering van het rijksvoorschottensysteem niet te denken viel. Het tekort
aan kapitaal stond volgens hem volstrekt los van het rentegamma. Het pro
bleem was de wanverhouding tussen de investeringsbehoefte en het aanbod
aan spaarkapitaal. Uiteraard ontraadde hij de CPN-moties: de Kamer diende
het aan de regering over te laten hoe zij uitvoering meende te moeten geven
aan de gedachte die was neergelegd in de motie-Andriessen.43 De motieAndriessen werd met vijf CPN-stemmen tegen aangenomen, beide andere
moties werden met vijf CPN-stemmen vóór verworpen.44

Een beroep op burgerzin
Bij de behandeling van de begroting voor wederopbouw en volkshuisvesting
aan het eind van het jaar leken de perspectieven voor de woningbouw niet
veel, maar toch iets gunstiger dan enkele maanden eerder. Voor 1951 werd
de voltooiing van een recordaantal woningen verwacht, de problemen ten
spijt. In 't Veld wees er in zijn MvA bovendien nog eens nadrukkelijk op dat
de regering zich gebonden wist aan de motie-Andriessen. De woningbouw
behoorde mèt defensie en de industrialisatie tot de primaire doeleinden van
het regeringsbeleid. Hij zou alles in het werk stellen om het bouwplan te
overtreffen. De financiering van woningwetwoningen baarde hem echter
nog steeds ernstige zorgen. De kapitaalschaarste hield onverminderd aan.
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Gemeenten lieten zich daardoor soms verleiden tot het hanteren van dubi
euze middelen om nieuwe geldbronnen aan te boren. Zo kregen in sommige
gemeenten inschrijvers op een ’burgerzinlening' bij voorrang een woning
toegewezen, waardoor het begrip burgerzin toch een wat vreemde betekenis
kreeg. En bedrijven die leningen verstrekten, verzekerden zich daardoor in
een aantal gemeenten van een contingent woningen voor hun eigen perso
neel. Kortom: je geld of geen woning.
De regering zag echter nog steeds geen reden om aan het rentegamma te
tornen. 'De ondervonden moeilijkheden zijn veel meer gevolg van de schaar
ste aan kapitaal, dan van de voor leningen van lagere publiekrechtelijke li
chamen toegestane rentevoet. De oplossing van het vraagstuk moet daarom
vooral gezocht worden in het aanboren van nieuwe kapitaalbronnen en niet
in het gunstiger maken van de voorwaarden, waarop door de lagere publiek
rechtelijke lichamen kapitaal kan worden aangetrokken', aldus In 't Veld,
kennelijk op gezag van Lieftinck, in zijn MvA.45
Het bedrag dat de regering had losgepeuterd van institutionele beleggers,
ƒ 320 miljoen, zou niet voldoende zijn om het woningbouwprogramma uit te
breiden. Lieftinck wilde de helft van het bedrag namelijk besteden aan het
consolideren van de vlottende schuld van de gemeenten. In 't Veld had daar
om al zijn hoop gesteld in het succes van gemeentelijke en nationale woningbouwleningen. Hij zou er echter streng op toezien dat de gemeenten zich
niet meer zouden bezondigen aan het afsluiten van kortlopende leningen:
'Ondergetekende ziet er nauwlettend op toe, dat geen gunningen van wo
ningbouw plaats vinden, indien de financiering op lange termijn niet verze
kerd is. Daartoe dienen de aanvragen vergezeld te gaan van een desbetref
fende verklaring van Gedeputeerde Staten.'46

Minister J. in 't Veld verkoopt spaarbrieven te Zaandam, 13 mei 1952
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De Kamer hield echter haar twijfels. De 'communis opinio' luidde dat de
minister in ieder geval geen structurele oplossing voor de problemen te bie
den had. W.F.E. baron van der Feltz (CHU), F. van Vliet (KVP) en G. Rit
meester (VVD) bijvoorbeeld bleven van oordeel dat een gezond woning
bouwbeleid alleen mogelijk was op basis van een economisch verantwoord
huurpeil.47 PvdA-woordvoerder D. de Loor, die de zieke volkshuis vestingsspecialist C.J.A.M. ten Hagen verving, meende dat een strakkere sturing van
de particuliere investeringen nodig was.48 Hij bepleitte bovendien, mèt Rit
meester en H. Gortzak (CPN), de herinvoering van de rijksvoorschottenregeling voor de woningwetbouw.49
Ook de praktijk van de door In 't Veld zo vurig bepleite gemeentelijke en
landelijke woningbouwleningen vermocht in de Kamer geen groot enthousi
asme te verwekken, alle waardering voor de in den lande getoonde burger
zin50 ten spijt. Ritmeester betwijfelde of ze 'überhaupt' succes zouden heb
ben, Gortzak zag alleen heil in een gedwongen lening van ƒ 300 miljoen, Van
Vliet vond dat de landelijke lening veel te lang op zich liet wachten en Sta
pelkamp wees erop dat in het systeem van de gemeentelijke burgerzinleningen het sociale element ver te zoeken was: alleen gemeenten met een kapi
taalkrachtige bevolking zouden in staat zijn woningen te bouwen.51 Ook zijn
partijgenoot J. Algera (ARP) en Van Vliet vreesden dat het gelijkheidsbegin
sel geweld zou worden aangedaan. Zij pleitten ervoor dat gemeenten gelijke
kansen zouden krijgen als zij uit de gelden van de institutionele beleggers
wilden putten en dat gemeenten die al burgerzinleningen hadden afgesloten
hierbij niet benadeeld zouden worden. Algera tenslotte had principiële be
zwaren tegen de nationale lening die, naar het zich liet aanzien, in de vorm
van een premielening zou worden gegoten. Kennelijk wenste de regering 'de
goklust in (te schakelen) als middel om aan geld te komen. (...) Het is een
middel der Overheid onwaardig.'52
In zijn antwoord liet een opmerkelijk openhartige In 't Veld weten dat hij
het ook allemaal graag anders had gezien, maar dat de omstandigheden
geen ander beleid toelieten: 'Collega Lieftinck wilde (...) van het bedrag van
350 millioen53, dat levensverzekeringsmaatschappijen en bedrijfspensioen
fondsen tegen 4 pet. ter beschikking wilden stellen, een zeer groot deel be
stemmen voor consolidatie van vlottende schuld. Onder deze omstandighe
den bleek het al uiterst moeilijk, de financiering van 40.000 woningen veilig
te stellen. Zekerheid kon collega Lieftinck mij in Augustus, op dit punt al
thans, nog niet geven en zo moest ik mij wel neerleggen bij de aankondiging
in de Troonrede en in de toelichting op mijn begroting van een program voor
1952 van voorlopig niet meer dan 40.000 woningen. Het is wel duidelijk, dat
ik aan die zinsnede niet tot mijn genoegen heb meegewerkt. En ik was dan
ook helemaal niet verwonderd over de hevige reacties, die deze mededeling
heeft gewekt. Integendeel, ik was er blij om.' Alleen daardoor konden ge
meentelijke leningen slagen en vertrouwde In 't Veld er ook op dat de natio
nale lening een succes zou worden. Alle andere wegen waren afgesloten.
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Wel moest hij gemeenten toezeggen dat zij inderdaad mochten bouwen als
zij kans zagen het kapitaal op tafel te leggen, waardoor de geografische ver
deling van het woningbouwvolume scheef werd getrokken. De gemeentelij
ke leningen hadden al ruim ƒ 100 miljoen opgebracht54 en uit de pot van de
institutionele beleggers was voor 1952 ƒ 120 miljoen beschikbaar voor wo
ningbouw. Om aan het streefgetal van 50.000 woningen te komen, moesten
nog uit te schrijven leningen nog eens ƒ 100 miljoen opbrengen. In 't Veld
had er alle vertrouwen in: 'Wanneer de heer Ritmeester er prijs op zou stel
len, ben ik gaarne bereid (...) een weddenschap hierover met hem aan te
gaan, al zal de prijs daarvoor geen kistje sigaren moeten zijn, want wij moe
ten nu eenmaal het roken beperken. (...) Ik denk dat een weddenschap zon
der inzet zelfs in de ogen van de heer Algera genade zou kunnen vinden.'
Om aan de bezwaren van laatst genoemde tegen het gokken tegemoet te
komen, wilde In 't Veld trouwens ook wel een lening zonder premies uit
schrijven 55

'Hetgaat er om dat er iets gedaan wordt'
Op 19 februari 1952 vond een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de
Nederlandse volkshuisvesting plaats. Die dag sprak koningin Juliana een
radiorede uit ter aanbeveling van de drie nationale woningbouwleningen:
'De verschrikkelijke plagen van de oorlog liggen achter ons, op één na: de
woningnood - deze is één van de allerergste, al hoort hij dan ook bij de na
sleep. Hij heeft de eigenschappen van een vreselijke slepende ziekte. (...) Ik
weet, dat er verscheidenheid van mening over is, hoe het grootste aller euve
len van tegenwoordig het beste kan worden aangepakt. Toch meen ik, dat
het er in de eerste plaats om gaat, dat er iets aan gedaan wordt.'56
Tal van uiteenlopende organisaties sloten zich aan bij de aanbeveling van
de koningin. Een twaalftal kerkgenootschappen, het Humanistisch Verbond,
de Federatie van Nederlandse Journalisten, de overkoepelende organisaties
van woningcorporaties, de Nederlandse Bioscoop-Bond, het Nederlands In
stituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, de VNG, de Nederlandse
Jeugd Gemeenschap, het Nederlandse Vrouwen Comité, de Stichting van de
Arbeid en de Nederlandse Radio-Unie ondertekenden een gezamenlijk aanbevelingsmanifest.57 Een golf van nationaal saamhorigheidsbesef moest de
leningen doen slagen, al besefte men dat aan die saamhorigheid grenzen wa
ren: intekenaren op de leningen konden kenbaar maken aan welke gemeente
de opbrengst van hun deelneming ten goede moest komen.58
In maart hadden twee van de drie leningen al bijna ƒ 75 miljoen opge
bracht. De derde lening liep nog tot 1 juni.59 In de zomer bleek het succes
van de leningen zo groot te zijn geweest, dat sommige gemeentebesturen
wel over het nodige kapitaal beschikten, maar dit niet aan de woningbouw
konden besteden, omdat het departement zich gedwongen zag de uitgifte
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van vergunningen te beperken. Het bouwbedrijf kon de opdrachten niet aan.
Toen al was duidelijk dat het streefgetal van 50.000 woningen zou worden
gehaald.60 In 1952 zouden uiteindelijk 54.601 woningen gereed komen.

Opening speelhol 'Amsterdam'

Naast opluchting over het slagen van de leningen heerste er bij betrokke
nen na afloop van de kwestie ook een onbevredigd gevoel. Velen waren van
mening dat het probleem met kunst- en vliegwerk was opgelost. Al bij de
begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer in maart 1952 kreeg het kabinet
dat verwijt te horen. Nee, 'blinde bewondering' voor wat was geschied kon
bijvoorbeeld E.H.A. Kraaijvanger (KVP) niet opbrengen: 'Integendeel, ik ben
van oordeel, dat reeds eerder had moeten worden gewijzigd, niet alleen om
dat er tegenwind is gekomen, maar zelfs voor het geval de wind even gun
stig was blijven waaien.'61 En In 't Velds partijgenoot C. Woudenberg ver
klaarde: 'Het beleid is naar mijn mening nog onvoldoende planmatig. Men
heeft geen planmatig beleid en men is niet klaar, wanneer men een schema
maakt, zij het op nog zo betrouwbaar mogelijke gegevens en berekeningen,
(...) als men zich niet ook de grootst mogelijke zekerheden tracht te verschaf
fen omtrent de mogelijkheden van de financiering.'62
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Op 27 juni 1952 evalueerde ook de voorzitter van de Nationale Woning
raad, A. in 't Veld, de gebeurtenissen nog eens tijdens de jaarlijkse ledenver
gadering. Alles was toch nog goed gekomen: 'Eerst evenwel moesten er van
alle kanten protesten losbarsten; eerst moest de continuïteit in het bouwen in
gevaar worden gebracht; eerst moest de werkloosheid onder de bouwvak
kers toenemen. Laat daarom één keer leergeld genoeg zijn en laat niet op
nieuw door onverhoedse financieringsmoeilijkheden die, zoals nu gebleken
is, van tijdelijke aard kunnen zijn de planmatige gang van zaken worden
verstoord.'63 Minister In 't Veld zou echter niet meer de kans krijgen om aan
de wensen van zijn naamgenoot te voldoen. Hij zou niet terugkeren in het
derde kabinet-Drees, evenmin trouwens als Lieftinck.

Tot slot
Men kan moeilijk volhouden dat de woningbouw zwaar geleden heeft onder
de bestedingsbeperking. Uiteindelijk overtrof de woningproductie zelfs in
het crisisjaar 1952 de (voorzichtige) raming van In 't Velds meerjarenplan.
Was het dan een klassiek geval van 'much ado about nothing'? Neen, want
de conclusie kan niet zijn dat het resultaat het gevolg is geweest van het dui
delijk stellen van prioriteiten door een eensgezind kabinet, noch van fraaie
structurele maatregelen die het financieringsprobleem definitief oplosten. In
't Veld en ook Drees hadden daarvoor te veel weerstand van Lieftinck te
duchten. Pas onder grote maatschappelijke en parlementaire druk, en met de
naderende verkiezingen voor ogen, werd het belang van de woningbouw op
één lijn geplaatst met dat van industrialisatie en defensie, zij het dat het mo
netaire evenwicht niet in gevaar mocht komen. Gezien de welwillendheid
van institutionele beleggers om kapitaal voor de woningbouw ter beschik
king te stellen en het succes van de nationale en gemeentelijke leningen in
aanmerking genomen, is het overigens maar de vraag of de kapitaalschaarste
zo nijpend was als Lieftinck het deed voorkomen.
De positie van In 't Veld in dit geheel was buitengewoon moeilijk. Ener
zijds was hij een loyaal uitvoerder van het sobere regeringsbeleid, anderzijds
wenste hij zoveel mogelijk van zijn bouwprogramma te redden (ook al om
dat de werkgelegenheidscijfers als gevolg van onderbesteding een zorgwek
kend verloop begonnen te vertonen) en was hij bereid daarvoor het gevecht
met de haast almachtige Lieftinck aan te gaan. Zoals In 't Veld zelf in de Ka
mer bekende, kwam de commotie die het bouwpro-gramma voor 1952 in
den lande veroorzaakte hem bijzonder goed uit. Mogelijk heeft hij op deze
onrust gespeculeerd. Het feit dat hij in de media voortdurend royalere toe
zeggingen deed dan Lieftinck voor zijn rekening wenste te nemen, wijst er
ook op dat In 't Veld langs een omweg het kabinet onder druk wilde zetten.
Als dit allemaal waar is, was In 't Veld, als het er echt op aankwam, een ge
slepener politicus dan zijn reputatie doet vermoeden.
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De wijziging van de Wederopbouwwet: een nieuwe aanslag op
de gemeentelijke autonomie
Tegen verspilling van materiaal en arbeidskracht
Op 18 juni 1951 werd onder verantwoordelijkheid van minister In 't Veld een
ontwerp van wet tot wijziging van de Wederopbouwwet aan de Tweede Ka
mer aangeboden, een ontwerp van een tijdelijk wijzigingswetje, dat echter
meer stof deed opwaaien dan zijn feitelijke gewicht leek te rechtvaardigen.
Zoals zo vaak was ook nu weer de gemeentelijke autonomie in het geding,
een probleem waarvoor het parlement na 1945 een grote gevoeligheid had
ontwikkeld. Hoewel In 't Veld zich altijd een groot voorstander van decen
tralisatie had getoond - hij had daar als wetenschapper, als lokaal bestuurder
èn als nationaal politicus regelmatig van getuigd - was daarvan in de prak
tijk van het wederopbouw- en volkshuisvestingsbeleid in het recente verle
den niet zo veel terecht gekomen. Vooral de grote financiële belangen van
het Rijk bij dat beleid hadden het streven naar versterking van de gemeente
lijke autonomie ernstig gefrustreerd.64 Dat leek ook nu weer te gebeuren.
In 't Veld beoogde met het wetsontwerp een ondoelmatig gebruik van ma
terialen en arbeidskrachten in het bouwbedrijf te voorkomen. Daartoe wilde
hij in een nieuw artikel in de Wederopbouwwet de bevoegdheid vastleggen
om bij algemene maatregel van bestuur voorschriften te geven voor het
bouwen, het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen en het uitbrei
den van gebouwen. Voor zover gemeentelijke bouwverordeningen niet
overeenstemden met bedoelde voorschriften zouden zij, zolang de voor
schriften van kracht waren, buiten werking treden. Als door uitvoering van
een bouwwerk de voorschriften van de amvb zouden worden overtreden,
zou de bouwvergunning moeten worden geweigerd. Verder wilde de minis
ter van de gelegenheid gebruik maken om artikel 23 tweede lid van de We
deropbouwwet zodanig te wijzigen dat de bedoeling van het artikel verdui
delijkt werd. In de oorspronkelijke redactie gaf dit artikel aan B en W de be
voegdheid huiseigenaren aan te schrijven om de door het college nodig ge
achte onderhoudswerkzaamheden te verrichten, als het onderhoud werd
verwaarloosd tot schade van de bewoonbaarheid van de woning. In 't Veld
wilde het artikel aanscherpen door de woorden 'wordt verwaarloosd tot
schade van haar bewoonbaarheid' te vervangen door: 'zodanig wordt ver
waarloosd, dat haar bewoonbaarheid dreigt te worden geschaad'.65
In 't Veld besefte terdege dat de rijksoverheid zich door middel van het
eerste deel van het wetsontwerp bevoegdheden toeëigende die voordien aan
de gemeenten hadden toebehoord. Hij meende echter dat 'de ongunst der
tijden dit ingrijpen noodzakelijk maakt'. Door de Koreacrisis waren de
grondstoffenprijzen immers fors gestegen, terwijl de huren met het oog op
de loon- en prijspolitiek slechts in beperkte mate mee konden stijgen. Het
zag er daarom naar uit dat een rendabele woningexploitatie op korte termijn
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onmogelijk was. In 't Veld meende echter dat de regering er alles aan moest
doen om de subsidielasten van het Rijk terug te dringen. Behalve door de
Koreacrisis waren de bouwkosten ook onnodig hoog door de eisen die veel
gemeentelijke bouwverordeningen stelden. Aldus was geconstateerd door
de Studiecommissie Bouwvoorschriften, een door In 't Veld ingestelde
commissie onder voorzitterschap van J.P. Mazure, directeur van de Stichting
Ratiobouw.66 Hoewel de commissie-Mazure nog niet met haar definitieve
rapportage gereed was, meende zij in een interim-rapport te kunnen stellen
dat door uniformering van de bouwvoorschriften een substantiële besparing
op de bouwkosten mogelijk was.67
Vooralsnog waagde In 't Veld zich echter niet aan een definitieve regeling
van het probleem. Hij moet zich gerealiseerd hebben dat die, gezien de con
sequenties voor de gemeentelijke autonomie, waarschijnlijk niet door de Ka
mer geaccepteerd zou worden. Door opname in de Wederopbouwwet, die
op 1 januari 1953 moest vervallen, wenste de minister de regeling 'voorlopig
uitdrukkelijk als een maatregel van tijdelijke aard' te kwalificeren. Bij de in
het vooruitzicht gestelde herziening van de Woningwet zou worden beke
ken of en, zo ja, op welke wijze de regeling in de Woningwet geïncorporeerd
moest worden.68

Protest van de VNG
Bij de belangrijkste belanghebbende, de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten, viel het wetsontwerp volstrekt verkeerd. In een schrijven van 7
maart 1951 aan de minister had de VNG haar opvattingen over de proble
matiek al uiteen gezet omdat zij pijnlijk getroffen was door een aantal niet
nader genoemde publicaties die hadden gesuggereerd dat het de gemeente
besturen ontbrak aan de goede wil om het probleem van de bouwvoorschrif
ten op te lossen. De VNG herinnerde eraan dat zij al sinds juni 1948 over de
kwestie contact met de minister had onderhouden, dat zij het initiatief had
willen nemen tot het instellen van een studiecommissie, maar dat zij dit plan
had laten varen om, op verzoek van In 't Veld, te participeren in de commis
sie-Mazure. Tevens wees de VNG erop dat een aantal gemeentelijke verte
genwoordigers zitting had gehad in de staatscommissie voor de herziening
van de Woningwet (staatscommissie-Van den Bergh), die ook een standpunt,
zij het een verdeeld standpunt, over het probleem had ingenomen. De meer
derheid van de staatscommissie, waaronder alle gemeentelijke vertegen
woordigers69, meende dat de voorschriften van rijkswege slechts betrekking
mochten hebben op zuiver technische zaken; van voorschriften die het volks
huisvestingsbeleid der gemeenten in sociale zin raakten, zoals die betreffen
de de indeling, inhoud en afmetingen van woningen en vertrekken, diende
het Rijk zich verre te houden. Slechts een minderheid van de staatscommis-
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sie had geen enkel onderdeel van de bouwverordening van de mogelijkheid
van rijksvoorschriften willen uitsluiten,70
Intussen had de minister echter voor het minderheidsstandpunt gekozen,
de wens der gemeenten negerend. In een adres aan de Tweede Kamer van 9
juli 1951 gaf de VNG ondubbelzinnig blijk van haar ontstemming, die on
dermeer werd gevoed door de vrees dat deze tijdelijke regeling in de nieuwe
Woningwet een definitief karakter zou krijgen: 'In het voorstel van de Staatscommissie-Van den Bergh zijn naar onze mening het belang van de unifica
tie en dat van de handhaving van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid
op de juiste wijze verenigd (...) en wij betreuren het dat het ingediende ont
werp tot wijziging van de Wederopbouwwet aan de voorstellen van de ge
noemde commissie geheel voorbij is gegaan.' De VNG had niet alleen prin
cipiële bezwaren tegen het ontwerp. Zo meende zij dat een overdreven bete
kenis werd toegekend aan de unificatie van de bouwvoorschriften voor de
verlaging van de bouwkosten. De MvT bij het wetsontwerp onthulde ten
deze wel erg weinig over de bevindingen van de commissie-Mazure. Tevens
vreesde de VNG dat de samenhang in de bouwverordeningen verloren zou
gaan als enkele voorschriften daarin door de amvb buiten werking werden
gesteld. Voor de noodzaak van afwijkende bouwvoorschriften in verband
met bijzondere plaatselijke omstandigheden leek de minister weinig oog te
hebben. Als de amvb alleen maximumvoorschriften zou stellen, zouden de
voorschriften nog stringenter worden dan ze al waren met alle gevolgen
vandien voor het peil van de volkshuisvesting. Met het stellen van enkel mi
nimumvoorschriften daarentegen zou de minister zijn doel niet bereiken. Tot
slot vroeg de VNG waarborgen met betrekking tot de hantering van de be
voegdheid van de Kroon. Zij verlangde dat over de bij amvb te geven voor
schriften een adviescommissie werd gehoord en zij achtte het van belang
voor bijzondere gevallen de mogelijkheid van vrijstelling te openen.71

Succes voor de gemeentelijke lobby?
Het W bij het wetsontwerp, vastgesteld op 6 november, vormt een overtui
gend bewijs voor de kracht van de gemeentelijke lobby. Alle bezwaren en
aanbevelingen van de VNG werden successievelijk door de commissie van
rapporteurs overgenomen, 's Ministers beroep op de 'ongunst der tijden'
achtte zij weinig overtuigend, al was het maar omdat het voornemen tot
normalisatie van de bouwvoorschriften van vóór de Koreacrisis dateerde. De
commissie confronteerde de minister bovendien met zijn eigen uitspraken
over het belang van de gemeentelijke zelfstandigheid om het betoog kracht
bij te zetten.
De commissie van rapporteurs had, onafhankelijk van de VNG, ook nog
andere bezwaren tegen het wetsontwerp. Enkele leden waarschuwden tegen
het gevaar van 'vertechnisering' en 'massaficering' als gevolg van regelingen
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als de onderhavige: 'Aan de doelmatigheid wordt de individualiteit steeds
meer opgeofferd, een verschijnsel van deze tijd, dat zich op alle gebied voor
doet en waaraan ernstige bezwaren kleven.' Eenstemmig meende de com
missie dat een verlaging van het woonpeil vermeden moest worden. Zij was
bovendien van oordeel dat het minder juist was de regeling in de Wederop
bouwwet te incorporeren. Zij achtte het zeer dubieus of op korte termijn een
nieuwe Woningwet in het Staatsblad zou verschijnen, waarmee de Wederop
bouwwet zou vervallen. Het was daarom beter de tijdelijke werkingsduur
van de regeling expliciet onder vermelding van een vervaldatum vast te leg
gen. Tot slot was de commissie van rapporteurs van oordeel dat de voorge
stelde nieuwe redactie van artikel 23, tweede lid van de Wederopbouwwet
een element van willekeur tegenover de huiseigenaren in zich borg.72
Niettemin hield In 't Veld vooralsnog vast aan zijn wetsvoorstel. Hij had
afgezien van vooroverleg met de gemeenten omdat dit te tijdrovend zou
zijn. De Koreacrisis had het probleem niet veroorzaakt, maar had wel bijge
dragen aan zijn urgentie. Wel was In 't Veld bereid in de wet voor te schrij
ven dat omtrent de amvb een adviescommissie gehoord moest worden, die
zou kunnen bestaan uit twee leden van Gedeputeerde Staten en drie verte
genwoordigers van de gemeenten. Voor zover gemeentelijke voorschriften
het volkshuisvestingsbeleid betroffen, wilde de bewindsman niet dwingend
optreden, maar slechts belemmeringen wegwerken. Zo wilde hij breken met
gemeentelijke verboden om een lagere plafondhoogte dan 2,70 m te hanteren
of om woningen met minder dan drie slaapkamers te bouwen. In 't Veld
meende dat hij hiertoe gerechtigd was zolang het Rijk in hoofdzaak de lasten
voor het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid droeg. Verder liet het zich
aanzien dat de amvb, zoals die op dat moment door de Studiecommissie
Bouwvoorschriften in ontwerp werd opgesteld, alleen voorschriften op tech
nisch vlak zou omvatten. Voor een beroepsmogelijkheid voor gemeentebe
sturen voelde In 't Veld niet veel, omdat beroep op de Kroon van bepalingen
van een amvb een ongebruikelijke rechtsfiguur was, waarvan het nuttig
effect hem niet duidelijk was. Wel wilde hij in de amvb een ontheffingsmo
gelijkheid opnemen alsmede een soepele overgangsregeling. In 't Veld on
derkende het gevaar van cultureel verlies door unificatie van bouwvoor
schriften, maar achtte het zinloos zich daarom tegen unificatie te verzetten.
Het was beter te pogen binnen de gegeven beperkingen alle mogelijkheden
uit te buiten. Ook op het punt van de werkingsduur gaf de minister niet toe.
Verlenging van de werkingsduur van de Wederopbouwwet kon niet zonder
medewerking van het parlement geschieden. Materieel maakte het daarom
geen verschil of de regeling in de Wederopbouwwet werd opgenomen, dan
wel als afzonderlijke tijdelijke wet in het leven werd geroepen. In 't Veld
vond de tweede oplossing echter nodeloos omslachtig. De bezwaren ten
slotte tegen de gewijzigde redactie van artikel 23, tweede lid kon de minister
evenmin delen. Hij had voldoende vertrouwen in het verantwoordelijk-
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heidsbesef van de gemeentebesturen; er was geen reden te vrezen voor mis
bruik van de nieuwe bepaling.73

Gortzak 'in zijn nakie op het portaal'?
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsontwerp werd het echter al snel
duidelijk dat van een wijziging van artikel 23 niets terecht zou komen. Van
der Feltz (CHU), Van Vliet (KVP) en Algera (ARP) hielden ernstig bezwaar
tegen het subjectieve element in de nieuwe redactie. Bovendien miskende
het gewijzigde artikel de verantwoordelijkheid van de regering voor het ont
staan van het probleem. Door de huurpolitiek waren de huren immers sterk
achtergebleven bij de alsmaar stijgende exploitatielasten, zoals ook de Ne
derlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren in een adres van 2 juli 1951
aan de Kamer had laten weten. Vandaar dat J.G.H. Cornelissen (W D ) mèt
Van der Feltz In 't Veld verzocht de premieregeling tot verbetering van wo
ningen, die op 31 december 1948 was afgeschaft, weer in te voeren. Slechts
De Loor (PvdA) en Gortzak (CPN) stemden zonder meer met het wijzigings
voorstel in. Het gewijzigde artikel, zo betoogde De Loor in navolging van In
't Veld, betekende in feite juist een bescherming van de huiseigenaar. Hij zou
immers eerder gemaand worden achterstallig onderhoud te verrichten,
waardoor hij niet voor onoverzienbare kosten geplaatst zou worden bij uit
drukkelijk gebleken verwaarlozing. Deze redenering noch In 't Velds toe
zegging met Lieftinck te overleggen over de herinvoering van de premiere
geling vermocht de Kamer echter te overtuigen. Slechts de VVD ging over
stag; het wijzigingsvoorstel werd met 38 tegen 29 stemmen verworpen.74
De Kamer bleef ook zeer huiverig voor de hoofdmoot van het wetsont
werp, de uniformeringsregeling, temeer daar zij weinig vertrouwen had in
de tijdelijke werkingsduur ervan. Het cynisme en het wantrouwen van de
Kamer was kennelijk gevoed door slechte ervaringen in het verleden met tij
delijke regelingen die voortdurend werden verlengd. Algera sprak dan ook
van een 'blijvende zaak (...) gekleed in een gelegenheidskostuum' en Corne
lissen merkte op 'dat niets zo lang duurt als het tijdelijke van wetten'. En Van
der Feltz: 'Voorlopig tijdelijk; dat geeft toch wel zeer sterk de indruk, dat
men bedoelt: maar op de duur blijvend, in wat voor regeling dan ook.'75
Potentieel was het wetsontwerp zeer verstrekkend, volgens vrijwel eenie
der tè verstrekkend, ook al verdiende het streven naar kostenverlaging in de
bouw steun. Algera sprak over de dreiging van 'Rijksoverwoekering1en over
de opoffering van het individu: 'Ik wijs op de verstarring van het eerste normaalblad; ik wijs op de massatendenz, op het nivelleringsgevaar, dat hier
aan is verbonden; aan het onpersoonlijk karakter enz. En als zodanig vormt
zij een onderdeel van het algemene probleem der massaliteit en onpersoon
lijkheid.'76 In 't Veld deelde Algera's angst niet. Op gezag van bekende archi
tecten als W.M. Dudok en J J.P . Oud (inderdaad: de broer van de W D -frac-
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tievoorzitter) betoogde hij dat versobering en meer uniformiteit op zichzelf
geen verarming van de architectuur hoefden te betekenen. Hij meende zelfs
dat 'hier mogelijkheden liggen voor de ontplooiing juist van nieuwe schoon
heid. Wat vooral van belang is, is dit, dat wij begrijpen, dat het accent veel
meer in de massa komt te liggen dan in de individuele woning en dat m.a.w.
het stedebouwkundige element een belangrijker rol zal gaan spelen dan het
architectonische element.' En: 'Wij moeten alleen leren de dingen wat anders
te zien.'77
Tussen de socialist In 't Veld en de W D 'e r Ritmeester ontspon zich een
discussie waarin even een Umwertung aller Werte dreigde, een discussie ove
rigens die de paternalistisch ingestelde In 't Veld ten voeten uit tekende. Ook
de liberaal vreesde de dodelijke eenvormigheid in de woningbouw, waarop
In 't Veld repliceerde: 'Ik heb er altijd op gewezen, dat uit dit oogpunt de wo
ninginrichting van veel meer betekenis is dan de woningbouw. Wanneer te
genwoordig alle woningen van binnen een zelfde monotoon aspect hebben,
ligt dat veel minder in de woningbouw dan in de balpootmeubelen en de
old-finishmeubelen, waarmede al deze huizen worden opgesierd. (...) Ik heb
heel wat woningen van arbeiders gezien, die waren ingericht alsof de bewo
ners kleine burgers waren. Dit is naar mijn mening een grote fout. Men offert
naar mijn mening teveel aan een gewilde deftigheid en streeft te weinig naar
zuiverheid in de inrichting van zijn woning.' Ritmeester was niet onder de
indruk: 'Waarom moeten de arbeiders per se een eigen woninginrichting
hebben en waarom mogen zij niet hebben, wat een ander heeft? Ik vrees, dat
wij na kortere of langere tijd van de Minister een wet krijgen om de meubels
in alle woningen gelijk te maken. (...) In ieder geval worden huizen gebouwd
waarin niets aantrekkelijks zit.'78
Ook was In ’t Veld er niet in geslaagd de vrees weg te nemen dat het
woonpeil zou lijden onder de uniformering van de bouwvoorschriften.
Vooral Gortzak toonde zich op dit punt een standvastig opponent van de mi
nister. Pagina's Handelingen zijn verloren gegaan aan de vraag of het woon
genot al dan niet zou worden aangetast door een verlaging van de verdiepinghoogte met tien of twintig centimeter en of het aldus ontstane inhoudsverlies van de woning dan in de lengte of de breedte gecompenseerd zou
moeten worden.79 Men is licht geneigd een dergelijke discussie als futiel af te
doen, maar Gortzaks terrierachtige vasthoudendheid wordt begrijpelijk als
men ziet welke standaarden de Studiecommissie Bouwvoorschriften in over
weging nam. Zo meende zij dat standaardplattegronden niet moesten dwin
gen tot het gebruik van tweepersoonsbedden omdat er voor alternatieven
geen ruimte was, maar zij achtte lits-jumeaux van twee maal 90 centimeter
toch weer overdreven royaal. Men kon zeer wel volstaan met divanbedden
van twee maal 80 centimeter. Ritmeesters vrees dat de overheid zich ooit nog
eens met het meubilair zou gaan bemoeien was kennelijk niet helemaal on
gegrond. Ook meende de commissie dat badcellen niet zo groot hoefden te
zijn dat er ruimte was voor het ophangen van onderkleding. Gortzaks enigs-
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zins gewaagde commentaar: 'Bij mij thuis komt de deur van de badcel in de
hall uit, waarop ook de buitendeur uitkomt. Ik zou niet graag in mijn nakie
op het portaal gaan staan om mijn onderkleding aan te schieten, omdat dit
slecht is voor mijn gezondheid en bovendien in strijd is met de zedelijke nor
men, die in een gezin moeten gelden. Het feit alleen, dat de commissie zich
met zulke problemen bezighoudt bij het zoeken naar middelen om de bouw
kosten te verlagen, vind ik al erg genoeg.'80

Wie betaalt bepaalt?
Het grootste struikelblok voor aanvaarding van het wetsontwerp bleef echter
de mogelijkheid van ministerieel ingrijpen in het gemeentelijke volkshuis
vestingsbeleid. Voor In 't Velds argument dat het Rijk enorme financiële be
langen had bij de volkshuisvesting, was de Kamer niet bijzonder gevoelig.
Vooral Algera stoorde zich mateloos aan de redenering: '(...) hier wordt ge
zegd, dat degene, die het geld geeft, om die reden ook bepaalde bevoegdhe
den moet uitoefenen in plaats van degene, die het geld ontvangt. Dit bete
kent in wezen de dood voor de gemeentelijke zelfstandigheid, want tenslotte
krijgen de gemeenten bijna alle geld van het Rijk of van de Rijkswetgever of
krachtens de wet. Maar (...) waarom draagt het Rijk de lasten der volkshuis
vesting? Eenvoudig omdat de gemeenten de middelen niet hebben. En dat
zij die middelen niet hebben, is een gevolg van de financiële verhouding tus
sen Rijk en gemeenten.'81 In 't Veld kon hier alleen maar tegen inbrengen dat
de woningbouw, temidden van de andere beleidsterreinen, een uitzonde
ringspositie innam omdat zij 'zeer zware lasten legt op 's Rijks schatkist, en
het is toch niet overdreven, wanneer het Rijk er op aandringt, dat er met dit
geld zo zuinig mogelijk en zo juist mogelijk wordt omgesprongen'.82 Algera
bleef bij zijn standpunt, temeer daar het niet duidelijk was of het wetsont
werp tot de beoogde kostenverlaging zou leiden83, de urgentie van een tij
delijke regeling hem ontging en de Kamer nog geen kennis had kunnen ne
men van de definitieve bevindingen van de commissie-Mazure. De ARPfractie zou dan ook, mèt de CPN, haar stem aan het wetsontwerp onthou
den.84
Zó ver wilde de meerderheid van de Kamer niet gaan. Maar vrijwel nie
mand wenste te accepteren dat de minister zich bevoegdheden toeëigende
op een ander gebied dan het strikt bouwtechnische. Het treffen van maatre
gelen die een meer sociaal karakter droegen behoorde ondubbelzinnig tot de
gemeentelijke bevoegdheden, aldus de woordvoerders van KVP, CHU en
VVD. Slechts PvdA-woordvoerder De Loor ging ook op dit punt mee met
zijn partijgenoot In 't Veld, in het besef dat het een bijzondere maatregel was
die was getroffen voor bijzondere omstandigheden.85
Vooral de KVP'er Van Vliet verzette zich heftig tegen ministerieel ingrij
pen in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Hoewel hij, anders dan Al-
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gera, wèl geloofde in de mogelijkheid van een zekere kostenbesparing door
uniformering van de bouwvoorschriften86, vond ook hij dat de minister zich
te veel bevoegdheden toeeigende. Van Vliet was in het bijzonder gealar
meerd geweest door het feit dat In 't Veld in zijn MvA te kennen had gege
ven zich onder meer te willen gaan bemoeien met de kwestie van het mini
mum aantal slaapkamers. Meteen klonk weer het traditionele katholieke
liedje dat zong van de gezonde gezinspolitiek: '(...) aan de gezonde en na
tuurlijke gezinsuitgroei moeten geen beletselen in de weg worden gelegd en
een beletsel kan zijn het plaatsen van jonge gezinnen in woningen, die bij
nog maar betrekkelijk bescheiden uitgroei van deze gezinnen qua inhoud en
inrichting te kort schieten. (...) (Deze kwestie) raakt een punt in het volks
huisvestingsbeleid, waarin naar ons oordeel de gemeentebesturen niet ge
bonden mogen worden aan het inzicht van de Minister, zoals hij dit reeds
herhaaldelijk heeft kenbaar gemaakt. Zij is een andere dan een louter bouw
technische kwestie.'87
Het lag dan ook voor de hand dat Van Vliet door middel van een amen
dement probeerde de bevoegdheid van de minister te beperken tot het geven
van voorschriften van bouwtechnische aard.88 In 't Veld had wel begrip voor
het amendement, maar meende toch dat het probleem niet overdreven moest
worden: 'Het wetsontwerp geeft (...) geen bevoegdheid om een bepaald be
leid voor te schrijven, maar opent (...) alleen de mogelijkheid om bepaalde
beletselen, die zich in de praktijk voordoen, weg te nemen. Ik denk hierbij,
b.v. wat het aantal slaapkamers betreft, aan woningen voor ouden van dagen
en voor uitgegroeide kleine gezinnen. (...) Intussen geloof ik, dat wij op dit
punt de ontwikkeling in de praktijk weleens zouden kunnen aanzien.' Bo
vendien was In 't Veld van oordeel dat het begrip 'bouwtechnisch' aanleiding
zou kunnen geven tot misverstanden: '(...) bij een enge opvatting van het be
grip zou er waarschijnlijk niet zo heel veel overblijven. Misschien zou door
wijziging van het amendement aan deze bezwaren kunnen worden tege
moetgekomen.'89
Deze kans liet Van Vliet zich niet ontgaan, zeker niet toen In 't Veld zich in
beginsel bereid had verklaard een gewijzigd amendement te aanvaarden. In
een nieuw amendement gaf Van Vliet een opsomming van de bouwtechni
sche zaken waartoe de ministeriële voorschriften zich zouden mogen uit
strekken. Hij ontkwam er echter niet aan, aan deze lijst, die niet uitputtend
kon zijn, toe te voegen: 'andere onderwerpen van bouwtechnische aard'.90
Algera en Gortzak zagen materieel weinig verschil tussen het oude en het
nieuwe amendement. Een aantal zaken die Van Vliet als 'bouwtechnisch' had
aangemerkt, kenden volgens hen ook sociale aspecten: zo bijvoorbeeld de
verdiepinghoogte en de toetreding van licht en lucht. Bovendien leek de toe
voeging 'andere onderwerpen van bouwtechnische aard' de minister de
ruimte te geven voor een ruime interpretatie van het amendement, waardoor
hij zich wellicht toch ook met bijvoorbeeld het aantal slaapkamers zou kun
nen gaan bemoeien. In 't Veld had er in ieder geval weinig moeite mee het
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amendement over te nemen. Het werd door de Kamer zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.91

Tot slot
Nadat het 'verwaarlozingsartikel', zoals eerder vermeld, was verworpen,
werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. CPN en
ARP wensten geacht te worden tegen te hebben gestemd.92 In de Eerste Ka
mer werd het ontwerp op 1 april 1952 zonder beraadslaging en zonder hoof
delijke stemming aangenomen.93 Het zou overigens nog tot 1956 duren eer
de wet in de praktijk betekenis kreeg. Zo dwingend was de 'ongunst der tij
den' dus kennelijk ook weer niet geweest. In 't Velds opvolger, de KVP'er
Witte, die altijd huiverig was geweest voor te vergaande unificatie van de
bouw en voor eentonige massabouw, bracht toen pas het Besluit Uniforme
Bouwvoorschriften uit, dat was gebaseerd op de gewijzigde Wederopbouw
wet en dat de gemeenten op belangrijke onderdelen tot unificatie dwong.94

'Dus toen was er voor mij geen ruimte meer.' Afscheid van mi
nister In 't Veld
Een 'pitoyabel' departement?
Tijdens het tweede kabinet-Drees beleefde Joris in 't Veld zijn laatste ambts
termijn als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Na een minis
terschap van viereneenhalf jaar viel voor de Dordtse kruidenierszoon het
doek.95 Vrijwillig was zijn afscheid niet. In 't Veld vond zelf dat hij nog lang
niet klaar was met zijn werk.96 Maar tijdens de stoelendans bij de uiterst
moeizaam verlopen formatie van het derde kabinet-Drees was Wederop
bouw en Volkshuisvesting aan de KVP toegevallen. Aanvankelijk had de
PvdA, en dan met name Drees, willen vasthouden aan een socialist op dit
departement, dat bij de formatie van 1951, tot Rommes grote spijt, nog met
geen mogelijkheid uit handen van de PvdA te krijgen was geweest. Maar
uiteindelijk werd Wederopbouw en Volkshuisvesting in een ingewikkelde
afruilmanoeuvre met de KVP toch nog vrij opzichtig opgeofferd in ruil voor
het departement van Justitie, onder andere omdat de KVP anders niet in de
REA vertegenwoordigd zou zijn, hetgeen voor een deel van de katholieken
onverteerbaar was.97 'Dus toen was er voor mij geen ruimte meer. Ach, dat
weet je bij voorbaat met zo'n baan', merkte In 't Veld later gelaten op.98
'De meeste socialisten zagen in een ruil van Wederopbouw voor een in die
kringen niet populair bestuurdersdepartement een vermindering', meent
F.J.F.M. Duynstee in zijn boek over de kabinetsformaties.99 Inderdaad was
'wederopbouw' de eerste naoorlogse jaren een magisch woord in socialisti
sche kring100 en het departement en zijn bewindsman genoten een prestige
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dat navenant was. Toch lijkt het erop dat in de jaren 1951-1952 iets van die
magie en van dat prestige verloren was gegaan, zeker buiten socialistische
kringen. De ergernis die dezelfde Duynstee destijds in De Maasbode venti
leerde over het feit dat de KVP zich bij de formatie had laten afschepen met
dit 'pitoyabel' departement, kan men nog afdoen als een trap-na richting
Romme van een ultra-conservatief enfant terrible binnen de partij. Toch
school in Duynstees observaties wel iets waars: 'Dit (...) departement biedt,
zo dunkt ons, in de huidige fase maar weinig mogelijkheden meer (tot poli
tieke profilering, JR ), zulks althans, zolang de tot dusver vigerende algemene
lijn van het regeringsbeleid niet doorbroken kan worden, iets waarop thans
wel heel weinig kans bestaat.'101 Symptomatisch was het dat ook De Tijd het
departement als 'nauwelijks begeerd' had aangemerkt.102 Evenzeer waren
dat de pleidooien voor een spoedige opheffing van het departement, dan wel
voor samenvoeging van de 'technische' departementen, die bij de begrotings
behandeling voor 1952 in de Eerste Kamer te beluisteren waren, voorname
lijk ter rechterzijde.103 Paradoxaal genoeg lijkt dit voor een belangrijk deel te
maken te hebben met In 't Velds succes als 'crisismanager'. In veler ogen was
de wederopbouw feitelijk voltooid. Zo betoogde CHU-senator J. Reijers in
1952: 'We hebben nu zeven jaren wederopbouw gehad, waarbij de meeste
vraagstukken een oplossing hebben gekregen, zodat naar mijn overtuiging,
ernstig dient overwogen te worden dit Departement, bedoeld als tijdelijke
organisatie, te liquideren. De Wederopbouwwet vervalt volgens artikel 32 1
januari 1953, een termijn, waarmede kan samenvallen de opheffing van dit
Departement.'104 Ook het volkshuisvestingsbeleid was door In 't Veld stevig
op de rails gezet. Hij was er weliswaar nog niet in geslaagd substantieel in te
lopen op het woningtekort, maar wel had hij de belemmerende factoren voor
een voortvarend bouwbeleid - gebrek aan arbeiders, materiaal en kapitaal voor een belangrijk deel uit de weg geruimd. En, als het erop aankwam, was
hij in staat gebleken Lieftincks pogingen om hem nog strakker aan de
leiband te leggen, op inventieve wijze teniet te doen. In de woorden van het
Tweede-Kamerlid Ten Hagen (PvdA): 'De grote verdienste van het beleid
van Minister In 't Veld is (...) geweest, dat het pessimisme bij de aanvang van
zijn bewind ten aanzien van een spoedige oplossing van het woning
vraagstuk op het moment voor de overdracht van zijn Departement mijns
inziens kan plaatsmaken voor optimisme.'105
Maar nogmaals: in zekere zin keerde het succes zich ook tegen In 't Veld.
Het lijkt erop dat de stemming in de gelederen van de volkshuisvestingsspecialisten in en buiten het parlement er niet echt meer naar was om In 't Veld
nog veel langer te handhaven op het departement aan de Van Alkemadelaan. Deze even sobere als solide-voorzichtige, in theorie communalistische,
maar in de praktijk rijkelijk centralistisch opererende minister was de juiste
man op de juiste plaats geweest, toen het erom ging de machinerie weer aan
de praat te krijgen. Zijn beminnelijkheid en zijn vermogen compromissen te
sluiten waren daarbij sterkere wapens geweest dan zijn overtuigingskracht.
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Maar het was twijfelachtig of deze behoedzame bewindsman ook de aange
wezen persoon was om het beleid 'Schwung' en nieuw elan te verlenen. Zou
hij het bijvoorbeeld aandurven de teugels te laten vieren en meer over te la
ten aan de lagere overheden en het particulier initiatief? Was van hem in de
nabije toekomst een wat 'avontuurlijker' huurbeleid te verwachten als stimu
lans voor de particuliere bouwers en ter ontlasting van de schatkist? Zou In 't
Veld een einde maken aan de traditie van uiterst voorzichtig gecalculeerde
bouwprogramma's, waarvan de grenzen overigens mede bepaald waren
door het rigide financiële beleid van Lieftinck? Zou hij tenslotte in de toe
komst wat meer ruimte bieden voor de bouw van grotere woningen voor het
grote gezin?
Met name in confessionele kring had men hier weinig vertrouwen in. Zo
werd Reijers’ pleidooi voor opheffing van het departement mede ingegeven
door zijn wens dat het Rijk enkele stappen terug zou doen. De tijd van cen
tralisme en noodmaatregelen was voorbij en 'de Overheid (kan) er toe (...)
overgaan op normale wijze door wetgeving en bestuur leiding te geven aan
de energie en ontwikkelingsgang van het vrije volksleven. Een Regering of
een Minister, die om redenen van politiek inzicht buitengewone maatrege
len, dus noodmaatregelen, wil in stand houden, zelfs als ze geleidelijk over
bodig worden, werkt belemmerend op de levensmogelijkheden en arbeids
kracht van het volk. Wat juist is in noodomstandigheden, is meestal een sta
in de weg bij een meer normale gang van zaken.'106

Een ijzig stilzwijgen
Het blad van de Nationale Woningraad merkte terecht op dat er in de
Tweede Kamer weinig woorden waren vuilgemaakt aan In ’t Velds vertrek,
Iaat staan warme woorden: '(Minister Wittes) hartelijke erkenning van de
verdiensten van de afgetreden minister steekt wel heel sympathiek af bij het
ijzige stilzwijgen daarover van de meeste kamerleden, die bij dit begrotings
hoofdstuk het woord hebben gevoerd.'107 Behalve In 't Velds eerder geciteer
de partijgenoot Ten Hagen en de genuanceerd over de bewindsman oorde
lende KVP'er Van Vliet, kreeg nauwelijks een Tweede-Kamerlid een af
scheidswoord over de lippen. Alleen de immer kritische CHU’er Van der
Feltz günde hem tenminste nog een paar woorden, al waren het zure woor
den, die vooral doelden op In ’t Velds onvermogen om op korte termijn wer
kelijk iets aan het woningtekort te d oen :'(...) iedereen tracht aan de moeilijk
heden te ontkomen door de zaak maar steeds te verschuiven. Daarin was de
nu afgetreden Minister een meester.'108 Verder inderdaad: ijzig stilzwijgen.
In de Eerste Kamer, we schrijven dan al maart 1953, vrijwel hetzelfde
beeld. De socialist Woudenberg sloot zich 'in alle bescheidenheid' kortweg
en wat plichtmatig109 aan bij de waarderende woorden van Witte. Ook de
KVP'er H.C. Nijkamp erkende de verdiensten van de nieuwbakken collega-
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senator In 't Veld, zij het dat hij ook even de meningsverschillen tussen zijn
fractie en de voormalige bewindsman memoreerde.110 Anders dan in de
Tweede Kamer kwam de CHU in de senaat bij monde van Reijers nog on
verwacht positief uit de hoek: 'Hoewel wij niet altijd met onverdeelde in
stemming zijn beleid gevolgd hebben, neemt dit niet weg, dat wij overtuigd
zijn van de toewijding en energie, waarmede hij zijn krachten gegeven heeft
aan de problemen van wederopbouw en volkshuisvesting, en wel in een uit
zonderlijk moeilijke en onstabiele tijd. Een tijd, waarin nu eenmaal grote
zeggenschap moest worden toegekend aan het centrale gezag, terwijl toch de
afgetreden bewindsman daarbij de provinciale en gemeentelijke bevoegdhe
den op het gebied van de volkshuisvesting niet uit het oog heeft verloren.
Een woord van dank voor alles, wat hij, ondanks alle tegenwerkende facto
ren, tot stand wist te brengen, achten wij dan ook alleszins op zijn plaats.'111
'The rest is silence' en groot was het contrast met de voorgaande kabinetspe
riode, toen Woudenberg zich nog genoodzaakt had gevoeld zich in zijn lof
tuitingen aan het adres van de minister te beperken omdat die al zoveel ge
prezen werd: '(...) zoveel lof (is) voor een gewoon mens nauwelijks en voor
een minister helemaal niet te dragen.'112
In de vakpers werd wat meer aandacht besteed aan In 't Velds afscheid, al
bleef een blad als De Nederlandse Gemeente in gebreke. Begrijpelijkerwijs was
De Woningbouwvereniging, het blad van de geestverwante Nationale Woning
raad, het meest positief over In 't Veld: 'Wij willen het niet verhelen: toen de
dagbladen eindelijk en tenslotte de samenstelling van het nieuwe kabinet
bekend konden maken, besprong ons even de teleurstelling over de veran
dering in de bezetting van de 'Van Alkemadelaan'. (...) Goed, er waren in be
paalde opzichten dus meningsverschillen tussen de oud-minister en ons. Dat
verschil van inzicht staat evenwel in het minst niet in de weg aan de grote
bewondering , die wij hebben voor de wijze, waarop Mr. In 't Veld ongeveer
vier en een half jaar de leiding heeft gegeven aan een warempel niet gemak
kelijk departement.' Hij was erin geslaagd de wederopbouw vrijwel te vol
tooien en voorzover dat nog niet het geval was 'is deze apparatuur zodanig
geolied, dat thans alles wat er op het stuk van de wederopbouw gebeurt
voor de niet direct-belanghebbenden geruisloos verloopt'. De woningpro
ductie had een niveau bereikt 'dat in technisch en financieel opzicht bijna als
Nederlands maximum kan worden beschouwd. Een kniesoor, die détail-critiek over de wijze, waarop de tienduizenden woningen tot stand kwamen,
laat prevaleren boven zijn waardering over de prestatie als zodanig!' Tot slot
prees het blad In 't Veld voor het feit dat hij nooit een geheim had gemaakt
van zijn beweegredenen voor het gevoerde beleid, ook al werd hem wel eens
verweten tè openhartig te zijn geweest.113
Volkshuisvesting, het blad van de katholieke zusterorganisatie van de Na
tionale Woningraad, stond wat ambivalenter tegenover de aftredende minis
ter. Het doet zelfs merkwaardig aan op een en dezelfde pagina een lovende
beschouwing over In 't Veld afgedrukt te zien naast een rijkelijk kritische
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column die de nieuwe minister, Witte, opriep het roer maar eens radicaal om
te gooien. Onder de kop 'Respectabel werk' herinnerde de redactie aan de
buitengewoon moeilijke omstandigheden waaronder In 't Veld zijn werk had
gedaan: 'Een werk zonder precedent in onze parlementaire en vaderlandse
geschiedenis: de arbeid moest van meetaf aan worden opgetrokken zonder
dat men op vroegere voorbeelden of modellen kon teruggrijpen.' Vervolgens
nam het blad uit het maandblad Bouw integraal 'een pakkend overzicht' over
van de prestaties van In 't Veld, want: 'Het werk eert de meester.' Er pas
seerde inderdaad nogal wat de revue: financierings- (later premie-) en bij
drageregelingen voor de woningbouw, de 'Boumastunt', de 'burgerzinleningen', de bouwstoppen en het resultaat van dit alles: 236.000 nieuwe wonin
gen, waarvan 12.000 duplexwoningen, 32.000 systeemwoningen en 18.500
woningen als gevolg van de premieregeling voor woningverbetering en
-splitsing. Ook memoreerde het blad de wetgeving die tijdens het bewind
van In 't Veld tot stand was gekomen, waaronder de Huurwet, de Wederop
bouwwet, de Wet op de materiële oorlogsschaden en de Wet op de horizon
tale eigendom.114
De columnist die zich verschool achter het pseudoniem Dixi belichtte in
zijn rubriek 'Op de korrel' de keerzijde van de medaille. Hij stak zijn vreugde
over de benoeming van de katholiek Witte niet onder stoelen of banken.
Waarom? 'Natuurlijk in de eerste plaats om de zaak zelve: omdat de koers
van de vorige functionaris en zijn staf mij wel wat al te PvdA-achtig was,
zodat onze christelijke opvattingen ter zake van de volkshuisvesting hoe
langer hoe meer in het gedrang raakten.' Ongetwijfeld dacht hij hierbij onder
meer aan de zelfstandigheid van de gemeenten en aan de woningbouw voor
het grote gezin. Hij nam de vrijheid ook 'een paar bescheiden verlangens' uit
te spreken: 'Dat is dan: Excellentie, gooi nu eens radicaal het roer om en
koers op christelijk kompas. Ten tweede: ruim al de paparassenrommel van
de Commissie Bouwvoorschriften op, desnoods onder dank aan de leden,
voor de gewichtige diensten, aan het vaderland bewezen, desnoods nog een
lintje er bij. Ten derde: Excellentie, zoek het niet uitsluitend in de kwantiteit,
maar let vooral op de kwaliteit van de nieuw te bouwen woningen.'115
Het is moeilijk te zeggen welke gevoelens overheersten bij het afscheid
van In 't Veld: waardering en respect, waarvan in de regel tegenover elk af
tredend bewindsman in rituele bezweringen wordt getuigd, of de meestal
voorzichtig geformuleerde kritiek. Mij lijkt dat de columnist van Volkshuis
vesting de stemming aardig had gepeild: in veler ogen was In 't Velds beleid
wat sleets geraakt. Er leek een zekere matheid te heersen. In 't Veld zou de
man niet zijn die het beleid met nieuw elan zou bezielen. Vooral daar lag de
uitdaging voor Witte.
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Slotbeschouwing
In het vorige deel van deze Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945
werd minister In 't Veld getypeerd als een 'waterdrager': geen eigenzinnige
bewindsman, geen visionair die werd gedreven door grootse concepties,
maar een loyaal uitvoerder van het kabinetsbeleid, waarvan de randvoor
waarden waren gesteld door Lieftinck en Van den Brink.116 Het optreden
van In 't Veld in het kabinet-Drees II geeft aanleiding om die typering enigs
zins te nuanceren. Van een grootse visie gaf de sociaal-democraat nog steeds
geen blijk - logisch: men wordt als visionair geboren - maar hij bleek niet
langer bereid slaafs aan de leiband van de minister van Financiën te lopen.
Toen het woningbouwprogramma dreigde te worden teruggebracht tot
een voor In ’t Veld onaanvaardbare omvang, ging hij de confrontatie met
Lieftinck aan, een strijd waarin hij zich gesteund wist door Drees en het vol
tallige parlement en die hij royaal op punten won. Dat hij er niet in slaagde
zijn doel met structurele maatregelen te bereiken, maar zijn toevlucht moest
nemen tot noodgrepen, kan men met wat goede wil beschouwen als een suc
cesje voor Lieftinck, Piet Paniek die er altijd weer voor terugschrok langdu
rige financiële verplichtingen voor het Rijk aan te gaan. Zeker, we moeten
concluderen dat het parlement deelde in In 't Velds succes - zie de vrijwel
kamerbreed gesteunde motie-Andriessen c.s. - maar het initiatief had toch bij
de bewindsman gelegen. Nadat hij in de ministerraad voet bij stuk had ge
houden, wist hij het kabinet te bewerken door in de media te laten door
schemeren dat hij meer woningen meende te kunnen bouwen dan Lieftinck
voor mogelijk hield.
Minder fraai was de wijze waarop de wijziging van de Wederopbouwwet
tot stand kwam. Het beroep op de 'ongunst der tijden', waarmee de minister
de ingreep in de gemeentelijke autonomie legitimeerde, was niet erg over
tuigend en een verklaard communalist als In 't Veld eigenlijk onwaardig. Het
initiatief tot de wetswijziging dateerde immers van vóór de Koreacrisis, ter
wijl het Besluit Uniforme Bouwvoorschriften, het praktisch resultaat van de
wijziging, pas in 1956 verscheen, toen de crisis al lang en breed bezworen
was. Ook de amendering van het wetsvoorstel door de KVP'er Van Vliet
verdient geen schoonheidsprijs. De door hem gewraakte bepalingen bleven
ook na amendering voor verschillende interpretaties vatbaar.
AI met al is het niet zo heel verwonderlijk dat In 't Veld niet zou terugke
ren in het kabinet-Drees III. Niet dat hij het slecht had gedaan binnen de
ruimte die zijn ambtgenoten hem hadden gegund, maar de credits voor het
uitvoeren van de bouwprogramma's had hij in het verleden ook al nauwe
lijks gekregen. Het was nooit genoeg. Toen hij zijn bouwprogramma voor
1952 voor de poorten van de hel had weggesleept, was het al niet veel an
ders. Optisch had niet In 't Veld maar de Kamer hier het grootste succes ge
boekt. Bovendien was een groot deel van de Kamer, met name de liberalen
en de confessionelen, de rijkelijk dirigistische wet- en regelgeving moe. Het-
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zelfde gold trouwens voor de meest betrokkenen in het maatschappelijk
veld: de gemeenten en de woningcorporaties. In 't Veld had nog wel een
tijdje willen doorgaan, maar hij kreeg de kans niet. Hij was er echter, be
scheiden en minzaam als hij was, de man niet naar om zich daarover te be
klagen.
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kon inlossen (Ramakers, 'Wederopbouw en volkshuisvesting', passim). Een enkele
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zelf af (...) krijgen we nu de door de Kamer verlangde 50.000 woningen?’ ( Volkshuisves
ting 3 (1951) nr. 12, p. 15).
H T K 1951-1952, p. 430.
Ibidem, p. 434-435.
Ibidem, p. 442-443, 448.
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Ibidem, p. 946.
Ibidem, p. 943, 947,980.
Het begrip 'burgerzin' was een kernbegrip in In ’t Velds vocabulaire: 'Dit sociale ver
antwoordelijkheidsbesef, moderne uitdrukking van het aloude begrip burgerzin, is in
mijn ogen het meest wezenlijke kenmerk van de democratie. Dit staat in ieder geval
wel vast: hoe sterker de burgerzin in een volk tot ontwikkeling is gekomen, hoe stevi
ger de democratie daar gefundeerd is.' (J. in 't Veld, De betekenis der gem eente voor de
toekomst van West-Europa (Heemstede 1950) geciteerd in: D N G 5 (1951) p. 138).
Deze veronderstelling bleek in de praktijk echter niet juist. Zo bleek de relatief arme
Friese gemeente Uteringadeel er als eerste in te slagen ’burgerzinwoningen’ in gebruik
te nemen, terwijl gelijktijdig in het rijke Bussum een lening hopeloos mislukte. Kenne
lijk was de burgerzin van de gemeentenaren wel degelijk van doorslaggevende bete
kenis ( Volkshuisvesting 4 (1952) nr. 3 /4 , p. 14).
H T K 1951-1952, p. 931, 936-937, 940, 944, 980. Ook sommige spaarbanken hadden be
zwaar tegen de leningen. Zij vreesden dat te veel spaargelden in leningen zouden
worden omgezet ( Volkshuisvesting 3 (1951) nr. 10/11, p. 10-11). In de pers werd ook wel
het bezwaar opgeworpen dat kleine spaarders, die in geval van nood onmiddellijk
over hun tegoeden moesten kunnen beschikken, te veel geld in langlopende leningen
zouden beleggen ( Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht geciteerd in: Volkshuisvesting
3 (1951) nr. 12, p. 10-11).
Het is niet duidelijk om welk bedrag het precies ging. Soms noemt In ’t Veld een be
drag van ƒ 350 miljoen, soms van ƒ 320 miljoen. Levensverzekeringsmaatschappij 'Concordia’ noemt in het huisorgaan O nder O ns een bedrag van ƒ 250 miljoen van het levensverzekeringsbedrijf. Ook Bouw 6 (1951) p. 449 meent te weten dat het levensverzekeringsbedrijf ƒ 250 miljoen ter beschikking heeft gesteld. Later spreekt het blad van
ƒ 300 miljoen van levensverzekeringsmaatschappijen en bedrijfspensioenfondsen sa
men ( Ibidem , p. 517). Uiteindelijk vermeldt ook Bouw een som van ƒ 350 miljoen uit de
bron van institutionele beleggers ( Ibidem , p. 709, geciteerd in: Volkshuisvesting 3 (1951)
nr. 10/11, p. 12).
De Amsterdamse premielening van ƒ 1 0 miljoen was in ruim twee weken voltekend.
Ook kleine gemeenten waren succesvol. In het Sallandse Holten bijvoorbeeld was een
lening van ƒ 75.000 binnen een week met ƒ 10.000 overtekend ( Volkshuisvesting 3 (1951)
nr. 9, p. 9; nr. 10/11, p. 10).
H T K 1951-1952, p. 984-987. In de Eerste Kamer zette In 't Veld wel een kistje Ritmeestersigaren op de weddenschap ( H E K 1951-1952, p. 508). Hij heeft de weddenschap wel
gewonnen maar de sigaren nooit gezien. Abusievelijk stelt hij Ritmeester daarvoor in
zijn herinnering verantwoordelijk (Van Helsdingen, 'Haagse Oudgedienden', p. 20).
Maar of de niet-roker In 't Veld er lang om getreurd heeft...
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HOOFDSTUK VIII
BINNENLANDSE ZAKEN: IN DE HOUDGREEP VAN DE
RIJKSOVERHEID
P.P.T. Bovend'Eert
J.J.M . Ramakers

Inleiding
In het vorige deel van deze Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945
werd het 'Torentje', de residentie van de minister van Binnenlandse Zaken,
aangeduid als 'een duiventil'. Achtereenvolgens traden in het kabinet-DreesVan Schaik de bewindslieden J.H. van Maarseveen, J.R.H. van Schaik (ad in
terim) en F.G.C.J.M. Teulings op dit departement aan. Wie had gehoopt dat
Drees II meer rust op het departement zou brengen, kwam bedrogen uit. Mi
nister Van Maarseveen, bij de formatie weer teruggekeerd op het departe
ment, overleed plotseling op 18 november 1951. Teulings, die als minister
zonder portefeuille de zorg had voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst en
de Bescherming Bevolking, en die dus het dichtst bij Binnenlandse Zaken
stond, nam tot 6 december 1951 de honneurs waar. Pas met het aantreden
van L.J.M. Beel kwam er eindelijk een bewindsman die voor langere tijd de
verantwoordelijkheid voor het departement zou dragen. Hij zou tot 1 juli
1956 aanblijven.1
Dat Van Maarseveen tijdens de formatie als bewindsman voor Binnen
landse Zaken uit de bus kwam, was geen echte verrassing. Op het ministerie
van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (voorheen Overzeese Gebiedsdelen)
was hij niet te handhaven geweest. W D-fractievoorzitter P.J. Oud, die voort
durend met Van Maarseveen conflicten had gehad, zou in dat geval een ver
breding van de kabinetsbasis met een W D 'e r ongetwijfeld met zijn veto
hebben getroffen. Formateur C.P.M. Romme, de kampioen van de brede ba
sis, hoopte dat het vertrek van Van Maarseveen op Overzeese Gebiedsdelen
het Oud gemakkelijker zou maken de eigenzinnig opererende en bij Oud en
de W D 'misschien niet zoo geliefden Stikker' op Buitenlandse Zaken te ac
cepteren.2 Ook bij de ARP had Van Maarseveen het met zijn Indonesiëbeleid
definitief verkorven. Bovendien was het uitgesloten dat Romme zelf Van
Maarseveen op Minuor zou aanvaarden. De KVP-leider was niet vergeten
dat Van Maarseveen Rommes protégé E.M.J.A. Sassen was opgevolgd toen
die zich onmogelijk had gemaakt, en vervolgens de KVP-fractie tegen het
duo Romme-Beel had uitgespeeld om zo een oplossing voor de Indonesische
kwestie mogelijk te maken. Toen kamervoorzitter L.G. Kortenhorst in zijn
gedenkrede bij het overlijden van Van Maarseveen diens onbaatzuchtigheid
prees, refereerde hij dan ook in nogal krasse bewoordingen aan de omstre397
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karikatuur Opland, de Volkskrant, 8 december 1951

den positie van de overledene: 'Geen Minister van de Kroon heeft zoveel
verguizing, zoveel kwaad gerucht, zoveel haat op zich geladen als hij, die in
zijn openbare leven nimmer gezocht heeft naar goedkope populariteit, die
geen Staatsambt nodig had om een man van betekenis te zijn en wie de rust
zo lief was.'3
Maar het kon ook weer niet van de KVP worden verwacht dat zij voor
Van Maarseveen helemaal geen plaats in het kabinet zou claimen.4 'Hem
helemaal laten schieten is voor de KVP (...) blijkbaar een te bittere pil',
schreef Oud op 5 maart 1951 aan Stikker.5 Bovendien had Van Maarseveen
het er in het verleden op departementen van algemeen bestuur (Justitie en
Binnenlandse Zaken) goed vanaf gebracht. Zelfs zijn controversiële 'barmhartigheidspolitiek' jegens politieke delinquenten had hij door het parlement
aanvaard weten te krijgen. Verwacht mocht worden dat ook de zware taak
van de op handen zijnde Grondwetsherziening bij hem in goede handen zou
zijn.6 Aan die Grondwetsherziening zal in dit hoofdstuk echter geen aan
dacht worden besteed. Zij kreeg pas tijdens de volgende kabinetsperiode
haar beslag, onder verantwoordelijkheid van Beel.

Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

Beel werd overigens pas verzocht terug te keren in de Haagse politiek - na
zijn Indonesische avontuur had hij een hoogleraarschap bestuursrecht en be
stuurskunde in Nijmegen aanvaard - nadat Teulings te kennen had gegeven
zijn interimaat niet tot de verkiezingen van 1952 te willen voortzetten. Het
werd hem, naast het vice-premierschap en de zorg voor BVD en BB, allemaal
wat te veel. Zowel premier W. Drees, die het goed met Beel kon vinden, als
Romme zag Beel graag terugkeren.7 Bovendien was de ervaren Beel ook za
kelijk gezien een goede keus voor de zware post op Binnenlandse Zaken.
Uit het regeerprogram en de regeringsverklaring van 17 maart 1951 bleek
overigens niet dat het beleid op Binnenlandse Zaken hoge prioriteit genoot.
Drees wijdde er slechts enkele woorden aan. Terloops meldde hij dat de bur
gerlijke verdediging uit het defensiebudget moest worden bekostigd en over
de investeringsbeperking merkte hij op: 'Rijk, provinciën, gemeenten en semi-publiekrechtelijke lichamen, zullen hierbij hebben voor te gaan. Wij ver
trouwen, dat loyale medewerking in ruime mate zal kunnen worden verkre
gen. Zo nodig echter zal de Rijksoverheid scherper moeten toezien en het
geen men in bepaalde gewesten of plaatsen wenst te doen, moeten toetsen
aan de belangen der nationale economie.'8 Tijdens de debatten over de rege
ringsverklaring werd aan deze woorden amper aandacht besteed. Toch zou
den zij van aanmerkelijk verdergaande strekking blijken, dan het op het eer
ste gezicht leek. Voor de burgerlijke verdediging, waarvoor hoogdravende
plannen waren gepresenteerd, bleek nauwelijks een cent beschikbaar omdat
de bondgenootschappelijke verplichtingen voor gingen, hare majesteits ver
zuchting in de Troonrede, dat 'aan de burgerlijke verdediging volle aandacht
(wordt) geschonken', ten spijt.9 En de investeringsbeperking zou andermaal
de verhouding tussen Rijk en gemeenten op de spits drijven.
Hiermee zijn tevens de twee belangrijkste thema's van dit hoofdstuk aan
geduid: Koude Oorlog en de verhouding tussen Rijk en gemeenten. Binnen
het eerste thema vallen ook de soms emotionele debatten over het ontwerpWet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, een ontwerp dat tijdens
de burgerlijke uitzonderingstoestand in potentie ernstige inbreuk maakte op
de grondrechten van de burger. De verhouding tussen Rijk en gemeenten
kwam niet alleen onder druk te staan door de investeringsbeperking, maar
ook door de verlenging van de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën. Daarnaast zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan een aantal
'lopende zaken': ambtenarenzaken, die uiteraard voortdurend de aandacht
van de bewindsman vroegen, en de periodiek terugkerende debatten over
het kiesrecht.
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Koude Oorlog
Kanonnen of schuilkelders? De totstandkoming van de Bescherming Bevol
king

Inleiding
In een vorig deel van de Parlementaire geschiedenis van Nederland is beschre
ven hoe onder het kabinet-Drees-Van Schaik overeenstemming werd bereikt
tussen regering en parlement over de noodzaak om te komen tot de opbouw
van een apparaat voor de burgerlijke verdediging. De recente ervaringen
met de 'totale oorlog', de Koreacrisis en de verhoging van de defensie-in
spanning in NAVO-verband vormden even zovele stimulansen voor deze
plannenmakerij. Spoedig bleek echter al dat de voorstellen van de commissie-Mijnlieff, die in 1947 door Beel was ingesteld, een veel te hoge vlucht
hadden genomen. De financiële consequenties waren onaanvaardbaar en
stuitten in de ministerraad op verzet van de tandem Lieftinck-Drees. De nota
inzake de burgerlijke verdediging, die minister Teulings in 1950 aan de
Tweede Kamer had aangeboden, was dan ook heel wat soberder. Hoewel de
nota vooral door de W D fors werd bekritiseerd - er zou veel te weinig ge
daan worden voor de organisatie van de (zelf)bescherming van de bevolking
-, werd de nota de basis voor de wetsontwerpen over de burgerlijke verde
diging die de minister nog vóór 1 juli 1951 hoopte te voltooien.10

Het financiële raamwerk. Andermaal een nota
Kabinet en Kamer waren het onder het kabinet-Drees-Van Schaik dus eens
geworden over de grove contouren van de organisatie van de burgerlijke
verdediging. Vervolgens kwamen de uitwerking en de financiering aan de
orde. Zoals gezegd verzetten Drees en Lieftinck zich tegen te hoge uitgaven.
De laatste sprak op 15 en 22 januari in de ministerraad de vrees uit dat de
regering werd vastgelegd op zaken waarover zij geen besluit had genomen.
Hij doelde bijvoorbeeld op het feit dat de plannen uitgingen van 38.000 per
sonen met een volledige dagtaak bij de burgerlijke verdediging. Lieftinck
verlangde daarom een korte nota op basis waarvan de raad zijn standpunt
kon bepalen.11
Vóór hij de nota schreef, probeerde Teulings al tot overeenstemming te
komen met Lieftinck. Het resultaat was een gezamenlijke nota van beide be
windslieden.12 De nota ging uit van het besluit van de ministerraad dat de
komende vier jaar in totaal ƒ 80 miljoen te besteden was voor de burgerlijke
verdediging, een bescheiden bedrag, als men het vergelijkt met de ƒ 6 mil
jard die in deze periode voor het totale defensieprogramma, inclusief de
burgerlijke verdediging, beschikbaar waren. Besloten werd tot een aanzien
lijke beperking van de organisatie. Sommige voorgenomen uitgaven werden
400
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karikatuur Van Wieringen, Vrij Nederland, datum
onbekend

helemaal geschrapt, zoals die voor verduisteringsmaatregelen. Andere wer
den aanzienlijk verminderd, zoals die voor de geneeskundige dienst (nood
ziekenhuizen), opruim- en reddingsdiensten. De posten voor onder meer
telecommunicatie, alarmering en brandweer bleven gehandhaafd. Het meest
opmerkelijk was de inkrimping van het beoogde personeelsbestand. Het
aantal part-timers werd verlaagd van 224.000 tot 86.000, het bij calamiteiten
op te roepen personeel van 166.535 tot 66.414. Het aantal full-timers werd nu
bepaald op 37.589. Het oorspronkelijk geplande personeelsbestand werd zo
gehalveerd.
In de ministerraad wilde Lieftinck
nogmaals vastleggen dat de kosten
een onderdeel vormden van het to
taal der militaire uitgaven van ƒ 6
miljard. Minister Staf waarschuwde
dat bij overschrijding van de ramin
gen een oplossing gezocht moest
worden in temporisering van de
plannen, zoals ook bij Defensie ge
beurde.
De meeste bewindslieden konden
in het algemeen wel instemmen met
de nota, maar Drees was bijzonder
kritisch. Hij vond vooral de uitgaven
voor telecommunicatie, voor bedden
en dekens en voor de voorlichting
buiten proportie. Ook vroeg hij zich
af of het nodig was al het personeel
van helmen, overalls en distinctieven
te voorzien, zaken die volgens Teu
lings een goede korpsgeest bevor
derden, Drees had de meeste proble
men met het aantrekken van perso
neel in vaste dienst. Een aantal men
sen zou een groot deel van de tijd
niets te doen hebben. Zij zouden ver
vangen m oeten worden door gem eentepersoneel. Nadat Teulings
had toegezegd de verschillende mo
gelijkheden te zullen onderzoeken
en hij ook op andere terreinen een
F.G.C.J.M. Teulings,
paar concessies had gedaan (o.a. ter
belast met de binnenlandse veiligheid
zake van de aanschaf van bedden en
dekens), verklaarde de raad zich ak
koord met de nota.13
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Zelfbescherming uit zuinigheid
De nota vormde het uitgangspunt voor het wetsontwerp tot wijziging van
hoofdstuk V der Rijksbegroting14, dat zonder uitvoerige discussie door de
ministerraad was aanvaard.15 Blijkens de MvT werden de eerste kredieten
aangevraagd tot een bedrag van ƒ 50 miljoen. In de jaren 1951-1954 waren
vervolgens nog ƒ 30 miljoen te besteden. Eind 1952 zou de burgerlijke ver
dediging binnen enkele dagen in staat van paraatheid kunnen worden ge
bracht. Door de ongunstige financieel-economische situatie was er een pla
fond gesteld aan de uitgaven. De maatregelen dienden zich tot het strikt
noodzakelijke te beperken. Er was daarom geen geld begroot voor het vor
deren van gebouwen en materiaal tijdens een mobilisatie of voor een materieelreserve. Uitgangspunt vormde het militaire beginsel van deconcentratie
van krachten, waardoor de omvang van de plaatselijke organisaties beperkt
kon blijven. Het streven was de taken zo veel mogelijk te laten uitvoeren
door reeds bestaande diensten. Het Rode Kruis, het Oranje Kruis en de beide
EHBO-verenigingen moesten bijvoorbeeld de bemanning van de medische
kolonnes verzorgen. Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (NISWG),
de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescher
ming zouden ook worden ingeschakeld.
In de plannen stond een aantal preventieve maatregelen centraal zoals
verduisteringsmaatregelen, tijdige alarmering, bescherming tegen bijzon
dere aanvalsmiddelen met behulp van gasmaskers, beschermende kleding
en een verkennings- en ontsmettingsdienst, en zelfbescherming door het be
strijden van kleine branden, de verzorging van lichtgewonden en eenvoudi
ge reddingswerkzaamheden. De zelfbescherming vormde aldus de grond
slag van de burgerlijke zelfverdedigingsorganisatie. De totale medewerking
van de hele bevolking was noodzakelijk. Daardoor konden ook de financiële
gevolgen beperkt blijven. Dat alles gold ook voor de preventieve maatregel
waarop de Kamer later de meeste kritiek zou hebben: het schuilplaatsenbeleid. Concentratie van de bevolking in grote openbare schuilgelegenheden
wees de regering af. De kans op een groot aantal slachtoffers zou bij een der
gelijke concentratie groter zijn dan bij spreiding van de bevolking. Boven
dien - en dit was eigenlijk het doorslaggevende argument, zo zou later blij
ken - waren de financiële consequenties onaanvaardbaar. De regering koos
daarom in beginsel voor bescherming in versterkte kelders, in laag gelegen
binnenkamers, in de ruimte onder de trap, in tuinen en dergelijke. Alleen op
drukke verkeerspunten, en in zaken- en winkelcentra, waar zich veel publiek
zou bevinden, moesten openbare schuilgelegenheden komen.
De overheid werd een eigen taak toebedeeld. Het zwaartepunt van de or
ganisatie lag bij de gemeenten; de coördinatie zou in centraal verband
plaatsvinden. De centrale overheid zou op haar beurt de werkzaamheden
van de lagere overheden coördineren, om tot een echt nationale burgerlijke
verdediging te komen. Daartoe zou het ambtelijke apparaat worden uitge-
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breid, in het bijzonder de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Haar takenpakket bestond uit het uit
werken van de organisatievorm, het geven van richtlijnen voor zelfbescher
ming, het organiseren van mobiele kolonnes en het aanschaffen van mate
rieel dat aan de gemeenten in bruikleen werd gegeven. In de kosten van ge
meenten voor het inrichten van commandoposten, het verzorgen van de op
leiding en het stimuleren van de zelfbescherming zou het Rijk tegemoetko
men op basis van een normvergoeding. De kosten van het provinciale appa
raat werden op declaratiebasis vergoed. De MvT besloot met de verzuchting
dat het, gezien de internationale verhoudingen, hoogst urgent was de bur
gerlijke verdediging krachtig ter hand te nemen.16
Uit het VV bleek dat alle Tweede-Kamerfracties, de CPN uitgezonderd,
zich met het wetsontwerp konden verenigen, enkele kritiekpunten ten spijt.
PvdA en CHU vroegen een toelichting op de verhouding tussen het militaire
apparaat en de burgerlijke verdediging. De MvA onderscheidde de natio
nale, de militaire en de burgerlijke verdediging. De eerste was een zaak van
de gehele regering, de tweede van de minister van Oorlog en Marine en bij
de laatste waren vrijwel alle ministers betrokken, terwijl de minister-presi
dent coördinerend optrad. De burgerlijke verdediging was slechts aan de na
tionale ondergeschikt, niet aan de militaire. Zolang het land geen strijdtoneel
was, had het militair gezag geen zeggenschap over de burgerlijke verdedi
ging.17
Zeer veel kamerleden vonden de maatregelen wat magertjes. PvdA en
CHU meenden dat alleen de beter gesitueerden in staat waren voldoende
zelfbeschermingsmaatregelen te treffen, hetgeen funest was voor de morele
weerstand van de bevolking. CHU en ARP hadden de indruk dat de rege
ring zich primair liet leiden door de vraag welke oplossing het goedkoopst
was, terwijl de KVP aandrong op een behoorlijke kostenverdeling tussen
Rijk en gemeenten. Volgens haar was de burgerlijke verdediging in de eerste
plaats een zaak van het Rijk. De VVD tenslotte hekelde het feit dat de rege
ring slechts uitging van één enkele atoomaanval op het land.
Van Maarseveen en Teulings vonden de kritiek niet erg steekhoudend. De
zelfbeschermingsmaatregelen waren eenvoudig en lagen huns inziens bin
nen ieders bereik. Waar nodig zouden 'blokbeschermingsploegen' worden
gevormd, die konden rekenen op een tegemoetkoming in de kosten als deze
de draagkracht te boven gingen. De KVP kreeg ten antwoord dat de regering
erop vertrouwde dat de gemeenten de verplichting voelden om ook eigen
middelen ter beschikking te stellen. Voor een aantal kostenposten (opslag en
onderhoud van materieel, commandoposten) was in een vergoeding voor
zien, maar voor het overige kon vaak worden uitgegaan van de bestaande
vredesorganisatie, bijvoorbeeld de brandweer. Een tegemoetkoming in de
kosten was daar overbodig. Bij een aanval met meer atoomwapens moest de
organisatie worden aangepast. De ziekenhuiscapaciteit was in ieder geval
voldoende.
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Het betoog van de CPN werd, zoals gebruikelijk, door de regering vrijwel
genegeerd. Volgens de communisten paste het wetsontwerp naadloos in de
Amerikaanse agressiepolitiek en in de voorbereiding op een derde wereld
oorlog. Echte beveiliging van de bevolking was slechts mogelijk als de rege
ring zich aansloot bij de 'Oproep van Stockholm' tot vernietiging en verbod
van kernwapens. Kortom: een preek voor eigen parochie, die voor een groot
deel bleef steken in holle retoriek.18

Het risico van schuilplaatsen
De mondelinge beraadslagingen vonden eind november 1951 plaats, gelijk
tijdig met de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor
1952. D. de Loor (PvdA) beklaagde zich over het feit dat het wetsontwerp de
gemeenten te weinig houvast bood bij het opstellen van plannen. Hij betwij
felde bijvoorbeeld of het mogelijk was op korte termijn voldoende vrijwilli
gers te werven. En over de te nemen zelfbeschermingsmaatregelen was de
regering veel te vaag. Vooral het schuilplaatsenbeleid behoefde een 'stimule
rend optreden der Overheid'. Wat meer financiële steun voor individuele en
gezinsbescherming kon ook geen kwaad.19
Ook H.K.J. Beernink (CHU) en J.J. de Haas (KVP) vroegen zich af of de regeringsplannen niet al te sober waren. De eerste citeerde in dit verband het
Algemeen Handelsblad dat onder meer steld e:'(...) van een materialisering van
een werkelijke verdediging is nog niets gebleken. De huidige leiding is daar
toe blijkbaar niet in staat. Evenmin beschikt zij over voldoende competentie
en gezag.'20 Zö somber wilde Beernink niet zijn; de hele zaak stond immers
nog in de kinderschoenen. Daarom kreeg de regering van hem het voordeel
van de twijfel. Hij gaf haar ook nog de raad mee, de burgerij door middel
van voorlichting meer voor de hele onderneming te interesseren,21 een punt
waarop ook E.P. Verkerk (ARP) aandrong: naast de paraatheid van de orga
nisatie was het vertrouwen van de burgerij essentieel voor het slagen van de
burgerlijke verdediging.22
Vrijwel elke woordvoerder sprak zijn zorg uit over het schuilplaatsenbe
leid. Vooral G. Ritmeester (VVD) gaf er blijk van dat de zaak hem zeer na
aan het hart lag. De term burgerlijke verdediging achtte hij niet gelukkig, nu
daarin het beschermingsaspect onvoldoende tot uitdrukking kwam. Het
wetsontwerp maakte weliswaar een weldoordachte en sterke indruk, maar
er moest spoedig nog veel meer gebeuren. Ritmeester bestreed de stelling
dat grote schuilplaatsen meer risico’s met zich brachten. Daarnaast bena
drukte hij het belang van de verdediging van de waterstaatkundige werken
voor de nationale verdediging en stond hij uitgebreid stil bij het doemscena
rio waarin het land getroffen zou worden door drie atoombommen. Vol
doende hulp was dan onmogelijk. Ritmeesters woordenstroom wekte op een
gegeven moment de irritatie van de kamervoorzitter die de spreker vroeg
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een aantal pagina's van zijn betoog over te slaan: 'Dan zoudt u niet alleen u
zelf, maar ook anderen, die dit moeten aanhoren, een marteling besparen.
(...) Het is zo goed als uitgesloten, dat iemand u kan volgen.' Op de protesten
van de liberaal stelde Kortenhorst gekscherend voor: 'U kunt het ook zo
doen, dat wij het niet horen.'23
Teulings' antwoord aan de Kamer was uitvoerig, maar is vrij kort samen
te vatten. Uiteraard was de minister tevreden met het feit dat de Kamer in
stemde met hetgeen tot dan toe was verricht. De voorziene ƒ 80 miljoen
achtte hij voldoende omdat de organisatie in sterke mate kon steunen op be
staande vredesorganisaties. Een vergelijking met het budget voor de militai
re verdediging was dan ook niet reëel. Met de voorlichting van de bevolking
was opzettelijk gewacht, omdat de organisatie nog niet in staat was de men
sen op te vangen. Teulings bleef erbij dat het schuilplaatsenbeleid goed was:
de burgers konden zelf met eenvoudige middelen al veel bereiken. In reactie
op de kritiek van De Loor stelde hij dat de gemeenten door circulaires vol
doende duidelijkheid hadden gekregen over de financiële consequenties.
Omdat het om betrekkelijk kleine bedragen ging, konden de gemeenten wel
een paar offers brengen. Niets stond hen in de weg om hun plannen te vol
tooien. Over de benaming 'burgerlijke verdediging' was Teulings evenmin te
spreken als Ritmeester. Er werd nog naar een andere term gezocht. Hij be
sloot zijn betoog met de hoop uit te spreken, dat de strijd voor het bestaan
'een strijd van heel ons volk zou zijn'.24
Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In de
Eerste Kamer vond de openbare behandeling eind april 1952 plaats. Met het
oog op de spoedig daaropvolgende behandeling van de vier wetsontwerpen
inzake de burgerlijke verdediging, voerden slechts enkele leden het woord.
Het ontwerp werd ook hier zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De
aanwezige leden van de CPN-fractie werd aantekening verleend tegen te
hebben gestemd.25 Hiermee was de financiële grondslag van de burgerlijke
verdediging gelegd.

Vier wetsontwerpen: van burgerlijke verdediging naar bescherming bevolking
Op 29 januari 1952, kort na de behandeling van de begrotingswijziging, wer
den vier wetsontwerpen inzake de bescherming van de bevolking aan de
Tweede Kamer aangeboden. Het ging om de ontwerpen Wet bescherming
bevolking, Wet op de noodwachten, Wet verplaatsing bevolking en Wet ter
verzekering van het beschikbaar blijven van goederen in geval van oorlog,
oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buiten
gewone omstandigheden.26 In de ministerraad waren de wetsontwerpen na
een voornamelijk technische discussie aanvaard.27 Het ontwerp-Wet be
scherming bevolking (BB) was het belangrijkste; daar ging ook verreweg de
meeste parlementaire belangstelling naar uit. Het verleende een aantal over-
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heidsorganen op centraal en decentraal niveau bevoegdheden om de bur
gerlijke verdediging naar behoren te laten functioneren. Om psychologische
redenen was nu de voorkeur gegeven aan de term 'bescherming bevolking'
boven de tot dan toe gebezigde term 'burgerlijke verdediging'.
De opbouw van de BB zou plaatsvinden in het kader van een rijksplan,
dat uitging van de verdeling van het grondgebied in twee categorieën: de Agebieden, waar maatregelen ter verhoogde bescherming moesten worden
getroffen, en de overige, de B-gebieden. Het zwaartepunt van de BB kwam te
liggen bij de gemeenten, dan wel bij door middel van gemeenschappelijke
regeling opgerichte kringen, die het grondgebied van meer gemeenten om
vatten. Het hoogste gezag over de BB werd toevertrouwd aan de burgemees
ter of het kringbestuur, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. De dagelijkse leiding werd opgedragen aan het hoofd BB.
Aan de minister van Binnenlandse Zaken kwam een groot aantal be
voegdheden toe, zoals de goedkeuring van provinciale en gemeentelijke
plannen, de bevoegdheid 'gedragsregels en andere voorschriften' met be
trekking tot de BB vast te stellen, de bevoegdheid bevelen te geven aan on
dernemingen en openbare nutsbedrijven, en de bevoegdheid de burgemees
ter opdracht te geven tot het houden van oefeningen. Op provinciaal niveau
tenslotte oefende de Commissaris der Koningin een aantal bevoegdheden
uit, waaronder een toezichthoudende functie (aanwijzingsbevoegdheid) op
de plaatselijke gezagsorganen.28
Het ontwerp-Wet op de noodwachten gaf regels betreffende de overheids
organisatie die voor de hulpverlening aan de bevolking beschikbaar moest
zijn. Zoals in voorgaande paragrafen opgemerkt, was de inschakeling van in
vredestijd operationele diensten het uitgangspunt bij de opbouw van de or
ganisatie. Als aanvulling op de gemeentelijke diensten zouden mobiele rijkskolonnes worden geformeerd, de zogenaamde 'noodwachten'. Het ontwerp
regelde met name de rechtspositie van de noodwachters. De werving van
personeel zou primair op basis van vrijwilligheid geschieden. Alleen als in
de praktijk zou blijken dat te weinig personen zich beschikbaar stelden, zou
ter aanvulling een dienstplicht worden opgelegd. De totale personeelssterkte
zou op termijn 200.000 man moeten bedragen, waarvan ongeveer een kwart

full-timers.29
Het wetsontwerp verplaatsing bevolking gaf een wettelijke grondslag aan
door overheidsorganen te treffen maatregelen ten behoeve van een ordelijke
ontruiming van getroffen en ernstig bedreigde gebieden. Ook regelde het de
daaropvolgende afvoer, huisvesting en verzorging van de dakloos geworden
bevolking. Ter voorbereiding van evacuaties was al in 1950 een evacuatiecommissie ingesteld, die met medewerking van provinciale evacuatiecommissarissen voor het grootste deel van het land voorlopige evacuatieplannen
had opgesteld. De indiening van het wetsontwerp ging gepaard met de aan
bieding van een Nota inzake de verplaatsing van de bevolking, waarin aan
dacht werd besteed aan de voorbereidende werkzaamheden.30
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Bij atoomgevaar geldt slechts cfn stelregel. Zo snel mogelijk dekking zoeken! Elke dekking, hoe primitief ook,
is beter dan geen dekking! Ts er gevaar van blijvende radioactiviteit, dan bij bet verlaten

Op het open Isnd zo snel mogelijk
in greppel o f droge sloot vtUeo
met jas over het hoofd voor bescherming
tegen de licht* en biocflics

Op ttrw gaan liggen in dc schaduw
vin muren. Hoofd en handen beschermen
met actetas of jas ter voorkoming
van brandwonden door de hineflits

lo huil direct onder de tafel gaan zieren
en tafdkleed over bet hoc/d werpen ter
bescherming tegen rondvliegende gla>
en aardewerk scherven

Personen in veraerkte kelder» en schuil
plaatsen met een deklaag van 1 m aarde
hebben groce kam bij bet gebed of ge
deeltelijk instorten van gebouwen onge
deerd re blijven. Dc op veie plaaoen
uitbrekende branden vormen echter een
groot gevaar. Deze kunnen ach binnen
één uur tijdj met elkaar verenigen en een
vuurstocm doen ontstaan. Zodra de explo
sie voorbtj ii (na enkele minuten) daarom
de schuilplaats verlaten en vluchten. Indien
er gevaar is van blijvende radioactiviteit
(bijv. ingeval van een spnngpunt in dc
grond) moet door bet personeel van de
burgciijkc bcKherming eerst worden vastgesedd of bet terrein niet besmet ü.

Blijvende radioactivitrit is bij een explcjue
in de luebt gering. Voor de bescherming
vtn neus en mond ergen radio-acnef « o f
zijn gasmasker of rakdock voldoende

fn bebosr gebted tegen een stevige boom
gaan uiten met de rug naar de explo«c
en ook weer jas over bet boofd trekken
ter bescherming tegen tune- en schokgolf

Op kantoor onder bureau gaan sitsen
met jas over bet boorfd. Op de fabriek
tegen muren en achucringcn tm in a a
handen en boorfd beschermen

Cootróle-detector.
De schaalverdeling
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miÜLröotgen
Intensireitvroerer
Hiermede kan in radro
actief besmet terrein de
intensiteit van dc «zaling
worden vastgesteld in
milli röntgen per uur
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Contróle-dctecior.
Tet vaststelling of de handen, kleding e n t van personen
al of niet radio-actief zijn besmet en in welke mare (zg. Monitor)
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Het laatste ontwerp, dat ter verzekering van het beschikbaar blijven van
goederen, betrof het vorderingsrecht. In afwachting van een herziening van
de Algemene Vorderingswet van 1939 schiep het een aantal voorzieningen,
die een doeltreffende hantering van het vorderingsrecht van goederen door
de regering moest waarborgen in het kader van de verdedigingsvoorbereiding.31

Oude liedjes ...
Uit het VV bleek dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer waarde
ring had voor de vier wetsontwerpen. Toch was er ook kritiek, met name op
het ontwerp-BB. Het waren oude liedjes: de financiering was twijfelachtig en
het ontwerp introduceerde ongewenste centralistische structuren.
De Kamer vreesde dat de geraamde ƒ 80 miljoen ontoereikend waren voor
een redelijke vergoeding aan de gemeenten. Zij waarschuwde tegen een te
hoge eigen bijdrage van de gemeenten; een afdoende bescherming van de
bevolking zou daardoor bezwaarlijk worden. Volgens verschillende fracties
was de wijze van vergoeding van de kosten onbevredigend geregeld. Zij
achtten een wettelijke regeling noodzakelijk.32
Ook de bevelsverhoudingen en de toegewezen bestuurstaken van ver
schillende instanties riepen kritiek op. De bevelsverhoudingen tussen het
hoofd BB, de burgemeester en het kringbestuur zouden ondoorzichtig zijn.
In het ontwerp-BB waren geen of onvoldoende taken toebedeeld aan de ge
meenteraad en het college van B en W. Vele leden sloten zich aan bij het ad
vies van de VNG van 19 februari 1952 om hierin verandering aan te brengen.
In aansluiting hierop achtten de meeste fracties de beperking van de be
voegdheden van de burgemeester tot een sterk begrensde bestuurstaak on
juist. Deze beperking verdroeg zich niet met het uitgangspunt dat het zwaar
tepunt van de BB in de lokale sfeer zou liggen. Kortom: '(...) het ontwerp
(ademt) een geest van centralisatie met een grote mate van toezicht, opdrach
ten, goedkeuring, aanwijzingen e.d. Deze opzet laat weinig of geen ruimte
voor plaatselijk intiatief, plaatselijke handelingsbevoegdheid en plaatselijke
verantwoordelijkheid.'33
De rechtspositieregeling in het ontwerp-Noodwachten kreeg wel veel bij
val. Werving diende zoveel mogelijk langs vrijwillige weg te geschieden.
Vele leden zagen in het Instituut Steun Wettig Gezag34 het aangewezen or
gaan voor de werving van vrijwilligers.
De verplaatsingsmogelijkheden konden in de ogen van de kamermeerder
heid, gezien het diep ingrijpende karakter, slechts in het uiterste geval wor
den getroffen. De regering moest vooral niet te optimistisch zijn over de ef
fectiviteit van de regeling.35
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...en oude refreinen
De regering gaf nauwelijks gehoor aan de parlementaire bezwaren. Aan de
kritiek op de financiering van de BB en op de vergoeding van gemaakte kos
ten ging zij zo goed als voorbij. Onder verwijzing naar de beschouwingen bij
de begrotingswijziging stelde ze dat de gemeenten een redelijke vergoeding
ontvingen. Een regeling bij wet wees zij daarom af.
Over de vermeende centralisatie merkte de regering op, dat het hier een
essentieel stuk rijksverdediging betrof. De centrale overheid, die verant
woordelijk was voor de opbouw van de BB, kon niet volstaan met repressief
toezicht, stimulering en coördinatie. Centrale leiding was noodzakelijk, te
meer nu de opzet van de BB uitging van onderlinge bijstand. Voor plaatselijk
initiatief bleef voldoende ruimte nu de gemeenten de kem van de organisatie
vormden.
De regering achtte een wijziging van het ontwerp-BB in verband met de
bevelsverhoudingen niet noodzakelijk. Zij volstond met een nadere toelich
ting op de positie van de burgemeester in het kringbestuur.
Het was de regering bekend dat in gemeentelijke kring de wens leefde een
ruimere taak toe te bedelen aan de gemeenteraad en het college van B en W.
De regering stelde echter dat de onderhavige materie verwantschap vertoon
de met de politie- en de brandweerzorg, waarbij de burgemeester ook een
bijzondere positie innam. Het stond hem natuurlijk vrij andere organen in de
besluitvorming te betrekken.
De overige drie wetsontwerpen gaven de regering slechts in beperkte
mate aanleiding tot nadere beschouwingen. Zij onderschreef het beginsel
van vrijwilligheid bij de werving van noodwachters. Verder stond zij uitvoe
rig stil bij de positie van het NISWG bij de opbouw van de BB. De speciaal
daartoe opgerichte Stichting tot Bevordering van de Bescherming van de Be
volking, waarvan het bestuur bestond uit prominente Nederlanders, zou
zich primair belasten met de werving van vrijwilligers.36 Het NISWG zou
zich met wervingsactiviteiten op andere terreinen begeven, te weten dat van
de nationale reserve en de reservepolitie.37

De Kamer krijgt haar zin
Na mondeling overleg met de commissie van rapporteurs op 2 mei 1952 gin
gen Beel en Teulings echter alsnog akkoord met enkele voorstellen van de
Kamer. Zij verklaarden zich bereid met een nieuw in te stellen vaste kamer
commissie regelmatig overleg te plegen over de materie. Ook werd het wets
ontwerp zodanig gewijzigd dat gemeenteraad en college van B en W werden
ingeschakeld bij de BB. Een aantal centralistische bepalingen in het ontwerpBB werd gewijzigd of geschrapt. De minister van Binnenlandse Zaken zou
niet langer eigenmachtig plannen kunnen wijzigen of aanvullen. De primaire
taak bij het houden van oefeningen zou aan de burgemeester toekomen. En411
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kele bijzondere bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken en
de Commissaris der Koningin zouden slechts uitgeoefend mogen worden als
het algemeen belang dat vereiste. Tot slot stemden de ministers er alsnog
mee in dat de tegemoetkoming in de gemeentelijke kosten bij wet werden
geregeld.38
Het was de commissie van rapporteurs echter nog niet genoeg. Zij wenste
nader overleg over met name de burgerlijke verdediging in ruime zin en de
nationale verdediging. Dit overleg vond op 8 en 9 mei plaats met Teulings en
de minister van Oorlog, Staf. De commissie werd naar haar tevredenheid geinformeerd, in het bijzonder over de coördinatie en samenwerking tussen de
militaire en de civiele sector in de nationale verdediging. Hierna bleef, be
halve enkele technische details, nog één probleem over: het oude zeer van
het schuilplaatsenprobleem was nog steeds niet weggenomen. De commissie
vond het bezwaarlijk dat hieraan bij de nieuwbouw geen aandacht werd be
steed. Uit het overleg bleek dat een actief schuilplaatsenbeleid stuitte op be
zwaren van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, J. in 't Veld.
Teulings zegde toe hierover met In 't Veld in overleg te treden.39 Een en an
der was aanleiding voor een giftig commentaar in Trouw, waarin In 't Veld
bepaald niet werd gespaard. Conclusie: 'Deze schuilplaatsen-kwestie is een
symptoom van de grondfout der organisatie, die wel misschien op zichzelf
goede incidentele regelingen brengt, maar die niet vanuit het totaalbeeld
ener complete burgerlijke verdediging is gedacht. Burgerlijke verdediging is
een ketting. Als er een schakel uit ontbreekt, is de rest waardeloos.'40
Teulings en Trouw hadden echter te vroeg geoordeeld. Op 26 mei ver
klaarde In 't Veld in de ministerraad dat hem niets bekend was van bezwa
ren zijnerzijds tegen een actief schuilplaatsenbeleid, aldus suggererend dat
Teulings een en ander uit zijn duim had gezogen. Drees rekende echter voor
dat een dergelijk beleid zo'n ƒ 1000 per woning zou kosten.41 Daarom was
het juist dat deze gedachte was afgewezen. Dergelijke maatregelen moesten
eventueel maar door een volgend kabinet worden genomen.42

Een avond met de familie Van Tutten
Bij de openbare behandeling van de wetsontwerpen op 20 mei lag de na druk
andermaal op het ontwerp-BB, waarbij opnieuw het schuilplaatsenvraagstuk
bijzondere aandacht kreeg. Zowel Ritmeester (VVD) als De Loor (PvdA)
vond dit de zwakke plek in de bescherming van de bevolking. Het bedrag
van ƒ 80 miljoen zou niet toereikend zijn. Vooral Ritmeester wond zich op:
'Laat ons volk zien, dat het ernst is, laat men niet praten over een parkje, dat
ontsierd wordt, over een plein, dat niet mag worden aangetast. (...) Excellen
tie, dit (het bedrag van ƒ 80 miljoen, PB/JR) gaat niet; dit is eenvoudig niet te
aanvaarden! (...) De beste organisatie op het punt van bescherming slaagt
niet, indien voor de bevolking niet voldoende schuilgelegenheid wordt ge-
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reedgemaakt. Hij, die dit nalaat, is wel zeer ernstig in gebreke.'43 Verkerk
(ARP) en Beernink (CHU) sloten zich hier van harte bij aan, de laatste met de
woorden: 'Het gaat hier om het leven van de Nederlandse burgers, het gaat
hier om mensenlevens en dan mag het kostenbezwaar niet de doorslag ge
ven.' Vooral het feit dat bij de woningbouw niets aan het schuilplaatsenprobleem werd gedaan, vond hij een ernstig verzuim.44 Overigens toonden deze
sprekers zich, evenals H. M.J. Dassen (KVP), tevreden met de wijzigingen
die in het oorspronkelijke ontwerp waren aangebracht. Bedenkingen waren
er nog slechts op ondergeschikte punten. Zo waarschuwde Beernink voor al
te hoge verwachtingen van de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerpBB en Verkerk beklaagde zich over de stortvloed van ministeriële circulaires
waardoor de gemeenten werden overspoeld.45
Zoals te verwachten was, was slechts de CPN mordicus tegen de wetsont
werpen. Die hadden volgens woordvoerder H. Gortzak niets met de bescher
ming van de bevolking te maken. De bijdrage aan de debatten van de vorige
sprekers deed hij af als 'een hoorspel in de trant van De Bonte Bal of Een
avond met de familie Van Tutten'. De wetsontwerpen waren erop gericht
stemming te maken om het volk voor de oorlog te winnen. Het ontwerp op
de noodwachten gaf de regering het recht het hele volk te mobiliseren en in
wezen een verplichte diensttijd voor burgers tussen 18 en 65 jaar in te voe
ren. Uiteraard zou de CPN tegen de vier wetsontwerpen stemmen 46
Teulings' antwoord aan de Kamer bracht weinig nieuws meer. Hij ging
nog eens in op de verhouding tussen de BB en de burgerlijke verdediging in
ruime zin, en hij besprak de positie van de militaire verdediging in het ge
heel van de nationale verdediging. De samenwerking en coördinatie van het
geheel was op ministerieel niveau verzekerd in de Algemene Verdedigingsraad, een onderraad van de ministerraad die in mei 1952 ter vervanging van
de Raad MAK was ingesteld. Na een bespreking van de gezagsverhoudin
gen in het ontwerp-BB besteedde de minister uitvoerig aandacht aan het
schuilplaatsenbeleid. De concentratie van mensen in openbare schuilplaatsen
wees hij nogmaals af in verband met de te grote risico's en de vergrote kans
op paniek. Op grond van voorlichting van militaire deskundigen en van er
varingen uit de afgelopen oorlog concludeerde Teulings dat een eenvoudige
schuilgelegenheid in de laagstgelegen verdieping of in de onmiddellijke om
geving van het huis in het algemeen voldoende dekking kon bieden tegen
bombardementen. Het op grote schaal aanleggen van schuilplaatsten die be
stand waren tegen voltreffers was financieel niet haalbaar. Hetzelfde gold
voor het aanleggen van schuilplaatsen bij nieuwbouw. In 't Veld wilde zo
veel mogelijk woningen bouwen. Door de kosten voor schuilplaatsen zou de
woningbouw te veel onder druk komen. Teulings had zich bij dat standpunt
neergelegd. Hij erkende dat de zelfbescherming in de grote steden moeilijk
heden kon opleveren, maar met goede voorlichting door deskundigen, met
name van de Stichting tot Bevordering van de Bescherming Bevolking, zou
al veel bereikt kunnen worden. De bewindsman zegde toe dat hij over de
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opbouw van de BB regelmatig contact zou onderhouden met de vaste ka
mercommissie. Voor het overige bepaalde hij zich tot het beantwoorden van
enkele specifieke technische vragen over de vier wetsontwerpen.47
Bij de replieken gaf Ritmeester nogmaals te kennen niet tevreden te zijn
over het schuilplaatsenbeleid. Niettemin gaf de VVD haar stem aan de vier
licht geamendeerde wetsontwerpen, die zonder hoofdelijke stemming wer
den aangenomen. Alleen de CPN wenste geacht te worden tegen te hebben
gestemd.48

De burgerlijke verdediging een paskwil?
Het dagblad Trouw voorzag de uitkomst van de debatten andermaal van een
vinnig commentaar. Regering en Tweede Kamer waren ten onrechte ge
zwicht voor het standpunt van In 't Veld inzake het schuilplaatsenprobleem,
aldus de krant. De conclusie was vernietigend: 'De Tweede Kamer heeft op
20 mei (...) de burgerlijke verdediging tot een paskwil gemaakt. We kunnen
slechts hopen, dat de Eerste Kamer straks de weg vrij maakt om te komen tot
een regeling, die de naam van burgerlijke verdediging alsnog waard zal
zijn.'49
Veel plezier zal de Trouiy-scribent niet aan de Eerste-Kamerdebatten heb
ben beleefd, maar voor het zo ver was kwam de kwestie, met name de finan
ciële kant van de BB, nog uitgebreid in de ministerraad aan de orde. In de
loop van juni ontving de raad een schrijven van de ministers van Binnen
landse Zaken en Financiën, waarin werd uiteengezet dat voor de BB boven
op de begrote ƒ 80 miljoen nog eens ƒ 20 miljoen nodig zou zijn. Op 16 juni
liet Drees echter in de raad weten erop te staan dat geen bedragen werden
toegekend boven de ƒ 6 miljard, die in vier jaar in totaal aan militaire en bur
gerlijke verdediging te besteden waren. Hij vreesde dat het hek van de dam
zou raken en dat de overige begrotingsuitgaven in de verdrukking zouden
komen. Drees zag twee mogelijkheden: het inkrimpen van de plannen voor
de burgerlijke verdediging of het dekken van het surplus van ƒ 20 miljoen
uit de gelden voor de militaire verdediging.
Lieftinck stelde zich op het standpunt dat de ƒ 20 miljoen uit de oorlogsbegroting moest komen. Staf was hier natuurlijk tegen. Hij was bang voor
precedentwerking en vreesde dat in de toekomst ook andere posten ten laste
van zijn begroting zouden worden gebracht. Hij had er al eerder voor ge
waarschuwd dat de begroting voor de BB te krap was en hij vond het onbil
lijk de oorlogsbegroting nu te verstoren. De bedragen waren inmiddels ver
deeld, de plannen waren gereed en de internationale verplichtingen drukten
zeer zwaar. Staf verklaarde het belangrijker te vinden 'dat er munitie is voor
de kanonnen dan dat er schuilkelders zijn of puinruimers'.
Teulings wilde de zaak echter niet zo controversieel zien. 'De bescherming
bevolking is vlees van uw vlees', zo voegde hij Staf toe. De BB was te sober
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opgezet, zo bleek nu. Bij de concrete opbouw van een geheel nieuw apparaat
konden zich nu eenmaal onvoorziene factoren voordoen. Teulings betwijfel
de of hij in september met de werving van personeel kon beginnen als de
ƒ 20 miljoen niet beschikbaar waren. Drees concludeerde dat een bevredi
gende oplossing op dat moment niet te vinden was. Het volgende kabinet
zou daarover dan maar een beslissing moeten nemen.50
Dit kreeg ook de Eerste Kamer te horen toen bleek dat bij de meeste frac
ties twijfel was gerezen over de vraag of het bedrag van ƒ 80 miljoen wel toe
reikend was. Voor het overige kon een ruime meerderheid zich wel vinden
in de wetsontwerpen, al plaatste ook hier met name de W D in de persoon
van W.C. Wendelaar vraagtekens bij het schuilplaatsenbeleid. Het meest po
sitief was H.A.M.T. Kolfschoten (KVP) die de regering complimenteerde met
het feit dat zij, ondanks de complexe voorzieningen, erin geslaagd was de
juiste verhouding te vinden voor de bemoeiingen van de lokale overheid.
Verder gingen de debatten voornamelijk over uitvoeringsproblemen, waarbij
vele detailkwesties zoals het 'schoenenprobleem' aan de orde kwamen.51 Op
de laatste dag van de gewone zitting 1951-1952 werden de vier wetsontwer
pen in stemming gebracht. Alleen de aanwezige CPN-leden stemden tegen.52

Tot slot
Zo was in betrekkelijk korte tijd het raamwerk van de BB totstandgekomen.
Op het vlak van de uitvoering van het BB-werk had het parlement op een
aantal punten zijn zin gekregen. De bevelsverhoudingen waren aangepast
aan de wensen van de Kamer en een aantal centralistische bepalingen was
uit de wetsontwerpen verdwenen. Ook de tegemoetkoming in de kosten van
de gemeenten was bevredigend geregeld.
De financiering van het geheel bleef echter een hachelijke zaak. De rege
ring zat klem. De bondgenootschappelijke verplichtingen stonden een ver
hoging van het budget ten koste van de militaire verdediging niet toe.53
Lieftinck en Drees weigerden, zoals vrijwel altijd, de hand van de knip te ne
men om elders geld vandaan te halen. Het parlement daarentegen stelde ho
ge eisen aan de BB, hoger dan de regering, vooral op het punt van de schuil
gelegenheden, kon en wilde waarmaken. Een en ander verleidde Teulings
tot de malle manoeuvre om zijn collega In 't Veld ten onrechte de schuld in
de schoenen te schuiven van een gemankeerd schuilplaatsenbeleid. De Koude-Oorlogspsychose waaraan de regering, Drees voorop, traditioneel minder
leek te lijden dan het parlement, zal aan de parlementaire eisen niet vreemd
zijn geweest. Evenmin als aan het feit dat het parlement toch snel akkoord
ging met een wel erg beperkte BB. Onder het motto 'beter een half ei dan een
lege dop' zocht Nederland voorlopig dekking onder tafels en trappen, met
een BB-brochure in de hand. Zorgvuldig voorgelicht dus, dat wel.
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Concentratiekampen in vredestijd? De Wet buitengewone be
voegdheden burgerlijk gezag in het parlement
Inleiding
Voor de voorgeschiedenis en de inhoud van het wetsontwerp Buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag zij verwezen naar voorgaande delen van de
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. 54 Het wetsontwerp was het
gevolg van een uitzonderlijke gebeurtenis in de Nederlandse parlementaire
geschiedenis: een initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening van Romme
(KVP), M. van der Goes van Naters (PvdA), J. Schouten (ARP), H.W. Tilanus
(CHU) en S.E.B. Bierema (W D ) dat op 4 mei 1948 bij de Tweede Kamer aan
hangig werd gemaakt. Het voorstel strekte ertoe in de Grondwet een nieuw
artikel in te voegen, waarin onder andere werd bepaald: 'Ter handhaving
van de uit- of inwendige veiligheid kan in buitengewone omstandigheden
door of vanwege de Koning voor elk gedeelte van het grondgebied des Rijks
worden bepaald, dat de grondwettelijke bevoegdheden van organen van
burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie geheel of
ten dele overgaan op andere organen van burgerlijk gezag. De wet bepaalt
de wijze waarop en de gevallen waarin zulks kan geschieden en regelt de
gevolgen.'
Het wetsontwerp Buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, dat op
31 januari 1950 werd ingediend, strekte nu tot uitvoering van dit nieuwe
grondwetsartikel, artikel 196. Het introduceerde de mogelijkheid in buiten
gewone omstandigheden de toestand van verhoogde waakzaamheid af te
kondigen, dan wel de burgerlijke uitzonderingstoestand, afhankelijk van de
ernst van de omstandigheden. Tijdens de burgerlijke uitzonderingstoestand
kon inbreuk gepleegd worden op de grondrechten van de burger. Het meest
vergaande voorstel was vervat in artikel 24. Het gaf de minister van Binnen
landse Zaken de mogelijkheid over te gaan tot internering van 'ieder per
soon, ten aanzien van wie het ernstige vermoeden bestaat, dat hij de openba
re orde, rust of veiligheid in gevaar zal brengen1.55

Een schromelijk tekort schietend ontwerp
Omdat het wetsontwerp zo vérstrekkend was, ondervond het op een aantal
onderdelen zware kritiek, zowel in als buiten het parlement. Zo stelde J.C.
van Oven, redacteur van het Nederlands Juristenblad, in een in de Tweede
Kamer veelvuldig geciteerd artikel, dat het ontwerp met de onschuldig lij
kende naam 'uitvoering van art. 196 Grondwet' de regering de bevoegdheid
gaf 'om met één pennestreek voor onbepaalde tijd een einde te maken aan
onze rechtsstaat'. Tot dan toe was dat slechts mogelijk geweest na afkondi
ging van de staat van oorlog en beleg. Het wetsontwerp zag echter ook re-
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den tot zo'n rigoureuze stap in vaag omschreven 'bijzondere omstandighe
den', volgens Van Oven ook in 'een toestand van koude oorlog'. Van Oven
merkte op dat hij in zijn opvattingen niet alleen stond - hij wees op de 'dege
lijke artikelen' in de NRC -, maar daar stond tegenover dat gezaghebbende
figuren als PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters in Vrij Nederland
en de staatsrechtsgeleerde G. van den Bergh in Het Parool de gemoederen
probeerden te kalmeren. Zij waren van oordeel dat het wetsontwerp verbe
tering aanbracht in de bestaande toestand omdat men niet zou worden over
geleverd aan militairen, maar aan de vertrouwde burgerlijke overheden. De
laatste zouden zeker een matiger gebruik maken van de 'exorbitante be
voegdheden' dan de eerste.56
Van Oven had er maar weinig vertrouwen in. Hij achtte een democratie
weliswaar niet onvoorwaardelijk verplicht om een minderheid de kans te la
ten langs ondemocratische weg de macht te veroveren - beginsel en doel van
het wetsontwerp kon hij dus billijken -, maar afwijking van de democrati
sche beginselen was slechts toelaatbaar als deze inderdaad onontkoombaar
was en als de nadelen konden worden beperkt. 'Hierin nu, in de hoofdzaak
dus, schiet het ontwerp m.i. schromelijk tekort.' Van Ovens gram gold vooral
de ondoordachte interneringsregeling, het gebrek aan waarborgen tegen
misbruik en de dubieuze positie van de BVD als informant van de minister
van Binnenlandse Zaken: 'Het (de BVD'ers, PBJJR) zijn veelal lieden met een
even beperkte als scherpe blik en met een zekere eenzijdigheid van gevoel.
Begrip voor de tegenstander geldt voor hen vaak reeds als verraad.'57
Uit het W , dat onder meer was vastgesteld door de fractievoorzitters van
de KVP en VVD, Romme en Oud, bleek dat een ruime kamermeerderheid
zich in beginsel voorstander betoonde van de strekking van het wetsont
werp. Zij wees op de bestaande beperkte voorzieningen van de Oorlogswet
van 1899, de pijnlijke ervaringen met het Militair Gezag in 1944-1945 en de
ernstige omstandigheden die tot opneming van artikel 196 GW hadden ge
leid en die nog onverminderd golden: de Koude-Oorlogstoestand. Toch wer
den op belangrijke punten ernstige bezwaren ingebracht tegen het wetsont
werp. Bij de meeste fracties bestonden bijvoorbeeld bedenkingen tegen de
machtsconcentratie bij de minister van Binnenlandse Zaken. Weliswaar za
gen PvdA, KVP en enkele kleinere fracties de centrale leiding liever in han
den van Binnenlandse Zaken dan van Justitie58, maar in het wetsontwerp
verkreeg de bewindsman van Binnenlandse Zaken een al te dominante posi
tie. Ook onder bijzondere omstandigheden was een deling van de macht
gewenst. Vandaar dat een belangrijker rol voor Justitie werd bepleit.59 Te
vens werd gevraagd of met de woorden 'in overleg met de minister van Jus
titie' werd bedoeld: in overeenstemming met deze bewindsman, waaruit de
gewenste gelijkstandigheid kon worden afgeleid.
De meeste fracties pleitten ervoor, dat ook de instelling van de toestand
van verhoogde waakzaamheid gepaard zou gaan met een bekrachtiging bij
wet. Het parlement diende ook te beslissen over het voortduren van deze
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rechtstoestand, die immers een aanzienlijke inbreuk op de rechten van de
burgers met zich kon brengen. Daarnaast vroeg men van verschillende zij
den om een meer concrete omschrijving van de bijzondere omstandigheden
(artikel 1) waaronder de wet kon worden toegepast. Volgens verscheidene
leden vertoonde het wetsontwerp bovendien een leemte. Het had immers
alleen betrekking op de inwendige veiligheid, terwijl art. 196 GW ook be
trekking had op de uitwendige veiligheid. Het ontwerp gaf dus maar ten
dele uitvoering aan het grondwetsartikel.
Zoals te verwachten was, werden de belangrijkste bezwaren opgeroepen
door de interneringsregeling in artikel 24. Vrijwel alle fracties vonden de
rechtsbescherming van de geïnterneerde volstrekt onvoldoende. Zij pleitten
onder meer voor het meedelen van de grond van internering aan de geïnter
neerde en voor het toekennen van een beroepsrecht bij een ander orgaan dan
het internerende. Het feit dat de BVD in veler ogen een belangrijke rol zou
spelen bij de uitvoering van de wet, onlokte aan enkele PvdA-leden kritische
opmerkingen aan het adres van de dienst en haar leiding.
Twee fracties lieten in het W al weten het wetsontwerp geheel of groten
deels af te keuren, waarbij de extremen elkaar raakten. De KNP meende dat
de burgerlijke uitzonderingstoestand de politiestaat in optima forma intro
duceerde en de minister van Binnenlandse Zaken tot dictator maakte. Haar
linkse tegenpool, de CPN, stelde dat de regering de gronden tot indiening
van het ontwerp onvoldoende had toegelicht. Zij veroordeelde de ernstige
aantasting van de belangrijkste grondwettelijke vrijheden en achtte de om
schrijving van de bijzondere omstandigheden volstrekt onvoldoende.60
Minister Van Maarseveen nam, mede namens de overige ministers, de be
antwoording op zich (het ontwerp was door alle bewindslieden onderte
kend, hetgeen een indicatie is voor het belang van het ontwerp).61
Over de positie van de minister van Binnenlandse Zaken merkte hij op dat
een concentratie van bevoegdheden onder de gegeven omstandigheden on
vermijdelijk was. Deze bewindsman onderhield nu eenmaal de nauwste con
tacten met betreffende gezagsorganen. Wel erkende de regering dat er bij het
overleg met de minister van Justitie sprake was van volstrekte gelijkstandigheid. Zij stelde voor in de betreffende bepaling de woorden 'in overeen
stemming met de minister van Justitie' op te nemen. Overigens moest de uit
voering van de wet gezien worden als een punt van kabinetsbeleid, waar
voor dan ook het hele kabinet verantwoordelijk was.
De regering erkende dat de formulering van artikel 1 een ruime toepas
sing van de wet zou kunnen toelaten. Van een beperking wilde zij echter niet
weten. De min of meer rekbare formulering was nodig om naar bevind van
zaken en naar omstandigheden te kunnen handelen. Er waren voldoende
waarborgen tegen misbruik.
De regering gaf toe dat het wetsontwerp slechts gedeeltelijk uitvoering gaf
aan artikel 196 GW. Binnen afzienbare tijd zou een wetsontwerp bij de Sta
ten-Generaal aanhangig worden gemaakt ter vervanging van de Oorlogswet
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1899. Het zou zowel op de inwendige als op de uitwendige veiligheid be
trekking hebben en het zou strekken tot uitvoering van de artikelen 195 en
196 GW.
De regering was bereid het ontwerp zodanig te wijzigen dat de verlenging
van de toestand van verhoogde waakzaamheid bij de wet zou worden be
krachtigd. Voor een bekrachtiging aanstonds na instelling van deze rechts
toestand, zoals een deel van de Kamer had gevraagd, zag zij geen reden ge
zien de lichtere aard van de toestand.
Natuurlijk kreeg de kwestie van de internering de meeste aandacht. Vol
gens de regering was de internering een op beleidsoverwegingen berustende
bestuurshandeling, waarover de rechterlijke macht bezwaarlijk kon beslis
sen. Wel had zij begrip voor het bezwaar dat de instantie die over de inter
nering besliste ook het beroep van de geïnterneerde behandelde. Daarom
stelde zij voor de beslissing over beroep op te dragen aan de commissie, die
in het oorspronkelijke ontwerp slechts een adviserende functie had. De
commissie diende zowel geïnterneerden te horen, als de minister die daarbij
de redenen tot internering gaf.62

Nieuw overleg
Op 21 februari 1952 vond daaropvolgend overleg plaats tussen de 'zware'
commissie van voorbereiding (zij bestond uit Oud, J. Burger, Romme, Ver
kerk, Beernink, L.A. Donker en Th. M. J. de Graaf), vice-minister-president
Teulings en de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Beel. Het overleg
leidde opnieuw tot een aantal belangrijke wijzigingen van het wetsontwerp.
De commissie van voorbereiding vond dat bij internering de voorgestelde
beroepsinstantie onvoldoende waarborgen voor de rechtszekerheid bood.
Ook bleef zij erbij dat aan de geïnterneerde de grond voor zijn detentie
moest worden meegedeeld. De regering verklaarde zich daarop bereid de
rechterlijke macht als adviserende beroepsinstantie in te schakelen, zoals de
commissie had gewild.63 Ook op het laatstgenoemde punt werd de suggestie
van de commissie overgenomen. Daarmee was nog niet aan alle wensen van
de commissie voldaan. Zij verlangde dat de bekrachtiging bij wet van de toe
stand van verhoogde waakzaamheid zo spoedig mogelijk na de instelling
ervan zou plaatsvinden, net als bij de burgerlijke uitzonderingstoestand.
Tenslotte bepleitte zij een verdere inschakeling van de ministeraad of een
college uit de raad bij de nadere regelgeving ter uitvoering van de wet. Het
wetsvoorstel legde de verantwoordelijkheid bij de minister van Binnenland
se Zaken. De regering nam het eerste voorstel over, maar had overwegende
bezwaren tegen het tweede.64 Wel verklaarde ze zich bereid in de wet op te
nemen dat nadere regelingen binnen drie maanden bij amvb zouden worden
bekrachtigd, hetgeen de inschakeling van de ministerraad impliceerde.
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Hoewel de commissie concludeerde dat het ontwerp voldoende was
voorbereid voor openbare behandeling, werd daaraan voorafgaand nog een
aantal amendementen ingediend, gedateerd op 19 maart 1952.

'Vol rottings binnen, van buiten schoon bestreken'
Al een dag later werden de beraadslagingen in de Tweede Kamer geopend.
Er werd grote spoed betracht, opdat de Kamer zich nog vóór de verkiezin
gen kon uitspreken.65 De twee grootste regeringsfracties, KVP en PvdA,
schaarden zich in grote lijnen achter het wetsontwerp. KVP-woordvoerder
De Haas vond het overigens volkomen begrijpelijk dat het ontwerp, dat zo
diep kon ingrijpen in het leven van de burgers, aanvankelijk zeer kritisch
was ontvangen. Hij wees er echter op dat het ontwerp slechts toepassing kon
vinden in uitzonderingstoestanden. Anders was het in strijd met het in 1950
ondertekende Verdrag van Rome (Europese conventie tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden). Afwijking van het
verdrag was slechts toegestaan in geval van oorlog of enige andere algemene
noodtoestand, niet bij min of meer 'gewone' onregelmatigheden. De Haas
vond het gewijzigde ontwerp aanmerkelijk beter dan het oorspronkelijke.
Toch was hij nog niet tevreden met de interneringsregeling. Hij verlangde
dat bij internering proces-verbaal werd opgemaakt, dat met redenen om
kleed aan de geïnterneerde zou worden meegedeeld. Daarnaast meende hij
dat de arrondissementsrechtbank, die als adviserend beroepsorgaan zou
fungeren, verplicht zou moeten zijn de betrokken gezagsorganen te horen.
Op beide punten diende De Haas amendementen in 66
Burger recapituleerde namens de PvdA-fractie nog eens de redenen voor
het indienen van het wetsontwerp: de conflicten over de toepassing van de
Oorlogswet in 1939, de slechte ervaringen met het Militair Gezag en de in
ternationale onrust bij de afkondiging van de staat van oorlog en beleg. Het
wetsontwerp stond weliswaar op gespannen voet met de beginselen van de
democratie, maar de regeling kon slechts in heel bijzondere omstandigheden
worden toegepast en zij bevatte voldoende waarborgen tegen misbruik. Hij
dacht daarbij onder andere aan het feit dat het parlement de buitengewone
toestand moest sanctioneren door bekrachtiging bij wet. Wel diende hij een
amendement in dat beoogde dat zulks 'onverwijld' zou geschieden na af
kondiging van de toestand van verhoogde waakzaamheid of de burgerlijke
uitzonderingstoestand.67 De inschakeling van de rechter als adviserende be
roepsinstantie bij internering vond hij ook een goede waarborg. Burger had
bezwaar tegen de omschrijving van de buitengewone omstandigheden in ar
tikel 1. Bij amendement drong hij aan op een aanvulling, waaruit zou blijken
dat de wet niet bij 'normale omstandigheden' zou worden toegepast, maar
slechts in geval van 'een aanval op ons democratisch bestel' 68
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Beernink (CHU) en Verkerk (ARP) hadden geen overwegende bezwaren
meer tegen het meermalen gewijzigde ontwerp. Verkerk drong wel aan op
spoedige herziening van de Oorlogswet opdat deze voldoende zou aanslui
ten bij het onderhavige wetsontwerp.69
Ritmeester liet weten dat de W D haar stem aan het ontwerp zou geven,
zij het met een bezwaard hart. Met name de burgerlijke uitzonderingstoe
stand immers betekende 'een zeer ernstige aanslag (...) op ons democratisch
denken en voelen'. De aanslag op de democratische gevoelens 'kon kwalijk
ernstiger'. Toch meende Ritmeester dat de staat niet alleen het recht had,
maar ook de plicht zich te verzetten tegen ondermijning van de democratie,
zo nodig met uitzonderlijke, de democratie bedreigende middelen. Maar ook
Ritmeester had nog enkele bezwaren tegen het wetsontwerp. Hij verwierp
de sterk hiërarchische verhoudingen tussen de betrokken gezagsorganen en
bepleitte bij ongegronde internering de mogelijkheid van revisie achteraf.70
KNP en CPN - we meldden het hiervóór al - waren fel tegen het wetsont
werp gekant. Ch.J.I.M. Welter (KNP) had ook tegen het gewijzigde en gema
tigde ontwerp ernstige bezwaren. Het hele ontwerp bleef 'griezelig’. Het was
volgens Welter in strijd met artikel 196 GW, dat vermelding van de buiten
gewone omstandigheden vereiste. Artikel 1 voldeed daaraan niet. Maar ook
het doel van het wetsontwerp stond Welter niet aan: 'Nooit of te nimmer
mag welke Regering ook, in de verleiding worden gebracht, zij het tijdelijk,
politieke tegenstanders, buiten de strafwet om, langs administratieve weg
het zwijgen op te leggen. (...) Want al 2000 jaar geleden werd het uitdrijven
van de duivel met behulp van Beelzebub als een dwaze praktijk gebrand
merkt. (...) Concentratiekampen instellen in vredestijd gaat naar mijn mening
bepaald te ver en ik zal daaraan zeker mijn naam niet verbinden.' Kortom:
het was een van 'die voorstellen, zoals er van deze socialistische regering wel
meer waren gekomen, die zondigden door gemis aan gevoe) voor maat en
verhouding’. Welter herinnerde er fijntjes aan dat Beel destijds als premier
had gedreigd de oppositie van het Comité Rijkseenheid tegen de Indische
politiek desnoods met de machtsmiddelen van de staat te lijf te gaan hoewel
'die oppositie een zeer loyale oppositie was'. Een bewijs voor een communis
tische conspiratie tegen de staatsveiligheid had de regering trouwens ook
nooit geleverd.71
De CPN zette, zoals wel vaker, meer fractieleden in het debat in.72 Bij de
algemene beraadslagingen voerden J. Haken en B.J. Stokvis het woord, bij de
artikelsgewijze behandeling ook Gortzak en J. Hoogcarspel.
Haken ging voor parlementaire begrippen buitengewoon fel tekeer. Enke
le voorbeelden uit zijn filippica tegen het wetsvoorstel mogen dit illustreren:
'Wat in dit wetsontwerp wordt voorgesteld, beoogt o.i. niet anders dan de
Regering in staat te stellen om, wanneer het haar past, een staatsgreep uit te
voeren en in ons land de openlijke dictatuur in te stellen. Het beoogt niets
anders dan om hier op legale manier het fascisme in te voeren, en wel het
fascisme van de heer Romme. (...) Met nationaal-socialistische brutaliteit
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wordt dit dan ook nog voorgesteld als verdediging van de democratie en be
scherming van de rechtsstaat. Men moet waarlijk in de Jezuïetenschool zijn
opleiding hebben genoten om dit voorstel (...) als verdediging van de demo
cratie en de rechtsstaat te durven betitelen.' Volgens Haken kon de regering
in de toekomst zelfs het parlement uitschakelen door daar zetelende politie
ke tegenstanders eenvoudig in een concentratiekamp op te sluiten. Kortom:
het wetsontwerp brak de staat en het laatste restje democratie definitief af.73
Stokvis hield een fundamenteler betoog, hoewel ook dit niet van retoriek
gespeend was. Volgens hem bestond de regering uit 'windmolenbevechters',
die in hun overspannen ijver om de zogenaamde democratische staat te be
hoeden voor de imaginaire bedreiging van een vijfde kolonne, het land over
belastten met een topzwaar legislatief bestel, waaronder de Wet schending
staatsgeheimen, het ontwerp-Wet oorlogsstrafrecht en het ter tafel liggende
wetsontwerp. 'Vocht hun ridderlijke voorvader Don Quichotte met lans en
schild tegen molenwieken, die althans nog werkelijk draaiden, zij strijden
met barse wetsbepalingen, celstraf en concentratiekamp tegen in het geheel
niet bestaande gevaren en vijanden! (...) Dit heilloze wetsontwerp (...) tast de
rechtsstaat in zijn fundamenten aan, laedeert de rechtsveiligheid van de
individuele burger in haar meest vitale elementen.' Kenmerkend voor de
kwaliteit van dit product van wetgeving was artikel 1, een 'caoutchoucbepaling' waarin iedere concrete aanduiding van buitengewone omstandigheden
ontbrak. De gelijkenis met de verordeningen van de Duitse bezetter was tref
fend, aldus Stokvis. Het punt van de gelijkstandigheid van de betrokken
ministers was volgens Stokvis een schijnprobleem. Of één dictator een volk
van zijn grondrechten beroofde of meer despoten, bleef hem om het even.
Dat de ministeriële verantwoordelijkheid een waarborg vormde, was voor
Stokvis slechts van theoretische waarde. Bezwaren tegen de praktische toe
passing van de wet zouden altijd van een politiek onwelgevallige minder
heid komen. Het had dan weinig effect de regering ter verantwoording te
roepen. Stokvis concludeerde dan ook dat op het wetsontwerp Vondels
woorden van toepassing waren: 'Vol rottings binnen, van buiten schoon be
streken.’ Hier paste slechts 'de banvloek van ieder zichzelf respecterend eer
lijk Nederlander'.74

'Tu quoque, Brute?'
Beels verdediging van het wetsontwerp blonk uit door de van hem bekende
beknoptheid. Over de bezwaren van de CPN stapte hij overigens wel heel
nonchalant heen: 'De Kamer zal begrijpen, dat de Regering aan dit deel der
gehouden redevoeringen bij haar beantwoording geen aandacht wenst te
wijden. Zij heeft deze verklaringen aangehoord en gaat er aan - als niet ter
zake dienende - voorbij. Wellicht zal de Kamer het niet van mij willen aan
vaarden, als ik zeg, dat bij het aanhoren van deze qualificaties mij de haren
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te berge zijn gerezen. Ik wil nochtans verklaren, dat ten aanzien van enkele
sprekers mij op de lippen kwamen de woorden: tu quoque, Brute?' Niette
min wekte Beel hier de indruk dat hij de onbehouwen presentatie van de
CPN-kritiek aangreep om zakelijk commentaar van iemand als Stokvis
domweg te negeren.
Voor het overige verklaarde Beel dat de regering open bleef staan voor
verbeteringen in het wetsontwerp, mits zij in de gelegenheid bleef te regeren
en krachtig op te treden onder omstandigheden die de grondslag van het
staatsbestel aantastten. Beel benadrukte dat de wet slechts toepassing zou
vinden onder zeer abnormale omstandigheden, waarbij de staat in ernstig
gevaar zou verkeren. Het wetsontwerp beoogde dat de gezagshandhaving
dan zo lang mogelijk zou berusten bij de geëigende civiele organen. Het lag
voor de hand dat één autoriteit, de minister van Binnenlandse Zaken, de fei
telijke bevoegdheden zou hanteren. De argumenten waren bekend uit de
schriftelijke stukken. Er waren voldoende waarborgen tegen misbruik, zoals
de gelijkstandigheid van de twee meest betrokken ministers en hun verant
woordelijkheid jegens de Staten-Generaal. Volgens Beel waren artikel 1 en
de mogelijkheid tot internering niet in strijd met het Verdrag van Rome. Wel
was hij bereid de formulering van artikel 1 te wijzigen in aansluiting op het
amendement-Burger. Voor alle duidelijkheid zouden de woorden worden
toegevoegd: 'onze rechtsorde en ons volksbestaan bedreigende’. Waar het de
afwijking van fundamentele rechten betrof, zou het Verdrag van Rome voor
de regering richtsnoer zijn.
Voor zover het om de internering ging kwam de regering tegemoet aan de
verlangens van De Haas met betrekking tot het opmaken van proces-verbaal.
Zij verzette zich ook niet tegen het amendement-Burger, dat ertoe strekte het
parlement 'onverwijld' te raadplegen na afkondiging van de toestand van
verhoogde waakzaamheid of de burgerlijke uitzonderingstoestand. Beel be
sloot met de hoop uit te spreken dat de wet spoedig tot stand zou komen,
maar dat zij nooit zou hoeven worden toegepast.75

'Een kronkelende vette aal'
Bij de artikelsgewijze behandeling ontspon zich opnieuw een uitvoerige dis
cussie, die inhoudelijk overigens weinig nieuws opleverde. Daarbij viel
vooral de rol op van de CPN-fractie, die het debat haast monopoliseerde. Bij
vrijwel elk artikel grepen haar vier woordvoerders de gelegenheid aan om
breedvoerig blijk te geven van hun afkeuring van het ontwerp. Burger zag
hier zelfs een obstructiepoging in.76 Een paar keer liepen de emoties hoog
op.77 Haken verzette zich bijzonder fel tegen de mogelijkheid tot internering:
'De grote leugen in dit debat is, dat men het voorstelt alsof dit wetsontwerp
een verbetering inhoudt in vergelijking met de bestaande toestand.’ Hij riep
diegenen die de Duitse concentratiekampen aan den lijve hadden ondervon-

423

Hoofdstuk VIII

den op, het artikel te verwerpen.78 Ritmeester, die met Haken in Buchenwald
had gezeten, voelde zich aangesproken, maar hij vond het niet rechtvaardig
in dit verband van concentratiekampen te spreken: '(...) ik kan mij indenken,
dat hij (Haken, PB/JR) zich ertegen verzet, maar wij moeten dit kwaad doen
om veel erger te voorkomen.'79 Toen Beel opmerkte dat Noorwegen een ver
gelijkbare interneringsregeling kende, het Verdrag van Rome als eerste had
geratificeerd en dat er dus geen strijdigheid kon zijn tussen het wetsontwerp
en het verdrag, riep dezelfde Haken woedend: 'Jullie ratificeren alle verdra
gen, maar lappen alles aan jullie laars!'80
Maar ook Burger, die nooit afkerig was van een robbertje verbale straatvechterij, liet zich niet onbetuigd. Toen Hoogcarspel opmerkte dat het wets
ontwerp slechts rechtsonzekerheid bracht, voegde Burger hem toe: 'Gij-lieden waart allen rechteloos voor dit wetsontwerp; nu is er plotseling rechts
zekerheid.'81 Haken meende dat Burger 'kronkelt als een aal' om toch maar te
bewijzen dat het wetsontwerp een verzachting bracht van wat volgens de
Oorlogswet mogelijk was. Burger betwijfelde of hij het kronkelend vermo
gen van een aal bezat, waarop Gortzak weinig fijnzinnig interrumpeerde: 'Je
hebt ook vette alen.' Burger sloot deze sketch voor drie heren af met de op
merking: 'Als ik een vette aal ben, dan is de heer Gortzak toch wel een slan
genmens.'82 Ook Welter kreeg een veeg uit de pan, omdat hij zich als ambte
naar in Indië sterk zou hebben gemaakt voor wetgeving die preventieve
hechtenis mogelijk maakte om stakingsbewegingen de kop in te drukken.83
Toch werden er ook nog zaken gedaan, zij het op bescheiden schaal.
E.G.M. Roolvink (KVP) diende een amendement in dat de mogelijkheid van
internering in overeenstemming zou brengen met artikel 15 van het Verdrag
van Rome. De bevoegdheid tot internering zou pas uitgeoefend mogen wor
den, als de omstandigheden naar het oordeel van de minister-president een
bedreiging voor het volksbestaan inhielden. De regering verklaarde uitein
delijk niet afwijzend te staan tegenover het amendement, temeer nu daarmee
enige ongerustheid over mogelijke strijd met het Verdrag van Rome kon
worden weggenomen.84 Bij de stemmingen over de verschillende artikelen
en de amendementen stemde de CPN-fractie op vrijwel alle onderdelen te
gen. Het wetsontwerp werd tenslotte in de Tweede Kamer zonder hoofdelij
ke stemming aangenomen. De CPN en Welter, voor wie de interneringsrege
ling onaanvaardbaar bleef, onthielden hun stem aan het ontwerp.85
Op 18 juni 1952 vond de openbare behandeling van het wetsontwerp in de
Eerste Kamer plaats. De woordvoerders van de KVP (Kolfschoten), VVD
(Wendelaar), PvdA (G.E. van Walsum) en ARP (H. Algra) stemden in met
het ontwerp, al hadden zij op onderdelen hun bedenkingen. De CPN-senatoren J. van Santen en J. Brandenburg keurden het ontwerp in felle bewoor
dingen af, net als hun partijgenoten aan de overzijde. Het wetsontwerp werd
met 28 tegen twee stemmen aangenomen.86
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Tot slot
De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag verscheen op 23 juni
1952 in het Staatsblad (Stbl. 361). Het parlement was er in geslaagd het wets
ontwerp hier en daar ingrijpend te wijzigen, opdat de rechtswaarborgen
werden verbeterd. Niettemin bleef het een wet van ingrijpende betekenis,
die een potentiële aantasting van de rechten van de burger in zich borg.
Wellicht lagen de onplezierige ervaringen met het Militair Gezag nog zo vers
in het geheugen, dat men gemakkelijk en graag voor dit alternatief koos.
Maar de belangrijkste verklaring moet ongetwijfeld gezocht worden in het
heersende Koude-Oorlogsklimaat. Het ligt voor de hand dat de meest 'ex
treme' partijen, KNP en CPN, de meeste moeite hadden met het ontwerp en
het dan ook verwierpen. Zij liepen immers het grootste risico 'slachtoffer' te
worden van de wet. In de praktijk is die vrees ongegrond gebleken. Dat
neemt niet weg dat er wel wat te zeggen viel voor de kritiek van de CPN en
de KNP, met name voor die op de intemeringsregeling. Door de weinig par
lementaire presentatie van die kritiek door de CPN zag Beel zich ontslagen
van de plicht daar serieus aandacht aan te besteden. Beels reactie kan overi
gens als een zwaktebod aangemerkt worden omdat ook minder gestigmati
seerde lieden als de jurist Van Oven die kritiek goeddeels deelden. Niette
min werd eens te meer het bewijs geleverd voor de geïsoleerde positie van
de CPN in de Nederlandse politiek.

De moeizame verhouding tussen Rijk en gemeenten
De investeringsbeperking en de lagere overheden

Inleiding
De bestedingsbeperking van 1951, waarover in de hoofdstukken over het fi
nanciële en economische beleid in dit boek meer te lezen is, had niet alleen
gevolgen voor de investeringen van rijksoverheid en bedrijven, maar vooral
ook voor die van de lagere overheden en dan met name voor die van de ge
meenten. Zo behoorden bijvoorbeeld de woningbouw en de energievoorzie
ning tot de gemeentelijke taken die substantiële investeringen vergden. Deze
kwamen door de investeringsbeperking zwaar onder druk te staan. In het
hoofdstuk over wederopbouw en volkshuisvesting wordt bijvoorbeeld be
schreven hoe men er slechts met kunst- en vliegwerk in slaagde nog redelijk
aanvaardbare woningbouwprogramma's uit te voeren. In deze paragraaf zal
dat probleem dan ook slechts zijdelings ter sprake komen.
De investeringsbeperking had voor de lagere publiekrechtelijke lichamen
naast een materiële ook een immateriële kant. In deze paragraaf zal op dat
tweede aspect de nadruk liggen. Thorbecke had in 1848 in de Tweede Kamer
al opgemerkt: 'Een zelfstandig gemeentebestuur rust vooral op tweeërlei
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gebied, op het gebied der financiën en dat der politie.'87 Welnu, in het jaar
van het eeuwfeest van de Gemeentewet zette de rijksoverheid door middel
van de investeringsbeperking naar veler mening de bijl aan de wortels van
de financiële zelfstandigheid van de gemeenten en dus van de gemeentelijke
autonomie als zodanig. En hoewel ook de critici van de investeringsbeper
king erkenden dat de gemeentelijke autonomie niet onder alle omstandighe
den onschendbaar was, was het maar de vraag hoe ver de rijksoverheid in de
gegeven situatie mocht ingrijpen in de financiële onafhankelijkheid van de
gemeenten en tevens of het Rijk het eenmaal 'veroverde' terrein in de toe
komst nog wel wenste prijs te geven. Aan deze vragen werd een groot deel
van de debatten gewijd tijdens de behandeling van de begrotingen voor Bin
nenlandse Zaken. In het navolgende zullen we nader op die debatten ingaan.

Een wettelijke regeling of vrijwillige samenwerking?
Ook bij een eerdere gelegenheid had de centrale overheid al een schuchtere
poging ondernomen meer greep te krijgen op de gemeentelijke investerin
gen. Daarbij hadden vooral conjunctuurpolitieke overwegingen een rol ge
speeld. Om een vruchtbaar conjunctuurbeleid te kunnen voeren zou toezicht
van een centrale instantie op de investeringen van de lagere publiekrechte
lijke lichamen onvermijdelijk zijn. De gebruikelijke staatsrechtelijke verhou
dingen zouden daarmee echter worden verstoord, want er werd een streep
gezet door het normale toezicht van Gedeputeerde Staten op de gemeente
lijke begrotingen. De beoogde investeringswet voor de lagere publiekrech
telijke lichamen, die Lieftinck in 1948 in ontwerp had opgesteld, werd echter
nooit aanhangig gemaakt, mede omdat de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten er bij brief van 9 november 1948 en tijdens haar congres van juni
1949 bij voorbaat het onaanvaardbaar over had uitgesproken.88 Het risico dat
het parlement het ontwerp af zou schieten was daarmee wel heel groot ge
worden, gezien de invloed van de gemeentelijke lobby.
Daarom stelde de regering voor bij de uitvoering van de bestedingsbeper
king de weg te bewandelen van vrijwillige samenwerking tussen lagere en
hogere overheden, al was die vrijwilligheid maar relatief. Minister van Fi
nanciën Lieftinck had tijdens een grote VNG-vergadering op 24 januari 1951
immers gesuggereerd dat een investeringswet nog geenszins van de baan
w as.89 Er dreigde dus nog wel degelijk een stok achter de deur als de ge
meenten hun medewerking weigerden. Die 'vrijwillige' samenwerking
kwam er dan ook, ook al omdat de gemeenten zich hadden laten overtuigen
van de noodzaak van een zekere beperking van hun investeringen: 'Zij (de
gemeentebesturen, PB/JR ) zijn nuchter genoeg om zich bij het onvermijdelij
ke te kunnen neerleggen', aldus H.J.M. Loeff, de ondervoorzitter van de
VNG, op de januarivergadering.90 Het evenwicht op de kapitaalmarkt was
namelijk, mede door de Koreacrisis, ernstig verstoord. De vraag naar kapi-
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taal was groot, maar het aanbod uit besparingen bleef daar ver bij achter. De
vlottende schuld van de gemeenten liep in hoog tempo op, terwijl er nog
nauwelijks mogelijkheden waren die leningen te consolideren: de kortlopen
de schuld om te zetten in langlopende leningen. Die ongezonde situatie had
de regering ondermeer doen besluiten het bouwprogramma sterk te beper
ken.91 Maar daarnaast dienden de gemeenten, provincies en waterschappen
ook hun andere investeringen te beperken. Zij mochten in ieder geval niet
uitgaan boven hetgeen op de kapitaalmarkt beschikbaar was, om daarmee
de toename van de vlottende schuld tegen te gaan. De regering wilde een en
ander niet helemaal aan de verantwoordelijkheid van de lagere organen zelf
overlaten. Zij vond het nodig vanuit één centraal punt de verschillende in
vesteringsprojecten met elkaar te vergelijken en op urgentie te beoordelen.

De investeringscommissie
Daartoe stelden de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken bij be
sluit van 6 /9 juni 1951 een investeringscommissie voor de lagere publiek
rechtelijke lichamen in. Het ging 'slechts' om een adviescommissie, maar de
adviserende bevoegdheden waren ruim geformuleerd en de samenstelling
van de commissie was zo zwaar dat haar adviezen moeilijk te negeren zou
den zijn. Het instellingsbesluit droeg de investeringscommissie op: ’a. te ad
viseren omtrent de toelaatbaarheid, gezien in het licht van de algemene financieel-economische omstandigheden, van de uitvoering van aan haar
voorgelegde plannen van lagere publiekrechtelijke lichamen ter zake van in
vesteringen in roerende en onroerende goederen, waarmede in totaal een
kapitaaluitgave van meer dan ƒ 100.000 gemoeid zal zijn, en omtrent de aan
schaffing door genoemde lichamen van goederen van buitenlandse her
komst; b. desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen omtrent alle
aangelegenheden op het gebied der Overheidsinvesteringen en de daarmede
samenhangende vraagstukken.' De commissie onder voorzitterschap van
H.A.M. van den Dries, secretaris-generaal van het ministerie van Financiën,
bestond uit zeventien topambtenaren van de departementen, vier vertegen
woordigers van de provincies en slechts drie van de gemeenten, onder wie
G.W. Toebes, adjunct-directeur van de VNG. De vertegenwoordigers van
provincies en gemeenten zouden jaarlijks worden vervangen.92 In zijn installatierede legde Lieftinck overigens nog eens de nadruk op de vrijwilligheid
van de samenwerking tussen centrale en lagere overheid in de investerings
commissie: 'Het was mij een grote voldoening, dat in die kring een zo grote
bereidheid bestond om terzake met de regering samen te werken.'93
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Gemeenten kritisch
Dat nam niet weg dat de gemeenten het reilen en zeilen rond de investe
ringscommissie kritisch volgden. Nog vóór de installatie van de commissie
meende De Gemeentestem al de grenzen te moeten aangeven van wat toelaat
baar was: 'Medewerking verlenen aan de Regeringspolitiek betekent, dat van
de locale besturen wordt verwacht, dat zij verder zien dan het belang van
hun gemeenten en dat zij - des nodig - besluiten nemen tegen het plaatselijk
belang in in het landsbelang. Dat gaat te ver. We mogen aannemen, dat dit
niet wordt verlangd. Voldoende zal zijn, als de locale besturen niet tegen het
landsbelang in het plaatselijke belang behartigen.’ Het blad vreesde echter
het ergste als een centrale instelling de investeringen ging beoordelen.94 Bo
vendien vond De Gemeentestem het niet in de haak dat eerst lasten door het
Rijk op de gemeenten werden afgeschoven (bijvoorbeeld die voor de wo
ningbouw), om de gemeenten vervolgens te verhinderen aan hun verplich
tingen te voldoen.95 En tegenover de investeringscommissie stond het week-
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blad toch wat argwanend. Gemeentelijke investeringsplannen zouden het
leeuwendeel van haar werkzaamheden uitmaken. 'Mede om die reden komt
het ons voor dat "de gemeentelijke delegatie" wel zeer klein is.' De samen
werking in de commissie was te preferen boven een investeringswet maar:
'De constructie van dat gebouw behoeft verbetering.'96
Ook de VNG liet zich niet onbetuigd. Naar aanleiding van de installatie
van de investeringscommissie verscheen in haar orgaan De Nederlandse Ge
meente een artikel waarin Lieftinck stevig werd aangepakt. Het blad verweet
de minister dat hij mede verantwoordelijk was voor het kapitaaltekort van
de gemeenten. Hij immers had aan de gemeenten het zogenaamde rente
gamma opgelegd: een per soort lening maximaal te betalen rentepercentage.
De bedoeling was te voorkomen dat de gemeenten in hun onderlinge con
currentiestrijd op de kapitaalmarkt de rente onnodig opdreven, maar de
praktijk wees uit, aldus DNG, dat het de gemeenten domweg onmogelijk
werd gemaakt om op concurrerende voorwaarden als kapitaalvragers op te
treden. Het rentegamma lag steeds beneden de effectieve rentevoet. Lieftinck
had deze opvatting in zijn installatierede als 'een veel te simplistische visie'
terzijde geschoven: niet het rentegamma was volgens hem het probleem,
maar het beperkte kapitaalaanbod door de geringe besparingen. Maar DNG
bleef erbij: de regering had 'in feite voor de gemeenten een discriminatie in
het leven geroepen, die haar zonder meer van de kapitaalmarkt uitsluit, vol
komen los van het structurele kapitaaltekort waarop de minister zich be
roept. (...) Waarom (...) deze uitzonderingsbehandeling van de gemeenten?
Wordt voor haar de aanspraak op investeringsmogelijkheden niet in dezelf
de mate erkend als men dat voor het bedrijfsleven doet?' De auteur van het
artikel begreep ook niet waarom alleen een speciaal toezicht op de gemeente
lijke investeringen nodig was, terwijl voor het bedrijfsleven werd vastgehou
den aan het beginsel van liberalisatie. Het bedrijfsleven beschikte immers
evenmin over het vermogen de investeringen te toetsen aan het algemeen
belang. DNG ging daarmee voorbij aan het feit dat de minister van Economi
sche Zaken J.R.M. van den Brink steeds met succes had verdedigd dat het
Nederlandse bedrijfsleven niet achter kon blijven bij de internationale libe
ralisatie. Tot slot vond ook deze scribent de investeringscommissie te centra
listisch van opzet en samenstelling. Alles bij elkaar stelde hij maar een 'matig
vertrouwen' in de commissie, wier taak en opdracht getuigden 'van een op
vatting (...) die voor de levensmogelijkheid en de ontwikkeling van ons ge
meentelijk bestel in de grond van de zaak funest is'.97
Het waren punten van kritiek die stuk voor stuk terugkeerden in een
adres van de VNG aan de ministerraad, gedateerd 20 augustus 1951. Ook
hier een verzoek om de gemeentelijke vertegenwoordiging in de investe
ringscommissie uit te breiden. Ook hier de constatering dat het rentegamma
nog steeds niet in overeenstemming was met de marktverhoudingen. Maar
uit het adres sprak vooral zorg voor de gemeentelijke autonomie, al werd die
zorg nogal omslachtig en omzichtig verwoord: 'Wij stellen er (...) prijs op (...)
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op te merken, dat wij het zouden betreuren, indien de grote opofferingen,
die de gemeenten zich getroosten door tijdelijk niet in de eerste plaats te
staan op handhaving harer autonomie, de mening zouden doen postvatten,
dat de gemeentebesturen zich met inmenging van hoger gezag in locale aan
gelegenheden minder bezwaard zouden gevoelen dan vroeger het geval
was. Een betreurenswaardige vergissing zoude het zijn, indien in die onjuis
te veronderstelling maatregelen zouden worden tot stand gebracht, die het
verantwoordelijkheidsgevoel zouden doen afnemen.' Hoewel de investe
ringscommissie slechts een adviescommissie was voor regering en GS, meen
de de VNG dat haar adviezen 'feitelijk over het wel en wee der gemeentelijke
investeringen zullen beslissen'. Het was daarom van het grootste belang de
richtlijnen volgens welke de commissie werkte openbaar te maken en de
gemeentebesturen bij een negatief advies de motieven voor de afwijzing van
de investeringsplannen mee te delen. Dit was alleen al nodig om de moge
lijkheid uit te sluiten 'dat de gedachte aan willekeur postvat'.98
Enkele weken later lieten de ministers van Financiën en Binnenlandse Za
ken, Lieftinck en Van Maarseveen, weten dat de investeringscommissie
slechts twee richtlijnen hanteerde: het niet uitvoeren of het uitstellen van het
investeringsplan mocht niet tot calamiteiten leiden, en tot goedkeuring van
woningbouwplannen werd slechts geadviseerd als de bouw uit een vaste
lening kon worden gefinancierd. Voor nadere richtlijnen zagen de bewinds
lieden geen aanleiding: 'De taak der commissie is thans te zorgen, dat de in
vesteringen beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke, opdat de aanspra
ken, welke de gemeenten voor de financiering van nieuwe investeringen zul
len uitoefenen op het kapitaalaanbod, de bestaande spanningen op de kapi
taalmarkt verminderen.' De investeringscommissie was trouwens altijd be
reid tot mondeling overleg met GS en gemeentebesturen, en GS waren steeds
op de hoogte van de motieven voor de afwijzing van plannen, zodat zij de
gemeentebesturen verder konden inlichten. Tot slot beloofden de bewinds
lieden de commissie op korte termijn te zullen uitbreiden met extra verte
genwoordigers van provincies en gemeenten.99

'Lieftinck weet het nu eenmaal het beste.' De gemeentelijke lobby in het parlement
De kritische stemmen uit de gemeenten echoden luid en lang na in het par
lement. Al meteen bij de behandeling van de begroting voor Binnenlandse
Zaken voor 1951 kwam de regering in de Eerste Kamer onder vuur te liggen.
Iedereen was het er over eens dat enig centraal ingrijpen verdedigbaar was,
maar dat waakzaamheid geboden was omdat de gemeentelijke zelfstandig
heid in het gedrang dreigde te komen. Symptomatisch was de onderverte
genwoordiging van de gemeenten in de investeringscommissie en het feit
dat die werkte volgens niet gepubliceerde richtlijnen. Ook twijfelde vrijwel
niemand er aan dat de regering door handhaving van de lage-rentepolitiek
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medeverantwoordelijk was voor het ontstaan van de problemen. De ge
meenten zaten in de tang. Het rentegamma maakte het hun onmogelijk op
de kapitaalmarkt te opereren en de investeringscommissie verhinderde vlot
tende financiering. Vooral Wendelaar (VVD) haalde fel uit naar Lieftinck:
’(...) als een lening mislukt, dan krijgt iedereen - naar het uitkomt - de schuld,
behalve hij, want Minister Lieftinck weet het nu eenmaal het beste.'100 J.
Tjalma (ARP) en Kolfschoten (KVP) meenden trouwens dat een deel van de
oplossing dicht bij huis kon worden gevonden: het Gemeentefonds groeide
nog steeds in omvang, maar de uitkeringsfactor was gelijk gebleven. Een ho
gere uitkering aan de gemeenten was niet alleen verantwoord, maar kwam
hun ook rechtens toe, zo meenden zij.101
Enkel Van Walsum zag zich genoodzaakt Lieftinck, zijn partijgenoot, in
bescherming te nemen tegen zijn critici en vooral tegen Wendelaar die hij
'simplicisme' verweet. Hij liet zich niet uit over de vraag of het actuele rente
gamma voldoende mogelijkheden bood kapitaal aan te trekken, maar de
handhaving ervan vond hij noodzakelijk: het zou funest zijn als de geld- en
kapitaalmarkt zonder meer werd geregeerd door de wetten van vraag en
aanbod. Over het toezicht op de gemeentelijke investeringen was Van Wal
sum echter niet erg enthousiast. Van vrijwillige samenwerking tussen hogere
en lagere overheid zou in de praktijk geen sprake zijn. Bovendien maakte hij
bezwaar tegen het feit dat GS bij het toezicht op de gemeentefinanciën waar
schijnlijk het algemeen belang zou laten meewegen. De colleges van GS voe
ren immers op het kompas van de investeringscommissie. Zij hoorden echter
alleen het gemeentelijk belang te toetsen en GS vormden niet de aangewezen
instantie om te oordelen over strijd met het algemeen belang.102 Zou dat toch
moeten gebeuren, dan zou het van meer respect voor de gemeentelijke auto
nomie getuigen als aan de investeringsbeperkingsmaatregelen een (tijdelijke)
wettelijke grondslag werd verleend. Daarmee zou ook het tijdelijke karakter
van de maatregelen worden geaccentueerd. Medestanders voor deze ge
dachte vond Van Walsum in de senaat echter niet.103 In het verleden had de
Kamer te vaak nare ervaringen opgedaan met tijdelijke regelingen die veel
langer functioneerden dan aanvankelijk de bedoeling was geweest.
Van Maarseveen liet meteen weten dat hij zich niet geroepen voelde het
algemene financiële beleid te verdedigen. Dat liet hij graag aan Lieftinck en
Drees over. Maar hij bleef erbij dat de gemeenten er alle belang bij hadden
op de kapitaalmarkt een gesloten front te vormen. Wel meende hij dat de
omstandigheden aanleiding gaven om het rentegamma te verhogen. Intus
sen deed de regering pogingen de hand te leggen op kapitaal van institutio
nele beleggers ter consolidatie van de schulden en om nieuwe leningen mo
gelijk te maken. Dat was inmiddels gelukt voor een bedrag van ƒ 250 mil
joen, maar dat was nog niet voldoende.
De minister toonde zich verrast door Van Walsums pleidooi voor een tij
delijke investeringswet. De VNG had zich immers mordicus tegen verklaard.
Wel was hij bereid het aantal vertegenwoordigers van provincies en gemeen-
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ten in de investeringscommissie uit te breiden en het roulerend lidmaatschap
te beëindigen. Van Maarseveen legde er overigens de nadruk op dat de lage
re overheden niet onevenredig zwaar werden getroffen door de investe
ringsbeperking. Wel vond hij een onderscheid tussen publieke en private
sector gerechtvaardigd voor zover het om de controle op de investeringen
ging. In de eerste sector kon de overheid immers meer invloed uitoefenen
met het oog op de werkgelegenheidspolitiek.104

'Den Haag' beslist over alles
Enkele maanden ervaring met de investeringscommissie had het parlement
niet hoopvoller gestemd over de financiële positie van de gemeenten en hun
autonomie. Eén zin uit het VV bij de begroting voor 1952, opgetekend na
mens 'vele leden' van de Tweede Kamer, geeft de gelaten stemming aardig
weer: "'Den Haag" beslist over investeringen, over het rentegamma en keert
bovendien niet uit, wat het uit het Gemeentefonds moet uitkeren.' De inves
teringscommissie was een te log lichaam, dat werkte met onbekende richtlij
nen.105
Bij de plenaire debatten in november 1951 vond nog eens een uitwisseling
van de bekende argumenten plaats. Het rentegamma bleef de Kamer een
doorn in het oog, omdat het, al werd het aangepast, steeds achter de ontwik
keling aanholde.106 En met de gemeentelijke autonomie wilde het ook maar
niet vlotten. J. Algera (ARP) had daar ook maar weinig vertrouwen in zolang
de plannen werden ontworpen 'door technici, inbegrepen de financiële tech
nici'. Daarom pleitte hij ter wille van de duidelijkheid, net als Van Walsum in
de senaat, zo nodig voor tijdelijke wettelijke maatregelen. De investerings
commissie tastte formeel de gemeentelijke autonomie weliswaar niet aan,
'maar (...) dan nog komt het aan op de uitvoering en deze geeft reden tot kla
gen'. Duidelijkheid en openheid waren nodig: 'Nu speelt alles zich af in de
besloten sfeer en het publiek weet nergens van.'107
Ook J.H. Maenen (KVP) en De Loor (PvdA) constateerden dat het allemaal
niet zo soepel liep als iedereen wel wenste. Zij maakten zich vooral zorgen
over de dubieuze praktijken die sommige gemeentebesturen erop na sche
nen te houden om aan kapitaal te komen, praktijken die uiteindelijk tot cor
ruptie konden leiden.108 Concrete voorbeelden gaven zij niet. Het kwam ech
ter voor dat ondernemers kapitaal verschaften op voorwaarde dat dit (deels)
werd gebruikt om woningen voor hun werknemers te bouwen. Ook scheen
door N V s, waarbij provincies waren betrokken, kapitaal te worden geleend
boven het rentegamma, waarna dit tegen lagere rente werd doorgeschoven
naar provincies en gemeenten. Soms werd compensatie in andere sfeer ge
boden voor de te lage rente.109
Teulings, na het overlijden van Van Maarseveen minister ad interim,
wenste de verdediging van de rentepolitiek, net als zijn voorganger, aan
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Lieftinck over te laten. Er was wel wat meer ruimte ontstaan door de lenin
gen die van institutionele beleggers waren aangetrokken, en wellicht was
ook een geleidelijke deblokkering van een bedrag uit het Gemeentefonds
mogelijk. Pessimistisch was Teulings in het algemeen overigens niet, zolang
men de doelen maar niet te hoog stelde. Hij zou het al mooi vinden als het
bouwprogramma voor 1952 werd gehaald en er enige verlichting optrad in
de ongedekte schuld van de gemeenten.
Evenmin als Van Maarseveen voelde Teulings veel voor een wettelijke re
geling van het investeringstoezicht. Zolang de investeringscommissie de
normale staatsrechtelijke verhoudingen niet doorkruiste, was er niets aan de
hand. Teulings erkende dat de commissie grote invloed uitoefende: 'Ik ont
ken echter dat daardoor de verantwoordelijkheid van de betrokken instan
ties komt te vervallen.' Tegen publicatie van de richtlijnen volgens welke de
commissie werkte had hij trouwens geen bezwaar.
Ook Maenen en De Loor kon hij echter niet terwille zijn. Teulings waren
wel verhalen ter ore gekomen over dubieuze praktijken van gemeentebestu
ren maar: 'Om deze en dergelijke handelingen te achterhalen, zou een renterecherchedienst in het leven moeten worden geroepen en daar kan ik voor
lopig weinig voor gevoelen.' Teulings beloofde wel samen met Lieftinck de
gemeenten nog eens schriftelijk te verzoeken in deze niet van het rechte pad
af te wijken. Elke feitelijke doorbreking van het rentegamma wees hij af.110

Nakaarten in de Eerste Kamer
In de loop van 1952 werd het duidelijk dat de acute financiële moeilijkheden
van de gemeenten begonnen af te nemen. Enkele nationale leningen ten be
hoeve van de woningbouw waren zeer geslaagd en de regering had met in
stitutionele beleggers overeenstemming bereikt over het verstrekken van le
ningen voor een bedrag van ongeveer ƒ 350 miljoen. Ruwweg de helft daar
van zou voor de woningbouw bestemd zijn, de andere helft voor consolida
tie van schulden.111 Bovendien had de regering op verzoek van de VNG
medio 1951 besloten voor een bedrag van ƒ 60 miljoen over te gaan tot ver
strekking van renteloze kasgeldvoorschotten aan de gemeenten ten laste van
het Gemeentefonds. En in februari 1952 besloot zij nog eens ƒ 102 miljoen uit
het Gemeentefonds te deblokkeren, zijnde het gehele overschot op de dienst
1948 van dit fonds. Overigens mochten de gemeenten deze gelden alleen ge
bruiken voor aflossingen op hun vlottende schuld, niet voor nieuwe kapi
taalwerken of voor besteding in de gewone dienst van de gemeentebegro
ting.112
Daarom werd bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer vooral na
gekaart over de problemen. Dat neemt niet weg dat de meeste woordvoer
ders alsnog trachtten hun gelijk te halen, soms tot kennelijke ergernis van de
nieuwe minister Beel. De irritatie droop van zijn formuleringen toen hij an-
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dermaal de stelling moest weerleggen dat het rentegamma mede de impasse
had veroorzaakt: 'Reeds meermalen is aan de Kamers der Staten-Generaal
uiteengezet, dat het rentebeleid slechts ten doel heeft de marktpositie van de
vele honderden publiekrechtelijke lichamen te versterken door de vorming
van een gesloten front ook aan de vraagzijde.'113 En in het plenaire debat in
april 1952 beperkte hij zich vermoeid tot een herhalingsoefening in staccato:
'Het terzake gestelde komt hier op neer: 1. dat het rentebeleid slechts ten
doel heeft de marktpositie, ook van de gemeenten, te versterken door de
vorming van een gesloten front ook aan de vraagzijde; 2. dat niet achter de
feiten is aangelopen; 3. dat de rentepolitiek niet, zoals gezegd wordt, er toe
heeft bijgedragen, dat de gemeenten haar vlottende schulden niet tijdig heb
ben kunnen consolideren.'114 Van een debat was geen sprake meer; de in
houdelijke argumenten waren verbruikt, als die er al ooit waren geweest.
Hetzelfde gold in hoge mate voor de discussie over de gemeentelijke au
tonomie. R.H. de Vos van Steenwijk (W D ), G. Kolff (CHU) en Van Walsum
waren nog steeds uitgesproken pessimistisch. Volgens de laatste waren de
adviezen van de investeringscommissie in de praktijk bindend; met de ge
meentelijke autonomie was het op dit punt gedaan. De werkelijkheid werd
'op buitengewoon sierlijke wijze' gecamoufleerd, aldus Van Walsum, die
voorstander bleef van een wettelijke noodvoorziening. Die zou niet alleen
voorkomen dat de investeringscontrole een permanent karakter kreeg, maar
ook zouden de parlementaire controlemogelijkheden beter gewaarborgd
zijn.115
Beel kon intussen niet veel anders dan zich beroepen op de omstandighe
den: 'Ik wil (...) in het geheel niet ontkennen, dat de invloed van het centrale
gezag belangrijk is toegenomen. Dat is echter geen gevolg van een zucht van
de Regering om macht over de gemeenten te krijgen, doch van de ontwikke
ling van zaken, welke tot gevolg heeft, dat allerlei zaken buiten de grenzen
der gemeenten - letterlijk en figuurlijk - uitgroeien, en van de noodzaak om
moeilijkheden, waarin ons land na de oorlog is komen te verkeren, te boven
te komen.' Hij zag nog steeds geen reden om een wettelijke regeling te ont
werpen: 'De vrees, dat zonder zulk een wet de normale verhoudingen niet
terugkeren, deel ik niet. Noch de colleges van Gedeputeerde Staten, noch de
Regering zijn met de tegenwoordige situatie zodanig ingenomen, dat zij
deze langer zouden willen laten voortduren dan in het financieel-economisch belang noodzakelijk is.' Ook de parlementaire controle zou niet bij een
wettelijke regeling gebaat zijn. Het financiële toezicht van GS was überhaupt
geen voorwerp van parlementaire controle, behoudens dan de verantwoor
delijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken voor het al of niet ingrij
pen in besluiten van GS. Maar het parlement kon de minister ook in de be
staande situatie ter verantwoording roepen.116
Nu, veel nieuws had Beel niet te melden. Wel gaf hij nog een uitgebreid
overzicht van de werkzaamheden van de investeringscommissie, waarbij tot
20 maart 1952 734 investeringsplannen aanhangig waren gemaakt tot een
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bedrag van rond ƒ 484 miljoen. Slechts zeventig projecten, die een bedrag
van ƒ 30 miljoen vertegenwoordigden, kwamen in aanmerking voor wijzi
ging of uitstel, terwijl 88 plannen (ƒ 57 miljoen) nog in behandeling waren.117
Hoewel de commissie slechts weinig plannen afwees, moet haar feitelijke
invloed op de investeringsbeperking veel groter geweest zijn. Ongetwijfeld
hebben veel gemeenten op eigen initiatief investeringsplannen uitgesteld in
het besef dat zij geen kans maakten op een positief advies. Voorlopig zag de
regering dan ook geen aanleiding de investeringscommissie op te heffen.

Tot slot
Op 5 augustus 1952 richtte de VNG een verzoek aan de ministers van Bin
nenlandse Zaken, Financiën a.i. en Volkshuisvesting om de investerings
commissie op te heffen. De betalingsbalans was aanmerkelijk verbeterd en
de gemeentelijke kasgeldschuld was substantieel afgenomen. Er was geen
reden meer om de discriminatie van de lagere publiekrechtelijke lichamen te
continueren.118 Beel, J. van de Kieft en H.B.J. Witte, ministers in het kabinetDrees III, lieten op 12 december weten het met die gedachtengang eens te
zijn. Zij hadden kort daarvoor aan de colleges van GS al meegedeeld dat de
investeringscommissie het gros van haar werkzaamheden zou staken. Zij
zou nog slechts overleg in algemene zin plegen en tevens zou zij paraat blij
ven voor het geval investeringscontrole in de toekomst opnieuw nodig zou
blijken. De regering verzocht GS echter dringend ervoor te waken dat de
gemeenten niet onbeperkt zouden gaan investeren. Wel achtte zij het, binnen
zekere grenzen, verantwoord als gemeenten hun investeringen weer zouden
voorfinancieren met kort krediet.119
Daarmee was een voorlopig einde gekomen aan een pijnlijk hoofdstuk in
de geschiedenis van de autonomie van de Nederlandse gemeenten. Het is
opmerkelijk met hoe weinig feitelijke argumenten de regering erin slaagde
de investeringscontrole te handhaven. Bezwaren van gemeenten en parle
ment werden niet zo zeer weerlegd, alswel domweg als onjuist of simplis
tisch terzijde geschoven. De observatie van Wendelaar - Lieftinck krijgt nooit
de schuld, want Lieftinck weet het altijd het beste - lijkt niet ver bezijden de
waarheid. Lieftinck bewees hier andermaal dat hij, kundig, terend op zijn
prestige en enigszins zelfingenomen tegelijk, een grootmeester was in het
krijgen van zijn gelijk, ook als dat gelijk discutabel was. Daar moet wel bij
worden opgemerkt dat de regeringsfracties, met de aanvaarding van Rom
mes ontwerp-regeerprogram, hun speelruimte aanmerkelijk hadden inge
perkt.
De achtereenvolgende bewindslieden op Binnenlandse Zaken, Van Maar
seveen, Teulings en Beel, verscholen zich in hoge mate achter Lieftincks ge
zag, als ze het al niet met hem eens waren. Zolang diens sombere financieeleconomische opvattingen werden geslikt - morrend of 'con amore' viel er
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ook niet veel af te dingen op de inbreuken op de gemeentelijke autonomie.
Bovendien was de 'vrijwillige samenwerking' in de investeringscommissie
een gouden vondst van de regering. Eventuele parlementaire kritiek van de
anders zo machtige gemeentelijke lobby was bij voorbaat ontkracht en het
was niet nodig, anders dan bij een wettelijke regeling, een termijn te stellen
aan de duur van de investeringscontrole. Bovendien bleef de gemeenten,
oppervlakkig gezien, gezichtsverlies bespaard. Niettemin was die veelge
roemde 'vrijwilligheid' in de praktijk niet meer dan een schaamlap voor een
ongegeneerd stukje overheidsdirigisme. Een wettelijke regeling had nauwe
lijks dwingender kunnen zijn.

Het zakgeld van de gemeenten in de spaarpot? De verlenging
van de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën
Inleiding
De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten is altijd een bijzonder
teer punt geweest. De gemeentelijke autonomie staat of valt immers met de
financiële zelfstandigheid van de gemeenten. Of, zoals het in de literatuur
wel eens is uitgedrukt: 'De financiële verhouding dient min of meer een af
spiegeling te zijn van de bestuurlijke verhouding tussen Rijk en gemeen
ten.'120
Voor de oorlog was bij wet van 15 juli 1929 (Stbl. nr. 388) een geheel
nieuwe regeling van de financiële verhouding totstandgebracht. Enerzijds
was een deel van het belastinggebied aan de individuele gemeenten onttrok
ken teneinde de grote verschillen in belastingdruk tussen de gemeenten te
egaliseren. Anderzijds werd het Gemeentefonds ingesteld, dat overigens pas
in 1931 in werking trad, een fonds waaruit aan de gemeenten naar behoefte
uitkeringen werden gedaan. Het Gemeentefonds werd gevoed met algemene
heffingen, waaronder de gemeentefondsbelasting en opcenten op de vermo
gensbelasting.121 De middelen van het Gemeentefonds werden onder de
gemeenten verdeeld volgens een formule waarin onder andere de draag
kracht van de gemeenten en de druk van de uitgaven voor politie, lager on
derwijs en armenzorg tot uitdrukking werden gebracht.122
De Financiële Verhoudingswet van 1929 bood voor langere tijd perspec
tief op de oplossing van het vraagstuk van de gemeentefinanciën. De eco
nomische en financiële crisis van de jaren dertig maakte echter een abrupt
einde aan dit vooruitzicht. De inkomsten van het Gemeentefonds daalden in
deze jaren spectaculair. Speciale regelingen waren nodig voor steun aan een
groot aantal noodlijdende gemeenten. Vooral de kosten van de werkloosheid
waren voor veel gemeenten een zware last.123
Tijdens de Duitse bezetting verslechterde de positie van de gemeenten
nog verder door maatregelen die van het systeem van 1929 weinig heel lieten
en door het stil vallen van de bedrijvigheid in de meeste gemeenten aan het
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einde van de bezetting. De helft van hen was inmiddels noodlijdend. Na de
bevrijding zag de rijksoverheid zich daarom genoodzaakt om vergaand toe
zicht op de gemeenten uit te oefenen.124
Om uit de impasse te geraken vond de regering het noodzakelijk het
vraagstuk van de gemeentelijke financiën opnieuw in beschouwing te ne
men. In januari 1946 werd een commissie benoemd onder voorzitterschap
van P.J. Oud, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de VNG, die
voorstellen moest doen tot herstel van de financiële zelfstandigheid van de
gemeenten en provincies. De commissie zag echter geen kans op korte ter
mijn een definitieve regeling te ontwerpen. Maar omdat zij de bestaande toe
stand onhoudbaar vond, stelde zij in 1947 in haar eerste tussenrapport voor
een noodregeling te treffen voor de jaren 1948-1950, die de gemeenten de
middelen ter beschikking moest stellen om tot een sluitende begroting te
komen. Het kabinet-Beel volgde de adviezen van de commissie-Oud op, zo
dat op 15 juli 1948 de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën tot
standkwam. Voor de parlementaire geschiedenis van deze voorlopige rege
ling zij verwezen naar een vorig deel uit deze reeks.125
Bij de eerste begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken na de ver
kiezingen van 1948 spraken de meeste woordvoerders hun tevredenheid uit
over de regeling.126 In 1949 kon de minister de Kamer meedelen dat alle ge
meenten hun begroting sluitend hadden kunnen maken voor het dienstjaar
1948, al was daartoe voor ongeveer de helft van de gemeenten een bijzonde
re uitkering nodig geweest.127
In de loop van 1950 bleek een duurzame regeling van de financiële ver
houding nog steeds niet mogelijk. Het onderzoek van de commissie-Oud
vergde veel tijd en werd belemmerd door ingrijpende herzieningen van de
belastingwetgeving. Met name de afschaffing van de ondememingsbelasting
had belangrijke repercussies voor de financiële positie van de gemeenten.128
In haar tussenrapport van 1950 stelde de commissie-Oud dan ook een ver
lenging van de Noodvoorziening voor, een suggestie die de regering over
nam. De aandacht van regering en parlement voor het wetsontwerp was
groot, vooral met het oog op de gevolgen voor de gemeentelijke autonomie
en op de belangrijke financiële consequenties voor het algemeen regerings
beleid.

Belangrijke wijzigingen in de Noodvoorziening
Op 13 november 1950 werd het wetsontwerp houdende voorzieningen ten
aanzien van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten bij de
Tweede Kamer ingediend onder verantwoordelijkheid van de ministers van
Financiën en Binnenlandse Zaken.129 Het wetsontwerp hield, voor zover het
ging om de uitkeringen uit het Gemeentefonds, vast aan het systeem van de
Noodvoorziening Gemeentefinanciën. Deze kende vier uitkeringen: de jaar-
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wedde-uitkering, een bijdrage in de kosten van het bestuurlijk apparaat ter
hoogte van 75% van de jaarwedden van burgemeester en secretaris tot een
maximum van ƒ 4500; de algemene uitkering, een uitkering per inwoner, be
rekend naar het gemiddelde der uitgaven per inwoner over de jaren 19391941 door de gemeenten gedaan voor onderwijs en armenzorg; de belastinguitkering ter aanvulling van het bedrag dat de gemeente kon verkrijgen
uit de heffing van een in de wet vermeld aantal opcenten op de hoofdsom
van de grondbelasting en de personele belasting; tot slot de bijzondere uit
kering voor de gemeenten die daaraan behoefte bleken te hebben om de be
groting sluitend te maken, een bijdrage die op voorstel van GS door de mi
nisters van Binnenlandse Zaken en Financiën éénmaal voor elk der jaren
1948-1950 was vastgesteld.
De Noodvoorziening had als inkomsten van het Gemeentefonds de op
brengsten van een groot aantal belastingen aangewezen: de zuivere op
brengst van de hoofdsom van de grondbelasting, personele belasting en ondernemingsbelasting plus een jaarlijkse uitkering uit 's Rijks kas ter hoogte
van 8% van de overige rijksbelastingen.130
Het verlengingsontwerp bracht op een aantal belangrijke onderdelen wij
ziging in de uitkeringen en inkomsten van het Gemeentefonds. Soms ging
het om puur technische zaken, soms om zeer principiële.
In de eerste plaats werd de jaarwedde-uitkering voor alle gemeenten be
paald op ƒ 4500. Daarnaast werd de mogelijkheid geopend om voor de jaren
1951 en 1952 de in 1948 vastgestelde bijzondere uitkeringen te herzien, ter
wijl bovendien de gemeenten die in de voorgaande jaren geen bijzondere
uitkering hadden ontvangen, daarvoor alsnog in aanmerking kwamen. Dit
was nodig gebleken omdat de algemene uitkering op het niveau van 19391941 bevroren bleef.
Zeer ingrijpend was het voorstel de mogelijkheid te openen middelen van
het Gemeentefonds over een bepaald dienstjaar te reserveren en de uitkering
voorlopig op te schorten. In de jaren 1948-1950 bleek dat de opbrengsten van
een aantal belastingen, en dus de inkomsten van het Gemeentefonds, aan
zienlijk hoger waren dan geraamd. De regering achtte het onwaarschijnlijk
dat deze situatie zou voortduren. Een omslag van de conjunctuur was niet
uitgesloten. Daarom stelde zij voor af te stappen van de volledige opdeling
van het fonds en een deel van de middelen te reserveren, waardoor het
fonds ingrijpend van karakter zou veranderen.131 In aansluiting hierop wilde
zij ook een bedrag van ƒ 278 miljoen reserveren uit de middelen van het
fonds over de jaren 1948-1950. Gelet op het totaal aan uitgaven in de rijksbe
groting over 1948 van ƒ 3,5 miljard, was dit een aanzienlijk bedrag; het
kwam ongeveer overeen met een jaaruitkering van de algemene en bijzonde
re uitkering op basis van 1948. Voor de jaren 1951 en 1952 wilde de regering
ook tot reservering overgaan. Door de inschakeling van de zogenaamde
Rijkscommissie van advies inzake de gemeentefinanciën bij de verdeling van
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de middelen hoopte zij enige invloed van gemeentelijke en provinciale zijde
te realiseren.
Het wetsontwerp trof ook een aantal voorzieningen in verband met het
vervallen van de ondernemingsbelasting die immers ten goede was geko
men zowel aan het Gemeentefonds als aan de individuele gemeenten recht
streeks. Ter compensatie zou voor de jaren 1949 en 1950 in totaal ƒ 120 mil
joen uit 's Rijks kas in het Gemeentefonds worden gestort, terwijl aan de in
dividuele gemeenten voor deze jaren ƒ 28 miljoen beschikbaar werd gesteld.
Voor de jaren 1951 en 1952 zouden de individuele gemeenten een aanvul
lende uitkering (suppletieregeling) ontvangen, die was berekend naar het
niveau van 1950 en naar schatting in totaal ƒ 186 miljoen zou bedragen.
Voor de jaren 1951 en 1952 was ook van belang welk percentage van de
rijksbelastingen in het Gemeentefonds zou worden gestort. In de Nood
voorziening 1948 was dit aandeel bepaald op 8%. Dit percentage bleek echter
achteraf te hoog omdat de opbrengsten van de belastingen veel te laag waren
geraamd. Daarom besloot de regering een deel van de middelen van het
Gemeentefonds te reserveren en voor de komende twee jaar een nieuw per
centage, namelijk 6,62, vast te stellen. Zij moest echter tevens rekening hou
den met de verliezen voor Gemeentefonds en gemeenten als gevolg van de
afschaffing van de ondernemingsbelasting, terwijl zij bovendien moest letten
op de omvang van het bedrag voor de algemene en de bijzondere uitkering,
nodig voor het sluitend maken van de gemeentebegrotingen in de komende
jaren. Daarom stelde de regering voor de jaren 1951-1952 een uitkering voor
van 125% (voorschot-uitkeringspercentage) van het basisbedrag 1948 (100%),
hetwelk als dekkingspost voor het fonds zou hebben 9,4% van de rijksbelas
tingen. Correctie als gevolg van het af schaffen van de ondernemingsbelas
ting bracht het uiteindelijke percentage op 11,7% van de rijksbelastingen.132

'Op elk onderdeel hebben de gemeenten de slag verloren'
De landelijke pers besteedde nauwelijks aandacht aan het wetsontwerp. Het
was dan ook geen kost die zich licht bij de ochtendthee liet verteren. Het
ontwerp liet de gemeentelijke vakpers echter niet onberoerd. Vooral de reac
tie van De Gemeentestem was buitengewoon fel. Voor de reservering uit het
Gemeentefonds over de jaren 1948-1950 had het blad geen goed woord over:
'De lezer zal met verbijstering kennis nemen van het wetsontwerp en zich
afvragen, hoe het in een rechtsstaat mogelijk is, dat aan de gemeenten bij de
wet toegekende rechten haar achteraf worden ontnomen.' Kennelijk zag mi
nister Lieftinck zijn kans schoon om door middel van de reservering de posi
tie van 's Rijks kas wat te verbeteren. Het blad schatte dat 36% van de liquide
middelen van het Rijk uit gemeentegeld bestond en dat de vorderingen van
de gemeenten op het Rijk uit het Gemeentefonds zo'n ƒ 400 miljoen bedroe
gen. En dat alles in een tijd waarin de kasgeldpositie van de gemeenten ui-
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terst precair was: 'Kort samengevat, eisen wet en rechtvaardigheid, dat elke
gemeente, individueel, ontvangt waarop zij met de wet in de hand recht
heeft.' Ook voor het overige vond De Gemeentestem het wetsontwerp niet veel
zaaks. De compensatie voor de ondernemingsbelasting en het gemeentelijk
aandeel in de rijksbelastingen waren volstrekt onvoldoende. En zelfs op
punten van ondergeschikt belang, zoals de handhaving van de kortingsrege
ling voor gemeenten waar de belastingtarieven beneden de daarvoor gestel
de normen bleven, had de regering gekozen voor de voor de gemeenten on
gunstigste oplossing, ongeacht het advies van de commissie-Oud. 'Omtrent
de sfeer, waarin dit wetsontwerp tot stand kwam, kan in gemeentelijke kring
slechts teleurstelling bestaan, nu in het overleg tussen Binnenlandse Zaken
en Financiën bijna bij elk onderdeel door de gemeenten de slag werd verlo
ren.'133
De Nederlandse Gemeente, het periodiek van de VNG, dacht er niet veel an
ders over, zij het dat dit weekblad wat minder polemisch formuleerde, wel
licht om VNG-voorzitter Oud wat te ontzien, wiens commissie in meerder
heid tot reservering uit het Gemeentefonds had geadviseerd. DNG achtte de
individuele gemeenten zeer wel in staat zelf in goede tijden een reserve op te
bouwen. Het verdergaande toezicht van het Rijk op de gemeentelijke finan
ciën was 'een ernstige teleurstelling' die nog werd geaccentueerd door de
dreigende materiële achteruitgang voor de gemeenten. Ook dit periodiek
vond de compensatie voor de ondernemingsbelasting ronduit 'schriel': vol
ledige compensatie vond slechts plaats over de jaren 1949 en 1950, maar dan
nog zonder dat er rekening was gehouden met het accres dat de onderne
mingsbelasting in die jaren ongetwijfeld zou hebben vertoond. Ook rekende
het blad uitvoerig voor dat het percentage van de rijksbelastingen dat voor
het Gemeentefonds was bestemd, veel te laag was. Hoewel DNG begrip had
voor de financiële moeilijkheden van het Rijk, problemen die niet geheel aan
de gemeenten voorbij konden gaan, stuurde de VNG op 18 december 1950
een adres aan de Tweede Kamer waarin zij aandacht vroeg voor de bezwa
ren tegen het wetsontwerp, en met name voor die voorschriften 'waarbij
principieel nieuwe gezichtspunten worden geopend'. Een klein jaar later, op
13 oktober 1951, vlak voor de plenaire behandeling van het wetsontwerp in
de Tweede Kamer, herhaalde de VNG die actie nog een keer. Zij wist zich
toen gesteund door een resolutie van het buitengewoon VNG-congres van 11
oktober, waar ruim 1600 gemeentelijke vertegenwoordigers de bezwaren te
gen het wetsontwerp onderstreepten.134

Gemeenten gedwongen tot royale uitgaven?
Zoals zo vaak was de gemeentelijke lobby niet aan dovemansoren gericht.
Het VV, dat op 20 maart 1951 verscheen, was een regelrechte reprise van de
jammerklachten in de gemeentelijke pers, waarnaar trouwens regelmatig
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werd verwezen. De algemene teneur van de kritiek v>as dat het wetsontwerp
de financiële toestand van de gemeenten verslechterde, dat de gemeentebe
sturen in een toestand van financiële afhankelijkheid werden teruggebracht
en dat de gemeenten de mogelijkheid werd ontnomen hun eigen overschot
ten over de jaren 1948-1950 te beheren, terwijl zij daar volgens de geldende
wet wel recht op hadden: 'Onder deze omstandigheden worden de gemeen
tebesturen vrijwel gedwongen tot het voeren van een royale uitgavenpolitiek. Wie het minst zuinig is geweest, komt er op deze wijze het beste af. De
Regering behoort (...) te streven naar een versterking van de eigen verant
woordelijkheid der gemeenten, waartoe het verschaffen van een financiële
basis, die niet achteraf wordt aangetast, een eerste vereiste is.'135
De Kamer sprak de verwachting uit dat veel gemeenten er niet in zouden
slagen de komende jaren hun begroting sluitend te maken gezien de stij
gende kosten van onder meer onderwijs en armenzorg. De verstrekking van
bijzondere uitkeringen, die leidde tot financiële afhankelijkheid, zou dan een
algemeen karakter krijgen. Een fondsuitkering van 125% van het basisbedrag
1948 was gewoon te laag,
Voor de reservering van middelen uit het Gemeentefonds over de jaren
1948-1950 had de Kamer geen goed woord over. Het ging om gelden die de
gemeenten rechtens toekwamen. Waren deze eerder betaalbaar gesteld, dan
hadden de gemeenten niet de financiële moeilijkheden gekend waar zij nu in
verkeerden. Daarnaast vroegen vele leden zich af, waarom de gemeenten
niet zelf konden reserveren, eventueel onder wettelijke waarborgen. Tegen
reservering over de jaren 1951 en 1952 uit conjunctureel-politieke overwe
gingen had de Kamer minder bezwaar, al wilde zij zich niet binden voor de
definitieve regeling.
Naast deze principiële bezwaren had de Kamer ook praktische bezwaren
cegen het wetsontwerp. Zo vond zij de voorzieningen in het kader van de af
schaffing van de ondernemingsbelasting volstrekt onvoldoende. Vele leden
betoogden dat de individuele gemeenten volledige compensatie dienden te
krijgen over de afgelopen èn de komende jaren. Een kamermeerderheid
vond ook het aandeel van het Gemeentefonds in de rijksbelastingen te laag.
De commissie-Oud was in haar voorstellen uitgegaan van handhaving van
een percentage van 8, vermeerderd met een percentage wegens gemis van de
ondernemingsbelasting. Verscheidene leden rekenden onder verwijzing naar
het VNG-adres voor, dat de regering dat percentage in eerste instantie had
verlaagd tot 6,62, alvorens door de compensatieregeling voor ondermeer de
ondernemingsbelasting te komen tot 11,2%. Hierdoor liepen de gemeenten
een bedrag van ƒ 50 miljoen mis. Tenslotte kon de handhaving van de 'kor
tingsregeling' geen genade vinden in de ogen van de Kamer, al was het maar
omdat de regeling zeer veel werk opleverde en financieel weinig opbracht.
Alleen over de nieuwe jaarwedde-uitkering waren vrijwel alle betrokkenen
tevreden.136
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Geen aantasting van verkregen rechten?
Een gedetailleerde MvA liet niet lang op zich wachten.137 Zij werd ingezon
den op 17 september 1951. De regering nam afstand van de meeste punten
van kritiek. Van financiële afhankelijkheid van de gemeenten was volgens
haar geen sprake omdat zij vrij bleven om, behoudens het normale toezicht
van GS, de uit het Gemeentefonds toekomende gelden te besteden zonder
inmenging van het Rijk. De toekenning van bijzondere uitkeringen leidde op
zichzelf niet tot financiële afhankelijkheid. Maar gemeenten konden zich wèl
in een afhankelijke positie plaatsen wanneer zij onvoldoende probeerden
hun begroting sluitend te maken en te veel rekenden op een bijzondere uit
kering als sluitpost van de begroting.
Ook bestreed de regering de stelling dat zij de gemeenten niet toever
trouwde haar eigen overschotten te reserveren. Het ging hier om een princi
piële verandering van het stelsel, waarvoor, meer dan in het verleden, aan
sluiting werd gezocht bij het beoogde anticyclische economische beleid van
de regering: 'Bij het gemeentefonds gaat het er om, door middel van een re
serve, de uitkeringen in een depressie op peil te kunnen houden teneinde
daarmede enerzijds een bijdrage te leveren tot de bestrijding dier depressie
en anderzijds de gemeenten te behoeden voor het verlies van haar financiële
zelfstandigheid. In deze gedachte past alleen een collectieve reservering,
welke met een zeker automatisme bereikt wat anders slechts met speciale
voorschriften en /o f toezicht bereikt zou kunnen worden. (...) Men make zich
vertrouwd met de gedachte, dat tussen het Rijk en de gemeenten de collec
tiviteit der gemeenten hier een plaats vraagt.'138 Van aantasting van verkre
gen rechten voor de gemeenten over de jaren 1948-1950 wilde de regering
niets weten. Het was al eerder gebleken dat het percentage van de rijksbelas
tingen dat in het Gemeentefonds vloeide te hoog was. De regering had vol
gens de wet de mogelijkheid gehad dat percentage tussentijds aan te passen.
Maar zij had dit achterwege gelaten, zodat een reserve kon worden opge
bouwd. Zij zag dit dan ook eerder als een gunst, ‘een liberaliteit, waarvoor
het tijdsverloop een gunstige factor is geweest, dan als een terugkomen op
verkregen rechten'.139 De regering betwijfelde ook of de financieringspro
blemen van de gemeenten bij uitkering van de gereserveerde bedragen min
der zouden zijn geweest, omdat in dat geval het Rijk een groter beroep op de
beleggers had moeten doen. Tegen een integrale uitkering bestond boven
dien bezwaar op monetaire gronden. De regering vreesde in dat geval voor
overbesteding.
Op één belangrijk punt kwam de regering aan de bezwaren van de Kamer
tegemoet. Zij erkende dat het loon- en prijspeil sinds de indiening van het
wetsontwerp zodanig was gestegen, dat een uitkeringspercentage van 125
voor 1951 niet meer voldoende was om de normale stijging van de uitgaven
op te vangen. Zij bepaalde het voorschotpercentage daarom nu op 135 en liet
weten dat de gemeenten mochten rekenen op een jaarlijkse na-uitkering van
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5% om de tegenvallers op te vangen die zich in de loop van het dienstjaar
voordeden.
Op het punt van de compensatie voor het vervallen van de onderne
mingsbelasting hield de regering echter het been stijf. Over de jaren 19421950 werd volledige compensatie verleend, maar voor de lopende jaren was
dat onmogelijk gezien de zorgelijke toestand van de rijksfinanciën. De hier
boven genoemde suppletieregeling bleef het maximaal haalbare.
Bij de vaststelling van het percentage van de rijksbelastingen dat in het
Gemeentefonds werd gestort, ging de regering zelfs nog een stapje verder
door terug te komen op haar eerdere berekeningen. Er hadden zich tussen de
vaststelling van het VV en de inzending van de MvA nieuwe omstandighe
den voorgedaan die tot herziening van dat percentage noopten. De regering
ging er nu van uit dat de belastingopbrengst voor 1951 ƒ 1257 tot ƒ 1307
miljoen hoger zou zijn dan het aanvankelijk geraamde bedrag van ongeveer
ƒ 3600 miljoen. Zij wees onder meer op de stijging van het loon- en prijspeil
en op de wijzigingen in de belastingwetgeving140 met name in verband met
de verhoogde defensie-inspanningen.141 Het zou vooral niet juist zijn als de
gemeenten deelden in de opbrengsten van de belastingen ten behoeve van
de militaire inspanning. Daarom stelde de regering voor het percentage te
verlagen tot 10,3.
De Kamer was allerminst tevreden met de MvA. In een schriftelijk ver
slag, vastgesteld op 9 oktober 1951, drong de commissie van voorbereiding
aan op uitkering van een deel van de gereserveerde middelen ter consolida
tie van de vlottende schuld van de gemeenten. Om aan de monetaire bezwa
ren tegemoet te komen dacht de commissie aan een geleidelijke deblokke
ring. Daarnaast stelde zij nogmaals voor de storting van 8% van de rijksbe
lastingen in het Gemeentefonds te handhaven, welk percentage dan zou
worden verminderd met een afzonderlijk percentage in verband met de be
lastingmaatregelen en vermeerderd met een percentage ter compensatie van
het vervallen van de ondernemingsbelasting.142 Maar al vier dagen later
wees de regering in een nota naar aanleiding van het verslag de beide sug
gesties van de commissie van de hand.143

Administrateurs of zelf-regeerders
Onder dit ongelukkig gesternte begon op 16 oktober 1951 de openbare be
handeling van het wetsontwerp. Algemeen was de klacht dat andermaal de
financiële zelfstandigheid van de gemeenten werd aangetast. Die kon alleen
worden hersteld als aan de gemeenten weer een substantieel eigen belas
tinggebied werd toegekend. Nu waren gemeentebesturen 'principieel admi
nistrateurs, en niet zelf-regeerders', zoals Algera (ARP) het uitdrukte:'(...) het
begrip regeren is zeer onvolledig, wanneer daar niet onder valt het zelf bepa
len van inkomsten en uitgaven in hun onderlinge relatie.'144 In die zin was
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ook de introductie van de nieuwe figuur van de 'collectiviteit der gemeenten'
een gevaar voor de autonomie van de individuele gemeenten.
Concreet richtte de kritiek zich vrijwel algemeen op de reservering over
de jaren 1948-1951, de compensatie voor de ondernemingsbelasting, het uit
keringspercentage van 135 en het percentage van de rijksbelastingen dat
voor het Gemeentefonds was bestemd (10,3).
Algera en Beernink (CHU) hadden vrijwel identieke bedenkingen. Het ge
reserveerde bedrag kwam de gemeenten rechtens toe. Het argument van de
regering dat zij in een eerder stadium een poging had kunnen doen de voe
ding van het Gemeentefonds te verlagen, maar dit niet had gedaan met het
oog op de reservering was 'op zich zelf achtenswaardig, (...) maar rechtens
irrelevant', aldus Algera.145 Beernink stelde zelfs wantrouwend: 'Blijft het
bedrag zonder meer gereserveerd, dan ben ik er niet gerust op dat de ge
meenten er ooit een cent van zullen zien!'146 Beiden ondersteunden het voor
stel van de commissie van voorbereiding om de gereserveerde middelen
deels te gebruiken voor consolidatie van de vlottende schuld der gemeenten,
waartegen geen monetaire bezwaren konden bestaan, terwijl daarnaast rekeningen-courant bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten geopend moes
ten worden, waarop de tegoeden voor iedere gemeente werden bijgeschre
ven. Volgens Algera werd ƒ 470 miljoen aan de gemeenten onthouden (ƒ 280
miljoen uit het Gemeentefonds en ƒ 190 miljoen aan belastingschuld van het
Rijk aan de gemeenten). 'Dit is toch eigenlijk ontstellend', zeker nu de ge
meenten niet aan kapitaal konden komen, met name voor de woningbouw
'waardoor Nederland in zijn levenskracht wordt bedreigd'. De compensatie
van de ondernemingsbelasting was voor de komende jaren onvolledig en
deswege onvoldoende, zo meenden beide kamerleden. Ook het uitkerings
percentage van 135 was te laag en in ieder geval onvoldoende beargumen
teerd. Een percentage van 145 leek realistischer. Het aandeel van het Ge
meentefonds in de rijksbelastingen moest daarom ook hoger zijn dan 10,3%:
volgens Algera minstens 10,7%, volgens Beernink 11,2%. Tot slot drong
Beernink ook nog aan op het doen vervallen van de kortingsregeling voor
gemeenten die hun belastinggebied onvoldoende benutten.147
KVP-woordvoerder Maenen betwijfelde (terecht!) of bij de behandeling
van het ontwerp 'na de gehouden congressen en stroom van artikelen in de
vakpers nog nieuwe gezichtspunten kunnen worden geopend'. Toch liet
Maenen zich wat voorzichtiger uit over de regeringsvoorstellen dan Algera
en Beernink. Zo stelde hij terzake van de reservering: 'Ik wil niet verhelen
(...) dat de zaak voor ons enigszins moeilijk ligt. Het is een afwegen van be
langen; enerzijds het belang dat wij zien in het vormen van een reserve van
betekenis, zodat de gemeenten bij onverhoopte omslag van de conjunctuur
niet binnen afzienbare tijd vastlopen; anderzijds de schroom om verkregen
aanspraken van de afzonderlijke gemeenten aan te tasten.' Toch aanvaardde
de KVP het systeem van reservering slechts voor de jaren na 1950. Voor de
jaren 1948-1950 ondersteunde zij het voorstel van de commissie van voorbe-
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reiding. In de kwestie van de voeding van het Gemeentefonds steunde zij
echter de regering: 'Gelet op de omstandigheden, is mijn fractie van oordeel,
dat het niet starten van de 8 pct.-basis niet onredelijk is. Naar ons gevoelen
moet opnieuw worden nagegaan wat de gemeenten nodig zullen hebben
(...).' Maenen vond ook de compensatie voor de ondernemingsbelasting vol
doende, zij het dat hij vreesde voor een ongelijke behandeling van individu
ele gemeenten. Uitgesproken negatief was hij slechts over het uitkeringsper
centage van 135, dat een groot aantal gemeenten geen sluitende begroting
garandeerde, en over de berekening van de algemene uitkering naar het ni
veau van de jaren 1939-1941. Gemeenten die toen soberheid hadden betracht,
werden nu benadeeld.148
Ook H.J. Hofstra, financieel specialist van de PvdA, stond genuanceerd
tegenover het wetsontwerp, al was hij uitgesproken pessimistisch over een
definitieve oplossing van het probleem. Die was alleen denkbaar als aan de
gemeenten voldoende eigen belastingen werden toebedeeld, maar 'wat er
nog aan goeds aanwezig was en wat er nog aan mogelijkheden bestond om
aan de gemeenten eigen belastingen toe te delen, met name de onderne
mingsbelasting, heeft men afgebroken.' Op het wetsontwerp zelf had hij ook
nog wel wat kritiek. Het Gemeentefondsaandeel van 10,3% in de rijksbelas
tingen vond hij op zichzelf niet te laag; wel had hij bedenkingen tegen het
uitkeringspercentage van 135 voor 1952. Hij meende dat de regering hierbij
'iets te sterk de nadruk legt op de eigen behoefte (...). In de beschouwingen
van de Regering wordt in het bijzonder onvoldoende rekening gehouden
met de kapitaalsuitgaven van de gemeenten en met de moeilijke schuldposi
tie, waarin vele dezer lichamen verkeren.’ Hofstra meende ook dat de ge
meenten, gezien de in het verleden gedane toezeggingen, recht hadden op
volledige compensatie voor het verlies van de ondernemingsbelasting. Ook
tegenover de reservering uit het Gemeentefonds over de jaren 1948-1951
stond hij kritisch, tenminste voor zover het een collectieve reservering betrof.
Onder het motto 'als hadden komt, is hebben te laat' wees hij het argument
van de hand dat de regering in het verleden al had kunnen ingrijpen. Hij
vond het niet aangaan dat het Rijk 'de dikke pot' van de Gemeentefondsreserve gebruikte om, zonder rentevergoeding, eigen kapitaalbehoeften te
dekken, terwijl de gemeenten met een stevige schuldenlast zaten, waarover
zij wèl rente betaalden. Daarom pleitte Hofstra voor individuele reservering,
mits de gemeenten daarin een forse stem hadden.149
W D-fractievoorzitter Oud, die natuurlijk gepokt en gemazeld was in de
materie, tracteerde de vergadering op een uitvoerig, zij het grotendeels theo
retisch college over de geschiedenis van de financiële verhouding tussen Rijk
en gemeenten. Hij meende, mèt Hofstra, dat een behoorlijk eigen belasting
gebied voor de gemeenten een conditio sine qua non was voor de oplossing
van de problematiek. Oud erkende dat er bezwaren bestonden tegen het toe
kennen van een groter belastinggebied aan de gemeenten, maar de Nood
voorziening 1948 had het beginsel op basis van de bekende 8% wel aanvaard
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voor de collectiviteit van de gemeenten. Die 8% van de rijksbelastingen
waren geen rijksgeld dat naar de gemeenten ging, maar (collectief) gemeen
telijk belastinggeld. Daarom, zo betoogde Oud, tastte het wetsontwerp de
gemeentelijke zelfstandigheid aan voor zover het tornde aan het gemeente
lijk belastinggebied, o.a. door het inkrimpen van het aandeel in de rijksbelas
tingen. Hierdoor kwam de algemene uitkering onder druk te staan en dreig
den de bijzondere uitkeringen de pijlers te worden waarop de regeling rust
te, met alle rompslomp van accountantscontrole vandien. Als dat de bedoe
ling van de regering was, kon de commissie die Oud presideerde 'beter van
advies dienen over de vraag op welke wijze de gemeenten met de minste
kosten kunnen worden bedeeld'. De wijze van compensatie voor de onder
nemingsbelasting en de reservering over de jaren 1948-1950 waren volgens
Oud trouwens ook in strijd met het beginsel van de financiële zelfstandig
heid van de gemeenten. De regering beschikte naar behoeven over de Gemeentefondsreserve en liet de gemeenten in de kou staan. Alleen een indi
viduele reservering vond hij aanvaardbaar; gemeenten zouden het geld dan
slechts mogen gebruiken zolang er geen monetaire gevaren dreigden.150
C.N. van Dis (SGP) sloot zich van harte bij het betoog van Oud aan151
terwijl G. Wagenaar (CPN) ook in dit wetsontwerp aanleiding vond flink uit
te varen tegen de 'oorlogspolitiek' van de regering en 'het altijd maar meer
eisende militairisme’, volgens hem de oorzaken van de financiële problemen
van de gemeenten. Hij verklaarde zich overigens tegen elke vorm van reser
vering, want: 'De Regering verkeert niet in de positie van een brave huis
moeder die wat opzij legt voor de oude dag.' Ook Wagenaar vond de com
pensatie voor de ondernemingsbelasting èn het aandeel van het Gemeente
fonds in de rijksbelastingen onvoldoende.152

Iedere ketter heeft zijn letter
In zijn antwoord aan de Kamer toonde Lieftinck zich weer eens van zijn
meest onverzettelijke zijde. Hij rekende de Kamer voor dat haar meest ex
treme wensen de schatkist tezamen ƒ 570 miljoen zouden kosten. Zelfs de
verwezenlijking van eentiende deel hiervan zou uit monetair oogpunt on
verantwoord zijn. Lieftinck vond nog steeds dat zijn argumenten voor reser
vering standhielden, maar hij liet het aan zijn collega Van Maarseveen over
om een debat aan te gaan over de staatsrechtelijke aspecten van de reserve
ring over de jaren 1948-1950. Wel wees hij erop dat tegenover de claim van
de gemeenten het feit stond dat het Rijk met aanzienlijke bedragen over de
brug was gekomen om te voorzien in de kapitaalbehoeften van de gemeen
ten: zo'n ƒ 200 miljoen via de Bank voor Nederlandse Gemeenten en over de
jaren 1948-1950 ƒ 240 miljoen aan woningwetvoorschotten. De boodschap
was duidelijk: 'Dit is dus zuiver Rijksgeld; het is bepaald geen geld, dat aan
de gemeenten toekomt.' Niet zeuren dus. Wel was Lieftinck bereid om met
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de commissie-Oud te bestuderen, hoe de gemeenten invloed konden uitoe
fenen op de reserve van het Gemeentefonds en hoe het Rijk in verband met
de aanwezigheid van de reserve de gemeenten kon bijstaan in hun financieringsmoeilijkheden.
Ook op andere punten gaf Lieftinck niet toe. Het uitkeringspercentage van
135 vond hij ruim voldoende, temeer daar er over de jaren 1948 en 1949 nog
wel een na-uitkering van telkens 5% inzat. Voor de bijzondere uitkeringen
was bovendien ƒ 10 miljoen beschikbaar, zodat er maar weinig gemeenten
zouden zijn die hun begroting niet sluitend konden krijgen.
Over het aandeel van het Gemeentefonds in de rijksbelastingen was de
bewindsman ook optimistisch. Met een percentage van 10,3 zou het fonds in
1951 en 1952 van voldoende voeding zijn verzekerd. De minister durfde zelfs
de voorspelling aan dat daarmee voor 1952 een uitkeringspercentage van 150
(inclusief een na-uitkering) mogelijk was, terwijl de reserve in die twee jaar
nog eens met ƒ 50 tot ƒ 100 miljoen zou toenemen.
Inzake de compensatie voor de ondernemingsbelasting stelde Lieftinck
dat een hogere compensatie meteen vertaald moest worden in een lager
aandeel in de rijksbelastingen. De voorgestelde compensatie was toch al
royaal want 'de Regering heeft zich uit de goedheid haars harten op het
standpunt gesteld, dat zij wel aan mocht durven een compensatie op basis
van het waarschijnlijke topjaar 1950'.153
Na deze inderdaad wat taaie en voor de Kamer weinig smakelijke hoofd
schotel beperkte Van Maarseveen zich tot het opdienen van een 'licht ver
teerbaar dessert' in de vorm van enkele beschouwingen over de gemeente
lijke autonomie en de staatsrechtelijke aspecten van de reservering uit het
Gemeentefonds. Hij bestreed de stelling van Oud dat de financiële zelfstan
digheid van de gemeenten werd aangetast door de bijzondere uitkering tot
sluitstuk van de regeling te maken. De bijzondere uitkering was in de Nood
voorziening 1948 bedoeld als een correctie op de verouderde maatstaven
waarnaar de algemene uitkering werd verstrekt, namelijk naar de uitgaven
over de jaren 1939-1941. Bij de verlenging van de Noodvoorziening waren de
omstandigheden opnieuw veranderd, zodat het nodig was de bijzondere
uitkering te herzien. Volgens de minister had het Rijk er altijd op aange
drongen zo weinig mogelijk gebruik te maken van de bijzondere uitkering
om te vermijden dat de gemeenten te veel op het Rijk gingen steunen.
Van Maarseveen ging tevens in op de vraag of de regering inbreuk had
gemaakt op verkregen rechten van de gemeenten door een deel van de mid
delen in het Gemeentefonds te reserveren. Onder verwijzing naar de oude
waarheid dat iedere ketter zijn letter heeft, deed hij een poging de standpun
ten te verzoenen. Hij concludeerde na een gedetailleerde analyse van de
wetsbepalingen van de Noodvoorziening 1948 'dat zowel voor het standpunt
van het Rijk als van de gemeenten goede argumenten bestaan. Onder die
omstandigheden meen ik, dat men deze zaak minder op haar theoretische
verdiensten dan op haar praktische betekenis moet bezien, en dan geloof ik,
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dat, waar de Minister van Financiën, in overleg met mij, gezegd heeft, dat hij
bereid is een band te leggen tassen de gereserveerde bedragen en de kapitaalsbehoeften van de gemeenten, misschien langs deze weg een oplossing
kan worden gevonden, die èn de gemeenten èn het Rijk kan bevredigen.'154

De niet bestaande boeman van Lieftinck
Van Maarseveens pogingen de tegenstellingen te overbruggen bleven voor
alsnog zonder resultaat. De halsstarrige Lieftinck had het vooral bij Oud
verkorven, die in zijn dupliek veler gevoelens verwoordde. Lieftinck had
zich bediend van 'een volkomen irreële bestrijding (...), omdat de Minister
allerlei schrikbeelden heeft opgeroepen, die in werkelijkheid niet bestaan'.
Kennelijk wilde de minister voor Kamer en publieke tribune de boeman op
roepen, door te gaan schermen met het bedrag van ƒ 570 miljoen. Maar 'wie
van de onderhavige materie iets weet, weet ook, dat de boeman van de Mi
nister niet bestaat'. Dat bedrag had de Kamer namelijk niet gevraagd en zelfs
als het wel zo was, zou de budgettaire positie van het Rijk niet echt bedreigd
worden, omdat de reserve van ƒ 280 miljoen van dat bedrag afviel. Ook de
borstklopperij van Lieftinck over de hulp die het Rijk boven de Noodvoor
ziening had verstrekt, viel in verkeerde aarde: 'Kan men zeggen, dat de Re
gering iets boven de noodvoorziening doet, wanneer zij vervult de normale
taak die voor de Regering is weggelegd krachtens een wetgeving, die reeds
lang bestond, voordat de noodvoorziening tot stand kwam? Kan de Minister
nu zeggen: ik doe zoveel boven de noodvoorziening, wanneer het Rijk door
gaat met de normale uitvoering van de Woningwet?' Het antwoord op deze
retorische vraag lag voor de hand. Ronduit geërgerd bleef Oud door het feit
dat het Rijk de reserve uit het Gemeentefonds gebruikte, zelfs zonder er
rente over te betalen, en over de weigering van de minister om ook maar iets
aan het voedingspercentage van 10,3 te doen. Hij besloot zijn dupliek in mi
neur: 'Ik wil tenslotte uitspreken, dat het mij zeer teleurgesteld heeft, dat ie
dere tegemoetkomendheid bij de Minister heeft ontbroken (...).'155
Daar zou niet veel aan veranderen. Lieftinck bleef in grote lijnen op zijn
standpunten staan en nadat hij de stemming in de Kamer had gepeild sprak
hij op voorhand het onaanvaardbaar uit over ieder voorstel het percentage
van 10,3 te verhogen, 'in de eerste plaats omdat het niet nodig is en in de
tweede plaats, omdat het alleen maar het tekort op de totale Rijksbegroting
verhoogt'.156 Toch deed hij een kleine concessie aan de Kamer, namelijk op
het punt van de reserveringen. Bij nota van wijzigingen opende de regering
de mogelijkheid aan gemeenten rentedragende kasgeldleningen te verstrek
ken uit het Gemeentefonds, voor zover daartegen volgens de verantwoor
delijke minister uit monetair oogpunt geen bezwaar bestond.157
Bij de artikelsgewijze behandeling volgden nog enkele pittige, maar in
houdelijk weinig nieuws brengende discussies naar aanleiding van de amen-
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dementen. De regering nam overigens een amendement van Algera c.s., dat
de kortingsregeling wilde doen vervallen, zonder tegenwerpingen over om
dat ze het een zaak van secundair belang vond. Zij wilde zich echter uitdruk
kelijk niet vastleggen voor een toekomstige regeling.158
Vervolgens werden uitvoerige beschouwingen gewijd aan een amendement-Algera c.s. en een amendement-Hofstra-Maenen die beide betrekking
hadden op de gereserveerde middelen in het Gemeentefonds over de jaren
1948-1950.159 De amendementen beoogden deze reserve geclausuleerd op te
delen aan de gemeenten door haar op geblokkeerde rekeningen te plaatsen,
waarna deblokkering slechts met machtiging van de betrokken bewindslie
den kon geschieden.160 Het amendement-Algera voorzag daarbij in meer
waarborgen voor de gemeenten: iedere gemeente afzonderlijk zou een rekening-courant krijgen, waarover alleen dan niet mocht worden beschikt als er
monetaire bezwaren tegen bestonden; bovendien werd vastgelegd dat de
rentevergoeding over het geblokkeerde bedrag 4% per jaar bedroeg. Het
amendement-Hofstra-Maenen wilde de reserve storten op een geblokkeerde
rekening bij het Rijk, liet zich niet uit over de hoogte van de rentevergoeding
en, het belangrijkst, liet het wel heel gedwee aan de ministers van Financiën
en Binnenlandse Zaken over om te bepalen onder welke voorwaarden de
blokkering kon plaatsvinden.
Lieftinck meende dat beide amendementen kozen voor het systeem van
individuele reservering, waartegen de regering fundamentele bezwaren
hield. Het onaanvaardbaar sprak hij echter niet uit. Afgezien van de princi
piële bezwaren, ging zijn voorkeur uit naar het amendement-Hofstra-Mae
nen: 'In het bijzonder, omdat - ik zeg dit volkomen openhartig - het amende
ment van de geachte afgevaardigden de heren Hofstra en Maenen de Rege
ring meer vrijheid laat om in dezen naar eigen inzicht te handelen dan het
amendement van de geachte afgevaardigde de heer Algera.'161 Het amen
dement-Algera werd, met de stemmen van PvdA en KVP tegen, verworpen.
Het amendement-Hofstra-Maenen werd daarna met algemene stemmen aan
genomen.162
De overige amendementen werden vervolgens snel afgehandeld. Een
amendement-Oud werd met een kleine meerderheid aangenomen. Het
strekte ertoe in de wet tot uitdrukking te brengen dat het deel van de rijksbe
lastingen dat voor het Gemeentefonds was bestemd, gezien moest worden
als het belastinggebied van de collectiviteit der gemeenten. Een amendement-Beernink, dat het aandeel van het fonds in de rijksbelastingen wilde
verhogen tot 11,2% stuitte echter op het onaanvaardbaar van de regering en
werd vervolgens verworpen met de stemmen van KVP, PvdA en enkele
CHU-leden tegen. Het wetsontwerp werd vervolgens met algemene stem
men aangenomen.163
In de Eerste Kamer werden de bezwaren in januari 1952 nog eens op een
rijtje gezet, al vond men algemeen het geamendeerde wetsontwerp een ver
betering. Het is opvallend dat de VVD'er Wendelaar aanmerkelijk minder
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negatief stond tegenover het wetsontwerp dan zijn partijgenoot Oud in de
Tweede Kamer. Er moest nu eenmaal een knoop worden doorgehakt, het
was maar een tijdelijke wet en daarom was het om politieke redenen beter
niet te lang bij de nadelen te blijven stilstaan.164 De meeste aandacht ging
andermaal uit naar de blokkering van de reserves over de jaren 1948-1950.
De mededeling van regeringszijde dat deblokkering zou plaatsvinden in een
nog nader te bepalen aantal jaren leidde tot teleurstelling in 'de senaat. Niet
temin werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen.165
De wet verscheen op 24 januari 1952 in het Staatsblad (Stbl. 39).

Tot slot
Het Gemeentefonds is wel eens het zakgeld van de gemeenten genoemd.166
Na de inwerkingtreding van de reserveringsregeling was deze kwalificatie
meer dan ooit van toepassing. De regering gedroeg zich als de strenge huis
vader die niet alleen bepaalde hoeveel zakgeld de kinderen te besteden kre
gen en hoeveel in de spaarpot verdween, maar ook wanneer ze het mochten
uitgeven en zelfs waaraan. De concessie die de Kamer wist af te dwingen in
zake de reservering over de jaren 1948-1950 was op de keper beschouwd ui
terst bescheiden. De ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken kon
den, als ze dat wilden, de reserve om willekeurige redenen vasthouden voor
de werkingsduur van de wet. Met dank aan de afgevaardigden Hofstra en
Maenen en hun respectieve fracties, de steunpilaren van het kabinet.
Het is duidelijk dat de schaduw van de Koreacrisis ook over de behande
ling van dit wetsontwerp lag. Of het nu ging om het uitkeringspercentage
aan de gemeenten of het voedingspercentage voor het Gemeentefonds, tel
kens beriep Lieftinck zich, behalve op principiële argumenten, op de benarde
situatie van 's Rijks financiën. Ook de motieven voor de reservering van de
overschotten uit het Gemeentefonds lijken in dit vlak gelegen te hebben. Het
ging niet alleen om conjunctuurpolitieke overwegingen, maar ongetwijfeld
heeft Lieftinck ook gevreesd dat de gemeenten met de besteding van de
overschotten de investeringsbeperking zouden doorkruisen. De irritatie van
de Kamer was intussen begrijpelijk. Er was een bizarre situatie ontstaan die
de gemeenten noodzaakte de raarste sprongen te maken om aan hun finan
ciële verplichtingen te voldoen, terwijl het Gemeentefonds tot barstens toe
vol was en de rijksoverheid niet met haar vingers van de spaarpot van de
gemeenten af kon blijven.
Ook op het principiële vlak leverden de gemeenten èn hun pleitbezorgers
in de Kamer een hoop in. Met de introductie van het begrip 'collectiviteit der
gemeenten' kwam de financiële zelfstandigheid van de individuele gemeente
ongetwijfeld nog verder onder druk te staan. Intussen kan men zich afvra
gen of men zich hier niet liet leiden door een fictie. Het amendement-Oud,
dat nadrukkelijk in de wet wilde vastleggen dat het deel van de rijksbelas-
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tingen dat voor het Gemeentefonds was bestemd, het belastinggebied van de
collectiviteit der gemeenten vormde, lijkt in de praktijk weinig betekenis te
hebben gehad. In werkelijkheid werd het eigen belastinggebied van de ge
meenten steeds meer ingekrompen. De econoom Stevers spreekt dan ook
van 'een gekunstelde constructie’ en 'een schimmengevecht'.167
Het is trouwens opmerkelijk hoe in het spel tussen regering en parlement
het duo Lieftinck-Van Maarseveen optrad: de eerste onverzettelijk, strooiend
met dreigementen en doembeelden, overtuigd van zijn gelijk, soms op het
arrogante af; de tweede de innemendheid zelf, tactvol sussend en voorzich
tig compromissen suggererend die de Kamer dan tot de hare kon maken;
samen de buit binnen halend, de Kamer achterlatend met wat afgekloven
restjes. Niettemin lijkt het erop, dat ook dit wetsontwerp, als zoveel andere,
alleen de eindstreep haalde omdat de werkingsduur van de wet beperkt zou
zijn. Compromissen kwamen slechts tot stand onder het nadrukkelijke voor
behoud dat de partijen zich daarmee niet vastlegden voor de definitieve re
geling. Die regeling, de Financiële Verhoudingswet, kwam er pas in 1960.
Voordien werden nog drie keer voorlopige voorzieningen getroffen168 die
echter minder ingrijpende wijzigingen brachten dan de wet van 24 januari
1952.

Lopende zaken
Ambtenarenzaken een gesloten winkel vol begerenswaardige dingen.

Inleiding
Het beleid inzake de rechtspositie van de ambtenaren, met name die van het
rijksoverheidspersoneel, was een beleid van lange adem, waardoor het ge
duld van de Kamer ernstig op de proef werd gesteld. Het was de achtereen
volgende naoorlogse kabinetten niet gelukt op een aantal belangrijke punten
definitieve regelingen te treffen die tegemoet kwamen aan de parlementaire
wensen. Deels was dit te wijten aan de frequente ministerswisselingen, deels
aan het complexe karakter van de materie waarover menige studieuze com
missie zich het hoofd brak. Soms ook schrok het kabinet terug voor de finan
ciële consequenties van eenmaal verleende rechten. Daarom waren inciden
tele regelingen vaak aantrekkelijker dan de in het vooruitzicht gestelde defi
nitieve regeling van de problemen. Geen wonder dat het Tweede-Kamerlid
De Haas (KVP) bij de behandeling van de begroting voor 1952 verzuchtte:
'Toen ik de Memorie van Antwoord op dit hoofdstuk doorlas, kreeg ik zo het
gevoel, dat ik in een etalage allerlei begerenswaardige dingen zag liggen,
maar dat ik daar niet aan kon komen, omdat de winkel op slot was.'169 Hier
na zal blijken dat de winkeldeur inderdaad slechts een enkele keer openging.
En dan nog maar op een kier.
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Hoofdstuk VIII
Misbruik van arbeidscontractanten

Het aantal werknemers in burgerlijke rijksdienst op arbeidsovereenkomst
was vóór, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog explosief gestegen in
vergelijking met het aantal ambtenaren met een vaste of tijdelijke aanstelling.
Op 1 januari 1947 waren ongeveer 82.000 arbeidscontractanten in dienst. Ten
dele hield deze toename verband met bijzondere taken van tijdelijke aard die
de overheid in die jaren verrichtte, zoals de distributie- en controlediensten
en de bijzondere rechtspleging. Het was echter ook aantrekkelijk gebruik te
maken van arbeidscontractanten omdat hun rechtspositie aanmerkelijk
zwakker was dan die van ambtenaren. Op de eerste categorie waren de
Ambtenarenwet 1929, het Algemeen Rijksambtenarenreglement 1931 en de
ambtelijke pensioenregelingen immers niet van toepassing, terwijl zij vaak
wel ambtelijke werkzaamheden van duurzame aard verrichtte.
Ten tijde van het kabinet-Beel had de Kamer herhaaldelijk gevraagd het
aantal arbeidscontractanten terug te dringen. De regering meende dat de
voorgenomen versobering van de rijksdienst verhinderde aan arbeidscon
tractanten op grote schaal vaste aanstellingen te verlenen. Zij streefde pri
mair naar afvloeiing van de meeste arbeidscontractanten.170
Bij het aantreden van het kabinet-Drees-Van Schaik bleek het aantal ar
beidscontractanten, met zo'n 50%, nog zeer hoog. De meeste parlementaire
woordvoerders voor Binnenlandse Zaken maakten dan ook jaarlijks bezwaar
tegen deze misstand.
In 1948 vroeg A. Stapelkamp (ARP) om een toepassing van de Pensioen
wet op arbeidscontractanten die minstens twee jaar in dienst waren. Minister
Van Maarseveen wilde wel een pensioenregeling treffen, maar die zou kun
nen afwijken van de Pensioenwet.171 Een jaar later vroeg de Kamer om een
radicale aanpak van het probleem, nu het aantal arbeidscontractanten nau
welijks afnam. De minister vond een radicale vermindering van het aantal
arbeidscontractanten door afvloeiing of aanstelling in ambtelijke dienst on
gewenst in verband met het ontwrichtende karakter daarvan. Omzichtigheid
was geboden.172
In 1950 was enige vooruitgang te bespeuren in de oplossing van het
vraagstuk. Het aantal arbeidscontractanten was teruggelopen tot ongeveer
45%. Toch vond het parlement de toestand nog steeds ongezond. Van Sleen
(PvdA) sprak van een 'volkomen scheve' verhouding, Stapelkamp vond zelfs
dat misbruik werd gemaakt van veel arbeidscontractanten en Dassen (KVP)
meende dat het stelsel van arbeidscontractanten zich 'als een woekerplant'
verbreidde: 'De vaste aanstelling krijgt zo iets als het karakter van een Sint
Nicolaas-surprise... vol verwachting klopt mijn hart..., het zou wel eens kun
nen, maar het gebeurt niet.'173 Ook minister Teulings vond dat het aantal ar
beidscontractanten verder omlaag moest. Een vaste aanstelling voor iedereen
zat er echter niet in. Een onderzoek naar de organisatie en de efficiency van
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de overheidsdienst moest uitwijzen welke arbeidscontractanten in dienst
konden blijven.174
Na hernieuwde klachten van de Kamer bij de behandeling van de begro
ting voor 1952 kon Teulings meedelen dat hij er bij zijn ambtgenoten op had
aangedrongen om op ruimere schaal ambtelijke aanstellingen te verlenen.
Het streefcijfer lag daarbij op ongeveer tienduizend. De bewindsman gaf nu
voor het eerst ruiterlijk toe dat er sprake was geweest van misbruik: 'Men
vindt de arbeidscontractanten tegenwoordig ook in functies, welke (...) het
zelfde bestendige karakter vertonen als men van de typisch ambtelijke func
tie kan verwachten. (...) Dit is inderdaad misbruik van het instituut van het
arbeidscontract, dit is fout. En dit is hierom zo fout, omdat het een onge
rechtvaardigde discriminatie schept in rechtspositie tussen personen, die fei
telijk op gelijke wijze de Overheid dienen.' Vooral waar het ging om de pen
sioenvoorziening was er sprake van discriminatie. De minister had de
commissie-Van Poelje, die zich al enige tijd boog over de herziening van de
Pensioenwet, hierover om advies gevraagd. In ieder geval zou op korte ter
mijn een partiële regeling moeten worden getroffen voor contractanten die
langer dan twee jaar in dienst waren. Maar primair was het beleid nu gericht
op het verlenen van vaste aanstellingen, overigens zonder dat van een auto
matisme sprake kon zijn.175
Zo trad in de loop van de tijd geleidelijk een verschuiving op in het rege
ringsbeleid. Aanvankelijk lag de nadruk op afvloeiing van het grootste deel
van het enorme aantal arbeidscontractanten. Nadat dit aantal aanzienlijk
was verminderd en vele contractanten onmisbaar waren gebleken, verlegde
de minister het accent naar het verlenen van vaste aanstellingen. De groot
moedige en onvoorwaardelijke erkenning van gemaakte fouten was trou
wens tamelijk uniek. De Kamer zag deze ontwikkeling met voldoening aan,
al concludeerde zij dat de concrete uitvoering nog te wensen overliet. Per 31
juli 1951 bedroeg het aantal arbeidscontractanten nog 41.102, terwijl er 54.519
ambtenaren in vaste of tijdelijke dienst werkzaam waren.

'Pappen en nathouden.' Het lange wachten op een algehele herziening van de pensioenwetgeving...
Bij de behandeling van de begroting voor 1951 in de Tweede Kamer bekende
PvdA-woordvoerder Van Sleen enigszins besmuikt dat hij het hoofdje 'Pen
sioenen' had voorzien van de weinig parlementaire ondertitel 'Pappen en
nathouden’. Want de achtereenvolgende naoorlogse kabinetten, die op het
gebied van de sociale voorzieningen op 'een mooie staat van dienst’ konden
wijzen, hadden op dit terrein, onder voortdurende verwijzing naar de zorge
lijke staat van 's Rijks kas, behoorlijk misgetast.176 Dankzij de ernstige aan
drang van het parlement was het probleem weliswaar niet helemaal uit de
hand gelopen - enkele incidentele regelingen hadden voor sommige groepen
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gepensioneerden wat verlichting gebracht maar structureel was het pensioengebouw nog niet veel zaaks.177
Veel kamerleden zagen hierin een grove onbillijkheid. Menigeen had im
mers voor de overheidsdienst gekozen boven het beter betalende bedrijfsle
ven, omdat men van de overheid met reden een betere oudedagsvoorziening
verwachtte. Daarvan was echter nog niets terecht gekomen. Voor de hoger
betaalden en weduwen van ambtenaren bestonden bijvoorbeeld onbillijke
pensioenmaxima, arbeidscontractanten kenden helemaal geen pensioenrege
ling en de huurverhoging van 1951 werd voor gepensioneerden, anders dan
voor loontrekkenden, niet gecompenseerd. Kamerbreed werd bij de begro
tingsbehandeling voor 1952 aangedrongen op een spoedige algehele herzie
ning van de pensioenwetgeving.
Voor de Kamer viel er echter weinig eer te behalen zolang het probleem
commissoriaal was. Bij KB van 22 juni 1949 was een staatscommissie tot
herziening van de pensioenwetgeving ingesteld onder voorzitterschap van
de hoogleraar administratief recht G.A. van Poelje. De instelling van de
commissie had ruim een jaar op zich laten wachten.178 Bij de begrotingsbe
handeling van 1950 had de Kamer al aangedrongen op het rapport van de
commissie. In 1951 vroegen vele leden ten langen leste of een partiële wijzi
ging van de pensioenwetgeving mogelijk was, nu het zich liet aanzien dat
het advies van de commissie-Van Poelje nog wel even op zich zou laten
wachten. Minister Teulings stelde dat partiële wijzigingen slechts mogelijk
waren voor zover deze het werk van de staatscommissie niet bemoeilijkten.
Principiële punten, die de kern van de pensioenwetgeving raakten, wenste
hij, tot ongenoegen van de Kamer, niet te behandelen. Daaronder rekende hij
onder meer het invaliditeits- en het vervroegde ouderdomspensioen en de
pensioenmaxima, welke laatste volgens de VVD'er Ritmeester 'het typisch
naoorlogse verschijnsel, de geest van de nivellering' belichaamden. Niet on
begrijpelijk verweet Wagenaar (CPN) de minister dat de tactiek om strijd
punten tot 'principiële punten' te verklaren, slechts bedoeld was om verbete
ringen uit te stellen. Teulings volhardde echter in zijn standpunt. Slechts op
ondergeschikte punten, zoals de eis van een minimumdiensttijd voor het
verkrijgen van pensioenaanspraak, waren partiële wijzigingen mogelijk.179
De algehele herziening van de pensioenwetgeving zou nog vele jaren op
zich laten wachten. Nadat de commissie-Van Poelje in januari 1952 een interimrapport had uitgebracht, dat overigens alleen betrekking had op de dek
king van de pensioenlasten, presenteerde zij haar eindrapport pas in 1957.
Ongetwijfeld kwam dat de regering goed uit. Zij was immers steeds te
ruggeschrokken voor de financiële consequenties van substantiële verbete
ringen van de pensioenvoorzieningen. Dat zij de commissie-Van Poelje niet
in de wielen wilde rijden was een loffelijk streven, maar op de keper be
schouwd een argument van secundair belang om de Kamer koest te houden.
In die zin was Van Sleens beschuldiging, dat het beleid er een was van 'pap
pen en nathouden' alleszins begrijpelijk.
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...en op een geneeskundige voorziening voor het overheidspersoneel
Terwijl de Ambtenarenwet 1929 in artikel 125 aan het Rijk en de lagere licha
men de plicht oplegde om rechtspositionele regelingen te treffen voor aan
spraken in geval van ziekte, ontbraken in de eerste jaren na de oorlog bijzon
dere, voor ambtenaren geldende regelingen met betrekking tot de genees
kundige verzorging.180 Het probleem keerde dan ook elk jaar terug op de
agenda bij de behandeling van de begroting voor Binnenlandse Zaken. Pas
in 1949 leek er wat schot in de zaak te komen. Minister Teulings kon toen
aan de Kamer meedelen dat interdepartementaal overleg gaande was met de
ministeries van Financiën en Sociale Zaken, terwijl daarnaast de ambtenarenorganisaties in de salariscommissie-ad hoc werden geraadpleegd.181
Bij de behandeling van de begroting voor 1951 verklaarde de minister dat
de salariscommissie-ad hoc unaniem een bijzondere regeling voor ambtena
ren voorstond. Naar de financiële mogelijkheden werd op dat moment on
derzoek verricht. De minister streefde naar een definitieve regeling vóór het
einde van 1951. Het lag daarbij niet in de bedoeling ambtenaren op te nemen
in de verplichte ziekenfondsverzekering.182
De Kamer kon zich in overgrote meerderheid uitstekend in dat streven
vinden. Met name de confessionele partijen bleken te hechten aan een afzon
derlijke regeling voor ambtenaren.183 Want, zoals de KVP'er Dassen het uit
drukte: 'Met het creëren van een eigen geneeskundige-verzorgingsregeling
voor het Overheidspersoneel wordt m.i. terecht rekening gehouden met de
specifieke rechtspositie, waarin dit personeel verkeert of althans verkeren
moet.'184 Alleen PvdA-woordvoerder Van Sleen had zo zijn bedenkingen bij
een aparte regeling voor ambtenaren, al waren die niet van principiële aard.
Maar de ervaring met de regeling van de geneeskundige verzorging voor de
politie had geleerd dat de kosten hoog waren, zowel voor de verzekerden als
voor het Rijk. Hij gaf in overweging in ieder geval de lager betaalden in de
verplichte ziekenfondsverzekering op te nemen.185
Ondanks de hoge mate van overeenstemming tussen Kamer, minister en
ambtenarenorganisaties wilde een definitieve regeling maar niet van de
grond komen. Wel werd de ministerraad het eens over een interimregeling
ziektekosten voor 1951, een tegemoetkoming voor ambtenaren in de kosten
van genees- en heelkundige behandeling. Maar ook deze interimregeling
was niet gemakkelijk totstandgekomen. Anders dan Teulings het in de
Tweede Kamer had doen voorkomen, was de regering het nog niet eens over
de richting waarin een definitieve regeling gezocht moest worden. Lieftinck
verklaarde zich in de ministerraad in ieder geval tegen de interimregeling,
omdat men daarmee vooruit dreigde te lopen op het principiële besluit en de
pas afsneed voor de toepassing van de normale ziekenfondsverzekering.
Ook Drees begreep niet waarom die wel goed genoeg was voor werknemers
in het bedrijfsleven en niet voor ambtenaren. Bovendien was een afzonder
lijke regeling duurder voor Rijk en verzekerden. Joekes liet weten dat hij in
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het voorontwerp-Ziekenfondswet had voorgesteld ook de ambtenaren erbij
te betrekken, met welk voorstel Teulings het eens was geweest. Het was ech
ter uit het voorontwerp geschrapt toen de ambtenarenorganisaties ertegen
bleken te zijn. Op voorstel van Lieftinck zouden de minister-president en de
ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken het probleem nog eens
in klein comité bespreken met enkele deskundigen. Hier werd, zoals gezegd,
overeenstemming bereikt over de interimregeling.186
Intussen was de Tweede Kamer aan algehele verwarring ten prooi geval
len. Bij de behandeling van de begroting voor 1952 maakte Van Sleen zich tot
tolk van de daar heersende gevoelens. Hij was blij met de op handen zijnde
interimregeling, maar, zo voegde hij er aan toe: 'Het ligt mogelijk aan mij
(...), maar ik kan er, eerlijk gezegd, moeilijk een touw meer aan vastknopen.
Welke richting gaan wij uit? Heeft men een vast doel voor ogen of dobbert
men op de wilde baren, veroorzaakt door de tegengestelde adviezen van
ambtenarenorganisaties en ziekenfondsen? Een definitieve oplossing schijnt
nog niet in zicht te zijn. (...) Begrijpt men op die Departementen niet, dat het
eigenlijk een meer dan merkwaardige figuur genoemd moet worden, dat,
terwijl de Regering de particuliere werkgevers dwingt voor hun werknemers
een ziekenfondsregeling tot stand te brengen, het Rijk zelf daartoe zo moei
lijk kan komen?'187
Ook Stapelkamp zag door de bomen het bos niet meer. Hij had begrepen
dat Joekes, anders dan Teulings en de ambtenarenorganisaties, voorstander
was van opname van de ambtenaren in een algemene regeling. Hij wenste
eindelijk duidelijkheid over het regeringsstandpunt.188 Teulings kon slechts
geduld vragen, maar hij bevestigde dat hij hechtte aan de bijzondere status
van ambtenaren en dus ook aan een eigen ziektekostenvoorziening: 'Ik vind
de kwestie van de ambtelijke status zeer belangrijk, een zaak die mij per
soonlijk zeer aanspreekt en ter harte gaat.' Een kabinetsbesluit terzake was
echter nog niet gevallen. Joekes had wel een ontwerp-Ziekenfondsbesluit
voor advies aan de SER voorgelegd, waarin de bepaling was opgenomen dat
ambtenaren beneden de loongrens onder de algemene bepalingen van het
ontwerp zouden vallen. In een noot was echter uitdrukkelijk vermeld dat de
ministerraad hierover nog niet had beslist: 'De bedoeling hiervan is, dat mijn
ambtgenoot van Sociale Zaken (...) het standpunt, dat van de andere zijde
wordt ingenomen, als een mogelijkheid in het ontwerp heeft neergelegd.'189
Zo kwam het ook in de kabinetsperiode-Drees II niet tot een definitieve re
geling. Het kabinet wachtte voorlopig op het advies van de SER en van het
georganiseerd overleg. En de Kamer wachtte mee.

De totstandkoming van de jaarlijkse vakantietoeslag: van 'gunst' tot 'aanspraak'
In navolging van het bedrijfsleven, dat sinds 1947 een vakantietoeslag kende
in de vorm van een gratificatie tot 2% van het jaarloon, besloot het kabinet-
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Beel in 1947 en 1948 ook aan het rijkspersoneel een gratificatie uit te keren.
Deze was echter gebonden aan een maximum van ƒ 50 én aan een salarisgrens van ƒ 4380 per jaar omdat de toestand van 's Rijks financiën niet an
ders zou toestaan. Onderwijzers werden van de regeling uitgesloten omdat
voor hen al enige vooruitgang in een nieuwe salarisregeling was gereali
seerd.190 Uiteraard leidde dit tot protesten uit de Kamer: de regeling werkte
onnodig nivellerend, zij was discriminerend voor ambtenaren en zij was
strijdig met het in 1946 geformuleerde uitgangspunt dat de financiële positie
van de onderwijzers gerelateerd zou worden aan die van de ambtenaren.
Minister Van Maarseveen zag in de protesten echter geen aanleiding zijn be
leid te wijzigen.191
In 1949 werd de gratificatie op dezelfde voorwaarden uitgekeerd als in
voorgaande jaren. Joekes en Lieftinck hadden in de ministerraad bezwaren
geuit tegen een ongelimiteerde uitkering, gezien de nadelige effecten voor
het bedrijfsleven en de financiële gevolgen voor de overheid.192 Dat stand
punt verdedigde Teulings ook in de Kamer. Een vergelijking met het be
drijfsleven ging volgens hem niet op omdat de uitkering daar afhankelijk
was van de bedrijfsresultaten. Hij wees een jaarlijkse vaste uitkering in de
vorm van een vakantietoeslag af, nadat het CPN-lid Gortzak daarom had
gevraagd.193
Een jaar later ging de regering echter overstag. Uit de MvA bij de begro
ting voor 1951 bleek dat zij nu welwillend stond tegenover de toekenning
van een vakantietoeslag. Zij had een voorstel terzake van de salariscommissie-ad hoc overwogen en inmiddels bereidde de commissie een concreet
voorstel voor.194
Bij de openbare behandeling van de begroting wees Stapelkamp erop dat
de vakantietoeslag in het bedrijfsleven een essentieel onderdeel van het ar
beidsvoorwaardenbeleid vormde. Hij was blij met de welwillende houding
van de regering, maar de overheid liep wel sterk achter bij het bedrijfsleven.
Hij drong aan op een snelle beslissing. Dassen verwachtte dat deze zou lei
den tot een regeling zonder limitering en met terugwerkende kracht over
1950.195 Minister Teulings waarschuwde echter voor te hoog gespannen
verwachtingen. Weliswaar had de regering de vakantietoeslag-gedachte
principieel aanvaard, maar de regeling die voor 1951 zou gaan gelden zou
niet dezelfde zijn als die in het vrije bedrijf.196
Het bleek echter niet mogelijk de regeling al in 1951 te doen ingaan. Tij
dens de ministerraadsvergaderingen van maart-april 1951 betoogde Lief
tinck dat de gratificatie, gelet op de noodzaak om te bezuinigen, dat jaar
maar beter helemaal achterwege kon blijven. Van Maarseveen verzette zich
echter tegen een verslechtering van de regeling. Zoals zo vaak verwoordde
Drees weer het compromis. Aanvankelijk was hij voorstander geweest van
een uitbreiding van de regeling volgens het model van de cao's in het be
drijfsleven. Gelet op de financiële toestand was dat geen haalbare kaart.
Maar het helemaal achterwege laten van de toeslag vond hij ook onverant-
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woord. De raad kwam daarop tot het besluit de bestaande regeling voor
1951 te handhaven.197
Bij de behandeling van de begroting voor 1952 deelde minister Teulings
aan de Kamer mee dat de rechtspositiewijziging inzake de jaarlijkse toeken
ning van een vakantietoeslag in 1952 zou ingaan. Hoewel de salariscommis
sie-ad hoc had voorgesteld de geldende limieten op te heffen, wilde de rege
ring daar nog niet aan. Verwezenlijking van het voorstel zou de schatkist
ƒ 11 miljoen kosten, op dat moment een onverantwoorde uitgave. Voor 1952
werd de uitkering gelimiteerd tot ƒ 75 voor gehuwden en tot ƒ 50 voor ongehuwden, maar de salarisgrens verviel.198
Hoewel het kabinet de Kamer een stukje tegemoet was gekomen, reageer
den de woordvoerders teleurgesteld op de handhaving van de limieten.
Terwijl Stapelkamp nog enig begrip toonde - 'maar bevredigend is de rege
ling toch allerminst' -, sprak Ritmeester van een nivellerend stelsel 'dat onre
delijk is' en De Haas zelfs van een sluitpost op de begroting. Teulings wierp
die laatste beschuldiging ver van zich, 'want per slot van rekening kan men
dan ieder verlangen en ieder streven vanuit de Kamer om te komen tot ver
hoogde uitgaven voor dit en voor dat kwalificeren en etiquetteren als sluit
post op de begroting'. Teulings begreep best dat de Kamer nog niet helemaal
tevreden was, maar hij zag de zaak liever van de zonzijde: 'Ik wil (...) niet
nalaten er met nadruk op te wijzen, dat ten principale een belangrijke beslis
sing is gevallen, nu de gratificatie-uitkeringsregeling, die elk jaar weer moest
worden getroffen en die kennelijk het karakter van een gunst droeg, is ver
vangen door een aanspraakgevende regeling, welke haar plaats zal vinden in
de rechtspositieregeling van het Overheidspersoneel.' En hij sprak tot slot de
hoop uit dat de rijksbegroting spoedig de ruimte zou bieden voor een voor
allen bevredigende regeling.199

Tot slot
Wil men het beleid inzake de personeelsaangelegenheden van het Rijk in één
woord karakteriseren, dan is dat woord: traag. Minister Teulings gaf dat tij
dens de behandeling van zijn begroting voor 1952, na herhaalde klachten uit
de Kamer, ook onomwonden toe. Hij excuseerde zich daar uitvoerig voor,
maar hij zag geen kans tot een snellere afhandeling van de problemen, ge
zien hun ingewikkelde karakter en de plicht om zorgvuldig te handelen: 'Ik
zou in dit verband de aandacht van de Kamer ervoor willen vragen, dat de
aard van de materie deze langzame gang, ik zou haast zeggen: van nature,
medebrengt.' Zorgvuldige advisering en diepgaand interdepartementaal
overleg waren onmisbaar: 'Als men eenmaal met publieke verantwoorde
lijkheid zit en men weet, dat men voor alles wat men doet in het publiek ter
verantwoording kan worden geroepen in de Staten-Generaal, dan brengt die
verantwoordelijkheidsplicht vanzelf met zich mede, dat men veel secuurder
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te werk gaat (...), en dat veroorzaakt nu eenmaal een ander tempo dan in het
bedrijfsleven.’200
Op die redenering viel op zichzelf niet veel af te dingen. De Kamer accep
teerde haar ook en zij heeft geen gebruik gemaakt van haar mogelijkheden
een ander beleid af te dwingen, hoewel ook de regeringspartijen niet echt de
handen op elkaar konden krijgen voor het ambtenarenbeleid. Van erg veel
slagvaardigheid getuigde de Kamer daarmee niet. Want hoe overtuigend
Teulings' excuus ook was, het was toch maar een deel van het verhaal. Meer
dan eens heeft het kabinet onmiskenbaar geprobeerd moeilijke principieelpolitieke keuzes voor zich uit te schuiven. Bij de kwestie van de arbeidscon
tractanten verschool de regering zich te lang achter het efficiencybeleid, tot
dat zij noodgedwongen open kaart moest spelen. De herziening van de pen
sioenwetgeving werd op de lange baan geschoven onder verwijzing naar de
hersenbrekende arbeid van de commissie-Van Poelje, zoals Wagenaar scherp
had gezien. En ook in de kwestie van de geneeskundige voorziening voor
ambtenaren durfde een intern verdeeld kabinet geen keuze te maken. Intus
sen werden de ambtenaren langdurig gediscrimineerd ten opzichte van de
werknemers in het bedrijfsleven. Niet zelden weigerde het kabinet door
middel van incidentele maatregelen een einde te maken aan die onrecht
vaardige toestand. Het valt moeilijk in te zien welke externe omstandighe
den het kabinet daartoe dwongen. Het was een politieke keuze; en ook die
werd uiteindelijk door de Kamer gesanctioneerd.

De Kieswet van 1951
Inleiding
De Kieswet-Van Houten uit 1896 werd in vijftig jaar tijd niet minder dan 22
keer gewijzigd en aangevuld. De wet had daardoor geleidelijk het aanzien
van een lappendeken gekregen.201 Zij besloeg ruim 250 artikelen en daar
naast kenden Gemeentewet en Provinciale Wet een aantal regelingen van
kiesrechtelijke aard.
Daarom vroeg de minister van Binnenlandse Zaken, Beel, in 1947 aan het
'Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden der Staten-Generaal'
een advies uit te brengen over een herziening van de wettelijke voorschriften
betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigende organen. In decem
ber 1949 bracht het Stembureau rapport uit, waarbij het een geheel nieuw
ontwerp-Kieswet voorlegde, vergezeld van een toelichting.
Het ontwerp bevatte een groot aantal veranderingen en verbeteringen van
technisch-administratieve aard. De kiesrechtbepalingen uit andere wetten
waren in het geheel nieuw geredigeerde ontwerp geïncorporeerd. Het ont
werp bevatte tevens een voorstel tot vereenvoudiging van het stemmen bij
volmacht en van het stemmen in een andere gemeente dan de woonplaats.
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Ook beoogde het de omslachtige, jaarlijks vast te stellen kiezerslijst te ver
vangen door een kiezersregister. Tenslotte stelde het Stembureau voor de ei
gen naam te wijzigen in Kiesraad en zijn adviserende functie een wettelijke
grondslag te geven.
Daarnaast deed het Stembureau twee opmerkelijke en vergaande voorstel
len tot wijziging van het kiesstelsel. Het bestaande lijstenstelsel met enkel
voudige voorkeur diende plaats te maken voor het (lijsten)stelsel met facul
tatieve meervoudige voorkeur.202 Voor de verkiezing van kleine gemeente
raden, bestaande uit zeven of elf leden, zou een gematigd personenstelsel
moeten gelden, waarbij de kiezer het recht had de door hem gewenste volg
orde aan te geven, zonder aan één bepaalde lijst gebonden te zijn 203
De voorstellen van het Stembureau maakten in de dagbladpers heel wat
reacties los. Zowel de NRC als het Algemeen Handelsblad verwachtte dat de
politieke belangstelling van de kiezer bij het gewijzigde kiesstelsel gestimu
leerd zou worden. De kiezer zou in zijn keuze immers minder belemmerd
worden door de door partijorganen vastgelegde volgorde op de kandidaten
lijsten. De NRC verwachtte wel dat er vanuit de partijgelederen bezwaren
zouden worden opgeworpen. Zo lag het voor de hand dat de KVP, die sterk
hechtte aan het werken met kwaliteitszetels, de voorstellen van het Stembu
reau zou afwijzen. Volgens het Rotterdamse dagblad moesten kamerleden
echter in de eerste plaats volksvertegenwoordigers zijn en niet alleen maar
gespecialiseerde deskundigen 204
Natuurlijk verdedigde Romme in de Volkskrant de gegroeide praktijk bin
nen de KVP. Had hij op 20 en 21 januari nog betoogd dat het rapport van het
Stembureau 'geen min of meer revolutionaire wijzigingen in ons kiesstelsel
bepleitte' - het streefde slechts naar de consequentie van het kiesstelsel -, drie
weken later hield hij naar aanleiding van het NRC-artikel een uitdrukkelijk
pleidooi voor het fenomeen kwaliteitszetel. Kamerleden behoorden welis
waar breed en veelzijdig te zijn ingesteld, maar het was tevens gewenst dat
veel kamerleden over speciale kundigheden beschikten, al was het maar om
de kloof met de regering en haar ambtelijke staf niet te groot te laten wor
den.205 De Maasbode, ook katholiek, meende dat een wijziging van het kies
stelsel zoals het Stembureau die in gedachten had, in de praktijk niet veel
zou uithalen. Niets immers stond de partijen in de weg om kandidaten de
belofte af te laten leggen om een benoeming niet te aanvaarden als de ver
kiezing bij voorkeurstemmen had plaats gevonden 206
Ook over de voorstellen betreffende de verkiezingen in kleine gemeenten
waren de meningen verdeeld. J. van der Haar had in De Nederlandse Gemeente
vooral praktische bezwaren geopperd. Als kiezers massaal en naar hartelust
hun voorkeuren zouden gaan nummeren, was het twijfelachtig of de verkie
zingen in één dag achter de rug konden zijn. Het verwerken van de stembil
jetten zou monnikenwerk worden. De staatsrechtsgeleerde G. van den
Bergh, voorzitter van het Stembureau, meende dat die bezwaren in de prak
tijk in andere landen allang waren weerlegd. Hij vond dit onderdeel van de
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voorstellen van het Stembureau 'het beste, het zegenrijkste en het doelma
tigste'.207 De NRC kwalificeerde de voorstellen als 'op het eerste gezicht bijna
revolutionair'. Het blad vond ze alleszins redelijk omdat ze aansloten bij 'een
werkelijkheid, die zich van de grote politieke beginselen niet al te veel aan
trekt'. Als politieke partijen er niet in slaagden de behoefte aan een persoon
lijke, niet-principiële voorkeur weg te nemen, moest de wetgever aan de be
staande behoefte tegemoet komen.208 Romme was het daar echter niet mee
eens. Het politieke beginsel en het streven naar algemeen welzijn kwamen
naar zijn smaak te veel in het gedrang. Hij vreesde dat de politiek in de klei
ne gemeenten zou ontaarden in het najagen van particuliere belangen.209 De
Maasbode vond zelfs dat het Stembureau op dit punt zijn boekje te buiten was
gegaan want: 'Daar wordt iets meer geraakt dan de techniek der democra
tie.'210
De minister won het advies in van een groot aantal instanties die bij de
uitvoering van de Kieswet betrokken waren, de besturen van de politieke
partijen en de VNG inbegrepen. Zij oordeelden vrijwel unaniem negatief. Op
2 maart 1951 werd het ontwerp van een nieuwe Kieswet aan de Tweede Ka
mer aangeboden.

Geen spectaculaire voorstellen
Het ontwerp van het Stembureau vormde op het oog de grondslag van het
ontwerp van de regering. Toch nam zij de meest ingrijpende voorstellen niet
over. De nieuwe minister, Teulings, had net als Van der Haar in De Nederlandse Gemeente vooral praktische bezwaren. De voorstellen stelden te hoge
eisen aan veel kiezers die bij de bestaande praktijk al moeite hadden het
stembiljet in te vullen. Ook bij het verwerken van de stembiljetten vreesde hij
problemen. Het geldig verklaren van de biljetten zou tot uiteenlopende be
slissingen kunnen leiden. Het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen
zou aan een klein aantal deskundigen overgelaten moeten worden. Dezen
zouden nauwelijks te controleren zijn, 'een hoogst ongewenste situatie'. Ten
slotte wees Teulings erop dat de Nederlandse kiezers in de regel op de num
mer één van een lijst stemden; kennelijk hadden zij er geen behoefte aan van
een afwijkende voorkeur blijk te geven. Tegen een apart kiesstelsel voor ge
meenteraadsverkiezingen in kleine gemeenten was in gemeentelijke kring
bezwaar gemaakt. Men vreesde dat de kiezer door verschillende kiesstelsels
in verwarring zouden worden gebracht.211 Het wetsontwerp bevatte daarom
in hoofdzaak slechts technisch-administratieve wijzigingen. De meeste voor
stellen van het Stembureau in die richting werden door de minister overge
nomen.212
Blijkens het W deelde de Kamer de opvattingen van de minister vrijwel
unaniem. Zij juichte de in het ontwerp aangebrachte verbeteringen toe en
wees met algemene instemming de twee voorstellen van het Stembureau af,
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die in de ogen van de Kamer onvoldoende rekening hielden 'met de betrek
kelijk geringe scholing, welke het gros der kiezers heeft ten opzichte van de
uitoefening van het kiesrecht'. De voordelen wogen onvoldoende op tegen
de nadelen.213 Daarmee was de zaak voor de Kamer afgedaan. Aan de ver
dediging van de voorstellen door de autoriteit Van den Bergh in De Neder
landse Gemeente ging zij eenvoudig voorbij.

Een merkwaardig verschijnsel
Niettemin ontbrandde tijdens de parlementaire behandeling op andere wijze
een discussie over een herziening van het kiesstelsel. Want, zo stelde PvdAwoordvoerder Van der Goes van Naters: 'Wij beleven hier het merkwaardige
verschijnsel, dat enkele recente technische wijzigingen, in de kieswet voorge
steld, aanleiding zijn tot een debat dat daar ver boven uit gaat.'214 De ver
schillende kamerfracties grepen de gelegenheid van de algehele herziening
van de Kieswet aan, om het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging,
dertig jaar na de invoering, opnieuw te beoordelen. Zeer veel kamerleden
achtten daarbij een wijziging van het kiesstelsel op korte termijn noodzake
lijk. De afstand tussen kiezers en gekozenen was naar hun mening zo groot
geworden, dat de facto gesproken kon worden van een gestaag afnemende
belangstelling van de vertegenwoordigden voor de politiek. Bij monde van
De Graaf en Van der Goes pleitten met name de KVP en de PvdA voor de in
stelling van een staatscommissie 'op hoog niveau', die, met het oog op de
kamerverkiezingen van 1956, een onderzoek zou moeten instellen naar de
noodzakelijk aan te brengen wijzigingen in het kiesstelsel. Ook de functie en
de positie van de politieke partijen dienden bij het onderzoek te worden be
trokken. Chr. van den Heuvel (ARP) en Welter (KNP) sloten zich bij het
voorstel aan.215
Met name de PvdA en de VVD deden in het W al concrete voorstellen
voor een wijziging van het kiesstelsel. De PvdA wees, onder verwijzing naar
een uitvoerige beschouwing van Burger in Socialisme en Democratie216, op het
voordeel van het districtenstelsel (meerderheidsstelsel) dat doorgaans leidde
tot een eenvoudige kabinetsformatie, een regeerkrachtig gouvernement én
een verzetskrachtige oppositie. Daar stond het bezwaar tegenover dat kleine
partijen nauwelijks tot vertegenwoordiging konden geraken. Het evenredigheidsstelsel echter leidde mogelijk tot versplintering van partijen en een
minder stabiel regeerstelsel. Bovendien vervaagde de politieke verantwoor
delijkheid bij de kabinetsvorming. Juist in landen met een dergelijk stelsel
was het moeilijk de belangstelling van het electoraat levend te houden. Een
strijd tussen personen, zoals in het districtenstelsel, sprak meer tot de ver
beelding van de kiezers.
Niettemin achtte de PvdA een terugkeer tot het meerderheidsstelsel tont
court mogelijk noch wenselijk. Zij stelde een kiesstelsel voor, waarin beide
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vormen naast en als complement van elkaar zouden worden gebruikt: de
helft van de zetels zou op basis van evenredigheid, de andere helft op grond
van districtsverkiezingen bezet moeten worden. De regeerkracht zou daar
mee voldoende zijn gewaarborgd.217
Het is opvallend dat Van der Goes deze opvatting in de vergaderzaal nu
anceerde. Sterker nog, het in het VV geformuleerde voorstel betitelde hij als
een 'noodsprong': 'Terecht hebben vele leden gesteld, dat vermenging van de
twee stelsels onmogelijk is, dus dat men moet komen of tot een aanvulling
van de zuivere evenredige vertegenwoordiging met meer locale elementen
of tot de evenredige vertegenwoordiging integraal; in dit laatste geval kan
men dan kijken, of men de kernen van die evenredige vertegenwoordiging
misschien wat meer locaal kan oriënteren. (...) Het is naar mijn mening mo
gelijk om in de partij-organisatie de locale representatie meer systematisch te
bevorderen.'218 Dat zou in een organieke wet geregeld kunnen worden. De
PvdA-fractie leek aldus intern verdeeld over een ingrijpende wijziging van
het kiesstelsel.
Het is ook opvallend dat de W D , die zich in de jaren zeventig hardnekkig
zou verzetten tegen een beperkt districtenstelsel, nu grotendeels instemde
met het voorstel dat de PvdA in het W had doen opnemen. Fractievoorzitter
Oud had in De Nederlandse Gemeente reeds zijn voorkeur uitgesproken voor
een beperkt districtenstelsel.219 In het VV pleitte de VVD opnieuw voor een
herstel van het enkelvoudige kiesdistrict voor een deel van de kamerzetels,
een pleidooi dat vergezeld ging van een uitgewerkt systeem 220
Ook de AR-fractie achtte een meer algehele herziening van het kiesstelsel
wenselijk. Chr. van den Heuvel bepleitte verdeling van het land in een be
perkt aantal kiesdistricten (vier of zes) op grond van de bekende argumen
ten: verstarde politieke verhoudingen, afnemende belangstelling van de kie
zers en groeiende afstand tussen kiezers en gekozenen bij het bestaande lijstenstelsel.221 Andere fracties, zoals de KVP, onthielden zich vooralsnog van
een oordeel, of wezen verandering af, zoals de CHU. Beernink achtte wijzi
ging van het kiesstelsel zonder Grondwetswijziging onmogelijk en be
schouwde overigens het vigerende stelsel als 'het minst slechte’. In het urgentieprogram had de CHU weliswaar gepleit voor wijziging van de Kies
wet opdat een nauwere band tussen kiezers en volksvertegenwoordiging
ontstond, maar zij wenste het stelsel van evenredige vertegenwoordiging te
behouden 222 Beernink voegde daar in de Kamer aan toe dat de afnemende
politieke belangstelling naar zijn oordeel eerder te wijten was aan de stel
selmatige afbraak van de gemeentelijke zelfstandigheid dan aan het vige
rende kiesstelsel.223 De CPN tenslotte verzette zich krachtig tegen wijziging
van het kiesstelsel. Wijziging had slechts ten doel 'om de invloed van de ar
beiders terug te dringen', communistisch jargon waarin de, overigens ge
rechtvaardigde, vrees werd uitgedrukt, dat de relatief kleine CPN bij een
(beperkt) districtenstelsel aan macht zou inboeten.224
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Slechts technische wijzigingen
Enkele minder vergaande wijzigingen van de Kieswet kwamen eveneens ter
sprake zonder dat dit overigens tot de indiening van amendementen leidde.
Zo bepleitte de ARP, conform haar beginselprogramma, de afschaffing van
de opkomstplicht, terwijl de PvdA en de CHU wensten vast te houden aan
het adagium 'publiek recht is publieke plicht'.225 Ook werd gediscussieerd
over de storting van een borgsom bij kamerverkiezingen, de wederinvoering
van een beperkte mogelijkheid tot lijstverbindingen en het invoeren van een
kiesdrempel van tenminste twee- tot driemaal de kiesdeler.
Het technische karakter van het herzieningsontwerp wordt het aardigst
geïllustreerd door de discussie over de plicht tot het afsluiten van de stem
hokjes met gordijnen. CHU, ARP en CPN voerden de nodige tegenargumen
ten aan zoals de hoge kosten en het tijdverlies bij het te verwachten 'stumpe
rig' gedrag van de kiezers; ieder moest immers tweemaal het gordijn open en
dicht schuiven.'226 Overigens was een gordijn voor een geheime stemming
niet nodig. Beernink diende een amendement in om de plicht tot afsluiting
met gordijnen te doen vervallen. De minister erkende het belang van het kostenargument - we schrijven niet voor niets mei 1951 - en wilde het amende
ment overnemen.227 Aangezien een aantal kamerleden, onder wie Burger,
bezwaar maakte, vond alsnog een stemming plaats waarbij het amendement
een meerderheid behaalde.228

Tot slot
De verdediging van het wetsontwerp leverde minister Van Maarseveen ui
teraard geen moeilijkheden op. Van erg veel lust in een kiesrechtelijk avon
tuur had de Kamer niet getuigd. De minister stond niet afwijzend tegenover
de instelling van een staatscommissie als een grote kamermeerderheid zulks
wenste. De staatscommissie kon de voorstellen van de kamerleden in haar
onderzoek betrekken. In afwachting van de resultaten van het onderzoek
onthield de minister zich van een standpunt terzake. De functie en positie
van de politieke partijen zou in eerste instantie onderwerp van onderzoek
zijn voor de al functionerende Grondwetscommissie onder voorzitterschap
van Van Schaik. Kortom: de commissoriale rituele dans kon andermaal be
ginnen. Het probleem bleef op de politieke agenda staan, maar meer ook
niet. Het wetsontwerp werd in beide kamers zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Bij KB van 23 januari 1953 werd een Staatscommissie van advies inzake
het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen ingesteld onder
voorzitterschap van oud-minister Teulings. De commissie rapporteerde pas
in 1958.
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Slotbeschouwing
Hoewel tijdens de korte kabinetsperiode-Drees II bepaald geen lichtgewich
ten het 'Torentje' bevolkten - Van Maarseveen, Teulings en Beel waren poli
tiek èn bestuurlijk zeer ervaren en gepokt en gemazeld in de materie -, zal
het verblijf ter plaatse de bewindslieden niet zijn meegevallen. De voortdu
rende ministerswisselingen maakten het er niet gemakkelijker op, zeker nu
de schaduw van de Koreacrisis ook over dit departement viel.
Als er financieel-economische belangen in het geding waren, en dat was
nogal eens het geval, bepaalde Lieftinck hoe groot het speelveld was, met
instemming van de bewindslieden van Binnenlandse Zaken. Voor het par
lement viel er op dit vlak dan ook weinig eer te behalen. Dit werd vooral
duidelijk in de kwestie van de controle op de investeringen van de gemeen
ten, die de schuld in de schoenen geschoven kregen van de uit de hand ge
lopen financiering van investeringen met korte kredieten. Van een echt debat
over de oorzaken van de problemen was geen sprake. In feite verweet Lief
tinck de gemeenten en hun pleitbezorgers in de Kamer regelrechte onkunde:
hun argumenten waren onjuist of simplistisch. Daarmee vond de minister
van Financiën centraal ingrijpen in het doen en laten van de gemeenten vol
doende gelegitimeerd. Bovendien hadden de regeringsfracties tijdens de
formatie ingestemd met het regeringsprogramma. Aan de doelstellingen van
het beleid konden zij niet meer tornen.
Ook de verlenging van de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën
werd door Lieftinck weinig elegant, maar wel effectief, door het parlement
gesleurd. En passant sleepte hij een belangrijk succes in de wacht door de in
troductie van het begrip 'collectiviteit der gemeenten' bij de bepaling van het
gemeentelijke belastinggebied, een beperking van de autonomie van de in
dividuele gemeenten, die niet gemakkelijk meer ongedaan te maken zou zijn.
Lieftinck speelde ook een grote rol bij de uitkleding van de oorspronke
lijke plannen voor de burgerlijke verdediging, waarbij hij op de warme steun
van Drees kon rekenen. Hoewel de Kamer zich heftig verzette tegen het
schuilplaatsenbeleid, of beter gezegd: het ontbreken daarvan, werd er voor
dat doel geen cent beschikbaar gesteld, te meer omdat minister van Oorlog
en Marine, Staf, niet wenste op te draaien voor extra uitgaven voor de bur
gerlijke verdediging.
Meer nog dan onder Drees-Van Schaik had het parlement onder Drees II
alleen wat in te brengen als zijn wensen geen geld kostten. Ook voor de amb
tenaren, die beslist gediscrimineerd werden ten opzichte van werknemers in
het bedrijfsleven, zat er, tot ergernis van de Kamer, nauwelijks iets in het vat.
Zo slaagde de Kamer er alleen in enkele centralistische bepalingen over de
bevelsverhoudingen en de bestuurstaken uit de BB-wetsontwerpen te wijzi
gen. Ook werden wat scherpe kanten afgeslepen van het ontwerp-Wet bui
tengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Al met al was het een mager re-
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sultaat voor een parlement dat slechts zelden zijn tanden durfde te laten
zien.
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HOOFDSTUK IX
HET JUSTITIEBELEID VAN MULDERIJE: EEN STRIJD VOOR
GEESTELIJKE HERBEWAPENING
J.C.F.J. van Merriënboer

Veranderingen op til?
Minister A.A.M. Struycken moest op 15 maart 1951 het veld ruimen. Na een
ambtsperiode van zeven maanden - hij had op 10 juli 1950 de portefeuille
overgenomen van de uitgeputte Th.R.J. Wijers - werd hij opgevolgd door een
CHU-politicus. Struycken werd het slachtoffer van de andere politieke ver
houdingen in het nieuwe kabinet, waarbinnen de inbreng van CHU en W D
versterkt moest worden. De laatst benoemde KVP-minister viel eenvoudig
uit de boot.1
Het zag er naar uit dat het justitiebeleid van het tweede kabinet-Drees
nauwelijks zou verschillen van dat van zijn voorganger. Er waren immers
geen nieuwe programpunten voor justitie opgesteld, de politieke verhoudin
gen in het parlement hadden zich niet gewijzigd en het kabinet was grosso
modo van dezelfde signatuur als het vorige. In 1948 had het kabinet-DreesVan Schaik gekozen voor consolidatie en rechtszekerheid. Van 1948 tot 1951
daalde de criminaliteit. Het justitiebeleid liet zich in die periode langs drie
hoofdlijnen beschrijven: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, rechtsvernieuwing, zedelijkheidswetgeving. Rode draad in de jaren 1948-1951 was het
creëren van rechtswaarborgen voor de individuele burger. In het parlement
werd gewezen op de bijzondere verantwoordelijkheid van het departement
van Justitie voor het bewaken van de rechtsstaat.2 De meest kenmerkende
elementen van het justitiebeleid waren: de spanning tussen de financiële
ruimte en de relatief goedkope plannen; de depolitisering van omstreden
vraagstukken door middel van het commissoriaal maken; de grote invloed
van de vaste kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht op het beleid en
van de professionele juridische op de politieke consensus; de rol van recht
spraak en rechtswetenschap als 'katalysatoren' voor de ontwikkeling van be
leid.3
De ruimte voor het voeren van een ander justitiebeleid was klein. Toch
heeft het zin de vraag te stellen of de korte periode-MuIderije (15 maart 1951
tot 2 september 1952) veranderingen bracht. Tijdens de rit doen zich immers
altijd incidenten voor. De internationale politieke situatie was bovendien
precair vanwege de Koreacrisis. Nederland was terechtgekomen in econo
misch zwaar weer, hetgeen tot sociale spanningen kon leiden. Mulderije
moest ook de laatste loodjes van de bijzondere rechtspleging voor politieke
delinquenten en oorlogsmisdadigers tot een goed einde brengen. Zeer zware
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gevallen werden geconfronteerd met de praktijk van de barmhartigheidspolitiek zoals die zich sinds 1946 had ontwikkeld. Struycken was zeer kwistig
met gratie geweest. Daarnaast schreeuwden een aantal hardnekkige affaires
om een oplossing (Menten, Schallenberg, de Velser-affaire). Hierdoor was
een sfeer van partijdigheid ontstaan, die afbreuk deed aan het vertrouwen in
politie en justitie. Tot slot was het niet onwaarschijnlijk dat zowel de per
soonlijkheid als de politieke kleur van de nieuwe minister tot andere accen
ten zou leiden.

Rechtlijnig en karaktervast: minister Mulderije
Hendrik Mulderije was 55 toen hij minister werd.4 Hij was de zoon van een
verzekeringsmakelaar uit Zutphen. Een rechtenstudie te Utrecht sloot hij in
1919 af met een promotie op stellingen. Daarna werd hij associé van G.H.A.
Grosheide en D.W.O.A. Schut, een van de grootste Amsterdamse advocaten
kantoren. Hij zou er bijna vijftig jaar de advocatuur uitoefenen, enkel onder
broken door een kort ministerschap.
Mulderije was een veelzijdig jurist die met enige regelmaat op de praktijk
gerichte artikelen publiceerde in verschillende vakbladen. Hij gold als een
specialist in het verkeers- en vervoersrecht. Hij was actief in de plaatselijke
politiek - in 1929 lid van de CHU; in 1938 voor zijn partij voorzitter van de
kamerkring Amsterdam - en in de Nederlands Hervormde Kerk, zowel lo
kaal, provinciaal als landelijk. H.W. Tilanus, de leider van de CHU, typeerde
hem als 'een uitgesproken orthodox hervormde'.5 In 1938 werd Mulderije lid
van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Hervormd Verbond voor Kerkherstel en van de Synodale Reorganisatiecommissie, die zich sterk maakten
voor een centralistischer kerkorde met meer aandacht voor de belijdenis, het
gezag en de leertucht. Uiteindelijk resulteerde dit op 1 mei 1951 in een
Nieuwe Kerkorde. Mulderije was bij de plechtige afkondiging aanwezig in
'zijn' Nieuwe Kerk in Amsterdam als afgevaardigde van de Nederlandse re
gering. In bezettingstijd was Mulderije lid geweest van de werkgroep Kerk
en Overheid, die de NH Kerk aanzette tot protesten tegen de Duitse macht
hebbers. Toen hij minister werd, was Mulderije nog penningmeester van de
Oecumenische Raad van Kerken in Nederland en voorzitter van het Inter
kerkelijk Overleg in Radiozaken (later: IKON).6
Tot zijn ministerschap oefende Mulderije een wisselend aantal secretaria
ten uit op het gebied van handel en nijverheid (o.a. voor de Nederlandse
Vereniging van Aardewerkfabrikanten, de Vereniging van Grootdetailbedrijven in Brandstoffen, de Amsterdamse Industrievereniging). Hij had ook een
paar kleine commissariaten. In zijn sociaal-economische opvattingen stond
Mulderije aan de kant van de liberalen, tegenover het plansocialisme. In poli
tieke discussies hierover mengde hij zich zelden: hij bleef bij zijn eigen juri-

476

Het justitiebeleid van Mulderije: een strijd voor geestelijke herbewapening
dische leest.7 Overigens was hij een uitgesproken voorstander van een sober
financieel beheer, zoals minister-president W. Drees.8
Hendrik Mulderije stond dus met beide benen in de maatschappij toen hij
vrij plotseling terecht kwam op het ministerspluche. Formateur C.P.M.
Romme was aanvankelijk van plan L.A. Donker van de PvdA uit te nodigen.
De socialisten bleken evenwel niet van plan Sociale Zaken of Wederopbouw
op te geven voor Justitie.9 Het departement kwam terecht bij de CHU, maar
deze partij was in de eindfase van de formatie nog bereid tot een ruil met de
ARP, die het departement van Verkeer en Waterstaat te onbelangrijk achtte.
De beoogde ARP-bewindsman, W.F. de Gaay Fortman, kreeg uiteindelijk
geen groen licht van zijn fractievoorzitter J. Schouten, zodat Justitie bij de
CHU bleef. Het werd tenslotte Hendrik Mulderije. Misschien kende Romme
hem vanuit zijn eigen praktijk - hij was van 1919 tot 1946 eveneens advocaat
geweest te Amsterdam -, maar waarschijnlijk heeft Tilanus een doorslagge
vende rol gespeeld bij de keuze. Door zijn actieve rol binnen de CHU had
Mulderije al vóór zijn ministerschap persoonlijk contact met de CH-leider.10

H. Mulderije
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Mulderije was een evenwichtig en doortastend persoon, een man van
principes, die niet snel geneigd was eenmaal ingenomen standpunten op te
geven. Hij was een ervaren bestuurder, maar ook een advocaat die geschil
punten vooraf scherp formuleerde en een confrontatie niet uit de weg ging.
Freule Wttewaall van Stoetwegen schreef bij zijn overlijden in 1970: '(...) ik
geloof niet dat er velen zijn die weten wat Mulderije in dat ene jaar van zijn
ministerschap heeft uitgedragen tegen ieders mening in. Zijn volstrekte af
keer van alles wat zweemde naar karakterloosheid en afwijken van de weg
die gegaan moest worden is typerend voor hem. Dat is hem niet altijd in
dank afgenomen, maar hij is er niet voor uit de weg gegaan'.11
In de ministerraadsnotulen zijn een aantal voorbeelden te vinden van het
optreden waar freule Wttewaall op doelde. Mulderije hield bijvoorbeeld vast
aan een verbod op het roulettespel, ondanks het feit dat de ministerraad zich
in meerderheid vóór toelating uitsprak. Hij achtte een wijziging van het
doodvonnis van de Duitse oorlogsmisdadiger Willi Lages niet te verdedigen,
hoewel de koningin weigerde om dit vonnis te tekenen. Eind juni 1952 pro
testeerde hij in de ministerraad tegen een op aandrang van katholieken uit
gevaardigd verbod van een door Jehovagetuigen georganiseerde openbare
vergadering in Venlo en tegen een aangekondigde processie in Breda, in
strijd met het grondwettelijk verbod. Hij maande zijn katholieke collega van
Binnenlandse Zaken L.J.M. Beel tot actie aan. Deze reageerde bijzonder kor
zelig, maar kwam er niet onderuit: hij zou inlichtingen inwinnen. Tot slot
was de weigering van Mulderije om het Humanistisch Verbond in te schake
len bij de geestelijke verzorging van gevangenen zo obstinaat dat er een eind
werd gemaakt aan 'de eigen verantwoordelijkheid van de minister van justi
tie' op dit gebied: het werd een zaak van het hele kabinet.12
Mulderije bleek inderdaad een man van karakter en eigen stijl. Volgens
partijgenote Wttewaall van Stoetwegen moest hij van gratieverlening niets
hebben: "'U dacht toch niet dat ik die of die gratie ga geven? Ik pieker er niet
over". En het gebeurde niet. "Bent u het er mee eens?" En zonder het ant
woord af te wachten hoorde je dan: "En ik doe het toch niet".'13 Met zijn com
pagnons had Mulderije afgesproken dat zijn plaats op kantoor pas zou wor
den opgevuld als er voor hem in 1952 een tweede ambtstermijn zou volgen.
Daar werd een stokje voor gestoken. De freule schreef in haar memoires dat
de zaak-Lages daarbij een rol speelde. 'Hoe dat precies in z'n werk gegaan is
weten slechts weinigen helemaal precies. Het is een verhaal om in een ar
chief op te bergen en over honderd jaar te laten verschijnen!'14 In september
1952 werd oud-minister Mulderije (nummer negen op de kandidatenlijst van
de CHU) gekozen tot lid van de Tweede Kamer in plaats van Staf (nummer
acht) die minister bleef. Hij heeft zijn benoeming niet aanvaard.
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Staatszorg voor christelijke normen en waarden
Het zedelijkheidsoffensief van de kabinetten-Beel (1946-1948) en -Drees-Van
Schaik (1948-1951) was een reactie op de ontreddering van de jaren 19451946 waarin zedigheid en kuisheid zo veel terrein verloren leken te hebben.15
De confessionele partijen drongen aan op krachtige wettelijke maatregelen
om het verval van de christelijke waarden te stuiten. KVP-minister Van
Maarseveen had vanaf 1946 een aantal zaken op de rails gezet, maar was aan
uitvoering nauwelijks toegekomen. Andere kwesties - de financieel-economische situatie; Indonesië - hadden een hogere prioriteit. Bij zedelijkheids wet
geving waren bovendien in de Grondwet vastgelegde vrijheden ten aanzien
van de persoonlijke levenssfeer in het geding. De wetgever moest dus be
hoedzaam opereren, een kwestie van lange adem. Het was zeer onzeker of
een bepaald ontwerp, al dan niet gehavend, het Staatsblad zou halen. Sociaal
democraten en liberalen liepen er meestal niet warm voor en traineerden dan
de behandeling. Na 1946 werd het fatsoensoffensief ook minder urgent: het
aantal echtscheidingen en buitenechtelijke zwangerschappen daalde, de cri
minaliteitscijfers vertoonden een gunstige ontwikkeling. De roep om maat
regelen ter bestrijding van de zedenverwildering nam hoorbaar af.
In de periode-Drees-Van Schaik sneuvelden KVP-voorstellen voor een
strengere filmkeuring en censuur bij bibliotheken al in de voorbereidings
fase. De loterijwet werd zelfs versoepeld - de jaarlijkse Staatsloterij kreeg bij
voorbeeld vier trekkingen - en de totalisator bij paardenrennen werd herin
gevoerd om clandestien gokken tegen te gaan. De praktijk bleek sterker dan
de leer. De maatschappelijke realiteit stond vaak op gespannen voet met al
lerlei ouderwetse bepalingen, gebaseerd op de traditionele christelijke m o
raal. De brede coalitie kon immers moeilijk tot nieuwe compromissen ko
men. Het feit dat voortdurend 'gezondigd' werd tegen deze regels betekende
wel dat het gezag ondermijnd werd. Mulderije zag het als zijn belangrijkste
opdracht de eerbied voor de wet te 'behoeden voor aantasting (...), door de
vervolging van wetsschennis, met name indien die voortdurend plaatsvindt,
met kracht te bevorderen'.16 De nieuwe minister bleek bepaald geen neutrale
ordehandhaver. Bij zijn allereerste optreden in het parlement verzuchtte hij:
'Ik meen, dat de Overheid niet behoort te wijken voor de aandrang (roulette
en andere kansspelen toe te laten), waarvan ik ook niet geloof, dat zij uitge
sproken in het Nederlandse volk leeft. Ik meen integendeel dat het de taak
van de overheid is de geestelijke herbewapening van het volk te bevorderen,
en daarmede acht ik het roulettespel in strijd.'17
Mulderije stelde hier klip en klaar dat de staat een rol als zedenmeester
moest spelen ter bescherming van christelijke normen en waarden. Hij koos
zelfs voor de strijdkreet 'Geestelijke (of: morele) herbewapening', die op 29
mei 1938 door de Amerikaanse protestantse theoloog Frank Buchman gelan
ceerd was, kort na de Anschluss in een periode waarin de defensie-inspanningen in Europa flink werden opgevoerd. De oproep van Buchman was hierna

479

Hoofdstuk IX
uitgegroeid tot een ideologische beweging die zich ten doel stelde 'op basis
van de christelijke inspiratie een verandering in zedelijk-religieus opzicht
van mensen, vooral van leidinggevende personen op sociaal, politiek en eco
nomisch gebied te bewerkstelligen en zo te komen tot een vernieuwde we
reld'. De ideologie werd begin 1939 salonfahig toen koningin Wilhelmina zich
er positief over uitliet. Na 1945 raakte MRA (Moral Rearmament) volledig be
trokken bij de Koude Oorlog. Er werd fel van leer getrokken tegen het god
deloze materialisme; tegenover het communisme was men onverzoenlijk.18
Hoewel hij er misschien enkel welwillend-neutraal tegenover stond, was het
toch opmerkelijk dat de minister van Justitie de leus 'Geestelijke herbewape
ning' gebruikte. Er zijn geen aanwijzingen dat Mulderije actief was in de
MRA-beweging, die in de loop van de jaren vijftig sektarische trekken zou
ontwikkelen. Als minister heeft hij vooral geprobeerd de christelijke normen
en waarden te beschermen tegen het roulettespel en de voetbalpool, huma
nistische geestelijke verzorgers en een liberalere echtscheidingspraktijk. Met
de zedenverwildering liep het zo'n vaart niet meer.

Zedenverwildering
In de periode-Mulderije werd door een aantal kamerleden voortdurend stel
ling genomen tegen zedelijke verwildering, maar dat gebeurde minder fel
dan in de eerste jaren na de oorlog. De kritiek werd ook niet zo breed gedra
gen. Onder het kopje 'zedenverwildering' in het VV bij de begroting van Bin
nenlandse Zaken voor 1952 stond bijvoorbeeld: 'Enkele leden vroegen de
aandacht van de minister voor de toenemende zedenverwildering, te consta
teren bij de film, bij stations- en kioskenlectuur en bij openbare bibliotheken.
Andere leden meenden dit in het algemeen niet te kunnen beamen.' In het
debat op 27 november 1951 drongen ARP en SGP aan op strengere filmkeu
ring en uitbreiding van de bevoegdheden van de politie. Mevrouw A.H.
Nolte van de KVP pleitte voor overheidssteun aan opvoeders: ouders, leer
krachten en leiders van jeugdorganisaties. De verantwoordelijke bewinds
lieden zouden in een 'Raad van Ethische Aangelegenheden' plannen en richt
lijnen voor beschermende maatregelen voor de jeugd moeten opstellen. 'Zal
er iemand zijn die niet wil verhoeden, dat aan sexuele voorlichting behoefte
hebbende kinderen, die deze voorlichting vergeefs verwachten van de eerst
aangewezenen daartoe, geschriften in handen vallen, die hen schokken en
hun normale uitgroei belemmeren?', vroeg Nolte zich af. CPN-kamerlid G.
Wagenaar bracht de zedenverwildering in verband met de agressieve oor
logsvoorbereiding van het kapitalisme. De regering durfde toch niet op te
treden tegen 'de naaktcultuur’ in Amerikaanse tijdschriften en films. 'In de
tijdschriften van de Sovjet-Unie zal men dat niet aantreffen.'19
In het VV bij de Justitiebegroting voor 1952 pleitten 'enkele leden' voor
een krachtige aanpak van de zedelijke verwildering, aan de andere kant lie-
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ten 'andere leden' opnemen, 'dat er een zekere verschuiving plaatsvindt in
de opvattingen van een groot deel van ons volk over wat goede zeden zijn,
doch dit betekent niet dat men nu elke verandering dadelijk verwildering
mag noemen'. De roep om krachtig strafrechtelijk optreden tegen de ver
spreiding van pornografische lectuur was algemeen. In het debat op 4 de
cember 1951 maakte J.J. de Haas (KVP) zich druk over 'kleding, waarin zich
soms vacantiegangers tonen in een streek waar deze kleding niet getolereerd
is'20 en het vergif van boeken als Het moderne sexuele leven en Rendez-vous in
Hollywood. P. Zandt van de SGP protesteerde zelfs tegen standbeelden die
'het schaamtegevoel van zeer velen beledigen en de goede zeden omlaag ha
len'. Dat ontlokte aan J.A.W. Burger (PvdA) de waarschuwing 'het hardnek
kige en ongezonde verschijnsel van preutsheid niet als een goede zede te
qualificeren'. Mulderije reageerde kort. Justitie kon enkel optreden bij een ge
grond vermoeden dat de strafwet overtreden was. Politie en OM traden wat
dat betrof 'diligent' op.21
In de Eerste Kamer sprak de Venlose burgemeester B.M. Berger (KVP) het
vermoeden uit dat in sommige streken van Nederland de handhaving van
de wettelijke bepalingen inzake de goede zeden krachtiger ter hand werd ge
nomen dan in andere. Statistieken waaruit zou blijken dat zedenverwilde
ring in bepaalde delen van het land groter waren dan in andere, waren vol
gens hem niet betrouwbaar. Berger doelde waarschijnlijk op cijfers waaruit
zou moeten blijken dat het aantal zedenmisdrijven in Limburg maar liefst
50% hoger was dan het gemiddelde Nederlandse. De minister antwoordde
dat plaatselijke verschillen in opvatting toelaatbaar waren, mits algemeen
aanvaarde normen niet terzijde werden gesteld.22
Al met al werden in de periode-Mulderije de 'algemeen aanvaarde nor
men' toch een beetje liberaler. Zelfs in katholieke kringen werd ingezien dat
plaatselijke politieverordeningen geen inbreuk mochten maken op de in de
Grondwet gegarandeerde drukpersvrijheid.23 De minister van Binnenlandse
Zaken verklaarde op 21 december 1951 in de Tweede Kamer dat het optre
den van de politie in Sittard 'te overijverig' en 'minder gelukkig' was geweest
toen zij Vestdijks roman De dokter en het lichte meisje uit de etalage van de Al
gemene Spoorwegboekhandel had laten verwijderen.24

De epineuze kwestie van de voetbalpool en het roulettespel
De vrees voor speelwoede als een nationaal kwaad leefde vooral bij het protestants-christelijke volksdeel. De reglementering van het loterijwezen en de
paardentotalisator in de periode-Drees-Van Schaik (1948-1951) kwam uit de
koker van PvdA en KVP. ARP, CHU, SGP en een deel van de PvdA (vooral
de leden van de protestants-christelijke werkgemeenschap) stemden tegen.
Minister Struycken vond loterij en spel niet zo erg, zolang vrouw en kinde
ren niet verdobbeld werden noch iemand zijn economisch bestaan op het
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spel zette. Totalisator en Staatsloterij hadden in 1951 een omzet van respec
tievelijk ƒ 5 en ƒ 17 miljoen (tegen ƒ 5 miljoen voor de oorlog).25 Er vloeide
een aanzienlijk bedrag in 's Rijks schatkist.
Struycken onderzocht in 1950 ook de mogelijkheid een aan overheidstoe
zicht onderworpen voetbalprijsvraag te organiseren om 'het hand over hand
toenemende euvel van clandestiene en frauduleuze voetbalpools op preven
tieve wijze te bestrijden', maar hij kwam niet tot overeenstemming met de
KNVB. Kort voor zijn aftreden zag de minister definitief af van het plan.
Krachtig optreden van politie en justitie moest maar een eind aan het euvel
maken.26
Mulderije ging kort na zijn beëdiging meteen over tot gecoördineerde op
sporing en vervolging. Op 7 april 1951 voerde de politie een grote actie uit
tegen de voetbalpools. De leider van de actie verklaarde tegenover het ANP
'dat het voetbalpool-bedrijf is uitgegroeid tot een maatschappelijk verschijn
sel dat in het huidige tijdsgewricht (...) als een ernstig kwaad moet worden
aangemerkt (...). Er zijn huisvaders die hun hele kinderbijslag in de voetbal
pools steken.’ De exploitanten lieten zich niets gelegen liggen aan rechterlijke
vonnissen of uitspraken van de minister. De exploitant van 'Een-Nul' in Den
Haag, de grootste van het land, was al zes maal veroordeeld wegens over
treding van de Loterijwet, maar was nog steeds actief.27
Het krachtige optreden van de minister tegen de voetbalpool, de 'roulette
van de kleine man',28 werd toegejuicht door ARP, CHU en SGP. PvdA-senator M. Tjeenk Willink was minder positief. Door toedoen van de 'in de voet
balwereld zo machtige' KNVB was Struyckens plan voor een voetbalprijs
vraag ten bate van sociale en culturele doeleinden getorpedeerd. Ze vroeg de
minister het beraad met de bond te heropenen. Tjeenk Willink meende dat
de exploitanten niet onder de indruk waren van het politieoptreden. Zij had
sindsdien nog een flinke stapel reclamemateriaal ontvangen. Mulderije ant
woordde kort dat hij voetbalprijsvragen ontoelaatbaar vond. Hij was 'bang
dat men van het een in het ander (het roulettespel, JvM ) raakt'.29
De minister bleef krachtdadig optreden. Een jaar na zijn ambtsaanvaar
ding waren er in totaal 230 personen gedagvaard in verband met het exploi
teren van illegale voetbalpools; 103 wachtten nog op hoger beroep, de rest
was op enkele uitzonderingen na veroordeeld. Tjeenk Willink prees de mi
nister zelfs voor het ’zeer consequente vervolgingsbeleid', hoewel ze princi
pieel met hem van mening bleef verschillen over de juiste aanpak van het
kwaad. De PvdA-senator waarschuwde de minister dat vervolging van
wetsschennis ook tot formalisme kon leiden. Het begrip 'recht' was immers
ruimer dan 'wet'.30 De strijd om de voetbalpool was overigens nog lang niet
gestreden.31 De Wet op de Kansspelen bracht uiteindelijk pas in 1964 de
voetbaltoto.
De roulette was al even omstreden. Op 13 maart 1950 bepleitte minister
J.R.M. van den Brink van Economische Zaken (KVP) in de ministerraad toe
lating van het roulettespel in badplaatsen. Het vraagstuk had volgens hem
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een groot economisch belang: toeristen weken uit naar België, Duitsland en
Zwitserland waar het spel niet verboden was. Na enige discussie verwierp
de raad het voorstel met zeven tegen zes stemmen.32 In mei 1951 werd in het
parlement geklaagd over inconsequent politiebeleid: in Amsterdam werd
voortdurend tegen 'speelholen' opgetreden, terwijl men in Den Haag en Laren ongestoord zijn gang kon gaan. De regering moest snel knopen door
hakken.33
Het dossier-speelgelegenheden werd opnieuw door de ministerraad be
handeld op 4 juni 1951 (ingebracht door minister zonder portefeuille A.H.M.
Albregts (KVP), verantwoordelijk voor Middenstandszaken). Minister F.J.Th.
Rutten (KVP, Onderwijs) wees erop dat gereglementeerde toelating gekop
peld kon worden aan een verlichting van de financiële problemen van cultu
rele instellingen. Een aantal andere ministers was ook vóór toelating, maar
vond het moment niet opportuun. Eerst moesten de clandestiene speelgelegenheden worden opgeruimd. Principiële bezwaren werden naar voren ge
bracht door minister H.H. Wemmers (Verkeer en Waterstaat, partijloos maar
CHU-sympatisant) en vooral door Mulderije. De laatste wilde geen beroep
doen op 'de slechte sentimenten van de mensen' ten behoeve van de cultuur.
De Amsterdamse hoofdcommissaris had hem verzekerd dat toelating ongure
elementen zou aantrekken. Mulderije bleek zelfs advies te hebben gevraagd
aan de synode van de Hervormde Kerk. De ministerraad sprak zich tenslotte
'in grote meerderheid' uit vóór toelating van speelgelegenheden, maar liet
het aan Mulderije over de toelating nader te overwegen. De minister van
Justitie had bijna een maand nodig om tot een heel ander besluit te komen:
negatief. Op 2 juli 1951 legde hij de ministerraad een ontwerp-publicatie
voor waarin hij zijn motieven voor een verbod uiteenzette en de politie op
dracht gaf 'de actie tegen clandestiene speelgelegenheden met kracht voort te
zetten'. De publicatie werd op 3 juli naar het ANP gestuurd.34
In de Eerste Kamer werd de minister gesteund door partijgenoot G. Kolff
en door W. Rip (ARP): 'Het is de overheid niet geoorloofd het kwaad te be
vorderen en dit verandert niet, wanneer de aldus op onjuiste wijze verkregen
inkomsten gedeeltelijk aan nuttige instellingen ten goede zouden komen.'
A.N. Molenaar (VVD) daarentegen vond het 'overdreven dit spel te
verhinderen, omdat een minderheid van ons volk er bezwaar tegen heeft dit
bescheiden spel voornamelijk in de zomer in de badplaatsen te spelen'. Als
de minister er problemen mee had dat de winst in de schatkist terecht kwam,
dan moest hij haar maar laten vloeien in de kas van de Maatschappij Zeebad
Scheveningen: '(...) dan kan deze daarmede bewerkstelligen dat de zomerconcerten worden voortgezet.' Mulderije gaf niet toe. Hij beschouwde het als
een erezaak dat Nederland geen roulettegelegenheid had. Een minister van
lustitie moest in dit geval volgens hem principieel, naar eigen inzicht hande
len. Hij klapte uit de ministerraad: 'Ik ben daardoor enigszins in een moeilijk
parket geraakt. (...) Ik heb gemeend, dat niet van mij kan worden verlangd,
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dat ik daarvoor mijn portefeuille beschikbaar stelde en de ministerraad heeft
dat ook niet van mij verlangd.'35
In juli 1951 hadden bijna alle 180 rouletteclubs in Nederland, na een aan
schrijving van Justitie, de roulette stopgezet. Op 3 augustus vonden politieinvallen plaats in de laatste speelclubs in Den Haag, Scheveningen, Rotter
dam en Laren. Spelers werden gearresteerd en fiches in beslag genomen. De
Tweede Kamer steunde het krachtig optreden, maar een aantal leden bleef
voorstander van een zekere reglementering.36 Kort daarop leek de principië
le opstelling van de minister van Justitie te worden aangetast door een door
het Rijk en de gemeenten uitgeschreven premielening ten behoeve van de
woningbouw.37 In de Tweede Kamer vroeg E.P. Verkerk (ARP) om uitleg.
Mulderije antwoordde dat hier sprake was van verantwoord handelen van
de overheid: het spelmoment bleef binnen redelijke grenzen, het renteper
centage was laag, de premie beperkt, het geld kwam uit de consumptieve
sfeer en werd nuttig besteed. De roulette was echter altijd destructief. De
minister vond dat hij een consequent beleid voerde en dat ’(...) het nuttig ef
fect van het optreden van justitie en politie, zowel tegen de speelclubs als te
gen de voetbalpools, onmiskenbaar (was)’ 38 Opmerkelijk was wel dat hij in
principe een minderheidsstandpunt verdedigde, dat enkel door SGP, ARP,
CHU39 en enkele PvdA-kamerleden gedragen werd.

Zielszorg door het Humanistisch Verbond: 'stenen voor brood'
Twee dagen voordat het tweede kabinet-Drees beëdigd werd, verscheen in
het katholieke dagblad De Maasbode een fel artikel gericht tegen het Huma
nistisch Verbond. Aanleiding was het besluit van PvdA-minister van We
deropbouw J. in ’t Veld - in 1945 een van de oprichters van het Verbond en
tot 1955 lid van het hoofdbestuur - om humanisten in te schakelen bij de
geestelijke zorg voor arbeiders bij de Dienst Uitvoering Werken (DUW), de
naoorlogse werkverschaffing. Meteen na dit besluit was in De Gids van fe
bruari 1951 gepleit voor navolging in gevangenissen, ziekenhuizen, kazernes
en in de jeugdzorg. De Maasbode was laaiend: 'De DUW-regeling is o.i. prin
cipieel onaanvaardbaar (...). Op geestelijk gebied kan en mag de Christen
niet als gelijkwaardig ervaren een levensbeschouwing, welke het recht Gods
formeel verwerpt (...). Het menselijk welzijn is niet gediend door geestelijke
zorg op modern-humanistische grondslag (...). Naastenliefde en sociale
rechtvaardigheid verzetten zich formeel hiertegen.'40
Bij de behandeling van de Beginselenwet Gevangeniswezen op 26 juni
1951 in de Tweede Kamer bleek minister Mulderije niet bereid het Humanis
tisch Verbond te erkennen, naast joden, protestanten en katholieken, als
geestelijke stroming belast met (gesubsidieerde) zielszorg.41 Hij betoogde dat
het Verbond geen taak had ten aanzien van gedetineerden die wel tot een
kerk behoorden, maar daarvan vervreemd waren. 'De dienaren van de
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godsdienst zijn de eerst aangewezenen om deze verloren schapen tot de stal
terug te brengen’, aldus Mulderije. De humanisten konden op geestelijk - niet
op godsdienstig - terrein wel iets betekenen voor onkerkelijken, maar dat
stond 'op een gans ander plan dan de arbeid der kerken’. Niet-confessionele
kamerleden spraken hun ongerustheid over dit standpunt uit in het VV bij
de algemene politieke beschouwingen in het najaar van 1951. Drees ant
woordde: 'Over de verhouding tussen Christendom en Humanisme wordt in
de kring van het kabinet verschillend gedacht.' Elke minister werd vrijgela
ten. Tegen steun aan humanistische militaire tehuizen bestond geen be
zwaar.42
Bij de behandeling van de Beginselenwet door de Eerste Kamer op 18 de
cember 1951 kwam het tot een enorme aanvaring over deze kwestie. De mi
nister verklaarde dat wanneer het Humanistisch Verbond gedetineerden
geestelijke verzorging gaf 'het dan de mensen "stenen voor brood" geeft. (...)
De humanisten erkennen nu eenmaal geen levensbeschouwing die de toets
der rede niet kan doorstaan. Het zedelijke in de mens rust (volgens humanis
ten) in zich zelf; het heeft geen goddelijke wetgeving of sanctie node (...). Het
is duidelijk dat de Kerk, die uit de openbaring leeft, hier geen evenknie naast
zich vindt (...). Trouwens, de gevangenissen zijn niet het eigenlijke werkter
rein voor humanisten. Daarvoor zijn ze te zeer ontwikkeld en te intellectueel;
zij zullen daar weinig weerklank ontmoeten.' Tjeenk Willink was woedend.
De minister moest toch erkennen dat het brood van de kerk soms versteend
kon zijn. Zij drong aan op nader beraad, zodat de minister bij de behande
ling van de Justitiebegroting een bevredigend geluid kon laten horen.43
De rede van de minister werd in de pers breed uitgemeten. In een hoofd
artikel in het januarinummer 1952 van Mens en Wereld, het maandblad van
het Humanistisch Verbond, werd geschreven: 'Een discriminatie, als door de
Minister van Justitie tot uiting gebracht, is rechtstreeks met de geestelijke
vrijheid in strijd.' Het Verbond gaf zelfs een brochure Stenen voor brood uit
waarin verbondsvoorzitter J.P. van Praag de minister ervan beschuldigde
dat hij met een beroep op de bijbel zijn medemensen in nood humanistische
geestelijke verzorging onthield. Het slot van het artikel luidde: '(...) het is
uitgesloten dat thans nog een minister aanvaardbaar is, die het bestaat om
een belangrijk en achtbaar deel van het Nederlandse volk dermate diep te
grieven in zijn behoefte te gehoorzamen aan een zo ernstig beleefde verant
woordelijkheid.' 'Stenen voor brood' werd een gevleugelde uitdrukking voor
het Humanistisch Verbond in de periode 1952-1953. Het Verbond meende
dat de staat dienstbaar werd gemaakt aan de beslechting van de tegenstel
ling kerkelijk-buitenkerkelijk.44
Bij de voorbereiding van de justitiebegroting door de Eerste Kamer her
haalde Mulderije zijn standpunt dat 'ter zake van de zielszorg het humanis
me geen wezenlijke waardij (kan) brengen'. Hij zette uitvoerig zijn opvattin
gen uiteen over het verschil tussen geestelijke zorg, sociale zorg en reclasse
ring. Bij de mondelinge behandeling in april 1952 kwam Tjeenk Willink op
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de kwestie terug: 'Waar blijven we met de geestelijke vrijheid, welke de Ne
derlandse Regering heeft te eerbiedigen, wanneer het recht op geestelijke
verzorging wordt gebonden aan de persoonlijke geloofsovertuiging van
deze minister van Justitie of, juister gezegd van de heer Mulderije?' De ver
dediging van haar standpunt liet zij verder over aan haar partijgenoot G. van
Walsum, een 'belijdend christen' en antihumanist. Volgens hem was het een
eis van verdraagzaamheid om het humanisme, een opbouwende stroming,
ruimte te geven voor geestelijke verzorging. Wanneer het christelijke geloof
zijn bevoorrechte plaats met behulp van staatsmacht wilde handhaven, dan
was het met dat geloof zeer droevig gesteld. De PvdA-senator verzocht Mul
derije om in de ministerraad te pleiten voor een commissie die het vraagstuk
van de geestelijke verzorging door humanisten in studie zou nemen.45
De minister bleef bij zijn standpunt dat het Verbond niets te zoeken had
bij de zielszorg voor 'lieden die t.a.v. de kerk lauw zijn'. Alleen de kerk kon
zich 'krachtens het zendingsbevel van haar Heer' de geestelijke zorg voor
deze lieden aantrekken. De oprichters van het Verbond hadden zichzelf een
opdracht tot geestelijke verzorging gegeven, maar dat was toch iets totaal
anders dan de missie die de kerk had. Het Humanistisch Verbond wilde vol
gens minister Mulderije geen zielszorg brengen, maar propaganda bedrijven
voor zijn eigen ideologie. Dat was ontoelaatbaar. ARP-senator H. Algra deed
daar nog een schepje bovenop: het Humanistisch Verbond was antikerkelijk.
Een van de voormannen van het Verbond had in januari 1951 zelfs gepleit
voor een staatsverbod van confessionele scholen en voor opheffing van de
geloofsdwang van kinderen (d.w.z. geen lidmaatschap van een kerkgenoot
schap voor de achttiende verjaardag). Algra waarschuwde dat men tot dit
soort consequenties kwam als men het christendom de rug toekeerde. Dit
noopte volgens hem tot extra voorzichtigheid.46
Van Walsum was diep teleurgesteld. Het gegoochel van de minister met
de begrippen zielszorg en geestelijke zorg kon hij niet volgen. Het Humanis
tisch Verbond moest in de gelegenheid worden gesteld zijn pretenties ten
aanzien van geestelijke verzorging waar te maken. Hij vond dat dit een zaak
van kabinetspolitiek was. Tjeenk Willink bestreed nog dat het humanisme
antikerkelijk was. Kerkelijke gedetineerden moesten volgens haar vooral be
zocht worden door kerkelijke geestelijke verzorgers. Maar hoe ging het bij de
buitenkerkelijken die door de minister werden geclaimd als zendingsveld
voor de kerken? Hoe werden die verdeeld over de drie kerken? Werd er ge
loot, kreeg elke kerk een bepaalde moot of werden de gedetineerden door
alle kerken bezocht? Zou in het laatste geval de concurrentiezucht geen
slechte indruk wekken bij mensen die toch al twijfelden. De minister gaf op
al deze vragen geen antwoord. Hij bleef hardnekkig bij zijn opvatting dat de
staat aan gedetineerde buitenkerkelijken geen humanistische geestelijke ver
zorger kon aanbieden. Alleen wanneer een gedetineerde expliciet vroeg om
humanistische geestelijke verzorging zou hem die niet worden geweigerd.
De minister wilde zich wel beraden met zijn collega's - het probleem deed
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zich ook voor bij de DUW en in het leger maar hij benadrukte dat het uit
eindelijk 'een zaak blijft voor de verantwoordelijkheid van iedere individuele
minister'. Mulderije wilde zelf blijven bepalen wie er zielszorg uitoefenden
in gevangenissen.
Vier dagen na dit debat sprak landbouwminister S.L. Mansholt (PvdA en
zelf humanist) in de ministerraad zijn teleurstelling uit over de opstelling
van Mulderije. Drees antwoordde hem dat de minister van Justitie hierover
met een nota zou komen. Die nota verscheen op 14 mei en werd op 9 juni en
28 juli 1952 in de ministerraad besproken.47 In ’t Veld opende de discussie.
Belangrijkste punt was volgens hem of gevangenen die te kennen hadden
gegeven van geestelijke zorg van de kerken niet gediend te zijn, door de lei
ding op de mogelijkheid zou moeten worden gewezen dat het Verbond die
verzorging kon bieden. Minister van Onderwijs Rutten meende dat er geen
bezwaar tegen kon worden gemaakt als er naar gestreefd werd de gevange
nen op wie In 't Veld doelde meer menselijkheid bij te brengen. Zijn KVPcollega's Albregts en Beel bleken veel terughoudender. Mulderije verklaarde
dat er over de geestelijke verzorging een afspraak tussen de kerken bestond
'dat allen die niet Rooms-Katholiek of Joods zijn, voor rekening van de Pro
testantse kerken komen'! Gelijkstelling van het Humanistisch Verbond was
volgens hem ook in strijd met de Beginselenwet Gevangeniswezen die in art.
39 voorschreef dat bevorderd moest worden dat gevangenen godsdienstoe
feningen bijwoonden. Verder zou de staat zijn neutraliteit prijsgeven als het
Verbond bevoorrecht zou worden boven groeperingen als Christian Science
en vrijdenkersvereniging De Dageraad. De minister vond het niet op de weg
van de gevangenisdirectie liggen om gevangenen die geestelijke verzorging
door de kerk weigerden op het Humanistisch Verbond te wijzen. Bij de so
ciale en culturele zorg lag dat anders. In 't Veld vond het onderscheid geesteIijk-sociaal-cultureel erg vaag. Tot slot vroeg Mulderije de ministerraad te
erkennen dat op dit terrein een persoonlijke verantwoordelijkheid van de
minister van Justitie bleef bestaan. Drees antwoordde dat dit moeilijk was
aan te geven: 'Indien de verschillen over een bepaalde kwestie te scherp
worden, zal de ministerraad hierover een beslissing kunnen nemen.' Waar
schijnlijk wilde hij een herhaling van Mulderijes eigenzinnige optreden bij de
roulettekwestie voorkomen.
Uiteindelijk kwam het demissionaire kabinet op 28 juli 1952 'in goede
harmonie' tot een oplossing waarbij rekening werd gehouden met het bij
zondere karakter van de meer op reclassering gerichte geestelijke zorg in de
gevangenissen. Mulderije had een beetje water bij de wijn gedaan. Misschien
heeft hij zichzelf in een bepaalde positie willen manoeuvreren met het oog
op de kabinetsformatie. Waarschijnlijker is dat hij persoonlijk tot een genu
anceerder inzicht gekomen was. Tjeenk Willink herinnerde zich in 1987: 'Ik
heb wel eens een enorme aanvaring gehad met minister Mulderije over de
humanistische verzorging van gevangenen. (...) Maar wat nou het leukste
was. Op een bijeenkomst waar Julian Huxley zou spreken, de grote voor-
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ganger van het Internationale Humanistisch Verbond, zag ik tot mijn
stomme verbazing Mulderije lopen. Hij kwam naar me toe en zei: " J u f f r o u w
Tjeenk Willink, wat prettig om u hier tegen te komen, zou u mij het genoe
gen willen doen om vanavond naast mij te zitten." Nou ik had hem werkelijk
ferm om de oren geslagen in de Kamer. Maar we hebben gezellig samen op
de voorste rij gezeten. Later bekende hij me dat hij zich gerealiseerd had dat
hij eigenlijk niets wist van het humanisme. Nou dat vond ik echt lollig van
die minister om dat te erkennen. Aan de andere kant was het bijna beangsti
gend dat je een heel stuk van je beleid opbouwt op een kennis van nul kom
ma nul.'48

Een rem op het kwaad der echtscheidingen
De Wet ter voorkoming van lichtvaardige echtscheidingen van 1955 was vol
gens de Amsterdamse hoogleraar Izaak Kisch 'een van de potsierlijkste pro
ducten die in de afgelopen decenniën de landsdrukkerij hebben verlaten'.49
Oorspronkelijk was het een idee van de KVP dat in 1946 in het regeerprogram-Beel terecht was gekomen. Met het oog op de verkiezingen van 7 juli
1948 werd het ontwerp eind juni ingediend door KVP-minister Van Maarse
veen.50
Het 'potsierlijk product' was de uitkomst van een poging te verzoenen wat
onverzoenlijk was. Tot 1971 verbood de Nederlandse wet echtscheiding door
onderlinge toestemming, maar in feite had de Hoge Raad dit al op 22 juni
1883 mogelijk gemaakt. De Raad wees op die dag een berucht arrest dat 'de
grote leugen' accepteerde: de ene echtgenoot stelde dat de ander overspel
gepleegd had, hetgeen simpelweg niet weersproken werd.51 Omstreeks 1950
sprak iedereen schande over deze onwettige praktijk, maar omdat de stand
punten over echtscheiding mijlenver uit elkaar lagen, veranderde er niets.
Enerzijds werd uitbreiding van de gronden voor echtscheiding bepleit, an
derzijds vroeg men om verplichte bewijsvoering van het beweerde overspel.
Van Maarseveen probeerde de in onbruik geraakte verzoeningsprocedure
voor de rechter te vervangen door een procedure voor een gespecialiseerde
gezinsrechter, bijgestaan door een gezinsraad. In de praktijk kwam dat neer
op een vertraging van het echtscheidingsproces met ongeveer negen maan
den. De wetgever dacht dat dit voldoende was om echtgenoten van 'licht
vaardige echtscheiding' te weerhouden. Beiden konden worden verplicht
voor de gezinsrechter of de gezinsraad te verschijnen.
Het duurde maar liefst twee jaar voor de Tweede Kamer een verslag uit
bracht. De meningen waren immers zeer verdeeld, ook buiten het parlement.
Romme was zeer positief; de socialist H. Vos prees de gematigdheid van het
ontwerp; het liberale Algemeen Handelsblad verzette zich tegen staatsbemoei
enis met 'intieme zaken’; het katholieke Centrum voor Staatkundige Vor
ming wilde de juistheid van de aangevoerde echtscheidingsgronden door de
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gezinsraad laten onderzoeken; de ARP was ontevreden en eiste bestrijding
van de grote leugen. Er werd door tegenstanders ook op gewezen dat het
vraagstuk niet meer zo urgent was: het aantal echtscheidingen was gedaald
van 5,3 per duizend inwoners in 1946 tot 3,5 in 1949.52
Mulderije schrapte in zijn MvA van 25 januari 1952 het grootste struikel
blok uit het ontwerp: vermelding van eventuele bewijsmiddelen in het inlei
dend verzoek tot echtscheiding. PvdA, KVP en W D juichten dit toe. Twee
maanden later kon het ontwerp door de Tweede Kamer in het openbaar
worden behandeld.53 De meeste deelnemers aan het debat hielden zich aan
de stilzwijgende afspraak dat over verruiming of beperking van echtschei
dingsgronden niet gesproken zou worden. Het was beter daarmee te wach
ten tot E.M. Meijers gereed was met zijn voorstellen voor een nieuw Burger
lijk Wetboek.
P.S. Gerbrandy en B.J. Stokvis doorbraken het pact. De eigenzinnige
ARP'er wilde 'de grote leugen' daadwerkelijk aanpakken. Hij diende een
amendement in dat bepaalde dat de echtscheiding niet werd toegewezen als
de rechter op grond van de bewijsmiddelen niet overtuigd was van de juist
heid van de aangevoerde redenen. W.F.E. van der Feltz (CHU), F.J.H. Bachg
(KVP) en ook minister Mulderije lieten duidelijk merken dat ze het in princi
pe met Gerbrandy eens waren, maar dat het amendement 'buiten de orde'
was. Volgens A. Fortanier-de Wit (W D ) en Stokvis voerde het amendementGerbrandy tot moreel verwerpelijke handelingen. Stokvis: 'Een man krijgt
een andere vrouw lief. Zijn echtgenote kan zich verenigen met een echtschei
ding. Het overspel van de man moet nu conform de eis van de heer Ger
brandy bewezen worden. Natuurlijk zal de man de vrouw, die hij na de echt
scheiding wil trouwen, niet als getuige voor de rechter laten brengen. Hij
komt in de noodzaak, naar de eerste de beste straatprostituee te gaan en
daarmee overspel te plegen of een hotelvertoning te laten plaatsvinden.'54
Het amendement-Gerbrandy kreeg enkel de stemmen van ARP, SGP en het
CH-kamerlid Tj. Krol.
Stokvis kwam met een amendement dat helemaal de andere kant opging.
Gedurende een dertigjarige advocatenpraktijk had hij meer dan vijfhonderd
echtscheidingen behandeld. In 1940 had hij een boek geschreven over een
aantal schrijnende gevallen die hij had meegemaakt. Het echtscheidingsgeding was volgens Stokvis 'verstard tot een samenstel van niet meer in het
rechtsbewustzijn levende verouderde en gebrekkige bepalingen'. Hij betoog
de dat het onzedelijk was 'een huwelijk onontbindbaar te laten, wanneer de
ene echtgenoot het levensgeluk van zijn partner vernietigt door blijvende
misdragingen te diens opzichte, door habituele uitspattingen of doordat hij
homosexueel, zijn tegennatuurlijke driften volgende, de hoogheid van de hu
welijksgemeenschap in haar essentie schendt'. Hij bepleitte invoering van
een nieuwe echtscheidingsgrond: 'onheelbare tweespalt tussen de echtgeno
ten’ (geïnspireerd op 'tiefe Zerrüttung' uit het Schweizerische Zivilgesetzbuch).
De kamerleden A.C. Ploeg-Ploeg (PvdA) en Fortanier-de Wit verklaarden

489

Hoofdstuk IX
dat zij sympathiek stonden tegenover Stokvis' amendement, maar vroegen
hem het in te trekken. Een algemene herziening van het echtscheidingsrecht
was immers niet aan de orde. Stokvis kreeg alleen zijn communistische par
tijgenoten mee.
CH-kamerlid Van der Feltz vermoedde dat het resultaat van het ontwerp
niet al te groot zou zijn. De overweging in de considerans dat het ontwerp er
mede toe zou bijdragen dat er minder lichtvaardige huwelijken gesloten zou
den worden, deed hij af met: onzin. Hij diende twee amendementen in. In
het eerste werd de verplichting voor de gezinsrechter geschrapt om de ge
zinsraad met een verzoeningspoging te belasten. Er waren immers hopeloze
gevallen waarbij dat overbodig was. Het tweede amendement moest een
verkorting van de termijn waarbinnen de gezinsraad rapport uitbracht mo
gelijk maken.
Ploeg-Ploeg was veel enthousiaster dan Van der Feltz.55 Zij sprak van 'een
aanvaardbare weg om het euvel van lichtvaardige echtscheiding te beper
ken'. Volgens haar kwamen er nogal wat van dat soort echtscheidingen voor.
Uit een Engels onderzoek zou blijken dat in 88% van de gevallen echtschei
ding voortkwam 'uit nietswaardige oorzaken: zand in de spinazie; een pud
ding die te slap was; slurpende geluiden bij het soep eten; het eten van be
schuit in bed; de gewoonte om bij het lopen op de trap een deuntje te fluiten;
het altijd open laten staan van deuren; een afzakkende rok; de naad van de
kous, die altijd scheef zit'. Het ontwerp maakte het mogelijk dat men zich in
alle rust kon verdiepen in de vraag of er werkelijk iets aan de hand was. Op
twee punten wilde mevrouw Ploeg amenderen: het dwingend karakter van
de inschakeling van de gezinsraad en de vermelding in het verzoekschrift tot
welk kerkgenootschap de echtgenoten behoren. Zij wenste respectievelijk
een facultatieve inschakeling van de raad en de mogelijkheid een bepaalde
niet-kerkelijke wereld- of levensbeschouwing te vermelden.
De KVP was bij monde van Bachg het meest positief:'(...) wij als wetgever
hebben nu een zekere roeping om wat hier is geboden, gaaf en onverzwakt
tot wet te brengen.' Hij wees nadrukkelijk op de bepaling dat de behandeling
van de zaak op verzoek van de echtgenoten of de rechter aan een particulier
bureau kon worden opgedragen. Voor de katholieken zou het zwaartepunt
waarschijnlijk komen te liggen bij de Nationale Commissie voor Huwelijks
voorlichting die 26 plaatselijke bureaus had. Bachg vroeg de minister die bu
reaus te subsidiëren. Verder besteedde hij in zijn rede veel aandacht aan de
samenstelling van de gezinsraden. Hij stelde een amendement voor dat de
leden tot geheimhouding verplichtte. Hierdoor zou het vertrouwen in de ra
den worden vergroot.
Stokvis betoogde dat het ontwerp simpelweg uit was op het bemoeilijken
van scheidingen. Hij had met verbazing geluisterd naar de trivialiteiten van
mevrouw Ploeg. De praktijk had hem namelijk geleerd dat echtscheiding in
meer dan 98% van de gevallen onontkoombaar was. Er bestonden vrijwel
geen lichtvaardige echtscheidingen. Het was verkeerd nieuwe vertragingen
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in te voeren. Pro-deo-echtscheidingszaken duurden toch al enige maanden.
Hij stelde nog een amendement voor waarin de gezinsraad verplicht werd
binnen drie maanden met een rapport op de proppen te komen.
Tot slot de W D . Fortanier-de Wit zag 'zeer bedenkelijke kanten' aan de
voorgestelde verzoeningsprocedure: de verplichting die aan de gezinsrechter
werd opgelegd om bij niet-vereniging de echtgenoten naar de gezinsraad te
verwijzen,,het ontbreken van de geheimhoudingsplicht voor de leden van de
gezinsraad en de verschijningsplicht van echtgenoten, ouders en derden
voor die raad. Ten aanzien van het laatste vroeg zij zich af wat daar precies
van verwacht werd: er was toch geen spreekplicht?
Minister Mulderije had weinig ruimte om te manoeuvreren. KVP en PvdA
hadden de zaak tevoren, met behulp van Mulderije, aardig dichtgetimmerd.
Hij riep de Kamer op de verzoeningspoging een redelijke kans te geven. 'In
de bemoeienis van de verzoeningskamer schuilt een geestelijk wapen, n.1.
van vermaning, van opvoeding tot duldzaamheid, van het uitspreken van de
eigen persoonlijke moeilijkheden tegenover de ander', aldus de minister.56
Mulderije wilde de verplichte verwijzing naar de gezinsraad handhaven. De
gezinsrechter was immers vaak niet in staat diepgaand onderzoek te verrich
ten. De minister vreesde dat bij facultatieve verwijzing de rechter twijfelach
tige gevallen te snel terzijde zou leggen. Het amendement-Van der Feltz, dat
voorstelde de verplichting te schrappen, werd door de minister ontraden en
vervolgens niet aangenomen. W D , CPN, SGP, Gerbrandy (ARP) Van der
Feltz en Schmal (CHU) stemden voor; KVP, PvdA en het merendeel van
ARP en CHU tegen. Een amendement-Ploeg-Ploeg dat in de praktijk hetzelf
de resultaat zou hebben als het voorstel van Van der Feltz werd ingetrokken.
De in de wet opgenomen mogelijkheid dat de raad in dringende omstan
digheden ook binnen drie maanden een rapport kon uitbrengen, maakte
voor de PvdA het dwingend karakter van verwijzing naar de raad draaglijk.
De minister wees een verkorting van de termijn waarbinnen de gezins
raad zijn rapport moest uitbrengen eveneens van de hand. De raad moest gezinsbezoek afleggen, gesprekken voeren met de echtgenoten samen en af
zonderlijk, het rapport opstellen. Drie maanden was hiervoor het minimum.
Verder was het dus mogelijk in bijzondere gevallen de termijn te verkorten,
mits gemotiveerd. De amendementen van Van der Feltz en Stokvis over ver
korting van de termijn werden uiteindelijk beide verworpen. De minister
verklaarde zich bereid het amendement-Bachg (geheimhoudingsplicht voor
de leden van de gezinsraad) over te nemen. De KVP-wens om de particuliere
bureaus te subsidiëren werd niet gehonoreerd. Mulderije vreesde dat die bu
reaus dan zouden veranderen in professionele instellingen met vaste krach
ten. Dat was niet de bedoeling. Hij antwoordde Bachg verder dat hij leden
van de gereorganiseerde voogdijraden wilde belasten met de bezetting van
de gezinsraden. Op het departement werd nog aan een voorstel gewerkt.
Mulderije weigerde de bepaling over voorgeleiding te schrappen. Dit was
bedoeld om te voorkomen dat men door eenvoudig weg te blijven de ver-
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zoeningspoging frustreerde. Op de opmerking van Fortanier-de Wit dat er
geen spreekplicht bestond, sprak de minister van Justitie op 27 maart 1952 de
zedenmeesterachtige woorden: '(...) liever zou ik hiervan willen afstappen
om de mensen onder omstandigheden, als hier bedoeld, niet al te wijs te ma
ken.'57
Tot slot dreigde een futiliteit nog roet in het eten te gooien: het amendement-Ploeg-Ploeg met betrekking tot de vermelding in het verzoekschrift
van het kerkgenootschap. Fortanier-de Wit verklaarde namelijk dat zij prin
cipieel op het standpunt stond dat aanhangers van het Humanistisch Ver
bond dit op het formulier uitdrukkelijk konden vermelden. Pater J.G. Stok
man (KVP) maakte vervolgens bezwaar tegen het op een lijn stellen van
kerkgenootschappen en organisaties van levens- en wereldbeschouwelijke
aard. Voor katholieken was dat onaanvaardbaar: een kerk was geen mense
lijke instelling. Dit bracht Burger (PvdA) op het spreekgestoelte, die de af
wezige mevrouw Ploeg verving. Hij was verbaasd dat er plots zo principieel
gesproken werd. Het ging hier om het al of niet informeren van de gezins
raad, 'geen vraagstuk voor een theologisch debat'.58 Hij was bereid de tekst
enigszins aan te passen, zodat er niet langer sprake was van nevenschikking
('desgewenst vermelden van organisaties van ideologisch karakter'). Mul
derije liet de beslissing over aan de Kamer: het amendement werd aangeno
men met 56 (PvdA, KVP, W D ) tegen 23 (ARP, CHU, SGP, CPN) stemmen.
Kort voor de eindstemming verklaarde Fortanier-de Wit alsnog dat de
VVD onoverkomelijke problemen had met de bepaling 'waarbij de echtgeno
ten, ouders en derden door middel van de sterke arm kunnen worden ge
dwongen voor de gezinsraad te verschijnen' en de verplichte verwijzing naar
de gezinsraad. De W D zou tegen stemmen. De communisten sloten zich bij
de liberalen aan omdat Stokvis' amendementen verworpen waren.
De dag na de stemming schreef Romme in de Volkskrant: '(...) hiermee is
andermaal een programpunt van de KVP verwezenlijkt.'59 Later bleek dat hij
te vroeg gejuicht had. Het 'wetsontwerp ter voorkoming van lichtvaardige
echtscheidingen' had nog een lange weg te gaan. Twee maanden nadat het
stuk de Tweede Kamer gepasseerd was, stuurden de voorzitters van de
voogdijraden een adres naar de Eerste Kamer waarin zij schreven dat de in
het ontwerp vervatte verzoeningstaak voor de voogdijraden in de praktijk
onuitvoerbaar was. Minister L.A. Donker (PvdA), de opvolger van Mulde
rije, verdedigde het voorstel pas op 10 mei 1955 in de Eerste Kamer, nadat
het wetsontwerp tot reorganisatie van de voogdijraden het Staatsblad ge
haald had. Donker had grote moeite om het stuk, na zeven jaar, over de
streep te krijgen: KVP, CHU en ARP stemden vóór, PvdA(!), W D en CPN
tegen. PvdA-woord voerster H. Verwey-Jonker verklaarde: 'Er is maar één
woord voor dit wetsontwerp, dat is het woord lichtvaardig. Dat geldt voor
de diagnose, de therapie en de middelen.' Er werd vooral gediscussieerd
over de vraag of er werkelijk wel eens lichtvaardig gescheiden werd. I.A.
Diepenhorst (ARP) meende dat dit inderdaad voorkwam: 'Niet altijd is de
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oorzaak zo tastbaar als in een Pittsburghs geval, toen een dame huwelijksontbinding vorderde, omdat haar man, die haar anders alleen op Kerstmis
sloeg, dit nu ook op andere feestdagen deed.'60 De Wet tot wijziging van de
bepalingen enz. ten einde lichtvaardige echtscheidingen tegen te gaan,
kwam op 20 mei 1955 in het Staatsblad, maar zou nimmer in werking treden.
Godsdienstige overtuigingen en levensbeschouwingen lagen blijkbaar te ver
uit elkaar om tot een goede regeling van het echtscheidingsrecht te komen.
Het slijten van de normatieve en de introductie van de sociologische benade
ring van 'het echtscheidingsprobleem' in de jaren zestig leidden ertoe dat pas
in 1971 een einde aan deze onmacht kwam.61

Wanneer vereist de maatschappelijke ontwikkeling nieuwe
wetgeving?
Mulderije loodste de Beginselenwet Gevangeniswezen en de Pleegkinde
renwet door het parlement. Daaraan hadden zijn voorgangers jarenlang ge
werkt. Bij de Beginselenwet moest de minister op het laatste moment zelfs
dreigen met intrekking wanneer een amendement van zijn partijgenoot Van
der Feltz zou worden aangenomen. Beide onderwerpen zijn uitgebreid be
handeld in deel 3, band B van de serie Parlementaire geschiedenis van Neder

land na 1945.62
In de periode-Mulderije werd ook geprobeerd op andere rechtsgebieden
tot fundamentele vernieuwing te komen. Dat lukte enkel met de Advoca
tenwet en de Wet Oorlogsstrafrecht, die hierna ter sprake komen. De voorbe
reidingen tot een algehele herziening van het Burgerlijk Wetboek zouden
nog tientallen jaren in beslag nemen. Het nieuw BW was tot 1992 een goed
excuus om wetgeving op privaatrechtelijk terrein op te houden of op de
lange baan te schuiven. Dat bleek bijvoorbeeld al in 1951 bij de behandeling
van het wetsontwerp dat mede-eigendom van appartementen mogelijk
maakte en in 1952 bij de discussie in de ministerraad over een wettelijke re
geling inzake stichtingen en instellingen.63 'Eerst wachten op BW-voorstellen' was, zoals hiervoor bleek, ook een van de argumenten om de 'echtscheidingsknoop' vooralsnog niet door te hakken.
Voor de Grondwet gold hetzelfde als voor het BW. Pas in 1983 kwam het
tot een algehele herziening. Op aandringen van Van Maarseveen presen
teerde de op 27 april 1950 geïnstalleerde staatscommissie-Van Schaik in het
najaar van 1951 een aantal voorstellen voor partiële herziening. Weldra bleek
dat de minister een aantal zaken voor de verkiezingen van 1952 had willen
forceren die daarvoor nog niet helemaal rijp waren, zoals uitbreiding van het
aantal leden der Eerste en Tweede Kamer. Op 18 november 1951 stierf Van
Maarseveen, overwerkt, in het harnas. Hij werd opgevolgd door Beel, die in
de ministerraad over de grondwetsherziening lang niet zo'n voortvarende
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toon aansloeg als zijn voorganger en die daarbuiten op steeds meer weer
stand stuitte.64
Het parlement drong in de periode-Mulderije o.a. nog aan op een oplos
sing van het politievraagstuk, rechtsbijstand aan minvermogenden, legalise
ring van adoptie, versnelling van het burgerlijk proces, een wet op de admi
nistratieve rechtspraak, vernieuwing van de vreemdelingenwet, verbetering
van de wetgeving tegen dierenmishandeling, regels inzake de bloedproef,
strafbaarstelling van rechtspersonen en een juridisch vervolg op de corpora
tieve PBO (verplichte bedrijfsrechtspraak, stakingsverbod, invoering arbeidersmedezeggenschap in het vennootschapsrecht). Mulderije verzuchtte op
een bepaald moment zelfs: 'Is er wel voldoende begrip bij de Kamer, dat de
minister ook nog meer te doen heeft dan aan de wetgeving mede te werken,
immers hij bovendien een Departement heeft te beheren met alles wat zich
daaromheen beweegt? Dat is geen kleinigheid.'65
Mulderije beschouwde 'de voortdurende aanpassing van de wetgeving
aan de zich steeds vernieuwende eisen van het maatschappelijk leven', als
een van de hoofdpunten van zijn beleid.66 Hij was van mening dat wetge
ving niet vooruit moest lopen op 'nieuwe verhoudingen die organisch in het
maatschappelijk leven tot groei moeten komen’. De KVP-wensen ten aanzien
van het vennootschapsrecht en de bedrijfsrechtspraak liepen volgens de mi
nister te ver vooruit en waren dus vooralsnog niet levensvatbaar. Een rege
ling van de bloedproef en de strafbaarstelling van rechtspersonen wilde de
minister pas beproeven als 'de rechtsontwikkeling der praktijk' zo ver was.
Voor nieuwe wetgeving terzake van de werkstaking gaf de minister als te
genargument 'dat men het maatschappelijk leven zo min mogelijk in door
strafsanctie te handhaven voorschriften moet inrijgen'. Mulderije was voorts
van mening dat de verschillende standpunten over adoptie en de opvattin
gen over een reorganisatie van de politie nog te ver uiteenliepen om zijner
zijds met nieuwe voorstellen te komen. Verdere studie was ook nodig om tot
wetgeving te komen op het gebied van de administratieve rechtspraak en de
voorwaardelijke invrijheidstelling. Van de urgentie van uitbreiding van de
strafbaarstelling van dierenmishandeling was de minister aanvankelijk niet
overtuigd. Molenaar, Stokvis, Zandt en R.H. de Vos van Steenwijk (VVD)
pleitten voor een algemene Dierenwet. Uiteindelijk verklaarde Mulderije
zich bereid een schulddelict in het Wetboek van Strafrecht op te nemen. De
ontwikkeling van denkbeelden over dierenbescherming was immers nog
niet afgesloten. 'Laten we het hoofd koel houden', aldus de minister.67
'Geen wet komt tot stand die niet waarlijk nodig is', verklaarde de minis
ter van Justitie op 17 april 1952 in de Eerste Kamer.68 Uit het bovenstaande
kan de conclusie worden getrokken dat de minister vond dat er in die tijd
weinig nieuwe wetten waarlijk nodig waren. Hij wekte de indruk de boot
steeds af te houden. Wetgeving had geen prioriteit in de periode dat Mul
derije het departement van Justitie bestierde. Hem was eenvoudig te weinig
tijd gegund en hij had het te druk met andere, bestuurlijke beslommeringen.
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Fundamentele wetten als de Beginselenwet, de Pleegkinderenwet, de Advo
catenwet en de Wet Oorlogsstrafrecht - deze laatste wet zal in de paragraaf
over de naweeën van de Tweede Wereldoorlog worden besproken - haalden
in zijn periode het Staatsblad, maar hadden een lange voorgeschiedenis.
Daarnaast werd enkel op de terreinen van het burgerlijk procesrecht, het
vreemdelingenbeleid en de justitiële documentatie enige vooruitgang ge
boekt; géén nieuwbouw maar renovatie.

De advocatenwet die door niemand warm verdedigd werd *
De balie kende sinds 1929 een losse organisatievorm. In de negentien arron
dissementen vormden de gezamenlijke advocaten orden, die onafhankelijk
van elkaar functioneerden, elk onder leiding van een deken en met een eigen
raad van toezicht en discipline. De enige landelijke binding werd gevormd
door de in 1915 opgerichte Nederlandse Advocatenvereniging, waarin ove
rigens niet alle advocaten verenigd waren. Een orgaan dat namens de gehele
balie kon optreden bestond niet. Binnen de balie was sinds 1929 het besef
gegroeid dat er een centrale leiding nodig was, die bindende richtlijnen kon
geven en tuchtmaatregelen kon nemen.®
Een voorstel tot reorganisatie dat was uitgewerkt op verzoek van de Ad
vocatenvereniging werd in november 1946 met ruime meerderheid door de
leden aangenomen. Minister Van Maarseveen nam het voorstel, dat gegoten
was in de vorm van een concept-wetsontwerp, in hoofdlijnen over. Op 3 juli
1948 diende hij een eigen ontwerp in.70 Alle Nederlandse advocaten zouden
automatisch lid worden van de orde van advocaten, een publiekrechtelijk li
chaam.
Verordeningen van de orde zouden onderworpen zijn aan repressief toe
zicht door de Kroon. Het bestuur zou worden gevormd door een algemene
raad van zes gewone leden en een deken. De bestaande plaatselijke orden
moesten een college van afgevaardigden kiezen. Dat college werd belast met
de keuze van het bestuur, het vaststellen van de (door de algemene raad
voorgestelde) verordeningen en de benoeming van de leden van het hof van
discipline. De minister stelde in het ontwerp één centrale appèlinstantie
voor: het hof van discipline bestaande uit vijf leden die allen tot de advoca
tuur behoorden.
Op 28 maart 1950 bracht de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht
een W uit. Inmiddels was er in de wereld van de advocatuur fel geprotes
teerd tegen 'de overval van de ordenaars op rechtsgebied’.71 De commissie
achtte de regeling van de verkiezing van het college van afgevaardigden on
bevredigend. Verder had zij bezwaren tegen het 'delicate en meest bestreden

* De tekst van deze paragraaf is van de hand van P.P.T. Bovend'Eert en J.C.F.J. van Merriën
boer.
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punt'72 om de tuchtrechtspraak geheel in handen van de advocaten zelf te
leggen. Om de schijn van partijdigheid te vermijden was het gewenst leden
van de rechterlijke macht op te nemen in het hof. De commissieleden meen
den unaniem dat de zittingsduur van de leden van het hof aan een bepaalde
tijd moest worden gebonden.73
Minister Struycken kwam ten dele tegemoet aan de bezwaren.74 Hij toon
de zich bereid de eisen voor de verkiesbaarheid voor het college van afge
vaardigden te versoepelen. Inzake de tuchtrechtspraak bleef de minister bij
zijn eigen voorstel. Hij was bereid de benoeming in het hof te verbinden aan
een termijn van vijf jaren. De commissie was hiermee niet tevreden.
In januari 1951 voerde zij nader mondeling overleg met Struycken. Uit
eindelijk ging de minister akkoord met een gemengde samenstelling van het
hof.75
Het duurde hierna nog meer dan een jaar voordat de openbare behande
ling plaatsvond. De kabinetscrisis van begin 1951 was daaraan mede debet.
Belangrijker was een protestactie van de balie in Den Bosch. In 1950 ver
klaarde de orde in die plaats zich, met 22 stemmen vóór en negen tegen, te
genstander van 'ordening van het meest vrije beroep'. Bij wijze van referen
dum werden enquêteformulieren verzonden naar alle praktizerende advoca
ten in Nederland, dat waren er in die tijd ongeveer 1900. De teruggestuurde
antwoorden luidden: 700 tegen, 139 vóór. Hier sprak eindelijk de niet-actieve
zwijgende meerderheid van de beroepsgroep, aldus de tegenstanders van
het ontwerp. Velen vonden een regeling niet nodig omdat best voortgewerkt
kon worden met datgene wat er was. Minister Mulderije achtte het votum
weliswaar niet representatief, maar besloot in maart 1951 de mondelinge be
handeling van het ontwerp toch uit te stellen totdat de advocatuur zich een
definitief oordeel had gevormd. Mogelijk stond Mulderije minder positief
tegenover het ontwerp dan zijn voorganger en heeft hij de zaak willen trai
neren. Het ontwerp was intussen door zijn voorgangers toch zodanig bijge
schaafd, dat de tegenstand vanuit de balie verminderde. Eind 1951, begin
1952 was de stemverhouding 349 vóór en 307 tegen.76 Deze uitslag was
waarschijnlijk nog geflatteerd omdat niet gestemd werd over het wetsont
werp maar over de vraag: 'Bestaat er behoefte aan een wettelijke regeling
van de organisatie van de Nederlandse advocatuur?’ Onder de voorstem
mers behoorden verschillende tegenstanders van de wijze waarop dit in het
ontwerp-Advocatenwet was neergelegd.
De mondelinge behandeling door de Tweede Kamer vond uiteindelijk
plaats op 11 maart 1952.77 Het was volgens Wttewaall van Stoetwegen de
best mogelijke regeling. Stokvis hield een uitvoerige, fundamentele beschou
wing. Op een aantal onderdelen wilde hij amenderen. Allereerst bepleitte hij
de mogelijkheid van een geldboete als disciplinaire straf. Daarnaast vond hij
het principieel onjuist dat berisping openbaar gemaakt werd. Stokvis bleek
aan het eind van zijn betoog plotseling onoverkomelijke bezwaren te hebben
tegen verordenende bevoegdheid voor de orde, de kern van het ontwerp. Hij
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vreesde dat een meerderheid van de leden een minderheid zou kunnen bin
den en voor hen de uitoefening van een praktijk onmogelijk zou maken.
E.P. Verkerk (ARP) was 'welwillend neutraal'. Hij juichte het toe, dat er
uiteindelijk gekozen was voor een gemengd hof van discipline. Hij kwam
verder met een eigen amendement, waarin werd voorgesteld om bij amvb de
normen voor openbaarmaking van een berisping vast te leggen. Burger vond
het niet redelijk dat jonge, niet-stemgerechtigde advocaten, die nog geen drie
jaren lid waren van de balie, moesten bijdragen in de kosten. Hij diende een
amendement in dat beoogde de contributieverplichting te beperken tot de
stemgerechtigden. Burger vond het verder onaanvaardbaar de leden van de
rechterlijke macht voor het leven te benoemen. De positie van de leden-advocaten zou hierdoor te zeer worden verzwakt. N. van den Heuvel (KVP)
verdedigde een hoger beroepscollege van louter advocaten. Een gemengd
hof beschouwde hij als een overgangsinstelling. Namens de W D tenslotte
toonde G. Vonk zich allerminst tevreden. Het ontwerp neigde naar perfec
tionisme en collectivisme. Dat was te meer bedenkelijk omdat het het meest
vrije en edele beroep betrof dat in de vrije wereld bestond! De zucht zich aan
de regelgeving te onttrekken zou des te groter zijn.
Minister Mulderije wees in zijn antwoord geldboetes af omdat de tucht
colleges reeds over voldoende andere disciplinaire middelen beschikten. Hij
was wel bereid in de wet op te nemen, dat de advocaten in het hof telkens
voor vijf jaren zouden worden gekozen. Met betrekking tot de openbaarma
king van de berisping wilde hij het ontwerp handhaven. Een zekere publici
teit was niet in strijd met het karakter van deze straf. Regeling bij amvb was
niet noodzakelijk. Het amendement-Burger tenslotte was volgens de minis
ter niet nodig omdat het ontwerp de mogelijkheid bood van gedifferentieer
de contributie.
Het amendement-Burger werd uiteindelijk toch zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. De minister leed dus een kleine nederlaag, zelfs zijn ei
gen fractie stemde vóór. Een (op het laatste moment bijgesteld) amendement-Stokvis, dat de zittingsduur van alle leden van het hof op vijf jaar be
paalde, werd eveneens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Stokvis
nam zijn amendement over geldboetes terug. De andere amendementen
sneuvelden bij stemmingen door zitten en opstaan. Bij de stemming over het
gehele ontwerp liet de CPN 'tegen' aantekenen.
Het ontwerp-Advocatenwet kreeg in de Eerste Kamer geringe belangstel
ling. Bij de openbare behandeling op 18 juni 1952 voerde oud-minister Wijers
(KVP) als enige senator het woord. Een opvallend aspect van diens rede was
de aandacht voor de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. Wijers
meende dat dit vraagstuk eigenlijk in het ontwerp had moeten worden gere
geld, omdat hierin een bepaling was opgenomen die voorschreef dat advoca
ten en procureurs aan onvermogenden rechtsbijstand dienden te verlenen
zonder enige vergoeding. Mulderije antwoordde hem dat de balie de prodeo-last 'uit hoofde van haar traditie en historie' vrijwillig op zich had geno-
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men. De staat had haar dit niet opgedrongen. Er moest hierover eerst maar
eens een fundamentele discussie gevoerd worden. De minister deelde mee
dat overleg binnen de regering er vooralsnog niet toe geleid had dat gelden
voor een bevredigende regeling van de pro-deo-rechtshulp beschikbaar kon
den worden gesteld. Dat laatste was niet helemaal juist. De ministerraad was
namelijk een maand eerder in beginsel akkoord gegaan met een jaarlijkse uit
gave voor de rechtsbijstand in civiele zaken aan minvermogenden van om
streeks ƒ 1 miljoen. Over de concrete uitwerking was uitvoerig gediscussi
eerd, maar men had nog geen overeenstemming bereikt.78
Wijers repte nog over het ontbreken van enthousiasme bij een groot deel
van de balie en over de lauwe behandeling in de Tweede Kamer. 'Werkelijk
warme verdediging vond het (ontwerp) bij niemand.' Veel advocaten waren
volgens hem bang hun vrijheid te verliezen. De minister vond die vrijheid
maar betrekkelijk. De advocaat was prisonnier de sa liberté: het vrije beroep
van de advocatuur 'kan eerst tot werkelijke ontplooiing komen, wanneer
men zich bezint op de gebondenheid, die voor de raadsman nodig is om de
rechtzoekende op verantwoorde wijze aan zijn recht te helpen'. Gecodifi
ceerde, te handhaven regels waren dan essentieel. Het wetsontwerp werd
zonder hoofdelijke stemming aangenomen, de CPN was ook in dit huis te
gen.79 De weerstand in de advocatuur had een jaar uitstel opgeleverd, maar
had niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in de periode-Mulderije. Zijn
voorgangers bleken het ontwerp voldoende bijgeschaafd te hebben.

Het oplappen van het burgerlijk procesrecht
Het kabinet-Drees-Van Schaik had in 1950 gekozen voor een partiële herzie
ning van de civiele procedure. Die procedure was te traag en formalistisch,
maar een radicale wijziging werd van de hand gewezen, vooral op aandrin
gen van de rechterlijke macht.80 De regering was van plan het burgerlijk pro
cesrecht in vier etappen te herzien. Op 8 februari 1951 ontvouwde minister
Struycken de grote lijnen: 'Tot de eerste fase behoren een aantal wijzigingen
van gevallen die zich niet in ieder proces voordoen: wijziging van de eis, toewijziging van een erkend gedeelte van de eis, verwijzing bij onbevoegdheid.
De tweede fase omvat herziening van speciale procedures: de kantongerechtsprocedure en de cassatieprocedure. In de derde fase zal getracht wor
den meer dan tot dusver de unus judex in te schakelen en een eenvoudige
procesgang voor eenvoudige zaken te vinden, terwijl in de vierde fase het
bewijsrecht zal moeten worden opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.'81
Op 15 maart 1950 was een ontwerp ingediend waarin werd voorgesteld
de mogelijkheid tot het houden van voorlopige getuigenverhoren uit te brei
den. Hierdoor kon al in een vroeg stadium de toedracht van de feiten wor
den vastgesteld en konden de proceskansen worden ingeschat. Dit kon ertoe
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leiden dat van verweer werd afgezien of dat de eis werd ingetrokken. Op
voorstel van de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht werd besloten
echtscheidingszaken hiervan uit te sluiten; gevreesd werd dat twistende
echtgenoten voorlopige getuigenverhoren zouden uitlokken, bijvoorbeeld
over gepleegd overspel. Bij de openbare behandeling sprak de PvdA op
nieuw haar voorkeur uit voor een radicale wijziging van het burgerlijk pro
cesrecht. Het ontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen en
verscheen op 18 juli 1951 in het Staatsblad.82
Op 3 november 1950 diende Struycken een voorstel in tot wijziging van
artikel 134 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op grond van die be
paling was het voor de eiser in een civiele procedure uitgesloten om tijdens
het geding zijn eis te veranderen of te vermeerderen. De minister wilde dit
wèl mogelijk maken, mits de verdediging voor de gedaagde hierdoor niet
onredelijk bemoeilijkt werd of het geding niet onredelijk vertraagd werd.
Ondanks protesten van de vaste commissie hield Mulderije vast aan zijn op
vatting dat de rolrechter (in een eenvoudige procedure zonder beroepsmoge
lijkheid) moest beslissen of er daadwerkelijk van onredelijke bemoeilijking of
vertraging sprake was. Op 25 maart 1952 passeerde het ontwerp de Tweede
Kamer zonder hoofdelijke stemming.83
In de tweede fase kwamen het geding in cassatie en de civiele kantongerechtsprocedure aan de beurt. Struycken kwam op 8 februari 1951 met een
ontwerp waarin een herziening van het geding in cassatie in burgerlijke za
ken werd voorgesteld. In hetzelfde ontwerp werden de gronden voor het be
roep in cassatie uitgebreid. De term 'wet' werd vervangen door 'recht', waar
door de cassatierechter voortaan ook ongeschreven recht (zoals gewoonte
recht en volkenrecht) kon toetsen. Burger, die jaar in jaar uit gepleit had voor
een fundamenteel gewijzigde, snelle civiele procedure, sprak er in de Kamer
zijn verbazing over uit, dat de regering de cassatiegronden wilde uitbreiden.
Hierdoor zou de procesduur waarschijnlijk worden verlengd en zouden de
proceskosten worden verhoogd.84 Het ontwerp kwam in de periode-Mulderije niet meer in behandeling.
Mulderije kwam op 5 januari 1952 met een voorstel tot herziening van de
civiele kantongerechtsprocedure. De helft van de zaken voor het kantonge
recht (totaal: 50.000 per jaar) waren eenvoudige verstekzaken waarbij het
ging om kleine geldvorderingen. Voor deze zaken was een langdurige, for
mele procesgang niet nodig. In het ontwerp werd voorgesteld de procedure
met een verzoekschrift te laten beginnen. Als er geen verweer volgde kon de
kantonrechter het geding vlot afdoen en de eiser in staat stellen zijn vorde
ring te innen. In de ministerraad verdedigde Mulderije het voorstel als 'een
proef om de oude sleur, waarbij ook de behandeling van eenvoudige zaken
zeer lang duurt, te doorbreken'.85 Het probleem van de voorgestelde rege
ling was dat de deurwaarders (ongeveer tweehonderd in totaal) en de staat
de dupe werden van de afschaffing van de kantongerechtsdagvaardingen.
Het kostte de staat registratie- en zegelrechten, terwijl de deurwaarder een
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deel van zijn praktijk verloor. Ter compensatie werd voorgesteld de kring
van kantongerechtsgemachtigden te beperken tot advocaten, procureurs en
(kandidaat-)deurwaarders. Daartegen werd weer fel geprotesteerd door de
zgn. 'zaakwaarnemers' of 'rechtskundige adviseurs'. De Nederlandse Vereni
ging van Rechtskundige Adviseurs streefde al lange tijd naar erkenning door
middel van een wettelijke regeling van vestigingseisen. Stokvis, Tjeenk W il
link en vooral Kolff maakten zich sterk voor de bonafide rechtskundig advi
seur, 'de advocaat van de kleine man',86 maar Mulderije was niet van plan op
verzoek van 'een vereniging met een betrekkelijk gering aantal leden' een ge
sloten beroepsstand te creëren. Er moest eerst maar eens vanuit de maat
schappij een soort van ordening opkomen. Hij wilde geen officieel cachet
geven aan een beroep dat dit nog niet verdiende. Ook op dit terrein had de
wetgever nog niets te zoeken. Kolff was niet gelukkig met het standpunt van
zijn partijgenoot-minister. Tot een behandeling van het wetsvoorstel door
Mulderije kwam het niet. Uit de kring van kantonrechters kwam veel kritiek,
die nader bestudeerd moest worden.
Ondanks het feit dat het parlement op de hoogte was van de keuze voor
een partiële herziening van het burgerlijk proces in vier etappen, werd Mul
derije bij verschillende begrotingsbehandelingen nog steeds achtervolgd
door voorstanders van radicale veranderingen die de druk op de ketel hiel
den. 'Wanneer iemand bij een advocaat komt om zijn recht te zoeken en deze
persoon is niet al te rijk met middelen gezegend, moet men hem beslist afra
den, dat recht door middel van een civiele procedure te zoeken, want men
kan dan voorspellen, dat die procedure jarenlang zal duren en veel geld zal
kosten', aldus senator P.J. Witteman (KVP), tevens advocaat te Amsterdam,
op 16 april 1952. Tjeenk Willink betwijfelde 'of de weg van partiële herzie
ningen niet op langzame wijze zal voeren naar een lappendeken in plaats
van een goed sluitend systeem, waarbij kwaliteit, snelheid en geringe kosten
zoveel mogelijk zullen samengaan'.87 Mulderije bleef echter staan achter de
keuze voor een vrij ingrijpende herziening in etappes die niet te veel mocht
afwijken 'van de aard en tradities van degenen die het moeten hanteren’. In
vergelijking met het buitenland vond hij de kosten van een proces in Neder
land zelfs nog gematigd.88

Vluchtelingen
Decennialang werd door het parlement aangedrongen op vervanging van de
Vreemdelingenwet uit 1849, maar steeds wees de regering dit van de hand
met het oog op 'onzekere tijdsomstandigheden'. Uiteindelijk stelde minister
Wijers op 4 maart 1950 een Permanente Vreemdelingen-adviescommissie in,
naar haar voorzitter de commissie-Schilthuis genoemd. Deze commissie be
stond uit zeven leden; vier van hen waren lid van het parlement. Zij had een
beperkte, adviserende taak.89 De ontwikkelingen op het gebied van het
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vreemdelingenrecht in de periode-Mulderije beperkten zich tot de invoering
van een heffing voor de afgifte van verblijfsvergunningen en grenspassen90
en stevige debatten over het vluchtelingenbeleid.
Witteman (KVP) en J.H. Scheps (PvdA) drongen voortdurend aan op gro
tere tegemoetkomendheid bij de opneming van politieke vluchtelingen.
Witteman pleitte er in de Eerste Kamer voor dat illegale politieke vluchtelin
gen niet zouden worden uitgewezen dan nadat het advies van de commis
sie-Schilthuis was ingewonnen. De minister antwoordde dat er van 1946 tot
1951 tienduizend vluchtelingen en 'verplaatste personen' waren toegelaten,
'een groot aantal gelet op de economische toestand van ons overbevolkte
land'. Hij meende dat illegalen onmiddellijk moesten worden uitgewezen
omdat hun antecedenten niet waren na te gaan, toestroming van andere ille
galen erdoor gestimuleerd werd en terugleiding vaak niet mogelijk was. Ille
gale vluchtelingen die via België of Duitsland kwamen hadden in die landen
gemakkelijk asiel kunnen vragen. Hij zag geen aanleiding steeds het advies
van de commissie-Schilthuis in te w innen:'(...) o.m. om redenen van interna
tionale politiek zal toelating van politieke vluchtelingen uitsluitend ter be
slissing van de regering dienen te blijven.' Molenaar (W D ) sloot zich volle
dig bij de minister aan. Witteman protesteerde. Hij beschouwde een aantal
van tienduizend op een bevolking van tien miljoen niet als groot: 'Ik geloof
dat ook hier moet worden gestreefd naar het in evenwicht brengen van recht
en liefde.' De minister was rigoureus:'(...) het gebeurt nog al eens dat, wan
neer een gedeelte van de familie hier is, ondanks toezeggingen dat hij niet
binnen zal komen, de man toch overkomt of dat blijkt, dat hij hier al lang is
en hij plotseling ontdekt wordt. Dit zijn gevallen die wij niet kunnen gedo
gen in een tijd waarin er toezicht op de vreemdelingen moet zijn. (...) Als wij
hier met milde hand optreden, is het hek van de dam en weten wij niet waar
wij terecht komen. Wij hebben een overbevolkt land, met onvoldoende
werk- en woongelegenheid.'91
Op hetzelfde moment -1 8 juli 1951 - werd in Genève onderhandeld over
een internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen. De con
ferentie werd geleid door oud-senator G.J. van Heuven Goedhart, sinds ja
nuari 1951 Hoge Commissaris voor Vluchtelingenzaken van de Verenigde
Naties. In het verdrag moesten minimumrechten worden vastgelegd. Lidsta
ten mochten vluchtelingen niet uitwijzen naar een land waar hun leven of
vrijheid in gevaar zou komen.92 Minister-president Drees had zich in de mi
nisterraad nog verzet tegen het ontbreken van een onderscheid in behande
ling van legale en illegale vluchtelingen in de ontwerp-conventie èn tegen de
in het ontwerp neergelegde verplichting ook in geval van nieuwe massale
grensoverschrijding geen vluchtelingen terug te wijzen. '(...) Men (dreigt) in
ternationaal bij algemene regelingen altijd verder te gaan dan zou geschie
den, indien men de kwestie rustig zou bekijken voor individuele gevallen.
Gelet op de overbevolking en ligging van ons land (vrees ik) dat een zeer
zware verplichting hiermede wordt aanvaard', aldus Drees. Onder Neder-
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landse druk werd uiteindelijk in Genève gekozen voor de interpretatie dat
het uitzettingsverbod slechts betrekking had op individuele gevallen, niet op
massale grensoverschrijdingen.93
De weinig tegemoetkomende houding van het Nederlandse kabinet werd
doorkruist door een persoonlijke actie van koningin Juliana in september
1951. In een emotionele brief riep zij de Amerikaanse president H.S. Truman
op het initiatief te nemen voor de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk.
Truman antwoordde haar o.a. dat het Congres maatregelen overwoog om
voor vluchtelingen de mogelijkheid in stand te houden tot emigratie. Hij
steunde haar pleidooi voor integratie en assimilatie, maar dat zou zich vol
gens de president vooral moeten voltrekken binnen elk land van verblijf af
zonderlijk. Garanties dat de Verenigde Staten (een deel van) de vluchtelin
gen zouden overnemen die door landen als Nederland waren opgenomen,
werden niet gegeven. Drees had eerder in de ministerraad voor zo'n soort
regeling gepleit.94
De brief van koningin Juliana95 vormde de aanleiding voor Scheps bij de
begrotingsbehandeling op 5 december 1951 uitvoerig stil te staan bij het
vluchtelingenvraagstuk. De strijders in de landen achter het Ijzeren Gordijn,
'soldaten van het leger der geestelijke weerbaarheid', die naar Duitsland wa
ren uitgeweken, konden niet allemaal door dat land worden opgenomen.
Alle vrije landen moesten offers brengen. Wat de minister in de Eerste Ka
mer over dit onderwerp gezegd had, was volgens het PvdA-kamerlid iets
geheel anders dan hetgeen de koningin bedoelde. Politieke vluchtelingen
mochten niet worden behandeld als opgejaagd vee. Mulderije antwoordde
kort: 'De regel moet blijven gelden dat wij vreemdelingen, die clandestien
hier blijven, dat verblijf ontzeggen. Wanneer leven of gezondheid van be
trokkenen gevaar zouden lopen, vindt uitwijzing niet plaats en blijven zij
hier in een zekere detentie, tot een oplossing is gevonden, omdat zij hier na
tuurlijk niet vrij mogen rondlopen.'96
Scheps reageerde zeer ontstemd. 'Men kan tegen Polen, Tsjechen of Balten
die vluchten moeten en die in West-Duitsland geen plaats kunnen vinden en
in hun harde nood naar Nederland, België, Frankrijk, Italië of Zwitserland
trekken, niet zeggen: wij laten u niet toe, gij hebt geen papieren, gij zijt clan
destien hier. (...) Dit zijn mensen, die een machtig stuk van de strijd om de
geestelijke vrijheid hebben gestreden (en die) hier als een zak vuil goed heen
en weer geschopt worden', aldus Scheps. Tot slot kwam hij met een motie
waarin de minister verzocht werd elk individueel geval in goed overleg te
beoordelen en verder te helpen, hetzij door emigratie te bevorderen, hetzij
door opname in het arbeidsproces.97
Mulderije wilde nog altijd geen pardon voor illegalen. Hij vond de motie
'volstrekt verwerpelijk' en wilde niet 'dat het grenstoezicht zich aldus de tan
den kan laten uitbreken'. Nederland was sinds de bevrijding zijn morele ver
plichtingen ten volle nagekomen. Illegale binnenkomst werd volgens Mulde
rije ook door de Conventie van Genève in beginsel verworpen. De motie zou
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illegale grensoverschrijdingen uitlokken en zou de binnenlandse veiligheid
in gevaar kunnen brengen. Ook spionnen zouden langs de grens kunnen
glippen. Scheps verklaarde daarop toch vast te willen houden aan een of an
dere vorm van gedogen van illegale grensoverschrijding van politieke vluch
telingen. Hij zou zijn motie intrekken als de minister zich bereid verklaarde
hierover een open gesprek aan te gaan met de commissie-Schilthuis. Scheps
herhaalde: '(...) de praktijk van Nederland vloekt met het woord van de ko
ningin.' Wttewaall van Stoetwegen zou tegen de motie stemmen, mits de m i
nister toezegde in dit soort bijzondere gevallen contact op te nemen met de
commissie-Schilthuis. De KVP ging bij monde van Bachg helemaal mee met
de minister. Hoogcarspel (CPN) betoogde dat de motie beoogde asiel te ver
lenen aan 'allerlei fascistische en reactionaire elementen'. Tot slot vroeg J.
Schouten (ARP) om intrekking van de motie, aangezien de minister zich in
middels bereid had verklaard enig overleg te plegen en de zaak nog niet rijp
was voor een beslissing. De kans op aanvaarding van de motie was dus uit
gesloten en in afwachting van nader overleg trok Scheps haar in.98

„D A S I N D W I R

JA W I E D E R !”
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In de Eerste Kamer stelde Witteman zich achter Scheps op. De minister
kwam maar steeds met dezelfde dooddoeners. Kon het niet wat ruimer en
royaler? Mulderije antwoordde dat in 1951 ongeveer tweeduizend vreemde
lingen uitgeleid waren. In een zeer klein aantal gevallen was Nederland wer
kelijk asiel-land. De meeste illegalen kwamen uit Duitsland, waar ze niet in
kampen wilden verblijven, of uit België. 'Zulken kan niet anders dan bij hoge
uitzondering toegestaan worden hier te blijven.'99 De minister was sinds zijn
komst in maart 1951 niet opgeschoven. Over nader overleg tussen Mulderije
en de commissie-Schilthuis als uitvloeisel van de motie-Scheps is niets be
kend. Inmiddels had in februari 1952 op paleis Soestdijk een gesprek plaats
gevonden tussen de koningin, Van Heuven Goedhart en een aantal vooraan
staande Nederlanders. Hier werd het idee geboren voor een Nationaal Comi
té voor Vluchtelingenhulp dat in juni 1952 zou worden geïnstalleerd.100 Ko
ninklijke caritas vulde vooralsnog de leemte die gelaten werd door het uit
blijven van een royaler vluchtelingenbeleid van de Nederlandse regering.

De Justitiële Documentatiedienst
Bij KB van 2 februari 1951 kwam het Besluit Justitiële Documentatie tot stand
dat op 1 mei 1951 in werking trad. De minister lichtte toe dat het hier ging
om een voorziening die alleen binnen de gerechtelijke administratie speelde,
zodat een wettelijke regeling niet vereist was. Om te kunnen beslissen of tot
vervolging zou worden overgegaan, moest het Openbaar Ministerie een 'vervolgingsregister' kunnen raadplegen waarin belangrijke beslissingen (zoals
een voorwaardelijke niet-vervolging) geregistreerd waren. Zo’n centraal ge
coördineerd register bestond niet. Daarnaast waren er geen uniforme regels
voor rechtbanken betreffende de gegevens die moesten worden geregi
streerd.101 Het besluit introduceerde een uniform systeem van registratie in
twee registers: het algemeen kaartregister en het strafregister. Het eerste was
bedoeld als geheugen voor de rechterlijke macht (sepot, vrijspraak, voor
waardelijke beslissingen, transactie etc. werden vermeld naast veroordelin
gen), het tweede was al eerder geregeld in het Besluit Strafregisters van 1896
en bevatte uitsluitend strafrechtelijke veroordelingen. Het strafregister kon
worden beschouwd als een uittreksel van het algemeen register. Nieuw was
dat sinds 1951 ook beslissingen tot buitengerechtelijke afdoening zouden
worden geregistreerd. De registratie werd opgedragen aan negentien door
de rechtbankgriffie beheerde justitiële documentatie-afdelingen (voor in het
arrondissement geboren personen) en een afdeling bij het ministerie van Jus
titie (voor personen die niet in Nederland waren geboren en voor rechtsper
sonen).102
De ontwikkeling van het nieuwe documentatiesysteem hield mede ver
band met de emigratie van velen naar landen als Canada en Australië. De
emigrant had een bewijs van goed zedelijk gedrag nodig. De burgemeester
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kon dit weigeren als de emigrant in zijn jeugd veroordeeld was voor een
peulenschil. Er werd ook druk uitgeoefend door reclasseerders om rehabili
tatie van strafrechtelijk veroordeelden te vergemakkelijken (de resocialisatiegedachte kreeg in deze tijd veel aandacht van strafrechtgeleerden).103 Daar
naast speelden ontwikkelingen op het gebied van het economisch en fiscaal
strafrecht een rol bij de totstandkoming van het besluit. Het trad gelijktijdig
in werking met de Wet op de economische delicten.104
Op 29 juni 1951 werden door het KVP-Tweede Kamerlid N. van den Heu
vel schriftelijke vragen over het besluit gesteld. Mulderije legde uit dat de
regeling beoogde het Openbaar Ministerie en de rechter meer documentatie
te verschaffen. Alle informatie, zelfs van processen verbaal die slechts ver
denkingen ten aanzien van bepaalde personen bevatte, kon belangrijk zijn bij
een beoordeling. Een betere coördinatie kwam bovendien de betrouwbaar
heid van de strafregisters ten goede. De minister verzekerde Van den Heuvel
dat door de documentatiedienst geregistreerde gegevens louter aan justitiële
functionarissen zouden worden verstrekt. Er moest nog gestudeerd worden
op de vraag of de voorschriften betreffende het geven van inlichtingen uit
strafregisters (aan niet-justitiële functionarissen) in een nieuwe wet geregeld
moesten worden.105
In november 1951 drong de Tweede Kamer aan op wettelijke regeling
'voor zover deze documentatie bestemd is om ook buiten de rechterlijke
macht te worden gebruikt', maar Mulderije hield de boot af: van een be
hoefte inlichtingen te geven voor niet-jusititiële doeleinden was hem niets
gebleken. Van der Feltz wilde dat eenvoudige gevallen op den duur van het
strafblad geschrapt zouden worden. Hij had er bezwaar tegen 'dat onbeteke
nende feiten, maar die nu eenmaal als misdrijven zijn gequalificeerd, zoals
een eenvoudig beledigingetje, stroperij van enige appelen, in zijn jeugd ge
pleegd, enz. maar steeds op het strafblad blijven staan (...)'. De minister ant
woordde dat juist met opzet voor twee registers gekozen was om schrapping
mogelijk te maken. Een vonnis kon van het strafblad worden geschrapt en
verdween dan van het strafregister waaruit niet-rechterlijke autoriteiten in
lichtingen konden krijgen. De rechter zou dan via het algemeen kaartregister
toch nog volledig kunnen worden geïnformeerd.106 Uiteindelijk kwam in
1955 de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het
gedrag tot stand, die het hele systeem van 1951 overnam. Het feit dat de re
gering de registratie van justitiële gegevens in beperkte mate toegankelijk
wilde maken voor personen buiten de rechterlijke macht, maakte de wet van
1955 noodzakelijk. In de toelichting bij het ontwerp zou uitgebreid aan de
vragen van Van den Heuvel worden gerefereerd.107
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Naweeën van de Tweede Wereldoorlog
In de periode 1951-1952 was de laatste akte van de bijzondere rechtspleging
en het naoorlogse rechtsherstel nog niet helemaal voltooid. Een klein aantal
zaken tegen beruchte oorlogsmisdadigers bleef voortslepen.108 Daarnaast
kwamen in die tijd de zware gevallen die tot vijftien jaren gevangenisstraf of
meer veroordeeld waren aan de beurt voor gratiëring, te toetsen aan veel
mildere maatstaven dan die uit 1945-1946.109 Beslissingen hierover werden
genomen op een ondoorzichtige wijze die weerstand opriep bij grote delen
van de bevolking. De minister van Justitie had nog steeds zijn handen vol
aan het herstel van rechten, verhoudingen en situaties die in bezettingstijd
en in de chaotische periode daarna waren scheefgetrokken: vraagstukken ten
aanzien van de confiscatie van Duits vermogen, de actie van gezuiverde
ambtenaren (de F-221'ers) voor rehabilitatie, de registratie en het rechtsher
stel van door de Duitsers geroofde joodse effecten, de interpretatie van de
wet die de schadeloosstelling regelde van degenen die na 1945 ten onrechte
als politiek delinquent gevangen waren gezet110 en de financiële chaos bij het
Nederlands Beheersinstituut.
Wat het laatste betrof: de Algemene Rekenkamer weigerde pertinent alle
rekeningen van 1945 tot 1949 van het NBI (dat vermogens van politieke de
linquenten, 'foute' organisaties en vijandelijke onderdanen beheerde of be
heerd had) te vereffenen. In mei 1952 publiceerde de Tweede Kamer een
vernietigend W over het voorstel van Mulderije om deze kwestie af te wik
kelen. Gebleken was dat hierover een felle competentiestrijd woedde tussen
de Rekenkamer en het ministerie van Justitie. De Tweede Kamer koos de
kant van de eerste: 'Slechts zelden ziet de Kamer zich genoodzaakt van haar
gevoelens te doen blijken op een wijze als zij dit in verband met (dit voorstel)
heeft gemeend te moeten doen.' De houding van de regering en de minister
van Justitie werd getypeerd als 'weinig bevredigend'. Men had de indruk
gekregen dat Justitie zich had verzet tegen de Rekenkamer en dat 'komt
goeddeels overeen met verzet tegen de Tweede Kamer in de uitoefening van
haar grondwettelijke rechten'. Na dit ontluisterende verslag liet Mulderije de
zaak rusten. Hij beklaagde zich in de ministerraad dat 'de beheersministers'
onvoldoende in de gelegenheid waren het vraagstuk van het rechtsherstel
tot een oplossing te brengen en pleitte tevergeefs voor de benoeming van een
regeringscommissaris.111 Ten aanzien van de F-221-kwestie en het effectenrechtsherstel leek het beleid ook al even ongecoördineerd, traag en onver
schillig, terwijl de belangstelling vanuit het parlement toch groot was.
In het parlement werd de minister van Justitie bovendien geconfronteerd
met een aantal hardnekkige affaires als uitvloeisel van de bezettingsjaren en
de chaotische periode daarna. De belangrijkste waren de zaak-Menten, de
Velser-affaire en de zaak-Schallenberg. De onthullingen van de zuiveringsinstanties en van de Enquêtecommissie 1940-1945, tegen de achtergrond van
de nederlaag in Indonesië en de steeds heviger wordende Koude Oorlog,
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creëerden een sfeer van achterdocht en verdachtmakingen. De geloofwaar
digheid van politie en justitie was hier in het geding.
Tot slot zou een aantal belangrijke lessen van de zuivering en de bijzonde
re rechtspraak zijn neerslag vinden in de Wet Oorlogsstrafrecht die onder
Mulderije op 10 juli 1952 het Staatsblad bereikte.

Het gratiebeleid

De interpellatie-Stokvis, mei 1951*

karikatuur Van Wieringen, Vrij Nederland, datum
onbekend

De gratieverlening door minister Struycken aan de oorlogsmisdadigers F.
Fischer, F.H. aus der Fünten, J.F. Stöver, H. Köhler en F.W. Christiansen in
januari 1951 schudde het Nederlandse volk en in tweede instantie de volks
vertegenwoordiging wakker. Plotseling besefte men tot welke consequenties
dit in alle anonimiteit gevoerde gratiebeleid had geleid. De verontwaardi
ging in het land was groot, hetgeen onder andere tot uitdrukking werd ge
bracht door het verenigd verzet en de joodse kerkgenootschappen en in dag
en weekbladen.112
Het parlement liet de zaak aanvankelijk
opnieuw op haar beloop. Deels was hier
aan debet de kabinetscrisis, welke op 15
maart eindigde met de totstandkoming
van het tweede kabinet-Drees. Op 22 mei,
ruim vier maanden na de gratieverlening,
vond op initiatief van het CPN-kamerlid
Stokvis een interpellatie plaats over het
gratiebeleid.113 Nu daarenboven de con
trasignerende minister niet langer ter ver
antwoording te roepen was, kon deze in
terpellatie voornamelijk gekarakteriseerd
worden als mosterd na de maaltijd.
Niettemin kreeg het parlement de gele
genheid zich uit te spreken over het ge
voerde èn het nog te voeren gratiebeleid.
Daarbij viel wederom op dat kritiek op
het gratiebeleid, in het bijzonder ten aan
zien van Aus der Fünten en Fischer, voor
namelijk afkomstig was van de kleinere
fracties.

* Deze paragraaf is van de hand van P.P.T. Bovend'Eert.
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Stokvis oordeelde vernietigend over het gevoerde beleid. De toezegging
van de 'Londense' regering, dat 'snel, streng en rechtvaardig' zou worden
recht gedaan, was niet verwezenlijkt. Integendeel, Stokvis sprak van een uit
kwalijke humaniteitsoverwegingen gesproten barmhartigheidspolitiek, die
een smadelijke devaluatie van het begrip gerechtigheid had teweeggebracht
en die een ontoelaatbare interventie van de overheid in de bijzondere rechts
pleging betekende. De rechter was reeds buitengewoon vergevingsgezind en
voorzichtig geweest, daar hij slechts in ongeveer 140 gevallen in hoogste
aanleg de doodstraf had uitgesproken. Het gratiebeleid was volkomen in ne
velen gehuld geweest, met name door vage gronden als 'de redenen van
staatsbelang', een nieuw caoutchouc-begrip ter frustrering der gerechtigheid,
en door het niet publiceren van richtlijnen, die zijns inziens de rechterlijke
macht in geen enkel opzicht konden binden, zodat publicatie de onafhanke
lijkheid der rechterlijke macht geenszins zou aantasten. Behalve van Stokvis
kwam ook zware kritiek van de zijde van J. Terpstra, Gerbrandy (beiden
ARP) en Van der Feltz (CHU). Het hoge percentage gratieringen (67%) was
huns inziens in strijd met het instituut der gratie, dat een pure exceptie, een
individueel, uitzonderlijk correctief op de rechtspleging was. De mede door
deze kamerleden ondersteunde moties-Stokvis, waarin teleurstelling werd
uitgesproken over de gratiëring van Aus der Fünten en Fischer c.s. en waarin
publicatie van de richtlijnen gevraagd werd, werden evenwel door een rui
me kamermeerderheid verworpen. Met name de twee grootste kamerfrac
ties, KVP en PvdA, wezen een veroordeling van het gratiebeleid en publi
catie der richtlijnen van de hand.
In schril contrast met het voorgaande stond de opvatting van de KVP, ten
deze vertegenwoordigd door B.J. Verhoeven, in het dagelijks leven letter
kundige en directeur van een toneelacademie. In een hoogdravende rede vol
bijbelcitaten benadrukte hij de 'goddelijke' rechtsnorm der barmhartigheid
tegenover zondaars en misdadigers, onder andere met de woorden: 'Christus
heeft gezegd: gij hebt gehoord dat tot de ander is gezegd: oog om oog, tand
om tand. Ik echter zeg: wie zijn broeder haat, is een moordenaar.' Ook beriep
hij zich op de slachtoffers van oorlogsmisdadigers met de woorden: '(...) de
doden kunnen zich niet verweren, ook niet in hun barmhartigheid. (...) Wij
geloven dat zij naar normen van goddelijk recht, dat is mede in barmhartig
heid, zouden vonnissen.' In meer juridische bewoordingen voegde KVP-frac
tievoorzitter Romme hieraan toe, dat een kameroordeel over het gratiebeleid
niet mogelijk was, omdat de Kamer onvoldoende kennis van zaken had in
zake de verschillende gratieverleningen.
Ook de PvdA wees, bij monde van Donker, om deze reden een kameruit
spraak over het gratiebeleid van de hand, te meer omdat deze uitspraak
zonder staatkundige betekenis zou zijn, nu de gratieverleningen onder ver
antwoordelijkheid van het vorige kabinet waren geschied. Wel merkte Don
ker op dat er bij de bijzondere rechtspleging fouten gemaakt waren, met
name door de late berechting van de ergste misdaden. Daarnaast bracht hij
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met het oog op de toekomst een nieuw element in de discussie, namelijk het
probleem van de gratie van de levenslange gevangenisstraf. Immers, na ver
loop van tijd (doorgaans 12 a 15 jaren, PB) kon de levenslange gevangenis
straf worden vervangen door gevangenisstraf van bepaalde duur, zodat ter
dood veroordeelden na langere of kortere duur zouden vrijkomen. In ver
band met deze zijns inziens onwenselijke consequentie diende Donker een
motie in, waarin de Kamer haar bezorgdheid uitsprak over deze mogelijk
heid. De motie werd met slechts de stemmen van 22 KVP'ers tegen door de
Kamer aangenomen. Th.D.J.M. Koersen, J.J. Fens en J.H.W. van Koeverden
(allen KVP) stemden vóór.
Minister Mulderije nam de verdediging van het gratiebeleid van zijn
voorgangers ter hand, daarbij kernachtig en zakelijk redenerend, zonder de
toepassing van bijbelse axioma's.114 Hij constateerde allereerst, dat er geen
algemene volksovertuiging was met betrekking tot de toepassing van de
doodstraf, dat de Nederlandse bevolking zeker niet op ruime schaal de ten
uitvoerlegging van de doodstraf eiste en dat er sprake moest zijn van een ze
kere continuïteit in het gratiebeleid om het dienstbaar te doen zijn aan de
rechtspleging. Hij merkte op dat de gratie van de doodstraf nog altijd uit de
gewone sfeer der gratie bleef, zodat van een aantasting van de rechterlijke
macht in deze geen sprake was. Mulderije benadrukte dat de minister inder
daad ten volle de verantwoordelijkheid droeg voor het gratiebeleid dat was
gebaseerd op geheime, interne richtlijnen. Daarbij aanvaardde hij de verant
woordelijkheid voor het beleid van zijn voorgangers met de woorden: '(...)
immers, het ambt (van minister) is in de continuïteit der vervulling één en
ondeelbaar.' De minister achtte de casuïstiek der gevallen veel belangrijker
dan de telkens weer in discussie gebrachte richtlijnen, waaruit hij afleidde
dat het parlement volledig medeverantwoordelijk was voor de ontwikkeling
van het gratiebeleid. De volksvertegenwoordiging had zich in 1947 immers
uitgesproken voor een zeer beperkte tenuitvoerlegging van de doodstraf en
vervolgens had het beleid zich onder haar ogen ontwikkeld. Voor teleurstel
ling was dan ook geen plaats. Tenslotte behandelde Mulderije de motieDonker. Ofschoon hij het 'van groot belang' achtte 'de stem van het Neder
landse volk te horen', kon het betreffende vraagstuk, dat pas in de 'verre toe
komst' zou spelen, niet aan hem worden voorgelegd, te minder omdat hij
zijn opvolgers terzake niet kon binden.
Met meer overtuigingskracht dan zijn voorgangers verdedigde Mulderije
aldus het beleid van diezelfde voorgangers. Een politiek conflict bleef ach
terwege, vooreerst omdat de direct verantwoordelijke minister was afgetre
den en daarnaast omdat de twee grootste fracties, KVP en PvdA, het beleid
steunden, althans niet wensten te beoordelen. Overigens zou de interpellatie
een geheel andere wending hebben kunnen nemen, indien een ministerswisseling niet had plaatsgevonden. Met name de opstelling van de W D , en in
mindere mate die van de PvdA, geeft aanleiding tot deze veronderstelling.115
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Op instigatie van premier Drees stelde de ministerraad vervolgens op 28
mei 1951 aan de hand van een notitie van minister Mulderije het gratiebeleid
voor langgestraften aan de orde.116 Het ging in feite om een stuk waarin de
zgn. commissie-Röling een overzicht had opgesteld van motieven voor gra
tie aan politieke delinquenten die tot vijftien jaar gevangenisstraf of meer
veroordeeld waren. Met name de PvdA-ministers drongen erop aan terug
houdend te zijn met betrekking tot de zeer vergaande gratiepolitiek. In 't
Veld signaleerde zelfs een denaturatie van het gratierecht. De minister-pre
sident bracht de raad in herinnering dat hij destijds met de richtlijnen voor
het gratiebeleid inzake de doodstraf akkoord was gegaan, maar dat hij nooit
had kunnen denken dat deze zo ruim zouden worden toegepast. Daarnaast
was men zijns inziens wel heel ruim geweest met gratieverlening van gevan
genisstraffen. De premier vreesde dan ook, dat men te goedgunstig over de
dikwijls zeer ernstige misdaden zou oordelen.
Uit deze beschouwingen viel een duidelijke vermaning af te leiden in de
richting van minister Mulderije met het oog op het resterende gratiebeleid.
De minister zette weliswaar het gratiebeleid van zijn voorganger in grote lij
nen voort, maar er zouden zich toch enige accentverschillen openbaren. Hij
wenste bijvoorbeeld niet het begrip barmhartigheid in de verdediging van
zijn beleid over te nemen. Toen Witteman in juli 1951 in de Eerste Kamer
erop aandrong alle politieke delinquenten een derde deel van hun straf kwijt
te schelden bij wege van gratie, in plaats van voorwaardelijke invrijheidstel
ling, wees Mulderije er met meer nadruk dan Struycken op, dat de delin
quenten een gerechtvaardigde straf hadden gekregen. Hij maakte sterk be
zwaar tegen deze groepsgewijze gratieverlening. Ieder geval diende men af
zonderlijk te bezien, anders zou men gratie met amnestie verwarren. Op de
instelling van de commissie-Röling werd in hetzelfde debat (over de justitie
begroting voor 1951) kritiek geleverd door Kolff (CHU) en Molenaar (VVD),
aangezien dergelijke commissies de verantwoordelijkheid van de minister
zouden beperken en zouden leiden tot gezagsverwording. Mulderije wees
deze kritiek van de hand met de woorden: '(...) natuurlijk is de gratiebeslissing bij de Kroon, en is de Minister verantwoordelijk.’ Omdat ongeveer vijf
honderd zware gevallen moesten worden beoordeeld, was het van belang
dat een commissie van deskundigen deze zaken onderzocht.117
Mulderije heeft enige tijd in zijn maag gezeten met de ruime gratie-motieven van de commissie-Röling en de negatieve opvattingen hierover in de
ministerraad. Hij heeft het uiteindelijk, onder druk van de commissie, niet
aangedurfd de adviezen door zijn ambtenaren opnieuw te laten toetsen.
Toen de minister in november gevraagd werd of het gerucht waar was dat er
tussen hem en de commissie verschil van mening bestond, waardoor de af
doening van zaken vertraagd werd, sprak Mulderije dit 'met beslistheid' te
gen. In het algemeen had hij de adviezen van de commissie opgevolgd. Er
werden 204 adviezen aan Mulderije uitgebracht. In 81% van de gevallen be-
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sliste hij conform het advies, in 14% verleende hij meer gratie en in 5% min
der.118

Duitse pressie
Het 'tastbare' resultaat van de interpellatie-Stokvis was dat het parlement
had uitgesproken dat het verontrust zou zijn wanneer oorlogsmisdadigers
van wie de doodstraf was omgezet in levenslang op jaren werden gesteld.
De Kamer kon de Kroon immers niet binden: gratieverlening bleef een ko
ninklijk prerogatief.119 Een ander gevolg was dat de parlementaire controle
van het gratiebeleid verscherpt werd. Bij de behandeling van de justitiebe
groting voor 1952 werd 'van alle zijden' inlichtingen gevraagd. Men had kri
tiek op het uitblijven van beslissingen op gratieverzoeken van ter dood ver
oordeelden. 'Een ontoelaatbare verzwaring van de straf', aldus freule Wtte
waall. De minister zou de Kamer voortaan beter inlichten over de gronden
van zijn gratiebeslissingen.120
Op de interpellatie volgde een aanval in de pers op de door katholieke
ministers van Justitie gevolgde barmhartigheidspolitiek, vooral uitgelokt
door de wijze waarop Verhoeven dat beleid verdedigd had. Trouw schreef:
'De KVP wilde het resultaat van de rechtsgang te niet doen. Dat noemde zij
de barmhartigheid.' En Het Parool: 'De KVP heeft altijd getoond, dat zij be
reid was alle soorten van collaborateurs, landverraders, oorlogsmisdadigers
e.d. aan het hart te drukken. (...) De voornaamste oorzaak van het gevolgde
wanbeleid ligt in de omstandigheid, dat wij sinds de bevrijding tot voor kort
steeds ministers van Justitie hebben gehad, die tot de KVP behoorden. (...)
Als de Duitsers in de oorlogsjaren 100.000 Nederlandse katholieken in plaats
van 100.000 Joden vergast zouden hebben, zou het pleidooi van Verhoeven
voor de vergassers wellicht enige indruk hebben kunnen maken. (...) Is wel
licht de angst van sommige politici om de KVP onwelgevallig te zijn, de ver
klaring voor het feit dat men zo lang gewacht heeft om zijn kritiek uit te
spreken?'121 Na dit soort felle, antikatholieke reacties namen Romme en zijn
KVP als het ware 'een martelaarshouding' aan.122 Dit alles voedde de mythe
dat het snelle en strenge recht dat de Nederlandse regering in Londen be
loofd had, door katholieke ministers gedwarsboomd was.123
In de vorige paragraaf bleek al dat behalve parlement en pers ook het ka
binet in beweging kwam. Verschillende ministers drongen na de interpella
tie-Stokvis aan op meer terughoudendheid bij het verlenen van gratie voor
langgestraften. Vooral Drees en Mulderije kozen de harde lijn. Mulderije had
al vóór de interpellatie-Stokvis besloten Christiansen niet voorwaardelijk vrij
te laten, hoewel de Duitse legercommandant er tweederde van zijn straftijd
op had zitten.124 KVP-minister Albregts bleef de meest uitgesproken voor
stander van een barmhartigheidspolitiek. Stikker stond aan zijn kant, maar
beriep zich enkel op overwegingen van buitenlands-politieke aard. Zijn de-
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partement was gevoelig voor interventies ten gunste van Duitse oorlogsmis
dadigers. De Bondsrepubliek moest op dat moment immers worden inge
schakeld in de westerse defensie; 'onnodige onaangenaamheden' moesten
worden vermeden.125
Langzaam maar zeker groeide in de periode-Mulderije de druk vanuit het
buitenland om Duitse oorlogsmisdadigers vrij te laten. Protesten van de
bondskanselier en de kerken in Duitsland hadden in 1950 nog weinig effect.
Begin 1951 besloten de Amerikaanse bezettingsautoriteiten echter om aan
bijna honderd oorlogsmisdadigers gratie te verlenen, onder wie 21 ter dood
veroordeelden. Kort daarop verklaarde de Belgische minister van Justitie dat
België geen doodstraf meer ten uitvoer zou brengen. Denemarken volgde het
Belgische voorbeeld.126 In de jaren 1951-1952 bleven de officiële reacties van
Duitse zijde in het algemeen zeer terughoudend, bevreesd als men was voor
'ausserordenlichem Empfindlichkeit der öffentlichen Meinung in den Niederlanden'.127 Alleen al de gebruikelijke Duitse benaming voor deze oorlogs
misdadigers, Kriegsgefangenen, wekte in Nederland grote irritatie. Toch nam
de druk toe, vooral van Duitse particulieren, via mondelinge interventies of
indirect via verzoenende maatregelen in andere landen. Het Hinterland werd
ook steeds belangrijker voor de Nederlandse economie.
In september 1951 bereikte de regering via de Nederlandse Kamer van
Koophandel voor Duitsland het bericht dat uitvoering van de doodstraf voor
Duitse oorlogsmisdadigers ernstige repercussies zou hebben voor de Nederlands-Duitse handel. Tezelfdertijd ontstond in de Tweede Kamer enige be
roering over een uitlating op een vergadering van Duitse oud-strijders dat
'van Nederlandse zijde' was meegedeeld dat geen enkele Duitse militair de
doodstraf meer zou krijgen. Van der Goes van Naters stelde hierover een
schriftelijke vraag in de Tweede Kamer. Mulderije wilde er liever totaal geen
aandacht aan schenken en informeerde zelfs in de ministerraad of het niet
mogelijk was het stellen van dergelijke vragen te verbieden! De Kamer sprak
vervolgens haar irritatie uit over het feit 'dat men zich in Duitsland op vrij
grote schaal met het Nederlandse gratiebeleid begint te bemoeien, geheel ten
onrechte overigens'.128 Ook bij Mulderije werkten dergelijke acties averechts.
Met vasthoudendheid volhardde hij, gesteund door de meerderheid van het
parlement.129
Intussen groeide de bemoeienis van Stikker met het gratiebeleid. Uit een
opmerking van Mulderije in de ministerraad van 16 mei 1951 bleek dat Bui
tenlandse Zaken nog niet bij dat beleid betrokken was, maar in oktober zag
de minister van Justitie zich tot overleg gedwongen. Mulderije waarschuwde
de zaak niet te zeer in de sfeer van de buitenlandse politiek te trekken: be
slissingen bleven de verantwoordelijkheid van Justitie. Maar in januari 1952
moest Justitie opnieuw toegeven. Mulderije zegde toe Buitenlandse Zaken
op de hoogte te houden van wat er gebeurde met de laatste zes doodstrafzaken, waarbij vijf Duitsers betrokken waren. In maart kwam Stikker met een
voorstel over de wijze waarop de vonnissen naar buiten moesten worden

512

Het justitiebeleid van Mulderije: een strijd voor geestelijke herbewapening
gebracht. Drie maanden later werd zelfs besloten dat beide ministeries ge
zamenlijk zouden werken aan een tekst over de voorwaardelijke invrijheid
stelling van Duitse oorlogsmisdadigers.130
Het beleid van Mulderije was op het punt van voorwaardelijke invrijheid
stelling overigens veel strakker dan dat van Struycken.131 De gang van zaken
rondom de interpellatie-Stokvis had duidelijk gemaakt dat de minister hierin
gesteund werd door een kamermeerderheid, een deel van de pers en de
meeste leden van het kabinet. Stikker, die hierover door bondskanselier
Konrad Adenauer en diens medewerker Walter Hallstein herhaaldelijk per
soonlijk benaderd was, heeft geprobeerd de ministerraad ertoe te brengen de
regel in te voeren dat Duitse oorlogsmisdadigers na tweederde van hun
straftijd automatisch zouden vrijkomen. Hij werd gesteund door Albregts en
de partijloze minister van Verkeer en Waterstaat H. Wemmers, maar slaagde
niet in zijn poging Mulderije via de ministerraad tot een ander beleid te
dwingen. De PvdA-ministers steunden de minister van Justitie.132
Het effect van alle druk van buitenaf was vooralsnog gering. Struycken
schreef achteraf dat Nederland in die tijd nog niet gevoelig was voor drei
gementen uit Duitsland.133 Het argument van de portemonnee ging in 1951
echter steeds zwaarder wegen. Stikker vreesde dat de Nederlandse halsstar
righeid irritatie bij de Amerikanen zou wekken, maar Mulderije had daar
geen boodschap aan. De uitkomst werd uiteindelijk niet bepaald door bui
tenlandse factoren maar door de minister en, vooral, door koningin Juliana.

De executie van Pieters en Albrecht
Vanaf begin 1951 verzette de koningin zich heftig tegen verdere executies.134
Struycken werd geconfronteerd met Juliana's weigering de afwijzing van de
gratieverzoeken van Fischer, Aus der Fünten en J. Herdtmann te tekenen. De
minister kwam de koningin tegemoet door voor te stellen de doodstraf te
veranderen in levenslang in die gevallen waarin in eerste instantie geen
doodstraf was uitgesproken. Dat betekende dat Fischer en Aus der Fünten
niet geëxecuteerd zouden worden. Struycken had haar bovendien toegezegd
dat hij bereid was in het parlement te verdedigen dat in de resterende geval
len geen doodstraffen meer zouden worden geëxecuteerd, wanneer deze ge
vallen niet binnen een bepaalde termijn konden worden afgesloten. De mi
nister dacht dat er nog een aantal gevallen binnen die termijn zouden vallen
en dat er nog enige executies zouden volgen.135 Waarschijnlijk ging de ko
ningin van het tegenovergestelde uit, aangezien zij een termijn bedongen
had waarvan de lengte mede door haar bepaald werd.
Mulderije was niet van plan executies onmogelijk te maken en raakte in
het najaar van 1951 in conflict met de koningin. Zij had zich sinds mei 1950
verzet tegen voorstellen van opeenvolgende ministers van Justitie om de
Duitser W.P. Lages gratie van de doodstraf te weigeren.136 Mulderije ver-
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klaarde op 15 oktober 1951 in de ministerraad, nadat de Duitse ambassadeur
bij hem gratie bepleit had, dat hij een wijziging van het doodvonnis van Lages niet wilde verdedigen. Stikker vreesde internationale reacties en ver
zocht om nader overleg. Van Maarseveen meende dat executie internationaal
minder reacties zou oproepen omdat het geval 'in de sfeer van de maatrege
len tegen de Joden ligt'. Tot slot pleitte Drees voor uitstel van zes weken, zo
dat de laatste zes gevallen tegelijk met de zaak-Lages konden worden afge
daan. De minister-president rekende Lages 'tot de ernstigste oorlogsmisda
digers'.137
De druk op Mulderije werd intussen opgevoerd. Op 10 december 1951
deelde hij zijn collega's mee dat Kotalla voor gratie zou worden voorgedra
gen op grond van psychiatrische rapporten, maar 'wat Lages betreft is spre
ker van oordeel dat dit onmogelijk is'. De ministerraad sloot zich hierbij aan.
Op 14 januari 1952 leek de knoop doorgehakt. Voor drie Duitse oorlogsmis
dadigers (F. Bellmer, F. Frankenstein, G. Haase) zou de doodstraf worden
omgezet in levenslang. Lages, de Duitser W.A. Albrecht en de Nederlander
A.J. Pieters moesten worden geëxecuteerd.138 De koningin bleef bij haar wei
gering Lages te executeren, gesterkt door een advies van M.A. Tellegen, oudverzetsstrijdster en directeur van het kabinet van de koningin.139 Het kabinet
bracht de koningin in februari 'het eerbiedig verzoek (over) deze zaak op
nieuw in consideratie te nemen', maar zij weigerde. Als laatste strohalm
restte een revisieverzoek bij de Hoge Raad. Gehoopt werd dat de beslissing
van de Hoge Raad een constitutionele crisis kon voorkomen.140
Op 20 en 21 maart 1952 executeerde Nederland zijn laatste twee oorlogs
misdadigers: Andries Pieters (32) en Arthur Albrecht (45). Pieters was een
berucht mensenjager, die in de eerste maanden van 1945 met zijn SS Jagd
Kommando Nordioest in Brummen op de Veluwe en later in Loosdrecht een
ware terreur uitoefende. Pieters was een jeugdig Oostfrontvrijwilliger met
een gymnasiale opleiding, 'een ondoorgrondelijk mengsel van burgermans
fatsoen en dierlijke gevoelsafstomping'. De folteringen die hij toepaste op
(vermeende) verzetsstrijders waren volgens een rechtbankverslaggever in
1950 'te erg om neer te schrijven. Zij waren van eigen vinding en werden on
der zijn persoonlijk toezicht toegepast. Het waren daden, die volkomen bui
ten ons bevattingsvermogen vallen. Men begrijpt zomin dat iemand een le
vend wezen zoiets toewenst, als dat men het een mens kan aandoen.'141 Toen
geruchten over hetgeen Pieters' groep uithaalde Lages bereikten, liet deze
hen een paar dagen voor de bevrijding zelfs arresteren.142 Pieters was door
het bijzonder gerechtshof tot levenslang veroordeeld, maar dit vonnis was
door de Bijzondere Raad van Cassatie omgezet in de doodstraf, omdat Pie
ters' misdaden 'in hun afgrijselijkheid door geen der aan de Raad bekende,
tijdens de bezetting begane, misdrijven geëvenaard worden'!143 Op aandrin
gen van Mulderije werd Pieters' gratieverzoek afgewezen. Hiermee werd de
door Struycken gestelde regel doorbroken dat geen doodstraf zou worden
geëxecuteerd indien in eerste instantie tot levenslang veroordeeld was. Pie-
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ters was op de hoogte van die regel. Het gevangenispersoneel, de aalmoeze
nier en zijn advocaat hadden hem verzekerd dat hij niet zou worden terecht
gesteld. Toen hij te horen kreeg dat hij de volgende morgen toch geëxecu
teerd zou worden, ging hij zo tekeer dat zijn medegevangenen in opstand
kwamen, 's Nachts wist men hem tot bedaren te brengen en keerde de rust
terug.144 Deze schokkende gang van zaken zal de koningin ertoe gebracht
hebben des te sterker vast te houden aan haar positie in de zaak-Lages. Op
merkelijk aan het geval-Pieters was verder dat hij werd gebruikt om het
buitenland te laten zien dat niet enkel Duitsers geëxecuteerd werden. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken drong herhaaldelijk aan op een pers
communiqué dat vermeldde dat 'er een Nederlander bij was'.145 Misschien
kostte de druk vanuit het buitenland (mede) Pieters de kop. Opmerkelijk
was toch dat dit het enige geval was waarbij Struyckens richtlijn doorbroken
werd.
W.A. Albrecht was commandant geweest van de Sicherheitsdienst in Fries
land. Op zijn bevel waren een groot aantal Nederlanders als represaille geexecuteerd. Arrestanten van wie hij zich wenste te ontdoen, waren door hem
uit de weg geruimd. Het bewijs tegen hem was mede verzameld door de
Leeuwardense illegaliteit, die vanaf maart 1945 zijn telefoon had afgetapt.146
Albrecht had 23 maanden op de executie van zijn vonnis moeten wachten.147
Hij zou de laatste zijn van in totaal 35 Nederlanders en vijf Duitsers bij wie
het doodvonnis voltrokken werd.
Concluderend kan worden gesteld dat minister Mulderije, gesteund door
een meerderheid van het kabinet, de historische verantwoordelijkheid op
zich nam voor de executie van Pieters en Albrecht, zoals koningin Juliana dat
deed voor de gratiëring van Fischer, Aus der Fünten en Lages. De minister
nam voor al deze beslissingen de politieke verantwoordelijkheid op zich,
met uitzondering van het geval-Lages. Mulderije kon de koningin hier niet
ter wille zijn. De zaak-Lages zou in september 1952 op het bord van zijn op
volger terecht komen.
In het Nederlandse parlement werd over de executies niets gezegd dat in
de Handelingen terecht kwam. Er werden geen vragen gesteld of interpella
ties gehouden. Er is in de Nederlandse volksvertegenwoordiging nooit ge
sproken over individuele gevallen waarin het gratieverzoek van een ter
dood veroordeelde afgewezen werd. Er werd alleen kritisch gesproken over
verleende gratie. Toen drie weken na de executies de justitiebegroting in het
openbaar behandeld werd, beklaagde J. van Santen (CPN) zich nog over de
strafvermindering van Kotalla en Aus der Fünten. R.H. de Vos van Steenwijk
(W D ) merkte zelfs op: 'De Regering strooit met gratieverleningen als Zwar
te Piet met pepernoten.'148 Dat sloeg waarschijnlijk op de gratiëring van Bellmer, Frankenstein en Haase. Door een aantal beslissingen in individuele ge
vallen tegelijkertijd naar buiten te brengen, kwamen er verdeelde reacties en
kon de kritiek zich niet rondom een zaak kristalliseren.
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De confiscatie van in beslag genomen Duits vermogen
Er diende in de periode-Mulderije niet alleen strafrechtelijk, maar ook ver
mogensrechtelijk met de vijand te worden afgerekend. Op grond van het in
1944 in Londen uitgevaardigde Besluit Vijandelijk Vermogen (E 133) was na
de oorlog beslag gelegd op 24.000 vermogens van vijandelijke staten en on
derdanen, in afwachting van een vredesverdrag met een definitieve regeling
van de oorlogsschadevergoeding. De Herstelbetalingsconferentie van Parijs
(1945-1946) bevestigde dat Nederland hiertoe gerechtigd was. De vermogens
werden beheerd door het Nederlands Beheerinstituut (NBI). Teruggave was
slechts mogelijk als de eigenaar door het NBI 'ontvijand' was. Ontvijanding
vond plaats op basis van strenge, niet gepubliceerde richtlijnen. Indien geen
bewijs van positieve verzetsdaden kon worden geleverd, was ontvijanding
vrijwel uitgesloten. Er kon in beroep worden gegaan bij de afdeling recht
spraak van de Raad voor het Rechtsherstel.
De Duitse deling verhinderde de totstandkoming van een verdrag waarin
de herstelbetalingen geregeld zouden zijn. Nederland vreesde dat van uitstel
afstel zou komen en klampte zich stevig vast aan het in beslag genomen ver
mogen. Nadat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in het na
jaar van 1950 bij hun bondgenoten erop aan hadden gedrongen via nationale
wetgeving de beëindiging van de oorlogstoestand met Duitsland voor te be
reiden, stuurde de Nederlandse regering de Tweede Kamer in maart 1951
een dubbel-wetsontwerp dat de beëindiging van de staat van oorlog combi
neerde met de confiscatie van het vijandelijk vermogen.149 Hieronder wor
den de belangrijkste politieke aspecten van deze zeer omvangrijke kwestie
gememoreerd wat betreft de periode-Mulderije. Het is verder interessant een
vergelijking te maken met het gratiebeleid ten aanzien van Duitse oorlogs
misdadigers.150
De CPN maakte als enige bezwaar tegen de eenzijdige, 'door de Amerika
nen gedicteerde' beëindiging van de oorlogstoestand met Duitsland. Felle
discussie ontstond over de financiële en juridische kant van de zaak. In het
ontwerp werd voorgesteld dat vanaf de dag waarop het bij de Tweede Ka
mer was ingediend, geen nieuwe ontvijandingsverzoeken zouden worden
toegelaten. De hangende verzoeken werden nog afgehandeld, maar de rest
van het vijandelijk vermogen werd resoluut geconfisqueerd. De regering
vreesde blijkbaar dat het vijandelijk vermogen zou wegsmelten omdat de
uitspraken van de zgn. ontvijandingskamers van de Raad voor het Rechts
herstel alsmaar gunstiger werden voor de Duitse betrokkenen.151 In de juri
dische wereld rees een storm van protest tegen deze 'zonderlinge (voorzover
bekend in ons recht tot nu toe ook nog niet voorgekomen) constructie'.152
Twee dagen voor het debat bereikte een protestschrijven van de Nederland
se Advocatenvereniging de Tweede Kamer. De KVP'er E.G.M. Roolvink
slaagde er uiteindelijk in de termijn waarbinnen ontvijandingsverzoeken
mochten worden ingediend verlengd te krijgen tot aan de datum waarop de
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wet in werking zou treden (vóór: KVP, VVD, ARP, CHU, SGP; tegen: PvdA,
CPN en Gerbrandy (ARP)).
Een andere juridische kwestie betrof de volkenrechtelijke rechtsgrond
voor de confiscatie van vermogens van individuen die niets te verwijten viel.
De KVP hield vol dat het eigendomsrecht miskend werd, maar het lukte
haar niet de regering en de meerderheid van het parlement tot een soepeler
houding te bewegen. Roolvink beriep zich zelfs via het Uniestatuut (artt. 3
en 18) op schending van het mensenrecht 'dat niemand willekeurig van zijn
eigendom mag worden beroofd'. Minister Mulderije waarschuwde voor 'een
te veel aan sentimentaliteit'. De confiscatie was rechtvaardig: '(Wij) kunnen
toch niet ontkennen, dat hier een volk schuldig staat?'153 De willekeurige
Duitsers die het betrof moesten maar door hun eigen land schadeloos wor
den gesteld.
De regering slaagde er tijdens het debat ook in een heel andere politieke
angel te verwijderen. In navolging van Het Vrije Volk had de PvdA namelijk
bepleit dat in een aantal gevallen geconfisqueerde aandelen van belangrijke
ondernemingen in handen van de staat zouden blijven. Waarschijnlijk had
men mede de Duitse aandelen-AKU op het oog. Deze multinational was in
1929 ontstaan als samenwerkingsverband tussen een Nederlands en een
Duits bedrijf. Na de oorlog waren de Duitse aandelen in beslag genomen en
ging de zeggenschap over in Nederlandse handen. G. Ritmeester (VVD)
vroeg vervolgens van de regering de uitdrukkelijke garantie dat niets van
het vijandelijk vermogen op deze wijze 'gesocialiseerd' werd. Mulderije en
Lieftinck bezwoeren hem dat de regering 'niets aan zich zou houden'.154
De discussies over het 'dubbel-ontwerp' spitsten zich toe op de wenselijk
heid een soepeler houding aan te nemen tegenover Duitse 'grensboeren' en
Nederlandse vrouwen die vóór de oorlog met Duitsers waren gehuwd. Bij
de grensboeren ging het om de status van 4400 hectare boerenland dat in
Nederland lag, maar eigendom was van Duitsers. Dit had te maken met een
onnauwkeurige grensafbakening door het Congres van Wenen in 1815. In
1945 was dat land in beslag genomen en in 1951 was meer dan de helft aan
Nederlandse boeren doorverkocht. De rest was verpacht. In de ministerraad
nam Lieftinck het voortouw tegenover Stikker, Van den Brink en Mansholt.
De laats ten vreesden dat een te harde opstelling negatieve gevolgen zou heb
ben voor de algemene buitenlandse politiek, de handelsbesprekingen en de
export.155 Mulderije en Drees steunden de minister van Financiën. Begin mei
1951 leek het pleit beslecht in het voordeel van Stikker: de regering besloot
de liquidatie van grenslanderijen stop te zetten en Duitsland een aanbod tot
terugverkoop van driehonderd hectare te doen. Maar kort daarop kwam de
regering terug op dat besluit. Aanleiding hiervoor was de uitlating van de
Duitse minister Ludwig Erhard tijdens een interpellatie in de Duitse Bonds
dag op 4 april 1951 (naar aanleiding van de confiscatie van Duitse AKU-aandelen door Nederland), dat hij de resultaten van de Parijse conventie over
herstelbetalingen niet erkende.
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Mulderije nam in de Tweede Kamer afstand van het pleidooi pro-grensboeren van de KVP'ers Stokman, die expliciet voor 'barmhartigheid' pleitte,
en Roolvink. De laatste stond overigens in rechtstreeks contact met de CDU
in de Duitse Bondsdag; een aantal Nederlandse ministers was hiervan op de
hoogte. 'Wij zijn hier niet om de belangen van de Duitse boeren te bepleiten',
riep de minister verontwaardigd uit.156 Roolvink vroeg vervolgens in een
motie, mede ondertekend door Terpstra (ARP), Ritmeester (VVD) en een
aantal KVP'ers, om een mildere houding tegenover de grensboeren. Die mo
tie werd door Mulderije getypeerd als 'in strijd met ons nationaal belang'.
Van teruggave zonder beoordeling van het gedrag mocht geen sprake zijn.
Drees sprak zich zelfs nog 'ten dringendste' uit tegen aanneming. Toen de
KVP'er opnieuw soepeler richtlijnen voor ontvijanding eiste, verklaarde de
minister-president dat ontvijanding al plaatsvond als bleek dat 'men zich
niet als vijand' gedragen had. Dit was echter in strijd met de richtlijnen voor
ontvijanding, die de Kamer niet kende. Roolvink trok zijn motie in, maar
kreeg daar spijt van toen Mulderije de volgende dag alsnog liet weten dat
het voor grensboeren niet voldoende was 'wanneer ze niets kwaads gedaan
hebben'.157
Bij de schriftelijke behandeling van het ontwerp door de Eerste Kamer
was duidelijk geworden dat 'de overzijde' zich in de kwestie van de grens
boeren had laten beetnemen. De regering werd verweten meteen na de be
handeling door de Tweede Kamer de opschorting van de verkoop van grenslanderijen te hebben opgeheven: 'Een gebrek aan deferentie voor de Eerste
Kamer.'158 Het gevaarlijke, zeer ongunstige VV dat de senaat produceerde,
bracht Drees er zelfs toe in de ministerraad te verklaren dat het wenselijk
was dat andere ministers contact opnamen met Eerste-Kamerleden, 'aange
zien mondelinge overreding beter is dan dat de regering de portefeuillekwestie moet stellen'. Inmiddels had bondskanselier Adenauer zijn stand
punt inzake de AKU-aandelen verduidelijkt en 'bepaalde toezeggingen ge
daan als van Nederlandse zijde een minder strak standpunt met betrekking
tot de liquidatie der in beheer genomen Duitse grenslanderijen zou worden
ingenomen'. De Bondsregering bleek bovendien bereid de Nederlandse ei
gendom van de grenslanderijen te erkennen en gedupeerde Duitse boeren
schadeloos te stellen.159 De regering kon zich dus in de senaat vrijgeviger to
nen dan in de Tweede Kamer, hopende dat de kritiek zou verstommen.
In het debat160 werd Mulderije fel aangevallen door Ruijs de Beerenbrouck, maar de KVP-senator schoot zijn doel voorbij door opnieuw de
rechtsgrond van de confiscatie ter discussie te stellen. Stikker presenteerde
daarop het compromis dat er overeenstemming tussen Duitsland en Neder
land te verwachten was over een beperkt aantal hectaren. Mulderije bleef bij
zijn standpunt dat iemand die met gekruiste armen loyaal was geweest niet
voor ontvijanding in aanmerking kwam. Molenaar stelde vast dat dit vol
komen in strijd was met hetgeen Drees in de Tweede Kamer verklaard had,
maar volgde de regering trouw. Ruijs en Algra (ARP) bleven ontevreden. Zij
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namen de minister kwalijk dat hij met een voorgekookte rede was gekomen,
dat hij tijdens de discussie geen aantekeningen had gemaakt en sommige
vragen helemaal niet beantwoord had. Ruijs diende een motie in waarin ge
pleit werd voor een bevredigende oplossing voor in hun existentie bedreigde
grensboeren. De motie kreeg de steun van KVP, ARP en H.D. Louwes (VVD)
en zij werd aangenomen omdat er maar zestien tegenstemmende leden van
de andere partijen (PvdA, CHU, VVD, CPN) in de zaal aanwezig waren.
De regering heeft deze motie-Ruijs nooit serieus genomen. Zij voerde een
voudig haar plan uit om driehonderd hectare aan de Duitsers aan te bieden.
Drees beschouwde de motie zelfs als 'niet per se bindend voor de regering'
omdat ze het karakter had van een amendement en de senaat het recht niet
had om te amenderen. Een kamermeerderheid was tevreden met het aanbod.
Mulderije liet de Kamer vervolgens op 5 december 1951 weten dat 'de oplos
sing (van de kwestie) praktisch bereikt (was)', terwijl nota bene de Neder
landse regering twee weken daarvoor van de Bondsrepubliek te horen had
gekregen dat het aanbod 'bei weitem nicht ausreicht, um die an der Grenze
entstandene bedauemswerte Misstimmung zu beheben'. Stikker en Van den
Brink hebben op 21 januari 1952 nog eens geprobeerd soepeler ontvijandingsmogelijkheden voor grensboeren te verkrijgen. Verwezen werd naar
het handelsverkeer, de toekomstige samenwerking met Duitsland in de Eu
ropese Defensiegemeenschap, het verdrag inzake het kolendelven op Duits
gebied en de teruggave van aandelen. Mulderije verzette zich met succes.
Het was 'niet mogelijk ten bate van de grensboeren van koers te veranderen,
omdat dan alle andere gevallen in beweging zullen komen, waardoor een
chaotische toestand zal ontstaan'. De oplossing was nog lang niet in zicht.161

Vijandelijk vermogen en Nederlandse vrouwen
Terug naar het debat over het dubbel-wetsontwerp in het voorjaar van 1951:
de kwestie van de Nederlandse vrouwen in het buitenland die voor de oor
log met Duitsers waren gehuwd. Deze vrouwen waren hun Nederlandse
nationaliteit automatisch kwijtgeraakt en hadden hun vermogen verloren. In
de Tweede Kamer verzette vooral mw. Tendeloo (PvdA) zich tegen deze on
billijkheid. Roolvink stelde in een amendement voor deze vrouwen hun ver
mogen (of wat daarvoor in de plaats was gekomen) terug te geven als zij
zich tijdens de oorlog 'niet anti-Nederlands' gedragen hadden. De regering
wekte vervolgens de indruk dat op grond van de 'verfijnde richtlijnen' van
het NBI vrouwen 'die niet fout waren geweest' ontvijand werden. Vonk
(VVD), Van der Feltz (CHU) en Tendeloo namen hier genoegen mee en ver
klaarden zich tegen het in te ruime termen gestelde amendement-Roolvink.
De KVP'er kreeg alleen zijn eigen partij, de SGP en een deel van de ARP aan
zijn zijde.162
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In de MvA aan de Eerste Kamer stelde de regering pas klip en klaar dat
'goede gezindheid' niet voldoende was. De vrouw moest bewijzen dat ze
'metterdaad trouw' was geweest. Tijdens het debat citeerde Molenaar uit een
recente afwijzing van een ontvijandingsverzoek dat de verzoekster 'tijdens
de bezetting geen belangrijke verdienste voor de geallieerde zaak had ge
toond'. Dit was opnieuw in strijd met hetgeen Drees in de Tweede Kamer
gezegd had. Zelfs J. van de Kieft (PvdA) viel hem hierin bij. Molenaar kwam
met een motie die de regering vroeg 'bij ontvijanding ook rekening te hou
den met andere factoren dan een positieve verdienste voor de geallieerde
zaak'. De minister deed geen enkele toezegging. Royaal collectief ontvijanden zou volgens hem de verhoudingen scheeftrekken. Hij kwam niet verder
dan de stelling 'dat de richtlijnen gedifferentieerder zijn dan men denkt'. Na
dat Ruijs zich bij Molenaar had aangesloten en Van de Kieft en Kolff (CHU)
verklaard hadden dat ze hun fractieleden vrij zouden laten, werd de motie
met ruime meerderheid aangenomen. Vijf PvdA-leden en een communist
stemden tegen.163
Mulderije heeft ook de motie-Molenaar nauwelijks uitgevoerd. Hij wei
gerde de richtlijnen te veranderen. Een vrouw die niet aan de richtlijn vol
deed, maar wel aan lichtere eisen, kreeg vaak al een uitkering uit de op
brengst van haar geconfisqueerd vermogen. De motie had enkel tot gevolg
dat Mulderije het NBI opdracht gaf onder bepaalde omstandigheden ook de
kinderen van deze vrouwen een uitkering te verstrekken. De W D vond dit
te beperkt. In 'ellendige gevallen' moest de minister maar van de richtlijnen
afwijken. Witteman was zeer ontstemd over de manier waarop de regering
zich met een zeker gemak van de motie had afgemaakt.164

Gratie naast confiscatie
Tot slot: als het regeringsbeleid inzake het vijandelijk vermogen naast de
gratiepolitiek wordt gelegd, vallen een aantal opmerkelijke overeenkomsten
en verschillen in het oog. Eerst de overeenkomsten. Vanuit de Bondsrepu
bliek, de kerken en de KVP werd aangedrongen op soepelheid en barmhar
tigheid. Beide kwesties werden uitgebreid besproken in het parlement en
kostten de minister van Justitie veel tijd en middelen. Beide vloeiden voort
uit de oorlog, waren onderworpen aan internationale afspraken (met be
trekking tot de bestraffing van oorlogsmisdadigers en de confiscatie van par
ticulier vermogen van vijandelijke onderdanen), beide konden worden beinvloed door politieke druk vanuit het buitenland. In de periode-Mulderije
betrof het kabinetskwesties. Er was geen ruimte meer voor een exclusieve
beslissingsbevoegdheid van de minister van Justitie. De spanning tussen
hem en de minister van Buitenlandse Zaken nam toe, naarmate de normali
sering van de betrekkingen met de Bondsrepubliek een urgenter kwestie
werd. De opstelling van Mulderije was zeer star, maar hij wist zich flink in
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de rug gesteund door Drees, die als oud-verzetsman weinig begrip kon op
brengen voor een slappe houding tegenover de vroegere bezetter. Deviëren
was onrechtvaardig tegenover eerder besliste gevallen. Het is de vraag of
een KVP-minister ruimte gekregen zou hebben voor versoepeling. Zowel bij
de gratieverlening als bij het vijandelijk vermogen speelden ook niet-gepubliceerde richtlijnen een belangrijke rol. Gratiëren en ontvijanden werden
door de regering als het verlenen van gunsten beschouwd. Een effectieve
parlementaire controle daarop was nauwelijks mogelijk. De laatste oorlogs
misdadigers en het in beslag genomen Duits vermogen (als fractie van de
herstelbetalingen waarop Nederland recht zou hebben) hadden bovendien
grote symbolische en psychologische waarde. Dat kleurde het beleid en de
debatten daarover.
Belangrijke verschillen waren dat de koningin bij de gratiëringen een ei
gen rol speelde en dat Duitse druk averechts kon werken wanneer het ging
om ter dood veroordeelden. Het gratiebeleid was vooral de uitkomst van
besluiten van koningin Juliana en minister Mulderije. Daarentegen speelden
bij ontvijanding financiële en economische overwegingen een doorslagge
vende rol. Er was hier ook veel meer sprake van directe bemoeienissen van
de Duitse regering en de Bondsdag. De politiek met betrekking tot het vijan
delijk vermogen was vooral het resultaat van beslissingen van de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, van de vasthoudendheid van Lieftinck en
politieke manoeuvres van de Bondsrepubliek.

De slepende kwestie van de V-221 'ers
Op grond van het in oktober 1945 uitgevaardigde KB F221 werden enige
honderden 'slappe' ambtenaren ontslagen. Zij waren politiek niet fout ge
weest, maar hadden 'dingen gedaan, welke men van lieden in hun positie
niet had verwacht, of onder bepaalde omstandigheden nagelaten te hande
len zoals van hen verwacht mocht worden'.165 Dit kostte de meeste van dit
soort 'ambtenaren in oorlogstijd' het recht op pensioen en wachtgeld. De
ontslagen F-221'ers sloten zich in 1948 aaneen tot 'De Kring van oud-ambtenaren F221' en drongen sindsdien aan op rechtsherstel en revisie van uitspra
ken. Zij kregen brede steun in het parlement. De rechtsgang - bij eensluiden
de zuiveringsadviezen bestond er geen beroepsmogelijkheid - en de financië
le consequenties werden algemeen als 'onbillijk' bestempeld. De regering,
waar Drees op dit punt het voortouw nam, vreesde echter dat toegeven tot
een algehele herzuivering zou leiden. Wat dit betrof zat Drees op één lijn met
het publiek, dat weinig oog had voor de nuance tussen een gezuiverde, 'fou
te' ambtenaar en een 'slappe' F-221'er.166
In het parlement zou de kwestie van de F-221'ers nog jarenlang op de po
litieke agenda staan, als onderdeel van de behandeling van de begroting
voor Binnenlandse Zaken.167 In juni 1951 werd hun zaak in de Eerste Kamer

521

Hoofdstuk IX
bepleit door J. Tjalma (ARP), J. Reijers (CHU) en vooral W.C. Wendelaar
(W D ) en Witteman (KVP). De toezegging dat Binnenlandse Zaken bij nova
of grove fouten een nieuw onderzoek zou instellen, was volgens Witteman
een holle frase gebleken omdat de beklaagden niet eens op de hoogte wer
den gesteld van de precieze klachten. Wendelaar verklaarde eventueel een
motie over de zaak te zullen steunen. Minister Van Maarseveen verklaarde
dat het hier niet ging om geheimgehouden klachten, maar om geheimgehou
den namen van klagers conform de werkvoorschriften van de zuiverings
commissies. De aangeklaagden kregen weliswaar geen vrije inzage in de
dossiers, maar werden desgevraagd schriftelijk of mondeling in kennis ge
steld van de tegen hen ingebrachte beschuldigingen. Op grond hiervan kon
den betrokkenen beoordelen of er later sprake was van nieuwe feiten. W it
teman deelde vervolgens mee dat hij aangeklaagden kende die van niets op
de hoogte waren gesteld. De minister beloofde dit uit te zoeken. Het is niet
onwaarschijnlijk dat hij hierdoor aan een pro-F-221-motie ontkwam. Op dat
moment had zich daar al een senaatsmeerderheid voor afgetekend.168
In november 1951 werd de druk verder opgevoerd vanuit de Tweede
Kamer. H. van Sleen (PvdA) vroeg de minister een enquête te houden om na
te gaan hoeveel F-221'ers graag in beroep wilden gaan, A. Stapelkamp (ARP)
pleitte voor het openen van een rechtsgang met hoger beroep, Ritmeester
haalde een aantal schrijnende gevallen aan, H.K.J. Beernink (CHU) sprak
over 'ernstige fouten bij de ontslagprocedures ten aanzien van F-221'ers' en
J.J. de Haas (KVP) veroordeelde de 'weigerachtige' houding van de regering.
Minister F.G.C.J.M. Teulings, vervanger van de ruim een week eerder over
leden Van Maarseveen, had weinig nieuws: het hek was van de dam als de
F-221'ers een apart beroepsrecht kregen. Een enquête was voor hem niet
aanvaardbaar. Van Sleen merkte geïrriteerd op 'dat het hier vechten is tegen
de bierkaai'. Stapelkamp deinsde enigszins terug voor het regeringsargument dat de hele zuivering op de helling dreigde te gaan. Ritmeester, Beer
nink en De Haas bestreden dit in felle bewoordingen. De KVP'er dreigde met
een motie als de minister niet toezegde dat beklaagden hun dossiers moch
ten inzien.
Teulings ontsnapte tenslotte door de F-221'ers dichter bij de gezuiverden
te trekken en de angst voor een herzuivering aan te wakkeren. Hij ging daar
bij zeer ver: 'Ik erken ten volle, dat er bij de zuivering fouten zijn gemaakt!'
Dit gold volgens hem voor alle categorieën, ook voor de F-221'ers. Een groot
deel van hen was zelfs via dit 'verzwakt zuiveringsbesluit' aan eigenlijke zui
vering ontkomen. Hij antwoordde De Haas dat hij moeilijk kon terugkomen
op de belofte dat de in de dossiers genoemde getuigen anoniem zouden
blijven, maar beloofde niettemin deze mogelijkheid zeer ernstig in overwe
ging te nemen. Er bestonden immers precedenten. Op dit punt wilde hij de
Kamer 'gaarne, als het mogelijk is, enige voldoening geven'.169 Opnieuw
bleef een motie uit.
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In maart en april 1952 was het de beurt aan de Eerste Kamer. Inmiddels
was er een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Beel, indertijd de be
langrijkste architect van de ambtenarenzuivering. De kwestie lag hem zeer
na aan het hart.170 Op 17 maart 1952 besprak de ministerraad een nota van
Beel over de F-221'ers. Mulderije en Drees verzetten zich krachtig tegen het
mogelijk maken van een herziening, tenzij van een belangrijk novum geble
ken was. Op aandringen van Drees en Beel kwam de regering terug op Teu
lings1 toezegging met betrekking tot de inzage van dossiers: de namen van
de aanklagers zouden niet bekend worden gemaakt.171 De Haas bleek dus
eenvoudig met een kluitje het riet ingestuurd.
Beel liet de Eerste Kamer eind maart weten dat F-221'ers, die daarop prijs
stelden, 'een schriftelijk resumé van de ingebrachte beschuldigingen wordt
verstrekt, voor zoveel nodig belegd met afschriften van de officiële processen-verbaal e.d. en van het advies der (zuiverings)commissie'.172 In het begrotingsdebat op 23 april hield De Vos van Steenwijk nog een opmerkelijk
pleidooi voor de F-221'ers. Hij wees erop dat de illegaliteit mede geprofi
teerd had van het feit dat tal van goede Nederlanders op hun post waren ge
bleven. Deze personen hadden 'onvermijdelijk' dingen moeten doen waar
van men achteraf kon zeggen dat ze die niet hadden moeten doen en waren
zo na 1945 terecht gekomen bij de F-221-groep. De VVD'er verwees nota
bene naar 'de Oud-Testamentische figuur Obadja, die in dienst bleef van de
goddeloze Korting Achab en honderd bedreigde profeten redde door hen in
een grot te verbergen en van water en brood te voorzien'. J. Tjalma (ARP)
vroeg vervolgens of de regering werkelijk meende dat ze, in strijd met artikel
30 van het Wetboek van Strafvordering, de namen van de aanklagers geheim
moest houden. Hij verlangde ruime beroepsmogelijkheden. De KVP'er B.M.
Berger sloot zich volledig bij hem aan. Van Walsum (PvdA) stelde voor een
parlementaire commissie inzage te geven in alle dossiers van gevallen die
nog niet aan revisie onderworpen waren geweest. Op dat moment leek Beel
eindelijk met een gesloten front geconfronteerd te worden, maar hij kreeg
steun uit onverwachte hoek. H.M. van Lieshout (KVP) keerde zich namelijk
af van zijn fractiegenoot Berger: de F-221'ers hadden genoeg beroepsmoge
lijkheden, het was voldoende hen een zakelijk resumé van feiten en omstan
digheden te verstrekken; algemene revisie kwam niet im Frage. Met die steun
in de rug kostte het Beel weinig moeite zijn beleid te verdedigen. Dat gebeur
de op tamelijk omstandige wijze, inclusief voorgeschiedenis. Tjalma en Ber
ger kregen nul op het rekest. De suggestie van Van Walsum werd van de
hand gewezen met het argument dat dit te veel inbreuk zou maken op de be
voegdheden van de minister. Beel kwam vrij met de toezegging dat F-221'ers
die om revisie vroegen een afschrift van de stukken ontvingen, waarbij naar
zakelijke volledigheid zou worden gestreefd.173
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Effectenrechtsherstel en de beursstakitig van mei 1952
Het effectenrechtsherstel raakte in de periode-Mulderije in een impasse. Om
de massale roof van joodse effecten ongedaan te maken, moesten eerst alle
veertig miljoen effecten die in Nederland in omloop waren, geregistreerd
worden.174 Dat nam vele jaren in beslag. De kans dat de oorspronkelijke
joodse eigenaar of diens erfgenaam effecten terugvond in de boedel van de
Duitse roofbank Lippmann Rosenthal & Co (liro), waar alle Nederlandse jo
den in augustus 1941 hun geld en effecten hadden moeten inleveren, was
zeer klein. De meeste stukken waren namelijk te gelde gemaakt op de Am
sterdamse beurs en waren nadien verschillende malen van eigenaar verwis
seld. Na registratie bleek dat er in tienduizenden gevallen sprake was van
'kortsluiting': de eigendom van de laatste bezitter werd betwist door de oor
spronkelijke Joodse eigenaar.
De meeste 'gedepossedeerden' (zij die hun bezit waren kwijtgeraakt) ble
ven vooralsnog zitten met claims op een failliete boedel. De Nederlandse
overheid weigerde een bedrag op de liro-rekening te storten voor het waar
deloze Duitse schatkistpapier dat zich in de boedel bevond, of ter vergoe
ding van de kampen Westerbork en Vught die mede door liro-geld gefinan
cierd waren. In december 1949 had de minister van Financiën gepoogd de
afwikkeling te forceren door de crediteuren een aanbod te doen van 70% van
de totale claim. Dit leidde alom tot protesten. Lieftinck werd ervan verdacht
claims te willen afkopen op het moment dat de jurisprudentie over de kort
sluitingen zich in een voor de oorspronkelijke eigenaar gunstige richting
ontwikkelde.
Het probleem voor de oorspronkelijke eigenaar was dat de regering in het
noodbesluit F-272 had bepaald dat de laatste bezitter van een effect aan
toonder bescherming genoot als hij het te goeder trouw verkregen had.
Goede trouw werd geacht aanwezig te zijn als het stuk 'in regelmatig beursverkeer' verworven was. Daarmee had de besluitwetgever partij gekozen
vóór de commissionairs en banken die de liro-aandelen in 1942 op de beurs
hadden gebracht, ten koste van de procesrechtelijke positie van de joodse ei
genaars. Gevreesd werd dat talloze commissionairs failliet zouden gaan als
een ruime mogelijkheid voor regres-acties werd gelaten. De Amsterdamse
beurs zou dan grote schade leiden. Het compromis-F-272 lag zelfs ten
grondslag aan de heropening van die beurs in 1946.175 Het F-272-systeem
was in oktober 1949 bevestigd in een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak
van de Raad voor het Rechtsherstel. Dit vormde de aanleiding voor een te
genactie van gedepossedeerden en een aantal vooraanstaande juristen,
waarbij de Leidse jurist E.M. Meijers het voortouw nam. Sindsdien was de
jurisprudentie duidelijk in beweging. Het 70%-aanbod van minister Lieftinck
werd in maart 1950 zelfs vernietigd door de Afdeling Rechtspraak. Het
voornemen van de regering het effectenrechtsherstel te versnellen werd ern
stig gefrustreerd. In juni 1952 bleken er bijvoorbeeld 30.000 processen aan-
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hangig, terwijl er in totaal maar liefst 300.000 verwacht zouden kunnen wor
den!176
De Tweede Kamer stelde zich eind 1951 nog achter de regering. Men
meende dat de regeling van het effectenrechtsherstel te perfectionistisch was
en wenste de ontwikkeling van de jurisprudentie de pas af te snijden. Mul
derije erkende dat de afwikkeling lang op zich liet wachten. Er was een on
derzoek gaande naar de mogelijkheid van een wettelijke regeling.177 Daarop
zou korte tijd later bij de behandeling van de begroting van Financiën met
kracht worden aangedrongen door Ritmeester (VVD), M.M.A.A. Janssen
(KVP), F.H. van de Wetering (ARP) en Ch.J.M. Welter. Ritmeester bleef uit
gaan van de goede trouw van de beurs en koos dus voor het bestaande sys
teem. De regering moest eindelijk over de brug komen met een vergoeding
voor het Duitse schatkistpapier, Westerbork en Vught. Van de Wetering
sloot zich bij hem aan. Janssen vreesde dat Lieftinck de zaak traineerde. Hij
stelde zelfs voor om de mogelijkheid van tegenbewijs175 of omkering van de
bewijslast uit het F-272-systeem te schrappen. In ruil daarvoor zou het Rijk
de gedepossedeerden eigenlijk een aanvaardbare schaderegeling moeten
kunnen aanbieden in de vorm van door het Waarborgfonds Rechtsherstel179
gedekte obligaties. Indirecte schade (gederfde koerswinsten en dividenden)
moest door de gedepossedeerden maar worden prijsgegeven. Welter was
tenslotte de enige die volledig partij koos voor de oorspronkelijke joodse ei
genaars. De regering moest volgens hem 'de quasi slimme weg' van F-272
verlaten.180
Lieftinck hield vast aan KB F-272. Een vergoeding voor het Duitse schat
kistpapier, Westerbork en Vught wees hij resoluut van de hand. Hij trok de
zaak in de sfeer van de materiële oorlogsschade. Een recht op volledige
schadeloosstelling voor effecten-gedepossedeerden werd van de hand gewe
zen omdat dit voor geen enkele categorie oorlogsgetroffenen in Nederland
erkend werd. Lieftinck zag veel in de suggestie van Janssen, mits er afgezien
werd van het element van integrale schadeloosstelling. Ritmeester nam het
in tweede termijn Lieftinck kwalijk dat hij de suggestie gewekt had dat het
de gedepossedeerden om een 100%-schadevergoeding te doen was, bij voor
keur boven andere oorlogsslachtoffers. Janssen bleek niet tevreden over het
tempo dat Lieftinck wilde inzetten. Hij diende een door o.a. H.J. Hofstra
(PvdA), Van de Wetering en Ritmeester mede-ondertekende motie in, waar
in werd aangedrongen op maatregelen ten behoeve van een spoedige afwik
keling van de effectenregistratie. De motie werd door Welter getypeerd als
tam, zonder tanden of klauwen. Hij vond het principieel onjuist dat de mi
nister joodse effectenbezitters gelijk stelde met oorlogsslachtoffers in het al1R1
gemeen.
Lieftinck verklaarde daarop zich 'volstrekt niet (te kunnen) verenigen' met
een uitzonderingspositie voor joodse eigenaars. Hij meende dat de betrok
kenen dat zelf ook niet zouden waarderen! Verzetslieden die door de Duit
sers beroofd waren, werden evenmin in een uitzonderingspositie geplaatst,
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behoudens gevallen van grote sociale nood. De minister pareerde de motieJanssen met een tegenvoorstel waarin hij de Kamer uitnodigde een 'rechtsherstel-commissie aan te wijzen die in nader overleg met de ministers van
Financiën en Justitie zou komen tot een aanvaardbare conclusie'. Janssen
trok zijn motie in.182
De uitkomst van het debat was dat een definitieve wettelijke regeling op
nieuw vooruit geschoven was. De 'beurspartij' had vergeefs gelobbied voor
bestendiging van het door jurisprudentie aangeknaagde stelsel.183 Op 19 mei
1952 gebeurde wat men lange tijd gevreesd had: de Afdeling Rechtspraak
besliste dat commissionairs die indertijd effecten rechtstreeks van liro ont
vangen hadden niet te goeder trouw waren geweest. Degenen aan wie deze
commissionairs geleverd hadden, misten dus goede trouw en moesten hun
stukken afstaan aan de oorspronkelijke eigenaar (öf een bedrag betalen gelijk
aan de waarde van het effect (dagkoers), vermeerderd met gederfde divi
denden en proceskosten).184
Een dag later besloot het bestuur van de Vereniging voor Effectenhandel
de dagelijkse prijscourant tot nader order niet te laten opmaken. Georgani
seerde beurshandel zou niet meer mogelijk zijn. Daarmee was de beursstaking een feit. Op 26 mei besprak de ministerraad de kwestie. Lieftinck stelde
voor de gedepossedeerden alsnog een aanbod van 100% te doen. Er ontstond
dan een tekort dat door het Waarborgfonds Rechtsherstel moest worden ge
dekt. Drees stak daar een stokje voor. Hij had bezwaar tegen een 100%-uitkering, waaraan effectenhandelaren en banken geen cent bijdroegen. Uiteinde
lijk werd besloten de Vereniging mede te delen dat de regering op korte
termijn met wettelijke maatregelen zou komen ter 'ondersteuning' van het F272-systeem. Daarbij werd gedacht aan de mogelijkheid van cassatie.185 Ge
rustgesteld besloot de Vereniging met ingang van 28 mei de dagelijkse prijs
courant op te maken en vast te stellen.
Op 3 juni 1952 presenteerde Lieftinck in de ministerraad een uitgewerkt
plan 'om uit de chaotische toestand te komen'. Het was in nauw overleg met
M ulderije tot stand gekomen en bevatte een aantal elementen die het
Tweede-Kamerlid Janssen al in november 1951 naar voren had gebracht. De
heffing voor het Waarborgfonds moest worden verhoogd van l° /° 0 naar
20/00 voor een periode van twintig jaar. De heffing moest ook worden toege
past op onderlinge leveringen van commissionairs en mocht niet worden
doorberekend in de provisie. Met de opbrengst kon een aanbod van 100%
worden gedaan. Lieftinck wilde nog wachten op een uitspraak over de ver
goeding van het Duitse schatkistpapier. Als de Staat moest betalen, kon de
termijn van de heffing op tien jaar worden teruggebracht. Het effectenrechts
herstel was volgens de minister in een grote impasse geraakt en het was 'een
landsbelang van de eerste orde' dat de zaak snel beëindigd werd. Voortzet
ting van het effectenrechtsherstel zou ƒ 6 tot ƒ 8 miljoen per jaar kosten.186
Inmiddels was er grote commotie ontstaan in juridisch Nederland. In de
brief van 26 mei van de minister van Financiën aan het beursbestuur stond
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namelijk dat de minister verwachtte dat de Afdeling Effectenregistratie (en
dus ook de Afdeling Rechtspraak) haar beslissingen zou opschorten tot de
nieuwe wet er was. De regering had dus de rechtspraak voor onbepaalde tijd
gestaakt. Een groep van elf vooraanstaande juristen-hoogleraren protesteer
de fel tegen de wijze waarop door de regering 'de voortgang der burgerlijke
rechtspraak, hoeksteen in het gebouw (der) inwendige vrijheid (des Lands)
wordt gestuit’. De redactie van het Nederlands Juristenblad voegde daaraan
toe: ’(...) wanneer een rechterlijke uitspraak leidt tot eigenmachtig optreden
van een groep invloedrijke burgers, en de regering wijkt voor hun drang,
dan wordt aan onze werkzaamheid de grond ontnomen waarop zij rust.’187
Na het adres van de hoogleraren besloot de regering zo snel mogelijk in
de (op 3 juni) besproken richting verder te werken 'om dit soort acties de
wind uit de zeilen te nemen'. Mulderije waarschuwde 'dat het niet de bedoe
ling is om aanwijzingen aan rechtscolleges te geven'. Uit de ministerraadsnotulen blijkt niet duidelijk dat hij daarmee Lieftinck op de vingers wilde tik
ken. Misschien was dat wèl zijn bedoeling. Drees meende dat de actie vooral
gericht was tegen invoering van de mogelijkheid van cassatie, maar dat was
de regering toch al niet van plan. Lieftinck voerde vervolgens een bevredi
gend gesprek met 'de Kamercommissie' - waarschijnlijk de rechtsherstelcommissie die na het begrotingsdebat van december 1951 op initiatief van
Lieftinck tot stand was gekomen188 -, met de Vereniging voor de Effecten
handel en met de groep-Meijers. De minister kon zijn plan enigszins bijstel
len toen de Afdeling Rechtspraak besliste dat Handelsmaatschappij De Bary
een aanzienlijk bedrag aan liro moest betalen. De overheid, die 96% van de
aandelen van De Bary als vijandelijk vermogen in beslag had genomen,
voorkwam met een staatskrediet van ƒ 21,5 miljoen dat de handelsmaat
schappij in liquiditeitsproblemen kwam. Begin juli 1952 bleek ruim 80% van
de liro-vorderingen gedekt.189 Het einde van een slepende kwestie kwam in
zicht, maar werd eerst nog over de verkiezingen en een langdurige formatie
getild. Uiteindelijk kwam Financiën op 12 juni 1953 met een nieuw aanbod,
dat het fiat van de groep-Meijers kreeg.190

De zaak-Menten en andere affaires
Als we afgaan op de krantenkoppen in de periode-Mulderije waren de drie
affaires rondom Menten, Schallenberg en de Velser politie de meest ge
ruchtmakende onderwerpen waarmee de justitieminister te maken kreeg.
Het is in dit korte bestek niet mogelijk alle facetten ook maar enigszins te be
lichten. Daarvoor zij verwezen naar het in 1979 verschenen, 922 pagina's tel
lende Menten-rapport.191 Hier wordt volstaan met een korte schets van de
inhoud van elke zaak, een uiteenzetting over de bijzondere tijdgebonden
omstandigheden waarin de affaires 'groeiden' en de behandeling door rege
ring en parlement.
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De drie zaken werden op 30 december 1950 en 30 november 1951 op de
voorpagina van de Volkskrant als volgt samengevat. Het gaat hier overigens
niet om de juistheid van deze typeringen, maar om hoe het grote publiek in
die tijd werd voorgelicht en om de weerslag daarvan op het justitiebeleid.
’De ZAAK-SCHALLENBERG is de geschiedenis van een Duitse spion die in tal van duis
tere zaken betrokken was en op het punt stond genaturaliseerd te worden. Hij werd ver
dronken in een ondiepe vijver in Den Haag gevonden en bij gebrek aan bewijs eenvou
digweg als zelfmoordenaar bestempeld. Het verleden van de man en vooral zijn bewe
gingen tijdens de laatste 24 uur van zijn leven hebben gerucht gegeven omtrent geheel
andere opvattingen omtrent zijn dood. De ZAAK-MENTEN handelt over een Nederlan
der die op willekeurige wijze en op andere dan juridische motieven langdurig van zijn
vrijheid werd beroofd. Het slachtoffer werd mishandeld, bedrogen en bestolen voor en
kele millioenen. Dit alles met medeweten van bepaalde autoriteiten zonder dat achteraf
krachtdadig werd opgetreden. De VELSER-AFFAIRE is een onderzoek naar roof en ver
raadzaken in Haarlem en omgeving tijdens de bezetting gepleegd, dat op opvallende
wijze is gesaboteerd. Politiemannen die zich schuldig hadden gemaakt aan wandaden
traden zelf als zuiveraars op.'

Elk geval leende zich voor complottheorieën: ingewikkelde feitencomplexen,
tegenstrijdige verklaringen, geruchten, persoonlijke naijver, velerlei ver
dachtmakingen, rivaliteit tussen vervolgende instanties en lekken uit processen-verbaal. De drie stonden feitelijk los van elkaar, hoewel ze in allerlei in
dianenverhalen samengingen. Het kostte veel tijd om de bewijsvoering tegen
verdachten rond te krijgen, als dat al mogelijk was. In de loop van 1950 kre
gen deze affaires een bredere politieke betekenis. In het parlement en in de
pers werden ze meestal in één adem genoemd en naar voren geschoven als
test-cases voor de 'herstelde' Nederlandse rechtsstaat. Het publieke vertrou
wen in de justitie had een flinke deuk overgehouden aan de bezettingstijd en
het chaotisch tijdvak daarna. Omstreeks 1950 stond vast dat er nogal wat mis
was gegaan bij de naoorlogse zuivering, de regering gaf dat ook toe. De En
quêtecommissie 1940-1945 publiceerde over mishandelingen in kampen van
politieke delinquenten, terwijl de Algemene Rekenkamer berichtte over
chaos bij het Nederlands Beheersinstituut. In brede kringen kwamen dege
nen die voor de zuivering en de bijzondere rechtspleging verantwoordelijk
waren in een kwade reuk te staan, onder hen veel leden van het voormalig
verzet. De rechter werd de beschuldigde en de dader het slachtoffer. De pers
beet zich vast in rechtsherstelzaken, aangevoerd door de 'foute' Telegraaf die
eind 1949 weer mocht verschijnen. Deze krant maakte zich spreekbuis van
tienduizenden die in de periode 1945-1950 op onaangename wijze met de
zuivering in aanraking waren gekomen. Voor het publiek zeer herkenbare
toestanden werden als affaires in grote opmaak en in bloemrijke taal opgedist. Met succes, want de abonnees stroomden toe. Een aantal hele en halve
collaborateurs ontpopte zich plotseling als felle strijders voor elementaire
grondrechten. Van hen was Pieter Menten wel het meest notoire voorbeeld.
Hij zag zijn kans schoon toen omstreeks 1950 het juridisch klimaat 'genor528
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maliseerd' was. De rechtsbescherming van het individu tegen de willekeur
van de overheid werd sterk naar voren geschoven. Een handig en kapitaal
krachtig persoon kon daar gebruik van maken. Menten was in 1949 tot acht
maanden veroordeeld voor collaboratie. In 1945 was hij als politiek delin
quent gevangen gezet. Zijn aanzienlijke vermogen werd in die tijd beheerd
door het NBI. Hij zou voor miljoenen bestolen zijn.
Door de aanhoudende 'onthullingen' groeiden de zaken uit tot een enorm
kankergezwel. Justitie werd verweten dat ze er niet in slaagde 'in deze kwes
ties die het publiek reeds jaren bezig houden, enige genoegdoening te ver
schaffen'.192 Met betrekking tot de Velser-affaire - waarin de katholieke
Volkskrant de rol van aanklager op zich nam, zoals de Telegraaf dat deed bij
de zaak-Menten - had minister Struycken gerept van 'schurkenstreken'. Zijn
voorganger Wijers had in het voorjaar van 1950 bij een uiteenzetting over de
zaak-Menten het vermoeden uitgesproken dat betrokkenen 'een muur'
vormden waar Justitie niet doorheen kon breken. Beide ministers hadden
geen greep op de weerbarstige materie kunnen krijgen, hetgeen weer bij
droeg aan het slepende karakter ervan.
Hiervóór werd al aangegeven dat de affaires een bredere politieke beteke
nis kregen, omdat ze door critici van de naoorlogse zuivering als stok wer
den gebruikt om de verantwoordelijken te slaan. Het politieke aspect werd
versterkt doordat een aantal politici persoonlijk betrokken raakten bij de
zaak-Menten en de Velser-affaire. In het geval-Menten heeft het 'slachtoffer',
dat in 1943 met Duitse hulp en beladen met miljoenen aan kunstschatten en
juwelen van het oostfront in Nederland terugkeerde, op eigen houtje Telegraaf ournalist H.J. Lunshof CHU-senator Reijers en W D-Tweede-Kam erlid
G. Vonk voortdurend van munitie voorzien. Met een agressieve perscam
pagne en een gevulde portemonnee, gesteund door topadvocaten als kamer
voorzitter L.G. Kortenhorst (KVP), wist de in Polen van oorlogsmisdaden be
schuldigde Menten de zaak volledig op haar kop te zetten. De affaire draaide
in de tijd van Mulderije om het beheer van diens vermogen door het NBI,
diefstallen en schadeclaims, niet om zijn betrokkenheid bij de executie van
joden in het Poolse Podhorodce in de zomer van 1941. Aan de andere kant
zocht en vond de rechterlijke ambtenaar tegen wie Menten zich bij voorkeur
richtte, steun bij oud-minister H.A.M.T. Kolfschoten (KVP), G.J. van Heuven
Goedhart (PvdA) en senator Witteman. De laatste werd zelfs zijn advocaat,
toen men in de loop van 1951 besloot hem te vervolgen voor 'valse opgave in
proces verbaal'. Een deel van de van Menten gestolen bezittingen zou bo
vendien terecht zijn gekomen bij baron J.E. de Vos van Steenwijk, commis
saris van de koningin in Noord-Holland en broer van het W D -Eerste-K amerlid.
In de Velser-affaire was een hoofdrol weggelegd voor N.J.G. Sikkel, procureur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof te Amsterdam en zwager van
ARP-politicus P.S. Gerbrandy. Na de oorlog trad hij hard op tegen landver
raders, vanuit een onverzoenlijk verzetsstandpunt. Dat leverde hem veel te-
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genstanders op, ook in de wereld van de gewone rechtspleging. Een andere
hoofdrolspeler, politiecommissaris J.P. Engels, wendde zich in het voorjaar
van 1951 direct tot de Eerste-Kamerleden Kolfschoten en Tjeenk Willink.
Verder werd vermoed dat de KVP-politici Romme en Kortenhorst achter de
Volkskrant-onihullingen staken. PvdA-kamerlid F.J. Goedhart schreef in Het
Parool dat het wel erg toevallig was dat deze katholieke krant een perscam
pagne op touw zette op het moment dat er voor het eerst sinds 1945 een nietkatholiek tot minister van Justitie benoemd was. Oud-verzetsman en PvdApoliticus J.H. Scheps maakte overigens deel uit van de commissie-Versteeg
die van 1947 tot 1950 in opdracht van de regering een onderzoek instelde
naar de Velser-affaire.

Velser-affaire
Struycken was kort voor zijn aftreden tot de overtuiging gekomen dat bij een
voortgezet onderzoek in de Velser-affaire 'veel leed zou worden berokkend
aan mensen die er maar betrekkelijk weinig mee te maken gehad hadden',
terwijl 'nooit de werkelijke daders gegrepen zouden kunnen worden'.193
Mulderije ging kort na zijn benoeming helemaal de andere kant op. Onder
invloed van de perscampagne in de Volkskrant gaf hij het OM op 23 april 1951
de opdracht een gerechtelijk vooronderzoek te starten. Een week tevoren
had hij de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht het rapport-Versteeg
ter ver trouwelijke inzage gestuurd. In parlementaire kringen werd hierop
positief gereageerd.194
De volksvertegenwoordiging wachtte het onderzoek af, totdat Stokvis en
Vonk zich op 4 december 1951 beklaagden over het uitblijven van resultaten.
Vonk meende dat het een beperkte zaak was, waarbij een paar politie-agenten betrokken waren. Mulderije betwistte d a t:'(...) men bemerkt eerst uit het
onderzoek hoeveel er aan de zaak vastzit.'195 Op 17 april 1952 liet de minister
de Eerste Kamer weten dat het onderzoek was afgesloten en een aantal ver
volgingen zou worden ingesteld.196 Het zou uiteindelijk gaan om kleine za
ken die enkel frustraties en juridisch geharrewar opleverden. De bedoeling
was geweest om de publieke opinie tevreden te stellen en een eind te maken
aan alle roddel. In de periode-Mulderije lukte dat. Het parlement prees de
minister voor zijn voortvarende aanpak, jaren nadat de feiten zich hadden
voorgedaan. Indien gekozen was voor de lijn van Struycken, dan had dat
waarschijnlijk tot felle protesten geleid. Op langere termijn bezien waren de
op 1 september 1952 ingestelde, slepende vervolgingen misgrepen. Er zou
rondom de Velser-affaire altijd een doofpotgeur blijven hangen.
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Schallenberg
Over Schallenberg schreef De Telegraaf op 26 maart 1951 dat er kranten wa
ren die wisten wie hem vermoord had 'doch officieel heet het nog altijd
zelfmoord'. Naar aanleiding hiervan werd op 23 april 1951 een gerechtelijk
vooronderzoek ingesteld waarbij 'journalisten zo ruim mogelijk in de gele
genheid (werden) gesteld, hun gegevens aan de justitie over te leggen'. Mul
derije liet de Tweede Kamer op 28 november 1951 weten dat dit niet had ge
leid tot concrete aanwijzingen dat er een misdrijf was gepleegd. Het onder
zoek was op 4 oktober gesloten.197 Stokvis reageerde cynisch dat de zaak te
ruggebracht was tot een hersenschim van aan het fantaseren geslagen jour
nalisten. Roolvink hield een gevoel van onbehagen. Hij wilde weten of de
theorie dat Schallenberg zelfmoord had gepleegd in het onderzoek houdbaar
was gebleken en vroeg de minister het dossier aan de vaste commissie te
overleggen. Vonk was evenmin gerustgesteld. Hij informeerde of er lieden
waren die er belang bij hadden dat Schallenberg de mond werd gesnoerd.
Mulderije antwoordde dat uit niets gebleken was dat Schallenberg op ge
welddadige wijze van het leven was beroofd. Er waren ook geen aanwijzin
gen dat bepaalde mensen belang hadden gehad bij diens dood. De journalis
ten 'die nogal kwistig hadden geschreven' konden geen nieuwe feiten aan
dragen. De minister zou de stukken aan de vaste commissie ter inzage te ge
ven. 198
Senator Tjeenk Willink bleef twijfelen. Zij kwam op 16 april 1952 terug op
de 'zeer raadselachtige omstandigheden'. Mulderije citeerde uitgebreid de
officier van justitie die de Te/egrao/journalist had verhoord die op 23 maart
1951 de zaak opnieuw had aangezwengeld. Het betrof een op fantasie berus
tende insinuatie, waarmee de journalist sensatie had willen verwekken.
Mulderije wilde er verder geen woord meer aan vuilmaken: Schallenberg
had zelfmoord gepleegd. 'Een psychiater die hem heeft gekend en die ik over
hem heb gesproken, heeft mij dat bevestigd met de toevoeging dat hij er niet
aan twijfelde', aldus de minister.199
Het verslag van de vaste commissie over het dossier-Schallenberg ver
scheen op 5 juli 1952.200 Het onderzoek bevredigde haar niet omdat het
leemten vertoonde. Rijks- en gemeentepolitie hadden aanvankelijk volledig
langs elkaar heen gewerkt. Het was te betreuren dat pas anderhalf jaar na
het overlijden van Schallenberg (hij stierf op 14 september 1949) tot de vor
dering van een gerechtelijk vooronderzoek was overgegaan. Daarna werd
het onderzoek beter gecoördineerd. Moord noch zelfmoord was met stellig
heid vastgesteld. De commissie achtte het nutteloos om drie jaar na de dood
van Schallenberg het onderzoek te heropenen. Daarmee was de kous af.
Mulderije had in het geval-Schallenberg een goede keuze gemaakt. Zijn op
lossing droeg bij aan het herstel van het vertrouwen in de Nederlandse justi
tie, althans volgens het parlement. Voor de pers en het grote publiek bleef
het toch een geheimzinnige zaak.201
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Menten
De zaak-Menten tenslotte. Op 10 juli 1951 deelde Mulderije de Eerste Kamer
mee dat het gerechtelijk vooronderzoek naar diefstallen en verduisteringen
gesloten was. Het onderzoek was in augustus 1950 gestart en had vertraging
opgelopen door ziekte van Menten. Meer dan 180 getuigen waren gehoord.
Daarnaast was (in november 1950) een uitvoerig onderzoek ingesteld naar
een aantal door Lunshof in De Telegraaf gepubliceerde beschuldigingen die
met de zaak samenhingen. Dit laatste onderzoek was nog niet beëindigd.
Tjeenk Willink verzocht de minister de resultaten uitvoerig kenbaar te ma
ken. De minister liet alvast weten dat die resultaten tegenvielen. Hij bena
drukte de ernst waarmee het onderzoek verricht was: 'Men heeft dit gedaan
omdat men gevoelde, dat het van het grootste belang is, dat in Nederland
vertrouwen bestaat in politie en justitie, een goed dat niet hoog genoeg kan
worden aangeslagen.'202 Op 28 november 1951 liet Mulderije de Tweede Ka
mer weten dat het onderzoek in de diefstalzaken 'afgezien van een enkele
onbetekenende diefstal, geen voldoende aanwijzingen voor schuld tegen be
paalde verdachten (had) opgeleverd'. Stokvis, Roolvink en Wttewaall van
Stoetwegen reageerden nogal kritisch. De laatste twee vroegen overlegging
van dossiers aan de vaste commissie. De minister had daar geen bezwaar te
gen.203
De W D 'e r Vonk tapte uit een ander vaatje. Hij had een brief van Menten
ontvangen waarin deze o.a. 'onthulde' dat de raadsheer die zijn strafzaak
had behandeld een aantal van zijn gestolen schilderijen in huis zou heb
ben 204 Vonk verklaarde in de Kamer dat hier sprake was 'van het grootste
complex daden van roof, gepleegd tegen één man, gedurende de laatste hal
ve eeuw'. Belangrijker dan het onderzoek naar de roof waren volgens hem
de zaken tegen de journalist Lunshof en de oud-rechter-commissaris in de
strafzaak-Menten. Vonk gaf verder een getrouwe weergave van Mentens in
terpretatie van de feiten. Menten was op 9 november 1949 veroordeeld voor
'hulpverlening aan de vijand', maar hij achtte zich volslagen onschuldig en
protesteerde tegen de wijze waarop zijn veroordeling tot stand was gebracht.
In februari 1950 had Lunshof zich voor Menten ingezet, hetgeen hem op een
strafrechtelijk vooronderzoek voor smaad kwam te staan. Diens beschuldi
gingen bleken zo reëel dat er ook een vooronderzoek tegen de rechter-commissaris was ingesteld op beschuldiging van valsheid in geschrifte en mein
eed. Vonk stond erop dat beide zaken voor het gerecht zouden worden ge
bracht, mede in verband met de revisie die Menten verlangde. Mulderije ant
woordde dat de verklaringen van Menten over de zeer aanzienlijke vermis
singen door tientallen getuigen weersproken werden. De zaken tegen de
journalist en de rechter-commissaris waren nog niet rond. De minister wilde
geen partij kiezen, mede gelet op de grote aandacht in de pers. Hij wilde niet
toezeggen dat in beide gevallen tot vervolging zou worden overgegaan.
Mulderije zou het OM daarin de vrije hand laten.205
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De opmerkingen van Vonk en het uitvoerige antwoord van de minister
trokken opnieuw veel aandacht in de pers. Kort daarop, in januari 1952, koos
een van Mentens tegenstanders, oud-rechter-commissaris F.P.Th. Rohling,
de tegenaanval. Hij richtte zijn pijlen niet alleen tegen de officier van justitie
die tot Rohlings vervolging besloten had, maar ook tegen 'de voorzitter van
de Tweede Kamer (die) zijn diensten bewijst aan een politieke delinquent en
op onwaardige manier van zijn politieke invloed gebruik maakt'.206 De affai
re werd alsmaar groter. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eer
ste Kamer op 19 februari 1952 leverde Van de Kieft (PvdA) kritiek op het feit
dat tegen een rechter-commissaris op grond van een aantal wilde krantenbe
richten een gerechtelijk onderzoek geopend was. Begreep de regering niet
dat men de rechterlijke macht hiermee geen dienst bewees? Minister-president Drees merkte op dat er na de oorlog sprake was van een vrijwel chaoti
sche situatie, 'waarin allerlei plotseling opgekomen groepen een zekere in
vloed en een zekere macht hadden en waarin ten gevolge van de bezetting
de politie ontwricht was (...)'. In bepaalde gevallen, zoals dat van Menten,
waren er fouten gemaakt en was een bevredigende oplossing uitgebleven.
Maar in het algemeen was het Justitie gelukt de normale rechtsorde te her
stellen: '(...) men kan niet telkens bij de behandeling van de begroting de
zelfde twee of drie gevallen weer noemen en aan de hand daarvan betogen,
dat in het algemeen de rechtszekerheid ontbreekt of dat het streven naar
rechtszekerheid bij de Regering niet voldoende ernstig zou zijn.'207
De 'Menten-partij' had intussen niet stilgezeten. Eind 1951 diende Kortenhorst verschillende schadeclaims in bij het ministerie van Oorlog (ƒ 3,2 mil
joen) en het NBI (ƒ 350.000). Reijers sprak er zelfs over in maart 1952 bij de
behandeling van de begroting van het ministerie van Oorlog.208 Achter de
schermen was meer aan de hand. Op 11 januari 1952 had de vaste commissie
voor Privaat- en Strafrecht het diefstaldossier ter vertrouwelijke inzage ge
kregen. Romme protesteerde bij Mulderije dat Roolvink, KVP-Iid van de
vaste commissie, zijn eigen fractievoorzitter hierover niet in vertrouwen
mocht nemen.209 Hierover ontstond een principieel debat waarbij ook ka
mervoorzitter Kortenhorst betrokken werd. De regering hield vast aan de
lijn-Mulderije. Drees wees erop dat het tóch al zeer uitzonderlijk was dat de
vaste commissie dit soort persoonlijke zaken behandelde.210 Het ministerie
van Justitie kreeg op 7 april 1952 ook nog de beschikking over een aantal
processen-verbaal van in Israël afgenomen verhoren van getuigen die Men
ten (opnieuw) in verband brachten met massa-executies in Polen. Het is niet
zeker of Menten c.s. hiervan op de hoogte waren. De affaire bewoog zich
waarschijnlijk ook op andere fronten niet in het tempo of in de richting die
Menten wenste. Het was tijd voor een nieuw offensief.
Bij de behandeling van de justitiebegroting door de Eerste Kamer op 16
april 1952 ging Reijers zeer uitgebreid in op de zaak-Menten. Het werd een
requisitoir-van-dik-hout tegen 'het feitelijke justitiebeleid van het ambtelijk
apparaat van de minister'. Het ging 'om een kolossale ontvreemding, zoals in
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de annalen van de Nederlandse politie nog nooit is voorgekomen'. Reijers
gaf vervolgens gedetailleerd aan op welke punten het onderzoek naar de
diefstalzaak tekort was geschoten. Hij beschuldigde de ambtenaren op het
ministerie ervan Mulderije verkeerd te hebben voorgelicht; de Haarlemse
officier van justitie die de diefstallen onderzocht had, was partijdig; de Am
sterdamse procureur-generaal was niet 'voldoende onbevangen' en had 'her
haaldelijk op ernstige wijze gefaald'. De CH-senator bleek goed op de hoogte
van de resultaten van het onderzoek tegen Lunshof. Die waren gunstig voor
Menten. Het diefstallenonderzoek zou erop gericht zijn 'de zaak in de doof
pot te doen’. Het was schandalig hoe 'een raadsheer-commissaris' tegen
Menten was opgetreden. Leidinggevende personen aan het ministerie van
Justitie hadden een reeks wandaden verricht met als doel Menten als schuld
eiser te liquideren. 'Men mag zich wel afvragen: hoe groot is de schuld je
gens Menten, dat men tot de dag van heden op zulke exorbitante wijze tegen
hem te keer gaat? Jarenlang moet het Nederlandse volk in onwetendheid
worden gehouden, jarenlang moet een onschuldige op grond van valse processen-verbaal worden vervolgd, moeten wetten worden overtreden, liever
dan dat ooit iemand zal opstaan om te zeggen: ja, het was verkeerd wat wij
gedaan hebben.'211
De KVP’er Witteman, Rohlings advocaat, reageerde fel: 'Wij hebben van
middag voor de zoveelste maal moeten ervaren, dat een Kamerlid, puttend
uit gegevens, die blijkbaar voor hem en niet voor ons toegankelijk zijn, het
heeft kunnen goedvinden de reputatie van rechterlijke ambtenaren in op
spraak te brengen. Dit staat mij en mijn politieke vrienden tegen. Wij hopen
dat deze Minister (...) aanleiding zal vinden op ondubbelzinnige wijze zijn
vertrouwen in de bedoelde rechterlijke ambtenaren uit te spreken, en wel zo
dat wij in de toekomst van deze onverkwikkelijke zaak zullen worden ver
lost.' Tjeenk Willink sloot zich bij hem aan.212
De volgende dag diende de minister zijn partijgenoot Reijers van repliek.
Hij begon met een verwijzing naar de grote krantenkoppen die hij 's och
tends gezien had. Reijers had zich 'de held van de dag gemaakt', maar dacht
hij werkelijk dat het belang van de Nederlandse gemeenschap daarmee ge
diend was? Hij moest zijn stellige beweringen maar eens waar maken. Blijk
baar had hij al zijn gegevens van Menten en Lunshof. Reijers nam bijvoor
beeld voetstoots aan dat alle goederen van de door Menten opgestelde in
ventarislijst gestolen waren. 'Wat is dat nu voor kinderlijke redenatie?' Een
minister kon toch niet zomaar ƒ 3,5 miljoen ten laste van de staatskas uitke
ren als er niets vaststond. Het was verder 'buitengewoon grievend' dat de
reputatie van respectabele mensen in twijfel getrokken werd zonder enig
bewijs. Dat er in Nederland geen recht te krijgen was, was absoluut een fa
bel. Als Reijers wist wie er gestolen had, moest hij maar langskomen, 'maar
ik heb geen fiducie in een dergelijk onderhoud'. Kolff kwam vervolgens ver
klaren dat zijn partijgenoot wegens longontsteking verhinderd was aan het
vervolg van het debat deel te nemen. Reijers reageerde op 25 april vanaf zijn
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ziekbed met een nota waarin hij alle door hem 'beschuldigde' functionarissen
bij hun naam noemde en een nadere gedetailleerde nota toezegde.213
W aarschijnlijk waren de door Menten georkestreerde activiteiten van
Reijers er vooral op gericht om zowel de onderhandelingen met Oorlog en
het NBI over een schikking als het oordeel van de vaste commissie over het
diefstalonderzoek te beïnvloeden. Menten stuurde de commissie op 6 mei
1952 een brief, waarin hij de door Reijers geuite beschuldigingen herhaalde.
Hij zou zich zelfs tijdens een commissievergadering hebben aangediend om
gehoord te worden.214 Op 10 juni 1952 kwam Reijers' tweede, gedetailleerde
nota in het nieuws, alweer op de voorpagina's. De beschuldigingen die hij op
16 april in de senaat geuit had, werden nader uitgewerkt: de Bloemendaalse
politie had in 1945 door Menten uit de handen der Duitsers gehouden juwe
len, effecten, tapijten, schilderijen en grote geldbedragen gestolen. De rovers
was voortdurend de hand boven het hoofd gehouden door de Amsterdamse
procureur-generaal en door de raadadviseur van politie op het ministerie,
etcetera etcetera. Mulderije reageerde furieus. Reijers speelde 'op onwaarach
tige en op onwaardige wijze’ met de reputatie van rijksambtenaren. 'Zijn
strijdmethode (is) beneden de waardigheid van een lid van de Staten-Gene
raal.' De minister deelde mee dat aan Menten al ƒ 250.000 schadevergoeding
was uitgekeerd (de Volkskrant kopte meteen: 'Menten ontving kwart m il
joen'). Menten had beroep ingesteld en moest dat eerst maar afwachten. Een
rechtszaak kon niet door allerlei beschouwingen in de Eerste Kamer of door
nota's beïnvloed worden.215 Ongeveer tezelfdertijd besliste Mulderije achter
de schermen negatief op een herhaald Pools uitleveringsverzoek. De moge
lijkheid voor een nieuwe vervolging in Nederland werd opengehouden.216
Het is vrijwel uitgesloten dat druk van de Menten-partij hierbij een rol
speelde. Aan de andere kant was het ook vrijwel uitgesloten dat de hoofd
rolspeler in zo'n geruchtmakende zaak, door velen gezien als slachtoffer van
willekeurige zuivering, corrupte ambtenaren en staatsdwang, aan 'de Rus
sen’ zou worden overgeleverd.
Het rapport van de vaste commissie over het diefstaldossier verscheen op
5 juli 1952.217 De commissie had ook inzage gekregen in de dossiers-Lunshof
en -Rohling en alle stukken van de politieke strafzaak. Er was uit niets ge
bleken dat er een vooropgezette bedoeling bestond om Menten te beroven,
of dat er machten bestonden die de zaak in de doofpot wilden stoppen. De
beweringen van Menten aan het adres van de politie waren 'onbewezen ver
dachtmakingen'. Het was niet bewezen dat de door Menten als gestolen aan
gewezen 'grote vermogenswaarden' daadwerkelijk in diens huis aanwezig
waren op het moment van zijn arrestatie. Het onderzoek in de diefstalzaak
was 'voortreffelijk en zeer volledig'. Er waren wel fouten gemaakt bij de be
waking van het huis en er was te laat - na pressie vanuit de pers en de volks
vertegenwoordiging - overgegaan tot een gerechtelijk vooronderzoek, maar
dat had de minister al lang erkend.
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Menten in Duits uniform

Daarmee leek de kous af. De minis
ter was erin geslaagd om met behulp
van het parlement het tij te keren. Het
tijdsbeeld was in juli 1952 ook anders
dan in februari 1950, toen Lunshof met
zijn artikelenreeks toesloeg. De on
rechtvaardige behandeling van politie
ke delinquenten was niet langer een
populair onderwerp. In de zomer van
1952 verschenen ook scherpe artikelen
in periodieken van het voormalig ver
zet waarbij de strafrechtszaak-Menten
opnieuw in het geding werd ge
bracht.218 In Den Haag dacht men met
het verschijnen van het verslag van de
vaste commissie eindelijk van het ge
zeur verlost te zijn. De belangstelling
taande en Menten zag kans tot 1976 de
dans te ontspringen. W aarschijnlijk
nam de aandacht van het publiek ook
af omdat men een kwart miljoen wel
voldoende 'rechtsherstel' vond.

Slot
Minister Mulderije heeft bewust veel aandacht geschonken aan het uit de
wereld helpen van 'affaires'. Het voortwoekeren van dit soort zaken kon de
rechtszekerheid frustreren en kon uiteindelijk leiden tot een verlies van ver
trouwen in de justitie bij het grote publiek. De minister zag zich in deze posi
tie gedwongen door verschillende perscampagnes. Het is de vraag of hij zich
hierdoor niet te veel heeft laten leiden. In de Velser-affaire was de Volkskrant
via de journalist L.A. Rodriques Lopez toch gewoon de spreekbuis van een
aantal gezuiverde Velser politie-agenten, die uit waren op de val van oudcollega's. De Telegraaf kon na Schallenbergs (waarschijnlijke) zelfmoord een
grote campagne opzetten omdat rijks- en gemeentepolitie langs elkaar heen
hadden gewerkt. In de zaak-Menten heeft De Telegraaf een prominente rol
gespeeld, hoewel het toch vooral Menten zelf was die de loop der gebeurte
nissen bepaalde en zijn eigen affaire onder controle hield in de pers, de
rechtszaal en het parlement. CHU-senator Reijers speelde daarbij een zeer
belangrijke rol, wellicht gedreven door de beste bedoelingen.
Tenslotte nog dit. In het nauw gedreven bij de behandeling van de tweede
strafzaak tegen hem, verklaarde Menten tijdens zijn laatste verhoor op 3 no
vember 1978 dat minister Mulderije hem destijds buiten vervolging zou heb-
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ben gesteld als Menten zijn mond zou houden over de Velser-affaire. Ger
brandy zou er bij de minister op hebben aangedrongen zijn zwager Sikkel te
sauveren. Volgens de onderzoekscommissie-Schöffer werd deze verklaring
door geen enkel document gesteund. Een gesprek Mulderije-Menten heeft
voor zover bekend nooit plaatsgevonden.219

Nieuw oorlogsstrafrecht: executies na afloop van een volgende oorlog?
De nasleep van de Tweede Wereldoorlog leidde niet alleen tot voortdurend
achteromkijken. Er was omstreeks 1950 een andere, koude oorlog gaande. De
vrees voor een herhaling van 1940-1945 was groot. Het was zaak hierop
voorbereid te zijn, zodat Nederland zich beter kon verdedigen dan in mei
1940 en de bestraffing-achteraf snel, rechtvaardig en ordelijk zou verlopen.
Landverraders, oorlogsmisdadigers, collaborateurs en slappe ambtenaren
moesten weten waar ze aan toe waren. Afwijken van het principe 'nulla poena sine praeira lege poenali' moest zoveel mogelijk voorkomen worden.
Mulderije verklaarde in de Kamer dat de wetsontwerpen die met 'deze tot
bijzondere maatregelen nopende tijdsomstandigheden' samenhingen boven
aan zijn prioriteitenlijstje prijkten.220 De minister werkte intensief mee aan de
voorbereidingen van het wetsontwerp Buitengewone bevoegdheden bur
gerlijk gezag, dat onder de verantwoordelijkheid van zijn collega van Bin
nenlandse Zaken viel.221 Zelf loodste hij met grote voortvarendheid de Wet
Oorlogsstrafrecht door het parlement.
Na voorbereidend werk van een commissie bestaande uit J. Donner, G.E.
Langemeijer, W.P.J. Pompe, B.H. Kazemier en A.D. Belinfante bood Mulde
rije op 11 augustus 1951 een wetsontwerp Oorlogsstrafrecht aan de Tweede
Kamer aan.222 De met de zuivering en bijzondere rechtspleging opgedane
ervaringen waren in het ontwerp verwerkt. De nieuwe wet zou gelden zodra
er feitelijke oorlogshandelingen gepleegd werden. Een afdoende repressie
was volgens de MvT enkel mogelijk als voor bepaalde delicten de doodstraf
kon worden toegepast en een snelle berechting kon plaatsvinden. In principe
was de militaire rechter bevoegd, waarbij een procedure in één instantie mo
gelijk was. Na een bezetting zouden niet-militairen berecht moeten worden
door bijzondere rechtbanken en een Bijzonder Hooggerechtshof. Tribunaalszaken (semi-rechterlijke, semi-administratieve repressie van 'onvaderlands
lievende gedragingen' in bezettingstijd die niet tevens strafbare feiten waren)
werden met opzet buiten het ontwerp gehouden. In bedekte termen werd
erkend dat de naoorlogse tribunaalsrechtspraak 'gerammeld' had.
Het meest omstreden punt was het schrappen van de in artikel 9 van het
Wetboek van Militair Strafrecht (WMS) neergelegde beperking, dat de dood
straf slechts kon worden uitgesproken, indien de veiligheid van de staat dat
eiste. In de toelichting schreef Mulderije dat de 'afgelopen oorlog (had) ge
leerd, dat ook na het einde der vijandelijkheden de doodstraf niet gemist

537

Hoofdstuk IX
(kon) worden'. Er waren gruwelijke misdrijven gepleegd die in tijd van
vrede niet mogelijk waren geweest. De hoogste straf was volgens de minister
'het enige adequate middel tot herstel van de zo ernstig gelaedeerde rechts
orde'. Daarnaast had de naoorlogse ervaring geleerd dat de rechter met de
toepassing van de doodstraf zeer voorzichtig te werk was gegaan 'en dat bo
vendien de Kroon door de toepassing van het gratierecht zorg kan dragen,
dat niet dan in de uitzonderlijk sprekende gevallen van inbreuken op plicht,
moraal en naastenliefde tot tenuitvoerlegging van de hoogste straf wordt
overgegaan'.223 Dit laatste 'argument' voor de doodstraf was zeer opmerke
lijk, gezien de problemen die Mulderije met het koninklijk prerogatief had
gehad.
Het commentaar in de pers spitste zich toe op een aantal punten.224 De
meeste kritiek sloeg op de mogelijkheid dat de doodstraf zou kunnen wor
den toegepast na afloop van een oorlog, als de staatsveiligheid niet meer in
het geding was. Daarnaast was er de kwestie van de berechting. Aan de ene
kant werd bepleit dat burger-oorlogsmisdadigers door een burgerrechtbank
berecht zouden worden. Anderzijds vreesde men dat de gewone rechter aan
gezag zou inboeten, wanneer hij zich 'noodgedwongen met politieke zaken
(moest) bemoeien'.225 In het Nederlands Juristenblad pleitte J.M. van Bemmelen o.a. voor inlijving van het ontwerp in de bestaande wetboeken van straf
recht en strafvordering, voor strafbaarstelling van de tribunaalsdelicten
'heulen met de vijand' en 'profiteren van de oorlog ten koste van zijn mede
burgers', voor een duidelijke leeftijdsgrens voor de doodstraf en voor het be
houd van art. 9 WMS.226
In het W werd onder andere scherp stelling genomen tegen de rol die het
gratierecht toebedeeld kreeg. De wijze waarop dit recht na de oorlog was
toegepast had het beleid van de rechter doorkruist. Als de beperking van art.
9 WMS in stand bleef, zou het gevaar voor een herhaling daarvan minder
groot zijn. In het verslag werd verder principieel van gedachten gewisseld
over het karakter en de toepassing van de doodstraf. De meningen daarover
liepen sterk uiteen, maar een duidelijke meerderheid stond niet afwijzend
tegen het systeem dat de minister in dit bijzondere ontwerp gekozen had.227
Terzijde: twee weken na het verschijnen van dit verslag werden Pieters en
Albrecht terechtgesteld. Had het iets uitgemaakt wanneer een kamermeer
derheid zich kort voor de executies ondubbelzinnig had uitgesproken vóór
tenuitvoerlegging enkel in die gevallen, waarin de veiligheid van de ge
meenschap dat eiste (art. 9 WMS)?
De CPN had in de schriftelijke voorbereidingsfase alleen kritiek gehad op
de bepaling dat de wet bij AMvB, dus zonder dat het parlement eraan te pas
kwam, van toepassing kon worden verklaard in geval van een niet als oorlog
aan te merken gewapend conflict 'ter individuele of collectieve zelfverdedi
ging' of 'tot herstel van internationale orde of veiligheid'. De regering had
toegegeven dat de Koreacrisis een voorbeeld van een dergelijk conflict was,
maar dat het toch niet de bedoeling was de wet in zo'n 'beperkt en geïso-
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leerd' geval van toepassing te verklaren. Kort voor het debat diende Stokvis
namens de CPN-fractie nog een opmerkelijk wetsvoorstel in 'ter bescher
ming van de vrede'. Het initiatief was gericht tegen 'propaganda om Neder
land bij een derde wereldoorlog te betrekken'. Een van de voorgestelde arti
kelen luidde bijvoorbeeld: 'Met gevangenisstraf van ten hoogste twintig ja
ren wordt gestraft hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of af
beelding het gebruik van een massavernietigingswapen aanbeveelt of goed
keurt'. De Sovjet-Unie en haar satellietstaten hadden al eerder dit soort de
lictsomschrijvingen in hun strafrecht opgenomen.228 Het initiatief is door de
Kamer nooit in behandeling genomen.
Het Tweede-Kamerdebat vond plaats op 6 mei 1952. Gerbrandy stelde
zich achter het ontwerp. Zijn betoog richtte zich tegen degenen die een
kunstmatige belemmering wensten voor het uitspreken van de doodstraf: ’Er
zijn gevallen die zo afschuwelijk zijn, dat bijna eenstemmig het geweten van
alle mensen die niet zijn geremd door dogmatisch vooroordeel, beaamt: hier
past de uiterste reactie des rechts; tast deze misdadiger aan in heel zijn
rechtspositie, schep dus de mogelijkheid dat hij voorgoed wordt geëlimi
neerd, want daar is tussen de rechtsorde, die wij tezamen dragen in ons hart
en het optreden van dit individu een nooit te overbruggen tegenstelling.
"Doet deze boze uit uw midden weg", ter wille van de majesteit van het
recht.'229
Donker verklaarde dat de PvdA zich in het algemeen met het ontwerp
kon verenigen, behalve de regeling inzake de toepasselijkheid van de dood
straf. Donker wees op de strenge bepalingen van het Besluit Buitengewoon
Strafrecht die na 1945 noodzakelijk gecorrigeerd moesten worden door een
zeer ruime toepassing van het gratierecht. De afgelopen jaren was volgens
hem wel gebleken dat er vele bezwaren tegen dit beleid aan te voeren waren.
Dat moest in de toekomst voorkomen worden. Vanwege het geheime karak
ter van de gratierichtlijnen was een openlijke verantwoording van het beleid
in de Tweede Kamer onmogelijk. 'De Regering is theoretisch verantwoorde
lijk gebleven, doch de Kamer heeft nimmer een gefundeerd oordeel kunnen
uitspreken. (...) Dat acht ik een buitengewoon ongewenste toestand. (...) Het
geheim zijn van de richtlijnen van het gratiebeleid toch kan een uiterst onbe
haaglijke sfeer om het regeringsbeleid scheppen', aldus Donker. Hij wilde bij
amendement de beperking invoeren 'dat de veiligheid van de Staat of van de
maatschappij de toepassing van de doodstraf' moest eisen. De toevoeging ’of
van de maatschappij' liet de mogelijkheid onverlet kampbeulen en jodenverraders na het beëindigen van de feitelijke oorlogstoestand te executeren. Het
gratiebeleid hoefde dan niet 'buiten redelijke proporties' te worden uitge
breid.230
De Haas (KVP) had liever gezien dat de voorstellen in het WMS en in het
commune stafrecht geïncorporeerd werden. Hij sprak zich uit tegen bijzon
dere rechtscolleges. Regeling in een aparte wet en invoering van een speciale
rechter zou er opnieuw toe leiden dat politieke delinquenten 'een klas apart'
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werden. De KVP stelde zich verder volledig achter de opvattingen van de
minister over de doodstraf: '(•••) de toepassing van de doodstraf vindt haar
rechtvaardiging in een complex van overwegingen, waarbij de veiligheid
van de Staat, de preventieve werking enz. enz. een rol spelen.'231
Van der Feltz (CHU) richtte zich tegen het amendement-Donker. Dit zou
er volgens hem toe leiden dat nimmer de doodstraf kon worden opgelegd
wanneer de berechting na de oorlog plaatsvond. Was dat niet onrechtvaar
dig tegenover hen die dezelfde feiten hadden gepleegd en gedurende die
oorlog berecht waren? Het oude argument van de minister om doodstraf
voor commune misdrijven af te wijzen - deze zouden in aard en omvang
veel minder ernstig zijn - was zwak. Van der Feltz wees op de geruchtma
kende zaak tegen Marie Besnard, die van augustus 1936 tot januari 1949 elf
mensen, onder wie haar man, haar ouders en haar schoonouders, door mid
del van arsenicum uit de weg zou hebben geruimd. Het proces tegen deze
Franse gifmengster liep al vanaf februari 1952. Van der Feltz was van me
ning dat de overheid in dit soort ernstige zaken de doodstraf moest kunnen
opleggen. Hij ging verder geheel akkoord met de keuze voor bijzondere
rechtbanken. De gewone rechterlijke macht was veel te degelijk en solide om
in een noodtoestand na een oorlog snel recht te doen. Doordat de tijdelijke,
bijzondere colleges na 1945 'misschien wel wat overdreven krachtig' waren
opgetreden, was Nederland een Bijltjesdag bespaard. Er was lang niet overal
recht gedaan, maar het had veel erger kunnen zijn.232
Minister Mulderije bracht in eerste termijn geen nieuwe elementen naar
voren. Hij wees er met nadruk op 'dat de hantering door de Kroon van het
gratierecht een daad van rechtspleging (was), ook van volksovertuiging,
maar niet van willekeur'. Het amendement-Donker wees hij af. Hij was het
niet met het PvdA-kamerlid eens dat de doodstraf geen afschrikwekkende
werking zou hebben. Het amendement zou het motief van de vergelding te
veel terzijde schuiven. Het argument dat de doodstraf geen adequate straf
was omdat de volksovertuiging zich steeds wijzigde, vond de minister ook
al niet sterk. Daaraan was weinig te doen door de rechter, het was veeleer
zaak van gratie-overweging. Omdat volgens Mulderije uit de praktijk van de
gratieverlening toch wel iets van de geheime richtlijnen naar buiten bleek,
was het bezwaar tegen de gebrekkige controle niet onoverkomelijk. Kritiek
op een minister was effectiever dan kritiek op een onafhankelijke rechter.
Mulderije was tenslotte wel bereid een onderdeel van het amendement over
te nemen: het rechterlijk college zou alleen met eenparigheid van stemmen
de doodstraf kunnen opleggen.233
Het amendement-Donker werd uiteindelijk verworpen: de VVD en de
meeste PvdA-leden stemden voor. De PvdA'ers De Kadt, Scheps en J. Willems keerden zich tegen het amendement van hun eigen fractievoorzitter.
Voor de eindstemming verklaarde Stufkens (PvdA) dat hij principiële be
zwaren tegen de doodstraf had en met een aantal fractiegenoten tegen het
wetsontwerp zou stemmen. Stokvis verklaarde dat de CPN geen bezwaren
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had tegen de doodstraf, maar het ontwerp om andere redenen niet kon steu
nen.234
In de Eerste Kamer herhaalde Wendelaar (VVD) de door Donker geuite
argumenten voor beperking van de toepassing van de doodstraf. De minister
richtte zich dit keer vooral tegen de 'beperkte strekking' van het amende
ment-Donker. Het vergeldingsmotief zou daarbij uit het oog verloren zijn.
De stelling dat de doodstraf geen afschrikwekkende werking had, was on
houdbaar en werd alleen al 'gelogenstraft door de ervaring van deze tijd, dat
er bijna geen ter dood veroordeelde is, die geen gratie vraagt'. Uiteindelijk
stemden alleen de CPN en PvdA-kamerlid Tjeenk Willink tegen.235 De laat
ste had zich al eerder principieel tegen de doodstraf uitgesproken, o.a. naar
aanleiding van de zaak-Bulters. In dat geval was de beklaagde door het Bij
zonder Gerechtshof ter dood veroordeeld, terwijl voor het Hof van Cassatie
opnieuw de doodstraf was geëist. Juist op tijd doken er bij het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie documenten op die Bulters' onschuld aantoon
den. Hij werd geheel vrijgesproken!236

Gestikt in juridisch formalisme?
Wat is de balans van het justitiebeleid in de periode van het tweede kabinetDrees? In deze slotbeschouwing zal geprobeerd worden aan te geven of de
minister zijn plannen gerealiseerd heeft en op welke punten het beleid en de
'juridische entourage' afweken van de vorige periode. Bleef de bewindsman
alle problemen de baas? Allereerst viel de grote voortvarendheid op van
CHU-minister Mulderije. In korte tijd werden veel beleidsvoornemens gerea
liseerd, vooral de oogst van wat zijn voorgangers gezaaid hadden: Beginse
lenwet Gevangeniswezen, Advocatenwet, Pleegkinderenwet, Bestemmingswet Vijandelijk Vermogen. Hij wist zelfs het zeer bekritiseerde ontwerp tot
het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen door de Tweede Kamer te
loodsen. Daar stond tegenover dat Mulderije zelf in de korte periode dat hij
minister was vrijwel geen nieuwe wetgevende initiatieven nam. Dat kwam
hem op enige kritiek te staan van de PvdA en KVP, die vaak aanzienlijke
verlanglijsten presenteerden. Zijn ambtsperiode was niet alleen te kort, hij
raakte ook verstrikt in allerlei bestuurlijke beslommeringen die prioriteit
hadden.
Rechtshandhaving was in de periode-Mulderije belangrijker dan rechts
vorming. De consequente vervolging van wetsschennis werd door de minis
ter persoonlijk met harde hand geleid, onder andere tegen illegale casino's en
de voetbalpool. Affaires liet hij tot op de bodem uitzoeken. De geloofwaar
digheid van de Nederlandse rechtsstaat was hier immers in het geding. Zo
als in de periode 1948-1951 werd voortdurend de nadruk gelegd op proce
durele waarborgen ten behoeve van de individuele burger. De pers (Te/egraa/campagne-Menten), pressiegroepen (F-221'ers, Meijers c.s. inzake effec-
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tenrechtsherstel), koningin (Lages), buitenland (Duitse oorlogsmisdadigers)
etc. voerden de druk op regering en parlement verder op in diverse kwes
ties. Mulderije haakte daarbij aan of probeerde gesignaleerde misstanden
meteen de kop in te drukken met het oog op de eerbied voor het recht, dat
sinds 1945 nog niet zo stevig gevestigd was. Dit leidde omstreeks 1951-1952
in een aantal gevallen tot overwaardering van procedurele aspecten en
rechtswaarborgen ten koste van de beleidsruimte (vgl. vooral de Menten-affaire), een enkele maal zelfs tot inertie (effectenrechtsherstel, vluchtelingen
beleid, afwikkeling van NBI-rekeningen, de zaak-Lages).
De nasleep van de Tweede Wereldoorlog vergde nog altijd veel tijd, mid
delen en mankracht van verschillende departementen.237 Mulderije was erop
gespitst dat niet zou worden afgeweken van de ingeslagen richting. Dat zou
funest zijn voor de rechtszekerheid. In vergelijking met zijn voorgangers
heeft hij op dit punt toch andere accenten gelegd. De sprekendste voorbeel
den zijn de beslissingen om oorlogsmisdadiger Pieters geen gratie te verle
nen en om de Duitse bevelhebber Christiansen niet na tweederde van zijn
straftijd vervroegd in vrijheid te stellen. De volksvertegenwoordiging, de mi
nisterraad en de pers steunden hem daarin. Mulderije bleef in zijn hart
steeds advocaat. Waarschijnlijk droeg dit ertoe bij dat hij een aantal accenten
toch duidelijk anders legde dan zijn voorgangers, die vooral politici (Van
Maarseveen, Struycken) en rechter (Wijers) waren.
Van de donkere economische vooruitzichten en de bezuinigingsmaatrege
len van het nieuwe kabinet had een typisch bestuursdepartement als Justitie
natuurlijk minder last dan big spenders als Volkshuisvesting of Waterstaat. Er
werd wèl bezuinigd op het gevangeniswezen en op de politie. Tegen die
laatste bezuinigingen heeft de minister zich fel verzet, in 1951 met meer suc
ces dan in 1952.238
In de ministerraad was Mulderije strijdbaar: hij stak zijn mening niet on
der stoelen of banken. Hij dreef zijn zin door bij het gratiebeleid, het vijan
delijk vermogen, de kansspelen en haalde bakzeil in de kwestie van de hu
manistische geestelijke verzorging. Uit de ministerraadsnotulen is niet goed
op te maken hoe het met de persoonlijke verhouding tussen Mulderije en
andere ministers gesteld was. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Mulderije
een aantal collega's tijdens de rit toch flink voor het hoofd heeft gestoten: Al
bregts (uitval naar diens barmhartigheidsargumenten in de discussie over
het gratiebeleid), Mansholt en In ’t Veld (opstelling tegenover het Humanis
tisch Verbond), Beel (vasthouden aan het processieverbod), Rutten en Van
den Brink (kansspelen), Stikker (gratie voor Duitse oorlogsmisdadigers) en
Lieftinck (reactie op beursstaking).
Minister Mulderije onderhield een koelere relatie met de volksvertegen
woordiging dan Wijers en Struycken. Evenals zijn voorgangers voerde hij
over allerlei zaken nauw overleg met de invloedrijke vaste commissie voor
Privaat- en Strafrecht. Mulderije ging er zelfs toe over de commissie direct in
te schakelen bij de controle van het vervolgingsbeleid in de individuele za-
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ken-Menten en -Schallenberg. Hij bombardeerde de commissie bij die gele
genheid zelfs tot 'de vertrouwenscommissie van het Nederlandse volk'. De
minister had een formidabele opponent in PvdA-woordvoerder Donker,
voorzitter zowel van de vaste commissie als van de Enquêtecommissie 19401945. Bij de interpellatie-Stokvis over het gratiebeleid en bij de behandeling
van de Wet Oorlogsstrafrecht bepaalde Donker, die bovendien nog voorzit
ter van zijn fractie werd, de loop van de discussies. Dat er bij de PvdA ran
cune bestond omdat de gedoodverfde opvolger van Struycken, Donker, het
uiteindelijk niet werd bleek niet in het parlement. Bij tijd en wijle werd wèl
duidelijk dat de KVP het verlies van Justitie moeilijk verkroppen kon. De
VVD prees de minister om diens afwijzende houding ten aanzien van
nieuwe wetgeving op sociaal-economisch gebied, terwijl Mulderije bij de
ARP positief beoordeeld werd voor zijn harde optreden tegen kansspelen.
Het was opvallend dat vertegenwoordigers van zijn eigen partij de minister
nogal eens lieten vallen, maar dat had meer met het heterogene karakter van
de CHU te maken dan met het beleid of de persoon van de minister.
In het debat stelde minister Mulderije zich bepaald niet flexibel op tegen
over veeleisende volksvertegenwoordigers. Hij had het parlement vaak wei
nig te bieden en miste de gave van het politieke compromis. In de regel werd
een krachtig minister door kamerleden hoog gewaardeerd, maar wanneer de
bewindsman matig luisterde of niet goed met het parlement omsprong (bij
de behandeling van de Bestemmingswet Vijandelijk Vermogen en bij het
vraagstuk van de humanistische geestelijke verzorging kwam dit duidelijk
naar voren) was dat niet het geval. Mulderije werd af en toe formalisme
verweten. Hij zou wetsschennis te fel vervolgen, zonder rekening te houden
met de rechtsontwikkeling; hij liet vluchtelingen uit het Oostblok in de kou
staan enkel en alleen omdat ze geen papieren bij zich hadden etcetera.239
Hendrik Mulderije heeft als minister van maart 1951 tot september 1952
geprobeerd om Nederland geestelijk te herbewapenen. Hij streefde naar een
soort 'zedelijk-religieuze versterking' en zocht die vooral in hard optreden
tegen wetsovertreding, het opruimen van de naoorlogse erfenis volgens
strakke lijn en het voortdurend benadrukken van het principe van rechtsze
kerheid. Daarbij kwam de rechtsontwikkeling enigszins in het gedrang. On
derweg is de minister als het ware langzaam gestikt in juridisch formalis
me.240 Hij keerde in 1952 terug naar zijn advocatenkantoor in Amsterdam,
alwaar zijn plaats was opengehouden. Voortzetting van zijn ministerschap
was niet mogelijk, aangezien hij koningin Juliana niet tegemoet wilde komen
inzake het verlenen van gratie aan Lages. Naast deze directe aanleiding lijkt
het toch waarschijnlijk dat andere factoren mede een rol hebben gespeeld.
Hij was een goed bestuurder maar hij had weinig politiek Fingerspitzengejïihl.
Zijn optreden was enigszins star en formalistisch. Hij had gedurende zijn
korte ministerschap onvoldoende steun verworven voor een herkansing.
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werden de activiteiten van antirevolutionaire Tweede Kamerleden in de periode 19451952 geschetst; Van Merriënboer en Bovend’Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wij
ers', p. 606.
HEK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IV, W , p. 3.
Keesings Historisch Archief (1951), p. 9359.
Mulderije, ARA, notulen MR, 4 juni 1951.
H EK 1950-1951, p. 747, 750, 756-757 en 766.
H EK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, MvA, p. 11; IH E K 1951-1952, p. 684 en 686.
Duynstee, Kabinetsformaties, p. 95-96; 'Legale voetbalpools van de baan, maar slechts
voorlopig', Vrij Nederland, 29 dec. 1956.
ARA, notulen MR, 13 mrt. 1950. De ministers Stikker en Spitzen waren ’s ochtends wel
aanwezig, ’s avonds, toen het voorstel behandeld werd, niet. Beiden hadden waar
schijnlijk vóór gestemd!
ARA, notulen MR, 30 okt. 1950; HEK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IV, VV, p. 3.
ARA, notulen MR, 4 juni en 2 juli 1951; KHA (1951) p. 9473.
HEK 1950-1951, p. 745, 747, 750, 761-762,766.
KHA (1951) p. 9532 en 9593; HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 7, W , p. 3.
Vgl. 'Plan voor minister. Loterij voor iedereen’, de Volkskrant, 27 sept. 1951. In de minis
terraad werden de beraadslagingen over de premieleningen op verzoek van Lieftinck
in de REA voortgezet, waarschijnlijk om Mulderije buitenspel te zetten (ARA, notulen
MR, 15 okt. 1951); vgl. het hoofdstuk over het departement van Wederopbouw en
Volkshuisvesting in dit boek; vgl. verder ook: Veerman, Onze mannen in de Kamer, p. 21
over het verzet van de ARP tegen de premielening.
HTK 1951-1952, p. 787, 820; HEK 1951-1952, p. 686,700; HEK 1951-1952 Bijl. A, 2300-IV,
MvA, p. 11.
Helemaal zeker is dat niet. Willem Aantjes haalde in Hervormd Nederland van 13 april
1996 een herinnering op aan freule Wttewaall van Stoetwegen tijdens een bezoek van
de Interparlementaire Unie aan Monaco, omstreeks 1966. Hij betrapte haar bij een
fruitautomaat waarin zij tientallen francs stopte: "’Bob wat bezielt jou? En zo fanatiek".
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Ze draaide zich om en beet me toe: "Waar bemoei je je mee? Ik rook niet, ik drink niet,
ik ben niet getrouwd. Als ik dit nou leuk vind?!".'
De Maasbode, 13 mrt. 1951.
Er werden vaste gevangenispredikanten en geestelijken aangesteld; vgl. H E K 19501951, p. 747 (redevoering Kolff).
HTK 1950-1951, p. 2148; HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300-1, politieke beschouwingen, nr. 4,
VV, p. 14-15 en Ibidem, nr. 5, MvA, p. 34.
HEK 1951-1952, p. 63.
Vgl. H. Bonger, 10 jaar Humanistisch Verbond. Bouwstenen tot de Geschiedenis van het H u
manistisch Verbond (z.p., z.j.) p. 31-40.
HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, MvA, p. 16 en HEK 1951-1952, p. 686-688.
Ibidem, p. 702-703 en 705.
ARA, notulen MR, 21 april, 9 juni (eerste nota) en 28 juli 1952 (tweede nota waarbij ad
vies was gevraagd aan de Commissie van Advies voor het Gevangeniswezen en ande
re deskundigen); op 25 juni vonden verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De
kwestie was geen verkiezingsthema.
Tjarda Harmsma, 'Goed zo leeuwin, één vrouw is 49 mannen te sterk', Voorwaarts, 22
dec. 1987, p. 24: interview met M. Tjeenk Willink. Julian Huxley hield op het eerste In
ternationaal Humanistisch Congres van 21 tot 26 augustus 1952 in Amsterdam een ge
ruchtmakende rede over Humanisme als nieuwe religie.
Izaak Kisch, Echtscheiding op eenparig verzoek (Amsterdam 1968) p. 16; herdrukt in: H.U.
Jesserun D'Oliveira ed., Uitgelezen opstellen. Een bloemlezing uit het werk van prof. mr.
Kisch (Zwolle 1981) p. 264.
Uitvoeriger over de voorgeschiedenis: M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van N e
derland na 1945, deel 2, De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, band
C (Den Haag 1989) p. 1746-1749.
Vgl. A. Minkenhof, De wet herziening echtscheidingsrecht (Groningen 1971) p. 9-13.
Bogaarts, Kabinet-Beel, band C, p. 1748 (opstelling Vos); de Volkskrant, 25 sept. 1948
(houding Algemeen Handelsblad en standpunt Romme); de Volkskrant, 29 nov. en 2 dec.
1949 (Rapport Centrum voor Staatkundige Vorming); HTK 1949-1950, Bijl. 848, Wijzi
ging van de bepalingen betreffende echtscheiding in het Wetboek van Burgerlijke
rechtsvordering - en in verband daarmede van het Burgerlijk Wetboek en het Tarief
van justitiekosten en salarissen in burgerlijke Zaken - teneinde lichtvaardige echtschei
ding tegen te gaan, nr. 4, VV; de Volkskrant, 12 juli 1950.
Zie voor het hele debat: HTK 1951-1952, p. 2021-2079.
Ibidem, p. 2049; de 'hotelvertoning' refereerde aan de Britse hotel-divorce: kamermeisje,
portier en receptionist getuigden dat een van de echtgenoten de nacht had doorge
bracht in een hotelkamer met een persoon van de andere sekse. Dat 'bewees' het over
spel.
Mevrouw Ploeg had overigens deel uitgemaakt van een commissie die in opdracht van
het Humanistisch Verbond in mrt. 1950 advies had uitgebracht over het wetsontwerp
tot het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen; vgl. Bonger, 10 jaar Humanistisch
Verbond, p. 27. Mulderije refereerde een aantal malen aan het zeer gematigde advies.
HTK 1951-1952, p. 2058.
Ibidem, p. 2061.
Ibidem, p. 2068.
de Volkskrant, 29 mrt. 1952.
HEK 1952-1953, Bijl. 848, VV; HEK 1954-1955, Bijl. 848, MvA; HEK 1954-1955, deel II, p.
2243-2260 (citaat Verwey-Jonker: p. 2247; citaat Diepenhorst: p. 2248).
Vgl. Minkenhof, De wet herziening echtscheidingsrecht, p. 19.
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Van Merriënboer en Bovend’Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers’, p. 608-617 en
624-629.
HTK 1950-1951, p. 2502-2503 en HEK 1951-1952, p. 55-58, behandeling van het wetsont
werp voorzieningen betreffende de splitsing van de eigendom van een gebouw in ap
partementen. 'Mede-eigendom' van een flatgebouw was in Nederland niet mogelijk.
De kwestie moest geregeld worden in verband met de herbouw van het stadscentrum
van Rotterdam. In feite kon het ontwerp volledig op het conto worden geschreven van
de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht. VVD-senator Molenaar deed dat dan
ook; ARA, notulen MR, 26 mei 1952 punt 13: Wettelijke regeling inzake stichtingen en
instellingen.
Vgl. voor de herzieningsvoorstellen-Van Maarseveen: ARA, notulen MR, 16 april, 11
juni, 23 juli, 10 sept., 15 okt., 22 okt. en 22 dec. 1951 en 28 jan., 18 feb. en 3 mrt. 1952. De
behandeling in de Tweede Kamer vond plaats van 12 tot 20 februari 1952 (HTK 19511952, p. 1531-1659); vgl. verder: H.Th.J.F. van Maarseveen en M.W.E. Koopman eds.,
De parlementaire geschiedenis van de Proeve van een nieuxoe Grondwet (1950 - begin 1967)
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(Den Haag 1968) p. 1-41 en L.J. Giebels, Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 19021977 (Den Haag en Nijmegen 1995) p. 341-345.
HEK 1951-1952, p . 693.
HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, MvA, p. 8.
HTK 1951-1952, p. 781 (Roolvink (KVP): 'De sociaal-economische ontwikkeling van de
samenleving moet noodzakelijk door een nieuwe wetgeving worden opgevangen en
geleid'), 790, 795, 816 en 819; HEK 1951-1952, p. 677,693 en 702; HEK 1951-1952, Bijl. A,
1900-IV, MvA, p. 10 en 12. Stokvis probeerde op 5 december 1951 tevergeefs door mid
del van een amendement dierenmishandeling (art. 254 WvSr) in te voegen als delict
waarbij toepassing van voorlopige hechtenis mogelijk was. Er waren op dat moment te
weinig CPN-kamerleden aanwezig om het amendement voldoende te ondertekenen,
zodat het geen onderwerp van beraadslaging kon uitmaken (H TK 1951-1952, p. 831832).
HEK 1951-1952, p. 699.
Vgl. C.R.C. Wijckerheld Bisdom, 'De advocatenwet', Nederlands juristenblad 23 (1948), p.
565 e.v. en P.W. van Doorne, 'Vijf jaren advocatenwet', Advocatenblad 37 (1957) p. 524
e.v.
HTK 1947-1948, Bijl. 892, Wetsontwerp Instelling van de Nederlandse orde van advoca
ten alsmede regelen betreffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs.
Vgl. bijvoorbeeld A.H.J. Hankes Drielsma in N/B 24 (1949) p. 208:'(...) een ordening als
thans voorgesteld (is) onjuist en overbodig en een bedreiging van de zelfstandigheid
en onafhankelijkheid van de Nederlandse advocatuur.'
Aldus ook J.J. van Walsem, NJB 24 (1949) p. 369.
HTK 1949-1950, Bijl. 892, nr. 4, W , p. 13 e.v.
Ibidem, nr. 5, MvA, p. 20 e.v.
HTK 1950-1951, Bijl. 892, nr. 7, Verslag.
HTK 1951-1952, p. 1852-1853; ARA, notulen MR, 27 mrt. 1951. Mulderije vroeg de be
handeling van het ontwerp uit te stellen. Hij wilde de orden opnieuw raadplegen om
dat de orde van advocaten in Den Bosch met enige bezwaren was gekomen. Het wets
ontwerp was immers op initiatief van de orden tot stand gekomen; vgl. voor de uitslag
van het Bossche referendum ook: NJB 26 (1951) p. 113; voor de laatste stemming: NJB
27 (1952) p. 255.
Vgl. HTK 1951-1952, p. 1842-1860 voor het hele debat.
ARA, notulen MR, 19 mei 1952.

547

Hoofdstuk IX

79

80
81
82
83

84
85

86
87
88
89
90

91
92

93
94

95

96
97
98

548

HEK 1951-1952, p. 1008-1009; vgl. Van Merriënboer en Bovend’Eert, 'Het rustige tuintje
van rechter Wijers', p. 635 e.v.; Wet van 23 juni 1952, Stb. 365.
Vgl. Van Merriënboer en Bovend'Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers', p. 632634.
HTK 1950-1951, Bijl. 2079, Wijziging van de regelen met betrekking tot het geding in
cassatie, nr. 3, MvT, p. 4.
HTK 1949-1950 en 1950-1951, Bijl. 1585, Uitbreiding van de mogelijkheid tot het hou
den van voorlopige getuigenverhoren in burgerlijke zaken; HTK 1950-1951, p. 2160.
HTK 1950-1951 en 1951-1952, Bijl. 1971, Wijziging van de eis in burgerlijke zaken; HTK
1951-1952, p. 2016-2021 en p. 2044; Stokvis diende twee amendementen in met procestechnische verbeteringen. Hij kreeg enkel steun van zijn partijgenoten, van Schmal en
Van der Feltz (CHU) en van Oud en Fortanier-de Wit (VVD).
HTK 1950-1951, Bijl. 2079; HTK 1951-1952, p. 826.
HTK 1951-1952, Bijl. 2395, Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure en van de
voorschriften betreffende het getuigenverhoor in burgerlijk zaken; ARA, notulen MR,
24 sept. 1951.
Aldus Stokvis, HTK 1951-1952, p. 778.
H TK 1951-1952, p. 775-776; HEK 1951-1952, p. 681-682.
HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 8, MvA, p. 14; H TK 1951-1952, p. 818; H EK 19511952, p . 693.
Vgl. Van Merriënboer en Bovend’Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers', p. 638640.
Vgl. HTK 1950-1951, Bijl. 2080, Regeling van de heffing van bedragen tot bestrijding
van de kosten van toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen en van de
grensbewaking, H TK 1951-1952, p. 63-66. De toezegging van de minister dat financieel
niet-draagkrachtigen zouden worden uitgezonderd trok de PvdA over de streep, maar
bleek later in de EK boterzacht te zijn; HEK 1951-1952, p. 72-75: oppositie van CPN,
PvdA en een deel van de KVP. Minister Mulderije voerde een uiterst zwakke verdedi
ging (p. 74 met name), maar haalde de eindstreep: 17 voor, 14 tegen.
HEK 1951-1952, Bijl. A, 1900-IV, W , p. 3 en MvA, p. 10-11; H EK 1951-1952, p. 744, 750
en 760-761.
Vgl. voor het voorwerk door Van Heuven Goedhart ook L.J.C. Beaufort, 'Van Heuven,
Goedhart en de Verenigde Naties' in: S. Carmiggelt en Johan Winkler eds., Gerrit jan
van Heuven Goedhart. Bijdragen tot een biografie (Amsterdam 1959) p. 101 e.v.
Vgl. ARA, notulen MR, 2 en 16 juli 1951; KHA (1951) p. 9525-6.
KHA (1951) p. 9639 (brief Juliana); Ibidem, p. 9671 (antwoord Truman); ARA, notulen
MR, 2 juli en 10 sept. 1951 en 28 april 1952; de brief van Juliana lokte veel kritiek uit
van uit Nederland gevluchte (en: gezette) Duitsers. Het 'Belangenverbond van de uit
Nederland uitgeweken Duitsers' beklaagde zich in een open brief aan Truman ('Brutale
reactie op brief koningin Juliana', de Volkskrant, 25 okt. 1951). De 'Bund von Westvertriebenen', waarvan 5000 gezinnen lid zouden zijn, hield een zwarte-tulpen-actie en
beschuldigde de koningin van huichelarij ('Uitgewezen Duitsers beledigen koningin',
de Volkskrant, 12 nov. 1951).
Het is niet onwaarschijnlijk dat Hoge Commissaris Van Heuven Goedhart haar tot
schrijven heeft aangezet; vgl. J. Stanley Wright, 'Van Heuven Goedhart als strijder voor
de ontheemden' in: Carmiggelt en Winkler eds., Gerrit Jan van Heuven Goedhart, p. 115116.
H TK 1951-1952, p. 815-816 en 824.
Ibidem, p. 828-829.
Ibidem, p. 831 en 835-839; Het Vrije Volk, 7 dec. 1951.
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HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, MvA, p. 10 en Ibidem, p. 681 en 699.

Zie: 'Rond 24 oktober landelijke actie voor vluchtelingen. Nationale Commissie in
Utrecht geïnstalleerd', de Volksfrant, 20 juni 1952.
Vgl. G.E. Mulder, Van bewijs van goed zedelijk gedrag tot verklaring omtrent het gedrag
(Den Haag 1955) p. 71.
Vgl. H. Singer-Dekker, Justitiële documentatie en antecedentenonderzoek (Zwolle 1980) p.
3-13; NJB 26 (1951) p. 434-437 en NJB 27 (1952) p. 563-565.
Vgl. G.E. Mulder, 'Gerechtelijke documentatie en rehabilitatie' in: Straffen en helpen.
Opstellen over berechting en reclassering aangeboden aan mr. dr. N. Mulder (Amsterdam en
Antwerpen 1954) p. 176-192.
Vgl. NJB 26 (1951) p. 435.
HTK 1950-1951, Aanhangsel, p. 197.
HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 7 W , p. 7; Ibidem, nr. 8, MvA, p. 20 en H TK 19511952, p. 785 en 820.
Vgl. Singer-Dekker, Justitiële documentatie, p. 12-13.
In mei 1951 bevonden zich nog ongeveer zestig politieke delinquenten in preventieve
hechtenis. Zestien zaken waren nog aanhangig bij de Bijzondere Raad van Cassatie;
vgl. H EK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IV, MvA, p. 14.
Vgl. B.V.A. Röling, 'Het na-oorlogse gratiebeleid ten aanzien van politieke delinquen
ten', NJB 54 (1979) p. 317-322.
Interpretatieverschillen leidden er toe dat bij de ene rechtbank 50% van de verzoeken
werd toegewezen en bij de andere slechts 2,5%. Mulderije wilde met het oog op de
rechterlijke onafhankelijkheid niet direct ingrijpen, maar de rechtbanken wel tot een
'uitwisseling van gedachten' brengen. Hij weigerde een appèlmogelijkheid in te voe
ren, zoals de KVP'er Roolvink voorstelde. Vgl. HEK 1950-1951, p. 759, 760 en 766; HTK
1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 8, MvA, p. 26 en HTK 1951-1952, p. 782, 793 en 822.
Vgl. 'Oude rekeningen van Beheersinstituut. Regering ernstig in gebreke', de Volkskrant,
31 jan. 1952; ARA, notulen MR, 26 nov. 1951 en 19 mei 1952; HTK 1951-1952, Bijl. 2420,
Regeling tot het aannemen door de Algemene Rekenkamer van ontvangsten en uitga
ven van het Nederlands Beheersinstituut, nr. 7, W .
Vgl. Van Merriënboer en Bovend'Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers’, p. 540.
Bij de eerste vier werd de doodstraf omgezet in levenslang. De Duitse legercomman
dant Christiansen kreeg vier jaar strafvermindering (rest: acht jaar).
HTK 1950-1951, p. 1741-1759 en 1774.
De minister had overigens persoonlijk de gratiëring van de ter dood veroordeelde G.C.
van Bree voor zijn rekening genomen. Hij had in dat geval 'niet een dusdanig conglo
meraat van verraad (aangetroffen), dat in zijn zo ruime omvang op een absoluut ver
derfelijke mentaliteit wees'; vgl. H TK 1950-1951, p. 1759. Het ging in het geval-De Bree
dus om het gratiebeleid van Mulderije zelf. Hierdoor werd de (medeverantwoorde
lijkheid van de nieuwe minister misschien wat duidelijker.
Ondanks het feit dat Oud had aangekondigd dat zijn hele fractie tegen de motie-Stokvis over de publicatie van de richtlijnen zou stemmen, deden Ritmeester en Cornelis
sen het tegendeel. Van belang was verder dat de communisten het debat hadden aan
gezwengeld. De KVP wilde zich niet 'voor het communistische karretje laten spannen',
terwijl in PvdA-kringen 'bij herhaling betoogd (was) dat een democratische partij on
der geen beding kan stemmen voor een communistische motie’. De Volkskrant becom
mentarieerde bovendien: 'De heer Donker, toekomstig fractieleider van de PvdA, be
haalde een parlementair succes. Hij diende een motie in voordat de vragensteller de
gelegenheid had gezien dit te doen'. Partijpolitiek speelde dus een prominente rol in
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het debat; vgl. de Volkskrant, 23 en 24 mei 1951; Ons Noorden, 26 mei 1951; Het Vrije
Volk, 24 mei 1951.
116 ARA, notulen MR, 28 mei 1951; vgl. A.D. Belinfante, In plaats van Bijltjesdag. De geschie
denis van de bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog (Assen 1978) p. 536-537.
117 HEK 1950-1951, p. 744, 748-760. Ten onrechte leidt Belinfante (In plaats van Bijltjesdag, p.
539) hieruit af, dat Mulderije hiermee het beleid van Struycken onjuist oordeelde. De
opmerking van Mulderije had slechts betrekking op een mogelijke vermindering van
de ministeriële verantwoordelijkheid door instelling van adviescommissies.
118 H TK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 7, VV, p. 10 en Ibidem, nr. 8, MvA, p. 26. Tot zijn
verbazing las Röling in het in 1978 verschenen boek van Belinfante (In plaats van Bijl
tjesdag) dat de president van de BRvC (waarschijnlijk) op eigen houtje bij de koningin
had geprotesteerd tegen de instelling van de commissie onder voorzitterschap van
Röling, die notabene sinds 1949 zelf raadsheer in de BRvC was; vgl. Röling, 'Het na
oorlogse gratiebeleid', p. 320-321.
119 Vgl. Peter Romijn, Snel, streng en rechtvaardig. Politiek beleid inzake de bestraffing en reclas
sering van foute Nederlanders 1945-1955 (z.p. 1989) p. 244-247.
120 HTK 1951-1952, Bijl. A 2300-IV, nr. 7, W , p. 9-10; Ibidem, nr. 8, MvA, p. 26; HTK 19511952, p. 788; H EK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, VV, p. 4 en MvA, p. 11; HEK 1951-1952, p.
667 en 694.
121 Trouw, 2 juni 1951; Het Vrije Volk, 24 mei 1951; Het Parool, 23 mei 1951.
122 Vgl. Paraat, 1 juni 1951.
123 Vgl. J. Zaaijer, oud-procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag in: P.J.
Kat, 'Snel recht was al direct onmogelijk', NRC-Handelsblad, 26 febr. 1972: 'De regering
had "snel en streng" recht beloofd. Deze belofte werd door barmhartigheidsleuzen van
opeenvolgende katholieke ministers van Justitie gedwarsboomd. Een verraad aan het
Nederlandse volk'. De Jong schreef in zijn standaardwerk nog over 'een jegens velen
misplaatste barmhartigheid', terwijl Romijn in zijn dissertatie uit 1989 genuanceerd
vaststelde dat enkel in de periode-Struycken 'de politieke consensus enige tijd werd
aangetast door een eenzijdige nadruk op barmhartigheid'; vgl. L.J. de Jong, Het Konink
rijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 12, Epiloog, eerste helft (Leiden 1988)
p. 644 en Romijn, Snel, streng en rechtvaardig, p. 247.
124 Mulderije (en Drees) wist(en) dit te voorkomen met een beroep op het feit dat de rege
ling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (invrijheidsstelling na het uitzitten van
tweederde deel van de straftijd) niet voor buitenlandse veroordeelden gold. Christiansen kwam op 19 december 1951 vrij; vgl. ARA, notulen MR, 7 mei 1951; H TK 19511952, p. 820 en HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, MvA, p. 11.
125 Vgl. Friso Wielenga, West-Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek
1949-1955 (Utrecht 1989) p. 461-462.
126 Vgl. Van Merriënboer en Bovend'Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers', p. 540;
HEK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IV, p. 4; ARA, notulen MR, 15 okt. 1951.
127 Wielenga, West-Duitsland, p. 461, citaat van een Duits diplomaat.
128 ARA, notulen MR, 3 sept. 1951; H TK 1951-1952, Aanhangsel, p. 23 (schriftelijke vraag
Van der Goes van Naters); ARA, notulen MR, 1 okt. 1951; HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300IV, nr. 7 VV, p. 10 en HTK 1951-1952, p. 780; HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, W , p. 4.
129 Vgl. bijvoorbeeld ARA, notulen MR, 9 juni 1952: 'Spreker (Mulderije) verstaat niet de
volhardendheid, waarmede men van Duitse zijde de vrijlating van betrokkenen na
streeft.'
130 ARA, notulen MR, 16 mei en 15 okt. 1951,14 jan., 3 mrt. en 9 sept. 1952.

550

Noten

131

132
133
134
135
136

137
138
139

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

150

151
152

153
154
155
156

Wielenga, West-Duitsland, p. 463; Mulderije verleende wel voorwaardelijke invrijheids
stelling, maar over een kortere termijn dan eenderde deel van de straftijd. Hij hield bo
vendien vast aan een individuele beoordeling: HTK 1951-1952, p. 820.
ARA, notulen MR, 9 juni 1952; Wielenga, West-Duitsland, p. 464-465.
ARA, Archief A.A.M. Struycken, titel 47. Memorandum 'De drie van Breda'.
Vgl. De Jong, Het Koninkrijk, deel 12, Epiloog, eerste helft (Leiden 1988) p. 644 en Ro
mijn, Snel, streng en rechtvaardig^. 621 e.v.
ARA, Archief A.A.M. Struycken, titel 47, Memorandum 'De drie van Breda'.
Het meest uitvoerig over de achtergrond hiervan: J.Th.M. Bank en P. Romijn eds., Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 14, Reacties, tweede helft (Den
Haag 1991) p. 895-898.
ARA, notulen MR, 15 okt. 1951.
ARA, notulen MR, 10 dec. 1951 en 14 jan. 1952; KHA (1952) p. 9910; de Volkskrant, 22
mrt. 1952.
Vgl. De Jong, Het Koninkrijk, deel 12, Epiloog, p. 622-623. De Arnhemse verzetsstrijder
B.W. Stomps werd door Lages ooit doodziek uit het concentratiekamp Amersfoort ge
haald. Hij had eveneens aangedrongen op gratieverlening; vgl. het interview dat
voormalig CPN-Tweede-Kamerlid Stokvis met Lages had, enige maanden na diens
'strafonderbreking', De Gelderlander, 9 jan. 1967.
Wielenga, West-Duitsland, p. 457; ARA, notulen MR, 10 mrt. 1952.
Joost de Klerk, De weg omlaag (Amsterdam 1950) p. 77.
De Jong, Het Koninkrijk, deel 10b, Het laatste jaar II (Den Haag 1991) p. 349.
Geciteerd in Romijn, Snel, streng en rechtvaardig, p. 245.
ARA, Archief A.A.M. Struycken, titel 47, Memorandum 'De drie van Breda'; vgl. Ro
mijn, Snel, streng en rechtvaardig, p. 245.
Vgl. ARA, notulen MR, 3 en 10 mrt. 1952.
de Volkskrant, 22 mrt. 1952; Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel
2 (Kampen en Bilthoven 1951) p. 110.
Wielenga, West-Duitsland, p. 511 noot 334.
HEK 1951-1952, p. 678 en 710.
HTK 1950-1951, Bijl. 2108, Wijziging en aanvulling van de artikelen 2 en 3 Besluit Vij
andelijk Vermogen en het vaststellen van regelen met betrekking tot de bestemming
van het vijandelijk vermogen en wijziging van enige bepalingen van het Besluit Vijan
delijk Vermogen; vgl. Wielenga, West-Duitsland, p. 60-63.
M.D. Bogaarts heeft in zijn Kabinet-Beel, band A, p. 620-623 (met name de bijbehorende
noot 20 op p. 627-629) het debat over dit dubbel-wetsontwerp beschreven. Friso W ie
lenga behandelde de hele materie uitvoerig in zijn proefschrift West-Duitsland, p. 414433.
Wielenga, West-Duitsland, p. 420-21.
Vgl. J. van de Giessen, 'Eerste kennismaking met het wetsontwerp tot wijziging van het
KB E133', NJB 26 (1951) p. 302; Erkenning van het 'beneficial ownership' in de Neder
landse wetgeving (naast het 'legal ownership') was een ander novum. Dit stuitte niet
op tegenstand.
H TK 1950-1951, p. 1586.
Het Vrije Volk, 14 april 1951; HTK 1950-1951, p. 1566,1568,1586-1587; Wielenga, WestDuitsland, p. 494 noot 124.
Vgl. bijvoorbeeld: ARA, notulen MR, 5 febr. 1951.
ARA, notulen MR, 2 en 16 mei 1951; HTK 1950-1951, p. 1586-1587 en 1594; CHU-politicus Martin Frey had hierover ook contact met Romme, aldus Wielenga, West-Duitsland,
p. 497, noot 161.
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HTK 1950-1951, p. 1598 en 1606. Drees’ uitlating werd door Wielenga ( West-Duitsland,
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p. 428) getypeerd als 'misleiding'. De ontvijandingsrichtlijn van 1 mei 1951 is samenge
vat te vinden in: Ibidem, p. 495 noot 135.
HEK 1950-1951, Bijl. 2108, Eindverslag, p. 17.
ARA, notulen MR, 28 mei, 25 juni en 16 juli 1951.
HEK 1950-1951, p. 716-752.
ARA, notulen MR, 30 juli 1951 en 21 januari 1952; HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 8,
MvA, p. 28; HTK 1951-1952, p. 782-783 en 822; HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, W , p.
3; H EK 1951-1952, p. 681; Wielenga, West-Duitsland, p. 429 (citaat uit het memorandum
van de Duitse ambassadeur d.d. 22 nov. 1951).
HTK 1950-1951, p. 1566,1593,1601-1617; HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 7, VV, p.
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11 .
HEK 1950-1951, p. 716-752.
HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, MvA, p. 10 en H EK 1951-1952, p. 677, 678, 681, 699 en
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HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-V, MvA, p. 17.

Vgl. Van Merriënboer en Bovend'Eert, 'Het rustige tuintje van rechter Wijers', p. 548551.
167 Vgl. Romijn, S nel, streng en rechtvaardig, p. 247-256.
168 HEK 1950-1951, p. 590,591, 593, 607,630-31.
169 H TK 1951-1952, p . 662-665, 698-699, 705-711.
170 Romijn, Snel, streng en rechtvaardig, p. 256.
171 ARA, notulen MR, 17 mrt. 1952. Beel wilde dat de verschillende ministeries één lijn
kozen tegenover herplaatsingen en tegenover de Raad van State, de beroepsinstantie.
172 HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-V, MvA, p. 17.
173 H EK 1951-1952 p. 767-768, 778,781,790-791,793,798, 804.
174 Vgl. voor het volgende: Van Merriënboer en Bovend’Eert, 'Het rustige tuintje van rech
ter Wijers’, p. 574-579 en de daar genoemde literatuur.
175 Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effecten
handel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976 (z.pl. 1976) p. 210.
176 Aldus Lieftinck, ARA, notulen MR, 3 juni 1952.
177 H TK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 7, VV, p. 9-10 en nr. 8, MvA, p. 27-28.
178 Bijvoorbeeld: als de koper in de bezettingstijd op een ’smijtdag’ had aangekocht, had
hij kunnen weten dat grote partijen effecten uit Joods bezit op de beurs werden aange
boden. Goede trouw werd dan niet langer verondersteld; vgl. De Jong, Het Koninkrijk,
deel 12, Epiloog, p. 701.
179 In dat fonds vloeide sinds 1946 een op alle verkopen van effecten gelegde heffing van 1
a 20/00. Het fonds diende ter dekking van de risico's die de heropende beurs liep zo
lang de effectenregistratie niet voltooid was.
180 H TK 1951-1952, p. 759-761, 796, 802,805-807.
181 Ibidem, p. 811-812,870-871,873,876.
182 Ibidem, p. 878, 881 en 883.
183 Vgl. De Vries, Een eeuw vol effecten, p. 209-210 en De Jong, Het Koninkrijk, deel 12, Epi
loog, p. 701.
184 Als effecten vele malen verhandeld waren, konden de gedepossedeerden met succes
schadevergoeding eisen van de commissionairs die in eerste instantie geleverd had
den. De commissionairs bleven achter met claims op de relatief lege liro-boedel. Vgl.
De Jong, Het Koninkrijk, deel 12, Epiloog, p. 703, citaat uit de uitspraak van de Afdeling
Rechtspraak d.d. 19 mei 1952.
185 ARA, notulen MR, 26 mei 1952.
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ARA, notulen MR, 3 juni 1952. Drees drong weer aan op een bijdrage van beurshande
laars en bankiers. Lieftinck antwoordde dat zij het risico bleven dragen voor de handel
in effecten op naam en Amerikaanse effecten. Daarnaast had hij een lijst van 'zwarte
commissionairs' laten opstellen. Beel wilde een bijdrage van de gedepossedeerden,
maar Lieftinck vreesde 'dat de groep-Meijers niet zal rusten zolang niet 100% is uitgekeerd'. Minister Stikker meende dat het plan in strijd was met de bedoeling van het
Waarborgfonds Rechtsherstel. Verder vreesde hij dat de daghandel op de beurs ernstig
getroffen zou worden door de hogere heffing en dat het nodige bedrag na twintig jaar
nog niet bijeengebracht zou zijn. De ministerraad ging akkoord met het plan, Stikker
liet tegen aantekenen.
NJB (1952) p. 496-499. De elf juristen waren R.P. Cleveringa, J.V. Rypperda Wierdsma,
D. Hazewinkel-Suringa, J. Offerhaus, J. Wiarda, C.W. van der Pot, A.M. Donner,
C.J.J.M. Petit, J.R.W. Verzijl, T.J. Dorhout Mees en W. Pompe.
ARA, notulen MR, 9 juni 1952.
ARA, notulen MR, 7 en 28 juli 1952; HEK 1952, Buitengewone zitting, Aanhangsel, p. 3.
Vraag van Ruijs de Beerenbrouck over het staatskrediet aan handelsmaatschappij H.A.
de Bary en Co N.V.
Zie De Vries, Een eeuw vol effecten, p. 211-212.
De Affaire-Menten 1945-1976. Eindrapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het
opsporings- en vervolgingsbeleid inzake Menten vanaf de bevrijding tot de zomer van 1976 en
de invloeden waaraan dat beleid al dan niet heeft blootgestaan, uitgebracht door de leden van de
commissie J.C.H. Blom, H.C. 't Hart, 1. Schöffer en griffier J.M. de Maar-Willink (Den Haag

1979).
192 de Volkskrant, 21 mrt. 1951.
193 Verhoor A.A.M. Struycken in: De Affaire-Menten, p. 864.
194 Vgl. de Volkskrant, 4 ,1 4 ,1 8 en 23 april 1951. Uit een ingezonden brief van de journalist
Rodrigues Lopes en een kort redactioneel commentaar daarop bleek dat deze de krant
had voorzien van een flinke hoeveelheid 'gelekte’ documentatie; vgl. De Affaire-Menten,
p. 276. Tegen het sensationele achtergrondartikel van 14 april werd een proces aange
spannen door een in het artikel genoemde, van diefstal beschuldigde persoon. In no
vember 1951 veroordeelde een rechtbank deze man tot het betalen van de proceskos
ten. De publicatie was volgens de rechter in het algemeen belang. De sensationele
vorm was gerechtvaardigd 'om het publiek in beweging te krijgen, zodat de overheid
tot handelen zou overgaan'. De Velser-affaire had bij velen namelijk onrust gewekt,
omdat geen behoorlijk onderzoek was ingesteld. De eiser had volgens de rechter de
gepubliceerde verwijten niet voldoende weersproken! vgl. de Volkskrant, 21 nov. 1951.
Het gerechtshof kwam pas op 6 december 1952 tot een heel andere conclusie. Vgl. De
Affaire-Menten, p. 275.
195 HTK 1951-1952, p. 780, 791 en 821.
196 HEK 1951-1952, p. 701.
197 HTK 1951-1952, Bijl. 2620, Verslag van de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht
over het in haar handen gestelde dossier inzake de dood van F. Schallenberg; HTK
1951-1952, p. 821; HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300 IV, MvA, p. 14.
198 HTK 1951-1952, p. 780, 781 en 821.
199 HEK 1951-1952, p. 247,683 en 701; HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, W , p. 6.
200 HTK 1951-1952, Bijl. 2620, Verslag over het dossier Schallenberg.
201 Vgl. De Affaire-Menten, p. 307.
202 HEK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IV, MvA, p. 15; H EK 1950-1951, p. 755 en 763. Opvallend
was dat senator Reijers niet sprak bij de behandeling van de justitiebegroting voor
1951.
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H TK 1951-1952, Bijl. A, 2300-IV, nr. 8, MvA, p. 18; HTK 1951-1952, p. 780, 782, 788.
De Affaire-Menten, p. 442.
HTK 1951-1952, p. 790-792, 820-821,827, 830-831.
Vgl. De Telegraaf, de Volkskrant en Het Parool, 9 jan. 1952.
HEK 1951-1952, p. 247 en 267.
Ibidem, p. 414-415, 438, 441-442; De Affaire-Menten, p. 511 en 547; vgl. ARA, notulen

MR, 7 jan. 1952; op 20 juni stelde Reijers vragen over de schikkingspogingen, maar die
trok hij kort daarop in. De bewakers van Mentens boedel in 1945 waren leden geweest
van de Binnenlandse Strijdkrachten. Vandaar de claim op 'Oorlog'.
De Affaire-Menten, p. 499 e.v.
ARA, notulen MR, 25 febr. en 12 mei 1952. Besloten werd de kring die vertrouwelijk
van de stukken mocht kennisnemen niet uit te breiden tot de seniores en de kamer
voorzitter. Romme bleef dus ook in het nadeel tegenover PvdA-fractievoorzitter Don
ker, die immers lid was van de vaste Commissie.
HEK 1951-1952, p. 667-670.
Ibidem, p. 681-683.
Ibidem, p. 695-696 en 705; de Volkskrant, 26 april 1952, p. 3: 'De zaak-Menten. Vertrou
wen van senator Reijers diep geschokt'.
Vgl. De Affaire-Menten, p. 501-502; H TK 1951-1952, Bijl. 2621, Verslag van de vaste
Commissie voor Privaat- en Strafrecht over het in haar handen gestelde dossier inz.
diefstal ten nadele van P.N. Menten, p. 1.
Vgl. de Volkskrant, 10 en 23 juni 1952.
Vgl. De Affaire-Menten, p. 372 en 384. De afwijzing van een eerder verzoek werd door
Struycken gebaseerd op 'ne bis in idem', in afwijking van het rechterlijk advies. De
formulering van het Poolse verzoek liet inderdaad enige ruimte voor dit argument.
Het advies van de rechtbank was overigens óók negatief. De rechtbank oordeelde dat
de verklaring van St James's Palace van 13 januari 1942 ten aanzien van de uitlevering
van oorlogsmisdadigers van toepassing kon zijn, maar rechtskracht miste omdat de
regering verzuimd had deze verklaring na 1945 te ratificeren! Vgl. ook N.E. Algra, En
kele juridische aspecten van de strafzaak Menten (Groningen 1978) p. 71-76.
H TK 1951-1952, Bijl. 2621, Verslag van de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht
over het in haar handen gestelde dossier inzake diefstal ten nadele van P.N. Menten.
Vgl. C. Brink, 'Ik zie wat jij niet ziet in de millioenen van Menten', Voormalig verzet Ne
derland. Officieel weekblad van de Nationale Federatieve Raad 4 (1952) nr. 7, 21 juni 1952; 'De
Millioenen van Menten en ... zijn invloedrijke stoottroepen', Ibidem, nr. 8, 28 juni 1952;
'P.N. Menten een Pool, of Nederlander?', Ibidem, nr. 9, 5 juli 1952; 'Paladijnen van P.N.
Menten', Ibidetn, nr. 10,12 juli 1952; 'Bij Menten en zijn trawanten is niets te dol', Ibidem,
nr. 11,19 juli 1952.
De Affaire-Menten, p. 393.
H EK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IV, MvA, p. 9. 'Vooreerst zullen naar de mening van on
dergetekende voor behandeling in aanmerking komen onderwerpen, die worden
voorgeschreven door de tot bijzondere maatregelen nopende omstandigheden waar
onder wij leven, met name de voorstellen tot bescherming van de veiligheid van de
Staat.' Daarop volgden, in volgorde van urgentie: opheffing bijzondere rechtspleging,
liquidatie NBI, administratieve rechtspraak, burgerlijk procesrecht, het politievraagstuk, nieuw binnenvaartrecht, verplichte WA-ver zekering, regeling van de stichtingen.
Vgl. ARA, notulen MR, 8 okt. 1951. Het ontwerp wordt behandeld in het hoofdstuk
over Binnenlandse Zaken in dit boek.
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HTK 1950-1951, Bijl. 2258, Vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht alsmede van enige
daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek
van Militair Strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht.
HTK 1950-1951, Bijl. 2258, nr. 3, MvT, p. 7.
Vgl. o.a. Algemeen Handelsblad, 25 aug. 1951; N RC , 28 aug. 1951; Het Vrije Volk, 6 en 7
sept. 1951; J.M. van Bemmelen, 'Het ontwerp Oorlogsstrafrecht', NJB 26 (1951) p. 838845 en 857-864; HTK 1951-1952, Bijl. 2258, nr. 4, VV.
Algemeen Handelsblad, 1 nut. 1952.
Vgl. Van Bemmelen, 'Het ontwerp Oorlogsstrafrecht', passim.
HTK 1951-1952, Bijl. 2258, nr. 4, VV, p. 17-18. Bij de begrotingsbehandeling op 4 de
cember 1951 kreeg Mulderije kritiek van ARP, CHU en SGP voor zijn standpunt dat de
overheid principieel het recht had tot toepassing van de doodstraf in het gewone straf
recht, maar dat dit uitsluitend diende te gebeuren ter verdediging van de maatschap
pij. In Nederland was dit volgens de minister niet noodzakelijk. De protestants-christelijke partijen wensten geen 'opportunistische uitwerking', maar beschouwden de dood
straf als een speciaal middel ter vergelding van het gedane kwaad. Zandt (SGP) be
klaagde zich dat CHU en ARP de mond vol hadden van doodstraf, maar weigerden
zijn motie tot wederinvoering te steunen, zodat deze niet eens in behandeling kon wor
den genomen. Zie: HTK 1951-1952, p. 785, 787 en 794.
Vgl. HTK 1951-1952, p. 2239 en HTK 1951-1952, Bijl. 2567, Voorstel van wet van de heer
Stokvis c.s. betreffende wettelijke voorzieningen met betrekking tot de instandhouding
en bevestiging van de vrede. Stokvis richtte zich ook fel tegen art. 22 van het ontwerp
Oorlogsstrafrecht, dat voorzag in de mogelijkheid van een inverzekeringstelling voor
de duur van ten hoogste een jaar èn tegen art. 22a dat de tenuitvoerlegging van vrij
heidsstraf buiten het Rijk in Europa mogelijk maakte; vgl. HTK 1951-1952, p. 2251.
Ibidem, p. 2242.
Ibidem, p. 2243-2245 en 2254 en HTK 1951-1952, Bijl. 2258, nr. 9. Amendement van de
heer Donker, p. 35.
HTK 1951-1952, p. 2245-2246.
Ibidem, p. 2246-2248.
Ibidem, p. 2250-2254.
Ibidem, p. 2280-2281. Naast Stufkens hadden Nederhorst, Ploeg, Vermeer, Van Lienden,
Boekhoven en De Loor gewetensbezwaren.
HEK 1951-1952, p . 1027-1029.
Ibidem, p. 757.
Justitie raakte in deze periode ook zijdelings betrokken bij de nasleep van de Indonesi
sche kwestie. Mulderije loodste de wetsontwerpen 2094 (m.b.t. het openstellen van
rechterlijke betrekkingen, de advocatuur en het notariaat voor bepaalde groepen Indi
sche juristen) en 2027 (nadere regelen omtrent nationaliteit en ingezetenschap) door
het parlement. In het voorjaar van 1952 werd Westerling gearresteerd en korte tijd later
weer vrijgelaten. Justitie hield zich hier uitvoerig mee bezig. Vgl. de Volkskrant, 17 en 18
april 1952 en 7 mei ('Mulderije verraste Indonesisch publiek. Djakarta ziet Westerling
liever niet terug') en 23 mei ('Indonesië verzoekt uitlevering Westerling').
ARA, notulen MR, 5 feb. 1951; HTK 1951-1952, Bijl. A, 2300, Millioenennota, p. 8 en
2300-IV, nr. 8, MvA, p. 22; ARA, notulen MR, 10 mxt. 1952.
Bovendien had hij het 'taalrecht' van het Friese volk miskend, omdat hij weigerde de
eed in het Fries toe te staan voor het Friese gerecht. In de periode-Mulderije vond de
beruchte 'Knuppelvrijdag' plaats in Leeuwarden, na een rechtszaak tegen de Friese
'taalnationalist' Fedde Schurer. Zowel bij de behandeling van de begroting van Binnen
landse Zaken als die voor Justitie in november 1951 (Tweede Kamer) en april 1952
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(Eerste Kamer) werd daaraan bijzonder veel aandacht besteed. Onder Drees-III kwa
men als uitvloeisel hiervan wettelijke maatregelen tot stand. Vgl. ARA, notulen MR, 10
dec. 1951, 11 febr., 24 mrt., 21 april en 30 juni 1952; K H A (1951-1952), p. 9713, 9851,
10102,10125. H TK 1951-1952, p. 527, p. 571, 649 en 771 (speciaal Gerbrandy en Scheps);
HEK 1951-1952, p. 671 (speciaal Gerretson en Algra); vgl. ook: D.A. Tamminga en Anne
Wadman, De Friese kwestie. Wat niet-Friezen er van zeggen in kranten en tijdschriften
(Drachten 1951), W. Kok, Onderscheiden-ongeschreven. Achtergronden en oorzaken van de
Friese kwestie (Franeker 1952) en Fedde Schurer, De beslagen spiegel. Herinneringen (Am
sterdam 1969) p. 138-154.
240 Ontleend aan een redactioneel commentaar in de Friese Koerier, 11 okt. 1952 naar aan
leiding van de gratiëring van Lages. Het commentaar was waarschijnlijk van de hand
van Fedde Schurer. Zie vorige noot!
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HOOFDSTUK X
HET ONDERWIJSBESTEL OP DE HELLING
P.B. van der Heiden

Inleiding
'Het beleid, dat in het naaste verleden op het terrein van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen werd gevoerd, hoopt ondergetekende in het komende be
grotingsjaar naar dezelfde richtlijnen te kunnen voortzetten. Het beginsel
van de vrijheid van onderwijs, de naleving en de bevordering der pacificatie,
het stimuleren van de z.g. vernieuwing van het onderwijs zonder enigerlei
vorm van staatspaedagogiek op te dringen, het bevorderen van de mogelijk
heden tot opleiding van geschoolde krachten, die ons rijk geschakeerde
maatschappelijk leven behoeft, het allerwege aanmoedigen van de onder
scheiden vormen van kunst, het steunen van waardevolle initiatieven ter
ontwikkeling van de jeugd en van ons gehele volk, het versterken van de in
ternationale positie van ons land op cultureel gebied, door ons onderwijs en
onze wetenschappen een grotere bekendheid in de wereld te geven, zullen
de belangrijkste richtpunten blijven.'1
Met bovenstaande volzinnen in de MvT bij de begroting van 1951 maakte
F.J.Th. Rutten (KVP), minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
duidelijk dat er wat hem betrof geen fundamentele beleidswijzigingen in de
nabije toekomst te verwachten waren. Een jaar later liet de minister weten
dat 'hij voor het komend begrotingsjaar geen ander beleid voorstaat dan dat,
hetwelk hij in het verleden reeds meermalen heeft kenbaar gemaakt'.2 Deze
laatste begroting ademde de sfeer van de uitgavenbeperking die noodzake
lijk was geworden door de dreigende overbesteding. Daarnaast had, door de
Koreacrisis, een herschikking van prioriteiten (en dus middelen) plaatsge
vonden ten faveure van defensie.
De parlementaire discussies over het onderwijsbeleid waren grotendeels
een voortzetting van die van de voorgaande jaren. De begrotingsdebatten
kenden slechts weinig nieuwe elementen. Gelijk in de periode-Drees-Van
Schaik was er in de kamers veel aandacht voor de salarissen van onderwij
zers, voor de dreigende tekorten aan onderwijzend personeel en schoolge
bouwen, voor de gevoelde noodzaak tot de vernieuwing van het onderwijs
en voor de tegenstelling tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs.
Nieuw waren de uitgebreide aandacht in het parlement voor de schoolgeldproblematiek en voor het medium in opkomst: de televisie. In oktober 1951
stelde staatssecretaris J.M.L.Th. Cals de televisie officieel in gebruik, twee
maanden later bood hij zijn Eerste Televisienota aan aan de Tweede Kamer.
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Nijmegen

In de korte zittingsperiode van het kabinet-Drees II liet Rutten, evenals
Cals zittenblijver uit het kabinet-Drees-Van Schaik, een aantal belangrijke
wetsontwerpen en nota's verschijnen. De belangrijkste hiervan waren onge
twijfeld Ruttens Nota betreffende onderwijsvoorzieningen en de daaruitvoortvloeiende wetsontwerpen inzake de algemene middelbare school en het
voorbereidend hoger onderwijs, welke in deze periode echter geen parle
mentaire behandeling kenden. Gezien het belang van zowel de nota als de
wetsontwerpen voor de latere Wet op het Voortgezet Onderwijs van 1963
worden zij in een aparte paragraaf toch beschreven. De enige grote wet op
onderwijsterrein die in de periode-Drees II het Staatsblad haalde was de
Kweekschoolwet. Ook deze wordt in een afzonderlijke paragraaf behandeld.
Een al eerder ingediend ontwerp-Kleuteronderwijswet werd in de ijskast ge
zet, aangezien er, in verband met de bestedingsbeperking, te weinig midde
len waren om voor deze scholen tot financiële gelijkstelling van openbaar en
bijzonder onderwijs over te gaan.3

F.J.Th. Rutten

Onderwijsbeleid
Inleiding
Met Rutten had het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
zijn eerste bewindsman met wetenschappelijke scholing in didactische en
pedagogische problemen gekregen. De psycholoog had zich gedurende de
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kabinetsperiode-Drees-Van Schaik een warm voorstander van onderwijsver
nieuwing getoond, waarbij hij met name de pedagogische vernieuwingen
binnen onderwijzerskringen had gestimuleerd. In de periode-Drees II zou
voornamelijk de institutionele vernieuwing zijn aandacht vragen.
Wat was er mis met het bestaande stelsel? De onder wijs wetgeving bood
de aanblik van een lappendeken. De afzonderlijke schoolsoorten waren ge
regeld in een groot aantal wetten, die in verschillende tijden totstandgeko
men waren en daardoor volstrekt eigen regelingen kenden. Van enige coör
dinatie tussen de verschillende wetten was nauwelijks sprake. Na zes klassen
lagere school ontstond er een veelvoud aan keuzes: de leerling kon de achtja
rige leerplicht 'uitzitten' op de lagere school in het zevende en achtste leer
jaar, de leerling kon naar het tweejarig vglo gaan, naar het ulo, de mms, de
hbs, het lyceum of naar het gymnasium. Wilde een leerling echter naar het
nijverheidsonderwijs, dan moest hij minstens zeven jaar lager onderwijs
hebben gevolgd, zodat daar een aansluitingsprobleem bestond. Een zelfde
problematiek bestond bij het land- en tuinbouwonderwijs.4
Figuur X. Het bestaande stelsel

Het onderwijsstelsel kenmerkte zich verder door doodlopende wegen. De
aansluiting van de verschillende onderwijssoorten op elkaar was abomina
bel. Zo kende bijvoorbeeld het lager technisch onderwijs geen aansluiting op
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het middelbaar technisch onderwijs. Het tussentijds veranderen van school
soort was vrijwel onmogelijk.
Het plan-Rutten en de daaruit voortvloeiende wetsontwerpen inzake de
algemene middelbare school (ams) en het voorbereidend hoger onderwijs
(vho) waren pogingen om een nieuw schoolstelsel op te bouwen, waarin bo
venstaande bezwaren waren ondervangen. De Tweede Kamer besteedde
verder veel aandacht aan de schoolgeldregelingen, die per onderwijssoort
sterk konden verschillen. Unaniem was het gevoelen dat het schoolgeld om
laag gebracht moest worden; de mate waarin leverde stof op voor discussie
en voor een drietal moties. Daarnaast diende Rutten zijn ontwerp-Kweekschoolwet in, waarin hij het kweekschoolonderwijs vernieuwde en als mid
delbaar vakonderwijs een nieuwe status gaf.

Schoolgeldverlaging: een afgekloven been?
In het VV op de begroting voor 1951 stelden 'vele leden' (PvdA) dat koste
loos onderwijs, zeker voor leerlingen op de kleuterschool en de lagere
school, een 'eis van democratie' was. Enkel op deze wijze kon een ieder de
voor hem of haar geschikte onderwijssoort volgen. Vele andere leden (KVP)
zagen niet in waarom kosteloos onderwijs principieel geboden was. De mi
nister sloot zich bij deze laatste leden aan. Onderwijs was primair de zorg
van de ouders, ook op het materiële vlak. De overheid mocht alleen daar in
springen waar de ouders hun verantwoordelijkheid niet konden dragen. Het
vrijstellen van schoolgeld zou heel wel de betrokkenheid bij het onderwijs
kunnen verminderen, en dat moest juist voorkomen worden: 'Overigens
geldt naar de mening van ondergetekende ook hier, dat datgene, wat men
om niet ontvangt, in het algemeen minder wordt gewaardeerd dan indien
men er iets voor moet betalen.' Beneden een bepaald inkomen gold reeds
vrijstelling van de betalingsplicht. Naast deze principiële argumenten voerde
de minister nog de grote financiële problemen op, die de overheid zou krij
gen wanneer zij de aanzienlijke sommen aan schoolgeld zou moeten missen.
'Het (...) verband tussen democratie en kosteloos onderwijs ontgaat onderge
tekende', aldus Rutten.5
Bij de mondelinge behandeling gaf de bewindsman zijn argumenten nog
eens weer, aangevuld met de toezegging dat de schoolgeldproblematiek in
studie was.6 De Kamer kon zich in meerderheid in Ruttens zienswijze vin
den. Enkel G. Wagenaar bestreed Ruttens standpunt. De CPN-fractievoorzitter meende dat arbeiders voldoende voor de materiële belangen van hun kin
deren opkwamen, als zij hun kleding en voedsel betaalden.7 J. Peters (KVP)
informeerde of de minister ook de katholieke wensen (reductie van school
geld voor gezinnen met meerdere kinderen en afschaffing van de mogelijk
heid dat school- of gemeentebesturen meer schoolgeld oplegden dan door
het ministerie vastgesteld) in zijn studie zou betrekken. Hij hekelde vooral
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het feit dat er geen verband hoefde te zijn tussen de vermenigvuldigingsfac
tor die een gemeente op het schoolgeld losliet, en de inspanning die die ge
meente op onderwijsgebied verrichtte: 'Het gaat echter niet aan, dat uit de
opbrengst van de schoolgelden b.v. de riolering wordt betaald, of wat dies
meer zij.'8 Rutten meende bezwaarlijk iets aan de vermenigvuldiging te kun
nen doen; hij zou al snel in de gemeentelijke autonomie treden. Beide ele
menten werden in de studie betrokken.
De discussie over de vermindering van de schoolgelden werd voortgezet
bij de behandeling van de begroting voor 1952. Een door de minister van Fi
nanciën aangekondigde halvering van school- en collegegelden was, met het
oog op de benarde situatie van ‘s rijks financiën, weer afgeblazen. Peters
meende dat, binnen de gegeven moeilijke omstandigheden, toch een aan
merkelijke verlichting voor de gezinnen mogelijk was. Hij stelde voor om
een regeling te maken, waarin alle school- en collegegelden werden opgeno
men, en waarin het principe van gezinsreductie was opgenomen. Zo kon
elke schoolgeldheffing op dezelfde grondslag plaatsvinden, waarbij rekening
gehouden kon worden met de vraag of het verplicht onderwijs betrof, met de
behoefte in de maatschappij aan het onderwijs, met de kosten per leerling en
met de maatschappelijke kansen die het onderwijs zou opleveren. Hiertoe
diende hij een motie in. Een tweede motie-Peters was gericht tegen de ver
menigvuldigingsfactor. In die motie vroeg hij de regering zich te onthouden
van elke invloed die tot een vermenigvuldigingsgetal groter dan één zou lei
den.9
Hoewel Rutten sympathiek stond tegenover het idee van een wettelijke re
geling, raadde hij de eerste motie af. Hij meende dat aanneming vertragend
zou werken op zijn eigen plannen om het schoolgeld voor kinderrijke gezin
nen te reduceren. Een tweede tegenwerping vond hij in de gemeentelijke
autonomie; gemeentelijke scholen moesten van zo'n regeling worden uitge
zonderd. De tweede motie kon Rutten niet aanvaarden, daar de minister van
Binnenlandse Zaken de eerstverantwoordelijke op het terrein van de ge
meentefinanciën was. Wel onderschreef de minister het streven naar verla
ging van de schoolgelden, hetgeen hij 'een voorwaarde voor het behoud van
onze democratie' noemde. Blijkbaar was de democratie meer gebaat bij goed
koop dan bij gratis onderwijs.10
Ook PvdA-onderwijsspecialist H. van Sleen schaarde zich achter de reduceerders, maar hij wilde verder gaan. Hij bracht het streven naar kosteloos
onderwijs in een motie tot uitdrukking, opdat de minister het als richtsnoer
van zijn beleid kon nemen, want: 'Kosteloos onderwijs zien wij als een van
de middelen om belemmeringen voor velen op te ruimen om te kunnen ko
men tot sociale, economische en culturele opheffing van ons volk.'11 Peters
riep de minister op om door te gaan met zijn gezinsreductie en deze te incor
poreren in een nieuwe regeling. Zo zou van vertraging geen sprake hoeven
te zijn. Ruttens bezwaar tegen de tweede motie onderschreef hij niet; de be
windsman was mede-ondertekenaar, dus ook medeverantwoordelijk.12 De
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woordvoerders van KVP, W D , CHU en ARP verklaarden zich allen tegen
het principe van kosteloos onderwijs. De liberale A. Fortanier-De Wit ge
bruikte de woorden van Rutten, toen zij meende dat 'alleen datgene, waar
voor men enig offer moet brengen, gevoeld wordt als van grote waarde'. En
kel H. Gortzak (CPN) onderschreef Van Sleens standpunt, maar hij verweet
de socialist inconsequentie. Kosteloos onderwijs was alleen mogelijk wan
neer de militaire uitgaven danig omlaag gingen, hetgeen voor Van Sleen en
zijn partij onacceptabel was: 'De motie is dus een lolly, waarop de komende
tijd door Van Sleen en zijn politieke vrienden geknabbeld kan worden.'13
Ondertussen handhaafde Rutten zijn bezwaren tegen de beide motiesPeters. De motie-Van Sleen verklaarde hij onaanvaardbaar, aangezien hij het
principe van het kosteloos onderwijs niet onderschreef. Peters wijzigde hier
op zijn moties zodanig dat de minister zijn bezwaren kon laten vallen. Niet
langer vroeg Peters om een wettelijke regeling van de schoolgelden, maar om
het ter hand nemen van de voorbereiding van zo'n regeling. De tweede motie
werd veranderd in een uitnodiging aan het kabinet 'in overweging te nemen
het achterwege laten van elke invloed' die een vermenigvuldigingsgetal ho
ger dan één zou opleveren.14 Hoewel voor Van Sleen de motie-Peters I van
haar waarde was ontdaan ('Er zit niet méér vlees om dit been dan om dat,
hetwelk de Minister ons aanbood, wel dit nadeel, dat 's Ministers weg vlug
ger tot het doel leidt'), werd de motie zonder hoofdelijke stemming aangeno
men. Hetzelfde overkwam Peters' tweede motie. De motie-Van Sleen be
haalde slechts de steun van PvdA en CPN, en werd dus verworpen.15
De minister kon zijn eigen plan trekken: de gezinsreductie op de diverse
soorten onderwijs toepassen en in overleg met zijn collega's van Financiën en
Binnenlandse Zaken de vermenigvuldigingsfactor van het schoolgeld op niet
hoger dan één zien te krijgen. De Kamer boog voor de argumenten van de
bewindsman, Peters wijzigde zijn moties zo sterk dat de minister alle ruimte
behield. Van Sleen zag zijn motie stranden op verdeeldheid in de Kamer,
waar een groot deel dan wel reductie van de schoolgelden wenste, maar de
waarde van het onderwijs graag uitgedrukt zag in een eigen bijdrage van de
ouders.

Het plan-Rutten en de wetsontwerpen voor het vho en de ams16
Inleiding
Bij de behandeling van een ontwerp tot wijziging van de Lager-onderwijswet-1920 in december 1949 kwam de grote versnippering van de onderwijswetgeving haarscherp aan het licht. Ingrijpen in de LO-wet bleek grote ge
volgen te hebben voor het nijverheidsonderwijs, en vice versa. De Tweede
Kamer vroeg in een motie van Peters (KVP) en Van Sleen (PvdA) de minis
ter, met inachtneming van de vrijheid van onderwijs, 'een wetenschappelijk
verantwoord plan van onderwijsvoorzieningen' op te stellen. Zij meende dat
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'een sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen ter uitvoering van de acht
jarige leerplicht noodzakelijk is'.17 Op 19 juli 1951 zond Rutten zijn Nota be
treffende onderwijsvoorzieningen, ook bekend als (onderwijs)plan-Rutten en la
ter als Eerste Onderwijsnota, aan de Tweede Kamer.
Rutten hoopte dat de nota zou 'leiden tot besprekingen in de Staten-Gene
raal en daarbuiten'.18 Buiten het parlement zou de nota de nodige aandacht
krijgen, maar in de Kamer kwam het door Rutten geprojecteerde onderwijs
stelsel nauwelijks ter sprake. Twee op basis van de nota in 1952 ingediende
wetsontwerpen, betreffende de algemene middelbare school (ams) en het
voorbereidend hoger onderwijs (vho), wisten de kamers evenmin in bewe
ging te brengen. Het zou tot december 1953 duren eer er een summier voor
lopig verslag op de nota verscheen.

De onderwijsnota-Rutten
Het streven naar vernieuwing van de onderwijswetgeving had zijn wortels
in het begin van de eeuw. Een respectabel aantal bewindslieden was Rutten
voorgegaan: de ministers A. Kuyper, Th. Heemskerk, J. de Visser, M. Was
zink, J. Terpstra, H. Marchant, J. Slotemaker de Brüine, G. Bolkestein en J.
Gielen vulden het departementsarchief met meer of minder uitgewerkte vernieuwingsideeën.19

ONDERWIJSVERNIEUWING

g

rn

563

Hoofdstuk X
Rutten wilde door bijstelling van het bestaande stelsel tot meer samen
hang komen. Dit betekende dat niet 'het bestaande gebouw van onderwijs
voorzieningen moet worden afgebroken en een geheel nieuw moet worden
opgebouwd1, maar dat er een 'geleidelijke (re)organisatie van ons onderwijs
bestel' moest plaatsvinden.20
Hoofdbestanddeel van de nota was de schematische weergave van het
door Rutten uitgedachte onderwijsstelsel. De bewindsman stelde voorop dat
hij zich had laten leiden door onderwijskundige uitgangspunten, en dat hij
allerlei bestruurlijk-juridische problemen niet had behandeld. Deze proble
men zouden bij de concretisering van de nota in wetsontwerpen besproken
kunnen worden. Rutten onderscheidde kleuteronderwijs, basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Onder voortgezet on
derwijs viel alle onderwijs tussen basisschool en universiteit, dus zowel het
vigerende vglo en ulo, als het technisch en huishoudelijk onderwijs, het mid
delbaar onderwijs en het onderwijs aan gymnasia. In de nota stond het voor
bereiden op een toekomstige werkkring centraal.
Het onderwijs diende aangepast te worden aan de ontwikkeling van het
kind. Intellectuele vorming diende niet voor het zevende levensjaar aan te
vangen, terwijl voor het twaalfde jaar nog geen sterke differentiatie plaats
mocht vinden. Rutten stelde voor om na het basisonderwijs twee hoofdrich
tingen te vormen, een voor leerlingen met een overwegend praktische intel
ligentie, en een voor meer theoretisch begaafden. Overgang van het ene naar
het andere schooltype zou zo min mogelijk belemmerd moeten worden. Te
vens introduceerde de nota onderwijs in een vreemde taal voor elk school
type na het basisonderwijs en de integratie van technische vakken in het al
gemeen vormend onderwijs.21 Onderstaand volgt een weergave van het door
Rutten voorgestelde stelsel.
Een aantal elementen uit dit stelsel valt direct op. Het vglo was vervangen
door het (aanvullend) eenvoudig voortgezet onderwijs (evo), terwijl het ulo
had plaats gemaakt voor twee nieuwe schooltypes: de algemeen middelbare
school (ams) en het voortgezet onderwijs voor eenvoudige administratieve
werkkringen (eaw). Daarnaast werden gymnasium, hbs en lyceum gezamen
lijk onder de noemer voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) ge
schaard. Het evo zou zowel aan zelfstandige scholen, als in de eerste twee
klassen van het meer beroepsgerichte voortgezet onderwijs (dus niet van
vwo en voortgezet onderwijs voor algemene doeleinden) worden gegeven.
Het zou een soort brugklasfunctie krijgen; door kennismaking met de te vol
gen opleiding zou de leerling een betere oriëntatie bij de beroepskeuze heb
ben. Nieuw element in de nota was de aansluiting van de verschillende on
derwijsniveaus. Een leerling die het lager technisch onderwijs had afgerond
kon voortaan, via het uitgebreid technisch onderwijs, doorstromen naar het
middelbaar technisch onderwijs. Bij het huishoudonderwijs gold een analoge
regeling.
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Figuur 2

SCHEMATISCHE TEKENING VAN HET ONDER.WUSPLAN

WETEM.

Door streeplijnen (----------—) wordt aangegeven bij welke vormen
van onderwijs in-, door- en uit-stroming van leerlingen zonder nader
(toelatings- of eind-) onderzoek plaats heeft. Door streep-punt-lijnen
(— . — . —) wordt de aansluiting aan het wetenschappelijk onderwijs
aangeduid.
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Bron: Nota betreffende onderwijsvoorzieningen

De introductie van de ams en de school voor eaw zou het heetste hangijzer
van de onderwijsnota worden. De laatste school zou de ulo-leerlingen met
een voornamelijk praktische intelligentie moeten bedienen, terwijl de ams
meer richting hbs zou gaan. Ams en hbs zouden een gemeenschappelijke
tweejarige onderbouw kennen, waarna een definitieve schoolkeuze zou
plaatsvinden. De hbs zou voortaan zes jaren kennen, evenals het gymnasi
um, terwijl er ook 'eenvoudig latijn' gedoceerd zou worden.

Weinig respons vanuit het parlement
De Tweede Kamer ontving Ruttens nota op 20 juli 1951, een wat ongelukkig
tijdstip, daar op deze dag het zomerreces aanving. Het zou tot de begro
tingsbehandeling in december duren, eer er plenair enkele woorden aan de
nota werden gespendeerd.22
Bij het begrotingsdebat beet J. Stokman (KVP) het spits af. Zijn betoog be
vatte een waarschuwing aan de minister: zonder financiële gelijkstelling
geen nieuw onderwijsstelsel. In Stokmans woorden: 'Want de mooiste plan
nen zouden kunnen stranden op de onmogelijkheid deze te verwezenlijken
binnen het kader van het Nederlandse onderwijsbestel, waarin het beginsel
der pacificatie een karakteristiek element is.' Hij pleitte voor een verdere
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doortrekking van de financiële gelijkstelling voor het gehele voortgezet on
derwijs. Voor het overige zweeg de pater over het onderwijsplan.23 De
PvdA'er Van Sleen sprak in warme bewoordingen over het plan. Rutten had
de lijn van Van der Leeuw, PvdA-minister van OKW in het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946), op de juiste wijze doorgetrokken. De plannen
van Rutten liepen voor een groot deel parallel met de ideeën binnen de
PvdA. Inhoudelijk wilde Van Sleen niet op de plannen ingaan.24
Deze opmerkingen van Van Sleen zullen de KVP tegen de borst hebben
gestuit. De katholieken koesterden bepaald geen warme gevoelens voor Van
der Leeuw, die niet ten onrechte werd verdacht van pacificatie-ondermijnende ideeën. Het zal de KVP wantrouwender hebben gestemd ten opzichte
van het plan van Rutten, wiens 'doorbraakgehalte' binnen zijn eigen partij
ook al de nodige reserves had opgeroepen 25 Fortanier-de W it (VVD) had
grote waardering voor de nota, zonder er diep op in te gaan. Voor haar was
de nota een goede discussiebasis en als zodanig vergelijkbaar met een voor
ontwerp van wet. Wel wees zij op de problematiek rond het ulo. Op deze
school werd les gegeven door onderwijzers met ulo-bevoegdheid. Zou er
voor deze mensen op de ams nog plaats zijn, of zouden daar leraren met
vhmo-bevoegdheid gaan doceren?26 H. Tilanus (CHU) was de enige die in
het debat een dissonant geluid liet horen: het indienen van nota's zou niet
stroken met de verantwoordelijkheid van de regering voor de wetgeving. De
regering behoorde niet vooraf door middel van nota's de mening van de
Kamer te peilen.27 De ARP'er A.B. Roosjen schaarde zich aarzelend achter
deze visie.
Rutten probeerde de KVP-fractie ervan te overtuigen dat ook hij voor
stander was van een zo ver mogelijk doorgevoerde pacificatie, en betoogde
dat de nota verdergaande financiële gelijkstelling niet in de weg stond. De
uitwerking zou beoordeeld kunnen worden bij de indiening van concrete
wetsvoorstellen. In tweede termijn merkte Stokman op dat hij die wetsvoor
stellen dan maar zou afwachten; van de KVP waren geen initiatieven voor
behandeling van de nota te verwachten. Tilanus' constitutionele kritiek wilde
er bij Rutten niet in; het was in zijn ogen niet ongebruikelijk dat de regering
vooraf door middel van een nota de mening van de volksvertegenwoordi
ging peilde.28
Ook in de Eerste Kamer werd het CHU-bezwaar onderschreven, dat de
regering door de indiening van nota's haar verantwoordelijkheid ontliep.
Ruttens toezegging dat met de indiening van wetsontwerpen niet op behan
deling van de nota gewacht zou worden, had dit bezwaar echter grotendeels
weggenomen.29 In zijn MvA bevestigde hij nogmaals dat hij de behandeling
van de nota niet af zou wachten, maar wetsvoorstellen zou ontwikkelen en
indienen.30 Hiermee tekende Rutten het doodvonnis voor zijn nota; waarom
zou het parlement aandacht besteden aan een 'vage' nota, terwijl er wets
voorstellen aan kwamen?
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Het parlement had de onderwijsnota goeddeels onaangeroerd gelaten,
maar voor de goede verstaander was duidelijk dat er uit confessionele hoek,
en met name van Ruttens eigen KVP, weinig steun te verwachten was. Enkel
PvdA en VVD waren op hoofdpunten enthousiast over het plan-Rutten. Zij
drongen aan op spoedige parlementaire behandeling van de nota.
In onderwijskringen maakte het onderwijsplan vele tongen en pennen los.
Alom werd Ruttens initiatief, het opstellen van een integraal plan voor het
onderwijs, toegejuicht. De waardering voor de plannen van de minister liep
echter nogal uiteen. Met name het verdwijnen van de ulo zorgde voor kritiek
van de onderwijzersbonden, met name van de katholieke. Deze vreesde 'de
schepping (...) van een witteboord-proletariaat, waaraan de maatschappij
geen behoefte heeft'.31 De openbare onderwijzers verwelkomden de nota,
maar het op basis daarvan ingediende wetsvoorstel inzake de ams, waaruit
de concurrentie tussen ulo en ams naar voren kwam, veranderde die opstel
ling.32 De lerarenorganisaties waren, in ieder geval in eerste instantie, posi
tiever. Zij zagen hun werkterrein groeien, daar de ams een deel van de ulo
zou opslorpen. Toch was er ook daar kritiek, met name gericht op de 'gevaar
lijke nivellering' van het onderwijs die het gevolg zou zijn van de nota, en op
de vrees dat de omzetting van ulo in ams (salaris)gevolgen zou hebben voor
de leraren.33
Grootste criticus van de plannen was de Nijmeegse hoogleraar in de pe
dagogiek Gielen, partijgenoot en ambtsvoorganger van Rutten. Deze oudonderwijzer vond het verdwijnen van het ulo, dat door hervorming 'vol
maakt' kon worden, onaanvaardbaar. De ams was 'een pedagogische jammergestalte'. In een wat zurig betoog brak hij de nota tot de grond toe af, ver
weet hij Rutten onwetenschappelijkheid en inconsequentie34, en voorzag hij
gevaarlijke nivelleringstendensen. 'Sterk geamendeerd is er wel iets goeds
van te maken (...). Dan nog zal echter veel van de uitvoering afhangen', con
cludeerde hij.35

De wetsvoorstellen inzake ams en vho
Op 18 juni 1952 diende Rutten wetsvoorstellen ter regeling van het algemeen
middelbaar onderwijs en het voorbereidend hoger onderwijs in bij de Twee
de Kamer, die hij aankondigde als een wettelijke uitwerking van zijn onder
wijsplan.
In zijn ontwerp voor het vho introduceerde Rutten het atheneum, dat in
de plaats kwam van de hbs. Het atheneum zou, hoewel ook hier eenvoudig
Iatijn werd ingevoerd, de moderne richting van het voorbereidend hoger on
derwijs worden, terwijl het gymnasium de klassieke opleiding zou blijven.
Het lyceum zou een combinatie van beide typen zijn, met een gezamenlijke
een- of tweejarige brugperiode. De financiering van het vho zou worden ge
wijzigd. De rijksoverheid zou de kosten voor gemeentelijke scholen volledig
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vergoeden, evenals de salariskosten voor bijzondere scholen. De stichtingskosten voor bijzondere scholen zouden voor een groot gedeelte worden ver
goed. Voor de 'overige materiële uitgaven' werd een bedrag betaald ter
grootte van het product van het gemiddelde bedrag per leerling van over
eenkomstige rijksscholen en het leerlingenaantal.36
Het ontwerp tot regeling van de ams kende een opvallend verschil met het
onderwijsplan. Rutten kondigde niet langer de opheffing van het uitgebreid
lager onderwijs aan, maar projecteerde de ams naast het ulo. De ams moest
ontstaan door omzetting van een gedeelte van de hbs, de handelsdagscholen
en een (in eerste instantie beperkt) aantal ulo's.37 Aan de ams zouden docen
ten met een hbs-bevoegdheid moeten worden aangesteld 38 De financiering
zou ongeveer gelijk zijn aan die van het vho, hetgeen vooral voor bijzondere
ulo's een verandering bracht: deze waren, aangezien zij hun wettelijke basis
in de Lager-onderwijswet hadden, financieel gelijkgesteld. Iedere ulo ont
ving automatisch subsidie, terwijl de oprichting en subsidiëring van een ams
afhankelijk zou zijn van een scholenplan, waarin de behoefte aan scholen in
een bepaalde regio werd vastgesteld 39
Rutten had wederom een ongelukkig tijdstip gekozen om zijn voorstellen
voor onderwijsvernieuwing in te dienen. Een week na indiening vonden de
periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats en kwam er een einde
aan het kabinet-Drees II. Was het voor iedere bewindsman zeer de vraag of
hij terugkwam, voor Rutten moet welhaast hebben vastgestaan dat hij niet
meer zou terugkeren: de Nijmeegse universiteit zou zijn leerstoel in de psy
chologie niet langer meer voor hem kunnen vrijhouden.40 Overgang naar een
volgend kabinet zat er dus niet in. De parallel met de ontwerpen-Heemskerk
uit 1913 dringt zich op. Deze diende op de dag dat zijn kabinet viel zijn
wetsontwerpen ter vernieuwing van het onderwijs in, welke nooit zijn be
handeld.41 Het zou de ontwerpen-Rutten nauwelijks anders vergaan: zijn op
volger Cals trok ze in, om ze later, sterk gewijzigd, op te nemen in zijn Mam
moetwet.

Eindelijk: een verslag
Op 8 december 1953 verscheen het verslag op de onderwijsnota. Het plan
roerde volgens de commissie zoveel kwesties aan en riep zoveel vragen op,
dat 'van een uitvoerige en gedetailleerde behandeling daarvan (...) geen
sprake kan zijn'.42 Die zou plaats moeten vinden bij de behandeling van con
crete wetsontwerpen.
Verschillende leden merkten op dat Rutten enerzijds meer behandelde
dan in de motie-Peters-Van Sleen was gevraagd43, maar anderzijds aan za
ken in die motie voorbijging. De Kamer had expliciet om 'een stelsel van be
vredigende wettelijke normen voor de oprichting en instandhouding van (...)
bijzondere en openbare scholen' gevraagd, terwijl het plan daar geen aan-
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dacht aan besteedde. Dit was de meest fundamentele kritiek die de commis
sie uitoefende; verschillende leden meenden dat, als deze problemen in de
nota opgelost waren, andere minder moeilijkheden zouden opleveren. Het
ontbreken van de financiële gelijkstelling was blijkbaar nog steeds een over
wegend bezwaar. Voor het overige passeerden opmerkingen die al bij begro
tingsbehandelingen of in onderwijskringen waren gemaakt, nog eens de re
vue. De eventuele verdwijning van het ulo nam veel ruimte in het verslag in,
evenals de introductie van het evo. PvdA-commissielid Van Sleen poneerde
hier het idee van een voor iedereen verplicht tweejarig evo, na een vijfjarige
basisschool, een idee waarvoor hij al jaren streed.44
De Tweede Kamer ging, gezien de druk die zij op Rutten had gezet om
snel met zijn onderwijsplan te komen, teleurstellend oppervlakkig in op de
nota. Als MvA op het verslag van de Kamer presenteerden minister Cals en
staatssecretaris A. de Waal45 op 18 februari 1955 de Tweede Onderwijsnota, die
de basis zou vormen voor de Mammoetwet.

Conclusies
De wederwaardigheden van de nota-Rutten geven een merkwaardig beeld te
zien. Hoewel zij was opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer, werd zij
door dit college vrijwel genegeerd. Tot een mondelinge behandeling in het
parlement kwam het al in het geheel niet. Een vrijwel identiek lot was de
twee wetsontwerpen van Rutten beschoren. Deze werden, voor zij in de ka
mercommissie voor OKW waren besproken, door Cals ingetrokken.
Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in de rol van de KVP. Rut
tens eigen partij, de grootste partij uit de regeringscoalitie, miste in het on
derwijsplan een bevredigende regeling betreffende de financiële gelijkstel
ling. De waarschuwing van Stokman, dat van een onderwijsstelsel zonder
gelijkstelling geen sprake kon zijn, sprak boekdelen. De KVP vreesde dat,
door omzetting van het ulo in de ams, het bijzonder onderwijs per saldo een
achteruitgang zou beleven. Het ulo viel, als lager onderwijs, immers auto
matisch onder de pacificatie, het middelbaar onderwijs niet. Ruttens belijde
nis aan het bijzonder onderwijs was voor zijn partijgenoten blijkbaar niet
overtuigend genoeg.
Een tweede verklaring betreft de status van de nota. In de betreffende
parlementaire periode bereikte een flink aantal nota's van verschillende de
partementen het parlement. Van OKW verschenen in korte tijd drie van der
gelijke nota's 46 Parlementariërs, met name van de CHU, meenden dat dis
cussies in het parlement aan de hand van concrete wetsvoorstellen dienden
plaats te vinden. De regering diende te regeren op basis van wetgeving, en
niet vooraf de mening van het parlement te toetsen. Ruttens oplossing, het
indienen van wetsvoorstellen vóór behandeling van de nota, betekende de
doodsteek voor zijn onderwijsplan. De Kamer kon immers aan de hand van
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de wetsvoorstellen het gehele onderwijsstelsel in beschouwing nemen, zodat
de nota overbodig werd. Het verslag dat uiteindelijk verscheen was dan ook
uiterst summier en oppervlakkig.
Een derde element is Ruttens invulling van de motie-Peters-Van Sleen.
Daarin werd gevraagd om een plan van onderwijsvoorzieningen ter uitvoe
ring van de achtjarige leerplicht. De motie noemde expliciet het vglo, het la
ger technisch onderwijs en het lager land- en tuinbouwonderwijs. Rutten
koos er echter voor om het gehele onderwijsstelsel te reorganiseren, waar
door de problematiek veel uitgebreider werd. Met name de plannen om het
ulo te vervangen door twee nieuwe schooltypes, riepen veel weerstand op in
de maatschappij, voornamelijk onder katholieken en antirevolutionairen.
Deze verbreding van de opdracht, onder gelijktijdige versmalling door het
weglaten van het land- en tuinbouw- en het hoger onderwijs, werd Rutten
niet in dank afgenomen.
Een laatste verklaring voor het lang uitblijven van een parlementaire dis
cussie over plan en wetten vinden we in Ruttens timing. Rutten presenteerde
zijn wetsontwerpen een week voor de verkiezingen. Aangezien hij niet meer
terug zou komen, was het maar de vraag of een nieuwe bewindsman zijn
ideeën onderschreef. Cals, tot Ruttens verrassing benoemd tot zijn opvolger,
onderschreef de plannen weliswaar, maar trok de wetsontwerpen toch in.
Ondanks de geringe parlementaire aandacht zijn Ruttens plannen niet
slechts in het OKW-archief bijgezet. Cals borduurde er uitgebreid op voort in
zijn Tweede Onderwijsnota, en grote delen van het plan-Rutten zijn in Cals'
ontwerp-Wet op het voortgezet onderwijs te herkennen. Mocht Rutten zich
beklagen over geringe aandacht van de Staten-Generaal, Cals werd er bijkans
onder begraven. Vanaf het moment waarop hij zijn Onderwijsnota indiende
zou het nog acht veel besproken jaren duren eer de Mammoetwet het Staats
blad haalde. Een operatie die, volgens Cals, niet was gelukt zonder de basis
die Rutten in zijn Nota betreffende onderwijsvoorzieningen had gelegd.47

De Kweekschoolwet
Inleiding
Op 3 juni 1950 diende minister Rutten zijn ontwerp in van een 'Regeling van
de vorming van onderwijzers en onderwijzeressen voor het algemeen vor
mend lager onderwijs en van de bevoegdheden, verbonden aan de akten van
bekwaamheid tot het geven van dat onderwijs'. Dit ontwerp was niet de eer
ste poging om het kweekschoolonderwijs in een afzonderlijke wet te regelen:
drie ministers waren Rutten, zonder succes, voorgegaan. Als gevolg van dit
driedubbel falen vond de kweekschool haar wettelijke basis in een over
gangsbepaling uit de Lager-onderwijswet van 1920, en was zij verder bij al
gemene maatregel van bestuur geregeld. Het kweekschoolonderwijs was
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daardoor officieel lager onderwijs, hetgeen niet conform de gewenste positie
van de toekomstige onderwijzer werd geacht. In zijn ontwerp wilde Rutten
de onderwijzersopleiding tot middelbaar vakonderwijs verheffen, en daar
naast het kweekschoolonderwijs vernieuwen. Wat waren de bezwaren tegen
de bestaande opleiding?
Ten eerste had de kweekschool volgens velen een te ambigu karakter; ge
durende de gehele opleiding stonden zowel algemene vorming als vakon
derwijs op het program. Ten tweede was de opleiding gesplitst. Als een stu
dent de kweekschool had doorlopen, had hij de akte voor onderwijzer be
haald en was hij bevoegd voor het gewoon lager onderwijs (glo), het voort
gezet gewoon lager onderwijs (vglo), het buitengewoon lager onderwijs (blo)
en het uitgebreid lager onderwijs (ulo). Voor de hoofdakte, welke de be
voegdheid gaf van schoolhoofd van al deze onderwijstypen, moest dan nog
een deeltijdstudie van enkele jaren worden gevolgd. Voor veel onderwijzers
was het bezwaarlijk om, naast een volledige werkweek, voor de hoofdakte te
studeren. Zonder hoofdakte was een verdere carrière uitgesloten, hetgeen de
aantrekkelijkheid van het ambt niet ten goede kwam. Een derde bezwaar
gold de vooropleiding van de toekomstige onderwijzer. Vrij breed werd de
gedachte gedragen dat een kwekeling een school voor voorbereidend hoger
en middelbaar onderwijs (vhmo: lyceum, hbs of gymnasium) gevolgd zou
moeten hebben. In de praktijk had het merendeel van de kweekschoolbevolking zijn vooropleiding gevolgd op een ulo. Een laatste bezwaar lag in het
feit dat bijzondere kweekscholen niet onder de financiële gelijkstelling vie
len.
In zijn wetsontwerp kwam Rutten voor een deel aan deze bezwaren tege
moet. Het ambigue karakter van het onderwijs wilde hij ondervangen met
een onderverdeling van de opleiding in een drietal leerkringen. In de eerste
leerkring, welke twee jaar besloeg, werd algemene vorming gegeven. De
tweede leerkring, ook twee jaar, zou de feitelijke vakopleiding worden,
waarin voornamelijk vakdidaktiek en pedagogiek onderwezen werden, afge
wisseld met praktijkstages. De derde leerkring, van een jaar, werd een ver
dieping en verbreding van de tweede.
Ook in het wetsontwerp was er sprake van twee bevoegdheden. Welis
waar verdwenen de akte voor onderwijzer en die voor hoofdonderwijzer,
daarvoor in de plaats stelde Rutten de 'volledig bevoegde onderwijzer', die
de derde leerkring had doorlopen en aan het glo, vglo, blo en ulo les mocht
geven en hoofd van die scholen kon worden, en de 'onderwijzer' zonder
meer, die na de tweede leerkring gestopt was en enkel les mocht geven aan
het glo.
De bekritiseerde toegang tot de kweekschool via het ulo bleef eveneens
voortbestaan. 'De school voor uitgebreid lager onderwijs is bij uitstek het
voorportaal voor de kweekschool', aldus Rutten in zijn MvT.48 Niet dat de
minister het ulo de ideale vooropleiding achtte, maar in de praktijk bleek het
leeuwendeel van de onderwijzers zelf een ulo-opleiding genoten te hebben.
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Met het oog op het verwachte onderwijzerstekort, dat Rutten overigens een
jaar eerder zelf nog gebagatelliseerd had49, kon hij het zich niet permitteren
om de toegang via het ulo af te snijden. Speciaal voor de 'ulo-kwekelingen'
had hij de eerste leerkring ingesteld, waarbinnen deze leerlingen tot een ni
veau van algemene vorming dienden te komen dat gelijkwaardig was aan
dat van abituriënten van een vhmo-school. Deze laatsten konden in de twee
de leerkring instromen.
Rutten gaf de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder on
derwijs vorm door de wetsbepaling dat subsidie zou worden verleend aan
kweekscholen, waarvan de minister de oprichting en instandhouding had
goedgekeurd. Om voor subsidie in aanmerking te (blijven) komen mochten
bijzondere scholen niet langer dan drie jaar minder dan vijftien leerlingen
per klas hebben.
De ministerraad gaf, met een aantal opmerkingen van vooral financiële
aard, het groene licht voor Ruttens ontwerp, dat, door Ruttens afwezigheid
vanwege een dienstreis naar Indonesië, in de raad werd verdedigd door
vice-premier Van Schaik. Minister Lieftinck van Financiën vroeg zich af of de
kosten niet sneller zouden stijgen dan de inkomsten uit de schoolgelden,
aangezien het aantrekkelijker werd om een bijzondere kweekschool op te
richten. Drees vreesde hogere salariskosten en een onderwijzerstekort op de
korte termijn als gevolg van de nieuwe bevoegdheden. Met de toevoeging
dat de regering nader vast kon stellen wanneer de verschillende wetsartike
len in zouden gaan, verklaarde de ministerraad zich akkoord en kon het
ontwerp naar het parlement.50

Geen fundamentele wijzigingen
De minister oogste veel waardering voor het feit dat er eindelijk een ontwerp-Kweekschoolwet was ingediend. Ruttens bedoelingen werden in de
Tweede Kamer breed onderschreven, evenals zijn pragmatische aanpak van
de problematiek. Peters roemde het ontwerp als 'een lofwaardige poging tot
verbetering. Ten eerste van de opleiding als zodanig, ten tweede, omdat fi
nanciële rechtsgelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs thans ook
in deze sector wordt nagestreefd, en ten derde, omdat deze belangrijke mate
rie thans bij wet en niet langer bij Koninklijk besluit wordt geregeld.'51 In
soortgelijke bewoordingen spraken andere woordvoerders zich uit over Rut
tens ontwerp. Vooral de stringente scheiding tussen de eerste twee leerkringen, waardoor de algemene vorming en de eigenlijke onderwijzers-vakopleiding uit elkaar werden getrokken, oogstte bijval.
Naast lof was er uiteraard ook kritiek. Vooral de fracties van PvdA en
VVD betreurden het dat de minister er niet voor had gekozen om toelating
tot de kweekschool te beperken tot vhmo-gediplomeerden. Zij zagen de ulotoegang het liefst opgenomen in de overgangsbepalingen van de wet, zodat
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deze mogelijkheid op termijn, als het onderwijzerstekort was opgelost, zou
verdwijnen. Van Sleen achtte een vhmo-opleiding een vereiste, om 'kastegeest' in het onderwijs te voorkomen. Onderwijzers zouden daardoor hun
natuurlijke positie tussen de 'intellectuele beroepen' kunnen innemen.52
Hierin werd hij gesteund door zijn partijgenoot De Loor en door Fortanier-de
Wit. Toch zagen ook zij wel in dat de ulo-onderwijzers op korte termijn node
gemist konden worden, zodat Rutten de betreffende wetsartikelen zonder
veel problemen door de Kamer kon loodsen.
Niet de hele Kamer achtte de vervanging van de twee bestaande aktes
door die van onderwijzer en van volledig bevoegd onderwijzer een verbete
ring. Van verschillende kanten klonken voorzichtige geluiden dat er op dit
terrein eigenlijk niet zo bijster veel veranderde. Volgens Tilanus bleven het
'in wezen dezelfde bevoegdheden'.53 Van Sleen achtte het een verslechtering
dat de akte voor volledig bevoegd onderwijzer veel moeilijker te behalen zou
zijn dan de oude hoofdakte, aangezien voor het behalen van de nieuwe akte
een jaar voltijds studie nodig was, waardoor aanstaande onderwijzers een
jaar later pas konden gaan werken, met het bijbehorend salarisverlies.54 Dit
bezwaar werd breed onderschreven in de Kamer. Vooral Peters en Roosjen
maakten zich sterk voor een ruimer toekennen van beurzen aan kwekelingen
in de derde leerkring. Met succes. De minister zegde toe de financiële pro
blemen van deze groep zoveel mogelijk te ondervangen. Daarnaast meende
Rutten dat de ouders van de kwekelingen, met het oog op het hogere aan
vangssalaris dat volledig bevoegden zouden krijgen, ook zelf wel bereid
zouden zijn tot een offer.55
Rutten was het niet eens met Tilanus' opmerking dat de oude situatie in
feite gecontinueerd werd. Volgens hem was er een aantal fundamentele ver
schillen tussen de oude bevoegdheden en de nieuwe. Ten eerste was daar het
feit dat de opleiding voor taan één geheel zou zijn (hoewel die niet geheel
doorlopen hoefde te worden), terwijl men voor de 'gewone’ akte en de
hoofdakte twee verschillende studies diende te volgen. Daarnaast gaven de
nieuwe aktes, zoals vermeld, andere bevoegdheden dan de oude. 'Men kan
dus niet zeggen, dat de hoofdakte in een andere vorm herleeft', aldus de mi
nister.56 De Loor was niet overtuigd. In tweede termijn diende hij een amen
dement in, waarmee hij beoogde de 'onvolledig bevoegde' onderwijzer uit de
wet te halen.57 Twee bevoegdheden zouden discriminatie tussen onderwij
zers veroorzaken; iedere kwekeling diende de derde leerkring te doorlo
pen.58 Hij vond echter geen steun voor deze poging. Fortanier wilde haar
'ogen niet sluiten voor het feit, dat er leerlingen zullen zijn, die de intellectue
le capaciteiten missen om die derde leerkring te volgen, doch wèl met goed
gevolg het examen van de tweede leerkring kunnen afleggen'.59 Tilanus was
een zelfde mening toegedaan. Voor Roosjen gaf het onderwijzerstekort de
doorslag bij zijn afwijzing van het amendement. J. Hoogcarspel wildé eerst
weten of de financiële consequenties voor de kwekelingen gecompenseerd
zouden worden. De minister bracht, wat overbodig gezien de geringe steun
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voor De Loor, zwaar geschut in stelling. Hij dreigde het wetsontwerp bij
aanname van het amendement in te trekken. Voor De Loor was dit voldoen
de reden om zijn amendement in te trekken, waarmee de dubbele bevoegd
heid bleef voortbestaan.60

Steen der wijzen of steen des aanstoots?
Zoals zo vaak in onderwijsland was de uitvoering van de pacificatie het
grootste twistpunt bij de behandeling van dit wetsontwerp. Rutten wilde
door middel van een drietal regelingen financiële gelijkstelling doorvoeren.
In de eerste plaats zouden de salarissen van docenten aan bijzondere kweek
scholen op dezelfde wijze worden vergoed als die van hun openbare colle
ga's. Daarnaast zouden voortaan de materiële exploitatiekosten van bijzon
dere scholen worden gekoppeld aan die van de rijksscholen, door middel
van een gelijk bedrag per leerling. Tenslotte ontvingen bijzondere scholen in
de toekomst een vergoeding voor de kosten van hun gebouwen en voor ka
pitaalsuitgaven. De Kamer was met deze verbeteringen ingenomen, maar
KVP en ARP bleven ontevreden over ongelijkheid die zou bestaan in de be
palingen over de oprichting en instandhouding van bijzondere en openbare
scholen.
Peters bracht dit probleem als eerste naar voren: 'De volledige gelijkstel
ling zodanig, dat er objectieve normen in de wet worden verankerd, krach
tens welke tot stichting en subsidiëring van scholen moet worden overge
gaan (...) wordt niet bereikt. (...) De steen der wijzen, die èn de vrijheid van
schoolstichting met subsidie waarborgt èn tegelijk het volledige automatisme
weert, ligt niet in deze wet. Een steen des aanstoots ligt wel in deze wet.’61
Met deze laatste opmerking duidde de KVP'er op de eis van minimaal vijf
tien leerlingen per klas voor het bijzonder onderwijs, die niet voor rijks
kweekscholen gold. Roosjen sloot zich bij hem aan. De antirevolutionaire
oud-onderwijzer wilde dat de minister het getal van vijftien zou verlagen
naar twaalf, of anders de bepaling ook zou laten gelden voor het openbaar
onderwijs. Hij kondigde aan eventueel een amendement van deze strekking
in te dienen.62
Vanuit niet-confessionele hoek was er voor de verlaging van het minimum
weinig steun te verwachten. Van Sleen en Hoogcarspel wensten zelfs een
verhoging van het leerlingminimum, uit een oogpunt van concentratie. De
roep om objectieve normen voor oprichting en instandhouding van kweek
scholen kreeg een beter onthaal. De Loor zag hierin reden om het al enkele
malen door de PvdA bepleite scholenplan van stal te halen. Door middel van
zo'n plan zou, op basis van de behoefte in een bepaalde streek en rekening
houdend met de denominatie van de bevolking, het aantal te stichten en te
onderhouden kweekscholen bepaald kunnen worden, en zou men tot een
'objectieve' verdeling tussen openbaar, katholiek en protestants onderwijs
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kunnen komen. In zijn antwoord nam Rutten deze gedachte goeddeels
over.63 Ook hij meende dat een plan de al te scherpe subjectieve kanten van
de bestaande praktijk kon afslijten.64 Ruttens welwillende woorden waren
voor De Loor en Fortanier-de Wit reden om deze gedachte in een amende
ment aan de Kamer voor te leggen, hetgeen de minister als 'overijld' kwalifi
ceerde. Rutten meende dat men beter eerst in commissieverband kon onder
zoeken wat er zoal bij de opstelling van zo'n plan aan de orde moest komen.
De Loor zwichtte voor de druk van zijn oud-hoogleraar en trok zijn amen
dement in.65
De discussie over het dreigende amendement van Roosjen met betrekking
tot de ongelijke normen voor de instandhouding van bijzondere en openbare
kweekscholen had meer voeten in de aarde. Peters en De Loor zagen hierin
reden om een principiële discussie aan te gaan over de verantwoordelijkheid
van de overheid inzake het onderwijs. Peters meende dat bijzonder onder
wijs geen gunst, maar een recht was, waaruit voortvloeide dat beide on
derwijssoorten op gelijke wijze behandeld dienden te worden. De Loor stel
de dat er grenzen aan deze gedachte waren. De overheid had immers, sinds
er nationale onderwijswetgeving bestond, de verantwoordelijkheid voor het
onderwijs, waardoor de overheid ook de plicht had om onderwijs te verzor
gen. Daartegenover: 'Een plicht, voortvloeiende uit de verantwoordelijkheid,
bestaat er niet voor enig volksdeel, enige groep of kring om scholen op te
richten.' Op basis van deze redenering wees hij gelijke normen af. De over
heid moest armslag hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.66
Peters zag het anders: 'Onderwijs, als onderdeel der opvoeding, is en blijft
krachtens de natuurwet primair de plicht der ouders en dus recht der ou
ders.’ Pacificatie betekende dat de overheid deze rechten en plichten had er
kend en zich verplichtte tot subsidiëring van het bijzonder onderwijs. Open
bare scholen waren er enkel voor streken waar het particulier initiatief in ge
breke bleef, en voor 'die ouders, die met de Overheidsschool genoegen wen
sen te nemen, m.a.w. aan die ouders, die hun plichten en rechten aan de
Overheid, hetzij bewust, hetzij onbewust, wensen te delegeren'. Het aanleg
gen van verschillende normen zou betekenen dat men de ouders, die de
overheid voor hun verantwoordelijkheid lieten opdraaien, nog meer tege
moet zou komen dan de ouders, die bereid waren zelf voor het onderwijs
van hun kinderen te zorgen.67 Bij de artikelsgewijze behandeling diende
Roosjen inderdaad zijn amendementen in. In zijn eerste amendement stelde
hij voor een nieuw artikel in te voegen, waarin ook aan de rijkskweekscholen
een norm van vijftien leerlingen werd opgelegd. Het tweede amendement
betrof het verlagen van het leerlingenaantal voor bijzondere scholen van vijf
tien naar twaalf.68 Het eerste amendement kreeg steun van alle confessionele
fracties, en ondervond oppositie van PvdA, W D en CPN: een herleving van
de aloude antithese. Minister Rutten liet, wijzend op de ontsnappingsclausu
le voor bijzondere gevallen die in het amendement was opgenomen, de be
slissing geheel aan de Kamer over, hetgeen resulteerde in aanneming met 44
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tegen 29 stemmen.69 Na aanneming van dit amendement trok Roosjen zijn
tweede amendement in.
In tweede lezing liet Van Sleen nog weten dat zijn fractie onaangenaam
getroffen was over het feit dat de confessionelen geen rekening hadden
gehouden met de positie van het openbaar kweekschoolonderwijs. De grote
voordelen die het ontwerp desalniettemin bevatte, waren voor hem reden
toch voor het wetsontwerp te stemmen. De CPN-fractie verklaarde bij mon
de van Hoogcarspel dat zij haar stem aan het wetsontwerp zou onthouden,
vanwege Roosjens 'moordaanslag op het openbaar onderwijs'. De ontwerpKweekschoolwet werd met 72 tegen 6 stemmen (allen CPN) aangenomen.70
In de senaat klonk dezelfde kritiek op het wetsvoorstel als in de Tweede
Kamer, maar ook daar werden de bezwaren niet overwegend geacht. Het
voorstel werd in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aangeno
men, waarbij de CPN liet aantekenen tegen te zijn.71

Conclusie
De Kweekschoolwet was gedeeltelijk een formalisering van een feitelijke toe
stand. De wet beoogde het kweekschoolonderwijs meer aanzien te geven,
door het van lager onderwijs tot middelbaar vakonderwijs te verheffen.
Daarnaast wilde de minister het onderwijs vernieuwen, door het op te delen
in een drietal inhoudelijk sterk verschillende leerkringen.
Aan de bezwaren van de Kamer kwam de minister nauwelijks tegemoet.
De gesplitste bevoegdheid bleef, hoewel inhoudelijk veranderd, en het ulo
bleef een wettelijk gesanctioneerde vooropleiding voor de kweekschool,
deels om principiële redenen, deels vanwege het onderwijzerstekort. De fi
nanciële gelijkstelling werd, met name door Roosjens amendement, volledig
doorgevoerd, echter tegen de zin in van de niet-confessionele fracties, die in
het amendement een aantasting van het voortbestaan van het openbaar on
derwijs zagen.
Hoewel Rutten ten aanzien van de hoofdbezwaren van de Kamer weinig
toeschietelijk was, ging deze toch in ruime meerderheid akkoord met het
voorstel. Blijkbaar waren de voordelen van het ontwerp groter dan zijn te
kortkomingen. Ook de vakorganisaties en de pers dachten er zo over. De Ne
derlandse Onderwijzersvereniging had grote bezwaren tegen onderdelen
van het voorstel, waarbij zij geheel de kant van de PvdA koos, maar zij was
niettemin content met het voorstel als geheel. 'En zo blijft deze kweekschool
wet dus voor ons een mooi stuk werk met lelijke vlekken', concludeerde zij.72
Ook de katholieke onderwijzers kenden ambivalente gevoelens: 'Moeten wij
het onderwijzerscorps ook gelukwensen met de aanvaarding van dit ont
werp? In sommige opzichten zeker, in vele andere zeker niet.'73 De dagblad
pers maakte vooral melding van de tamheid van het debat, waarin met name
de echo's van de schoolstrijd breed werden uitgemeten. 'Tweede dag van
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Kweekschool-debat bracht zwak spiegelbeeld van oude schoolstrijd', kopte

de Volkskrant74 'Vage verschijning van schoolstrijd in Kamer', meende Het Pa
rool, in een 'debat vol herhalingen'.75 Trouw besteedde zijn aandacht voor
namelijk aan de amendementen van geestverwant Roosjen, die volgens haar
kop 'betere voorwaarden voor de bijzondere kweekschool' beloofden.76 Het
Vrije Volk liet in een commentaar weten 'ondanks bezwaren en onvervulde
wensen' (dezelfde als die Van Sleen en De Loor in de Kamer naar voren had
den gebracht), verheugd te zijn over de aanname van het ontwerp.77 Nergens
klonken principieel afwijzende geluiden, zodat Rutten tevreden kon zijn. Hij
had bereikt wat nog geen voorganger was gelukt: het kweekschoolonderwijs
had een eigen wettelijke regeling.

Cultuurbeleid
Inleiding
Had Rutten in een groot gedeelte van de periode-Drees-Van Schaik het cul
tuurbeleid nog in portefeuille, in de periode-Drees II bestierde Cals deze af
deling van het ministerie.
Het cultuurbeleid in de periode-Drees II werd voornamelijk gekenmerkt
door de introductie van de televisie. In de Tweede Kamer vonden bij de begrotingsdebatten weliswaar wat kleine schermutselingen plaats over andere
onderwerpen, zoals subsidies voor musea en artistieke gezelschappen, poli
tiek belangrijke momenten werden dit niet.

De moeizame introductie van de televisie78

Inleiding
'Als op pakjesavond... Amsterdam vergaapt zich aan de eerste televisieuit
zending. Het verkeer in de knoop' kopte De Tijd op woensdag 3 oktober
1951.79 Een dag eerder was het televisie-experiment officieel geopend door
Cals, wie de eer te beurt viel het onderwerp te zijn van de eerste televisierecensies. In die recensies werden zowel zijn woorden als zijn beeldbuispresentatie over het algemeen goed beoordeeld. Volgens het Algemeen Handelsblad
sprak Cals 'behartenswaardige woorden' en was hij, 'sprekend voor het fo
rum niet van de Tweede Kamer, maar van een aantal huiskamers in Neder
land, in zijn rustige overredingskracht een ideale televisieredenaar'.80
De openingstoespraak van Cals, die 'met enige schroom de huiskamer
binnentrad’, hield zowel hoop voor de toekomst als een waarschuwing in:
'Na de massa-arbeid is het de massa-recreatie die de menselijke persoonlijk
heid belaagt (...), die elke eigen inspanning op geestelijk en cultureel gebied,
dreigt te doen plaatsmaken voor passiviteit en grauwe vervlakking.' Cals
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waarschuwde dat de mens de techniek geen meester over zichzelf mocht la
ten worden: 'Het is duidelijk, dat dit het einde zou betekenen van onze cul
tuur niet alleen, maar van elke cultuur.'81

Staatssecretaris J.M .L.Th. Cals

Aan de, ondanks een zenderstoring van een paar minuten, geslaagde eer
ste nationale uitzending was veel vooraf gegaan. Al in de jaren twintig wa
ren zendamateurs, gevolgd door gloeilampenfabriek Philips, gestart met de
ontwikkeling van televisie.82 Oorlog en bezetting zetten de experimenten
enige tijd stil, maar al op 18 maart 1948 startten de Eindhovenaren met de
uitzendingen van Philips' Experimentele Televisie (PET). Deze vonden plaats
op basis van een fabriekslicentie, en hadden een bijzonder beperkt bereik: er
waren op dat moment slechts twintig televisietoestellen in Nederland, het
grootste deel in eigendom van Philips.
Eveneens in 1948 stelden de ministers van OKW en van Verkeer en Water
staat een commissie in, die de opdracht kreeg te onderzoeken op welke wijze
en in welke omvang de praktische toepassing van de televisie in Nederland
mogelijk en raadzaam was. In haar rapport concludeerde de commissie dat
invoering mogelijk was wanneer er voor een aanloopfase van zes jaren een
garantiefonds werd ingesteld, en dat daaraan voorafgaand een tweejarig ex
periment gewenst was. Daarnaast bepleitte zij de heffing van ƒ 30 'schouw-
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geld'.83 De regering besliste dat de technische kant van de uitzendingen aan
de PTT, in samenwerking met Philips, werd toevertrouwd, terwijl de pro
grammatische verantwoordelijkheid bij de omroepverenigingen kwam te
liggen. Ook de studiotechniek zou door deze verenigingen worden verzorgd,
maar geleverd (en vooral betaald) door Philips.84 De zendmachtiging kreeg
de NV Nozema (Nederlandse Omroep Zender Maatschappij), aangezien op
basis van het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit geen afzonderlij
ke machtigingen aan de omroepen konden worden verleend. In de Nozema
waren de PTT, de rijkscommissaris voor het Radiowezen en de omroeporga
nisaties vertegenwoordigd. Het was de uitdrukkelijke bedoeling dat de No
zema taken zou delegeren aan haar samenstellende delen: de techniek aan de
PTT, de programma's aan de omroepen.

Storing tussen OKW en Verkeer en Waterstaat
Begin mei 1951 stemde de regering in met verlenging van het televisie-experiment, 'na een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen'.85 Die
belangen waren voornamelijk van economische aard. Philips, dat zich met
zoveel enthousiasme op de ontwikkeling van de televisietechniek had ge
stort, had grote belangen bij de invoering van televisie in Nederland. Het
concern had daarbij niet zo zeer de interne markt op het oog, maar meende
dat het voor de export noodzakelijk was om in eigen land een werkende
zender te hebben. In de woorden van ir. A. Philips: 'Wat zou U zeggen van
een sigarenhandelaar die niet rookt? Zou Nederland televisietoestellen kun
nen exporteren zonder zelf televisie in de praktijk te brengen?'86 Het kabinet
was voor deze redenering bijzonder gevoelig. Al in 1949 liet de minister van
Economische Zaken, J.R.M. van den Brink, weten dat hij zich niet tegen de
bouw van een zender zou verzetten, als de productie van Philips zulks
noodzakelijk zou maken. Ook Drees nam een Philipsvriendelijk standpunt
in. Hij meende dat de productie van televisietoestellen voor de export nood
zakelijk was. Uitvoer zou de krappe deviezenvoorraad van Nederland doen
toenemen. Wel had de minister-president zo zijn bedenkingen tegen groot
schalige invoering in eigen land.87 Met het oog op de in de REA afgesproken
consumptiebeperking wilde hij de invoering van televisie niet ten koste laten
gaan van 'noodzakelijke uitgaven, zoals voor voeding en kleding'.88 Twee
maanden later was ook Rutten gewonnen voor de televisie, op basis van de
overtuiging dat de ontwikkelingen niet tegengehouden konden worden.89
In november 1950 ontbrandde er een competentiestrijd tussen het minis
terie van OKW en dat van Verkeer en Waterstaat. Zonder Onderwijs daar in
te kennen, verschoof Verkeer en Waterstaat het zwaartepunt in het televisieexperiment van de televisiecommissie naar de Nozema. Drees was met de
gang van zaken verre van ingenomen. Namens zijn departement zat er een
vertegenwoordiger van de Rijksvoorlichtingsdienst in de televisiecommissie,
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die zijn tijd dreigde te verdoen in een machteloos college. De minister van
Verkeer en Waterstaat, D.W.G. Spitzen, rechtvaardigde de operatie door
erop te wijzen dat de televisiecommissie een louter technische opdracht had,
terwijl de Nozema, waarvan ook de omroepen deel uitmaakten, zich veel
breder kon opstellen. Spitzen was wel bereid 'als hoofdzaken aan de orde
komen' in de Nozema, deze in de ministerraad te brengen.90 Cals zag in deze
manoeuvre reden om een nota aan de ministerraad te sturen. De Nozema
viel, als zenderexploitant, rechtstreeks onder Verkeer en Waterstaat, terwijl
de televisiecommissie onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid viel van
de beide departementen. Juist nu de technische problemen op de achter
grond kwamen, ten faveure van de aandacht voor de geestelijke en culturele
dimensie, werd het departement van OKW, eerstverantwoordelijke op cultu
reel terrein, gepasseerd. Voor Cals was dit een onverteerbare zaak. Zijn
grootste bezwaar gold, naast de uitsluiting van zijn departement, het feit dat
in de Nozema, in tegenstelling tot in de televisiecommissie, geen vertegen
woordigers van de filmindustrie waren opgenomen. Deze industrie dreigde
buitenspel te worden gezet nu de verhouding tussen beide media moest
worden vastgesteld.91 Met dit argument wist Cals zich eens temeer verze
kerd van de steun van Drees, die al eerder het belang van inschakeling van
de filmindustrie had benadrukt.92 Voorts hekelde de staatssecretaris het feit
dat de directeur-generaal van de PTT de Nozema had gemachtigd om de
omroepverenigingen de televisieprogramma's te laten verzorgen. Hij was
verbolgen over het feit dat 'deze aangelegenheid van zuiver culturele aard'
buiten het departement van OKW was geregeld, en bestreed voorts de be
voegdheid van de Nozema, die als doelstelling louter zenderexploitatie ken
de, zich met de programma-invulling te bemoeien. Cals stelde de minister
raad voor om van start te gaan met een experiment, waarbij het ministerie
van OKW de leiding zou hebben, en waarbij de rol van de Nozema onderge
schikt zou worden gemaakt aan die van een verbrede televisiecommissie 93
In de ministerraad van 2 mei 1951 werd besloten om een tweejarig televisie-experiment te starten. Niet alleen de exportbelangen, maar ook het feit
dat in de grensstreken beelden uit België en Duitsland konden worden ont
vangen, speelden in de uiteindelijke besluitvorming een rol. Met name Rut
ten toonde zich voor dit argument gevoelig. Aan het experiment zou het Rijk
een zendmast, inclusief de verbinding naar de studio, bijdragen, de omroep
verenigingen zouden de programma's verzorgen, terwijl Philips de overige
kosten moest dragen.94 De rol van de Nozema werd, conform Cals' voorstel,
strikt beperkt tot de technische leiding van het experiment.95 Voor de federa
tie van omroepverenigingen was dit reden om haar medewerking aan het
experiment op te schorten. Haar leden zagen zich van een flink stuk van hun
invloed beroofd. Immers, in de Nozema hadden de omroepen een veel grote
re stem in het kapittel dan in de televisiecommissie.
Op 17 mei, de dag waarop de begroting voor cultuur voor 1951 in de
Tweede Kamer behandeld werd, verschenen artikelen in de pers waarin Phi-
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Iips aankondigde, hangende de beslissing van de omroepverenigingen, in
juni te starten met televisie-uitzendingen vanuit Lopik. 'Wij hebben niet de
ambitie, maar wel de bereidheid om een begin te maken met deze uitzen
ding. (...) Wij blijven er van overtuigd, dat dit ons werk niet is', aldus een
woordvoerder van Philips.96 Zoals te verwachten was, leverde deze inbreuk
op het privilege van de verzuilde omroeporganisaties stof voor een debat in
de Tweede Kamer.

De verfoeilijke massamens
De Tweede Kamer liep vrijwel unaniem te hoop tegen de plannen van Phi
lips om, buiten de omroepen om, te starten met televisie-uitzendingen.
Daarbij was niet enkel de liefde voor het verzuilde omroepbestel in het ge
ding. De radiospecialisten waren ook niet overtuigd van de merites van het
nieuwe medium, en waren veelal van mening dat het niet het juiste moment
was voor invoering. Vooral Van Sleen hekelde Cals over het starttijdstip.
Noodzakelijke investeringen, zoals de oprichting van nijverheidsscholen en
woningbouw, kwamen hierdoor in het gedrang. De snelle ontwikkelingen in
het buitenland, waar de kleurentelevisie al op het programma stond, waren
redenen te meer om 'rustig (te) bezinnen, en niet onder de zweep'. Ook Van
Sleen onderkende de belangen van Philips en het hele land, reden waarom
hij het Philips-experiment had toegejuicht. De gloeilampenfabriek mocht
echter onder geen beding de verantwoordelijkheid voor de programmering
krijgen: 'Niet de groothandel of een andere industrie dient het programma in
handen te krijgen. Ik vrees, dat wij dan een programma zouden krijgen,
waarbij de mensen stenen voor brood krijgen.' De sociaal-democraat ver
langde een nota over het televisiebeleid, en wilde de toezegging van de
staatssecretaris dat de regering voor de behandeling van die nota geen maat
regelen op televisiegebied zou nemen 97
Ook Th. van der Zaal (ARP) viel de staatssecretaris hard aan: 'Wat de tele
visie aangaat, vragen wij ons af of de Regering ook op dit terrein een chaos
wil scheppen.' De antirevolutionair, bestuurslid van de NCRV, vroeg zich af
of het wel billijk was om de omroepen op hoge kosten te jagen, zonder hen
verantwoordelijkheid in het definitieve bestel toe te zeggen. Ook hij had
zware bedenkingen tegen invoering op een moment van bestedingsbeper
king.98
De KVP’er Peters had, naast de bovengenoemde, nog andere bezwaren te
gen het nieuwe medium: 'Ook kan de principiële vraag worden gesteld of de
televisie een gewenste vorm van ontspanning is. Waar zij de mogelijkheid
opent, met een enkele draai aan een knop de wereld in duizenderlei vormen
in de huiskamer te halen, werkt zij ongetwijfeld de passieve ontspanning in
de hand en is het gevaar niet denkbeeldig, dat de televisie meewerkt aan de
schepping van het verfoeilijke artikel massa-mens.' Hij wilde dan ook de
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grootst mogelijke waarborgen ter bescherming van het 'geestelijk volkswel
zijn’.99

De gesjochte v rijer: ,,Z al ik haar v ra g e n ... Zal ik haar niet v ra gen ... Zal ik haar v ra g e n ...? ”

Staatssecretaris Cals had veel begrip voor de ongerustheid van de kamer
leden. Ook hij vond het een weinig gelukkig tijdstip voor de invoering van
het nieuwe medium, maar dat was volgens hem niet de kwestie. Hij vreesde
dat het niet overgaan tot invoering van tv tot veel grotere gevaren zou lei
den. De economische belangen voor Nederland waren groot; de export van
dure televisies zou veel deviezen opleveren. Anderzijds dreigde het culturele
gevaar dat Nederlanders naar de, niet door de Nederlandse regering te con
troleren, Belgische en Duitse zenders gingen kijken. De regering zou terug
houdend zijn bij de invoering van het 'mass-medium bij uitstek', zodat aan
koop op afbetaling zo min mogelijk zou geschieden. De wens van Van Sleen,
om geen beleid te implementeren voordat de Kamer zich over een televisienota had uitgesproken, wilde de staatssecretaris niet honoreren. Een tweede
wens, om de omroepverenigingen vooraf al een plaats in het definitieve be
stel te garanderen100, noemde Cals weliswaar billijk, maar hij kon zich er nog
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niet op vastleggen. De Kamer moest zich immers eerst nog uitspreken over
een definitieve omroepwet! Wèl liet hij weten dat de regering in beginsel be
reid was ook in de definitieve regeling de omroepverenigingen in te schake
len. Zij konden dan wel beter terugkomen op hun dreigement om uit het ex
periment te stappen. De gewraakte aankondiging van Philips had volgens
Cals weinig om het lijf. De fabriek had geen nieuwe machtiging gekregen, en
kon dus geen gebruik maken van de PTT-zender.101
Enkel Van Sleen was ontevreden over de antwoorden van Cals. Een nota
zou een steun in de rug van Cals zijn, omdat er volgens de PvdA'er 'tot he
den te veel over het departement heen is geregeerd'. Hiermee doelde Van
Sleen op de competentiestrijd tussen de departementen en het eigenmachtig
optreden van Philips en de PTT. Cals moest concrete toezeggingen doen dat
er geen beslissingen werden genomen die bindend zouden zijn voor de pe
riode na het experiment, öf Van Sleen zou een motie hiertoe indienen. In
tweede termijn hield Cals voor zover het ging om de nota de boot af, maar
verklaarde wel dat nog enkel gewerkt werd aan de experimentele fase. Hoe
wel de staatssecretaris waarschuwde voor het feit, dat hoe verder men
werkte, hoe meer men zich voor de toekomst bond, was Van Sleen toch ge
rustgesteld, Een motie bleef uit.102

De Nozema raakt buiten beeld
Op 20 november 1951, bijna twee maanden na de officiële start van het televisie-experiment, verscheen de door Van Sleen verlangde Televisienota,
waarin Cals het televisiebeleid in verleden, heden en toekomst uiteenzette.
Het bleek dat de Nozema niet van zins was zich buitenspel te laten zetten. In
een rapport aan de minister van Verkeer en Waterstaat stelde zij dat de ver
wezenlijking van de regeringsplannen 'bij een stringente interpretatie op gro
te moeilijkheden' zouden stuiten. Een uitweg uit de problemen wist zij ook:
de Nozema zou tijdens de experimentele fase 'centraal richtinggevend or
gaan' moeten blijven, terwijl de omroepen de definitieve verzorging van de
programma's toegewezen moesten krijgen. De regering wees beide eisen af.
De Nozema werd definitief gedegradeerd tot college belast met de techni
sche leiding, terwijl de omroepverenigingen, zoals in het Kamerdebat al ge
meld, niet meer geboden kregen dan een welwillende houding van het de
partement.
De Televisienota markeert het definitieve einde van de prominente rol van
de Nozema in het beleid. De zendmachtiging, die haar in 1949 was verstrekt,
werd ingetrokken en voor de periode van het experiment gegund aan de
nieuw opgerichte Nederlandse Televisie Stichting (NTS), een samenwer
kingsverband van de vier zuilenomroepen.103 Op basis van de machtiging
mocht de NTS drie uur per week uitzenden, die onder haar samenstellende
leden moesten worden verdeeld. Verder zou een kwart van de zendtijd be-

583

Hoofdstuk X
staan uit een gezamenlijk programma, zoals dat ook op de radio gebruikelijk
was, Zo'n gezamenlijk programma werd nodig geacht omdat de zuilenomroepen te maken zouden krijgen met een overgrote meerderheid van an
dersdenkenden, aangezien er maar één zender was. Pogingen van de rege
ring om de volledige zendtijd als nationaal programma in te richten, waren
door de omroepverenigingen getorpedeerd.104 De omroepen moesten pro
paganda voor de eigen kring beperken, politieke mededelingen mochten niet
polemisch zijn en handelsreclame op tv was verboden.105 Tevens werd de
oprichting van de Televisieraad wereldkundig gemaakt, een breed samenge
steld college dat onder andere de rol van de televisiecommissie moest over
nemen.106 In de raad waren deskundigen opgenomen van de ministeries van
OKW en Verkeer en Waterstaat, alsmede van de NTS, de PTT, Philips, de
'film- en kunstwereld’ en het 'culturele leven in het algemeen’. Tenslotte in
troduceerde de nota een 'televisiebijdrage' (kijkgeld) van ƒ2,50 per maand.107
Aangezien de televisie-uitzendingen al van start waren gegaan, kon de
Kamer slechts nakaarten. Met de inhoud van de nota had geen enkele fractie
grote problemen. Behalve op het tijdstip van invoering op een moment van
bestedingsbeperking, was er enkel lichte kritiek op de wijze waarop de rege
ring de uitvoering van de televisie had uitbesteed. Van der Zaal verweet het
kabinet handigheid. Industrie en omroepen moesten opdraaien voor de aan
zienlijke kosten, terwijl de regering de touwtjes in handen hield. Volgens de
NCRV-bestuurder werden de tv-werkers zo in feite zetbaas van het departe
ment.108 Van Sleen drong, evenals Peters, aan op een snelle invoering van het
kijkgeld: 'Wie eenmaal A (aanvangen) heeft gezegd, dient B (betalen) te laten
volgen.' De socialist wilde de garantie dat de omroepen ook in het definitieve
bestel hun rol zouden behouden.109 Peters was nog steeds bezorgd over de
psychologische uitwerking die de nieuwe huiskamervriend op de volksmen
taliteit kon hebben.110
Cals ging slechts kort op de gemaakte opmerkingen in. Hieraan was het
feit niet vreemd dat na dit debat het Kerstreces zou aanvangen en hij de
'aangename sfeer' die in de Kamer hing niet wilde verstoren. Van der Zaals
verwijt van handigheid wist hij op treffende wijze te pareren: 'Mijnheer de
Voorzitter! Dit is een geheel nieuw bezwaar; de bezwaren gaan veelal juist in
tegengestelde richting.' In antwoord op de antirevolutionair bouwde Cals
Van Sleens alfabet uit: '(...) de eerste die dan volgt, is de C van controleren,
en dat is een plicht die de Regering op dit punt zeker heeft.'111 Hiermee was
voor Cals en de Kamer de kous af; televisie was ingevoerd, de klok kon niet
meer terug worden gedraaid.

Conclusie
Het lijkt veilig te veronderstellen dat de televisie, zonder de grote druk van
Philips, in Nederland nog later zou zijn ingevoerd dan daadwerkelijk is ge-
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beurd. De belangen van Philips waren duidelijk: het bedrijf wilde een positie
veroveren op de groeiende elektronicamarkt. Daartoe was de multinational
al begonnen met eigen uitzendingen vanuit Eindhoven. Officieel richtte het
bedrijf zich, wat de tv betrof, voornamelijk op de export, maar ook daarvoor
was een binnenlandse televisiedienst essentieel. Dat deze dienst, in ieder ge
val op termijn, ook een forse interne markt zou creëren, was een door Philips
niet uitgesproken wetenschap. Het exportargument was van doorslaggevend
belang voor de ministerraad. Met name Van den Brink en Drees waren ge
porteerd voor het idee om via de uitvoer van dure toestellen deviezen bin
nen te halen.
Warme voorstanders van de televisie waren niet vertegenwoordigd in de
ministerraad. Met name Drees toonde zich een tegenstander van de invoe
ring van televisie in Nederland. De tegenstanders bedienden zich van argu
menten van vooral binnenlands-economische en culturele aard. De vrees, dat
de televisie de door de regering voorgestane bestedingsbeperking zou door
kruisen, werd zowel in de ministerraad (met name door Drees) als in het par
lement (vooral door de PvdA) duchtig gevoeld. Daarnaast vreesden velen
dat de televisie een slechte invloed zou hebben op de mentaliteit van de kij
kers. De wetenschap dat de tv niet bij de grens kon worden tegengehouden
en de belangen van de Nederlandse industrie wogen zwaarder dan de be
stedingsbeperking en het cultuurpessimisme. Het culturele element werd
wel zo belangrijk geacht, dat het televisiebeleid bij het ministerie van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen werd ondergebracht. Hiermee haalde
het departement van Verkeer en Waterstaat, dat een poging ondernam om
de zeggenschap over het televisiebeleid te monopoliseren, bakzeil.
Heikel punt was, zoals altijd in omroepkwesties, de positie van de om
roepverenigingen. De Kamer was van mening dat deze verenigingen al bij
voorbaat de garantie moesten krijgen dat zij ook in het definitieve bestel de
programma's mochten verzorgen. Het kabinet wilde geen formele garantie
geven, maar toonde zich wel in principe daartoe bereid. Echter zonder veel
enthousiasme; in eerste instantie wilde de ministerraad een min of meer na
tionale televisie-omroep. De machtspositie van de bestaande omroepen was
zodanig dat zij deze 'aanval' konden afslaan.
Duidelijke verschillen in opvattingen over het televisiebeleid waren er niet
tussen de partijen. Eendrachtig streden de 'verzuilde' partijen (KVP, PvdA en
ARP) om de positie van 'hun' omroepen te beschermen, maar de niet-omroepgebonden W D , CPN en CHU deden geen pogingen om hun monopolie
aan te tasten. Eenstemmig klonk ook de twijfel over het moment van invoe
ring. De Kamer liep telkens achter de feiten aan; een poging van Van Sleen
om een nota vooraf los te krijgen werd door Cals niet gehonoreerd. Zo werd
de tv ingevoerd zonder dat de Kamer zich over het regeringsbeleid had kun
nen uitspreken.
Het televisiebeleid werd zo een onderonsje tussen een aantal ministeries,
de omroepen, de PTT en Philips. De Nozema werd, aangezien zij haar taak te
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breed opvatte, buitenspel gezet. Na een aanvankelijk protest legden de om
roepen zich daarbij neer, waarschijnlijk gerustgesteld door de prominente
positie die zij kregen als samenstellende delen van de NTS, officieel de enige
zendgemachtigde in Nederland. Het nieuwe medium kon aan zijn opmars in
Nederland beginnen.

Slotbeschouwing: Rutten als minister (1948-1952)
Het beleid van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
werd tijdens het kabinet-Drees II gekenmerkt door een voortzetting van het
beleid van het voorgaande kabinet-Drees-Van Schaik. Belangrijke parlemen
taire momenten waren meest rechtstreekse uitvloeisels van die periode: het
onderwijsplan-Rutten was bij motie door de Kamer in 1949 gevraagd en de
Kweekschoolwet stond al lange tijd op het programma. De Televisienota was
nieuw, maar vervulde een al langer bestaande wens naar meer informatie
van de Tweede Kamer. De felle discussie over de hoogte van het schoolgeld
was ook nieuw, maar de onvrede met de hoge kosten voor het onderwijs
leefde al veel langer.
Het parlement had betrekkelijk weinig invloed op het beleid van het mi
nisterie van OKW. Bij de besluitvorming over de Kweekschoolwet nam mi
nister Rutten veelvuldig dreigende parlementaire oppositie de wind uit de
zeilen door te wijzen op de nog steeds benarde omstandigheden op onder
wijsgebied, met name op het tekort aan leerkrachten. Op deze wijze voor
kwam hij een aanscherping van de vooropleidingseisen, waardoor naar zijn
mening het onderwijzerstekort op zou lopen. Ten aanzien van het schoolgeld
kreeg de minister alle ruimte van de Kamer om zijn eigen ideeën te verwe
zenlijken. Een dreigende motie van Van Sleen haalde het niet in de Kamer,
twee moties van Peters werden, op instigatie van Rutten, zo gewijzigd, dat ze
geen enkele bedreiging voor het beleid van de minister meer inhielden.
Het televisiebeleid ging vrijwel geheel buiten het parlement om. Pogingen
van Van Sleen om tijdig inspraak te krijgen liepen stuk op de snelle loop van
de ontwikkelingen, die nu en dan ook buiten staatssecretaris Cals om leken
te gaan. Hoewel de Kamer op het beleid geen invloed uit kon oefenen, was
zij toch redelijk tevreden over het resultaat van dat beleid: de Televisienota en
de experimentele fase van de uitzendingen.
Hoe anders verging het Ruttens onderwijsplan. Uitgebracht op verzoek
van de Kamer, liet het parlement de Nota lange tijd links liggen. Blijkbaar
was de materie zo gevoelig dat een snelle behandeling niet opportuun was.
Het negeren van het pacificatievraagstuk, vooral in confessionele kringen
een heet hangijzer, zal hier debet aan geweest zijn. Ruttens wetsontwerpen
strandden omdat zijn opvolger Cals ze introk.
Wanneer wij minister Theo Rutten enkel op zijn legislatieve erfenis zou
den beoordelen, zouden wij een weinig vleiend oordeel moeten vellen. Im-
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mers, in de periode-Drees-Van Schaik zowel als in de periode-Drees II was
de kwantiteit aan wetgeving gering. Toch zijn in het huidige onderwijsbestel
duidelijke rudimenten van het gedachtengoed van Rutten aan te geven. Be
langrijkste voorbeeld hiervan is de Wet op het voortgezet onderwijs uit 1963,
grotendeels gebouwd op het fundament dat Rutten al in 1951 legde met zijn
onderwijsplan. In een volgend deel zullen wij uiteraard aandacht besteden
aan de wijze waarop Cals gedurende ruim een decennium Ruttens plan tot
wet ombouwde.
Na de formatie van 1952, resulterend in het derde kabinet-Drees, keerde
Rutten terug naar zijn psychologisch laboratorium aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In de Kamer werd niet bijzonder veel aandacht besteed
aan de ministerswissel, zeker niet in vergelijking met de formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik. Stokman, eerste spreker in het eerste begrotingsdebat na de ministerswissel, ging zelfs in het geheel niet in op het vertrek van
Rutten. Zijn partijgenoot Peters verklaarde slechts 'zeer grote waardering'
voor het werk van de afgetreden minister te hebben.112 Enkel de sociaal-democraat Van Sleen wijdde enkele warme woorden aan Rutten, die hij kwali
ficeerde als 'een intelligent, uiterst deskundig en daarbij vooruitziend be
windsman, met verstrekkende initiatieven, die aan zijn grote werkkracht be
minnelijkheid en ruimheid van blik paarde'. Hij betreurde Ruttens beslissing
te vertrekken.113 Kritiek ondervond de afgetreden bewindsman slechts van
de CPN, die in het VV liet opnemen dat diens bewind 'in het teken had ge
staan van een voortdurende strijd tegen zijn beleid in de Kamers, in onder
wijskringen en in ouderverenigingen'.114
De nieuwe minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Jo
Cals, zou zijn handen nog lange tijd vol hebben aan het verwerken van de er
fenis van de psycholoog uit Nijmegen.
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OORLOG EN MARINE: EEN EINDE AAN DE IMPASSE
J.W.L. Brouwer

Inleiding
In de weken vóór het kabinet-Drees-Van Schaik ten val kwam, stond zijn de
fensiebeleid volop in de schijnwerpers. Parlement en pers waren in het al
gemeen van mening dat de toegenomen internationale spanningen hogere
defensie-uitgaven vereisten. Al sinds 1949 had de Kamer hierop aangedron
gen. Het kabinet toonde zich echter terughoudend omdat het prioriteit wilde
geven aan het sociaal-economische beleid. Drees en Lieftinck streefden naar
een plafond voor de defensie-uitgaven van ƒ 850 miljoen per jaar, hetgeen
aanzienlijk minder was dan de onderdelen van de krijgsmacht vroegen. Een
van de argumenten daarbij was, dat de beperking de krijgsmacht zou dwin
gen tot een efficiënter beheer van het budget. Ook vroeg het kabinet zich af
of Nederland naast land- en luchtstrijdkrachten nog wel een volwaardige
vloot kon bekostigen. De militaire organen van de NAVO beantwoordden
deze vraag aanvankelijk negatief. Het voornemen op de marine te bezuini
gen stuitte echter in de Kamer op fel verzet. De ministerraad weigerde eerst
toe te geven, maar kon, mede door het parlementaire verzet, zijn inzichten
op beide punten niet in een besluit omzetten. Aldus ontstond in de loop van
1950 een impasse in het defensiebeleid. De parlementaire kritiek bewoog in
oktober minister van Oorlog en Marine, W.F. Schokking (CHU), tot aftreden.
Onder zijn opvolger, H.L. s'Jacob (partijloos), leek het kabinet evenwel aan
het oude standpunt vast te houden.1
Na het uitbreken van de Korea-oorlog, in juni 1950, groeide echter ook de
internationale kritiek op de Nederlandse terughoudendheid. De NAVO
drong aan op een drastische verhoging van de defensie-inspanning. De Ver
enigde Staten zegden daarbij grootschalige financiële en materiële hulp toe.
In januari 1951 bereikte de commotie een hoogtepunt rond het bezoek aan
Den Haag van generaal D. Eisenhower, opperbevelhebber van de NAVO.
Eisenhower toonde zich bijzonder teleurgesteld over het Nederlands defen
siebeleid. Deze kritiek lekte uit en leidde in Nederland tot een storm van
verontwaardiging over het regeringsbeleid. Ondertussen waren ook de ver
houdingen tussen de politieke en militaire leiding onder grote spanning ko
men te staan. Zij escaleerden na het bezoek van Eisenhower. De dag vóór het
kabinet zijn ontslag zou aanbieden, werd de chef van de generale staf, gene
raal H.J. Kruis, de laan uitgestuurd. Het beeld van chaos werd hierdoor aan
zienlijk vergroot. Het Algemeen Handelsblad sprak van een 'defensie-explosie'.2
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De aanleiding voor de val van het kabinet was zoals bekend de NieuwGuineakwestie. Nieuw beraad over de samenstelling was evenwel tevens
wenselijk om de politieke basis van de regering te herstellen; na het aftreden
van Schokking had de CHU geen eigen minister meer. Daarnaast heeft bij de
formatie de wens orde op zaken te stellen in het defensiebeleid ook een be
langrijke rol gespeeld. Voor informateur D.U Stikker (VVD) was een nieuw
kabinet vooral noodzakelijk omdat dat de slechte naam kon uitwissen die
Nederland bij de bondgenoten had.3 De kabinetsformatie werd daarom ge
bruikt om ten aanzien van het defensiebeleid knopen door te hakken. Ove
rigens was een deel van de beslissingen reeds voorbereid.
Het kabinet nam de buitenlandse druk bijzonder serieus: de Amerikanen
waren nodig voor de veiligheid van West-Europa en Nederland was in grote
mate afhankelijk van de economische en militaire steun van de VS. Al met al
werd het onverantwoord geacht om de goodwill in Washington nog langer op
het spel te zetten. Vooral minister-president W. Drees zag de verhoging van
de defensie-uitgaven steeds meer als een noodzakelijk kwaad: een verzeke
ringspremie voor de Amerikaanse veiligheidsgarantie. Tegelijkertijd ont
stond eind 1950 in Den Haag geleidelijk een consensus over de hoogte van
het nieuwe defensiebudget: een bedrag van ƒ 1,5 miljard per jaar over een
periode van vier jaar. Dat bedrag figureerde ook in het rapport dat de hoge
ambtelijke centrale economische commissie (CEC) in januari uitbracht over
het in evenwicht brengen van de betalingsbalans. De verhoging was accep
tabel voor Lieftinck omdat de CEC ook een gedetailleerd plan opgesteld had
ter budgettaire compensatie van de verhoogde defensie-uitgaven. Bovendien
zou de Amerikaanse hulp de precaire Nederlandse dollarpositie aanzienlijk
verbeteren. Tenslotte had Nederland eind 1950 toezeggingen gedaan aan de
NAVO voor een bijdrage aan het in oktober opgestelde defensieplan voor de
middellange termijn. Die toezeggingen behelsden onder meer de opbouw (in
1954) van vijf landmachtdivisies, waarvan één paraat en vier mobilisabel.
Ook was meer duidelijkheid gekomen over de toekomst van de Koninklijke
Marine. Het kabinet staakte zijn verzet tegen het vlootplan. In oktober accep
teerde de NAVO dat de Koninklijke Marine een belangrijke rol zou krijgen in
de gemeenschappelijke defensie.4
Al met al was het nauwelijks een verrassing dat in een zeer vroeg stadium
van de kabinetsformatie overeenstemming werd bereikt over het defensiebe
leid. Reeds begin februari, tijdens de eerste (mislukte) formatiepoging, beslo
ten de uiteindelijke coalitiepartners de jaarlijkse defensie-uitgaven voor een
periode van vier jaar te verhogen tot ƒ 1,5 miljard. Ook zou onder meer de
termijn van dienstplicht verlengd worden van twaalf tot achttien maanden.
In de regeringsverklaring van 17 maart 1951 maakte Drees de beslissingen
bekend. Ze leidden in politieke en militaire kring tot grote opluchting: er was
een einde gekomen aan de impasse. Eindelijk was de weg vrij voor de naoor
logse wederopbouw van de krijgsmacht. In de jaren 1951-1959 zou deze on
der verantwoordelijkheid van minister C. Staf (CHU) worden uitgevoerd.5
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karikatuur Jordaan, Vrij Nederland, 1 september 1951
, , H oger dan 1 5 0 0 m illioen? - Ó nm ogelijk!''

Toch waren hiermee de problemen rond het defensiebeleid niet opgelost.
Allereerst bleef het de vraag of Nederland niet teveel hooi op de vork nam
en of na 1954 het jaarlijkse budget wel zou kunnen worden teruggebracht tot
ƒ 1 miljard, zoals was aangekondigd. Met name de kritiek op de marine
duurde voort. Maar overigens hadden de marine zowel als de luchtstrijd
krachten duidelijk omlijnde opbouwprogramma's waarvan de uitwerking
weinig problemen ondervond. Dat gold beslist niet voor de landmacht. De
immense materiële, organisatorische en personele problemen waarmee dit
krijgsmachtdeel kampte, maakten de opbouwplannen kwestieus. Dat bleek
onder meer in 1951 en 1952 toen herhalingsoefeningen uitliepen op spectacu
laire mislukkingen. Ten derde was er onzekerheid over de internationale fac
toren. De Amerikanen bleven aandringen op verdere verhoging van het
budget. Verder deden ook in 1951-1952 de veranderingen in de NAVO zich
gevoelen, met name in de vorm van aanpassingen van de directieven over de
Nederlandse bijdrage aan de defensie. Deze werden tenslotte nog eens door-
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kruist door de verwarrende discussie over de opbouw van een Europees le
ger naar het plan dat de Franse minister R. Pleven in oktober 1950 had ge
lanceerd en dat de aanzet zou zijn voor de oprichting in 1952 van de Europe
se Defensiegemeenschap (EDG).
De uitwerking in 1951-1952 van de beslissingen tijdens de kabinetsforma
tie vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. Centraal staat daarbij de vraag
in hoeverre de Kamer getracht heeft bij te dragen aan de oplossing van de
geschetste problemen. In 1949-1950 was gebleken dat de defensiewoordvoerders zorgen hierover met het kabinet deelden. In weerwil daarvan besloten
zij echter, moe van al het geharrewar, aan te dringen op een verhoging van
de defensie-inspanning. De politieke strubbelingen rond het defensiebeleid
hadden echter grote schade veroorzaakt. Vooral internationaal kon Neder
land zich de voortzetting ervan niet veroorloven. Rust was daarom van
groot belang. Maar tot welke prijs? Hieronder volgt eerst een uiteenzetting
van de uitgangspunten van het kabinet-Drees II, alsmede een schets van de
belangrijkste hoofdrolspelers aan regeringszijde. Daarna wordt een para
graaf gewijd aan de ontwikkelingen in de NAVO in 1951-1952, die van over
wegend belang waren voor de bijstelling van de aanvankelijk uitgezette
koers van het beleid. De wijzigingen die daarin werden aangebracht, komen
in de derde paragraaf aan de orde. Het debat met de volksvertegenwoordi
ging over het defensiebeleid werd niet alleen in het openbaar in de Kamer
gevoerd, ook de besloten zittingen van de Defensiecommissie waren voor de
parlementaire controle van groot belang. Daarom wordt in de vierde para
graaf aandacht geschonken aan de gedachtenwisseling in de commissie. In
de laatste paragraaf komt de openbare behandeling aan de orde.

Standpunten en hoofdrolspelers
Politieke doelstellingen
Aan het begin van de jaren vijftig was de PvdA eigenlijk de enige partij die
een uitgewerkte visie had op de toekomst van het defensiebeleid. De socia
listen hechtten veel waarde aan de NAVO. Zij wensten de totstandkoming
van een bondgenootschappelijke taakverdeling, waardoor het voor Neder
land mogelijk zou zijn prioriteiten te stellen bij de opbouw van zijn krijgs
macht. Gegeven de behoeften van de westerse defensie zouden de land- en
luchtstrijdkrachten daarbij voorrang moeten krijgen. Volgens de PvdA kon
Nederland zich daarnaast geen andere militaire uitgaven permitteren. Dat
wilde zeggen dat er op de marine bezuinigd moest worden. Deze opvatting
kwam onder meer naar voren in het rapport van de militaire commissie van
de partij, die gedurende 1950 bijeenkwam onder voorzitterschap van Vor
rink. In februari 1951 aanvaardde het partijcongres de aanbeveling van de
commissie.6 Overigens benadrukten de socialisten dat de krachtsinspanning
van het Westen niet uitsluitend gericht mocht zijn op de versterking van de
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defensie, maar dat, integendeel, sociaal-economische politiek een belangrijk
onderdeel daarvan moest zijn. Dit standpunt werd in 1951 kernachtig ver
woord in het rapport van de plancommissie van de PvdA: 'Elke militaire
verdedigingspolitiek, die niet gepaard gaat met culturele, sociale en econo
mische hervormingen van onze maatschappij, loopt uit op een ondermijning
van de waarden, die we willen verdedigen.'7
De ideeën van de socialisten werden gedeeltelijk onderschreven door de
KVP. Ook de katholieken benadrukten het belang van een goede sociaaleconomische politiek als wapen in de strijd tegen het communisme. Zij gin
gen echter niet zo ver als de PvdA, die de krijgsmacht volledig in het bond
genootschap wilde integreren. Dit kwam vooral tot uiting in de steun van de
KVP aan de marine, al hadden individuele fractieleden kritiek op de samen
stelling van de vloot. De overige partijen, de CPN uitgezonderd, pleitten
hoofdzakelijk slechts voor een grotere defensie-inspanning, ja, voor prioriteit
van de defensie-uitgaven in de Rijksbegroting, èn voor het behoud van de
marine. Vooral volgens CHU, ARP en VVD zou Nederland over een sterke
vloot moeten beschikken, onder meer omwille van de maritieme traditie,
maar vooral ook voor de behartiging van belangen buiten het westers bond
genootschap. Die belangen bestonden uit de bescherming van de handels
vloot en de verdediging van de overzeese gebiedsdelen.
De opvattingen van KVP, CHU, ARP en VVD voerden in 1950-1951 de
boventoon. Zij zouden ook de defensieparagraaf in het regeerprogram van
het kabinet-Drees II bepalen. De PvdA besloot van haar kritiek op het beleid
geen breekpunt te maken. Onvoldoende parlementaire en internationale
steun, de verscherping van de Koude Oorlog en wellicht ook de wens om de
herinnering aan het vooroorlogs pacifisme van de socialisten uit te wissen
waren de redenen dat de PvdA, althans voorlopig, haar ideeëngoed op dit
terrein de facto prijsgaf.

Regeerprogram
De problemen op defensiegebied (en met name de vaststelling van het bud
get) vormden een van de belangrijkste kwesties van de formatie. Zoals ge
zegd, bereikten de latere coalitiepartners hierover reeds in een vroeg sta
dium overeenstemming. Dat was begin februari.8 De afspraken zouden ech
ter pas aan het eind van de maand voor het eerst op schrift worden gesteld
in het ontwerp-programma van formateur M.P.L. Steenberghe (KVP). Een
'verdere uitbouw' van het militaire apparaat werd noodzakelijk geacht. De
militaire uitgaven moesten worden gebracht op ƒ 1,5 miljard per jaar 'op
welk niveau deze gedurende 4 jaar moeten worden gehandhaafd'. Dit be
drag was nodig om vijf divisies uit te rusten en mobilisabel te maken,
alsmede om een parate troepenmacht op de been te kunnen brengen. De
hoge uitgaven zouden grosso modo voor de helft door belastingen en voor
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de helft door leningen moeten worden gefinancierd. De kosten van de we
deropbouw van de krijgsmacht zouden hoger zijn dan de genoemde uitga
ven. Voor de realisering van het geheel zou daarom 'in voldoende mate' bui
tenlandse hulp ter beschikking moeten komen. Tenslotte zou de diensttijd tot
achttien maanden verlengd worden.9 Daags na de opstelling van het concept-Steenberghe werd op verzoek van de fractievoorzitters aan de zinsnede
over de uitbouw van het militaire apparaat de tussenzin 'met handhaving
van het karakter van Nederland als maritieme mogendheid' gekoppeld.10
Hoewel de formatie, als gevolg van meningsverschillen over het financieel-economisch beleid en over de portefeuilleverdeling, nog enige tijd zou
duren, werd aan de defensieparagraaf niet meer getornd. De tekst kwam on
gewijzigd terecht in de uiteindelijke versie van het regeerprogram. Zoals ge
zegd, kwamen de maatregelen niet meer als een verrassing. Een tweetal pun
ten moet hier echter nader toegelicht worden. Allereerst moet worden on
derstreept dat het program niet expliciet melding maakt van het voornemen
de defensiebegrotingen na 1954 weer op het niveau van ƒ 1 miljard terug te
brengen. Drees zou de jaren erop in de ministerraad herhaaldelijk opmerken
dat zulks tijdens de formatie wèl was afgesproken.11 In de regeringsverkla
ring zou hij hierover een opmerking maken. Ten tweede valt de toegevoegde
verwijzing naar de marine op. Hoewel ze vaag genoeg was, lijkt ze toch een
onderstreping van de wens niet op de vloot te bezuinigen. Ook in de rege
ringsverklaring zou hierover een opmerking gemaakt worden.

Regeringsverklaring
Op 17 maart 1951 legde Drees namens het nieuwe kabinet de regeringsver
klaring af. Het defensiebeleid had daarin een belangrijke plaats. De premier
kondigde een aantal maatregelen aan om een zo groot mogelijke bijdrage te
leveren aan het Atlantisch bondgenootschap: de vorming van vijf landmachtdivisies, de verlenging van de dienstplicht tot achttien maanden en de
versterking van de luchtmacht. De marine zou 'in Atlantisch verband haar
taak vervullen en tevens de andere verplichtingen nakomen, die op haar rus
ten'. Om een en ander te realiseren werd voor vier jaar een bedrag van ƒ 6
miljard uitgetrokken. Drees kondigde aan dat vanaf 1954 de defensie-uitga
ven weer zouden dalen: 'Gaan wij zover als wij organisatorisch kunnen ver
werken, dan zal wel, als alle omstandigheden overigens ongeveer gelijk blij
ven, na enige jaren weer kunnen worden volstaan met militaire uitgaven, als
wij ons de laatste tijd voor 1951 dachten, nl. ca. 1 miljard gulden, maar dan
zullen gedurende de eerste jaren hogere uitgaven onvermijdelijk zijn, ten
dele voor éénmaal.'12
Dat de Kamer het nieuwe beleid steunde en bereid was de consequenties
van de hogere defensielasten te aanvaarden, bleek tijdens het debat over de
regeringsverklaring. Men betreurde het dat dergelijke offers gevraagd wer-
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den, maar erkende alom dat ze noodzakelijk waren. J.G. Stokman (KVP)
sprak van een 'oorlogseconomie in vredestijd'. Hij benadrukte echter dat 'de
wapening van de vrije wereld tegen de dreiging vanuit het Oosten' onont
koombaar was. Ook de socialisten erkenden dat 'het sovjet-communisme ons
tot deze offers dwingt', maar fractieleider J. Burger onderstreepte 'dat de
communisten de strijd op twee fronten voeren, nl. de dreiging van buitenaf
en ondermijning naar binnen en dus dat ook ons antwoord tweeledig moet
zijn, nl. militaire paraatheid naar buiten en sociale en sociaal-economische
rechtvaardigheid naar binnen'.13 Alleen de communisten verzetten zich.
Gortzak betoogde dat de kabinetscrisis door de eisen van Washington was
veroorzaakt. Met de uitbreiding van de bewapening was Nederland defini
tief ingeschakeld in de Amerikaanse 'oorlogspolitiek'. Het 'gescherm met het
communistische spook en het gevaar van de Sovjet-Unie' was slechts een
voorwendsel om deze koerswijziging aanvaardbaar te maken.14 Dat het
nieuwe defensiebeleid in het parlement verder onomstreden was, bleek ook
uit het feit dat het eigenlijk niet centraal stond in de debatten. De meeste
aandacht ging uit naar de gang van zaken rond de val van het kabinet en
rond de formatie, alsmede naar het financiële beleid van het nieuwe kabinet.

Staf: een landbouwman op Oorlog en Marine
Comelis Staf werd op 23 april 1905 in Ede geboren. Zijn vader was opzichter
van het landgoed Kernhem. De latere minister wilde reeds als jongen bos
bouwer worden.15 Na de HBS te hebben doorlopen, studeerde hij aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen. In 1928 behaalde hij het ingenieurs
diploma. Na de vervulling van zijn dienstplicht trad Staf in dienst van de
Nederlandsche Heidemaatschappij. Door zijn kennis en vooral door zijn or
ganisatorische kwaliteiten maakte Staf in de jaren dertig snel carrière. In 1941
werd hij benoemd tot president-directeur.
In de oorlogsjaren werd Staf ook onder meer benoemd tot directeur van
het bureau Aardappelverbouw en gemachtigde voor de Oogst. Na de be
vrijding is Staf verweten te nauw met de bezetter te hebben samengewerkt.
Vooral zijn voorzitterschap, sinds 1941, van de Commissie tot uitzending
van landbouwers naar de Oekraïne (Culano) was omstreden. Het is nodig
hier even bij Stafs 'oorlogsverleden' stil te staan, omdat er later nogal wat
ophef over is geweest. J.M.G. van der Poel stelt dat er geen sprake was van
'onvaderlandslievend gedrag' en dat aan de integriteit van Staf niet getwij
feld kan worden. Bovendien zou hij 'veel illegaal werk’ hebben gedaan.16 L.
de Jong is echter een andere mening toegedaan. Staf mocht dan na 1945 niet
zijn vervolgd, toch zou vooral zijn werk voor Culano volgens de naoorlogse
normen onder economische collaboratie gerekend moeten worden. De Jong
vermeldt ook dat Staf in het voorjaar van 1943 optrad voor Wageningse stu
denten om bij hen aan te dringen op het ondertekenen van de loyaliteitsver-
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klaring aan de bezetter. Op zijn minst was Staf een symbool van vergaande
accommodatie, aldus De Jong.17 Ook H. Daalder noemt hem in één adem
met figuren als H.M. Hirschfeld en J.E. de Quay. Maar de sfeer in de naoor
logse periode was niet zodanig dat dergelijke 'fouten' zwaar werden aange
rekend. Samenwerking voor de wederopbouw stond voorop.18 Staf kon na
de bevrijding zijn voorspoedige carrière daarom gemakkelijk voortzetten. In
1945 werd hij benoemd tot directeur-generaal van Grondgebruik en Landbouwherstel. Vanaf 1946 werkte hij als directeur-generaal van de Landbouw.
In deze hoedanigheid behartigde hij ook de Nederlandse agrarische belan
gen in de Benelux en in de OEES.
Toen Staf minister was geworden, werd in het parlement nauwelijks aan
dacht aan zijn rol in de oorlog geschonken. Alleen de CPN-fractie wees
erop.19 De felste aanval geschiedde in de Eerste Kamer in het voorjaar van
1952. Reeds tijdens de algemene beschouwingen in februari had J. van San
ten beweerd dat 'vijftig procent van de CHU-ministers' zich in de oorlog zou
hebben gecompromitteerd. Drees weigerde erop in te gaan; volgens hem zou
Staf, die op dat moment niet in het land was, bereid zijn 'dat zelf nader toe te
lichten’ tijdens de begrotingsbehandeling.20 Van Santen herhaalde zijn be
schuldigingen in maart. Staf wees de aantijging van de hand dat hij zou heb
ben gezorgd voor de mensen 'die achter de Duitse soldatenlaars zijn gegaan
om het graan en de rijkdommen uit de Oekraïne te plunderen'. Volgens hem
had hij indertijd geen zelfstandig beleid gevoerd 'waaraan enige politieke
verantwoordelijkheid verbonden was'. Doel van zijn werk was geweest de
voedselvoorziening voor Nederland op een zo hoog mogelijk peil te houden.
Na de bevrijding had zijn werk niet tot enige veroordeling geleid 'en ik meen
dan ook thans niet meer op details te moeten ingaan. De wijze van onder
zoek van verschillende zijden, en bij herhaling, heeft deze zaak afgedaan',
aldus Staf. Toen Van Santen in zijn repliek, ondanks een herhaalde aanma
ning van de voorzitter zich tot de begrotingen te beperken, toch tot driemaal
toe terugkwam op Stafs rol in de oorlog, werd hem het woord ontnomen.21
Staf was lid van de CHU. Ofschoon hij nooit actief was geweest in de
partij, werd hij in oktober 1950 genoemd als kandidaat om zijn zwakke par
tijgenoot Schokking op Oorlog en Marine op te volgen. Men zocht een capa
bel organisator, die zich ook aan de internationale conferentietafels thuisvoelde en die bij voorkeur uit CH-kring kwam.22 Hij wees het aanbod echter
af omdat hij Landbouw niet wilde verlaten. Tijdens de formatie van 1951
was Staf wederom ministeriabel voor de CHU. Vooral vanuit de KVP en de
VVD werd aangedrongen op de totstandkoming van een kabinet met een
brede basis. Romme wenste 'een echte CHU' in het kabinet te zien.23 Staf
werd aanvankelijk onder meer genoemd voor Verkeer en Waterstaat. Oorlog
en Marine was in die optie toebedeeld aan J. Meynen (ARP), oud-minister in
het kabinet-Schermerhorn-Drees. Hoewel ook s'Jacob nog genoemd werd
tijdens de formatie, werd de demissionaire, partijloze minister het slachtoffer
van de brede-basisgedachte. Intussen wees Meynen het aanbod van de hand;
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de ARP zou uiteindelijk niet eens tot het kabinet toetreden. Staf, die de post
van Verkeer en Waterstaat had geweigerd, viel tenslotte de zware portefeuil
le van Oorlog en Marine ten deel. Alom werd de vraag gesteld wat een ’landbouwman' op Oorlog en Marine moest doen, maar Drees repliceerde: '(•••) wij
hebben een knap organisator nodig en dat is hij.'24

>
"3

C. Staf, minister van Oorlog en Marine

Volgens Van der Poel had Staf weinig belangstelling voor de politiek. Ei
genlijk wilde hij zijn werkkring bij Landbouw niet verlaten. Zijn minister
schap beschouwde hij als een persoonlijk offer en hij hoopte aanvankelijk
niet langer dan anderhalf jaar minister te blijven.25 Hoe anders zou het lo
pen! Niet alleen zou hij tot 1959 minister van Oorlog en Marine blijven (een
record), ook zou Staf een van de centrale figuren in het kabinet worden.
Acht jaar lang zou Staf leiding geven aan de defensiepolitiek. Met grote
inzet verdedigde hij in het kabinet en in het parlement de opbouwprogram
ma's van de krijgsmachtdelen. Verschillende malen kwam hij in botsing met
Drees over de hoogte van de defensie-uitgaven, bijvoorbeeld in september
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1952. Staf wist uiteindelijk de sceptische minister-president ervan te overtui
gen dat de defensiebegrotingen na 1954 niet verlaagd konden worden omdat
anders de opbouwplannen in gevaar zouden komen.26 Geen wonder dat
Stafs optreden bij de bondgenoten lof oogstte; vooral de Amerikanen hadden
veel waardering voor hem.27 Zijn positie in het kabinet zal ongetwijfeld zijn
versterkt door het feit dat de regering zich, na alle problemen in 1949-1951,
niet nog eens een crisis rond het defensiebeleid op de hals kon halen 28 Staf
maakte van deze troefkaart uitstekend gebruik en hij wist zich een grote
zelfstandigheid te verwerven. Volgens oud-staatssecretaris E.H. van der
Beugel (PvdA) bestond in het kabinet voortdurend de vrees voor 'wat Staf
nu weer had beloofd aan de NAVO'.29 Bij zijn aftreden in 1959 was de naoor
logse wederopbouw van de krijgsmacht een feit.
Stafs optreden in kabinet en parlement werd gekenmerkt door een grote
mate van gedecideerdheid. Deze eigenschap zou hem in het begin en aan het
einde van zijn carrière als minister in botsing met de Kamer brengen. In 1951
sloeg deze kritiek echter snel om in respect voor 's ministers daadkracht. Se
nator J. Algra (ARP) vroeg zich in 1952 zelfs af of Staf niet teveel het enfant
che'ri van de Kamer was geworden.30 Kort vóór zijn aftreden bleken er grote
fouten gemaakt te zijn bij het aankoopbeleid van zijn departement. Vooral de
manier waarop Staf zijn departement had geleid kreeg in de zogenaamde
helmenaffaire veel kritiek.
De minister had echter niet alleen een reputatie van eigengereidheid,
maar hij heette ook over grote politieke handigheid te beschikken. Politiek
stond Staf in CH-kring dichtbij 'doorbrekers' als G.E. van Walsum en A.A.
van Rhijn, maar hij bleef partijleider H.W. Tilanus trouw. Hij was een voor
stander van de 'brede basis', waarschijnlijk ook omdat hij het gewenst achtte
voor het defensiebeleid de steun van de PvdA te behouden. Veelvuldig trad
hij als bemiddelaar op, zoals tijdens de gecompliceerde kabinetsformatie van
1952, waaraan hij de bijnaam 'toverstaf' overhield. Dat zijn politieke ster snel
gerezen was, bleek ook uit het feit dat hij op een gegeven moment tijdens
diezelfde formatie genoemd werd als mogelijke minister-president van een
zakenkabinet. Na de vrij plotselinge val van het vierde kabinet-Drees bleef
Staf aan in het interimkabinet-Beel, maar toen de formatie van 1959 uitdraai
de op een confessioneel-liberale coalitie, bedankte hij voor de politieke eer.31
Na zijn ministerschap werd Staf lid van de Eerste Kamer. Een hoge plaats
op de CH-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer sloeg hij af. In 1959 en 1960
werkte hij in opdracht van de regering mee aan de opbouw van de FAO en
de EEG. In 1961 keerde hij terug bij de Heidemaatschappij als president-directeur, een functie die hij tot zijn pensioen in 1970 heeft bekleed. Staf over
leed in september 1973 op 68-jarige leeftijd.
Staf was een verwoed jager. Hij behoorde tot de 'dikke jachtvrienden' van
prins Bernhard, de inspecteur-generaal van de krijgsmacht. Hij werd tijdens
zijn ministerschap een vertrouwensman van het koninklijk huis.32
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Staatssecretaris Moorman
Na het aftreden in oktober 1950 van W.H. Fockema Andreae (VVD) als
staatssecretaris van Oorlog was H.C.W. Moorman (KVP) staatssecretaris zo
wel op Marine als op Oorlog. De werkverdeling met minister s'Jacob hield in
dat Moorman op Marine feitelijk alle marine-aangelegenheden behartigde en
op Oorlog vooral de personeelszaken behandelde.33 s'Jacob zei van mening
te zijn dat de crisis in de defensiepolitiek en de verhoudingen in de krijgs
macht de aanstelling van een nieuwe, tweede staatssecretaris niet toeston
den. Wellicht gold dat argument ook voor zijn opvolger, Staf, die in maart
1951 aanvankelijk tot dezelfde werkverdeling met Moorman kwam. Pas in
mei 1951 - dat wil zeggen nadat de defensienota was opgesteld - meende de
minister dat het werk en de verantwoordelijkheid voor het defensiebeleid de
aanstelling van een tweede staatssecretaris op Oorlog rechtvaardigden. Staf
stelde voor dat Moorman zich zou blijven bezighouden met personeelszaken
en dat de nieuwe bewindsman zich voornamelijk zou bemoeien met de zorg
voor het materieel. De ministerraad ging hiermee akkoord, evenals met het
voorstel F.J. Kranenburg (PvdA) voor deze post aan te wijzen.34

Staatssecretaris H.C.W. Moorman
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Moorman was zeer populair in de Kamer. De marine was een bijzonder
geliefd krijgsmachtdeel en de kordate wijze waarop de staatssecretaris
waakte over het wel en wee van de vloot, oogstte veel lof. Zelfs de socialis
ten, die ten opzichte van de marine toch een kritisch standpunt innamen,
prezen Moorman. Zoals H.J. de Dreu, die in 1951 in de Eerste Kamer er zijn
genoegen over uitsprak 'dat ondanks de politieke stormen, deze Staatssecre
taris zijn plaats op de brug heeft kunnen behouden, hetgeen pleit voor zijn
stevige zeebenen'.35

Staatssecretaris Kranenburg
Met ingang van 1 juni 1951 werd Ferdinand Jan Kranenburg benoemd tot
staatssecretaris. Kranenburg was op 1 april 1911 in Amsterdam geboren. Hij
studeerde rechten in Leiden. Zijn diensttijd vervulde hij als reserve-officier
van de cavalerie. Ten tijde van zijn aanstelling werkte hij als advocaat en
procureur in Rotterdam. In die stad was hij voor de PvdA gemeenteraadslid.
Hij was secretaris van de in 1950 ingestelde militaire commissie van die
partij. Omdat Kranenburg in de periode-Drees II geen uitgesproken rol ver
vulde, lijkt het rechtvaardig een uitgebreider portret van zijn persoon te 'be
waren' voor de studie over het kabinet-Drees III. Hieronder zal slechts aan
dacht geschonken worden aan de verdeling van de taken tussen minister en
staatssecretarissen.
TS

(ö

Staatssecretaris F.J. Kranenburg
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Met de aanstelling ging een langgekoesterde wens van de PvdA in ver
vulling. Reeds onder Drees-Van Schaik ambieerde de partij een staatssecreta
ris op een van de defensiedepartementen. Kranenburg was daarmee de eer
ste socialistische bewindsman op Defensie. Een andere wens van de PvdA
ging echter niet in vervulling. Sedert 1949 pleitten de socialisten, gesteund
door de KVP, voor de aanstelling van drie staatssecretarissen: een voor de
marine, een voor de landmacht en een voor de luchtstrijdkrachten. Bij de
openbare behandeling van de defensiebegrotingen in mei 1951 drongen E.
Vermeer (PvdA) en J.J. Fens (KVP) er nogmaals op aan dat een dergelijke
constructie verwezenlijkt zou worden. Staf antwoordde evenwel daar niets
voor te voelen omdat dit zijn opzet om tot meer coördinatie te komen tussen
de beide departementen onnodig zou bemoeilijken.36
Groeneveld heeft erop gewezen dat de werkzaamheden van Moorman en
Kranenburg formeel niet gescheiden waren. Hun taakomschrijvingen wer
den in juli 1951 in de Staatscourant gepubliceerd. Kranenburg werd meer in
het bijzonder belast met de zorg voor het materieel op Oorlog, terwijl
Moorman daar de personele aangelegenheden behandelde. Op Marine kreeg
Moorman niet een bepaald werkterrein toegewezen. Daar was de staatsse
cretaris belast met het voeren van het dagelijks beleid 'volgens de richtlijnen
van de Minister'. Het Vaderland sprak van 'de grote en de kleine staatssecre
taris'.37
Kranenburg zou in 1952 bij de kabinetsformatie als enige staatssecretaris
op Oorlog achterblijven en hij zou dat blijven tot zijn gedwongen aftreden in
mei 1958 in verband met de problemen rond de aankoop sinds 1953 van on
deugdelijke helmen en gasmaskers. De parlementaire commissie Onderzoek
Militair Aankoopbeleid die werd ingesteld naar aanleiding van de helmenaffaire bracht in 1959 - dus een jaar na het aftreden van Kranenburg - haar rap
port uit. Het rapport maakte duidelijk dat de verantwoordelijkheden op
Oorlog sedert 1952 niet duidelijk waren verdeeld. Formeel hield Kranenburg
zich bezig met 'het dagelijks beleid' volgens 'richtlijnen' van de minister. In
de praktijk bleek Staf zich daar echter mee bezig te hebben gehouden, terwijl
de 'richtlijnen' die hij aan zijn staatssecretaris gaf nogal eens wisselden. De
commissie bekritiseerde deze onduidelijke gang van zaken en moest consta
teren dat hierdoor de 'specifieke verantwoordelijkheid' voor de helmen-affaire niet bij een bepaalde bewindsman gelegd kon worden. Het rapport van
de commissie wees tevens uit dat de gang van zaken op het departement van
Marine beter geregeld was geweest: ofschoon Moorman formeel eveneens
werkte volgens de 'richtlijnen' van zijn minister, trad hij in feite vrijwel ge
heel onafhankelijk op als 'permanente vervanger' van Staf.38
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Politiek-militaire verhoudingen
Het nieuwe kabinet was vastbesloten voortaan in het defensiebeleid een
rechte koers te varen. Na alle besluiteloosheid en alle kritiek kon het zich op
dit stuk geen misstap meer permitteren. Belangrijk was dat er overeenstem
ming in de militaire en politieke top zou bestaan. Deze had tot die tijd duide
lijk ontbroken. Een van de redenen voor het ontslag van Kruis als chef-staf
was dat de generaal zijn afwijkende mening niet onder stoelen of banken
stak. Van zijn opvolger, luitenant-generaal B.R.P.F. Hasselman, werd daar
om 'terughoudendheid bij publicaties' verlangd.39 Hasselman stemde hier
mee in. Hij kon dat doen, omdat hij zich ervan verzekerd wist dat de land
macht in elk geval de komende vier jaar genoeg geld zou krijgen om haar
plannen uit te voeren. De houding van de Staten-Generaal en van de bond
genoten maakte afwijking van deze lijn voorlopig onmogelijk. Bovendien
ontpopte Staf zich al snel als een krachtdadig politicus en een fervent verde
diger van de aspiraties van de krijgsmachtdelen.
Op zijn beurt bleek Hasselman een kundig organisator, al zou het nog en
kele jaren duren voor de ergste problemen in de landmacht waren opge
lost.40 Al met al stond niets een goede samenwerking tussen minister en
chef-staf in de weg. Zij zouden dat maar liefst zeven jaar volhouden, tot Hasselmans aftreden in november 1957. De goede samenwerking bleek ook in de
Defensiecommissie waar zij als een ware twee-eenheid optraden met kenne
lijk als belangrijkste doel elke twijfel over de opbouwplannen van de land
macht uit te bannen.
Het belangrijkste politieke besluitvormingsorgaan voor het defensiebeleid
was een onderraad van de ministerraad, de Raad Militaire Aangelegenheden
van het Koninkrijk. Aan het overleg in de Raad MAK namen naast ministers
ook hoge ambtenaren en officieren als adviseurs deel. In januari 1952 werd
de raad omgevormd tot de Algemene Verdedigingsraad (AVR). De AVR
kwam in gewijzigde samenstelling voor het eerst bijeen op 30 mei 1952. Toen
zette Drees de redenen voor de omzetting uiteen. Doel was te komen tot een
verruiming van het arbeidsveld. Naast onderwerpen van meer specifiek mi
litaire aard zou voortaan ook de verdedigingsvoorbereiding in meer alge
mene zin aan de orde kunnen komen. Hierbij viel te denken aan burgerlijke
verdediging, politie, evacuatie en grondstoffen- en voedselvoorziening 41

Ontwikkelingen in de NAVO
Verweer tegen de dreiging
Van overwegend belang voor het Nederlands defensiebeleid in 1951-1952
waren de ontwikkelingen in de NAVO. Hieronder volgt daarom allereerst
een uiteenzetting over deze ontwikkelingen en dan met name over de gevol
gen ervan voor Nederland.
606

Oorlog en Marine: een einde aan de impasse
Aan het begin van de jaren vijftig waren de verhoudingen tussen Oost en
West op een dieptepunt aangeland. In Korea en Indochina waren oorlogen
aan de gang. In de Verenigde Naties bleven de discussies over ontwapening
zonder resultaat. Het was al met al duidelijk dat de NAVO-lidstaten hun de
fensie-inspanning niet mochten laten verslappen.
Dat de Sovjet-Unie weinig vredelievende bedoelingen had, stond buiten
kijf, maar over de vraag hoe groot het gevaar van agressie was, bestond in
het bondgenootschap verschil van mening. Vooral de militaire experts meen
den dat rekening gehouden moest worden met een (preventieve) sovjetaanval vóórdat de herbewapening van de Bondsrepubliek Duitsland (al of niet
in het kader van een 'Europees leger') effect zou sorteren. Daarna zou im
mers een gemakkelijke overwinning van de Sovjet-Unie steeds minder waar
schijnlijk zijn. Volgens deze experts zouden daarom de jaren 1952-1954 cru
ciaal zijn. Anderen meenden echter dat het gevaar van agressie was vermin
derd met de oprichting van de NAVO en de defensie-inspanning sedertdien.
Dit was ook de zienswijze van de Nederlandse regering. In de regeringsver
klaring van maart 1951 zei Drees: 'Voor een paniekstemming, alsof alles erop
wijst dat er spoedig in West-Europa een oorlog zal uitbreken, zie ik generlei
reden. Juist de gezamenlijke afweer kan dat helpen voorkomen.' Anders dan
in de jaren 1939-1940 zou de eventuele agressor een vastberaden bondge
nootschap tegenover zich weten.42 Ook generaal Eisenhower, de NAVO-opperbevelhebber in Europa, was van mening dat de sovjets in West-Europa
niet zo gauw zouden aanvallen, omdat zij vooral in Zuid-Oost-Azië meer re
sultaten konden bereiken zonder een grootschalige oorlog. Hij achtte even
wel het gevaar van een oorlog door een 'militair ongeluk' of misverstand niet
denkbeeldig. Dit gevaar was groter naarmate West-Europa onverdedigd
was.43
Mocht men dan van mening verschillen over de oorlogsdreiging, alle par
tijen waren het erover eens dat het bondgenootschap versterkt moest wor
den. Alleen een positie van gelijke militaire kracht zou de Sovjet-Unie van
avonturen tegen het Westen kunnen afhouden. Dat was de reden dat de mi
litaire leiding in de NAVO zich meer bezig hield met de 'capabilities' dan
met de 'intentions' van de Sovjet-Unie. In 1951 waren die 'capabilities' gigan
tisch, zeker in vergelijking met hetgeen de NAVO daartegen kon inbrengen.
In hoeverre de sterkte van het Rode Leger in het begin van de jaren vijftig
juist gemeten kon worden en of deze door de geheime diensten indertijd is
overdreven, vormt thans onderwerp van historisch onderzoek. Zeker was in
elk geval dat het Rode Leger sterk en goed geoefend was. De NAVO schatte
het aantal parate divisies op ongeveer 175. Ook in de lucht had de SovjetUnie een groot overwicht. Van de sovjetmarine ging geen grote dreiging uit;
alleen het onderzeebootwapen was sterk ontwikkeld. Tenslotte werd in
1951-1952 steeds duidelijker dat de Sovjet-Unie over een aanzienlijke hoe
veelheid atoomwapens beschikte. De conclusie uit deze informatie was dat
de opbouw van de NAVO-defensie versneld moest worden uitgevoerd.44
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Volgens de schattingen van de staf van Eisenhower, in oktober 1951, wa
ren minstens zestig parate divisies en vijfduizend gevechtsvliegtuigen nood
zakelijk om een eventuele aanval te kunnen weerstaan. Voor een tegenoffen
sief was een veelvoud daarvan nodig. Volgens het NAVO-defensieplan voor
de middellange termijn van eind 1950 zou het bondgenootschap in 1954 over
negentig divisies moeten beschikken. Eind 1951 had Eisenhower echter nog
slechts twintig divisies van wisselende kwaliteit en volstrekt onvoldoende
luchtstrijdkrachten tot zijn beschikking.45 Daar kwam het probleem bij van
de onzekerheid over de bijdrage die de Bondsrepubliek aan de bondgenoot
schappelijke defensie kon leveren. Met name in de Verenigde Staten (en ook
in Nederland) werd deze bijdrage als cruciaal gezien voor de verwezenlij
king van een geloofwaardige defensie. Andere NAVO-lidstaten, en dan
vooral Frankrijk, maakten evenwel bezwaar tegen een eventuele herbewa
pening van Duitsland.
Hoe zorgwekkend de militaire situatie van het Westen in deze tijd was,
blijkt ook uit het feit dat de Amerikaanse legerleiding er tot ver in de jaren
vijftig van uitging dat West-Europa in geval van een sovjetaanval onder de
voet gelopen zou worden. Officieel was sinds eind 1950 de NAVO-strategie
gericht op de realisering van een defensie zo ver mogelijk naar het Oosten. In
de praktijk zou dit voorlopig neerkomen op de verdediging van een linie die
liep langs de Rijn en de IJssel. De Amerikaanse strategische plannen voorza
gen echter in een snelle terugtocht uit Europa, waarbij alleen Spanje en
Groot-Brittannië verdedigd zouden kunnen worden. Alleen de Britse rege
ring werd hiervan op de hoogte gesteld.46 In West-Europa ontstond in 19511952 een geruchtenstroom over de Amerikaanse plannen, maar de continen
tale regeringen zouden hierover geen zekerheid krijgen. Achteraf bleek hun
ongerustheid terecht. Maar op korte termijn was er slechts één remedie: zo
snel mogelijk een realistische defensie opbouwen. Hiervoor was allereerst
nodig dat het bondgenootschap strakker georganiseerd werd en ten tweede
dat er op korte termijn een einde zou komen aan de enorme kloof die er be
stond tussen plannen en realiteit van de militaire defensie.

Nieuwe structuur
In 1951-1952 werd de samenwerking in NAVO-verband hechter. Allereerst
werd in april 1951 het geallieerd opperbevel in Europa operationeel onder
leiding van Eisenhower. Ten tweede werd de organisatie van het bondge
nootschap geherstructureerd. De positie van de Noord-Atlantische raad van
ministers, het hoogste orgaan van de alliantie, werd versterkt. Op de bijeen
komst in Lissabon in februari 1952 werd besloten dat de raad een permanent
orgaan zou worden met een hoofdkwartier in Parijs. Iedere regering wees
een permanente vertegenwoordiger aan. De permanente raad kwam bijeen
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onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van de NAVO. In maart
1952 werd de Brit H.L. Ismay aangesteld als de eerste secretaris-generaal.47
Deze herstructurering was een logisch gevolg van de behoefte aan hechte
re samenwerking. De organisatie bleef een intergouvernementeel samenwer
kingsverband, zonder supranationale bevoegdheden. De Verenigde Staten
hadden de zwaarste stem in het kapittel. In de NAVO-gremia ging het
initiatief veelal uit van Amerikaanse civiele en militaire beleidsmakers. De
zorgen in Washington over de slechte staat van de westerse defensie waren
groot. Storend was vooral de geringe bereidheid van de Europese landen,
onder verwijzing naar de economische en financiële beperkingen, om hun
defensie-inspanning te verhogen teneinde de kloof tussen plan en werkelijk
heid in de NAVO-strategie te dichten. De eerste helft van 1951 zou het Ame
rikaanse Europabeleid vrijwel volledig gedomineerd worden door het stre
ven naar versterking van de NAVO-defensie.48
Al konden ook de Verenigde Staten hun wil niet aan de NAVO opleggen,
hun onderhandelingspositie was toch zeer sterk. In de eerste plaats was de
Amerikaanse deelname onontbeerlijk voor de westerse defensie. Ook de
aanzienlijke financiële en materiële hulp die zij de bondgenoten in het voor
uitzicht hadden gesteld, bleek een succesvol pressiemiddel. De Amerikanen
zouden hiervan vooral gebruik maken in de penibele discussie over de eco
nomische problemen die gepaard gingen met de continue militaire inspan
ning. Dat deden zij allereerst bilateraal - door de betreffende regeringen on
der druk te zetten de defensie-inspanning te verhogen - en ten tweede in de
NAVO zelf.

Realistischer plannen
De door de militaire experts geschatte behoefte van de NAVO vereiste een
veel grotere financiële en materiële bijdrage van de lidstaten dan deze naar
hun mening in staat waren op te brengen. Tijdens de vergadering in Ottawa
in september 1951 besloot de NAVO-raad tot de instelling van een tijdelijk
raadscomité, het Temporary Council Committee (TCC), dat tot taak kreeg de
militaire behoeften in overeenstemming te brengen met de politieke en eco
nomische vermogens van de lidstaten. Het TCC bestond uit vertegenwoor
digers van de twaalf lidstaten. Voor Nederland was dat H.M. Hirschfeld, re
geringscommissaris voor het economisch en militair hulpprogramma. Deze
'twaalf apostelen' delegeerden het werk aan een uitvoerend bureau, bestaan
de uit de TCC-voorzitter, de Amerikaan A. Harriman, alsmede J. Monnet en
E. Plowden voor Frankrijk en Engeland. Hun belangrijkste adviseur was
NAVO-generaal J.T. McNarny die .verantwoordelijk was voor de aanbeve
lingen op militair gebied. Het TCC ging voortvarend te werk. In november
overlegde het uitvoerend comité met vertegenwoordigers van elk van de
lidstaten over het defensievermogen van hun land. Op basis van deze 'exa-
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mens' diende het TCC een maand later zijn rapport in. Voor het eerst was
een inventarisatie gemaakt van de militaire situatie in de verschillende lid
staten, alsmede van de financieel-economische toestand. Het rapport zou de
voorloper zijn van de jaarlijkse beoordeling van de defensieprogramma's
van de lidstaten tegen de achtergrond van de economische en politieke ont
wikkelingen.49
Het belangrijkste doel van het TCC was een zo paraat mogelijke defensie
op zo kort mogelijke termijn. Niet meer het streven op middellange termijn
(1954) was belangrijk, maar de zogenaamde 'firm goals' voor 1952. Nationale
opbouwprogramma's moesten in die zin worden herzien. Voor de Ameri
kaanse militaire hulpverlening werd een prioriteitensysteem geformuleerd
dat was afgesteld op standaarden van paraatheid.50 Tegen het einde van
1952 dienden vijftig divisies te worden gevormd alsmede krachtige lucht- en
zeestrijdkrachten.
Vanaf het begin was in het bondgenootschap gestreefd naar een evenredi
ge verdeling van de lasten. De vaststelling van de financieel-economische
maatstaven bleek echter op onoverkomelijke bezwaren te stuiten. Niet dui
delijk was wat in de verschillende landen precies verstaan werd onder de
fensie-uitgaven. Ook het TCC kwam niet uit dit probleem. Bij gebrek aan be
ter zou met name de verhouding van de defensie-uitgaven tot het bruto na
tionaal product steeds een rol in de beoordeling spelen. Zoals blijkt uit de
onderstaande tabel, sprong Nederland daar niet ongunstig uit. Dat was de
reden dat het TCC de Nederlandse taakstelling financieel gezien niet sub
stantieel verzwaarde. Alleen voor de landmacht had het advies aanzienlijke
consequenties: de nieuwe prioriteitstelling noodzaakte tot een andere orga
nisatie van de landmacht.
Tabel - Verhouding bestaande en geplande defensie-uitgaven als percentage van het bruto nationaal
product, volgens het TCC (december 1951):__________________________________________________

1950/1951

1951/1952

België
Denemarken
Frankrijk
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Portugal
Engeland

3,8
1,6
7,3
4,6
3,1
5,7
3,7
4,3
7,6

5,1
2,8
9,8
5,7
3,9
7,8
4,7
4,5
10,9

Canada
VS

4,8
6,9

8,6
14,4

1952/1953
7,4
3,2
10,0
6,5
8,2
5,5
5,0
12,8

1953/1954
8,0
3,5
10,5
6,2
-

7,9
6,0
4,9
13,8

12,0
13,6
17,6
18,4
(Bron: AMH, Archief Raad M A K/AVR 1952-1953, doos 90; Samenvatting van de rapporten
van het Temporary Council Committee en van de generaal McNarny, 2 jan. 1952)
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De TCC-aanbevelingen waren van groot gewicht. Op de bijeenkomst in
Lissabon in februari 1952 nam de NAVO-raad de doelen over die het comité
voor de strijdkrachten had gesteld.51

Europese Defensiegemeenschap
Een van de grootste problemen in het Atlantisch bondgenootschap in 19511952 was de vraag welke bijdrage de Duitse Bondsrepubliek in de toekomst
zou kunnen leveren aan de verdediging van Europa. De Verenigde Staten en
ook Nederland toonden zich een voorstander van de opname van WestDuitsland in de NAVO. Volgens hen was een succesvolle westerse defensie
onmogelijk zonder een bijdrage van de Bondsrepubliek. De gedachte van
een Duitse herbewapening stuitte in Engeland en vooral Frankrijk op over
wegende bezwaren. Toen, na het uitbreken van de Korea-oorlog, de Ameri
kaanse pressie snel toenam, koos de Franse regering voor een vlucht naar
voren om het gevoelige probleem op te lossen. In oktober 1950 ontvouwde
premier Pleven een plan voor de oprichting (binnen het raamwerk van de
NAVO) van een Europees leger dat ook Duitse contingenten zou omvatten.
Uit dit initiatief zou de maanden daarop het idee van een Europese Defen
siegemeenschap voortvloeien, een supranationale gemeenschap naar analo
gie van de EGKS.
Het plan stuitte aanvankelijk op nogal wat bezwaren van de zijde van de
Amerikanen. Zij vreesden ingewikkelde complicaties bij de uitwerking er
van, met als gevolg een onacceptabele vertraging in de defensie-opbouw. In
mei 1951 kwam de Amerikaanse regering echter tot de conclusie dat de EDG
de enige weg was om tot Duitse herbewapening te komen. Vanaf dat mo
ment zetten de Amerikanen alles op alles om de EDG zo spoedig mogelijk
tot stand te brengen.52 Ook de kleine Europese bondgenotèn, en met name
Nederland, uitten aanvankelijk forse kritiek. Zij verzetten zich vooral tegen
de totstandkoming van een gemeenschappelijk budget. Ook gaven zij de
voorkeur aan een Atlantische gemeenschap waarin Frankrijk en Duitsland
een minder prominente positie zouden hebben. Onder zware Amerikaanse
druk zou de Nederlandse regering echter uiteindelijk de EDG aanvaarden.

Regeringsb eleid
Inleiding
Vergeleken met de jaren daarvóór, besteedde het kabinet in 1951-1952 rela
tief weinig aandacht aan het defensiebeleid. De grote lijnen waren reeds tij
dens de kabinetsformatie vastgesteld en in maart en april werd beslist over
de invulling daarvan per krijgsmachtdeel. Hiermee waren de voornaamste
problemen uit de wereld. Toch werd het kabinet geconfronteerd met een
611

Hoofdstuk XI
aantal belangrijke zaken die voortvloeiden uit de internationale samenwer
king. Allereerst bleven de Amerikanen, ook na maart 1951, aandringen op
een verhoging van de defensie-inspanning om de kloof tussen plan en reali
teit in de NAVO-verdediging te dichten. Vooral financieel kon Nederland
volgens Washington méér presteren. Ten tweede kreeg het kabinet te maken
met de wijzigingen in de opbouw van de NAVO-defensie, als gevolg van het
advies van het TCC. Zoals in de vorige paragraaf is gesteld, had dit advies
vooral ingrijpende consequenties voor de opbouwplannen van de Koninklij
ke Landmacht. Ten derde ontstond in de loop van 1952 in West-Europa en
ook in Nederland grote bezorgdheid over de defensiestrategie van het bond
genootschap. Tenslotte was een voortdurende zorg van het kabinet niet al
leen hoe de uitgaven binnen de perken van ƒ 1,5 miljard te houden waren,
maar ook of de uitgezette lijnen niet te veel zouden prejudiciëren op de pe
riode na 1954. Na afloop van het vierjarenplan zouden immers de uitgaven
terug moeten naar het niveau van 1950, dat wil zeggen naar een budget van
ƒ 1 miljard per jaar.

Aan het begin van de rit
Luchtstrijdkrachten
Een van de eerste maatregelen van minister Staf was de indiening in de Raad
MAK van het Luchtmachtplan 1951-1954, eind maart 1951. Al in 1948-1949
hadden Frankrijk, Groot-Brittannië en de Beneluxlanden in het kader van het
pact van Brussel afspraken gemaakt over de opbouw van de bondgenoot
schappelijke luchtstrijdkrachten. Deze waren eind 1950 'overgenomen' door
de NAVO. Nederland had hierbij steeds het voorbehoud gemaakt van de fi
nanciële mogelijkheden voor de realisatie van het Nederlandse deel van het
plan. Na de vaststelling van de limiet van ƒ 1,5 miljard en van de bijbeho
rende buitenlandse steun was het luchtmachtplan volgens Staf echter reali
seerbaar geworden.
Het plan voorzag onder meer in de vorming van vijftien squadrons voor
de luchtverdediging en zes squadrons voor de tactische luchtstrijdkrachten
in de jaren tot en met 1954. Daarmee werd niet geheel voldaan aan de
NAVO-plannen. De minister was echter van mening dat voorlopig met deze
beperking kon worden volstaan, omdat de luchtverdediging en de tactische
luchtstrijdkrachten elkaar konden aanvullen zolang Nederland potentieel
gevechtsterrein zou zijn. Tegelijk met het opbouwplan diende Staf een vliegveldenplan in. Er zouden geen nieuwe vliegvelden bijkomen; de bestaande
terreinen zouden worden uitgebreid.53 Voor de luchtstrijdkrachten was voor
de periode 1951-1954 ongeveer ƒ 270 a ƒ 300 miljoen per jaar begroot.
De Raad MAK behandelde beide plannen op 6 april 1951. Voornaamste
probleem was de vraag in hoeverre ze pasten in het 'overall-plan' van ƒ 1,5
miljard per jaar. Met name Drees en Lieftinck achtten het bezwaarlijk dat
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hierover onvoldoende duidelijkheid bestond. De limiet mocht in geen geval
overschreden worden. Staf erkende het bezwaar van incidentele beslissin
gen. Hij wees er echter op dat de deelplannen nodig waren om tot een 'overall-plan’ te komen. Hij was het ermee eens dat in internationaal verband
vastgehouden moest worden aan de limiet van ƒ 1,5 miljard per jaar. Vol
gens hem waren temporisaties mogelijk en konden desnoods 'over en weer'
aanpassingen tussen de onderdelen van de strijdkrachten plaatsvinden
wanneer het algemene plan dit noodzakelijk maakte of in verband met on
voorziene tegenvallers. Deze mogelijkheden deden Drees en Lieftinck over
stag gaan. De Raad besloot daarop in principe goedkeuring te verlenen aan
het opbouwplan voor de luchtmacht op voorwaarde dat bij de uitvoering de
ƒ 1,5 miljard limiet niet zou mogen worden overschreden.54 De volgende ja
ren zou de opbouw van de luchtmacht zonder veel problemen gerealiseerd
worden. De aanbevelingen van het TCC hadden nauwelijks consequenties
voor de luchtmacht. De plannen zouden in het kabinet dan ook niet meer
aan de orde komen.
Belangrijk aan de beslissing van april 1951 was dat voor het eerst verwe
zen werd naar de mogelijkheden die de meerjarige plafondmethode bood:
allereerst om binnen de begroting verschuivingen tussen de verschillende
posten te laten plaatsvinden en ten tweede om bepaalde niet gerealiseerde
aankopen door temporisatie naar het volgend begrotingsjaar over te hevelen.
Verderop zal blijken dat het kabinet, vooral onder druk van Drees en Lief
tinck, geen voorschotten wenste te nemen op komende begrotingen (dat was
in principe ook mogelijk). Maar de begrote uitgaven werden bij lange na niet
gerealiseerd, onder meer door allerlei vertragingen in de materieelleveringen.

Marine
Het opbouwplan voor de Koninklijke Marine werd in de Raad MAK inge
diend tegelijk met dat voor de Koninklijke Landmacht. Het verschilde nau
welijks met het plan dat Schokking en Moorman in 1949 hadden gepresen
teerd. Het voorzag onder meer in een vliegkampschip, twee kruisers, twaalf
onderzeebootjagers, vier onderzeeboten en een vijftigtal mijnenvegers. Dit
plan was in 1949-1950 tamelijk omstreden geweest. De meerderheid van de
ministerraad was van mening dat de opbouw van land- en luchtstrijdkrach
ten prioriteit verdiende. Dat was ook het oordeel van de militaire organen
van de NAVO. In dit licht werd het marineplan te ambitieus geacht. Het
voornemen op de marine te bezuinigen stuitte echter in de Kamer op fel ver
zet. De ministerraad kon hierdoor zijn inzichten niet doorzetten. In septem
ber 1950 gaf het kabinet uiteindelijk zijn verzet tegen het vlootplan op. Een
maand later accepteerde ook de NAVO dat de Koninklijke Marine een be
langrijke rol zou krijgen in de gemeenschappelijke defensie.55
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Dat was de reden dat het vlootplan in ongewijzigde vorm terugkwam in
de defensienota die in mei 1951 naar de Kamer ging. De ministerraad maakte
er weinig woorden meer aan vuil. Ook de toch alleszins plausibele vraag of
een plan dat al zo lang bestond, in een totaal veranderde situatie
(dekolonisatie, NAVO-defensie) gehandhaafd kon blijven, kwam niet meer
aan de orde. De discussie over 'taakspecialisatie' was daarmee voorlopig in
het voordeel van de marine beslist.
De marine kreeg het budget waar ze in 1949 om had gevraagd - ongeveer
ƒ 325 miljoen per jaar - en dat bedrag zou toereikend blijken. De plannen
werden probleemloos uitgevoerd. Het krijgsmachtdeel zou zijn uitstekende
reputatie op het gebied van budgetbeheersing nakomen. Ook in andere op
zichten voldeed de marine aan de verwachtingen. In 1949-1950 was de vloot
het enige krijgsmachtdeel dat met succes deelnam aan geallieerde manoeu
vres. De jaren daarop zou dat zo blijven. De luchtstrijdkrachten waren nog in
opbouw, terwijl de landmacht met grote problemen kampte. Tenslotte
sleepte de Nederlandse scheepsbouw profijtelijke dollarorders in de wacht.
In het kader van de MDAP-hulp werd een aantal mijnenvegers gebouwd.56
Het vlootplan zou ook van NAVO-zijde geen zware kritiek meer krijgen,
zoals in 1950. In zijn advies sloot het TCC, voor zover het de Koninklijke
Marine betrof, geheel aan bij hetgeen de militaire organen van de NAVO
eind 1950 hadden bepaald.57

Landmacht
Nederland was eind 1950 in de NAVO (onder voorbehoud van de economi
sche en financiële mogelijkheden) in principe akkoord gegaan met de op
bouw van vijf divisies, waarvan één paraat en één mobilisabel in drie dagen.
Deze zouden medio 1954 gereed moeten zijn. Eind 1952 diende Nederland te
beschikken over twee divisies waarvan één paraat en één mobilisabel.
In de nieuwe begroting kreeg de Koninklijke Landmacht het leeuwendeel
van het budget toegewezen: ƒ 850 a ƒ 900 miljoen per jaar. Maar het zou
voorlopig niet het budget zijn dat de grootste zorgen baarde. De problemen
op organisatorisch en materieel gebied waren veel nijpender.
Staf stelde in april 1951 voor zo volledig mogelijk gebruik te maken van
het contingent dienstplichtigen. Zij zouden voortaan in drie (in plaats van
twee) ploegen per jaar worden opgeroepen. Deze verandering was noodza
kelijk omdat op deze manier efficiënter gebruik gemaakt kon worden van
het schaarse materieel, het instructiepersoneel en de oefenruimte. De aan
passing had als gevolg dat de dienstplichttermijn op zestien of twintig
maanden gesteld moest worden. Staf stelde twintig maanden voor. Daar
naast pleitte hij voor een snelle groei van het beroepspersoneel om gelijke
tred te kunnen houden met het groeiende aantal dienstplichtigen. Ook
maakte hij plannen bekend voor grootscheepse herhalingsoefeningen om
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vooral het belangrijke contingent Indonesië-veteranen gereed te maken voor
een conventionele gevechtstaak.58 De aanpassing van de dienstplichttermijn
was een afwijking van hetgeen in het regeerprogram en in de regeringsver
klaring was gesteld. Op 12 april reeds zou staatssecretaris Moorman de De
fensiecommissie op de hoogte brengen van deze wijziging. De commissiele
den verklaarden toen unaniem 'dat zij de Regering niet gebonden achten aan
een diensttijd van achttien maanden'.59
De doelen bleken al snel te hoog gegrepen. In april en mei 1951 liep een
grootschalige herhalingsoefening uit op een mislukking.60 De immense te
korten aan kazerneruimte, aan materieel en vooral aan kader wreekten zich.
De levering van Amerikaans materieel ondervond, met name als gevolg van
de Korea-oorlog, ernstige vertraging. In juli zag Staf zich genoodzaakt de
herhalingsoefeningen voor de rest van het jaar tot slechts een week (in plaats
van een maand) te bekorten.61 In april was de dienstplicht voorlopig op zes
tien maanden vastgesteld.62 Deze laatste beslissing kreeg in NAVO-verband
zoveel kritiek, dat Staf al in juni voorstelde om de termijn toch weer op
twintig maanden te brengen. Drees en Lieftinck maakten bezwaar tegen dit
voorstel. Drees vond twintig maanden te lang en slecht voor het moreel van
de troepen. Lieftinck vreesde dat de verlenging meer geld zou gaan kosten.
Beiden bogen echter voor het argument dat bij een kortere termijn Neder
land in 1952-1953 niet zou beschikken over de vereiste parate divisie. 'Men
zal (...) moeilijk het internationale voorstel kunnen weigeren', aldus Drees in
de ministerraad, die begin juli over het onderwerp beraadslaagde.63 Formeel
beschikte Nederland in juli 1951 over zijn eerste (mobilisabele) divisie. Deze
was samengesteld uit Indonesië-veteranen en was uitgerust met verouderd
materieel. Ook in de jaren daarop zouden de grote organisatorische en per
sonele problemen in de landmacht het beeld bepalen.64
De geallieerde bevelhebbers bleven intussen uiterst kritisch over de Ne
derlandse vorderingen. In de zomer van 1951 laakte generaal A.M. Gruenther, de chef-staf van Eisenhower, de slechte staat van geoefendheid van de
Nederlandse soldaten. Aan het eind van het jaar schatten de Amerikanen de
sterkte van de landmacht op slechts tweederde divisie. De Nederlandse te
genwerping dat de beperking mede veroorzaakt werd door vertragingen in
de levering van toegezegd Amerikaans materieel, vond nauwelijks gehoor.
Er diende geroeid te worden met de beschikbare riemen, aldus de Amerika
nen.65

De nota inzake het defensiebeleid 1951
De grote lijnen van het kabinetsbeleid werden op 7 mei aan de Kamer voor
gelegd in de tweede 'nota inzake het defensiebeleid'. Voor het tijdvak 1 janu
ari 1951 tot eind december 1954 was ƒ 6 miljard uitgetrokken voor de defen
sie. Die inspanning was volgens de minister de 'maximale inspanning' waar-
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toe Nederland in staat was, 'zowel naar tijdsduur als grootte'. De minister
liet zich niet uit over de periode na 1954. Een verwijzing naar het 'normaal'
geachte bedrag van ƒ 1 miljard voor de defensie komt niet in de nota voor.66
Het resultaat zou volgens de minister leiden tot 'een redelijke bijdrage aan de
Atlantische verdediging'. Het totaalbedrag zou als volgt worden opgedeeld:
ƒ 1295 miljoen voor de marine, ƒ 1080 miljoen voor de luchtstrijdkrachten,
ƒ 3545 miljoen voor de landstrijdkrachten en ƒ 80 miljoen voor de burgerlijke
verdediging. Bij de begrotingsopbouw zou ernaar worden gestreefd de ver
deling van de defensielast over de verschillende jaren 'zo gelijk mogelijk te
doen verlopen'. De raming was volgens de minister voorlopig en 'uiteraard'
voor wijziging vatbaar. Staf waarschuwde dat een vertraging van de op
bouw onvermijdelijk zou zijn wanneer het jaarbedrag onverhoopt niet meer
zou strekken tot volledige verwezenlijking van de plannen. De minister ver
zekerde de Kamer dat een dergelijke temporisatie niet van invloed zou zijn
op de delen van de strijdkrachten die van 'onmiddellijke operationele bete
kenis' waren 67
De nota schetste ook de samenstelling die de strijdkrachten tegen het ein
de van 1954 dienden te hebben. Deze kwam overeen met het hierboven ge
schetste beeld. Alleen voor de landstrijdkrachten kwam daar, naast de vijf
divisies, nog een niet nader bepaald 'aantal territoriale troepen, waaronder
luchtdoelartillerie' bij. Nieuw was ook de informatie over de dienstplicht. De
duur van de eerste oefening zou op militair-technische gronden 'voorshands'
op zestien maanden gesteld worden, waarvan acht maanden oefentijd en
acht maanden te velde. Als de internationale omstandigheden een langer
verblijf onder de wapenen noodzakelijk zou maken, dan zou Staf een ver
lenging tot twintig maanden overwegen.68 Het kabinet zou, zoals gezegd,
kort daarop gedwongen zijn zijn standpunt ten aanzien van de dienstplicht
te herzien. In de Tweede Kamer motiveerde Staf in mei nog de relatief korte
termijn: zolang het onzeker was of er voldoende materieel beschikbaar was,
was voorzichtigheid geboden. Maar naar aanleiding van de kabinetsbeslis
sing in juni liet Staf in juli de Kamer weten dat de dienstplicht vanaf de lich
ting 1951-1 op twintig maanden werd gebracht in verband met de noodzaak
zo spoedig mogelijk een gehele divisie paraat te hebben. Over het probleem
of er voldoende materieel beschikbaar was, werd niet gerept.69

Amerikaanse druk
De Amerikanen was er alles aan gelegen dat de Europese lidstaten een zo
groot mogelijke defensie-inspanning leverden. De militaire hulp bleek een
effectief drukmiddel. In april liet Washington weten de mate waarin een
land zijn militaire paraatheid en zijn militaire productie wist op te voeren,
als maatstaf voor de verdeling van de hulp te zullen gaan beschouwen. In
1951 werd de Amerikaanse organisatie voor de hulpverlening ingrijpend
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gewijzigd. Niet langer het dollartekort, maar de mate van militaire inspan
ning (rekening houdend met de economische draagkracht van de betrokken
landen) zou de maatstaf zijn bij de bepaling van de om vang en verdeling van
de economische hulp.70
De druk op Den Haag nam dan ook niet af na maart 1951. Anderhalf mil
jard was in Amerikaanse ogen niet voldoende. Washington meende dat Ne
derland ƒ 2 miljard kon uitgeven aan zijn defensie. Eind mei noemde de
Amerikaanse ambassadeur dit bedrag in een aide-mémoire aan de Neder
landse regering. Het geld zou vooral besteed moeten worden aan de oorlogsproductie.71 Nog in oktober 1951, tijdens een hoorzitting in het Ameri
kaanse congres over de militaire hulpverlening, gaf generaal G.H. Olmsted,
het hoofd van het bureau militaire hulpverlening van het Amerikaanse mi
nisterie van Defensie, een overzicht van de Nederlandse defensiebijdrage
aan de NAVO. Volgens hem kon die gemakkelijk verhoogd worden tot ƒ 2
miljard per jaar.72 Het kabinet achtte deze eis onaanvaardbaar. De minister
raad was slechts bereid de overloop uit voorafgaande jaren - in de zomer van
1951 was die ongeveer ƒ 50 miljoen - in aanmerking te nemen. In Nederland
bestond geen politieke ruimte om het plafond voor de defensie-uitgaven
verder te verhogen.73 Daarom gingen de Amerikanen vanaf de zomer van
1951 druk uitoefenen om de tegenwaardefondsen van de Marshallhulp aan
te wenden voor militaire doeleinden. Zij lieten weten dat Nederland ƒ 600
miljoen van de tegenwaarderekening zou moeten vrijmaken voor additione
le militaire productie. Als lokkertje stelde Washington een verhoogde dollarhulp in het vooruitzicht.
Opvallend is hoe zorgvuldig het overleg met de Amerikanen over deze
gevoelige kwestie gevoerd werd. Kennelijk wilde men van beide zijden
voorkomen dat misverstanden zouden ontstaan, zoals in de winter 19501951 was gebeurd. Het kabinet was niet ongenegen de Amerikanen tegemoet
te komen. Voorwaarde was wel dat de magische barrière van ƒ 1,5 miljard
niet overschreden werd. De enige mogelijkheid was de tegenwaardefondsen
van de economische hulp te gebruiken. Hirschfeld toonde zich een voor
stander daarvan. Hij stelde voor voor 1950-1951 ƒ 230 miljoen uit de tegen
waardefondsen beschikbaar te stellen, onder meer voor de bouw van DAFtrucks en achttien mijnenvegers. Drees koesterde nog 'ernstige bezwaren' te
gen het voorstel omdat dit ten koste zou gaan van projecten in de civiele sec
tor. Lieftinck wees op het inflatoire effect van de maatregel als er geld van de
tegenwaarderekening aan de geldvoorraad toegevoegd zou worden. Hij had
juist de Kamer toegezegd dat de staat niet tot verdere geldschepping zou
overgaan. Minister van Landbouw S. Mansholt constateerde terecht dat dit
een principiële afwijking van het regeringsprogramma was omdat het pla
fond werd overschreden. Toch besloot de ministerraad eind augustus 1951
het voorstel van Hirschfeld aan te nemen. De barrière v an '/ 1,5 miljard was
dus niet zo 'hard' als zij leek! Het feit dat deze opvoering van de uitgaven
waarschijnlijk extra dollarhulp zou genereren gaf de doorslag. Ter voorko-
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ming van inflatoire financiering zou compensatie gezocht worden in de ci
viele sector. Een aantal projecten op het gebied van toerisme, influenza-bestrijding en dergelijke werden getemporiseerd of stopgezet.74
Het bedrag zou in 1952 oplopen tot ƒ 600 miljoen.75 Op 25 juni nam de
REA hiertoe het besluit. Kort daarop deelde Lieftinck de Kamer mee dat Ne
derland de komende vier jaar ƒ 6 miljard aan defensie zou besteden, plus de
ƒ 600 miljoen uit de tegenwaarderekening. De Kamer maakte hier grote be
zwaren tegen. De verschillende fracties vreesden dat al het resterende tegenwaardegeld voor militaire doeleinden zou worden aangewend.76

Afscheidsbezoek. Ministerraad ontvangt Eisenhower
(de Volkskrant, 17 mei 1952)

TCC-advies
De discussie over de verhoging van de Nederlandse defensie-inspanning en
de aanwending van de tegenwaardegelden werd eind 1951 'ingehaald' door
de werkzaamheden van het TCC. Zoals wij zagen in de voorafgaande para
graaf, spendeerde Nederland een relatief groot deel van zijn BNP aan defen
sie. Het comité was in zijn eindrapport redelijk tevreden over de financiële
kant van de Nederlandse defensie-inspanning, al ging het ervan uit dat Ne-
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derland de gevraagde bedragen uit de tegenwaardefondsen zou putten. Het
TCC oordeelde daarentegen minder positief over de wijze waarop het bud
get besteed werd en dan vooral in de landmacht. Uitgangspunt van het TCC
was dat het juister was dat de NAVO eind 1952 over een beperkt aantal,
volledig uitgeruste troepen kon beschikken, dan dat alle plannen afgesteld
bleven op het oorspronkelijke middellange termijn-plan dat pas veel later
gerealiseerd kon worden. 'Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht',
zo vatte Hirschfeld de visie samen.77 Generaal McNarny toonde zich tijdens
het 'examen' kritisch over het Nederlandse systeem van legervorming. Vol
gens hem dienden er op den duur meer troepen paraat te zijn. Een ander sys
teem van legervorming kon daarin verandering brengen. De generaal dreig
de de levering van Amerikaans materieel te beperken tot die eenheden die
volgens Amerikaanse normen paraat, geoefend en georganiseerd zouden
zijn.78
Op 1 december besprak de Raad MAK de gang van zaken in het TCC. Al
gemeen was men van mening dat het door McNarny voorgestelde organisatiesysteem te veel afweek van de oorspronkelijke plannen. Staf oordeelde dat
daaraan niet wederom ingrijpend gesleuteld moest worden. Desnoods moest
Nederland maar met minder Amerikaans materieel genoegen nemen. Bo
vendien achtte hij de uitvoering van het nieuwe voorstel niet mogelijk bin
nen de begroting van ƒ 1,5 miljard. Tenslotte bestond in het kabinet onzeker
heid of het TCC-advies nu werkelijk het definitieve NAVO-plan zou wor
den. Zou een ander gremium binnenkort niet weer met nieuwe aanbevelin
gen komen?79
Maar de soep hoefde uiteindelijk niet zo heet gegeten te worden. Het TCC
hield in zijn eindrapport voor Nederland weliswaar vast aan de noodzaak
van een nieuw organisatiesysteem en het vroeg ook om de aanstelling van
meer beroepskader, maar verder vielen de eisen van de commissie mee, ze
ker in vergelijking met hetgeen van de andere landen werd gevraagd. Ne
derland zou ervoor moeten zorgen in plaats van één parate divisie twee di
visies paraat te krijgen op 70% van de totale sterkte. De geplande vijfde divi
sie zou dan eventueel niet gevormd hoeven te worden. Dit alles zou binnen
het budget van ƒ 1,5 miljard gerealiseerd kunnen worden. Staf meende
daarom dat de regering positief moest antwoorden. Hij deelde bovendien de
Amerikaanse kritiek op de zwakke organisatie van de landmacht. Drees pro
testeerde tegen de vergroting van het beroepskader, ook al ging het hier
vooral om kortverbandvrijwilligers die slechts zes jaar in dienst bleven. De
premier vreesde ook dat de reconstructie zou leiden tot een verkleining van
de mobilisabele sterkte. Het TCC ging ervan uit dat vanaf het jaar 1951-1952
alle tegenwaardegelden aan defensiedoeleinden zouden worden besteed.
Van den Brink constateerde dat dit voor Nederland neerkwam op een las
tenverhoging van 18%. Ondanks alle bezwaren besloot de Raad MAK in ja
nuari positief te reageren.80

619

Hoofdstuk XI
Gedurende de zomer van 1952 nam de generale staf de wijzigingen in het
legerplan in studie. In september werd het nieuwe plan in de AVR gepresen
teerd. De jaarlijkse lichtingen dienstplichtigen zouden voortaan volgens een
nieuw systeem opkomen. Het eindresultaat zou zijn dat Nederland per ulti
mo 1954 beschikte over drie divisies waarvan twee paraat op 70% van de
sterkte en een mobilisabel. De kosten zouden volgens Staf 'over het geheel
genomen' niet hoger zijn dan die van de oorspronkelijke plannen. Wel zou
den tussen de verschillende posten onderling verschuivingen nodig zijn. De
minister meende dat er ongeveer ƒ 475 miljoen zou moeten worden overge
dragen naar de begroting van 1955.81

Uitgaven op de lange termijn
Een omstreden punt in het kabinet was dus de overschrijding van de limiet
van ƒ 1,5 miljard. Met veel kunst- en vliegwerk slaagde de ministerraad er in
1951 in ook de nieuwe NAVO-eisen daarin in te passen. Dat werd deels mo
gelijk gemaakt door de concessie inzake de ƒ 600 miljoen aan tegenwaardegelden. Het kabinet zag zich echter tevens gedwongen82 tot het 'temporise
ren' of doorschuiven van bepaalde onderdelen van het militaire programma.
Reeds in juni 1951 constateerde de Raad MAK dat er verschuivingen in de
programma's moesten worden aangebracht.83 Al gauw werd duidelijk dat
hierdoor een andere kabinetsdoelstelling in gevaar kwam, namelijk de voor
genomen 'terugkeer', in 1954, naar een 'normaal' geacht defensiebudget van
ƒ 1 miljard per jaar. De temporisering betekende immers dat de rekening van
uitgaven die in de periode daarvóór niet waren toegestaan, pas na 1954 ge
presenteerd zou worden. Staf erkende in januari 1952 dat de temporisatie de
jaren na 1954 zouden belasten, maar hij stelde 'dat van het begin af aan'
voorzien was dat eventueel optredende prijsstijgingen of andere verhogin
gen van de lasten slechts op deze wijze konden worden opgevangen. Lief
tinck erkende dat er niet strak kon worden vastgehouden aan een vlakke lijn
van de uitgaven op een peil van ƒ 1,5 miljard. Volgens hem waren 'geringe
golfbewegingen' dan ook aanvaardbaar. Maar dat gold slechts de 'overloop';
temporisaties verplaatsten volgens de minister van Financiën de moeilijkhe
den naar de periode na 1954.84
Drees, die toch al van mening was dat de defensie-uitgaven te hoog wa
ren85, moest met lede ogen toezien dat het steeds duidelijker werd dat de mi
litaire uitgaven na 1954 niet meer naar ƒ 1 miljard zouden terugvallen. In
september 1952 constateerde hij dat er inmiddels 'voor honderden miljoenen'
was overgeschreven naar jaren die na het vierjarenplan kwamen. De premier
benadrukte nog eens dat alleen al daarom absoluut aan het plafond van ƒ 1,5
miljard vastgehouden moest worden. Staf zei niet te vragen voor de jaren
1955 en 1956 het plafond op ƒ 1,5 miljard te stellen, 'doch wel om deze kwes
tie open te laten en het tot nu toe gevoerde beleid voort te zetten'.86 Het ka-
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binet was zich er voortdurend van bewust dat de temporisaties de toekom
stige regering zouden binden. Toch ging men stilzwijgend akkoord met Stafs
voorstellen. Het was duidelijk dat Nederland zich niet kon permitteren ach
ter te blijven, zeker niet gezien de grote inspanningen die de Verenigde Sta
ten zich getroostten. Verder versterkte de Amerikaanse hulpverlening de
dollarpositie.

Zorgen over de geallieerde strategie
Intussen baarden de strategische opvattingen binnen de NAVO het Neder
landse kabinet grote zorgen. Officieel ging de alliantie sinds eind 1950 uit
van het concept van een voorwaartse verdediging, zover mogelijk naar het
oosten. Hiervoor was de zogenaamde Rijn-IJssel-linie gecreëerd. In dat plan
zou reeds een deel van Nederland onverdedigd blijven, maar de regering
vreesde dat in de praktijk het gehele land zou worden opgegeven omdat de
grote bondgenoten in het geheim afwijkende strategische opvattingen erop
na zouden houden. Er was een groeiend gevoel dat van Franse zijde alleen
met de verdediging van Frankrijk rekening werd gehouden, terwijl de Ame
rikanen en de Britten van plan zouden zijn zich bij een conflict geheel van
het continent terug te trekken. Om begrijpelijke redenen steunde de Neder
landse regering de officiële NAVO-strategie en was zij ook bereid daar de
consequentie uit te trekken: de voorwaartse verdediging zou alleen te ver
wezenlijken zijn als Duitsland erbij betrokken werd. De Nederlandse rege
ring bleef daarom hameren op een directe Duitse betrokkenheid bij de
NAVO.87
Nederland probeerde tevergeefs bij de bondgenoten duidelijkheid te krij
gen over de strategische problemen. Gedurende 1952 namen de onbehaag
lijke voortekenen in aantal toe. Zo bleek Nederland in april van dat jaar niet
meer als 'firm base' genoemd in een verdedigingsplan van de chef-staf van
de geallieerde centrale sector. Staf en Hasselman bepleitten in de NAVO het
belang van het behoud van Rotterdam als aanvoerhaven, maar zij kregen
over de status van de stad geen duidelijkheid.88

De Europese Defensiegemeenschap89
Hoewel de Europese Defensiegemeenschap een zaak was die bij uitstek de
defensie aanging, was zij met name bedoeld als oplossing van een politiek
probleem. De herbewapening van de Bondsrepubliek kon alleen langs di
plomatieke weg worden bereikt. De kwestie viel daarom vooral onder de
ministers van Buitenlandse Zaken. Het onderwerp komt in dit boek dan ook
in het desbetreffende hoofdstuk aan de orde. Hieronder wordt slechts kort
ingegaan op enkele aspecten die de defensie-opbouw direct betroffen.
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Het Franse voorstel voor een Europees leger, te vormen door de EGKSlanden, was voor Nederland onacceptabel. De regering gaf verreweg de
voorkeur aan een oplossing van het Duitse probleem in het kader van de
NAVO. Zij vreesde voorts eindeloos geharrewar met als gevolg een vertra
ging van de opbouw van de westerse defensie in het algemeen en van de
Duitse bijdrage daaraan in het bijzonder. Ook het niet-meedoen van Enge
land maakte het plan onaantrekkelijk. Het kabinet was van mening dat de
fensie het sluitstuk moest zijn van de Europese eenwording, te realiseren na
dat integratie op economisch, monetair en politiek gebied tot stand was ge
komen. Alleen Nederland nam slechts als 'waarnemer' deel aan de conferen
tie over het Franse voorstel, een conferentie die in februari 1951 in Parijs be
gon en die zou leiden tot de ondertekening van het EDG-verdrag op 27 mei
1952.
Nederland was evenwel niet in staat de ontwikkeling van de EDG tegen te
houden. In de zomer van 1951 besloot de Amerikaanse regering haar opposi
tie tegen het plan op te geven. Gezien de Franse opstelling was de EDG de
enige mogelijkheid om Duitsland bij de defensie van Europa te betrekken.
Na deze koerswijziging zette Washington alles op alles om de EDG te laten
slagen. Hierdoor was de Nederlandse positie onhoudbaar geworden. In sep
tember besloot het kabinet dat Nederland als volwaardige deelnemer tot de
conferentie zou toetreden. Tijdens de onderhandelingen slaagde Nederland
erin de binding met de NAVO te verstevigen en de supranationale bevoegd
heden van de EDG te beperken, maar het was verder gedwongen bepalingen
te aanvaarden over een gemeenschappelijk defensiebudget en een gemeen
schappelijk bewapeningsprogramma.
Militair gezien waren de bezwaren tegen de EDG aanzienlijk. Te voorzien
was dat uniformering van zaken als opleidingen, diensttijd en salariëring
voor grote problemen zou zorgen. De vrees bestond ook dat een gemeen
schappelijk defensiebudget tot onoplosbare problemen aanleiding zou ge
ven. Nederland was bang dat de grote mogendheden hier de dienst zouden
uitmaken. De geschetste strategische problemen in de NAVO, met name de
Franse opvattingen hierover, maakten de Nederlandse regering nog minder
enthousiast. Staf zag als grootste gevaar dat de regering geen zeggenschap
meer zou hebben over de inzet van de krijgsmacht. Hij pleitte ook voor een
overgangsperiode langer dan tot 1954, opdat de Nederlandse opbouwplannen ongestoord konden worden uitgevoerd.90

Hoofdzaken in de Defensiecommissie
Zwaardere rol
In de loop van 1950 was de Defensiecommissie een steeds belangrijker rol
gaan spelen in de besluitvorming over het defensiebeleid.91 Aanvankelijk
leek dat slechts een gevolg van het feit dat in de loop van het jaar de com622
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missie gedwongen werd allerlei standpunten in te nemen omdat de Kamer
bij ontstentenis van begrotingen niet over het beleid kon beraadslagen. Maar
steeds duidelijker werd dat de commissie haar centrale positie vooral ont
leende aan het feit dat haar besloten zittingen zich beter dan de bijeenkom
sten van de Staten-Generaal leenden voor een gedachtenwisseling over de,
veelal geheime, militaire aangelegenheden. Herhaaldelijk ging de minister
de beantwoording van bepaalde vragen in de Kamers uit de weg. Om 'vei
ligheidsredenen' waren sinds 1948 CPN-Ieden uit de commissie geweerd.
Het was dan ook geen wonder dat van de zijde van de CPN fel werd gepro
testeerd tegen de rol van de commissie. H. Gortzak sprak van 'een aantasting
van de democratische rechten van het werkende volk'. Tijdens het debat over
de defensiebegrotingen, in mei 1951, merkte hij op 'dat in deze kamercom
missie steeds meer de zaken worden afgedaan, die in het openbaar behan
deld (...) dienen te worden'.92
De Defensiecommissie was geen gewone vaste kamercommissie, maar een
staatscommissie. Het verschil uitte zich zowel in de samenstelling, als in de
taakomschrijving. De leden (in totaal veertien, die bij KB werden benoemd)
waren afkomstig uit beide Kamers. KVP, PvdA, VVD en ARP hadden elk
drie leden, de CHU slechts twee, maar deze partij leverde de voorzitter, Ti
lanus. De commissie kende ook een tiental 'adviserende leden', meestal hoge
officieren uit landmacht en marine. Naast de controle van de besteding van
de middelen, een bevoegdheid die een gewone kamercommissie ook had,
was het de taak van de Defensiecommissie de minister in beleidszaken te
adviseren. De leden hadden een geheimhoudingsplicht. In augustus 1950
was een wijziging tot stand gekomen in het statuut van de commissie. Hier
door werd het mogelijk dat zij ook zonder aanwezigheid van de militaire
adviserende leden vergaderde.93 De Defensiecommissie kwam in de periode
1948-1950 acht a tien maal per jaar bijeen, in 1951 en 1952 vijftien maal per
jaar. Deze toename betekende dat de commissie (buiten de vakantieperiodes)
tweemaal per maand vergaderde; dat was vermoedelijk iets vaker dan de ka
mercommissies van andere beleidsterreinen. De minister en staatssecreta
rissen ) waren meestal aanwezig. De meest uiteenlopende zaken kwamen
aan de orde. In 1951-1952 werd onder meer aandacht besteed aan portvrij
dom voor militairen die in Nieuw-Guinea dienden en aan de herinvoering
van de groetplicht voor onderofficieren. Anders dan in de jaren daarvoor
kreeg de Koninklijke Marine nauwelijks aandacht in de Defensiecommissie.
Het was duidelijk dat de politieke problemen rond de vloot waren opgelost
en dat de opbouw volgens plan verliep. Dat laatste gold ook voor de lucht
strijdkrachten. Het enige onderwerp dat dienaangaande nogal eens werd
aangeroerd, was het aantal ongevallen. Zowel in de commissie als in de Ka
mer wist Staf de ongerustheid over dit verschijnsel weg te nemen. Materieelstoringen speelden nauwelijks een rol; veeleer was onervarenheid van de
piloten de boosdoener. Helaas konden jonge piloten slechts door werkelijke
oefeningen vliegervaring opdoen. Staf sprak van 'een blijvend probleem'.94
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Overigens maakten minister en luchtmachtofficieren duidelijk dat het aantal
ongelukken internationaal gezien relatief niet hoog was. Maar het belang
rijkste onderwerp was toch de totstandkoming van de Nederlandse bijdrage
aan de bondgenootschappelijke defensie. Vooral de problemen rond de op
bouw van de landstrijdkrachten vroegen de aandacht. De gedachtenwisseling hierover was tamelijk openhartig. De notulen van de vergaderingen ma
ken echter niet duidelijk hoe gedetailleerd de informatie van de minister of
van de chef-staf aan de commissie was. De verslagen geven het besprokene
namelijk niet altijd even helder weer. Soms is expliciet vermeld dat een toe
lichting van de minister niet werd genotuleerd, soms is dat niet het geval.

Meningsverschillen in de generale staf
De Defensiecommissie kreeg in april 1951 een eerste versie van de defensie
nota in te zien. Tijdens de bespreking ervan werd de commissie opgeschrikt
door forse kritiek op het opbouwplan voor de landmacht van de zijde van de
adjunct-chef van de generale staf, generaal-majoor J.D. Schepers. Schepers
was adviserend lid van de commissie. Naar zijn oordeel waren de plannen te
ambitieus. Ze hielden er geen rekening mee dat het opgebouwde ook op
langere termijn in stand gehouden moest worden. Een eenvoudige rekensom
toonde aan dat zulks de financiële en personele macht van Nederland ver te
boven zou gaan.
Schepers wees er allereerst op dat Nederland naast de beoogde vijf divi
sies voor de NAVO-defensie ook een omvangrijke macht aan zogenaamde
territoriale troepen zou opbouwen. Deze troepen hadden tot taak de orde te
handhaven en op te treden tegen eventuele activiteiten van een 'vijfde colon
ne’. Verder moesten zij optreden tegen luchtlandingsoperaties achter het
front en tegen vijandelijke eenheden die door de verdediging waren gebro
ken.95 Zoals verderop zal blijken waren de commissieleden hierover nau
welijks geïnformeerd. Ook in de uiteindelijke versie van de defensienota was
slechts sprake van de vorming van 'een aantal territoriale troepen'96 De be
veiliging van het achterland was, zo legde Schepers uit, volgens de NAVO
een nationale taak, waarvoor de regeringen zelf de nodige strijdkrachten
moesten opbrengen. Over de omvang van deze troepenmacht bestond ook in
de generale staf onduidelijkheid. Zeker was dat het om een aanzienlijk aantal
ging. Schepers ging uit van ongeveer 75.000 man, dat wil zeggen dat onge
veer de helft van de totale capaciteit aan mankracht en materieel eraan be
steed zou worden. De historicus J.W. Honig verklaart de behoefte aan zo'n
grote macht uit de traumatische ervaring met Duitse parachutisten in de
meidagen van 1940. De Amerikanen vonden de voornemens op dit stuk ech
ter buiten elke proportie. Zij meenden dat Nederland deze inspanning beter
in zijn NAVO-bijdrage kon steken en stelden dat de territoriale divisies dan
ook nauwelijks in aanmerking zouden komen voor militaire hulp.97
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Hoe dat ook zij, Schepers, die de Amerikaans-Nederlandse meningsver
schillen overigens niet noemde, meende dat de regering een keuze diende te
maken. Moest het zwaartepunt liggen bij de bondgenootschappelijke verde
diging of bij de bescherming van het eigen territoir? Vervolgens moest wor
den vastgesteld hoeveel het Nederlandse volk jaarlijks kon opbrengen, niet
alleen tot 1954, maar ook daarna, 'aangezien men het Leger niet alleen moet
opbouwen, doth het ook in stand moet houden'. Schepers voorspelde dat,
als er geen keuzes gemaakt werden, de defensiebegroting veel langer dan de
beoogde vier jaar op het hoge niveau gehouden zou moeten worden, omdat
een vredesorganisatie werd opgebouwd die in 1955 niet meer kon worden
afgebroken en die dan veel meer zou kosten dan werd voorzien, bijvoor
beeld in verband met onderhoud en vervanging van materieel. Met deze
mededeling roerde de generaal een tweede gevoelig punt aan. Een eenvou
dige rekensom toonde aan dat alleen al de instandhouding van de vijf divi
sies (dat wil zeggen exclusief de territoriale troepen) na 1954 ƒ 1,5 miljard
zou kosten, terwijl de regering slechts ƒ 1 miljard wilde spenderen (waarvan
ƒ 600 miljoen voor de landmacht)! Tot 1954 zou de Amerikaanse hulp aan
zienlijk zijn. Men verwachtte dat zij ongeveer even groot zou zijn als het Ne
derlandse defensiebudget. Maar het leek Schepers uitgesloten dat het ont
brekende bedrag van minstens ƒ 1 miljard tot in lengte van dagen jaarlijks
door de Amerikanen zou worden opgebracht. De houding 'wie dan leeft, wie
dan zorgt' achtte hij bijzonder gevaarlijk. De generaal was van mening dat
beter een klein, goed uitgerust leger kon worden opgebouwd.98
De Defensiecommissie werd door de kritiek overvallen. Ook Staf leek vol
komen verrast door het optreden van Schepers dat een opmerkelijke twee
spalt binnen de generale staf blootlegde. De minister had aanvankelijk wei
nig verweer. Hij gaf een lange uiteenzetting over het grote belang van de
Amerikaanse militaire hulpverlening. De vorming van vijf divisies was een
'absolute voorwaarde' om in aanmerking te komen voor die hulp. 'In deze
internationale samenwerking moeten wij vooral geen negatieve houding
aannemen', aldus Staf. Maar de minister moest toegeven dat aan de plannen
ook consequenties op de langere termijn verbonden waren en dat 'een groot
kapitaalsverlies' dreigde als vanaf 1954 niet minstens hetzelfde hoge bedrag
ter beschikking zou staan. Staf wilde evenwel voorlopig niet verder kijken
dan 1954. De teneur van zijn betoog was dat er, na alle moeilijkheden, 'nu
tenminste een plan en een budget' waren waarvan de realisatie mogelijk
was. Daarvan moest niet meer worden afgeweken. Bovendien hadden de
geallieerde militairen, en vooral Eisenhower, er hun voldoening over uitge
sproken.99
De crux van het conflict was de keuze voor de korte of de lange termijn.
Schepers wees terecht op de gevolgen van het beleid op langere termijn,
maar Staf en Hasselman konden in feite weinig anders dan de onmiddellijke
problemen voorrang te geven. De druk om snel een defensiemacht op te
bouwen was immens. De NAVO-top keek voortdurend over de schouders
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mee. Om in aanmerking te komen voor de zo profijtelijke Amerikaanse hulp
moest Nederland, in elk geval op papier, voldoen aan de bondgenootschap
pelijke verwachtingen.100 'Wij hebben slechts rekening te houden met het
feit, dat de Russen voor de deur staan. Het gaat er om in de komende 2 tot 3
jaar de Westerse beschaving te redden en het gaat niet om instandhouding
voor onbepaalde tijd', aldus Hasselman. Staf stelde dat er afspraken gemaakt
waren in de NAVO en dat Nederland zich daaraan diende te houden. Hij
meende 'dat wij niet meer over de opbouw moeten praten, deze moet thans
zo snel mogelijk geschieden. Is deze opbouw eenmaal geschied dan zullen
de noodzaak en de mogelijkheden opnieuw moeten worden bekeken.'101
Gegeven het feit dat de commissie ook in het verleden had laten blijken
voorrang te willen geven aan de oplossing van de onmiddellijke problemen
en zich bereid had getoond daarvoor aanzienlijke financiële offers te bren
gen, lag het in de rede dat het parlement ook nu bereid zou zijn de minister
te steunen. Maar kennelijk was Staf niet zo zeker van zijn zaak. Zijn onze
kerheid zal zijn aangewakkerd door het verzoek van de commissie om een
notitie, waarin Schepers zijn denkbeelden nader uiteen zou zetten. Tijdens
de volgende vergadering, op 10 mei, zonder de adviserende leden, vond Staf
het kennelijk noodzakelijk de generaal ook persoonlijk aan te vallen. De mi
nister verklaarde weliswaar te waarderen dat de generaal voor zijn mening
uitkwam, maar de wijze waarop dit geschiedde vond hij 'onbeschaamd':
'Ook (...) als adjudant-chef van de generale staf brak hij veel plannen af, maar
kwam zelf nooit met een positief plan naar voren.’ Tevens verbond de minis
ter Schepers’ naam met die van de verguisde ex-chef-staf Kruis102, ook al
waarschuwde Schepers voor de ondraaglijke financiële consequenties van
het beleid, terwijl Kruis juist voortdurend meer geld voor defensie had ge
vraagd: 'De generaal Schepers behoorde tot de allernaaste medewerkers van
generaal Kruis en had na diens vervanging (...) zijn ontslag moeten vra
gen.'103
Deze evenzeer onbeschaamde actie laat zich wellicht verklaren door de
overgevoeligheid van de politieke leiding voor eigenzinnige generaals na de
ervaringen met Kruis. Maar de commissieleden waren er weinig gelukkig
mee. Alleen Tilanus meende dat het de generaal aan tact ontbrak. De overige
leden verdedigden het optreden van Schepers. De informatie die hij hun gaf
was tenslotte bijzonder waardevol. J.J. Vorrink (PvdA) zei graag te zien 'dat
de adviserende leden meer hun mening zeggen, men moet ze altijd "provo
ceren"'. G. Vonk (W D ) vond dat Schepers, die door zijn openhartigheid zijn
positie in gevaar had gebracht, te zwart gemaakt werd. Hij wees er terecht
op dat de generaal op verzoek van de commissie een memorandum voorbe
reidde en dat hij dus niet 'afgemaakt' mocht worden.104 De commissie kon
echter niet voorkomen dat de generaal een andere functie kreeg. Hij werd ter
beschikking gesteld van de minister 'voor bijzondere opdrachten'. Kort na
zijn laatste optreden in de Defensiecommissie maakte hij een inspectiereis
naar Suriname.
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Tijdens die laatste vergadering, op 24 mei, wees Schepers andermaal op
het gevaar een leger op te bouwen 'zonder aan de instandhouding te den
ken'. Maar zijn pleidooi was tevergeefs. Hoewel sommige commissieleden
opmerkten dat de generaal wel eens gelijk zou kunnen krijgen, kozen zij uit
eindelijk unaniem voor het korte-termijnbeleid van de minister. 'De enige
mogelijkheid is (...) te hopen dat de Regering gelijk zal blijken te hebben', al
dus G. Vixseboxse (CHU). Ook Vonk en J.A.H.J.S. Bruins Slot (ARP) meen
den 'dat er geen andere mogelijkheid is dan de Regering te volgen'. Jhr.
G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck (KVP) zei het als 'een bezwaar' te voelen dat
Schepers in zijn kritiek te veel uitging 'van hetgeen er over vier jaren moet
geschieden, terwijl het zeer wel mogelijk is, dat wij niet zolang de tijd heb
ben. Door thans weder over de opzet te gaan spreken wordt het bestaande
plan aangevochten waardoor wederom een niet te aanvaarden vertraging
zou ontstaan.' Vorrink vatte samen: 'Er is een noodtoestand en er moet geimproviseerd worden om deze het hoofd te bieden. Mocht het blijken dat in
1954 de noodtoestand blijft bestaan, dan zullen we die toestand op dat tijd
stip onder het oog moeten zien. Amerika zal ons, na alles wat zij in de op
bouw heeft bijgedragen, zeker niet in de steek laten bij de instandhouding,
mocht dit noodzakelijk blijken.'105
Veel aandacht besteedde de commissie aan de territoriale troepen. Op
merkelijk genoeg ging men daarbij geheel voorbij aan Schepers' pleidooi
voor de noodzaak van een keuze. Integendeel, de omvang speelde geen en
kele rol; iedereen was ervan overtuigd dat een omvangrijke troepenmacht
noodzakelijk was. De kritiek richtte zich uitsluitend op het feit dat die troe
pen buiten de NAVO zouden vallen. De leden namen het Schepers zelfs
kwalijk dat hij daarvoor zou hebben gepleit! Zo kon J.J. Fens (KVP) 'de con
ceptie van generaal Schepers ten aanzien van de Atlantische verdediging'
niet waarderen. Schepers slaagde er niet in de commissieleden ervan te over
tuigen dat de plannen voor territoriale troepen niet van hem afkomstig wa
ren, maar van Hasselman en Staf. Hier was duidelijk spraakverwarring in
het spel als gevolg van een slechte geinformeerdheid van de commissie. Staf
en Hasselman, die hierover merkwaardig genoeg geen vragen kregen, hiel
den zich in deze vergadering wijselijk op de vlakte, doch oordeelden het
nodig de commissie, nadat het rapport van Schepers van tafel was en nadat
Fens en Vonk ook in de Kamer om inlichtingen hadden gevraagd, toch nader
te informeren. Dat gebeurde op 28 juni. Ook toen kwam slechts aan de orde
dat aan de territoriale troepen een speciale positie werd toegekend buiten de
NAVO-defensie. Staf antwoordde dat dat moeilijk anders kon.106
Een interessant gevolg van Schepers’ optreden was dat de 'lagere' militai
ren uit de commissie verdwenen. Reeds in juni merkte de minister op dat het
aantal adviserende leden te groot was. Hij stelde voor alleen de drie chefs
van staven als adviserende leden aan te houden. Hieruit bleek nog eens hoe
zeer Staf in zijn wiek geschoten was door het optreden van de generaal. Zijn
voorstel kreeg de steun van de commissie. Alleen Vorrink bracht bezwaren
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naar voren; hij vond het een voordeel 'dat er door de aanwezigheid van de
adviserende leden een ongezocht contact bestaat met de burgerleden', maar
ook de PvdA-voorman kon zich uiteindelijk met het voorstel verenigen.107
De beslissing was overigens in lijn met de eerder geuite wens om de com
missie vooral 'politiek' te laten zijn. In augustus 1950 was het statuut van de
commissie gewijzigd waardoor het mogelijk werd dat zij ook zonder aanwe
zigheid van de adviserende leden vergaderde. Maar het gevolg was, zoals
Vorrink opmerkte, inderdaad een zekere verarming van de discussie. Van
eventuele onderlinge meningsverschillen in de top van de krijgsmacht, zoals
tussen Hasselman en Schepers, bleef de commissie voortaan onkundig.
Intussen drongen echo's van de discussie over de prognoses voor de pe
riode na 1954 door in de Kamer. Tijdens het begrotingsdebat eind mei stel
den Vonk, Tilanus en Bruins Slot er vragen over. Tilanus zou uiteindelijk
voor de minister, zijn partijgenoot, kiezen. Hij meende dat de vraag niet te
beantwoorden was: '(...) niemand kan zien hoe de wereld er in 1954 zal uit
zien.' Vooral Bruins Slot toonde zich evenwel vasthoudend in zijn bezorgd
heid. Hij noemde het legerplan 'één grote speculatie' en maande de regering
zich tijdig rekenschap te geven van de grote problemen die de instandhou
ding van het opgebouwde leger zouden geven. Staf sloot zich aan bij Tilanus'
woorden en weigerde ook in tweede termijn ronduit iets te zeggen over de
hoogte van het defensiebudget na 1954. Waarom, zo repliceerde Bruins Slot
niet onterecht, had de regering zich dan bij monde van Drees in maart uitge
sproken over het budget na 1954?108 Gezien de discussie in de Defensiecom
missie, is het duidelijk dat het hier niet ging om een spelletje 'houd je aan je
woord'. Achter de woorden van Bruins Slot ging een reële bezorgdheid
schuil die hij met de andere commissieleden deelde. Staf weigerde zich dus
ook in de Kamer te committeren. De parlementariërs legden zich hier uitein
delijk gelaten bij neer. Bij de volgende begrotingsbehandeling zouden zij er
nauwelijks nog op terugkomen.

Een defaitistische pers?
De felle buitenlandse kritiek (met name vanuit de VS) eind 1950, begin 1951
op het defensiebeleid was in Nederland hard aangekomen. Ze had een be
langrijke rol gespeeld in de beslissing de defensie-uitgaven te verhogen. Het
was daarom begrijpelijk dat nog jaren daarna de internationale reacties ge
voelig lagen. Dat verklaart waarom Staf en Hasselman, om hun beleid kracht
bij te zetten, in vrijwel elke vergadering van de Defensiecommissie in 1951
om het hardst benadrukten dat de NAVO-top (met name de opperbevelheb
bers generaal Eisenhower en veldmaarschalk B.L. Montgomery) 'zeer tevre
den' was met de Nederlandse inspanningen. Dit was niet erg geloofwaardig
omdat tegelijkertijd overduidelijk bleek dat het in de praktijk nog helemaal
niet zo goed ging met de landmacht. Zoals wij zagen, toonde vooral het Pen-
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tagon zich niet zo tevreden over de gang van zaken in de landmacht als Staf
deed voorkomen. In juni 1951 uitte zelfs president H.S. Truman zijn onge
noegen over de Nederlandse prestaties. Maar de minister was nog niet be
reid dit toe te geven.
Toen Staf in november 1951 plotseling aankondigde dat de Nederlandse
prestaties in een NAVO-rapport waarschijnlijk ongunstig beoordeeld zou
den worden, verbaasde Vorrink zich hierover, want hij kon een en ander niet
rijmen met het feit 'dat we (...) een tijd geleden nog gunstig beoordeeld wer
den'.109 Staf bleef bij zijn standpunt en kritiseerde de berichtgeving in de
pers over de 'vermeende ontevredenheid' van de bondgenoten: 'In tegenstel
ling met verschillende publikaties, zijn de Amerikanen ervan overtuigd, dat
Nederland met de opbouw van het militaire apparaat "bij" is.'110 Opmerkelijk
is dat de commissieleden berustten in deze toch tegenstrijdige berichten over
de internationale beoordeling van het Nederlandse defensiebeleid. Een ver
klaring hiervoor is wellicht de onvrede die er onder hen bestond over de
voortdurende buitenlandse bemoeienis. Algra (ARP) sprak van een onrede
lijke 'campagne' tegen Nederland.111
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Dat het met de opbouw van de landmacht niet goed zat, bleek onder meer
tijdens veldoefeningen. Ook enkele incidenten in legerkampen trokken de
aandacht. Vooral de grote herhalingsoefening in april/m ei 1951 was een fi
asco.112 De minister gaf toe dat het 'stafwerk' niet deugde. Naar aanleiding
van ongeregeldheden in het legerkamp Oisterwijk, enkele maanden later,
erkende Hasselman dat er 'gebrek aan tucht en discipline' heerste. Ook in
april 1952 ging er veel mis tijdens een grootscheepse herhalingsoefening.113
Nu pas verdedigden Staf en Hasselman zich met het argument dat het in het
licht van de snelle opbouw van de krijgsmacht uitgesloten was, dat er geen
fouten gemaakt werden en dat men pas in oktober 1954 zou kunnen spreken
van een 'afgerond geheel'.114
Staf en Hasselman waren niet tevreden over de berichtgeving over de
landmacht in de pers. Omdat de pers een belangrijke bron van informatie
was voor de kamerleden, werd de minister regelmatig met de berichten ge
confronteerd. Even regelmatig ventileerden minister en chef-staf hun onge
noegen. De dagbladen zouden meehelpen 'de discipline te ondermijnen'.
Volgens Hasselman deed de pers niets anders dan 'af te breken en te kanke
ren'. De commissieleden vroegen zich af of er misschien iets gedaan kon
worden in de zin van betere voorlichting. Hierop antwoordde Hasselman
dat de kranten 'uitstekend ingelicht' werden, 'maar het had er alle schijn van
dat ze niet ingelicht "wilden" worden'.115
Verschillende commissieleden noemden deze verwijten overdreven. Vol
gens E. Vermeer (PvdA) trof de pers 'niet alle blaam'. Algra vroeg zich af of
de klachten 'wel helemaal gegrond waren' en stelde dat kritiek 'heilzaam'
kon werken. A.B Roosjen (ARP) merkte terecht op dat het bijvoorbeeld bij de
problemen rond de oefeningen in 1952 niet ging om een incident, maar om
een herhaling van 1951. Een half jaar later moesten de commissieleden weer
uit de krant vernemen dat er veel schortte aan de Nederlandse bijdrage aan
een grote geallieerde oefening in oktober 1952.116 De twijfels in de commissie
over de manier waarop zij op de hoogte werd gehouden, bleven daardoor
bestaan. Dit was evenwel voor de commissieleden geen reden consequenties
uit een en ander te trekken. Ook hier was de gelatenheid opvallend. Kenne
lijk was Stafs opstelling acceptabel: enerzijds toonde hij realisme ten aanzien
van de grote problemen waarvoor hij stond, anderzijds was hij zeer gedeci
deerd in zijn afwijzing van 'ondermijnende' kritiek.

Wat kreeg de commissie wel te horen en de Kamer niet?
Hoewel uit de notulen niet altijd blijkt of het besprokene wel of niet geschikt
werd geacht voor behandeling in het parlement, is toch duidelijk dat Staf en
Hasselman graag veel zaken buiten de openbaarheid wilden houden. Zij lij
ken bijvoorbeeld de behandeling van de begroting voor 1952 zorgvuldig te
hebben geregisseerd. Nauwkeurig gaven zij steeds aan wat de commissiele-
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den geheim dienden te houden. Zo werden in de begroting geen gegevens
opgenomen over de om vang van de Amerikaanse militaire hulp. De minister
gaf een overzicht van 'verschillende financiële manipulaties' die daarvoor
noodzakelijk waren geweest. Hoe omvangrijk die 'manipulaties' waren blijkt
echter niet uit de notulen. Ook werd de kamerleden verzocht 'niet te spreken'
over het achterblijven van de Amerikaanse militaire leveranties en de conse
quenties die dat had voor de opbouw van de landmacht, waardoor onder
meer de manoeuvres eind 1952 in gevaar dreigden te komen. Staf wees erop
dat 'de vijand' daarover 'niet alles' wist. Ook mochten de kamerleden niet
reppen over de problemen rond de verdediging van Suriname en de Antil
len. Uit de notulen blijkt niet duidelijk wat hier het probleem was; vermoe
delijk bestond het voornamelijk uit de vraag of de taken van de landmacht
aldaar nu wel of niet definitief door de marine zouden worden vervuld.117
Intussen kan uit de notulen niet helemaal duidelijk worden opgemaakt
wat de commissieleden niet te horen kregen. Zoals wij zagen, bleek uit de
discussies in mei 1951 dat zij onvoldoende geïnformeerd waren over de terri
toriale troepen. Pas in juni deelde Hasselman hierover het nodige mee. Over
de toestand van de westerse defensie werden de commissieleden echter
grotendeels in het ongewisse gelaten. Naar aanleiding van een vraag van
Vorrink in november 1951 hoe het daar nu mee stond, antwoordde Staf dat
hij daarop niet mocht antwoorden. Een maand later ging de minister niet in
op een vergelijkbare vraag van Ruijs de Beerenbrouck.118 Alle geheimzinnig
heid ten spijt berichtte nota bene de NAVO zelf over de sombere toestand
van de westerse defensie, inclusief de gevolgen van de materiële tekorten.
Dit gebeurde toen de hoofdlijnen van het TCC-rapport openbaar gemaakt
werden. Staf zag zich hierdoor gedwongen de commissie nader in te lichten:
het bondgenootschap kon voorlopig niet verhinderen dat West-Europa bij
een sovjetaanval onder de voet gelopen zou worden. Pas in 1952 zou een be
langrijke barrière kunnen worden opgeworpen, terwijl zelfs in 1954 nog nau
welijks 'een bewegingsoorlog' gevoerd zou kunnen worden.119
Staf was uiterst zwijgzaam over de aantallen geallieerde divisies die wer
den opgebouwd. Intussen lijkt ook hier de (redelijk accurate) pers een be
langrijke aanvullende informatiebron te zijn geweest voor de commissiele
den.120 Zo wist Vermeer in oktober 1951 reeds te melden dat er in de NAVO
plannen zouden zijn ontwikkeld waardoor de Nederlandse divisies op een
andere sterkte gebracht zouden worden.121 Vermoedelijk doelde hij op het
TCC-onderzoek. Formeel werden de TCC-aanbevelingen in februari 1952
door de NAVO aanvaard, maar eind 1951 was al duidelijk dat de Nederland
se defensieplannen moesten worden aangepast. Staf gaf aanvankelijk geen
antwoord op Vermeers vraag. Pas in november liet hij weten dat dergelijke
aankondigingen zouden verschijnen. Hij tekende daarbij aan dat Nederland
niet veel aan zijn legeropbouw meer zou kunnen veranderen.122
Een maand later was duidelijk geworden dat Nederland zich wèl zou
moeten conformeren aan de nieuwe NAVO-richtlijnen. 'In onze organisatie
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zal beweging moeten blijven’, was nu het standpunt van de minister die
daarop een juiste uiteenzetting gaf van de vermoedelijke consequenties hier
van voor de Koninklijke Landmacht. De 'parate’ divisie zou worden opge
deeld in twee 'kern'-divisies. De reservedivisie (uit de herhalingslichtingen)
zou worden gebruikt om de twee kerndivisies aan te vullen. Daarenboven
werd nog een derde divisie gevormd. De vierde en vijfde divisie zouden
meer 'loshangers' worden dan voorheen het geval was, hetgeen betekende
dat de vorming ervan min of meer op de lange baan werd geschoven. 'Alles
moet echter nog overzien worden vóór het nemen van definitieve beslissin
gen mogelijk zal zijn', aldus Staf. Het lijkt erop of deze veranderingen, vooral
het gegoochel met divisie-aantallen, voor de kamerleden nauwelijks te vol
gen waren. Vermeer bekende dat het hem 'moeilijk valt om een begrip te
krijgen van de gegeven getallen'.123
Het kabinet besloot dus de NAVO-aanbevelingen te volgen, ondanks het
bezwaar dat het legerplan wederom moest worden omgewerkt. In de zomer
van 1952 werkte de generale staf het nieuwe opbouwplan uit. Het kabinet
gaf er in september zijn goedkeuring aan. De maand erop werd de Defensie
commissie nader ingelicht. De commissieleden voelden zich duidelijk onbe
haaglijk over het feit dat er nu alweer een nieuw opbouwplan op tafel lag,
dat Staf even stellig verdedigde als hij in april/m ei 1951 had gedaan met het
vorige plan. Roosjen vroeg zich af of dit nu werkelijk het 'definitieve plan'
was. Evenals in 1950 en 1951 kregen de commissieleden de verzekering dat
het hier inderdaad niet meer om een experiment ging. Staatssecretaris Moor
man zei blij te zijn dat 'we nu eindelijk precies weten wat we "moeten" doen
en wat we "kunnen" doen’. Terecht wezen Vermeer en Fens erop dat ver
schillende aspecten te voorzien waren geweest. Reeds in september 1950
hadden zij daar in de Kamer voor gewaarschuwd. Ook wezen de commissie
leden erop dat de nieuwe plannen toch logisch aansloten op de waarschu
wingen van generaal Schepers een jaar tevoren over een te grote opbouw.
Staf meldde 'dat we op het ogenblik doen, hetgeen de beste militaire deskun
digen in de wereld ons geadviseerd hebben' en dat het oude en het nieuwe
plan financieel vrijwel met elkaar overeenkwamen. Daar hoefden de com
missieleden zich dus geen zorgen over te maken.124 Ook in de Kamer waar
schuwden de woordvoerders tegen een nieuwe verandering in de opbouwplannen, zoals Vorrink in november 1951: 'Hiervan moet naar mijn stellige
overtuiging een heilloze vertraging en een nog heillozer verwarring worden
gevreesd.' Volgens Roosjen zou Nederland nooit parate troepen krijgen
'wanneer wij aan het corrigeren blijven'.125
Net als in 1950 en 1951 had de Defensiecommissie geen andere keuze dan
het nieuwe plan te accepteren. Maar het was niet verwonderlijk dat de twij
fels van de matig geïnformeerde commissieleden bleven bestaan. Die twijfels
werden mede gevoed doordat de minister ook op een ander terrein geen
volledige duidelijkheid kon geven, zoals hierna zal blijken.
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Fluiten in het donker
Zoals wij hierboven zagen, maakte men zich in de politieke en militaire top
in Den Haag in 1951-1952 ernstig zorgen over de strategische concepties en
de operationele plannen van de NAVO. Met name de Amerikaanse bereid
heid om het Europese continent te verdedigen werd in twijfel getrokken. De
(internationale) pers was ook hier een belangrijke informatiebron voor de
kamerleden. Zij berichtte regelmatig dat Nederland niet verdedigd zou wor
den. De commissieleden waren hierover hevig verontrust. Stafs reactie was
tegenstrijdig. Enerzijds erkende hij 'dat wij ons onbehaaglijk gevoelen omdat
wij niets weten van de operationele plannen'.126 In juli 1952 gaf Hasselman
een uiteenzetting over de strategische denkbeelden in de NAVO. Hiervan
werden geen notulen gemaakt, maar kennelijk was de ernst van de situatie
toch duidelijk geworden. Aan het slot waren in elk geval alle leden 'een
stemmig van oordeel dat het nodig is om langs alle daartoe geschikte wegen
naar voren te brengen dat de verdediging van het Nederlandse territoir be
paald zeer belangrijk is te achten in NATO-verband'.127 Anderzijds deed Staf
soms alsof er niets aan de hand was. In juni 1952 zei hij toch de indruk te
hebben dat de NAVO zou vasthouden aan het Rijn-IJssel-plan. In oktober
was hij van mening dat de verdediging van Europa voor de Amerikanen
voorop stond. 'Verschillende aanwijzingen en berichten die een andere rich
ting uitgaan, geven geen juist beeld', aldus de minister. Nederland behoefde
zich dus niet ongerust te maken. De speculaties in de pers over de Ameri
kaanse bereidheid Europa te verdedigen vond hij daarom bedenkelijk.128
Ook in het openbaar nam Staf deze houding aan. Zo schreef de minister in
antwoord op kamervragen van C.P.M. Romme (KVP) naar aanleiding van
een artikel uit augustus 1952 in de New York Times, dat de berichtgeving niet
juist was en dat het kabinet op het standpunt stond 'dat aan de zware Neder
landse defensie-inspanning in geallieerd verband de zekerheid van gealli
eerde verdediging van Nederland in geval van een aanval onverbrekelijk
verbonden behoort te zijn'.129 Staf kon natuurlijk niet toegeven dat de verde
diging van Nederland voorlopig kansloos was, maar zijn mededelingen hier
over aan de Defensiecommissie waren tegenstrijdig.
Al bij al werd de Defensiecommissie geconfronteerd met drie majeure
problemen. Allereerst was daar de kwestie van de financiële inspanning.
Deze was weliswaar opgelost voor de jaren tot 1954, voor de periode daarna
kon de commissie evenwel geen duidelijkheid krijgen. Ten tweede riepen de
resultaten van die inspanning vragen op. Over de opbouw van de landmacht
bestond grote onduidelijkheid. Met de minister konden de kamerleden
slechts hopen dat de plannen inderdaad resultaat zouden hebben. Tenslotte
was er het probleem van de geallieerde strategische plannen. Ook hierover
kon Staf de twijfels in de Defensiecommissie niet wegnemen. Alle onzeker
heden ten spijt gaven de kamerleden de minister het groene licht. De afhan
kelijkheid van de VS veroorzaakte een stemming van gelatenheid.
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De Defensiecommissie over de EDG
In de Defensiecommissie werd ook veel gesproken over de NAVO-conferenties die regelmatig werden gehouden en natuurlijk ook over het overleg
over de Europese Defensiegemeenschap. De commissie kreeg veel informatie
over het NAVO-overleg dat in 1951-1952 vooral ging om de herstructurering
van het bondgenootschap van een politieke naar een militaire organisatie.
Het is echter de vraag hoeveel van deze informatie inderdaad geheim was.
Veel van het besprokene kwam uiteindelijk in de internationale pers te
recht.130 Het plan voor een 'Europees leger' was bedoeld om een vooral poli
tiek probleem op te lossen. De ingewikkelde militaire aspecten, zoals de ma
teriële en personele integratie, werden daarbij nogal verwaarloosd. In de De
fensiecommissie kwamen deze aspecten aan de orde. Duidelijk bleek dat Staf
weinig heil in de hele onderneming zag. Een oplossing van de militair-technische problemen leek hem vooralsnog onmogelijk. Hij beschouwde het
overleg vooral als tijdverlies: de Duitse herbewapening werd erdoor ver
traagd. Maar Nederland kon weinig anders dan meedoen omdat de Ameri
kanen hun naam aan het welslagen van het project hadden verbonden. Staf
hamerde er evenwel op dat Nederland zo lang mogelijk zijn eigen weg zou
bewandelen opdat de wederopbouw van de landmacht voltooid zou kunnen
worden. Opmerkelijk is dat met name de katholieke en socialistische com
missieleden, die in de Kamer over het algemeen zeer pro-Europees waren en
ook voorstander waren van het EDG-project, de bezwaren van de minister
volmondig deelden.131 De NAVO diende prioriteit te krijgen, evenals de
herbewapening en de 'gelijkberechtiging' van Duitsland 'en dan verder zien
hoe het met de EDG moet', aldus Vorrink.132

Bij gebrek aan beter: details in de Kamer
Inleiding
Het gewicht van de besprekingen in de Defensiecommissie bleek het duide
lijkst uit het feit dat de begrotingsbehandeling in de Kamer in 1951 en 1952
nauwelijks nieuws opleverde wat betreft de grote lijnen van het beleid. De
debatten spitsten zich vooral toe op details. Met uitzondering van de com
munisten maakten de kamerleden weinig woorden vuil aan deze ontwikke
ling. Het waren vooral de kranten die een verband legden tussen het toege
nomen overleg in de commissie en de neiging van de woordvoerders om
zich in het openbaar te beperken tot details.133
Deze debatten krijgen hier toch enige aandacht omdat de positie van Staf
aan het begin van zijn carrière onverwacht niet zo sterk was als de instem
ming met zijn beleid zou doen vermoeden, ook al ging het om meningsver
schillen over details. Enkele van die details, zoals de Artillerie-Inrichtingen
en de Nationale Reserve, zijn interessant genoeg om hier kort aan de orde te
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stellen. Verder komt de houding van de Kamer tegenover de marine aan
bod.

Instemming met het beleid
Tijdens het debat over de defensienota en over de begrotingen voor 1951
bleek nog eens hoezeer de verschillende partijen instemden met het nieuwe
defensiebeleid. Vrij algemeen was er een gevoel van opluchting dat de rege
ring nu eindelijk de juiste beslissingen had genomen. Over het bestaan van
de sovjetdreiging bestond (met uitzondering van de CPN) geen verschil van
mening, evenmin als over de noodzaak van de opbouw van een sterke de
fensie in geallieerd verband. De Dreu (PvdA) verwoordde in de senaat het
algemeen gevoelen: 'AI zou het juist zijn dat Sovjet-Rusland geen oorlog
wenst, een feit is het dat de grote problemen, welke in de naoorlogse wereld
bestaan, slechts geregeld zullen kunnen worden, indien het machtseven
wicht tussen de partijen is hersteld.'134 Alleen de CPN verzette zich tegen
een verhoging van de defensie-uitgaven. Deze was volgens de communisten
onnodig. Een oplossing voor de internationale spanningen bood immers de
vredespolitiek van de Sovjet-Unie. De Amerikanen voerden een 'oorlogspoli
tiek'. De communisten zeiden met leedwezen te zien hoe Nederland zich
daaraan overleverde. Zij concludeerden dat regering noch parlement daar
door nog enige zeggenschap had over de uitgaven of over de krijgsmacht.
Volgens Gortzak was 'ons leger geen Nederlands leger meer (...), maar een
onderdeel van het Amerikaanse'.135
Aangaande de hoogte van het defensiebudget erkenden de overige
woordvoerders dat het onmogelijk was te berekenen wat nu precies het
maximum was dat Nederland kon opbrengen. Maar dat dat maximum met
ƒ 1,5 miljard per jaar toch wel bereikt was, daar was iedereen het over eens.
Alleen senator Ruijs de Beerenbrouck (KVP) vond dat het maximum des
noods hoger gesteld kon worden. Hij meende dat in een land als Nederland,
waar het sigarettenverbruik sinds 1935 met 146% was toegenomen en de alcoholomzet bijna was verdriedubbeld, men niet kon volhouden, 'dat ons
volk niet meer offers voor zijn vrijheid zou kunnen brengen'.136 Maar Ruijs
was een uitzondering. De overige woordvoerders deelden het standpunt van
Tilanus die sprak van een 'inspanning die in financieel, economisch en soci
aal opzicht toch eigenlijk onze krachten te boven gaat'.137 Tenslotte kreeg ook
de persoon van de minister alle vertrouwen. Verschillende woordvoerders
gaven er in mei 1951 blijk van dat zij in de Defensiecommissie onder de
indruk waren gekomen van Stafs organisatietalent en van zijn doortastende
optreden. Eindelijk leek een minister gevonden te zijn die de grote moeilijk
heden het hoofd zou kunnen bieden.138
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Stafs matige debuut
Gezien de overweldigende steun die hij meteen op alle belangrijke punten
kreeg, was het opmerkelijk dat Staf tijdens zijn eerste parlementaire optre
den op de details in het nauw gebracht werd.139
De kritiek was allereerst dat de minister nogal terughoudend was in zijn
antwoorden. Zo stelde hij dat algemene beschouwingen over het veilig
heidsbeleid thuishoorden bij Buitenlandse Zaken. Ook op het stuk van het
defensiebeleid was de minister zeer terughoudend met het geven van infor
matie. Verschillende malen verwees hij naar de Defensiecommissie. Verder
beperkte hij zich hoofdzakelijk tot het aanhalen van de defensienota. Over
sommige andere, minder geheimzinnige kwesties 'gleed' de minister, naar de
mening van de Kamer, al te gemakkelijk heen. Het ging dan vooral over de
tails, bijvoorbeeld over de problemen rond de vaccinatie van dienstplichti
gen. Staf beriep zich hier op de krijgstucht die in geval van ziekte tot genees
kundige behandeling verplichtte, maar de vraag was of preventief ingrijpen
daar onder viel. Daarom bepleitten veel kamerleden een wettelijke grondslag
voor de vaccinatie. Bruins Slot diende hiertoe een motie in, maar KVP, PvdA
en CHU zouden die niet steunen. Zij waren van mening dat de noodzaak
van vaccinatie erkend moest worden zolang er geen wettelijke regeling
was.140
Algemene onvrede was er over de slepende kwestie van de Nationale Re
serve (Natres), als in de jaren daarvoor. De defensienota maakte duidelijk
dat de regering aarzelde over de taakstelling van dit instituut.141 Zouden de
vrijwilligers, naast de taak van handhaving van de orde en rust in het bin
nenland, ook moeten optreden tegen de buitenlandse vijand? Het was dui
delijk dat de regering andere prioriteiten had. Er bestond al een gebrek aan
instructeurs en materieel voor de landmacht, laat staan dat die voor de Na
tres beschikbaar waren. Bovendien bleef de aanmelding nog steeds achter bij
de verwachtingen. Van alle zijden werd aangedrongen op een duidelijke
taakstelling. Fens sprak van 'een pijnlijk vraagstuk’ en ook Roosjen hekelde
de voortdurende besluiteloosheid.142 Aan PvdA-zijde begon men langzamer
hand te twijfelen aan het nut van de Natres. In de Eerste Kamer pleitte De
Dreu voor opheffing. Eind 1951 zou de regering zich eindelijk definitief uit
spreken over de taakstelling. Deze zou gericht zijn 'op elk militair optreden,
dat in het kader van de territoriale verdediging nodig zal blijken'.143 Maar de
problemen zouden ook daarna niet snel overwonnen zijn.
Ook de gang van zaken rond het bedrijf de Artillerie-Inrichtingen (AI) in
Zaandam was al omstreden geweest onder Drees-Van Schaik. Kamer en re
gering verschilden van mening over de toekomstige status van dit voormali
ge staatsbedrijf, dat tot 1940 een belangrijke leverancier was geweest van wa
pens en munitie voor het leger. Tijdens de Duitse bezetting was het bedrijf
een naamloze vennootschap geworden en was het overgeschakeld op de fa
bricage van civiele producten. De Kamer was sinds de bevrijding unaniem
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van mening dat de activiteiten van het bedrijf zo snel mogelijk weer in
hoofdzaak op de militaire productie gericht diende te worden. Ook moest de
AI weer een staatsbedrijf worden, vooral vanwege het belang van de pro
ductie voor defensie en de mogelijkheden van parlementaire controle daar
op. Het kabinet wilde evenwel dat het bedrijf een NV zou blijven. Omdat de
ministerraad nauwelijks aandacht aan het probleem schonk, is het moeilijk
de motieven van de regering te achterhalen. Staf merkte in de Kamer op dat
hij de opzet van een oorlogsindustrie wilde voorkomen en de mogelijkheid
wilde openlaten de industrie weer voor vreedzame doeleinden te gebrui
ken.144 Maar dat verklaart niet waarom de regering zo lang zou volharden in
haar weigering gehoor te geven aan de wensen van een grote kamermeer
derheid. In 1948 diende het kabinet-Beel een wetsontwerp in dat de NVstatus handhaafde.145 Het ontwerp zou evenwel nooit in behandeling wor
den genomen. Een commissie van rapporteurs sprak er haar afkeuring over
uit. Het werd in april 1950 ingetrokken.
Bij Stafs eerste kameroptreden was de ontevredenheid over deze slepende
kwestie groot. Vermeer sprak van een 'lange lijdensgeschiedenis'. Roosjen
eiste dat er een einde kwam 'aan dit onverantwoorde traineren’. Staf gaf toe
dat de gang van zaken onbevredigend was, maar meende er de verantwoor
delijkheid niet voor te dragen. Ook erkende Staf de noodzaak van een spoe
dige regeling van de status van het bedrijf. Omdat Economische Zaken bij
het geval betrokken was, kon hij echter geen verzekeringen geven voor de
toekomst. Hierop diende Roosjen een motie in om de minister 'bij zijn lof
waardig pogen' te vergezellen. Deze motie drong erop aan dat het kabinet op
zeer korte termijn zou voldoen aan zijn toezeggingen ten aanzien van een
wetsontwerp.146 Staf verklaarde daar echter geen behoefte aan te hebben,
waarop Roosjen zijn motie schielijk introk. Tot groot ongenoegen van de
Kamer zou de kwestie ook de volgende jaren blijven slepen.147
Zo waren er twee slepende kwesties die ook in de volgende jaren voor
menige vinnige woordenwisseling in de Kamer zouden zorgen. Kennelijk bij
gebrek aan beter! Tijdens het debat in mei 1951 vormden zij een belangrijk
onderdeel van de overheersende kritiek op de besluiteloosheid. Opmerkelijk
was de reactie van Staf op alle kritiek. Hij klaagde over een 'stroom van mo
ties' en zei van het aanvankelijk vertrouwen niet veel meer te kunnen mer
ken: 'Ik ben blijkbaar niet erg gelukkig geweest met mijn antwoord.'148
Al met al was Stafs eerste optreden geen onverdeeld succes. Het was vol
gens Trouw 'zeker niet in grote stijl'. Het dagblad klaagde verder: 'Het was
een verschrikkelijk snel uitgesproken referaat, waarin meestal net iets te ge
makkelijk over de vraagstukken werd heengegleden.' Volgens de NRC had
de minister 'op een niet steeds even duidelijke manier 2 1 / 2 uur lang over al
lerlei staan praten'. Zijn terughoudendheid was groot. De hoeveelheid tijd
was niet evenredig aan de volledigheid van de inlichtingen: 'Het is nu een
maal niet elke minister gegeven in het parlement onmiddellijk de juiste toon
te treffen en te voldoen aan hetgeen de Kamer van een bewindsman ver-
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wacht', aldus het liberale dagblad dat de volgende dag stelde: 'Neiging tot
zelfstandig optreden kan tot zekere hoogte een ministeriële deugd zijn. Maar
de Kamer kan een patriarchaal getinte houding van "laat mij maar doen, het
komt wel goed" over het algemeen weinig appreciëren. Een minister moet
daarmee oppassen.' De dagbladen zochten de oorzaak hiervan vooral in het
feit dat de nieuwe minister aan 'sommige parlementaire verschijnselen'
moest wennen. Ook de Volkskrant signaleerde de onervarenheid van de mi
nister in de omgang met het parlement 'en hij is zeker geen groot redenaar'.
De katholieke krant vervolgde: 'Dit is echter geen reden om belangrijke vra
gen niet te beantwoorden. De Kamerleden lieten dit duidelijk blijken. De
stemming was niet goed.’149

Overige details
De debatten in de Eerste Kamer in augustus toonden echter aan dat het ver
trouwen in de minister ongeschokt was. Ook het jaar daarop was er voor Staf
geen vuiltje meer aan de lucht. Zonder enige moeite kreeg hij zijn begrotin
gen aangenomen. Algemeen werd met voldoening geconstateerd, zoals Vor
rink deed, dat 'met voortvarendheid en toewijding aan de verwezenlijking
van een concreet plan wordt gewerkt'.150 Ook was men er erkentelijk voor
dat Staf er in een jaar in was geslaagd weer regelmaat in de begrotingen te
krijgen zodat deze weer vóór het Kerstreces behandeld konden worden.
Volgens Vonk (VVD) getuigde de minister van 'een goed en moedig in
zicht'.151
Deze ontwikkeling èn het belang van het overleg in de Defensiecommis
sie152 maakten dat de behandeling van de begrotingen voor 1952 weinig
nieuwe gezichtspunten opleverde. De woordvoerders beperkten zich in het
algemeen tot details. De Dreu zei vóór zijn redevoering even overwogen te
hebben weer van zijn spreekgestoelte af te stappen, na het uiten van enkele
woorden van waardering voor de minister en diens beleid.153
Een van die details was de grote bezorgdheid over de eerbiediging van de
zondagsrust. De pleidooien kwamen nu niet meer, zoals voorheen, alleen
van P. Zandt (SGP). Ook de ARP, de CHU en de KVP hamerden op dit aam
beeld. 'Deze zaak ligt ons zeer hoog', aldus J. Fokkema (ARP). Waarom
moesten de rustpozen tijdens veldoefeningen juist op doordeweekse dagen
vallen en niet op zondag? Fens vond dat Nederland hiertegen in geallieerd
verband krachtiger stappen moest ondernemen. Roosjen sloot zich aan bij
'het krachtige woord' van zijn katholieke collega: 'Men mag niet vergeten dat
vele militairen hiermede voor gewetensconflicten worden geplaatst.' Was het
per se noodzakelijk geweest dat een groep Koreavrijwilligers op een zondag
vertrok? Van verschillende zijden werd ervoor gepleit dat militairen de mo
gelijkheid moesten hebben om maandagochtend, in plaats van zondag
avond, naar hun kazerne terug te keren. Staf zegde toe al het mogelijke te
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doen om de zondagsrust, ook in internationaal verband, te respecteren, maar
hij vond dat er niet moest worden overdreven. Op maandag laten terugke
ren betekende volgens hem dat velen pas laat op de middag op hun be
stemming konden zijn. Dat was onaanvaardbaar. Aanmerkingen op het ver
trek van de Koreavrijwilligers kon hij evenmin aanvaarden. Zij konden niet
tot maandag wachten: 'Op Korea is oorlog', aldus de minister.154

De marine onomstreden
De toekomst van de Koninklijke Marine was in de jaren 1949-1950 een be
langrijk thema geweest. In 1951-1952 werd het onderwerp in de Defensie
commissie niet meer aan de orde gesteld.155 Het was dan ook geen omstre
den punt meer. Daarom is het des te opmerkelijker dat er in de openbare
discussie nog wèl ruime aandacht aan werd besteed. Was dat omdat de
woordvoerders meenden met dit populaire onderwerp gemakkelijk succes te
kunnen boeken? Maar wellicht hadden Stafs opmerkingen over mogelijke
temporisatie oprechte ongerustheid gezaaid over een mogelijke prioriteit
voor de landmacht ten koste van de marine. Roosjen verklaarde erg bang te
zijn voor het woord temporiseren.156
Staf legde nog eens uit wat hij met temporiseren bedoelde (het gedwon
gen verschuiven van begrotingsbedragen) en hij verzekerde dat er niet meer
getornd zou worden aan de bestaande verdeling van het budget tussen de
drie krijgsmachtdelen. De drie posten zouden gescheiden blijven. Van enige
onderlinge concurrentie over 'de gezamenlijke pot' kon geen sprake meer
zijn. Hierna had de populaire staatssecretaris Moorman gemakkelijk spel. Hij
concludeerde dat de Koninklijke Marine 'zulks in tegenstelling nog tot de
Koninklijke Landmacht, wat de grote lijnen van het beleid betreft, in politiek
kalm water is gekomen'. Volgens hem betroffen de zorgen van de marineleiding dan ook niet zozeer de financiën, alswel de 'zeer grote hoeveelheid ta
ken, welke het land op het ogenblik van de Koninklijke Marine vergt'.
De geringe aandacht voor de Marine bij de behandeling van de begrotin
gen voor 1953 was volgens Tilanus geen teken van een geringe belangstel
ling, maar van weinig kritiek op het beleid. 'Onze aloude positie op de zeeën
mogen wij niet verwaarlozen. (...) Maar er bestaat vertrouwen in de gang
van zaken bij de marine', aldus de CHU-fractievoorzitter.157

Conclusies
De komst van het kabinet-Drees II luidde een nieuwe fase in in het naoorlogs
defensiebeleid. In de regeringsverklaring van maart 1951 presenteerde Drees
een kostbaar en omvangrijk programma voor de opbouw van de krijgs
macht. Vergeleken met de jaren daarvoor besteedde het kabinet in 1951-1952
relatief weinig aandacht aan het defensiebeleid. De grote lijnen waren reeds
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tijdens de kabinetsformatie vastgesteld en nadat in maart en april was beslist
over de invulling daarvan per krijgsmachtdeel, waren de grote politieke
problemen uit de wereld. Vooral door de problemen van de landmacht was
het van nu af aan een zaak van geduldig doorwerken langs de, overigens
wisselende, uitgezette lijnen. Vervelend was alleen dat de Amerikanen, ook
na maart 1951, bleven aandringen op een verhoging van de defensie-inspan
ning. Vooral financieel kon Nederland volgens Washington meer presteren.
De ministerraad was bijzonder gevoelig voor deze kritiek. Ten tweede kreeg
het kabinet te maken met de wijzigingen in de opbouw van de NAVO-defensie, als gevolg van het advies van het TCC. De opvolging van dit advies zou
vooral ingrijpende consequenties hebben voor de opbouwplannen van de
Koninklijke Landmacht. Ten derde ontstond in de loop van 1952 in WestEuropa en ook in Nederland grote bezorgdheid over de defensiestrategie
van het bondgenootschap. Tenslotte was een voortdurende zorg van het ka
binet niet alleen hoe de uitgaven binnen de perken van ƒ 1,5 miljard te hou
den waren, maar ook of de uitgezette lijnen niet teveel zouden prejudiciëren
op de periode na 1954. Na afloop van het vierjarenplan zouden immers de
uitgaven terug moeten naar het niveau van 1950, dat wil zeggen naar een
budget van ƒ 1 miljard per jaar.
Het kabinet wist zich in zijn beleid gesteund door een vrijwel unaniem
parlement. Alleen de communisten wezen de verhoging van de uitgaven van
de hand. De overige fracties zagen eindelijk hun wens van de totstandko
ming van een substantiële Nederlandse bijdrage aan de geallieerde defensieinspanning gehonoreerd. Tilanus verwoordde het algemeen gevoelen in de
volksvertegenwoordiging: 'Nederland wil (...) zijn taak behoorlijk volbren
gen.'158 Intussen was het bedrag van ƒ 1,5 miljard ook voor de Kamer het ab
solute maximum. In augustus 1951 rekende Vixseboxse voor dat Nederland
de volgende vier jaar ongeveer ƒ 3 miljard per jaar aan defensie zou beste
den: de eigen uitgaven plus de Amerikaanse hulpverlening (die niet op de
begroting stond). Gegeven het feit dat de totale rijksbegroting ongeveer ƒ 6
miljard bedroeg, betekende dat dat de minister van Oorlog en Marine onge
veer de helft van dat bedrag 'dirigeerde'. De CHU-senator schrok er zelf
van.159 Maar de Kamer was vrijwel unaniem van mening dat deze offers, die
zij zelf gevraagd had, onvermijdelijk waren.
De volksvertegenwoordiging had vertrouwen in de persoon van minister
Staf. Vooral zijn doortastend optreden in de Defensiecommissie maakte in
druk. Zelfs de forse meningsverschillen over de Nationale Reserve en over
het bedrijf 'Artillerie-Inrichtingen' konden de verhoudingen niet verstoren.
Het leek erop of de Defensiecommissie een steeds belangrijker rol ging spe
len. De openbare begrotingsbehandelingen in 1951 en 1952 beperkten zich
voornameljk tot details. De pers klaagde erover dat de grote lijnen niet meer
aan bod kwamen. De werkelijke zaken werden kennelijk in de Defensie
commissie gedaan.
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De commissie kwam vaker dan voorheen met de minister bijeen en kreeg
veel informatie die niet in de openbaarheid mocht komen. Toch kan niet ge
zegd worden dat de commissie volledig geïnformeerd werd. De aard van de
notulen staat helaas niet toe volledig inzicht te krijgen in het besprokene.
Zeker is in elk geval dat de leden deels afhankelijk bleven van de (internatio
nale) pers.
Staf en Hasselman was er alles aan gelegen de gelederen gesloten te hou
den. Daar was zeker reden toe: na de aarzelingen in 1949-1950 had Neder
land internationaal iets goed te maken. Dit verklaarde bijvoorbeeld de felle
reactie van de minister en zijn chef-staf op de kritiek die generaal Schepers
uitte op hun plannen. Zij waren evenmin tevreden over de berichtgeving in
pers, die over het algemeen goed geïnformeerd leek, maar kritisch stond te
genover de opbouw van de landmacht. De commissieleden waren niet on
verdeeld gelukkig met de opstelling van minister en chef-staf. Evenmin kon
den zij, mede door het feit dat zij niet geheel op de hoogte waren van de
gang van zaken in de NAVO, veel begrip opbrengen voor het feit dat Staf
opbouwplannen van tafel liet verdwijnen die hij eerst met overtuiging had
verdedigd. Zij zagen zich echter gedwongen zich neer te leggen bij de ge
brekkige informatie. Ook de matige prestaties van de landmacht moesten zij
voor lief nemen. Evenals het kabinet moesten de parlementariërs zich ten
slotte ook neerleggen bij de onzekerheid over de defensiestrategie van de
bondgenoten. Gegeven de enorme bezuinigingen op andere beleidsterreinen
die het grote defensiebudget met zich meebracht, is deze meegaandheid
moeilijk te begrijpen. De Defensiecommissie had zich echter gecommitteerd
aan de financiële verplichtingen en toonde zich (evenals het kabinet) gevoe
lig voor de aansporingen van de zijde van de NAVO c.q. de Amerikanen. Er
zat al bij al niet veel anders op dan zo snel mogelijk een geloofwaardige de
fensie op te bouwen en dan vooral het Nederlandse aandeel daarin te reali
seren.
De opbouw van de Koninklijke Landmacht zou rond 1956 voltooid zijn.
Toen waren ruim vier divisies geformeerd voor de NAVO. Hiervan was er
één paraat, op 75% van de sterkte. Dat dit resultaat afweek van de plannen
uit 1950-1952, was vooral het gevolg van aanpassing aan nieuwe tactische en
strategische richtlijnen van de NAVO. De plannen voor de opbouw van de
territoriale verdediging werden grotendeels gerealiseerd. Schepers' waar
schuwing dat de hoge kosten van instandhouding van het opgebouwde op
den duur problemen zouden opleveren binnen de beperkte financiële mo
gelijkheden, zou juist blijken. Aanvankelijk konden bezuinigingen en uitstel
van vervanging van materieel de gevolgen nog maskeren. In de jaren zestig
zou echter duidelijk worden dat grootscheepse investeringsprogramma's
noodzakelijk waren om de opgelopen achterstand in te halen.160 Nader on
derzoek naar de besluitvorming in het kabinet in de jaren vijftig is noodza
kelijk, maar het lijkt erop dat de ministerraad zich bewust was van de risi
co's, maar desondanks besloot de gevolgen op lange termijn voor lief te ne-
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men. In elk geval in 1951-1952 berustten Defensiecommissie en Kamer in
deze houding. De woordvoerders hadden begrip voor de moeilijke positie
waarin de minister zich bevond. Zoals Vorrink stelde, bestond er een nood
toestand en moest er geïmproviseerd worden om deze het hoofd te bieden.
Alleen daarom nam de Kamer een twijfelachtig beleid - hoge financiële of
fers, matige informatie, een onduidelijke NAVO-strategie, voortdurend ge
wijzigde opbouwplannen, matige prestaties van de landmacht en de verwij
dering van een kritische adjunct-chef-staf inbegrepen - voor lief.
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HOOFDSTUK XII
BUITENLANDSE ZAKEN: EEN EENZAAM 'ATLANTICUS'
TUSSEN 'EUROPEANEN'
J.W.L. Brouwer

Inleiding
Een belangrijk thema uit de jaren vóór 1951 zou ook de discussie in de pe
riode van het kabinet-Drees II domineren, namelijk de invloed van het par
lement op de buitenlandse politiek. In de jaren 1948-1951 was op dit gebied
in de politieke praktijk veel veranderd. In 1951-1952 zouden de verworven
heden van het parlement terzake worden gecontinueerd. Een belangrijk
voorbeeld waaruit andermaal bleek dat minister van Buitenlandse Zaken
D.U. Stikker het contact met de Kamer wilde intensiveren, was de totstand
koming van het vredesverdrag met Japan dat in september 1951 werd onder
tekend. Maar het was ook de bedoeling deze veranderingen tevens in de
Grondwet tot uitdrukking te brengen. In navolging van de aanbevelingen
van de commissie-Van Eysinga die in de loop van 1951 werden gepubli
ceerd, zouden dienaangaande voorstellen worden ingediend. De Grond
wetsherziening zou in 1953 plaatsvinden. De eerste lezing ervan vond plaats
onder het kabinet-Drees II. Ruime aandacht zal in dit hoofdstuk ook besteed
worden aan het debat over de Europese integratie die vooral door het ver
drag over de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
een nieuwe dimensie kreeg. Alvorens hierop in te gaan, zal een korte schets
gegeven worden van de politieke doelstellingen van het nieuwe kabinet,
alsmede van de positie van Stikker in het parlement in de jaren 1951-1952.

Regeerprogram en regeringsverklaring
Het ontwerp-program van formateur M.P.L. Steenberghe van 22 februari
1951 meldde dat 'met volle overtuiging en alle kracht' zou worden samen
gewerkt in de Atlantische gemeenschap 'waarbij het samengaan van ons
land met België en Luxemburg op de voorgrond staat’. Bij die samenwerking
diende 'het belang van continentale solidariteit' niet uit het oog verloren te
worden. De samenwerking in de NAVO stond dus voorop, vervolgens de
realisering van de Benelux. Tenslotte verklaarde het kabinet zich bereid on
derhandelingen te openen over een nieuwe Antwerpen-Rijn-verbinding.1
Voor dit laatste thema zij verwezen naar het hoofdstuk Verkeer en Water
staat.
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De passages uit het ontwerp-program zouden ongewijzigd terugkeren in
de uiteindelijke versie van het regeerprogram. In de regeringsverklaring van
17 maart 1951 besteedde minister-president W. Drees niet veel aandacht aan
het buitenlands beleid. Dat was begrijpelijk: van nieuw beleid was immers
geen sprake. Omdat de rede voornamelijk ging over de maatregelen op het
gebied van de defensie, kwam ook de NAVO aan de orde. De collectieve
veiligheid in het kader van het bondgenootschap schiep 'kans op een behoud
van vrede en veiligheid', aldus de premier. Drees wees daarnaast op de
noodzaak van 'het betrachten van Europese en continentale solidariteit',
waarbij het samengaan van Nederland met België en Luxemburg op de
voorgrond zou bijven staan. Dit was dus vrijwel letterlijk de tekst uit het re
geerprogram. Tenslotte wees Drees op de noodzaak van een spoedige libera
lisatie van het handels- en betalingsverkeer in Europa.2
Tijdens de debatten kwam het buitenlands beleid nauwelijks aan de orde.
De meeste aandacht ging uit naar de gang van zaken rond de val van het
kabinet en rond de formatie, alsmede naar het financieel beleid van het nieu
we kabinet.

Buitenlandse Zaken onderbezet?
Evenals in de periode 1948-19513 bleef er ook in de jaren 1951-1952 kritiek op
de bezetting van de top van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vrijwel
unaniem waren de fracties van mening dat de taak te zwaar was geworden
voor één minister van Buitenlandse Zaken. 'Dat was mogelijk in de tijd, dat
het Departement (...) een ivoren toren was. Nu echter is het een duiventil',
aldus P.J.S. Serrarens (KVP). De ontwikkelingen op internationaal gebied
dwongen de minister veelvuldig in het buitenland te vertoeven waardoor hij
in de eerste plaats onvoldoende leiding kon geven aan zijn departement. 'De
minister is meer lid van het ministerscomité van de OEES, van de Atlanti
sche Raad en van het comité van ministers van de Raad van Europa (...) dan
het hoofd van de diplomatie van zijn eigen land', zo vond Serrarens.4 Hier
door kwam ook het contact tussen Kamer en minister onder druk te staan.
Zo was er veel krititek op het feit dat Stikker de debatten over het EGKSverdrag niet had kunnen bijwonen wegens verblijf buitenslands. Evenals de
voorgaande jaren stelden de verschillende woordvoerders voor dat naast
Stikker ofwel een tweede bewindsman zou worden aangesteld ofwel een
staatssecretaris,5 Serrarens wees met name op het verzoek vanuit de Raad
van Europa dat alle landen een minister of staatssecretaris voor Europese
Zaken zouden benoemen.6 Maar ook nu wees Stikker deze suggesties reso
luut van de hand: volgens hem was het in de praktijk mogelijk om dagelijks
contact met het departement te houden en ook was er voldoende overleg
met de volksvertegenwoordiging door het regelmatige contact met de vaste
kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. De minister herhaalde ook nog
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eens zijn stelling dat het beleid voor de buitenlandse politiek niet 'in stukken’
kon worden geknipt. Allereerst omdat dat beleid 'universeel' was en slechts
gevoerd kon worden als 'alle draden in één hand' samenkwamen. Ten
tweede bleek 'dat men èn in eigen land èn in het buitenland tegenover zich
wil zien diegene, bij wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid berust'. Stik
ker zag dus alleen mogelijkheden voor verbetering in een versterking van
het ambtelijk apparaat.7

M inister Stikker vertrekt naar Parijs, 28 augustus 1951

De verschillende fracties accepteerden wederom de argumenten van de
minister in de hoop dat het probleem van de taakstelling van de minister van
Buitenlandse Zaken over niet al te lange tijd, namelijk bij de komende kabi
netsformatie, grondig bezien kon worden.8 Belangrijker is dat het algemeen
oordeel van het parlement over ’s ministers optreden, evenals in de periode
1948-1951, ondanks de kritiek op Stikkers veelvuldige afwezigheid, zeer po
sitief was. Bij de begroting voor 1952 werd de minister geprezen om zijn 'on
vermoeibare arbeid in binnen- en buitenland', waardoor Nederland 'in het
koor der naties een plaats van zekere betekenis' had hernomen. Vooral de
gewichtige rol die Nederland volgens kamerleden gespeeld had bij de tot
standkoming van de EGKS was daarvan een belangrijk voorbeeld.9 Het posi
tieve oordeel bleek nog eens na het aftreden van Stikker. Bij de behandeling
van de begroting voor 1953 werd hij van vele zijden 'een man van formaat en
van grote werkkracht' genoemd 'die in menig opzicht gedurende zijn ambts
periode ons land uitstekende diensten heeft bewezen, welke men kan erken
nen, ook indien men het niet altijd ten volle met hem eens was'. Zeer vele le
den wezen er bovendien op dat Stikker 'steeds op de meest openhartige
wijze de Kamercommissie voor buitenlandse zaken heeft ingelicht en met
haar overleg heeft gepleegd'.10 Als gevolg van de Nieuw-Guineakwestie wa-
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ren zijn verhoudingen met zijn eigen partij buitengewoon slecht. Daarom
was het opvallend dat de loftuitingen met name van de W D kwamen. Zo
prees H.A. Korthals in december 1952 'de grote werkkracht van minister
Stikker en zijn nimmer verflauwende activiteit': 'Het was bekend dat de be
windsman vooral in het laatste gedeelte van zijn ambtsperiode vaak met zijn
gezondheid had te kampen. Des te meer hebben wij zijn opbouwende arbeid
gerespecteerd. Gezegd moet ook worden, dat hij voor ons land vele goede
resultaten heeft bereikt in het buitenlands beleid.’11

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Het Schumanplan
Op 9 mei 1950 legde de Franse minister van Buitenlandse Zaken, R. Schuman, een sensationele verklaring af: de Franse regering stelde voor de Duitse
en Franse kolen- en staalproductie onder het gezag van één gemeenschappe
lijke Hoge Autoriteit te brengen in een organisatie waartoe ook de andere
Europese landen konden toetreden. Het Franse initiatief had tot voornaam
ste doel de eeuwenoude Frans-Duitse tegenstelling tot een oplossing te
brengen onder de noemer van Europese integratie. Een tweede doel was
economisch van aard, namelijk de totstandkoming van een gemeenschappe
lijke markt voor kolen en staal. In een nadere toelichting op het plan bena
drukte Schuman dat het supranationale karakter van de nieuwe organisatie
essentieel was. De Hoge Autoriteit zou geheel los moeten staan van de natio
nale regeringen en moest grote bevoegdheden krijgen ten aanzien van prijs
stelling, investeringen en arbeidsvoorwaarden in de kolen- en staalsector. De
Hoge Autoriteit zou onderworpen zijn aan een vorm van Europese parle
mentaire controle.12
Londen wees het plan van de hand omdat de Britse regering niets voelde
voor het principe van overdracht van soevereiniteit. Daarentegen reageerden
Bonn, Rome, Luxemburg, Brussel en Den Haag positief. De zes landen be
gonnen in juni 1950 aan de onderhandelingen over het Schuman-plan. Dit
leidde uiteindelijk op 18 april 1951 tot de ondertekening te Parijs van het
verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(EGKS).
Aan de rol die Nederland heeft gespeeld bij de totstandkoming van het
EGKS-verdrag zijn enkele gedetailleerde studies gewijd.13 Uit deze studies
blijkt onder meer dat de Nederlandse regering de supranationale bevoegd
heden van de Hoge Autoriteit zoveel mogelijk wilde beperken ten gunste
van de intergouvernementele Raad van Ministers van de EGKS. Deze doel
stelling werd in het verdrag bereikt. Dat verdrag werd door de Staten-Gene
raal in oktober 1951 in de Tweede Kamer en in februari 1952 in de Eerste
Kamer goedgekeurd. De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is niet zo
zeer welk beleid het kabinet terzake voerde, als wel waarom de volksverte652
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genwoordiging dat heeft goedgekeurd. Het kabinetsbeleid stond namelijk
haaks op het streven van het parlement naar een supranationale organisatie
van Europa. Het aanzienlijke verschil tussen de oorspronkelijke wensen van
de Kamer en de uitkomst is des te opmerkelijker daar het kabinet gedurende
de onderhandelingen regelmatig contact heeft onderhouden met de Kamer
en in het bijzonder met de speciaal voor dat doel gecombineerde vergade
ring van de commissies voor Buitenlandse Zaken en voor de Handelspoli
tiek. Een analyse van de parlementaire behandeling van de totstandkoming
van het EGKS-verdrag past daarom uitstekend in de bredere vraagstelling
van dit hoofdstuk: heeft de Kamer een nauwere samenwerking tussen rege
ring en parlement tot stand kunnen brengen op het gebied van het buiten
lands beleid?
Bij de parlementaire behandeling van het verdrag was J.R.M. van den
Brink als minister van Economische Zaken de eerstverantwoordelijke be
windsman; Stikker tekende steeds als tweede. Het ging dan ook uiteindelijk
om een economisch onderwerp en het kabinet had, zoals hieronder zal blij
ken, ook economische doelstellingen op het oog. Bij de parlementaire behan
deling domineerden evenwel de politieke beschouwingen, met name die
over de toekomst van de Europese integratie.
foto U SA /SR E /Paris
Ondertekening Schumanverdrag, 18 april 1951.
Van links naar rechts: Paul van Zeeland, Joseph Bech, Joseph Meurice, graaf Carlo Sforza,
Robert Schuman, Konrad Adenauer, Dirk Stikker en Jan van den Brink
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Onderhandelingen in Parijs

Positieve reactie kabinet
De Nederlandse regering reageerde in eerste instantie positief op de verkla
ring van Schuman. Daarvoor was alle reden. Het plan kwam in de eerste
plaats tegemoet aan de oude Nederlandse wens om Duitsland weer op te
nemen in de economische en politieke samenwerking in West-Europa. Ook
het doel van de gemeenschappelijke markt strookte met de Nederlandse
wensen van liberalisering van de handel en het betalingsverkeer. Hierover
bestond begin 1950 in Den Haag grote bezorgdheid. De grote tegenstellingen
tussen de lidstaten van de Organisatie voor Europese Economische Samen
werking (OEES) stonden een vermindering van de handelsbelemmeringen in
de weg. Om het liberalisatie-tempo op te voeren, zon de Nederlandse rege
ring op een plan voor bedrijfstakgewijze aanpak van de handelsbelemme
ringen. Dit plan, dat in juni 1950 onder de naam plan-Stikker in de OEES
werd gepresenteerd, voorzag in het ontstaan van een volledig geïntegreerde
markt in Europa. Het plan liep stuk op de grote meningsverschillen binnen
de OEES (met name voor Groot-Brittannië was de voorgestelde integratie
onaanvaardbaar) en het zou een stille dood sterven in de studiecommissies
van de OEES. Bovendien waren sinds mei alle ogen in Europa gericht op het
Schumanplan dat overeen leek te komen met de in het Stikkerplan bepleite
bedrijfstakgewijze aanpak.14 Op 11 mei sprak Van den Brink in een voorlo
pige reactie in de Tweede Kamer van een 'welkome verrassing'. Hij meende
dat het plan van grote betekenis kon zijn voor de verdere ontwikkeling op
het terrein van de Europese economische samenwerking.15 Kort daarna
volgde ook van Stikker een positieve reactie.

Politieke en economische doelstellingen
De positieve ontvangst van het plan betekende niet dat er in het kabinet geen
bedenkingen bestonden. Vanaf het begin stond het kabinet-Drees-Van
Schaik zeer sceptisch tegenover supranationale integratie. Tijdens een van de
eerste kabinetsbijeenkomsten vroeg J.R. van Schaik, minister zonder porte
feuille, zich af 'of wij ons serieus moeten bezighouden met dit utopistische
denkbeeld'. Stikker zei er 'gereserveerd' tegenover te staan en ook Drees zag
er 'niet veel practisch nut' in. Zij voelden het meest voor economische sa
menwerking in Europa, die zij het liefst tot stand zagen komen in de inter
gouvernementele OEES.16 Over het Schumanplan liepen de meningen in het
kabinet enigszins uiteen. Een meerderheid van de ministers koesterde ern
stige politieke bezwaren tegen de fundamentele, institutionele aspecten van
het plan. Vooral Drees en minister van Financiën P. Lieftinck vonden de be
oogde mate van soevereiniteitsoverdracht gevaarlijk. Zij vreesden dat beslui
ten van de Hoge Autoriteit het nationale economische beleid zouden door654
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kruisen. Daarom moest volgens hen de mogelijke inmenging van bovenaf
zoveel mogelijk worden ingeperkt. Dat diende te geschieden door de instel
ling van een intergouvernementele Raad van Ministers die controlerende
bevoegdheden zou krijgen, zoals die ook in de Raad van Europa bestond.
Ook Stikker had bedenkingen. Volgens hem was de voorgestelde groep deel
nemende landen te klein. Door het afhaken van Londen zou een continentaal
Europa ontstaan terwijl hij juist samenwerking in groter verband voorstond:
economisch in de OEES en politiek in Atlantisch verband. Toch steunde hij
het plan om politieke redenen. De ondergang van het plan-Stikker maakte
duidelijk dat integratie in groter (OEES-) verband een illusie was. Ook ver
wachtte Stikker van het plan de oplossing van het Duitse vraagstuk door de
economische en politieke integratie van de Bondsrepubliek in een groter
geheel. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zou de instelling van
een Raad van Ministers Nederland kunnen behoeden voor ongewenste 'con
tinentale' ontwikkelingen. Van den Brink en S.L. Mansholt, minister van
Landbouw, steunden het plan enthousiast. Zij waren ervan overtuigd dat su
pranationale samenwerking de enige manier was om een duurzame eco
nomische integratie tot stand te brengen. Intergouvernementele samenwer
king werkte volgens hen alleen zolang economische moeilijkheden uitble
ven. Alleen door de overdracht van nationale bevoegdheden zou een nieuwe
organisatie in staat zijn in de toekomst dergelijke moeilijkheden het hoofd te
bieden. Van den Brink voorzag bovendien dat op den duur ook andere sec
toren onder supranationaal gezag geplaatst konden worden. De supranatio
nale samenwerking zou in zijn visie echter ook voorlopig beperkt moeten
blijven. Enige invloed van nationale regeringen op het beleid van de Hoge
Autoriteit(en) was derhalve uit oogpunt van coördinatie noodzakelijk.
Daarom kon ook Van den Brink zich verenigen met de instelling van een
Raad van Ministers. In lijn met het streven naar een sterke rol voor deze
Raad was tenslotte ook het kabinetsstandpunt dat de rol van de beoogde
'parlementaire' Gemeenschappelijke Vergadering zo beperkt m ogelijk
diende te zijn.17
Op economisch gebied stelde het kabinet eveneens een duidelijk verlang
lijstje op. De beoogde gemeenschap diende zoveel mogelijk gebaseerd te zijn
op de principes van vrije concurrentie en non-discriminatie. Zo moest zij
streven naar zo laag mogelijke prijzen voor kolen en staal en mocht de Hoge
Autoriteit geen bevoegdheden krijgen die negatief zouden uitwerken in de
Nederlandse economie. Het kabinet wilde vooral voorkomen dat er inmen
ging zou plaatsvinden in het Nederlandse lage-lonenbeleid, dat als cruciaal
werd beschouwd voor de wederopbouw, en dat er belemmeringen zouden
worden opgeworpen tegen de voorgenomen investeringen in de Nederland
se staalindustrie. Tenslotte moesten de kosten voor Nederland van de reor
ganisatie en de modernisering binnen de beoogde gemeenschap zoveel mo
gelijk beperkt blijven.18
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Goede resultaten
De Franse regering had gehoopt de onderhandelingen over het Schuman
plan nog in de zomer te kunnen afronden. Dat was een illusie. In de eerste
plaats bleken de implicaties van de beoogde gemeenschap voor de Franse,
Duitse, Italiaanse, Belgische en Luxemburgse kolen- en staalsectoren groter
dan verwacht. De onderhandelingen hierover verliepen moeizaam en ver
oorzaakten (vooral in België, met zijn verouderde en inefficiënte mijnbouw)
veel binnenlandse weerstand. Enkele uitzonderingsclausules ter verzachting
van de overgangsperiode waren nodig om deze landen binnenboord te hou
den. Voor Nederland was dat minder relevant aangezien zijn belangen als
producent naar verhouding klein waren. Bovendien was de Nederlandse
productiviteit in deze sector relatief hoog en waren de prijzen laag. Daaren
tegen zorgde de Nederlandse opstelling inzake de institutionele kwesties
wel voor complicaties. Deze stuitte op hevige weerstand van de Franse en
Duitse onderhandelaars die meenden dat de voorstellen van Den Haag het
plan te zeer uitholden.
Pas na lang onderhandelen kwam er een compromis tot stand dat uitein
delijk voor alle partijen aanvaardbaar was. De Hoge Autoriteit zou beslissin
gen kunnen nemen in kwesties die uitsluitend de kolen- en staalsector be
troffen, terwijl de Raad van Ministers het laatste woord kreeg in zaken die
ook daarbuiten repercussies zouden kunnen hebben. Slechts in uitzonde
ringsgevallen, bijvoorbeeld in een ernstige crisisperiode, mocht de Raad ook
op die andere terreinen ingrijpen. De Hoge Autoriteit zou worden samenge
steld uit door de regeringen gezamenlijk aangewezen, onafhankelijke perso
nen. De Fransman J. Monnet zou de eerste voorzitter worden. D.P. Spieren
burg, leider van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, werd het eerste
Nederlandse lid. De Gemeenschappelijke Vergadering bestond uit nationale
parlementariërs die door hun parlementen werden afgevaardigd. Zij kreeg,
behalve het recht om vragen te stellen en adviezen te geven, de bevoegdheid
om door middel van een motie van afkeuring de leden van de Hoge Autori
teit naar huis te sturen. Mede door oppositie van Nederlandse zijde kreeg de
Gemeenschappelijke Vergadering geen enkele wetgevende bevoegdheid.
Tenslotte werd een Hof van Justitie in het leven geroepen dat moest toezien
op de naleving van het verdrag.19
Al met al kwam dit resultaat goed overeen met de wensen van de Neder
landse regering. Ook ten aanzien van de marktinhoudelijke vraagstukken
zouden de Nederlandse verlangens grotendeels gerealiseerd worden. Bij de
prijsstelling zou zoveel mogelijk ruimte gelaten worden aan de vrije markt.
Pas bij ernstige verstoringen mocht de Hoge Autoriteit ingrijpen. Gunstig
voor Nederland (als importeur van kolen en staal) was dat de markt geba
seerd werd op het principe van non-disciminatie: de vroegere praktijk,
waarbij producerende landen buitenlandse afnemers hogere prijzen bere
kenden dan binnenlandse, werd verboden. Wat de tarieven voor kolen en
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staal die buiten de Gemeenschap zouden worden gehanteerd betreft, koos
men voor het lage tarief van de Benelux plus een kleine opslag. Voor de ar
beidsvoorwaarden behielden de individuele landen zelf de verantwoorde
lijkheid; de Hoge Autoriteit was slechts in extreme situaties bevoegd in te
grijpen. Voorts werd bepaald dat de reeds geplande investeringen los zou
den staan van het Schumanplan. Tenslotte waren de kosten verbonden aan
deelname aan de EGKS voor Nederland beperkt. De Hoge Autoriteit kreeg
eigen middelen uit een heffing (van één procent) op de kolen- en staalpro
ductie. Voor Nederland zou dat neerkomen op ƒ 2 0 miljoen. Dat geld was
voornamelijk bedoeld voor een fonds voor prijssubsidies gedurende de over
gangsperiode. Berekend was dat Nederland deze kosten dubbel en dwars
zou terugverdienen in de vorm van een lagere invoerprijs van met name Bel
gisch staal.20
Begrijpelijk was dat in Den Haag de uitkomst van de onderhandelingen
over het Schumanplan vooral werd toegeschreven aan de vaardigheden van
de Nederlandse delegatie en met name van delegatieleider Spierenburg.
Achteraf moet geconstateerd worden dat de Nederlandse wensen ook door
andere delegaties werden gedeeld. Frankrijk was de grote voorvechter van
het principe van vrije concurrentie (en moest vooral aan België met zijn inef
ficiënte en verouderde productie-apparaat concessies doen). Op het punt van
de politieke constructie van de gemeenschap nam Nederland wellicht een
meer omstreden positie in, doch zijn streven het supranationale element in
de gemeenschap af te zwakken, werd uiteindelijk, om verschillende redenen,
door de andere landen gesteund.21 Hoe dat ook zij, het streven van de Ne
derlandse regering stond haaks op het uitgesproken federalistische stand
punt van de Staten-Generaal.

Behandeling in de kamercommissies

Groeiend realisme?
In het vorige deel hebben we gezien dat de fracties van met name KVP en
PvdA zich genoodzaakt zagen hun aanvankelijk enthousiasme over de mo
gelijkheden van de Europese integratie in te tomen. Bij ARP, CHU en VVD
was de scepsis over de realisering van een federaal Europa altijd al aanwezig
geweest, maar vanaf eind 1950 klonk ook in katholieke en socialistische
kring meer en meer de erkenning door dat een algemene federatie voorlopig
onhaalbaar was.22 Alom realiseerde men zich dat het Straatsburgse model,
de Raad van Europa, niet functioneerde. Deze organisatie dreigde verstikt te
worden omdat er, volgens bijvoorbeeld J.A.H.J.S. Bruins Slot (ARP), geen
reële Autoriteit bestond en de Raadgevende Vergadering weinig meer be
voegdheden bezat 'dan een jeugdparlem ent'.23 Slechts op deelgebieden
achtte men eenwording mogelijk; deze deelgebieden zouden zich in de eer-
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ste plaats op economisch terrein bevinden. Velen hoopten dat op die manier
het tempo van Europese eenwording zou kunnen worden versneld.

De gecombineerde vergadering
Bij de voorbereiding van het EGKS-verdrag verlangde het parlement een
belangrijke rol te spelen. Eind juni 1950 drong KVP-fractievoorzitter C.P.M.
Romme er bij Drees op aan de Kamer meer inlichtingen te verstrekken dan
uit de pers kon worden verkregen. Kennelijk was er in een eerder stadium
zelfs op aangedrongen dat een kamerlid zou worden opgenomen in de onderhandelingsdelegatie. Dit vond het kabinet te ver gaan. De ministerraad
besloot wel akkoord te gaan met het verschaffen van de verlangde inlichtin
gen. Op voorstel van Van den Brink en minister van Sociale Zaken A.M. Joe
kes zou dit geschieden in een gecombineerde vergadering van de commis
sies voor de Handelspolitiek en Buitenlandse Zaken, waaraan ook de leden
van het seniorenconvent die niet in deze commissies zitting hadden zouden
deelnemen.24
De gecombineerde vergadering kwam voor het eerst bijeen op 7 juli 1950
en zou daarna nog zeven maal bijeenkomen steeds onder leiding van L.G.
Kortenhorst (KVP), de voorzitter van de Tweede Kamer. Van den Brink was
steeds aanwezig, een enkele maal begeleid door Joekes. Stikker was alleen op
de vergadering van 10 april 1951 present. Van den Brink bracht slechts van
de eerste twee bijeenkomsten verslag uit in de ministerraad.25 Waarom hij
daarmee is opgehouden, is niet duidelijk. Was bij de ministers de aanvanke
lijke angst weggenomen dat er sprake zou zijn van onwelgevallige inmen
ging in het regeringsbeleid? Ook het feit dat al snel duidelijk werd dat de
commissie zich achter het regeringsbeleid schaarde, zal de achterdocht heb
ben weggenomen.
Op de vergadering van 7 juli volgde Van den Brink vrijwel letterlijk de
tekst van het Franse 'werkdocument' van de Schumanonderhandelingen. De
gecombineerde vergadering vroeg hem het stuk ter lezing voor te leggen. De
ministerraad ging hier echter niet mee akkoord omdat dat ook in Frankrijk
niet was gebeurd.26 De commissie kreeg dus geen beschikking over stukken
uit de onderhandelingen, maar werd hierover wèl en detail geïnformeerd
door Van den Brink. Het is van belang erop te wijzen dat Van den Brink
steeds het kabinet vertegenwoordigde in de commissie. In tegenstelling tot
Stikker gold hij als een fervent 'Europeaan'. Zijn argumenten zouden daarom
in de commissie meer overtuigingskracht hebben.

De gecombineerde vergadering geeft het groene licht
In de gecombineerde vergadering kregen allereerst de afspraken over eco
nomische en sociale aspecten veel aandacht, zoals productie, prijsvorming en
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herstructurering van de bedrijfstak. De commissieleden steunden op deze
punten het regeringsbeleid en gingen meestal niet verder dan het vragen om
meer informatie die doorgaans gegeven werd. De institutionele vraagstuk
ken kregen de meeste aandacht. Reeds tijdens de eerste bijeenkomst maakte
Van den Brink duidelijk dat Nederland had voorgesteld de besluiten van de
Hoge Autoriteit te laten beoordelen door een intergouvernementele Raad
van Ministers. De minister verheelde daarbij niet dat dit voorstel aanvanke
lijk op tegenstand was gestuit van Franse zijde. Parijs had het idee evenwel
aanvaard omdat het inzag dat de Hoge Autoriteit, gegeven het ontbreken
van integratie op andere sociaal-economische terreinen, in een politiek va
cuüm niet zou kunnen functioneren. De grote partijen steunden de regering
volledig in haar streven de nationale regeringen een plaats te geven in de
politieke constructie van het Schumanplan. Het is opmerkelijk dat alleen J.
Schouten wees op de gevolgen hiervan: streefde de regering ernaar de poli
tieke macht van de Hoge Autoriteit te beperken door de nationale regeringen
meer zeggenschap te geven, zo vroeg de ARP-leider zich af? Noch van de
zijde van de PvdA, noch van die van de KVP kwam kritiek op het inperken
van het supranationale element. Hoewel er nauwelijks aandacht aan werd
besteed, leken jhr. M. van der Goes van Naters (PvdA) en Romme het voor
stel te steunen. Volgens Van der Goes zou de Hoge Autoriteit de vorm krij
gen 'van een bestuursorgaan voor een bepaald gebied'; in dat verband vond
de sociaal-democraat dat er een controlerend orgaan diende te zijn 'dat het te
voeren beleid in grote lijnen vooraf bepaalt'. Ook Romme sprak in dergelijke
termen.27
Enige aandacht kreeg ook steeds de positie van Groot-Brittannië. Vanaf
het begin was duidelijk dat de Britten te veel bezwaren hadden tegen het
Schumanplan. Van den Brink sprak de hoop uit dat wellicht 'toch nog een
vorm van samenwerking tussen Engeland en de deelnemende landen' ge
vonden zou kunnen worden 'zodra met de besprekingen concrete resultaten
zijn bereikt'.28
Veel aandacht was er tenslotte voor de bevoegdheden en de samenstelling
van het controlerend 'parlement', de Gemeenschappelijke Vergadering.
M.A.M. Klompé (KVP) wees erop dat de invloed van de nationale parlemen
ten op het economisch bestel zou verminderen bij de totstandkoming van het
plan-Schuman. Daarom was het volgens haar gewenst 'dat het controlerend
Parlement behoorlijke bevoegdheden verkrijgt'.29 Van den Brink antwoordde
dat het 'bij de huidige stand der Europese samenwerking' niet tot de 'practische mogelijkheden' behoorde de Gemeenschappelijke Vergadering uit te
rusten met volledige parlementaire bevoegdheden. Dat zou volgens hem een
van de redenen zijn geweest voor de Nederlandse regering om aan te drin
gen op de instelling van de Raad van Ministers. Een belangrijke vraag was
voorts of er specialisten in kolen en staal moesten worden uitgezonden of
dat men kon volstaan met de afvaardiging van leden van de Raadgevende
Vergadering van de Raad van Europa? Als dat laatste zou geschieden zou
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ook meteen de door velen - met name Van der Goes en Klompé - gewenste
band tussen de Raad van Europa en de organisatie van het Schumanplan ge
realiseerd kunnen worden. Van den Brink maakte duidelijk dat ook de rege
ring een verband wenste te leggen, 'al was het slechts uit een oogpunt van
efficiency, teneinde het naast elkaar werken van vele Europese organen te
voorkomen'. Een probleem was, zo erkenden ook de commissieleden, dat
slechts zes van de vijftien in de Raad van Europa vertegenwoordigde landen
deelnamen aan het Schumanplan en dat de EGKS meer bevoegdheden zou
krijgen dan de Raad van Europa. Het zou onaanvaardbaar zijn als landen die
niet deelnamen aan het Schumanplan een oordeel zouden kunnen vellen
over het beleid van de Hoge Autoriteit.30 De Raad van Europa en de EGKS
zouden dus in hoge mate los van elkaar staan. Intussen was er ook een, ove
rigens onuitgesproken, politiek argument dat deze scheiding tussen de
EGKS en Straatsburg billijkte: het werd, zoals gezegd, steeds duidelijker dat
de Raad van Europa niet het exclusieve centrum voor de Europese integratie
vormde. Werkelijke stappen voorwaarts waren eerder te verwachten van
beperkte initiatieven als het Schumanplan, het plan-Pleven voor een Euro
pees leger, alsmede de plannen voor een gemeenschappelijk landbouwbe
leid. Een argument dat voor Straatsburg pleitte, namelijk dat het Verenigd
Koninkrijk daar vertegenwoordigd was, kreeg ook steeds minder gehoor ge
zien de afwijzende Britse houding.31
Al met al kan geconcludeerd worden dat de angst van het kabinet voor
ongewenste inmenging in het beleid door de kamercommissies misplaatst
was. Van den Brink domineerde de bijeenkomsten van de gecombineerde
vergadering volledig. Hij verwierf brede steun voor het Nederlandse beleid:
de kamerleden keurden de instelling van een intergouvernementele Raad
van Ministers goed, zij accepteerden het losse verband tussen de EGKS en de
Raad van Europa en zij gingen er mee akkoord dat de bevoegdheden van de
Gemeenschappelijke Vergadering beperkt zouden zijn. Een bijkomend voor
deel van de vergaderingen was, zoals Van den Brink en Stikker hadden
voorspeld, dat de kamerleden zich serieus genomen voelden. In het W over
het EGKS-verdrag, vastgesteld op 8 oktober 1951, werd nagenoeg algemeen
de erkentelijkheid uitgesproken jegens de regering 'voor het intensieve con
tact, door haar gedurende de maanden voor de totstandkoming van het Ver
drag met de gecombineerde commissies voor Buitenlandse Zaken en voor de
Handelspolitiek en de seniores van de Kamer onderhouden. Dit overleg
moge een gunstig voorteken blijken van een toekomstige nauwere samen
werking op het gebied van het buitenlands beleid, met name ook op de ter
reinen (het sluiten van verdragen), waar de Kamer in wezen voor voldongen
feiten komt te staan.'32 De kamerleden zouden ook bij de onderhandelingen
over het plan voor de oprichting van een Europese Defensiegemeenschap
aandringen op een dergelijke procedure.
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Kamerdebatten

Politieke aspecten
Medio oktober vond in de Tweede Kamer de stukkenwisseling plaats over
het EGKS-verdrag. Het debat over het verdrag werd gevoerd op 30 en 31 ok
tober. In de Eerste Kamer gebeurde dit in december 1951 en januari 1952.
De totstandkoming van het verdrag werd nagenoeg algemeen bestempeld
als 'een daad, welke getuigt van een grote staatkundige visie'. Alle fracties,
met uitzondering van de CPN, onderschreven de leidende gedachte achter
het plan-Schuman, te weten het overwinnen van de Frans-Duitse tegenstel
ling door de schepping van een supranationale Europese gemeenschap.33
Gezien de gedetailleerde besprekingen in de gecombineerde vergadering
van de commissies voor de Handelspolitiek en Buitenlandse Zaken, konden
de openbare debatten weinig nieuws opleveren. Toch zorgde de grotere dis
tantie voor enkele interessante beschouwingen over de politieke en economi
sche aspecten van het verdrag. Zo gingen de verschillende fracties in op de
gebrekkige band die er tussen de Raad van Europa en de EGKS zou be
staan34, op de afwezigheid van het Verenigd Koninkrijk en op de minimale
bevoegdheden van het parlementair orgaan van de Gemeenschap. Aan dit
laatste onderwerp besteedden vooral de PvdA en de KVP ruime aandacht.
Zij vonden de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Vergadering te
beperkt omdat zij het recht van amendement niet bezat, noch aanbevelingen
mocht doen. De KVP pleitte bovendien voor de mogelijkheid van een motie
van afkeuring ten aanzien van het beleid van één of meer leden van de Hoge
Autoriteit.35

Economische aspecten
Op het economische vlak ging de discussie voornamelijk over de belangen
van de Nederlandse mijnbouw en over de subsidies die de concurrenten in
België zouden krijgen. Zo werd van verschillende zijden bezorgdheid uitge
sproken over de mogelijke hinder die importen van buiten de Gemeenschap
zouden ondervinden. De fracties van de VVD, de CHU en de ARP stelden
vragen over de Nederlandse bijdrage aan het fonds tot aanpassing van de
prijzen van de EGKS waardoor Nederland zou bijdragen aan de modernise
ring van de Belgische mijnindustrie. De KVP-fractie wees er echter op dat het
verdrag de Belgen beslist niet alleen voordelen bood: de overdracht van be
voegdheden zou voor België met zijn veel grotere kolen- en staalindustrie
veel ingrijpender zijn dan voor Nederland en ondanks de vergoeding zou de
sanering van de Belgische mijnbouw zeer pijnlijk zijn.36 Het kabinet was van
mening dat er geen gevaar bestond voor onredelijke concurrentie van België:
de subsidies waren bestemd voor de afbouw van die bedrijven die de con
currentie niet aan zouden kunnen. Andermaal maakte het kabinet duidelijk
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dat de te verwachten nadelen voor Nederland waarschijnlijk zeer gering
zouden zijn: er kwam, binnen redelijke grenzen, een zekere beperking van
de vrijheid ten aanzien van import en export in tijden van schaarste en er
waren de lasten van de heffingen, maar die zouden gecompenseerd worden
door de verwachte prijsdaling.37

De politieke betekenis van het verdrag
De belangrijkste vraag die aan de orde werd gesteld, betrof de toekomst van
de Europese samenwerking en integratie. Met name ging het debat over 'de
uitzonderlijke betekenis van het inslaan van nieuwe wegen, waarop met dit
verdrag een eerste stap wordt gezet'. De PvdA-fractie meldde in het VV dat
de MvT hierover 'wel zeer summier' was geweest. Zij kon weliswaar ak
koord gaan met de zienswijze van het kabinet dat de opbouw van de inte
gratie zich diende te voltrekken via integratie op deelterreinen, maar enkele
vragen bleven onbeantwoord. De sociaal-democraten meenden dat de ver
schillende regeringen er terecht voor hadden gekozen de gedeeltelijke in
vloed van de nationale regeringen te behouden, omdat hun economische
politiek zich onttrok aan de greep van de organen van de Gemeenschap en
omdat de politieke en economische structuur en het levenspeil van de ver
schillende landen te veel verschilden. Toch hield dit 'compromiskarakter'
van het verdrag een gevaar in dat slechts kon worden bezworen 'wanneer
men de integratie in een snel tempo voortzet op andere terreinen van het
economisch leven'. Naarmate de integratie zich voltrok, zou de behoefte
groeien aan 'één coördinerend en alle aspecten overziend politiek gezag,
waarmee men dan het terrein van de integratie op deelterreinen gaat verla
ten om in een sfeer van constitutionele federatie te belanden'.38 De KVPfractie meende eveneens dat ook op andere gebieden een dergelijke federatie
moest worden bevorderd wilde de EGKS succesvol zijn. Hoe stond het bij
voorbeeld met de plannen voor integratie in de landbouw en in het vervoer?
In hoeverre was er gestreefd naar een coördinatie met het plan-Pleven voor
een Europees leger?39
De overige fracties constateerden dat de nationale belangen in de EGKS
nog 'overwegend' waren. Verscheidene leden meenden dat er onder 'de hui
dige omstandigheden (...) waarschijnlijk niet veel beters' van te maken was
geweest. Zij waarschuwden voor het gevaar dat de Gemeenschap onderge
schikt gemaakt zou worden aan het eigenbelang van de deelnemende staten.
De verdere integratie zou daarom niet lang op zich mogen laten wachten.40
Ook andere fracties benadrukten dat het een daad van wijs beleid was 'dat
men de weg bewandelt van supranationale gezagsorganen op bepaalde ge
bieden' in plaats van een 'allesomvattend Europees gezag'. Alleen de CPN
had grote bezwaren tegen het verdrag. Volgens de communisten zou het
niets bijdragen tot de Europese integratie. Deze zou, evenals de Benelux, een
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vrome wens blijven. De particuliere ondernemersbelangen zouden de boven
toon voeren. Ook legde de CPN een verband met de Koude Oorlog omdat de
kolen- en staalindustrieën 'de belangrijkste ondernemingen waren voor de
oorlogstoerusting' 41
karikatuur Opland, de Volkskrant, 21 april 1951

STALEN BRUILOFT

. . . . „Een ieder wordt ernstig aangemaand de hem bekende huwelijksbeletseJen,
waarin niet is gedispenseerd, onverwijld aan Downingstreet 10 bekend te m a k en ...."

Voorzichtige houding kabinet
In de MvA zag het kabinet af van een poging om concrete verwachtingen uit
te spreken over de groei naar een Europese federatie. De ervaringen met de
EGKS zouden stellig van veel betekenis zijn, maar door de zich steeds wijzi
gende politieke situatie was een toekomstvoorspelling onmogelijk: 'Voor
doctrinaire schema's moet men zich op dit gebied wel zeer hoeden.' Het ka
binet wees er wel op dat in de toekomst ook meer algemene taken in ge
meenschappelijk verband vervuld zouden moeten worden naarmate meer
sectoren aan beïnvloeding door de nationale overheden zouden worden ont
trokken. Het zou voor die overheden immers steeds moeilijker worden een
algemeen economisch beleid te voeren. Het kabinet stelde voor dat de 'empi
rische weg' gevolgd zou worden: op andere tereinen (met name landbouw
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en verkeer en vervoer) moesten de mogelijkheden worden onderzocht. Dat
gold ook voor de door verschillende fracties gewenste coördinatie van de In
tegra tie-initiatieven: pas wanneer het plan-Pleven nader zou zijn uitgewerkt,
zou een mogelijke coördinatie met het plan-Schuman aan de orde kunnen
komen. Ook moest van geval tot geval beoordeeld worden of er genoeg lan
den deelnamen. Het kabinet liet bijvoorbeeld doorschemeren dat een ge
meenschap voor vervoer zonder Groot-Brittannië onaanvaardbaar zou zijn.
Het kabinet beaamde overigens het 'compromiskarakter' van het verdrag:
de EGKS was noch zuiver supranationaal, noch zuiver intergouvernemen
teel. Deze onvolkomenheid was 'onder de thans vigerende omstandigheden
onvermijdelijk', aldus de MvA. Europa was nog lang niet geïntegreerd: 'Het
functioneel federalisme kan alleen vrucht afwerpen wanneer men ervoor
zorg draagt dat de tussen de geïntegreerde en niet-géïntegreerde functies het
allernauwste contact bestaat.' Een goede samenwerking tussen de suprana
tionale Hoge Autoriteit en de Raad van Ministers, waar de nationale ge
zichtspunten naar voren werden gebracht, was dus onontbeerlijk. 'Deze rea
liteit moest naar de mening van de ondergetekenden recht worden gedaan
op straffe van mislukking van deze integratiepoging.' Dezelfde realiteit had
geboden dat de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Vergadering be
perkt waren gebleven. Meer zat er op dat moment gewoon niet in. Naarmate
de Europese federatie meer vorm kreeg, zou dat ongetwijfeld veranderen.
Het kabinet erkende dat de instelling van de Raad van Ministers het gevolg
was van een Nederlands voorstel. Uit het feit dat dat voorstel was aanvaard,
bleek evenwel dat de noodzaak daartoe door alle deelnemende regeringen
werd gevoeld. De band met de Raad van Europa zou coördinatie van de ini
tiatieven op den duur vergemakkelijken.42

De 'empirische weg' of de 'dogmatische'?
Uit het betoog van J.J.R. Schmal (CHU) bij de algemene beraadslagingen
bleek dat zijn fractie zich geheel tot de Europese zaak had bekeerd. Volgens
hem had het kabinet ook in de MvA nog te weinig aandacht besteed 'aan wat
er groeiende is terzake van de Europese eenheid'. Dat was jammer want: 'De
eenheid van Europa is in dit tijdsgewricht een onafwijsbare noodzaak ge
worden. (...) Eenheid of ondergang, dat is de keuze, waarvoor wij ons ge
plaatst zien.' Het kabinet gaf blijk van ééndimensionaal denken door zo sterk
de nadruk te leggen op de 'empirische weg'. Schmal was weinig concreet
hierover. Hij zei slechts dat hij 'natuurlijk' beducht was voor doctrinaire
schema's, maar dat hij niettemin meende dat de Kamer over die tegenstelling
'toch wel enige helderheid' diende te verkrijgen. Hij vond het jammer dat
Stikker niet bij het debat aanwezig was, omdat juist de minister van Buiten
landse Zaken voorstander leek van de 'empirische weg'. Verder zag de
CHU'er een grote rol weggelegd voor de Gemeenschappelijke Vergadering.
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Volgens hem naderde de dag 'waarop de door de volken zelf gekozen verte
genwoordigers deze uiterst vitale beslissingen (over de Europese integratie,
JWLB) zelf in handen nemen’.43
Van der Goes van Naters benadrukte het belang van de samenhang van
de EGKS met de Raad van Europa, waardoor de nieuwe Gemeenschap 'niet
in de lucht' zou komen te hangen. Hij betreurde het dat de bevoegdheden
van de Gemeenschappelijke Vergadering zo beperkt waren en riep de minis
ter op te bevorderen dat er een soort permanente commissie uit de Gemeen
schappelijke Vergadering gevormd zou worden die in voortdurend contact
zou staan met de Hoge Autoriteit. Van der Goes gaf niet aan welke be
voegdheden een dergelijke commissie volgens hem zou moeten krijgen.44
Ook voor Klompé stond het vast dat de Europese landen zich moesten
verenigen, niet alleen in verband met de Koude Oorlog, maar ook om in de
toekomst 'een zekere zelfstandigheid te behouden en tevens aan zijn burgers
een menswaardig bestaan (te) kunnen verzekeren'. Het EGKS-verdrag schiep
in elk geval de mogelijkheid voor de totstandkoming van een Europese fede
ratie. Veel hing af van de manier waarop dit zou worden uitgewerkt.
Klompé had niet verwacht dat het kabinet met een kant-en-klaar schema
voor de toekomst zou komen, maar zij was wel bezorgd over het ontbreken
van gedachten over grote lijnen. Als het Schumanplan de eerste steen was
van een bouwplan, zoals het kabinet stelde, dan moest de bouwmeester toch
een plan hebben voor hij begon te metselen? Zij vond het antwoord daarom
teleurstellend. Moest het kabinet hier niet nodig eens over brainstormen, zo
vroeg zij zich af. Tenslotte stelde Klompé dat voorkomen moest worden dat
de gemeenschappen die op verschillende terreinen ontstonden, geheel los
van elkaar zouden staan.45
Ook de VVD-fractie bleek zich tot de Europese gedachte te hebben be
keerd. Eenheid was om economische redenen van groot belang, maar ook
zou Europa ermee gediend zijn als het zich een evenwaardige gesprekspart
ner van de Verenigde Staten toonde, aldus woordvoerder Korthals. Volgens
hem bleef hetgeen tot dan toe was gepresteerd 'onder de maat der verwach
tingen’. De nationale staten toonden zich zeer behoudend als het ging om het
afstaan van bevoegdheden. Formeel juichten zij het pleidooi voor eenheid
toe, 'maar de practische uitvoering ontmoet in de nationale gemeenschappen
verzet zodra die Europese eenheid zichtbare offers vraagt'. Het belang van
het Schumanplan was volgens Korthals dat het de patstelling doorbrak die
op politiek en economisch gebied was ontstaan. Hij was het er mee eens dat
de regering koos voor de 'empirische weg'. Vaststond inderdaad dat hoe lan
ger hoe meer deelgebieden zouden worden aangevat en hoe meer dat er
zouden zijn 'zo meer zal blijken, dat de bovensta telijke regeling daarvan het
voor de nationale organisaties onmogelijk zal maken de rest binnen haar
competenties te houden’. Maar er waren verder te veel onberekenbare facto
ren: de opzet van de EGKS zou waarschijnlijk een geheel andere zijn dan die
van een Europees leger, want dat laatste zou veel eerder noodzaken tot het
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vormen van een politiek gezag. Door de instelling van de Raad van Minis
ters was inderdaad 'een belangrijk brok van het supranationale karakter af
genomen'. Maar dat was noodzakelijk. 'Juist daardoor heeft men aan de Ge
meenschap de bevoegdheden gegeven die ze kreeg!'46
Bruins Slot juichte de EGKS toe als een doorbraak van de patstelling in
Straatsburg. Federalisatie was nodig 'omdat in het huidig tijdsgewricht de
historische staten niet meer voor alle taken van overheidsbelang de geschikte
grondslag vormen om het overheidsambt te dragen'. Volgens hem moesten
de nieuwe organisaties zoveel mogelijk geënt worden op de Raad van Euro
pa. Van groot belang was tevens dat de banden met Groot-Brittannië zo
nauw mogelijk werden aangehaald. Ook Bruins Slot waarschuwde dat deze
stap geen zin had als hij niet door andere werd gevolgd. Maar volgens hem
zouden de zelfstandige nationale staten voorlopig de kern blijven vormen
van hetgeen in Europa gebeurde. Daarom billijkte hij het gemengde karakter
van de nieuwe Gemeenschap, alsmede de antidoctrinaire opstelling van het
kabinet. Speculaties over wat er allemaal zou kunnen gebeuren was volgens
hem uit den boze. Zijn bezwaar tegen vele discussies over het federalisme
was 'dat men zijn theorie (...) wil opleggen aan de Europese federatie vor
ming'.47
G.M. Nederhorst (PvdA) meende dat de ontwikkeling naar een grotere
Europese eenheid nog nooit zo concreet was geweest. De eenstemmigheid in
de Kamer was volgens hem een gevolg van het feit dat de balans van vooren nadelen voor Nederland betrekkelijk gunstig lag. Naar verhouding had
Nederland de geringste belangen in de kolen- en staalsector. Maar hij voor
spelde dat de samenwerking in de EGKS niet goed mogelijk zou zijn zonder
enige coördinatie in het economisch beleid. Verdere, en vooral systematische
integratie was daarom noodzakelijk. Integratieplannen leken als paddestoe
len uit de grond te schieten en dat vond hij geen goede zaak. Over de volg
orde waarin men moest werken, was niets duidelijks te zeggen omdat deze
afhankelijk was van de politieke motieven die per land en per sector konden
verschillen. Het Schumanplan kon niet als sjabloon dienen: elke sector stelde
immers zijn eigen eisen. Wel diende Groot-Brittannië zo spoedig mogelijk bij
de samenwerking betrokken te worden. Dat land kon wellicht gemist wor
den voor de EGKS, maar niet bij de landbouw: als zijn belangrijkste afnemer
buitengesloten zou worden, zou Nederlands positie in een continentaal geïn
tegreerde gemeenschap wel bijzonder moeilijk worden.48
Ch.J.I.M. Welter (KNP) verdedigde een excentriek standpunt. Hij juichte
het verdrag toe omdat eenheid nodig was om weerstand te bieden aan het
'suprematie-streven' van 'het Angelsaksisch blok’. Hij was daarom tevreden
dat de Zes zich niets gelegen hadden laten liggen aan de tegenwerking van
Engeland. Welter meende overigens dat de EGKS te veel organen bevatte.49
P.S. Gerbrandy (ARP) meende dat niemand nog met zekerheid kon zeggen
wat precies de economische voor- en nadelen waren van de Gemeenschap.
De hele ondemememing bleef volgens hem een 'sprong in het duister'.50
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F.J.F.M. van Thiel (KVP) wees erop dat het Nederlandse belang bij de
EGKS vooral indirect was omdat slechts 15.000 mensen werkzaam waren in
de mijnbouw en in de ijzer- en staalproducerende industrie. Hij waar
schuwde echter voor het gevaar van een overwicht van de grote mogendhe
den die een zwaardere stem in de Raad van Ministers hadden dan de kleine.
Nederland moest voorkomen dat de Gemeenschap zich zou afsluiten van de
buitenwereld.51 Vooral J.H. Maenen (KVP) vertolkte de bezorgdheid van de
Limburgse mijnindustrie. Hij vroeg zich onder meer af hoe de kwestie van
de verschillen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de verschillende
lidstaten moest worden opgelost. Desalniettemin was ook hij bereid deze
'sprong in het duister' te accepteren. Hij drong erop aan dat de vertegen
woordigers in de Gemeenschappelijke Vergadering in de eerste plaats exper
tise op het gebied van kolen en staal zouden hebben.52 Met dat laatste onder
scheidde de KVP'er zich van de andere woordvoerders die het er over eens
waren dat de Gemeenschappelijke Vergadering als een politiek lichaam
diende te worden beschouwd en dat de leden dus gerecruteerd moesten
worden uit de afvaardigingen naar de Raadgevende Vergadering van de
Raad van Europa. Daarmee zou bovendien een extra band tussen de EGKS
en Straatsburg zijn gelegd.
De CPN tenslotte verwierp het verdrag andermaal. S. de Groot meende
dat de EGKS er slechts toe zou dienen dat het Duitse 'imperialisme en de
oorlogsindustrie' zouden worden hersteld; 'de meest verdierlijkte troep
roofdieren' zou het weer voor het zeggen krijgen.53

Het realisme van Van den Brink
Van den Brink wees er in zijn antwoord op dat in de andere landen veel
meer verschil van mening over het verdrag bestond. De problemen waren
daar dan ook veel groter dan in Nederland met zijn relatief gunstige kostprijssituatie en zijn grotere efficiency in kolenmijnbouw en staalindustrie. Bo
vendien stond de diepere achtergrond van het verdrag ook niet ter discussie.
Nederland was immers gebaat bij een gemeenschappelijke markt en bij vrije
uitwisseling van goederen en diensten. Ook de beëindiging van de FransDuitse tegenstelling ondervond geen weerstand.54 De minister kenmerkte
het verdrag als een realistische poging om de integratie van Europa op eco
nomisch gebied over het dode punt heen te helpen. Voor taan werd niet meer
in de breedte maar in de diepte gezocht. Het voordeel van de functionele
methode was dat meteen 'een wezenlijk stuk bovennationale politiek' tot
standkwam. Een nadeel was dat deze integratie plaatsvond in een verder
niet-géintegreerd Europa. De minister vond dit compromis niet zonder meer
een nadeel: de band tussen het nationale en het supranationale moest blijven
bestaan 'waar immers Europa existeert in zijn nationaliteiten'. De Raad van
Ministers was ingesteld om harmonie te brengen in de nationale en bovenna-
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tionale aspecten. Zonder dat gremium kon de EGKS niet functioneren; reeds
spoedig zouden er uitermate ernstige botsingen ontstaan tussen de verschil
lende verantwoordelijkheden. Van den Brink verwachtte in de toekomst
geen grote veranderingen, maar hij achtte een accentverschuiving ten gunste
van het supranationale element waarschijnlijk. Hij erkende dat de Neder
landse regering een groter doel voor ogen moest houden en hij verzekerde
de Kamer dat het voor het kabinet vaststond 'dat deze Gemeenschap niet
deugdelijk kan functioneren als deze stap (...) niet wordt gevolgd op andere
terreinen'. Vaststond ook dat, als zich op andere terreinen soortgelijke ont
wikkelingen plaatsvonden, gezocht moest worden naar de integratie van
functies op economisch en financieel gebied van meer algemeen karakter. De
Hoge Autoriteit en Groot-Brittannië dienden zo spoedig mogelijk een over
eenkomst te sluiten. De minister ging niet nader in op de bevoegdheden van
de Gemeenschappelijke Vergadering. In overeenstemming met de kamer
meerderheid benadrukte hij slechts dat het politiek-parlementaire element
diende te prevaleren boven het deskundige: de specifieke taak van de Ver
gadering was immers het uitoefenen van algemene politieke controle op de
gestes van de Hoge Autoriteit.55

Het verdrag aanvaard
Op 31 oktober nam de Tweede Kamer het verdrag aan met 62 tegen zes
(communistische) stemmen. De Eerste Kamer debatteerde op 13 en 19 febru
ari 1952 over het verdrag. De discussie week nauwelijks af van die aan de
overzijde van het Binnenhof. De woordvoerders van KVP en PvdA betreur
den het dat Stikker wederom niet bij het debat aanwezig was. 'Ik vind dit
geen stijl!', aldus G.C.J.D. Kropman (KVP). P.J. Kapteijn (PvdA) maakte een
toespeling op de 'atlantische' gezindheid van de minister van Buitenlandse
Zaken tegenover de 'Europese' gezindheid van Van den Brink. A.N. Mole
naar nam het op voor zijn partijgenoot: het Schumanplan was bij uitstek een
economisch plan. Bij de noodzakelijke verdeling van arbeid was het derhalve
begrijpelijk dat Stikker niet aanwezig was.56 Van den Brink ging niet in op
dergelijke opmerkingen. Het wetsontwerp werd aangenomen met 36 tegen
twee (communistische) stemmen.

Hoe verder met Europa?

Tweede Kamer: Europees
Het lijdt geen twijfel dat de 'Europeaan' Van den Brink het EGKS-verdrag
overtuigender verdedigde dan de 'Atlanticus' Stikker ooit had kunnen doen.
Uit de opmerkingen aan het eind van het debat blijkt dat veel kamerleden
twijfelden aan de Europese gezindheid van de minister van Buitenlandse
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Zaken. Twee weken later, op 20 en 21 november 1951, debatteerde de Twee
de Kamer over de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1952. Dat was de
gelegenheid bij uitstek om Stikker nader aan de tand te voelen over zijn op
vattingen over de Atlantische samenwerking en de Europese integratie.
Stikker had in september een voorschot op dit debat genomen door op de
NAVO-conferentie in Ottawa een vurig pleidooi te houden voor de tot
standkoming van een Atlantische federatie. Bij het debat viel op dat de ver
wachtingen van de Kamer over de Europese integratie over het algemeen
iets positiever waren dan uit het EGKS-debat was gebleken. Veel kritiek
kreeg de aanvankelijke beslissing van het kabinet om slechts als waarnemer
deel te nemen aan de onderhandelingen over het Plevenplan voor een Euro
pees leger. Het kabinet reageerde zo terughoudend omdat met name Stikker
de beoogde Europese Defensiegemeenschap zag als een geografisch te be
perkte, federalistische constructie, die de Atlantische eenheid zou ondermij
nen. Pas toen de Verenigde Staten het Plevenplan aanvaardden (omdat dat
de enige mogelijkheid was om de herbewapening van West-Duitsland te rea
liseren) en het ontstaan van de EDG waarschijnlijker werd, besloot het ka
binet in oktober 1951 volwaardig deel te nemen aan de onderhandelingen.57
Tenslotte werd nog eens duidelijk hoe de Kamer dacht over de plaats van
Groot-Brittannië in Europa.
Vooral de PvdA en de KVP legden de nadruk op de noodzaak zowel van
Atlantische samenwerking als van Europese integratie. Voor beide fracties
lag de prioriteit bij de laatste. Van der Goes van Naters meende dat de Atlan
tische gemeenschap versterkt moest worden, maar dat een federatie onhaal
baar was gezien de omvang van die gemeenschap en de uiteenlopende be
langen van haar lidstaten. Zolang de Europese integratie achterbleef, zou
zo'n federatie bovendien nutteloos zijn omdat de stem van Europa tegenover
het machtige Amerika dan te zwak zou zijn. De PvdA'er wenste dat Enge
land nauwer ingeschakeld zou worden in de Europese organisatie. Hij pleit
te voor een 'geassocieerd lidmaatschap' van de EGKS, en van de plannenPleven en -Mansholt. Alleen op een beperkt aantal terreinen, zoals bijvoor
beeld een 'spoorweggemeenschap', zou integratie zonder Engeland mogelijk
zijn. Een continentaal isolement diende tegen elke prijs te worden vermeden.
Tenslotte spoorde Van der Goes het kabinet aan een positiever houding aan
te nemen ten opzichte van het Plevenplan. Het kabinet was kennelijk bang
voor een vertraging van de opbouw van de westerse defensie. Maar was die
niet juist veroorzaakt door de twijfels over het plan?58
Ook Klompé pleitte voor een sterkere Europese eenwording 'gebed in
Atlantische samenwerking’. Die eenwording was noodzakelijk omdat de zo
belangrijke economische en militaire inschakeling van Duitsland diende te
geschieden door oprichting van bovennationale vormen van samenwerking.
De integratie was tevens essentieel om een gelijkwaardige relatie met de Ver
enigde Staten te bereiken. Klompé vroeg zich andermaal af of het geen tijd
werd voor de instelling van een supranationaal orgaan voor politieke ge-
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zagsvorming. Zij uitte voorts enige voorzichtige kritiek op het ontbreken van
een toekomstvisie in het kabinet over de Europese integratie. De KVPwoordvoerster pleitte daarom voor de instelling van een 'groep mensen' (zij
vermeldde niet of deze moest bestaan uit ministers, ambtenaren e n /o f ka
merleden) die zouden nadenken over de vraag welke vormen van integratie
Nederland welke voordelen zouden opleveren. Klompé vond dat Stikker
zich te veel op de vlakte hield over de rol van Engeland. Over het uitblijven
van Britse deelname hoefde men zich niet zo bezorgd te maken. Londen had
traditioneel belang bij een machtsevenwicht op het continent. Als dat nu
verbroken zou worden, zou de Britse regering daartegen in het geweer ko
men, 'desnoods door zelf aan de integratie mee te doen!' Ook de rest van Eu
ropa kon zich niet eenzijdig op het vasteland oriënteren. Tenslotte: '(...) als
het continent zich zonder Nederland zou verenigen, worden wij volledig af
hankelijk van Engeland.'59 Interessant is dat Serrarens (die als tweede sprak
namens de KVP) veel meer nadruk legde op de noodzaak van de Britse
deelname voor de opbouw van Europa. Groot-Brittannië mocht weliswaar
geen 'storend element' vormen in het integratieproces, maar zonder zijn
deelname zou op het vasteland de Frans-Duitse tête-a-tête domineren.60
Korthals vond het streven van Stikker naar een Atlantische federatie
eveneens voorbarig. Nederland moest zich tevreden stellen met een 'kleiner
doel': de eenheid van Europa. Het was van groot belang dat de Verenigde
Staten een evenwaardige gesprekspartner kregen in Europa. Korthals
meende ook dat Stikker te veel bedenkingen aanvoerde tegen een Europese
integratie zonder het Verenigd Koninkrijk. De minister leek zelfs te pleiten
voor 'niets doen'. Met Klompé was Korthals van mening dat men het Ver
enigd Koninkrijk niet de maat der Europese eenheid moest laten bepalen.
Ook Korthals was van mening dat het kabinet vanaf het begin vol waardig
aan de besprekingen over het Plevenplan had moeten deelnemen en hij riep
op tot een constructieve houding op de conferentie van Parijs. Het Pleven
plan was essentieel voor de inschakeling van Duitsland in de westerse de
fensie.61
Ook Bruins Slot was van mening dat een samenwerking tussen Europa en
de Verenigde Staten alleen kans van slagen had 'als de Europese landen er
toe kunnen komen van hun gebied een groot en sterk geheel te maken'. En
ook hij had het gevoel dat Stikker de Europese integratie secundair vond:
'Het is, alsof hij het hopeloos vindt en er niet uit kan komen. (...) Ik ben (...)
bang dat de kritische instelling tot scepticisme uitgroeit bij de Minister.' De
Nederlands houding ten opzichte van het Plevenplan was symptomatisch,
ook al deelde de ARP'er een aantal bezwaren tegen dat plan. Hij hekelde het
kabinet omdat het niet had ingezien dat Nederland hier, net als bij het
Schumanplan, met eigen ideeën had kunnen komen. Door 'de te eenzijdig
Atlantische instelling des Ministers' was hiervan niets gekomen 62
Schmal waarschuwde dat de Europese Beweging zich niet al te veel moest
vastleggen op onhaalbare schema's. Zij deed er beter aan zich te concentre-
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ren op 'datgene wat het meest voor de hand ligt, namelijk datgene wat snel
vrucht kan dragen'.
De visie van de CPN was weinig verrassend. Andermaal prees De Groot
de 'essentiële vredespolitiek' van de Sovjet-Unie en hekelde hij het Ameri
kaanse 'imperialisme'. Overigens signaleerde de communistische fractievoor
zitter het aanstaande fiasco van de Amerikaanse politiek: de liquidatie van
het communisme was mislukt, de Amerikanen waren hun atoommonopolie
kwijtgeraakt, in Korea bleken zij niet opgewassen 'tegen de kracht van de
mannen en vrouwen van het vrije Koreaanse volk' en in Europa nam de kri
tiek op de bondgenoot steeds meer toe.63
Van de overige sprekers in het debat kwamen geen bijdragen over de Eu
ropese integratie. P. Zandt (SGP) verwonderde zich erover dat Nederland,
na de 'smadelijke en onrechtvaardige bejegening' ten tijde van de Indonesi
sche kwestie nog voorstander van de Verenigde Naties was.64 P.S. Gerbran
dy (ARP) beperkte zich tot de waarschuwing dat de Nederlandse belangen
nooit identiek waren aan die van de Verenigde Staten.65 In de Eerste Kamer
zou deze excentrieke houding ter rechterzijde nog meer bijval krijgen. Daar
pleitte de CHU-fractie zelfs min of meer voor de hervatting van de vooroor
logse neutraliteitspolitiek: voor zover de veiligheid van West-Europa niet in
het geding was, diende Nederland 'zoveel mogelijk volstrekte afzijdigheid' te
betrachten.66 Volgens F.C. Gerretson (CHU) was Nederland sinds het verlies
van Indonesië geen mogendheid meer: 'Nationaal vernederd, moreel ont
redderd, financieel geruïneerd, zelfs door buren en bondgenoten benadeeld,
zonder hoop noch in deze, noch in de toekomstige wereld.'67

Stikker: Atlantisch
In zijn antwoord probeerde Stikker tussen de Europese en Atlantische klip
pen heen te manoeuvreren. Hij zei de tegenstelling Europees-Atlantisch niet
zo scherp te zien en vroeg zich af: 'Is er inderdaad een verschil in conceptie
of is er alleen maar een verschil in accent?' Toch leken zijn prioriteiten, meer
dan voorheen, bij de Atlantische samenwerking te liggen. Zijn 'enige drijf
veer' was volgens hem de vraag: '(...) hoe kan het Westen zo sterk mogelijk
worden georganiseerd.' Andermaal pleitte hij voor nauwere economische,
sociale en culturele samenwerking in Noord-Atlantisch verband. Hij sloot
daarbij de totstandkoming van een federatie niet uit, ook al erkende hij met
Van der Goes dat de zeer brede basis van de alliantie deed twijfelen aan de
mogelijkheden daarvan. Op het Europese vlak gaf Stikker andermaal blijk
van twijfel. Vooral legde hij de nadruk op de noodzaak van deelname van
Groot-Brittannië: 'Niets mag worden nagelaten om te bereiken dat de door
ons allen voorgestane Europese eenheid ook waarlijk geheel Europa en niet
alleen het continent omvat. (...) Economische levensvatbaarheid van een geintegreerd Europa, dat generlei organische band met Groot-Brittannië zou
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hebben, lijkt twijfelachtig.1Belangrijk was het politieke machtsevenwicht in
de toekomstige Europese gemeenschap. Stikker was er 'voorshands niet ge
heel gerust op (...) dat de Mogendheden, die straks deel zouden uitmaken
van de Europese continentale gemeenschap, niet zullen trachten (...) daarin
een dominerende rol te spelen'. Hij verzekerde de Kamer dat het kabinet
vastbesloten was een constructieve bijdrage te leveren aan de discussie over
het Plevenplan, maar hij was er niet zeker van dat de conferentie hierover tot
positief resultaat zou leiden.68 Het kabinet steunde ook de plannen tot inte
gratie van de landbouwmarkten. Het dacht daarbij aan 'de instelling van een
Hoge Autoriteit met supranationale bevoegdheden'. Voor integratie op poli
tiek gebied was de tijd nog niet rijp. Weliswaar zou de verwezenlijking van
een groot aantal vergaande integratieplannen op den duur leiden tot het ont
staan van een politiek gezagsorgaan, maar 'aan de andere kant zou ik erop
willen wijzen, dat de instelling van een zodanig orgaan op het ogenblik toch
nog wel prematuur moet worden geacht'.69

Europese Defensiegemeenschap
Het zou te ver voeren om hier in detail in te gaan op de discussie rond de
oprichting van de Europese Defensiegemeenschap (EDG). Het verdrag hier
over zou na moeizame onderhandelingen op 27 mei 1952 worden onderte
kend door de zes landen. Het zou pas onder het kabinet-Drees III in juli 1953
door de Tweede Kamer en in februari 1954 door de Eerste Kamer worden
aangenomen. In deze paragraaf moet intussen gewezen worden op twee as
pecten van het parlementair debat over de EDG onder Drees II, te weten al
lereerst de manier waarop volksvertegenwoordiging en kabinet dit buiten
lands politieke onderwerp behandelden en ten tweede de tegenstelling tus
sen het Europees gezinde parlement en de Atlantisch gezinde minister van
Buitenlandse Zaken.
In navolging van het succes volle overleg tussen parlement en kabinet over
de totstandkoming van het EGKS-verdrag werd besloten ook voor de EDG
een bijzondere kamercommissie samen te stellen. Van deze ad hoc-commissie zijn helaas geen stukken bewaard. Ook is onbekend hoe vaak zij met de
minister bijeenkwam en wie aan het overleg hebben deelgenomen. Hoe dat
ook zij, de commissie drong aan op een kamerdebat 'over de hoofdlijnen van
de conceptie van een EDG'. Het kabinet ging hiermee akkoord. Stikker zei
daarmee uitvoering te willen geven aan hetgeen was voorgesteld door de
commissie-Van Eysinga die in juli 1951 haar rapport had uitgebracht over
verbetering van de samenwerking tussen regering en parlement. Hij noemde
dat 'een normaal uitvloeisel' van 'de moderne ontwikkeling' van die samen
werking. De minister erkende dat het kabinet de Kamer in deze belangrijke
kwestie niet voor voldongen feiten mocht plaatsen. Bovendien zou hij op zijn
beurt bij de onderhandelingen 'zeer veel nut kunnen hebben van een volle-
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dige kennis van de inzichten van de Tweede Kamer'. Stikker waarschuwde
wel 'dat deze discussie niet vooruit kan lopen op die, welke zal moeten wor
den gehouden bij de goedkeuring van het verdrag zelf. Buitendien moet de
Regering uiteraard vrij blijven de onderhandelingen te voeren op de wijze
die zij juist acht.'70
karikatuur Opland, de Volkskrant, 7 december 1951

In dit debat, dat op 7 februari 1952 plaatsvond, bleek andermaal het ver
schil van mening tussen de meerderheid van de kamerfracties en de minister
over het gewenste tempo van de Europese integratie. Stikker deed nog een
poging de tegenstellingen te verzoenen. Zowel het kabinet als het parlement
was bereid aan de totstandkoming van de EDG mee te werken. Volgens hem
waren 'de twee stromingen (...) in één bedding (...) neergekomen’.71 Maar dat
hij de volksvertegenwoordiging niet had kunnen overtuigen, bleek bij de be
handeling van zijn begroting voor 1952 in de Eerste Kamer in maart. Van
vrijwel alle zijden werd nog eens onderstreept wat het belang was van de
totstandkoming van de EDG. Niet alleen was die gemeenschap het enige
middel 'om West-Duitsland op een niet gevaarlijke wijze aan de West-Europese defensie te doen deelnemen'72, maar het zou ook een belangrijke vol
gende stap zijn op weg naar de Europese integratie. De samenwerking op
het terrein van de defensie maakte immers de politieke integratie, die alom

673

Hoofdstuk XII
gewenst werd, onvermijdelijk! Stikker wees nog eens op de complicaties van
een en ander: 'Het probleem van het Europese leger heeft vrijwel zijn gelijke
niet op het gebied van de internationale samenwerking en grijpt ook zo diep
in op tal van onderdelen van de nationale gemeenschap, dat een bijzonder
ver gaande studie moest worden gemaakt, voordat men zich een gezond
oordeel over dit vraagstuk kon vormen.' De gedachtenvorming over politie
ke integratie verkeerde volgens hem 'nog nauwelijks in het beginstadium'.
Tot slot waarschuwde hij 'dat de ontwikkeling der Europese gemeenschap
gelijke tred dient te houden met die der Atlantische gemeenschap en dat
beide haar waarde ontlenen aan een zo nauw mogelijke associatie'.73 Duide
lijker had Stikker het meningsverschil met de Kamer niet onder woorden
kunnen brengen!

Aanleiding voor Stikkers vertrek
Het meningsverschil met de Kamer over de Europese integratie zou voor
Stikker een belangrijke reden zijn om in 1952 niet meer als minister terug te
willen keren. Het is niet duidelijk wanneer Stikker hiertoe heeft besloten. In
elk geval had hij zijn besluit genomen met Pasen 1952, toen hij ernaar ver
wees in een brief aan Oud.74 Tijdens de kabinetsformatie van 1952 wees hij
inderdaad een verzoek om aan te blijven van de hand. Korte tijd later accep
teerde hij wel het aanbod om ambassadeur in Londen te worden. In zijn
memoires is Stikker duidelijk over zijn beweegredenen. Allereerst was hij
'ziek en uitgeput' en waren zijn betrekkingen met zijn partij niet hersteld na
de crisis van 1951. Die twee problemen waren volgens Stikker nog wel op te
lossen geweest. 'Een operatie en enkele maanden rust’ zouden hem goed
hebben gedaan en met de partij had hij wellicht een modus vivendi kunnen
vinden. 'De werkelijke redenen' voor zijn besluit waren echter gelegen in de
kwestie-Nieuw-Guinea en 'het probleem van het Europese federalisme’. Hij
vreesde dat Nederland zichzelf in de vingers zou snijden door hardnekkig
vast te houden aan de soevereiniteit over Nieuw-Guinea. De kamerverkie
zingen hadden een meerderheid opgeleverd die inzake Nieuw-Guinea in
derdaad wilde volhouden. Voor dat beleid wenste Stikker geen verantwoor
delijkheid te dragen. Ook het streven 'naar een beperktere maar supranatio
nale groep van Zes' vond hij gevaarlijk: 'Ik vreesde dat de oprichting van een
- wellicht naar autarkie neigend - zesmogendheden-blok West-Europa niet
verder zou helpen op de weg naar eenheid. Integendeel, zij zou ons in af
zonderlijke kampen kunnen verdelen. Eveneens vreesde ik dat deze keuze
de eenheid van het Atlantisch bondgenootschap, die voor Europa een kwes
tie van leven en dood was en is, ernstig in gevaar zou brengen. Ook in deze
opzichten was mijn opinie niet in overeenstemming met die van de meer
derheid van de nieuw verkozen Kamer’, aldus Stikker in zijn memoires.75
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Conclusie
Waarom heeft het Europees gezinde parlement zich neergelegd bij een
EGKS-verdrag waarin het supranationalistische aspect weliswaar aanwezig
was, maar toch aanzienlijk beperkt werd door intergouvernementele elemen
ten? Ja, terwijl de volksvertegenwoordiging ervan op de hoogte was dat een
belangrijk uitgangspunt van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie was
dat supranationale element zo ver mogelijk terug te dringen! Ook de zeer
beperkte mogelijkheid tot democratische controle van de Hoge Autoriteit
moet een grote teleurstelling zijn geweest, met name voor de PvdA en de
KVP. In de inleiding op deze paragraaf werd gesteld dat er in 1950-1951
sprake was van een groeiend realisme in het parlement ten aanzien van de
Europese integratie. Er kwam een eind aan het federalistisch optimisme dat
de stemming in de eerste jaren na de oorlog had gekenmerkt. Dat realisme
zal zeker een rol gespeeld hebben bij de aanvaarding van het EGKS-verdrag.
Maar is daarmee een voldoende verklaring gevonden? Uit de debatten die
volgden op de discussie over het EGKS-verdrag bleek toch dat de verwach
tingen nog steeds hooggespannen waren. Zelfs de CHU en de VVD, die in
vroeger jaren een sceptische houding hadden aangenomen, stelden zich nu
vierkant op achter de PvdA en de KVP. Dat niet Stikker, maar Van den
Brink, een onverdachte 'Europeaan', de totstandkoming van de EGKS in het
parlement verdedigde zal stellig een rol gespeeld hebben. Maar moeten we
voor de rest niet concluderen dat de ideeën die er over Europese integratie
leefden in de Kamer, net als in het verleden, nog steeds buitengewoon vaag
waren? En dat de woordvoerders telkens gedwongen waren te reageren op
wat in de realiteit van de onderhandelingen totstandkwam? Anderzijds moet
men erkennen dat het optimisme over de Europese integratie in 1951-1952
niet misplaatst was. De Europese Defensiegemeenschap leek immers een
goede kans te maken. Bovendien werd in het EDG-verdrag een bepaling op
genomen over de oprichting van een Europese Politieke Gemeenschap. De
zes landen zouden in september 1952 hierover de onderhandelingen openen.
In dat licht was het EGKS-verdrag, ook al stelde dat op punten teleur, een
stap in de goede richting.
Intussen leidden deze ontwikkelingen tot een verwijdering tussen de 'Eu
ropese' Kamer en de 'Atlantische' minister van Buitenlandse Zaken. Dat de
bakens in september 1952 verzet zouden worden met de komst van J.W.
Beyen op Buitenlandse Zaken, had natuurlijk in de eerste plaats te maken
met de erkenning van de realiteit van de Europese politiek: het kabinet kon
op het stuk van de Europese samenwerking en integratie niet meer volstaan
met een terughoudende opstelling.76 Toch zou het kabinet-Drees III daarmee
ook tegemoetkomen aan de dringende wensen van de volksvertegenwoor
diging.
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Vredesverdrag met Japan77
Nederland voor het blok gezet
Sinds 1947 streefden de Verenigde Staten naar een vredesverdrag met Japan.
De tegenstellingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten blokkeer
den echter het bijeenroepen van een conferentie. In september 1950 besloot
Washington een andere weg te bewandelen om de oorlogstoestand met Ja
pan definitief te beëindigen. De Verenigde Staten hadden haast. Na Mao's
overwinning in China in 1949 en zeker na de aanval van Noord-Korea op het
zuiden in juni 1950 was Japan in de Amerikaanse optiek een onmisbaar
steunpunt geworden tegen de communistische expansie in Azië. Om oever
loze debatten met de Sovjet-Unie én met de bondgenoten te voorkomen be
sloot Washington dat het niet noodzakelijk was dat alle met Japan in oorlog
zijnde landen zouden meewerken aan het vredesverdrag. De belligerenten
kregen een ontwerptekst voorgelegd. Nadere wijzigingen in de tekst waren
niet meer mogelijk. Voor Washington stond daarbij voorop dat met Japan
vrede gesloten moest worden op zodanige voorwaarden, dat het land zowel
politiek als economisch bereid en in staat zou zijn om tot het behoud van de
vrede in het Verre Oosten mee te werken. De Verenigde Staten stonden daar
om afwijzend tegenover alles wat naar aantasting zweemde van het principe
dat van schadevergoeding op grotere schaal zou worden afgezien.78 Artikel
14 bepaalde dat de geallieerde mogendheden afstand zouden doen van alle
eisen tot schadevergoeding en andere vorderingen van die mogendheden en
haar onderdanen, voortkomende uit oorlogshandelingen door Japan. Er zou
alleen een schadevergoeding komen voor geallieerde m ilitairen die als
krijgsgevangenen van Japan buitensporige ontberingen hadden geleden.79
Teneinde onmogelijk te maken, dat landen die niet aan de ondertekening
van het verdrag deelnamen, naderhand met Japan een vredesverdrag op
gunstiger voorwaarden zouden sluiten, bepaalde artikel 26 dat in die ge
vallen alle geallieerde mogendheden automatisch dezelfde voordelen zouden
krijgen.80
Al met al zetten de Verenigde Staten de overige landen, met hun uiteen
lopende schadeclaims, hardhandig voor het blok. Half juli 1951 bracht
Washington Den Haag op de hoogte van de ontwerptekst. Het kabinet-Drees
II was het over het algemeen eens met de Amerikaanse motieven. De inscha
keling van Japan in het anticommunistische kamp stond voorop. Het kabinet
had evenwel grote moeite met de door de Amerikanen gevolgde procedure.
Stikker zou later in de kamercommissie spreken van dictatoriaal optreden.81
Ook de ontwerptekst stond het kabinet niet aan. De ministerraad wenste de
verplichting tot schadevergoeding vast te leggen. Er waren immers 30.000
militairen en 100.000 burgers van Nederlandse nationaliteit geïnterneerd
geweest. De totale schade, door Japan op het grondgebied van het voormalig
Nederlands-Indië aangericht, werd geschat op ƒ 25 miljard.82 Het kabinet
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meende ook dat moeite gedaan moest worden 'om ook voor de burgers
schadevergoeding te bereiken'. Op welke grond kon wel een uitkering aan
voormalige militaire gevangenen worden verdedigd, wanneer de burger-geinterneerden daarvoor niet tegelijkertijd in aanmerking werden gebracht?
Hierbij moet aangetekend worden dat onder meer de Nederlands-Indische
Bond van Ex-krijgsgevangenen en -Geïnterneerden (NIBEG) fel tegen de ver
dragstekst had geprotesteerd.83
Tevergeefs probeerde Den Haag zijn wensen aanvaard te krijgen. Omdat
Washington hiertoe niet bereid bleek, werd wel of niet tekenen een pro
bleem. Uiteindelijk zou Stikker ervoor pleiten het verdrag toch te tekenen.
Zijn argument was dat een afwijzende houding Nederland geen enkel voor
deel zou opleveren. De Verenigde Staten, Engeland 'en een aantal andere
landen' zouden immers wèl tekenen. Opname van een schadevergoedingsclausule voor civiele geïnterneerden in het verdrag was kansloos. De Britse
regering had de eis daartoe van het Lagerhuis afgewezen. En artikel 26 van
het verdrag maakte het onwaarschijnlijk dat Japan een gunstiger regeling
zou afsluiten met een land dat het verdrag niet ondertekend had. Niet-ondertekenen zou ook schadelijk zijn voor de Nederlandse scheepvaart op Ja
pan en voor de Nederlandse banken die daar werkzaam waren. Stikker
pleitte er wel voor dat de Nederlandse delegatie 'alsnog het uiterste' zou
doen om op de vredesconferentie, die in San Francisco gehouden zou wor
den, 'in enigerlei vorm' de wensen gehonoreerd te krijgen van schadever
goeding voor de burger-geinterneerden en van vrijwaring voor onteigening
van privaatrechtelijke aanspraken van Nederlanders. Intussen had Stikker
de Amerikaanse regering laten weten dat Nederland zijn bezwaren hand
haafde en in dit verband zich de ondertekening van het verdrag voorbehield.
Eind augustus ging de ministerraad akkoord met Stikkers voorstel.84

Discussie met de kamercommissie
Omdat het kabinet bezorgd was over de publieke opinie, had Stikker in de
voorafgaande maanden de kamercommissie voor Buitenlandse Zaken uit
voerig op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Daarbij verhulde hij de
pijnlijke problemen niet.85 Ook aan de vooravond van de kabinetsbeslissing
over het Nederlandse standpunt in San Francisco consulteerde de minister
de kamercommissie. Hij zette nog eens uiteen dat Nederland voor het blok
gezet was. Stikker zei bitter gestemd te zijn: '(...) men kan beter Am(erika)'s
vijand zijn dan vriend.' Wat nu te doen? In een aanvullend protocol zou
vastgesteld kunnen worden dat nationale ingezetenen konden proberen bij
de Japanse regering hun vorderingen geldend te maken. Ook kon Nederland
overwegen helemaal niet te tekenen. Maar Stikker neigde persoonlijk naar
tekenen, want '(we) mogen geen breuk met (het) Westen riskeren'. Hij wees
erop dat het van primair belang was 'Japan weg te houden van R(usland) en
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China' en hij benadrukte het effect op de economische betrekkingen tussen
Nederland en Japan. De commissieleden waren het met de minister eens.
Volgens Kortenhorst redde Nederland zijn gezicht door een voorbehoud te
maken. Klompé en G.J.N.M. Ruygers (PvdA) waren 'geneigd wel te tekenen'.
Ook H.W. Tilanus (CHU) meende het zwaarste te moeten laten wegen. Ser
rarens vatte de mening van zijn collega's samen: 'Als (het is) "stikken of slik
ken" moet Stikker slikken.' Stikker beloofde te 'proberen er uit te halen wat er
in zit', maar stelde dat hij in elk geval zou tekenen.86
Het standpunt van de kamercommissie werd in de pers gedeeld: Stikker
verkeerde in een lastig parket omdat het ontwerpverdrag op punten onaan
vaardbaar was, maar Nederland kon het zich niet veroorloven mèt de SovjetUnie dwars te liggen.87

De Stikker-Yoshida-overeenkomst
Het ging Stikker er in San Francisco dus om dat de Japanse regering zou
verklaren dat zij zich moreel verplicht achtte althans enige compensatie te
betalen aan de civiele slachtoffers en dat de Nederlandse regering zou wor
den vrijgepleit van claims van onderdanen na de ondertekening van het
verdrag. Uit documenten over de conferentie die door de Amerikaanse rege
ring zijn gepubliceerd, blijkt dat Stikker in San Francisco een en ander inder
daad nogal hard gespeeld heeft. Op 3 september sprak hij onder meer met
minister van Buitenlandse Zaken D. Acheson en diens adviseur voor veilig
heidszaken, J.F. Dulles. In dat gesprek legde Stikker het mes op tafel en
dreigde hij het vredesverdrag niet te zullen ondertekenen als niet aan de
Nederlandse verlangens werd tegemoetgekomen. Hierop stelde Dulles een
compromis voor. Hij zou proberen te bemiddelen in de totstandkoming van
een briefwisseling tussen de Nederlandse en de Japanse delegatie waaruit
zou blijken dat Japan, buiten het verdrag om, individuele schadeclaims zou
kunnen honoreren.88
Dit was het maximaal haalbare. Kort vóór de ondertekening van het ver
drag wisselde Stikker brieven met Shigeru Yoshida, de Japanse minister
president. Deze briefwisseling zou de geschiedenis ingaan als de StikkerYoshida-overeenkomst. In zijn brief van 7 september wees Stikker erop dat
volgens zijn regering artikel 14 lid b geen betrekking had op claims van in
dividuele onderdanen. Dit was volgens hem van belang omdat 'there are certain types of private claims by allied nationals, which we would assume the
Japanese Government might want voluntarily to deal with in its own voay as a
matter ofgood conscience or of enlightened expediency'.89
Yoshida antwoordde een dag later dat hij het eens was met de visie van
Stikker dat de claims van de Nederlandse onderdanen niet non-existent
zouden worden door ondertekening van het verdrag. Tevens erkende hij dat
er bepaalde vorderingen bestonden, al nam hij de gecursiveerde woorden uit
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Stikkers brief niet over.90 Dit was voor Stikker kennelijk toch bevredigend,
althans het uiterst bereikbare, want hij zou op 8 september het verdrag teke
nen, samen met vertegenwoordigers van 49 andere landen. Terug in Neder
land zei de minister zich weinig illusies over het akkoord te maken. 'Het zal
hierbij niet om grote bedragen gaan', zo verklaarde hij in de ministerraad.91
In de MvA bij het wetsontwerp tot goedkeuring van het vredesverdrag
stelde de regering vast 'dat aan deze briefwisseling eerder een morele dan
een juridische betekenis moet worden toegekend. In feite vormt zij een gentleman's agreement, welke alleen betekenis heeft, indien Japan zich bereid
toont naar de geest van het Vredesverdrag te handelen.'92

ï

x*

VREDIG JAPAN

„Herstelbetalingen ?„.
nooit van gehoord"
De kamercommissie geeft het groene licht
Op 13 oktober lichtte Stikker de kamercommissie uitvoerig in over de confe
rentie. De ondertekening was niet prettig geweest, aldus de minister. Een
wijziging van de tekst was niet mogelijk gebleken, de opname van een aan-
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vullend protocol evenmin. Een poging tot bilaterale overeenkomst met Japan
was de enige uitweg geweest: 'Moeilijke situatie, wij moesten ons eerst nog
voorbehouden om niet te tekenen.' Stikker liet 'in het midden wat dit waard
is, maar het is zeker iets'. De besprekingen met Japan zouden beginnen na
ratificatie van het vredesverdrag. De commissieleden waren het kennelijk
met Stikker eens. Na afloop van diens verslag was er geen discussie meer.93
De persreacties waren wederom in overeenstemming met de opvattingen
in de commissie. Stikker had het mogelijke geprobeerd. Kritiek was er ei
genlijk alleen van de zijde van Trouw. Hoeveel begrip deze krant ook had
voor de moeilijke positie van de minister, de briefwisseling maakte 'een iet
wat vreemde indruk' omdat in het verdrag de rechten op schadevergoeding
toch uitdrukkelijk werden prijsgegeven.94

Nakaarten in het parlement
Reeds uit de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp bleek dat een
brede kamermeerderheid de goedkeuring van het verdrag niet in de weg
zou staan, al gaf de totstandkoming van het verdrag wel voedsel aan de
scepsis van de Kamer over de Atlantische samenwerking. De Verenigde
Staten hadden zich immers van hun meest dominante zijde getoond. Op 1 en
2 april 1951 vond de openbare behandeling in de Tweede Kamer plaats.
PvdA, W D en KVP uitten weliswaar gevoelens van onbehagen over de ge
volgde procedure bij de voorbereiding en over het uiteindelijk resultaat,
maar zij onderschreven toch de motieven van de regering. De overige frac
ties hadden ernstiger bezwaren. Welter was diep teleurgesteld. Schmal vroeg
zich af of Stikker, zoals de MvT opmerkte, in San Francisco 'een enigszins
afwijkend geluid' had laten horen? Dat was dan 'wel erg schuchter en be
scheiden' geweest! Legde de regering zich neer bij deze situatie? Hij maakte
zijn opstelling afhankelijk van de antwoorden van de regering. Ook Ger
brandy kon om die redenen nog niet zeggen hoe zijn fractie zou stemmen.
De CPN verwierp het wetsontwerp zonder meer. J. Haken meende dat het
verdrag 'het meest sprekende voorbeeld' was 'van de wijze waarop de Ame
rikaanse imperialisten met hun bondgenoten in de z.g. vrije wereld om
springen'. Het wilde van Japan geen vredelievende staat maken, maar een
'opmarsgebied' in Zuid-Oost-Azië tegen het Chinese volk.95
Stikker begeleidde op dat moment koningin Juliana op een reis door de
Verenigde Staten. Conform de afspraak in het kabinet trad Drees daarom op
als plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken. De premier erkende
dat ook de regering bedenkingen had tegen het verdrag. Hij verzekerde ech
ter dat zij bij voortduring met kracht was opgekomen voor wat zij nodig
achtte. Dit had tot gevolg gehad dat de Amerikaanse regering was opgetre
den als intermediair voor de briefwisseling met Yoshida. Drees herhaalde
dat niet-aanvaarding geen enkel voordeel zou hebben opgeleverd.96
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Welter en Gerbrandy waren niet tevreden. Nederland had volgens hen
duidelijker moeten laten blijken dat het slechts onder grote dwang had moe
ten tekenen. Het wetsontwerp werd aangenomen met 55 stemmen vóór en 9
tegen. De CPN-fractie, Van Dis, Gerbrandy, Welter en Zandt stemden tegen.
Een maand later hadden de woordvoerders in de Eerste Kamer over het
algemeen weinig behoefte veel te zeggen na de behandeling in de Tweede
Kamer. De stemverhoudingen waren dezelfde als aan de overzijde van het
Binnenhof. De CH-fractie zou vóór stemmen 'voor zover haar leden althans
het over zich kunnen verkrijgen om aan de stemming deel te nemen'.97 Het
wetsontwerp werd op 20 mei met 28 tegen 2 (communistische) stemmen
aangenomen. Gerretson, R. Pollema (beiden CHU), J. Tjalma, J.A. de Wilde
en R.H. Woltjer (allen ARP) namen niet aan de stemming deel.

Conclusie
De Stikker-Yoshida-overeenkomst was het maximum dat Stikker kon weg
slepen: de erkenning dat de claims van Nederlandse onderdanen niet verval
len waren na ondertekening van het vredesverdrag, alsmede de mogelijk
heid tot gesprekken met Tokio over smartegeld voor burgerslachtoffers.
Door de Amerikaanse opstelling zat er niet meer in. Het enige alternatief niet-ondertekenen van het vredesverdrag - was niet geloofwaardig. De
kwestie lag in Nederland zeer gevoelig, maar zowel in de pers als in de
volksvertegenwoordiging bestond er in ruime mate begrip voor de beslis
singen van de Nederlandse delegatie in San Francisco. Stikker heeft zich in
gespannen voor een beter resultaat. Hij heeft de Kamer deugdelijk op de
hoogte van een en ander gehouden. Vooral met de vaste kamercommissie
voor Buitenlandse Zaken pleegde hij intensief overleg,
De Stikker-Yoshida-overeenkomst legde de grondslag voor overleg tussen
Den Haag en Tokio vanaf het najaar van 1955. Na moeizame onderhandelin
gen bereikten beide partijen overeenstemming over het smartegeld. Japan
zou $ 10 miljoen (destijds ongeveer ƒ 38 miljoen) betalen.98 Dat was aanzien
lijk minder dan de $ 27,5 miljoen die Nederland aanvankelijk had gevraagd.
Een van de Nederlandse onderhandelaars concludeerde naderhand echter:
'Naar onze mening was het wel ongeveer het maximum wat er in dit spel
zonder troeven te halen was.'99

De invloed van het parlement
Inleiding
Een belangrijk onderwerp was de parlementaire bemoeienis met het buiten
lands beleid. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden de meeste frac
ties er in toenemende mate op aangedrongen het parlement meer bij het be681
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leid te betrekken. Het kabinet-Drees-Van Schaik had deze verlangens niet
meer kunnen negeren en het had de bakens moeten verzetten.100 Hoewel het
kabinet vasthield aan de overtuiging dat het zich nooit van tevoren tegen
over de Staten-Generaal kon vastleggen, omdat anders internationaal over
leg niet tot resultaten kon leiden, kwam Drees in november 1949 de Kamer
een eind tegemoet. Hij erkende dat de parlementaire controle te veel was
achtergebleven op de internationale ontwikkelingen en hij stelde voor in
overleg met de beide Seniorenconventen te bepalen wat er moest gebeuren.
Van zijn kant kondigde Stikker diezelfde maand een aantal maatregelen aan.
Tevens zegde hij toe dat de Kamer meer schriftelijke informatie zou krijgen
en dat het contact met de commissie voor Buitenlandse Zaken zou worden
geïntensiveerd. Hij beloofde verder ernaar te zullen streven dat de commis
sie vertrouwelijke stukken kreeg in te zien. Ambtenaren van zijn departe
ment zouden worden geïnstrueerd vragen van kamerleden te beantwoorden.
Tenslotte zegde hij toe dat, waar mogelijk, kamerleden zouden worden op
genomen in delegaties naar internationale conferenties.
Aan deze toezeggingen zou in 1950-1951 grotendeels voldaan worden.101
De kamercommissie kwam steeds vaker bijeen, er waren informele bespre
kingen met ambtenaren en de commissieleden kregen vertrouwelijke stuk
ken te zien. Zoals wij zagen, kwam vanaf juli 1950 regelmatig een gecombi
neerde vergadering bijeen van de vaste kamercommissies voor Buitenlandse
Zaken en voor Handelspolitiek om voeling te houden met de volksvertegen
woordiging over de onderhandelingen over het plan-Schuman. In navolging
van dit initiatief werd eenzelfde gecombineerde ad hoc-commissie ingesteld
voor de onderhandelingen over het Plevenplan. Tenslotte had Stikker toege
zegd een staatscommissie te vormen ter bestudering van het probleem. In
mei 1950 werd hiertoe de commissie-Van Eysinga geïnstalleerd. Zij zou een
jaar later haar rapport uitbrengen.

De commissie-Van Eysinga
De Commissie nopens de samenwerking tussen Regering en Staten-Generaal
inzake het buitenlands beleid werd op 19 mei 1950 ingesteld. Ze was samen
gesteld uit enkele staatsrechtgeleerden (onder wie voorzitter jhx. W.J.M. van
Eysinga), ambtenaren (voornamelijk van Buitenlandse Zaken) en een aantal
leden van de Tweede en Eerste Kamer (L.J.C. Beaufort, Bruins Slot, J.W. Bur
ger, A. Fortanier-de Wit, G.J. van Heuven Goedhart, Klompé en G. Kolff). Bij
de installatie gaf Drees de commissie als opdracht een rapport uit te brengen,
allereerst over hoe in de praktijk de samenwerking geregeld zou kunnen
worden en ten tweede over de vraag of de betreffende artikelen in de Grond
wet wijziging behoefden. In wezen moest de commissie een advies uitbren
gen over 'de juiste grensafbakening' tussen de taak van het parlement ener-
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zijds en die van de regering anderzijds.102 In juli 1951 zou de commissie haar
conclusies in een eindrapport formuleren.
In de inleiding van het eindrapport erkende de commissie volmondig dat
er veel schortte aan de parlementaire controle op het buitenlands beleid
(vooral de controle achteraf vond zij volstrekt onvoldoende), maar zij waar
schuwde dat 'een afdoende oplossing' van de bestaande 'spanningen en moei
lijkheden' niet van haar kon worden verwacht. Grondwetswijziging of an
dere nieuwe regels konden wellicht enige verandering brengen, werkelijke
verbetering kon alleen in de praktijk gevonden worden. Voldoende ver
trouwen tussen regering en parlement was daarbij onontbeerlijk. Deze be
perking was het logische gevolg van het uitgangspunt van de commissie dat
niet zou mogen worden getornd aan het constitutionele recht waar het het
regeringsgezag betrof:'(...) in Nederland is het niet de volksvertegenwoordi
ging die regeert (...). De Nederlandse Regering mag dus niet worden be
schouwd als de uitvoerder van de wil der Staten-Generaal.' Ook erkende de
commissie de eigen aard van het buitenlands beleid die vereiste dat aan de
minister een 'largesse van beweging' werd gegund.103
Binnen deze grenzen kwam het rapport echter vrijwel geheel tegemoet
aan de wensen die in het parlement leefden. Uitgangspunt van de commissie
was de stelling dat de volksvertegenwoordiging ten aanzien van het buiten
lands beleid een gelijk recht van controle en toezicht op de regering heeft als
op elk ander terrein van het openbaar bestuur. De controle achteraf werd,
zoals gezegd, als onvoldoende beoordeeld. De commissie pleitte vooral voor
meer, geregelder informatie en nauwer contact tussen minister en kamer
commissie. Zij meende dat de parlementaire invloed alleen kon toenemen als
de Kamer geconsulteerd zou worden alvorens internationale onderhande
lingen begonnen of beslissingen werden genomen. Dit overleg was vooral
nodig 'wanneer de minister voornemens is af te wijken van een eenmaal ken
baar gemaakt standpunt in een belangrijke kwestie'. De commissie steunde
ook de wens dat de kamercommissie vertrouwelijke stukken ter inzage
kreeg. 'Zo zouden o.a. waar enigszins mogelijk instructies aan delegaties
naar internationale conferenties van grote politieke of principiële betekenis
met de Kamer(commissies) dienen te worden besproken.' Het rapport gaf
nogmaals de grenzen hiervan aan: het overleg mocht in geen geval leiden tot
een bindende afspraak. 'Voor opdrachten van het Parlement of van Kamer
commissies aan de Regering is in ons staatsrecht geen plaats.' Veel zou
derhalve afhangen van de personen die bij de samenwerking waren betrok
ken. De commissie toonde zich tenslotte ook een groot voorstander van het
opnemen van kamerleden in onderhandelingsdelegaties voor zover deze te
maken hadden met 'algemene internationale politieke vraagstukken', dat wil
zeggen voor zover het geen technische conferenties betrof of vergaderingen
over detailkwesties.104
Ook in haar voorstellen voor wijziging van de Grondwet legde de com
missie er de nadruk op dat de volksvertegenwoordiging, 'als de omstandig-
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heden het ook maar enigszins toelaten', ingeschakeld behoorde te worden bij
de beleidsbepaling. Daarvoor was allereerst noodzakelijk dat de kamerleden
op een behoorlijke manier waren geïnformeerd. Alleen dan zouden zij in de
gelegenheid zijn een genuanceerd oordeel uit te spreken over het gevolgde
of te volgen beleid. De commissie was van oordeel dat een verandering in dit
opzicht van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer - zoals gesugge
reerd door de in 1950 ingestelde staatscommissie tot herziening van de
Grondwet, onder voorzitterschap van Van Schaik - onvoldoende zou zijn,
omdat het reglement een minister niet kon verplichten inlichtingen te geven.
De informatieplicht moest in de Grondwet worden vastgelegd (in artikel 97,
lid 2) althans voor zover de ministers 'dit niet strijdig oordelen met het be
lang van de staat'. Voorts diende (in artikel 60, lid 2) te worden vastgelegd
dat alle verdragen zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal werden over
gelegd en dat zij niet werden bekrachtigd en niet in werking traden dan na
dat zij door de Staten-Generaal waren goedgekeurd. De commissie erkende
dat er uitzonderingen op deze regel mogelijk waren, maar drong erop aan
die bijzondere gevallen tot het uiterste te beperken. Dat gold voornamelijk
artikel 60, lid 4 punt d, waarvan de commissie vreesde dat het zou worden
aangegrepen om verdragen in te ruime mate aan de goedkeuring van de Sta
ten-Generaal te onttrekken: overeenkomsten zouden namelijk onverwijld
van kracht worden 'indien in buitengewone gevallen van dringende aard het
belang van het Koninkrijk zulks voorschrijft'. Ook het voorstel om de bepa
lingen over de oorlogsverklaring aan te passen aan de moderne tijd, hield
een versterking in van de controle van de volksvertegenwoordiging. Het
was volgens de commissie onwaarschijnlijk dat Nederland zich nog zelfstan
dig in een oorlog zou begeven 'zonder dat hier van collectieve rechtshand
having sprake zou zijn'. Het leek daarom nutteloos de bepalingen terzake in
de Grondwet te handhaven. Voorgesteld werd de zin: 'Behoudens in drin
gende gevallen worden strijdkrachten voor collectieve rechtshandhaving
slechts beschikbaar gesteld na overleg met de Staten-Generaal.'105
Tenslotte deed de commissie nog enkele voorstellen om de Grondwet aan
te passen aan de gewijzigde internationale omstandigheden. Dit betrof ten
eerste de toevoeging (in artikel 60, lid 4 punt a) dat overdracht van bevoegd
heden aan volkenrechtelijke organen mogelijk was. Gezien het voorstel om
in beginsel alle verdragen aan de goedkeuring van de Staten-Generaal te on
derwerpen, streefde de commissie ook naar een zo eenvoudig mogelijke pro
cedure. De Kamer zou niet over alle verdragen die Nederland jaarlijks afsloot
(ongeveer negentig) van gedachten willen wisselen. Daarom stelde de com
missie naast de 'uitdrukkelijke goedkeuring' de zogenaamde 'stilzwijgende
goedkeuringsprocedure' voor: een verdrag zou als goedgekeurd worden be
schouwd indien niet 10% van de kamerleden binnen één maand na afkon
diging te kennen had gegeven het verdrag 'uitdrukkelijk' te willen goedkeu
ren.106
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Kortom, de commissie deed wel voorstellen tot wijziging van de Grond
wet, maar ze stelde tegelijkertijd dat een verbetering 'voor het overgrote deel'
in de praktijk gevonden zou moeten worden 'door de toepassing van expe
rimenten en door een beter begrip van de achtergronden van het onderhavi
ge vraagstuk'.107

Terughoudendheid van het kabinet
Het kabinet reageerde terughoudend op het rapport van de commissie-Van
Eysinga. Enerzijds erkende de ministerraad 'dat de Regering met het oog op
de middelen die de Staten-Generaal achteraf ten dienste staan, bij het vast
stellen van de algemene richting van het beleid met de inzichten van de Ka
mers ter dege rekening zal moeten houden'. Dit vooroverleg zou in 'de mees
te gevallen' beperkt moeten blijven tot de commissie voor Buitenlandse Za
ken. Anderzijds herhaalde het kabinet dat de buitenlandse politiek een bij
zonder karakter heeft omdat zij het resultaat is van samenwerking tussen
verscheidene landen en daardoor het karakter van een compromis draagt.
'Met deze omstandigheid zal bij sluiting van verdragen steeds rekening ge
houden moeten worden.' Kortom: het kabinet moest zijn bewegingsvrijheid
behouden en van 'meeregeren' door het parlement kon geen sprake zijn. Ook
gaf het kabinet aan dat het niet méér informatie aan de kamercommissie kon
geven: '(...) het is zowel feitelijk als politiek onmogelijk om verder te gaan
dan thans geschiedt.'108

De Grondwetswijziging van 1953

Beperkte wijzigingsvoorstellen
Voor een belangrijk deel zouden de voorstellen van de commissie-Van Ey
singa niet terugkeren in het wetsontwerp voor de herziening van de Grond
wet. Het artikel over de informatieplicht van de minister werd als inconse
quent terzijde geschoven: in de rest van de Grondwet was geen sprake van
vaste kamercommissies, dus waarom hier wel ineens de commissie voor Bui
tenlandse Zaken genoemd? Ook het voorstel tot schrapping van de bepalin
gen over de oorlogsverklaring werd niet overgenomen. De bepaling van het
voorbehoud van parlementaire goedkeuring bij de ondertekening van ver
dragen vond daarentegen wèl haar plaats in het wetsontwerp, maar mét de
gewraakte uitzonderingsclausule (in artikel 60 lid d): overeenkomsten zou
den onverwijld van kracht worden 'indien in buitengewone gevallen van
dringende aard het belang van het Koninkrijk zulks voorschrijft'. Van de
commissie-Van Eysinga werd voorts het voorstel tot vereenvoudiging van
de goedkeuringsprocedure overgenomen, evenals de bepaling dat aan vol
kenrechtelijke organen krachtens een overeenkomst bevoegdheden konden
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worden opgedragen en dat besluiten van deze organen de voorrang zouden
hebben boven binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften.109
Deze laatste bepaling leverde stof voor uitgebreide discussies. Dat inter
nationale tractaten voorrang hadden boven nationale wetten werd vrijwel
algemeen aanvaard terwille van de voortgang van de internationale rechts
vorming (artikel 60 lid c). Maar het was bepaald omstreden wie moest bepa
len of een aangenomen wet al of niet in strijd was met een eerder gesloten in
ternationale overeenkomst. Het kabinet meende, met de commissie-Van Ey
singa en de meerderheid van de Grondwetscommissie-Van Schaik, dat het
aan de rechter was om hierover te beslissen. Een minderheid in de Grond
wetscommissie, onder wie L.J.M. Beel, A.M. Donner en P.J. Oud, kon zich
niet met dit voorstel verenigen. Zij meenden dat het principieel onjuist was
de rechter te mengen in de beoordeling van het werk van de wetgever - dus
ook in geval van toetsing aan een internationale overeenkomst.110 Dit vraag
stuk zou in en buiten het parlement aanleiding geven tot uitvoerige discus
sies. Zó uitvoerig dat men zich kan afvragen of zij niet de aandacht afleidden
van het andere probleem: dat van de versterking van de positie van de
volksvertegenwoordiging in het buitenlands beleid.

De Kamer teleurgesteld
Bij de openbare behandeling van het wetsontwerp, in het voorjaar van 1952,
bleek vooral de PvdA teleurgesteld over het feit dat van de voorstellen van
de commissie-Van Eysinga zo weinig in het wetsontwerp terug te vinden
was.111 Burger meende dat hij van 'alle schone zaken', waarvan het kabinet
eerder had gesproken, in de feitelijke voorstellen maar bitter weinig kon te
rugvinden. Hij doelde daarbij allereerst op het artikel over de oorlogsver
klaring: het parlement werd in feite uitgeschakeld in geval van een aanval op
het koninkrijk en in geval van internationale verplichtingen. Ook betreurde
hij de bepaling dat in dringende gevallen verdragen niet aan de Staten-Generaal behoefden te worden voorgelegd. Burger juichte de mogelijkheid toe
bevoegdheden aan volkenrechtelijke organisaties over te dragen, maar con
stateerde ook dat die bepaling niets van doen had met de positie van de Staten-Generaal. Tenslotte vond de socialistische fractievoorzitter het jammer
dat het kabinet het voorstel van de commissie-Van Eysinga om de regering
een informatieplicht op te leggen, niet had overgenomen, 'het enige concrete
voorstel, waaruit meer effectieve inschakeling van het parlement zou kun
nen volgen'. Burger concludeerde: 'Met dergelijke lyriek zonder daden, legt
men geen grondslag tot vertrouwen.' Hij vreesde dat er wettelijk zo weinig
veranderde, 'dat het niet zwaar zal vallen geleidelijk aan tot de oude practijk
terug te keren'.112
Bruins Slot en Oud (VVD) waren eveneens bezorgd over de ruime be
voegdheden die de regering kreeg door de bepalingen omtrent de oorlogs-
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verklaring, maar zij maakten daar verder weinig ophef over. Zij legden zich
vooral toe op het probleem van de afwijkingen van de Grondwet en de vraag
wie het toetsingsrecht zou krijgen bij tegenspraak tussen nationaal en inter
nationaal recht.
Serrarens erkende met Burger dat het wenselijk was het bereikte in de
Grondwet vast te leggen als dat mogelijk was. Hij meende evenwel dat de
minister de gevestigde praktijk niet meer zou kunnen veranderen: '(...) de
Kamer laat haar verworven ook buitenconstitutioneel recht niet meer los.' De
KVP-woordvoerder kon zich dus neerleggen bij het niet-vermelden van de
informatieplicht, maar hij protesteerde tegen de grote ruimte die de uitzonderingsclausules gaven bij de oorlogsverklaring en bij het sluiten van ver
dragen zonder goedkeuring van de Staten-Generaal: ‘De Staten-Generaal
mogen alleen in uiterste noodzaak uitgeschakeld blijven.'113
Uiteindelijk zou Burger genoegen nemen met de verklaring van Stikker
'dat de regering accoord ging met het inlichten en voorlichten, ook eigener
beweging, en daarvan in de practijk blijk gaf', maar dat overwegingen van
technische aard de opneming van de bepaling in de zin van het eindrapport
van de commissie-Van Eysinga onmogelijk maakten.
Tenslotte stelden, met meerderheid van stemmen aangenomen, amende
menten van onder meer Burger en Serrarens paal en perk aan de uitzonde
ringsgevallen in de omstreden bepalingen over de oorlogsverklaring en het
aangaan van internationale overeenkomsten zonder parlementaire goedkeu
ring. De uitzondering met betrekking tot de consequenties voortvloeiend uit
internationale verplichtingen kwam te vervallen.114 Tevens moest een over
eenkomst waarvoor door buitengewone omstandigheden geen parlementai
re goedkeuring mogelijk was, niet alleen 'onverwijld' aan de Kamer worden
meegedeeld, maar zij mocht ook niet aangegaan worden 'dan onder voorbe
houd van haar beëindiging bij onthouding van de goedkeuring van de Staten-Generaal'. Op voorstel van Stikker werd hier nog aan toegevoegd dat de
nieuwe bepaling niet van toepassing zou zijn 'indien het belang van het Ko
ninkrijk zich daartegen bepaaldelijk verzet', waarmee de angel uit het amen
dement was!115
Het wetsontwerp werd op 19 maart aangenomen met 72 stemmen vóór en
10 tegen. Tot de tegenstemmers behoorden, behalve de CPN, Welter, Zandt
en C.N. van Dis (SGP). Welter was van mening dat de mogelijkheden tot
controle door het parlement zodanig werden beperkt, dat het wetsontwerp
volgens hem onverenigbaar was met de grondwettelijke taak van het parle
ment. De SGP-fractie meende dat het wetsontwerp (vooral in artikel 60 lid c,
waarin de mogelijkheid werd geopend om van de Grondwet af te wijken
'indien de ontwikkeling van de internationale rechtsorde zulks vordert') het
door hen veroordeelde 'internationalisme’ te veel bevorderde. De CPN-frac
tie verwierp het wetsontwerp om dezelfde redenen.116 De discussie in de
Eerste Kamer leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Opmerkelijk was al
leen dat twee W D 'e rs met de communisten tegenstemden. Ook voor hen
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was artikel 60 lid c onverteerbaar. Volgens de liberale woordvoerder R.H.
baron de Vos van Steenwijk had de Duitse bezetting aangetoond dat de vrij
heid van meningsuiting het hoogste goed was. Hij vond het daarom onaan
vaardbaar dat op een gegeven ogenblik, met een beroep op de ontwikkeling
van de internationale rechtsorde, gepoogd zou kunnen worden 'ons land te
bewegen toe te treden tot een verdrag, dat die vrijheid (...) aan banden zou
leggen'.117 Het wetsontwerp werd op 7 mei 1952 aangenomen, met 44 stem
men vóór en 5 tegen.

Besluit
Tijdens het ministerschap van Stikker veranderde de politieke cultuur rond
de buitenlandse betrekkingen. Het kabinet kwam een eindweegs tegemoet
aan het verlangen van de volksvertegenwoordiging nauwer betrokken te ge
raken bij het buitenlands beleid. 'In een sfeer van vertrouwen en beiderzijds
begrip' was er, aldus Serrarens in 1952, veel verbeterd.118 Toch leidde de toe
genomen parlementaire bemoeienis niet tot een grotere invloed op het be
leid. Een deel van de verklaring daarvoor lag reeds besloten in de onoplos
baarheid van het probleem van de verhouding tussen regering en parlement
op dat terrein. Het eindrapport van de commissie-Van Eysinga wees er al op:
de regering behield haar eigen verantwoordelijkheid; zij mocht niet verwor
den tot uitvoerder van de wil van de Staten-Generaal. Bovendien bleef het
onduidelijk waar het evenwicht lag tussen enerzijds een zo groot mogelijke
medezeggenschap van het parlement en anderzijds een zo efficiënt mogelijk
optreden van de regering in de internationale samenleving en de daarvoor
vereiste bewegingsvrijheid.
Uit de debatten over de bevoegdheden van het parlement blijkt dat de
overgrote meerderheid bereid was de regering haar vertrouwen te schenken,
ondanks het feit dat zeer vele leden constateerden dat in het kabinet en op
het departement 'zodanig vertrouwen, blijkens de ervaring geenszins alge
meen aanwezig was'. De kamerleden aanvaardden niet alleen dat de parle
mentaire bemoeienis niet mocht 'ontaarden' in meeregeren en dat de minis
ter manoeuvreerruimte moest hebben, maar zij accepteerden ook dat de
grens tussen 'intensievere bemoeiing' en 'meeregeren' tamelijk vroeg getrok
ken werd. Tegelijkertijd stonden zij toe dat het voorstel tot informatieplicht
onder het tapijt werd geveegd, ook al bevatte dat voorstel volgens velen 'de
sleutel om die intensievere bemoeiingen mogelijk te maken'.

Conclusies
In zijn rede tot de Tweede Kamer aan het begin van het parlementaire jaar
1951-1952 sprak kamervoorzitter Kortenhorst over de positie van de volks
vertegenwoordiging tegenover de regering. Hij ging met name in op de
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voorstelling van zaken als zou de gewenste invloed van het parlement op
het staatsbestuur tanende zijn in vergelijking met vroegere perioden. Kortenhorst bestreed dat het parlement 'min of meer de gevangene' zou zijn ge
worden van de regering. Een belangrijk voorbeeld vond hij de buitenlandse
politiek. Hij constateerde 'dat de medezeggenschap der Staten-Generaal in
de stimulering, de voorbereiding en de totstandkoming van regelingen met
het buitenland groter is dan ooit te voren en dat onze invloed nog steeds
groeiende is. Dat het deelnemen aan internationale organisaties op zich zelf
een verlies aan armslag inhoudt, is voor geen tegenspraak vatbaar; maar de
voorstelling van zaken alsof speciaal de Staten-Generaal daarbij aan beteke
nis inboeten, lijkt mij een foutieve conclusie en zou alleen een schijn van
waarheid kunnen inhouden, wanneer de Regering buiten de Volksverte
genwoordiging om zich samen met andere vrije volken zou organiseren.
Welnu, deze laatste veronderstelling is apert onjuist.'119
Kortenhorsts constatering was slechts ten dele juist. In de jaren 1948-1951
was de medezeggenschap van het parlement op het gebied van de buiten
landse betrekkingen inderdaad gegroeid. Onder het kabinet-Drees II werden
deze verworvenheden geconsolideerd. In 1951 hield de minister de vaste
kamercommissie voor Buitenlandse Zaken goed op de hoogte van de ont
wikkelingen rond de gevoelige kwestie van het vredesverdrag met Japan.
Stikker wist aannemelijk te maken waarom Nederland het 'dictatoriaal op
treden' van de Verenigde Staten wel moest accepteren. Zijn collega Van den
Brink onderhield nauw contact met de gecombineerde vergadering van de
commissies voor Buitenlandse Zaken en voor de Handelspolitiek over de
onderhandelingen over het Schumanplan. In 1952 heeft er tevens een ad hockamercommissie gefunctioneerd voor de Europese Defensiegemeenschap.
De Kamer reageerde lauw toen ze moest toestaan dat een belangrijke aanbe
veling van de commissie-Van Eysinga, te weten de informatieplicht van het
kabinet, niet werd overgenomen in de Grondwetswijziging van 1953. De
PvdA en de KVP meenden evenwel dat de minister de gevestigde praktijk
niet meer zou kunnen vervangen.
Al met al is de conclusie dus gerechtvaardigd dat de medezeggenschap
der Staten-Generaal op het gebied van de buitenlandse politiek groter was
'dan ooit te voren'. Maar of in 1951-1952 de parlementaire invloed 'nog
steeds groeiende' was, is minder duidelijk. Het is de vraag of de Kamer wel
voldoende gebruik gemaakt heeft van het verbeterde instrumentarium.
Evenals in 1948-1951 heeft Stikker in 1951-1952 toch zijn eigen gang kunnen
gaan. Hij heeft de Kamer regelmatig op de hoogte gehouden van zijn hande
len, maar die legde de minister uiteindelijk geen strobreed in de weg. Wat
het Japanse vredesverdrag betrof, had het parlement natuurlijk geen keuze,
gezien de internationale verhoudingen. Maar op het stuk van de Europese
integratie valt op dat de denkbeelden van de verschillende fracties nog
steeds tamelijk vaag waren en zij daardoor gedwongen waren te reageren op
de resultaten van de internationale onderhandelingen. Hooguit, en dan nog
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ten dele, zou men het aan de invloed van het parlement kunnen toeschrijven
dat het kabinet-Drees III de Europese integratie en samenwerking minder
sceptisch dan voorheen tegemoettrad. Maar het waren toch in de eerste
plaats de internationale ontwikkelingen die deze verandering teweeg brach
ten. Nederland kon het zich eenvoudig niet meer veroorloven de totstand
koming van Europese samenwerking buiten het economische terrein nog
langer af te wijzen.
Stikker zou niet meer terugkeren in het kabinet-Drees III. De 'Europese
gezindheid' van het parlement was voor hem een belangrijke reden om af te
zien van een derde termijn op Buitenlandse Zaken. Onder zijn bewind was
er veel veranderd. Terecht noemt de historicus D. Hellema hem 'het symbool
van de modernisering en atlantisering' die de Nederlandse buitenlandse po
litiek in de jaren 1948-1952 doormaakte. Stikker was bij dit alles een centrale
figuur, niet als visionair of groot politiek denker, maar als een pragmatisch
en flexibel verdediger van de Nederlandse belangen.120 De invloed van de
Kamer op het beleid mag dan materieel onder Stikker misschien niet zijn toe
genomen, wel vond er tijdens diens bewind een fundamentele verandering
plaats van de politieke cultuur rond de buitenlandse betrekkingen.
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DE REKENING VAN EEN KOLONIAAL VERLEDEN
M.H. Verweij

Inleiding
Begin jaren vijftig was de rol van Nederland als koloniale mogendheid gro
tendeels uitgespeeld. Indonesië had zijn onafhankelijkheid gekregen. Wat
Nederland restte in 'de Oost' was een unieverband met Indonesië en het om
streden bezit van Nieuw-Guinea. De overzeese rijksdelen in 'de West' had
den inmiddels ook hun eerste stappen op weg naar meer autonomie gezet.
Hoewel de hoogtijdagen van Nederlands positie in de wereld voorbij waren,
was er in Den Haag nog steeds een ministerie van Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen (UOR) gevestigd. Resterende belangen in Oost en West werden
door dit ministerie behartigd.
Zaken die het ministerie van UOR met betrekking tot de Oost in de pe
riode 1951-1952 voorgeschoteld kreeg, vloeiden vaak voort uit de soevereini
teitsoverdracht aan Indonesië. Voor veel problemen was toen niet afdoende
naar een oplossing gezocht. Dit brak de Nederlandse regering nu op. Op
aandringen van Nederland hadden Indonesië en het Koninkrijk der Neder
landen zich in 1949 in een unie verenigd. Indonesië probeerde anno 1951 uit
alle macht om onder deze speciale band uit te komen. Het geschil over de
soevereiniteit van Nieuw-Guinea tussen Nederland en Indonesië werd hier
bij als excuus gebruikt. Daarnaast was er de Ambonese kwestie. Voor dui
zenden Ambonese ex-KNIL-militairen leek geen plaats meer te zijn binnen
de nieuwe staat. Als tijdelijke noodoplossing kozen uiteindelijk ruim twaalf
duizend Ambonezen voor overtocht naar Nederland. Tenslotte waren vele
Nederlanders, die op enige wijze met Nederlands-Indië verbonden waren
geweest, de dupe geworden van de soevereiniteitsoverdracht. Ze kwamen
dikwijls in een moeilijke situatie terecht en leden vaak behoorlijke financiële
schade.
Ondanks het feit dat Suriname en de Nederlandse Antillen nog daadwer
kelijk tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorden, bleven ze voor Neder
land in de schaduw van Indonesië staan. In februari 1951 was de Interimre
geling voor de overzeese rijksdelen in de West volledig in werking getreden.
Met betrekking tot de West hield het ministerie van UOR zich ten tijde van
het kabinet-Drees II hoofdzakelijk met de voorbereiding van een definitieve
staatkundige regeling voor Suriname en de Nederlandse Antillen bezig.
Het ministerie van UOR was zelf ook onderwerp van discussie geworden.
Bij de formatie van het kabinet-Drees II was overwogen om dit enigszins
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verouderde ministerie op te heffen. De belangrijkste motivatie hiervoor was
dat Indonesië inmiddels een soevereine staat geworden was. Om organisato
rische en emotionele redenen werd de beslissing over de toekomst van UOR
voorlopig uitgesteld tot na de Tweede-Kamerverkiezingen in 1952. In de
praktijk zou voor het ministerie van UOR gedurende deze kabinetsperiode
de concurrentie van het m inisterie van Buitenlandse Zaken al duidelijk
merkbaar zijn.
Het beleid van het kabinet-Drees II aangaande UOR was sterk gekleurd
door de val van het vorige kabinet. Het kabinet-Drees-Van Schaik was in ja
nuari 1951 over de Nieuw-Guineakwestie gestruikeld. De Tweede Kamer
was zeer verontwaardigd geweest dat ze niet eerst gekend was geweest in
de toezeggingen van de Nederlandse regering aan Indonesië met betrekking
tot Nieuw-Guinea. Een motie van P.J. Oud (W D ), waarin deze verontwaar
diging verwoord werd, had geleid tot de ontslagname van het voltallige ka
binet. Als minister van UOR werd J.H. van Maarseveen vervangen door
L.A.H. Peters. Tijdens het kabinet-Drees II zouden moeilijke beslissingen
aangaande de Oost veelal vooruitgeschoven worden. Het kabinet trachtte
confrontaties met het parlement zoveel mogelijk te vermijden.
Het parlement bleef zich sterk betrokken voelen bij de Nederlandse aan
gelegenheden overzee. Het kabinetsbeleid werd dan ook nauwgezet gevolgd
in de Eerste en Tweede Kamer. De Oost speelde voor het parlement duidelijk
een grotere rol dan de West. Aan het idee dat Indonesië een onafhankelijke
staat geworden was, konden veel parlementariërs moeilijk wennen. Bij een
groot aantal kamerleden was bovendien een enorm wantrouwen tegenover
Indonesië ontstaan, omdat de Indonesiërs vele afspraken met Nederland niet
nagekomen waren. De voor Nederland dramatische afloop van de Indone
sische kwestie had duidelijk sporen achtergelaten en tekende nog immer de
debatten in het parlement.

Minister Peters
Leonard Antoon Hubert Peters werd op 8 juli 1900 geboren in het Limburgse
Well. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma te Rolduc, werd hij stu
dent aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. In 1923 studeerde hij
daar af als landbouwkundig ingenieur. Vanaf 1927 vervulde Peters verschil
lende functies in het buitenland. Zo was hij landbouwattaché te Washington
en Brussel. Als deskundige of als lid van Nederlandse delegaties maakte hij
vele internationale conferenties mee. Hij was onder andere waarnemer op de
eerste West-Indische conferentie te Barbados in 1944. Van 1946 tot 1948 was
Peters voor Nederland lid van de Caribische Commissie. In 1948 werd hij
gouverneur van de Nederlandse Antillen.1
De benoeming van Peters als minister van UOR in het kabinet-Drees II
was een grote verrassing. De KVP'er Peters was een onbekende in politiek
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Den Haag. Bovendien had hij geen ervaring met Indonesische aangelegen
heden. Bij de formatie van het tweede kabinet-Drees had men echter gezocht
naar een minister die vooral thuis was in de West. De reden hiervoor was dat
de Nederlandse belangen in Indonesië in toenemende mate door het minis
terie van Buitenlandse Zaken behartigd zouden gaan worden. In dit kader
hield staatssecretaris N.S. Blom zich op dat departement al uitsluitend met
Indonesische aangelegenheden bezig. Bovendien zou L. Götzen, die een lan
ge ervaring met Indonesische zaken had, terugkomen als staatssecretaris op
het ministerie van UOR. Götzen was met name een specialist op het gebied
van economische en financiële zaken.2

L.A.H. Peters, minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

In het parlement werd positief gereageerd op de aanstelling van Peters als
minister op UOR. Vooral voor het behandelen van zaken in de West werd hij
een prima kandidaat gevonden. Verschillende kamerleden bewonderden Pe
ters' moed om de twijfelachtige erfenis van zijn voorgangers te aanvaarden.
Het leidinggeven aan een departement als UOR zou inderdaad niet altijd een
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even dankbare taak blijken te zijn. Het parlement was en bleef kritisch te
genover het Indonesiëbeleid.3
De anderhalf jaar waarin Peters aan het hoofd van het ministerie van UOR
stond, bleek te kort te zijn om een stempel op het beleid te drukken. Boven
dien werd hij met betrekking tot Indonesische aangelegenheden vaak overschaduwd door Götzen en Blom. Doordat Peters maar weinig debatten in het
parlement hoefde te voeren, kwam hij ook daar nauwelijks uit de verf. Tij
dens zijn eerste debatten in de Tweede en Eerste Kamer had hij de eer om de
begroting over 1951 van zijn voorganger te verdedigen. Een eigen begroting
voor 1952 kon Peters korte tijd daarna inleveren. Vanwege de geringe tijd
tussen het debat over de begroting voor 1951 en de presentatie van de begro
ting voor 1952, had Peters in de MvT een algemene uiteenzetting van het
beleid achterwege gelaten. Dit leverde hem felle kritiek op in beide kamers.
Hem werd verweten dat de memorie wel afkomstig leek van 'een of ander
administratiekantoor'. In de Eerste Kamer betwijfelden enige leden zelfs,
anoniem in het W , of ze het vertrouwen in deze minister wel konden hand
haven, daar ze niet het idee hadden dat de minister zijn departement volle
dig beheerste. Peters zou gedurende zijn ambtsperiode twee conferenties
meemaken: één conferentie met Indonesië in het kader van de Unie, de an
der met de West. Deze conferenties werden echter beide door de onderhan
delingspartners voortijdig afgebroken, waardoor ook hier voor Peters weinig
eer aan te behalen viel.4
In september 1952 bij het aantreden van een nieuw kabinet verruilde
Peters de landelijke voor de lokale politiek. Hij werd burgemeester van Ber
gen op Zoom. Tot aan zijn pensioen in 1965 zou hij deze functie blijven ver
vullen.

De Nederlands-Indonesische Unie
Het ontstaan van de Unie
De verhouding tussen Nederland en zijn oude kolonie was sinds 1945 bij
zonder roerig geweest. Het eenzijdig uitroepen van de Republik Indonesia
op 17 augustus 1945 werd door Nederland niet zonder meer geaccepteerd.
Verschillende onderhandelingsronden, twee politionele acties en inmenging
van de Verenigde Naties zouden aan de uiteindelijke soevereiniteitsover
dracht op 27 december 1949 voorafgaan. Op deze datum maakte het oude
Nederlands-Indië plaats voor de Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië (VSI). De Republik Indonesia was hiermee slechts een deelstaat binnen
de federatie geworden. Alleen Nieuw-Guinea was (voorlopig) buiten de soe
vereiniteitsoverdracht gehouden.5
Tijdens de Ronde-Tafelconferentie (RTC) - de conferentie waar de soeve
reiniteitsoverdracht geregeld werd - werd de Nederlandse wens tot oprich
ting van een Nederlands-Indonesische Unie ingewilligd. Nederland zag de
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toekomstige samenwerking met Indonesië graag in een speciale unie geor
ganiseerd. Indonesië daarentegen weigerde akkoord te gaan met een unie,
welke meer in zou houden dan een normaal volkenrechtelijk verdrag. Hier
door zou het uiteindelijke resultaat voor Nederland toch een teleurstelling
zijn.
Het Uniestatuut regelde de samenwerking tussen het Koninkrijk der Ne
derlanden en de VSI op het gebied van de buitenlandse betrekkingen, de
fensie, economie, financiën en cultuur. Aan het hoofd van de Unie stond de
koningin van Nederland. Haar functie was echter zuiver symbolisch. Twee
maal per jaar zouden de ministers van de beide staten bijeenkomen in een
conferentie. Ook de parlementaire vertegenwoordigers van de twee staten
zouden elkaar volgens dit statuut regelmatig ontmoeten. Daarnaast werd er
een permanent secretariaat en een Uniehof van Arbitrage ingesteld. De twee
staten wisselden tevens elk een Hoge Commissaris uit, die de status had van
diplomatiek vertegenwoordiger.6 De beperking van de Nederlands-Indonesische Unie lag in het eerste artikel van het Uniestatuut, waarin bepaald
werd dat de samenwerking uitsluitend op basis van vrijwilligheid zou
plaatsvinden; de Uniepartners bezaten een gelijke status en gelijke rechten.
Door deze bepaling beschikte de Unie niet over bindende bevoegdheden.7
Na de soevereiniteitsoverdracht bleef de relatie tussen de twee landen ge
spannen. Dat al na een half jaar de federatieve staat vervangen werd door de
eenheidsstaat Republik Indonesia, viel bij Nederland in slechte aarde. Hier
door kwam mede het zelfbeschikkingsrecht van de minderheden in Indone
sië op de tocht te staan, een punt waarop Indonesië de met Nederland ge
maakte afspraken toch al nauwelijks nakwam. De soevereiniteit over NieuwGuinea bleef tevens aanleiding geven tot onenigheid en zou uiteindelijk een
breukpunt tussen Nederland en Indonesië vormen.8

Nieuw-Guinea als struikelblok
Bij de soevereiniteitsoverdracht waren beide partijen overeengekomen de
status van Nieuw-Guinea na een jaar nader te bespreken. In december 1950
gebeurde dit tijdens een conferentie in Den Haag. In plaats van de soeverei
niteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië over te dragen, stelde Nederland
daar voor de soevereiniteit aan de Unie over te dragen. Hoewel dit voorstel
door Indonesië werd verworpen, leidde het wel tot hevige discussies in het
Nederlandse parlement dat dit voorstel over het algemeen genomen veel te
ver vond gaan. Uiteindelijk struikelde het kabinet over de kwestie.9
Het mislukken van de Nieuw-Guineaconferentie miste ook z'n uitwerking
in Indonesië niet. In januari 1951 onderschreven alle Indonesische politieke
partijen een resolutie ter opheffing van de Unie. Verschil van mening be
stond er alleen over de wijze waarop en de termijn waarbinnen de Unie zou
moeten verdwijnen. Naar aanleiding van deze resolutie verklaarde premier
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M. Natsir dat hij alleen nog besprekingen met Nederland wenste te voeren,
wanneer hierbij als uitgangspunt de soevereiniteitsoverdracht van NieuwGuinea aan Indonesië werd genomen. Tevens zou er een commissie onder
leiding van oud-minister van Justitie R. Supomo ingesteld worden, om her
ziening van het Uniestatuut en de RTC-akkoorden te bestuderen. In maart
viel op een binnenlandse kwestie ook het Indonesische kabinet. In het re
geerprogram van het nieuwe kabinet, met premier W. Sukiman aan het
hoofd, werd expliciet vermeld dat Indonesië een spoedige herziening van de
RTC-overeenkomsten zou nastreven.10
In de regeringsverklaring die minister-president W. Drees op 17 maart
1951 in de Tweede Kamer aflegde naar aanleiding van het aantreden van het
tweede kabinet onder zijn leiding, werd natuurlijk een passage aan het
Nieuw-Guineavraagstuk en de verhouding van Nederland met Indonesië
gewijd. Een goede verstandhouding tussen beide landen achtte de Neder
landse regering van vitaal belang, aldus Drees, en ze betreurde het dat de
Indonesische regering de problematiek rondom Nieuw-Guinea hiervoor als
een belemmering zag. Aangezien Indonesië alleen besprekingen met Neder
land wenste, wanneer van tevoren de soevereiniteitsoverdracht van NieuwGuinea aan Indonesië vast zou staan en de Nederlandse volksvertegenwoor
diging nooit met deze voorwaarde akkoord zou gaan, kon volgens Drees
geen kabinet hier anders op reageren dan door een afwachtende houding
aan te nemen. Hiermee werd de Nieuw-Guineakwestie in 'de ijskast' gezet.
Wanneer op een gegeven moment een wijziging in de status van Nieuw-Gui
nea toch wenselijk zou blijken, beloofde het kabinet eerst de mening van het
parlement hierover te horen.11
Op deze belofte werd door de Tweede Kamer instemmend gereageerd. Bij
de beraadslaging over de regeringsverklaring constateerde het PvdA-kamerlid J.A.W. Burger dat het standpunt van zijn partij inzake Nieuw-Guinea bij
het nieuwe kabinet-Drees meer kans had gekregen. Voor de PvdA was over
dracht van de soevereiniteit bespreekbaar.12 KNP-kamerlid Ch.J.I.M. Welter
noemde de komst van dit nieuwe kabinet - volgens hem in feite hetzelfde
kabinet als het oude en dus verantwoordelijk voor het verlies van Indië - ook
een succes voor de PvdA. Aangezien hij nog steeds het verlies van de oude
kolonie betreurde en hij meende dat dit verlies tevens de oorzaak was van de
economische crisis waarin Nederland verkeerde, was overdracht van de soe
vereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië voor hem volstrekt onbe
spreekbaar.13 De woordvoerders van de ARP en KVP, J. Schouten en J.G.
Stokman, vonden het besluit om de Nieuw-Guineakwestie voorlopig te laten
rusten verstandig. Wel drongen ze aan op een normale voortzetting van het
Nederlandse bestuur en beheer op Nieuw-Guinea en op het nemen van alle
maatregelen die daarvoor noodzakelijk zouden blijken te zijn. Schouten
vroeg zich af in hoeverre Nederland het zelf in de hand had om de zaakNieuw-Guinea te laten rusten. De andere partij in het conflict zou namelijk
weer over de kwestie kunnen beginnen. Schouten liet geen twijfel bestaan
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over het standpunt dat de ARP in zou nemen, wanneer het vraagstuk op
nieuw aan het parlement voorgelegd zou worden. De fractie zou bij haar
oude standpunt tot behoud van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea blij
ven.14 De SGP verklaarde een goede verstandhouding met Indonesië op prijs
te stellen, maar dacht dat overdracht van de soevereiniteit over Nieuw-Gui
nea hier niet toe bij zou dragen. Indonesië leek namelijk absoluut geen prijs
te stellen op een goede band met Nederland. Het had al vele afspraken met
Nederland geschonden en dreigde nu zelfs de Unie op te zeggen.15 Oud
(VVD) gebruikte dit debat voornamelijk om nogmaals de achtergrond van
zijn motie toe te lichten, die geleid had tot het aftreden van het kabinetDrees-Van Schaik.16
In april 1951 tijdens de algemene politieke beschouwingen over de rijks
begroting voor 1951 in de Eerste Kamer bespraken verschillende leden te
vens de regeringsverklaring. De toezegging van de regering aan het parle
ment om het te raadplegen alvorens met Indonesië over een eventuele wij
ziging in de status van Nieuw-Guinea te onderhandelen, riep in de Eerste
Kamer vragen op. Voor G. Kolff (CHU) was de toezegging kennelijk onvol
doende, want hij wenste een pertinente verklaring van de regering om geen
toezeggingen over Nieuw-Guinea aan wie dan ook te doen zonder dit eerst
met het parlement besproken te hebben.17 J.A. Jonkman (PvdA)18 en H. Al
gra (ARP) daarentegen waren van mening dat de regering haar eigen ver
antwoordelijkheid moest nemen en zich niet achter het parlement mocht
verschuilen.19 Drees gaf hen hierin gelijk. Volgens hem was er bij de NieuwGuineakwestie echter sprake van een zeer speciale situatie, daar in het par
lement voor geen enkel standpunt een meerderheid te vinden was. Tevens
verklaarde hij het principieel onjuist te vinden dat Indonesië de Nieuw-Gui
neakwestie aangegrepen had om te proberen de Unie op te zeggen en de
RTC-overeenkomsten te wijzigen. Bij de oprichting van de Unie en het slui
ten van de RTC-akkoorden wist men in Indonesië al dat dit geschil bestond.
Toch vond hij het van belang dat voor de problemen rondom Nieuw-Guinea
oplossingen gevonden zouden worden. Op verschillende punten - welke
noemde hij niet - liep de samenwerking tussen Nederland en Indonesië na
melijk goed. Op het ogenblik zag hij deze oplossingen echter nog niet.20

Aanzetten tot herziening van de Unie
Bij de behandeling van de UOR-begroting voor 1951 in juni 1951 maakte de
Tweede Kamer van de gelegenheid gebruik om de nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van de Unie en in de verhouding met Indonesië eens ernstig
onder de loep te nemen. Minister Peters had deze kritische blik van de Ka
mer voorzien. Daarom had hij aangedrongen op een bespreking van de In
donesische wens tot wijziging van de RTC-akkoorden in een vergadering
van de ministerraad voorafgaande aan het kamerdebat. Deze bespreking
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vond plaats op 28 mei. Drees vond het niet van belang om diep op de wens
van Indonesië' in te gaan, omdat nog niet alle benodigde gegevens bekend
waren. Nu zou alleen de houding tegenover de Kamer bepaald worden.
Wanneer Indonesië de Unie zou willen beëindigen, zou dit de Nederlandse
regering in problemen brengen. Juridisch gezien zou een gewone meerder
heid in het parlement voldoende zijn. Politiek en moreel gezien lag dit echter
geheel anders. Wanneer de Unie daadwerkelijk opgeheven zou worden,
achtte Drees een voorafgaande behandeling hiervan in de kamercommissie
voldoende. Hij had de Kamer alleen beloofd om haar met betrekking tot de
zaak-Nieuw-Guinea vooraf te horen.21
Het debat leverde Peters op het punt van de Unie weinig problemen op.
Over het feit dat de Unie waarschijnlijk geen lang leven beschoren zou zijn,
was men het in de Tweede Kamer over het algemeen wel eens. Zo verklaar
de CHU-kamerlid F.H. van de Wetering, nooit erg enthousiast te zijn ge
weest over de vederlichte Unie en het dikwijls te hebben betreurd dat in de
kamer onder meer door de PvdA zo ophemelend over de Unie gesproken
werd. Dit laatste wekte namelijk alleen maar argwaan en politieke achter
docht bij verschillende groeperingen in Indonesië. Daarnaast had de Unie
volgens hem nog niet veel opgeleverd, behalve op financieel en economisch
gebied en dat dan ook nog voornamelijk alleen voor Indonesië.22 W. Schermerhorn (PvdA), die nog over de ware bedoelingen in de regeringsverkla
ring van het kabinet-Sukiman twijfelde, vond het beter wanneer de Neder
landse regering voorlopig nog geen standpunt over herziening van de RTCovereenkomst innam.23 Th.M.J. de Graaf (KVP) vond dat de Indonesische
regeringsverklaring niets aan duidelijkheid te wensen overliet, maar deelde
de mening van Schermerhom dat men rustig de Indonesische voorstellen tot
wijziging van de akkoorden af moest wachten. Voorts meldde hij dat vol
gens zijn fractie de Unie alleen waardevol kon zijn, wanneer beide staten er
inhoud aan wensten te geven.24 Welter noemde de Unie een 'wanconstructie'
en een belemmering voor de ontwikkeling van normale en goede verhou
dingen tussen beide landen. De Unie mocht van hem dan ook verdwijnen.25
Tenslotte bestempelde het SGP-kamerlid P. Zandt de Unie als een 'vodje pa
pier', waar zijn partij nooit enig vertrouwen in had gehad.26 De ARP en de
VVD deden geen uitspraken over de toekomst van de Unie.27 Peters ver
klaarde dat de Nederlandse regering op dat moment geen behoefte had aan
wijzigingen in de bestaande verhouding met Indonesië en zeker geen initia
tief hierin zou nemen. Toch zou Nederland moeilijk waarde kunnen blijven
hechten aan samenwerking op grond van het Uniestatuut, wanneer Indone
sië dit niet deed. De overeenkomst was echter pas kort daarvoor en met gro
te zorgvuldigheid gesloten. Daarom zou de overeenkomst wat de Neder
landse regering betrof op korte termijn alleen onder zeer ernstige omstan
digheden gewijzigd kunnen worden.28 Het kabinet stelde zich hiermee min
der flexibel op dan de Tweede Kamer, die de hoop op een goede samen
werking met Indonesië in Unieverband blijkbaar had opgegeven. Verschil-
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lende partijen vergaten daarbij gemakshalve hun mede-verantwoordelijkheid voor de oprichting van de Unie.
Bij de oprichting van de Unie waren afspraken gemaakt over een Neder
landse Militaire Missie in Indonesië. De voornaamste taak van de Militaire
Missie was om Indonesië te helpen een moderne strijdmacht op te bouwen.
In 1951 bestond de Militaire Missie uit ongeveer tweeduizend man, verdeeld
over een hoofdkantoor, de land-, lucht- en zeemacht. H.J.W.A. Meijerink van
de ARP vroeg zich tijdens het begrotingsdebat af, of het gezien de omstan
digheden wel verstandig was om de Militaire Missie in deze sterkte te hand
haven. Nederland leed bij de opbouw van zijn eigen leger zelf aan tekorten.
Daarnaast vreesde hij dat Indonesië wel eens gebruik kon gaan maken van
het leger om zijn eisen met betrekking tot Nieuw-Guinea kracht bij te zetten.
Zandt sloot zich bij hem aan. De Militaire Missie diende alleen het Indonesi
sche belang. Schermerhorn en Welter daarentegen pleitten voor het voort
bestaan van de Militaire Missie, omdat dit nu eens een punt was waarop de
samenwerking tussen Nederland en Indonesië wel goed liep. Minister Peters
verzekerde de verontruste leden dat de regering goed in het oog hield dat
Nederlands eigen belangen niet geschaad zouden worden door de Militaire
Missie.29 Ruim een maand later bleek dat in de Eerste Kamer hetzelfde ver
schil van mening bestond over de Militaire Missie als bij de collega’s in de
Tweede Kamer. In het VV bij de begroting van UOR voor 1951 juichte één
groep de Militaire Missie toe, daar ze zou bijdragen aan een goede verstand
houding tussen Nederland en Indonesië. Andere leden waren bang dat Ne
derland een leger opleidde dat later ingezet zou worden in een strijd om
Nieuw-Guinea. Tijdens het begrotingsdebat kwam de Eerste Kamer niet
meer terug op deze zaak.30
De Eerste Kamer reageerde bij het debat over de begroting van het minis
terie van UOR instemmend op het in de Tweede Kamer voorgestelde beleid
van de minister inzake de Indonesische pogingen tot wijziging van de on
derlinge verhoudingen.31 Peters maakte in de Eerste Kamer bekend dat de
Nederlandse regering positief stond tegenover een eventuele komst van
Supomo naar Nederland. De opdracht van Supomo zou volgens de laatste
berichten moeten zijn: 'het voeren van informele en voorbereidende bespre
kingen met de Nederlandse Regering en Nederlandse politieke kringen over
de wijze, waarop de RTC-overeenkomsten gerevideerd zouden kunnen
worden'.32

De missie-Supomo
Zonder op een uitnodiging van de Nederlandse regering te wachten, arri
veerde de onderzoekscommissie van Supomo op 16 augustus in Nederland.
De besprekingen die de Indonesiërs in gedachten hadden, bleken veel forme
ler te zijn dan de Nederlandse regering had verwacht. Supomo verscheen
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namelijk met een zware politieke delegatie. Een dag later nam de irritatie in
Nederland nog meer toe door de rede die president Soekarno op 17 augustus
ter herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring hield.33 Soekarno
haalde in zijn rede fel uit naar Nederland. Hoe sneller de Unie beëindigd zou
worden, aldus Soekarno, hoe beter. Tevens herhaalde hij met kracht de In
donesische claim op Nieuw-Guinea.34 Met deze rede bleek overigens niet al
leen de Nederlandse, maar ook de Indonesische regering niet erg gelukkig te
zijn. Premier Sukiman verklaarde tegenover Hoge Commissaris A.Th. Lamping, niet met de woorden van Soekarno te kunnen instemmen.35

Staatssecretaris N.S. Blom (met vlinderdas) verwelkomt professor Supomo die in Nederland
besprekingen komt voeren over de omzetting van de Unie in een normaal internationaal
verdrag, 16 augustus 1951

De daarop volgende maand werd er druk onderhandeld tussen de twee
Unielanden. De besprekingen met Supomo leidden herhaaldelijk tot uitge
breid overleg in de ministerraad. Men wilde niet te veel toegeven aan de In
donesische wensen, zeker niet vóór de Tweede-Kamerverkiezingen in 1952.
Drees vond het ongewenst om hetzelfde parlement dat ingestemd had met
de soevereinteitsoverdracht, ook over de herziening van de Unie te laten
stemmen. Het risico dat Indonesië het Unieverdrag eenzijdig zou opzeggen,
wilde het kabinet echter ook niet lopen.36 Waarschijnlijk omdat dit voor Ne
derland tot gezichtsverlies zou leiden. Uiteindelijk gaf het kabinet op 21 sep
tember, na het vertrek van de missie-Supomo, een perscommuniqué uit met
daarin zijn besluit:
'1. De Nederlandse regering verklaart zich bereid om, nu Indonesië de wens
te kennen heeft gegeven om de verhouding tussen beide landen op een
andere basis te stellen dan op de thans bestaande Unie, een gezamenlijke
bestudering ter hand te nemen van dit vraagstuk.
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2. Bij die gezamenlijke bestudering zal onderzocht moeten worden of een
nieuwe basis gevonden kan worden, welke voor beide landen aanvaard
baar is.
3. Van het resultaat dezer bestudering zal afhangen of de Nederlandse re
gering zich definitief zal bereid verklaren aan de opheffing van de Unie
mede te werken.'37
In het VV bij de rijksbegroting voor 1952 concludeerde een aantal leden van
de Tweede Kamer uit dit communiqué - wat door Peters bevestigd werd dat Nederland zich nog op geen enkele wijze verbonden had om aan een
eventuele opheffing van de Unie mee te werken. Dit vonden zij juist. Er wa
ren echter ook leden die het onmogelijk vonden om een Unieverband te
handhaven, wanneer één van de twee partners dit absoluut niet op prijs stel
de. Zij wensten dat het parlement voortdurend op de hoogte gehouden werd
over de ontwikkelingen op het gebied van de Unie.38 Peters bracht deze
wens in de ministerraad ter sprake. Drees en minister D.U. Stikker van Bui
tenlandse Zaken bleven echter van mening dat besprekingen met het parle
ment voorafgaande aan internationale beslissingen tot de Nieuw-Guinea
kwestie beperkt moesten blijven.39
karikatuur Opland, de Volkskrant, 21 augustus 1951

....B I J

EEN G R O E P JE P S Y C H IA T E R S ....
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Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting voor het minis
terie van UOR voor 1952 bleek de gehele Kamer in te stemmen met bespre
kingen over herziening van de Unie. Verscheidene sprekers gaven aan dat
Indonesië zich eens duidelijk moest uitspreken over de band die het dan wel
met Nederland wilde. Onenigheid in de Kamer bestond er nog over de rol
van Nieuw-Guinea bij de komende onderhandelingen. De standpunten hier
over waren dezelfde als die welke twee weken eerder bij de algemene be
schouwingen waren ingenomen. Voor de PvdA was overdracht van de soe
vereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië bespreekbaar. De CPN vond
dat die vanzelfsprekend bij Indonesië behoorde. Alle andere partijen waren
tegen soevereiniteitsoverdracht. Aan Indonesië moest duidelijk gemaakt
worden dat de soevereiniteit over Nieuw-Guinea aan Nederland behoorde.
Daarom moest de kwestie-Nieuw-Guinea uit 'de ijskast' gehaald worden. Pe
ters verklaarde dat op een komende conferentie het onderwerp Nieuw-Gui
nea voor Nederland in beginsel wel bespreekbaar zou zijn. De meningen la
gen echter zo ver uit elkaar, dat spreken hierover eigenlijk geen zin had.
Daarnaast gaf Peters aan dat het onmogelijk was om in de Kamer een even
tuele herziening van de Unie vooraf te bespreken. Een bespreking vooraf in
de kamercommissie zou wel mogelijk zijn.40

Nieuwe Uniebesprekingen
In beide landen was men er nu van overtuigd dat er nieuwe officiële bespre
kingen tussen Nederland en Indonesië over de toekomst van de Unie gestart
moesten worden. Opvallend was dat als hoofd van de Nederlandse delegatie
Blom in plaats van Peters werd benoemd.41 Door twee incidenten liep de
toch al moeilijke relatie tussen de twee Uniepartners echter weer extra deu
ken op en werden de besprekingen tot twee maal toe uitgesteld.
In november kwam minister van Binnenlandse Zaken Van Maarseveen
met een voorstel tot wijziging van de Grondwet. In de Grondwet stond In
donesië nog steeds als een deel van het Koninkrijk der Nederlanden ver
meld. In de nieuwe Grondwet zou dit worden veranderd en zou tegelijker
tijd Nieuw-Guinea expliciet als onderdeel van het Koninkrijk worden ge
noemd. Dit laatste veroorzaakte grote commotie in Indonesië. De positie van
de Indonesische onderhandelingsdelegatie die juist naar Nederland zou
gaan om onder andere over de status van Nieuw-Guinea te spreken, werd
hiermee in eigen land bijna onmogelijk gemaakt. In Nederland was men van
mening dat de Grondwet slechts aan de bestaande situatie aangepast werd.
Indonesië nam daarop het standpunt in dat de soevereiniteit over NieuwGuinea al sinds 1949 bij Indonesië lag en Nederland slechts het de-facto-bestuur over het gebied had.42
Het andere incident betrof het in beslag nemen van de Nederlandse
vrachtschepen de 'Blitar' en de 'Talisse' door de Indonesiërs. Op 8 december
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werd de 'Blitar', met een lading wapens en munitie aan boord, op weg naar
Nieuw-Guinea door de havenmeester van Tandjong Priok aan de ketting
gelegd. De lading werd in beslag genomen. Deze actie bleek een eigenmach
tig optreden van Indonesische militairen te zijn, waar de Indonesische rege
ring niets van afwist. Ze gaf het schip en de lading echter niet vrij. Enige tijd
daarna voer de 'Talisse', eveneens met oorlogsmaterieel bestemd voor
Nieuw-Guinea, nietsvermoedend dezelfde haven in. De Nederlandse autori
teiten hadden het schip om onbekende redenen niet kunnen waarschuwen,
waardoor het hetzelfde lot als de 'Blitar' te wachten stond. Een oplossing die
zowel Nederland als Indonesië tevreden stelde, bleek moeilijk te vinden te
zijn.43
Op 11 januari 1952 werd er 's middags weer serieus gestart met de Uniebesprekingen. ’s Morgens gaven Peters, Götzen en Blom nog een uiteenzet
ting voor de kamercommissie voor Uniezaken over de gevolgde gedragslijn
tegenover Indonesië. De Graaf (KVP), H.A. Korthals (W D ) en Van de We
tering (CHU) konden zich niet verenigen met het standpunt van de regering,
om voortgang van de Uniebesprekingen en het conflict om de 'Blitar' en de
'Talisse' van elkaar los te koppelen. Peters vreesde bij uitstel echter een een
zijdige opzegging van de Unie door Indonesië.44 Over een eventuele keuze
tussen Nieuw-Guinea en de Unie was Peters volstrekt duidelijk: 'De Rege
ring zal de zaak in twee sectoren behandelen en Nieuw-Guinea niet als mid
del gebruikt willen zien. Wanneer de Indonesiërs zeggen, als de souvereiniteit niet wordt overgedragen, zeggen wij de Unie op, dan is het afgelopen.'45
Een brief van Drees gaf op 6 februari aanleiding tot het inlassen van een
extra vergadering van de commissie voor Uniezaken. In Het Parool was een
artikel over de Nieuw-Guineakwestie verschenen dat gebaseerd was op ge
heime besprekingen in de commissie voor Uniezaken. Daar er van de zijde
van de regering geen mededelingen waren gedaan, moest deze informatie
wel vanuit de commissie zelf komen. De regering vroeg zich nu af, of ze nog
wel vertrouwelijk met de commissie kon spreken.46 Dat het artikel inder
daad gebaseerd was op besprekingen in deze commissie, waren de meeste
leden met Drees eens. Niemand bleek de uitspraken tegenover de pers echter
gedaan te hebben. De betreffende journalist beriep zich op het recht om zijn
bronnen te beschermen.47 Het incident zou verder geen gevolgen hebben.
Wel was het kenmerkend voor Drees' angst voor openheid en lekken naar de
pers.48
Intussen werd er tijdens de Uniebesprekingen weinig vooruitgang ge
boekt. Indonesië bleef de Nieuw-Guineakwestie aan de Unie koppelen. Ne
derland bleef beide zaken als twee afzonderlijke kwesties zien. Tot een com
promis leek men niet te kunnen komen. Eind februari kwam het Indonesi
sche kabinet ten val, waardoor de Uniebesprekingen opgeschort werden. De
wens van Drees om moeilijke beslissingen inzake de Unie over de TweedeKamerverkiezingen heen te tillen, ging hiermee in vervulling. Het zou nog
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enkele jaren duren voordat de problemen rondom de Unie en Nieuw-Guinea
uit de weg geholpen werden.49

De kwestie-Ambon
Voorgeschiedenis
Tussen het eiland Ambon en Nederland bestond al eeuwen een band. Vanaf
de zeventiende eeuw werd het eiland door de Nederlanders intensief aange
daan in verband met de kruidnagelhandel. In de loop van de tijd werd de
Nederlandse aanwezigheid op Ambon permanent en ging de plaatselijke be
volking, met name het christelijke deel, zich steeds meer met haar overheer
sers vereenzelvigen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw maakte ver
houdingsgewijs een groot percentage Ambonezen deel uit van het Konink
lijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). De Ambonese KNIL-militairen had
den een goede en betrouwbare reputatie bij Nederland. Na de soevereini
teitsoverdracht vormden de Zuid-Molukken, waar het eiland Ambon toe be
hoorde, een daerah (zelfbesturende provincie) onder de deelstaat Oost-Indonesië. Bij de RTC-akkoorden was afgesproken dat er zowel een intern als ex
tern zelfbeschikkingsrecht zou bestaan binnen de VSI. Het interne zelfbe
schikkingsrecht behelsde het recht om binnen de VSI een afzonderlijke staat
kundige eenheid te vormen. Het externe zelfbeschikkingsrecht hield recht
van secessie in. Dit laatste recht gold echter alleen voor deelstaten en niet
voor een daerah als de Zuid-Molukken. Wanneer een daerah zich toch wilde
afscheiden, kon deze in theorie een aanvraag in het kader van het interne
zelfbeschikkingsrecht indienen om tot een deelstaat omgevormd te worden.
Vervolgens zou de weg naar secessie dan vrij zijn. In de praktijk lag de zaak
echter veel moeilijker. Over een aanvraag zou pas een plebisciet gehouden
kunnen worden, nadat de Verenigde Naties hiertoe een aanbeveling hadden
gedaan en de regering van Indonesië bereid was gevonden deze aanbeveling
op te volgen.50
Het eerste jaar na de soevereiniteitsoverdracht gaf de ene na de andere
deelstaat haar zelfstandige positie op omwille van een eenheidsstaat Indone
sië. Vaak gebeurde dit onder druk van de Republik Indonesia. Toen de deel
staat Oost-Indonesië in 1950 dreigde zijn positie als afzonderlijke deelstaat te
verliezen, riep de Raad der Zuid-Molukken op 25 april 1950 de onafhanke
lijkheid van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) uit. Een harde strijd
met de troepen van de centrale regering volgde. Op 3 november 1950 viel
Ambon en week de regering van de RMS uit naar het eiland Ceram. Hoewel
de Nederlandse regering herhaaldelijk bij de Indonesische regering aan
drong op naleving van de afgesproken regels omtrent het zelfbeschikkings
recht en zich met de zaak tevens tot de Verenigde Naties wendde, heeft ze
de RMS nooit officieel erkend.51
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Komst naar Nederland
Begin 1950 bevonden de Ambonese KNIL-militairen zich in een moeilijke si
tuatie. Daar het KNIL spoedig opgeheven zou worden, stonden ze voor de
keuze van overgang naar het door Javanen gedomineerde leger van de In
donesische federatie of ontslag uit dienst. Op het moment dat de RMS uitge
roepen werd, koos het grootste gedeelte van deze militairen voor demobili
satie op de Molukken met als doel om zich bij het RMS-leger aan te sluiten.
De Indonesische autoriteiten gaven echter pas toestemming voor demobilisa
tie nadat Ambon gevallen was. De KNIL-militairen vonden nu demobilisatie
naar dit gebied niet interessant meer en weigerden te vertrekken.52
Inmiddels ondervonden de Ambonese KNIL-militairen steun van sympa
thisanten in Nederland. Het vrijheidsstreven van de Ambonezen werd hier
met veel aandacht gevolgd. Voor veel Nederlanders die de soevereiniteits
overdracht nooit gewild hadden, was het een bewijs dat het vertrek van de
Nederlanders niet door alle Indonesiërs gewenst was geweest. In de week
waarin de RMS uitgeroepen werd, werd in Nederland 'De Stichting Door de
Eeuwen Trouw' (DDET) opgericht. Deze organisatie zette zich in voor zowel
de RMS als voor de KNIL-militairen die in het gebied van de RMS gedemo
biliseerd wensten te worden. DDET had een zeer gevarieerde achterban.
Banden met bepaalde politieke partijen waren er niet. In het Comité van aan
beveling zaten zowel hoogleraren, militairen als enkele geestelijken. Op 21
december 1950 wonnen de Ambonezen een kort geding tegen de Nederland
se staat, waardoor afvloeiing van de KNIL-militairen naar gebieden onder
het gezag van Indonesië verboden werd. De staat ging hier tegen in beroep.
Op 22 januari 1951 werd door het Hof in Den Haag de vorige uitspraak be
vestigd. Het cassatieberoep van de staat veranderde ook niets aan de uit
spraak. Nadat de Indonesische regering demobilisatie op Ceram had verbo
den, bleven er nog maar twee mogelijkheden over: Nieuw-Guinea en Neder
land.53
Nieuw-Guinea bleek ook al gauw als mogelijkheid af te vallen. Indonesië
sprak er een veto over uit. Daarnaast was het volgens de Nederlandse gou
verneur van dit gebied geen reële optie om de KNIL-militairen en hun fami
lieleden op Nieuw-Guinea te vestigen. Door afwezigheid van bestaansmoge
lijkheden en door het malariagevaar zou het demobiliseren van de Ambone
zen op Nieuw-Guinea 'onverantwoordelijk en misdadig' zijn.54 Vertrek naar
Nederland bleef hiermee als enige oplossing over. Uiteindelijk kwamen in
het voorjaar van 1951 ruim twaalfduizend Ambonezen naar Nederland. Bij
aankomst kregen de KNIL-militairen onmiddellijk hun ontslag meegedeeld,
waarmee zij hun militaire status verloren. De Ambonezen werden zolang
ondergebracht in kampementen.55
Was het beleid van het kabinet-Drees-Van Schaik er nog op gericht ge
weest om de Ambonese kwestie voor zich uit te schuiven, het kabinet-Drees
II werd voor het blok gezet. De zaak van de Ambonezen kon niet langer ge-
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negeerd worden. Het kabinet liet er echter geen twijfel over bestaan dat het
verblijf van de Ambonezen in Nederland slechts een tijdelijke oplossing was.
Mede in het belang van de betrokkenen zelf achtte de regering het verstan
dig om een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het land van herkomst te
bevorderen. Het kabinet zocht tevens naar andere uitwijkmogelijkheden
voor de Ambonezen. Götzen bekeek onder meer of ze naar Suriname overge
bracht konden worden. Daar bleken ze echter evenmin welkom. De Ambo
nezen zelf wensten een spoedige terugkeer naar een onafhankelijke RMS.56
De Tweede Kamer was het unaniem met de regering eens dat het verblijf
van de Ambonezen in Nederland tijdelijk diende te zijn. Op den duur moest
een andere en definitieve bestemming gezocht worden.57 Van de Wetering
(CHU) gaf te kennen ook de tijdelijke komst van deze oud-KNIL-militairen
en hun gezinnen naar Nederland niet toe te juichen. Het was een beter idee
geweest hen naar één van de eilanden bij Nieuw-Guinea te sturen.58 Ook de
woordvoerder van de KVP, De Graaf, vroeg zich af of de Ambonezen met
hun komst naar Nederland niet van de wal in de sloot waren geraakt. Daar
naast was hij er van overtuigd dat van 'een terugkeer en masse' nooit sprake
zou zijn.59 De ARP'er Meijerink meende dat door de afwezigheid van uit
wijkmogelijkheden het verblijf van de Ambonezen in Nederland in ieder ge
val niet te beperkt gezien moest worden. De tijd dat ze hier waren, moest
daarom zo productief mogelijk benut worden.60 Dit was een punt waarover
de gehele Kamer het eens was. Verschillende kamerleden die de kampen be
zocht hadden, was het opgevallen dat daar een sfeer van ledigheid heerste.
Dit werd sterk afgekeurd. De Ambonezen moesten hun tijd hier zinvol be
steden, bijvoorbeeld door onderwijs te volgen. Minister Peters sloot zich bij
dit standpunt aan.61 Tegen de tijd dat de Eerste Kamer de gelegenheid kreeg
om zich over het probleem te buigen, had de Ambonese zaak al weer geheel
nieuwe vragen opgeworpen.

Onrust in de woonoorden
Het verblijf van de Ambonezen in Nederland baarde de regering grote zor
gen. Het vormde dan ook een vast agendapunt op elke vergadering van de
ministerraad. Allereerst werd het ontslag uit militaire dienst door menig
Ambonese KNIL-soldaat niet zonder meer geaccepteerd. Er volgde dan ook
een groot aantal processen over de rechtmatigheid van dit ontslag. In af
wachting van de uitslag van hun proces weigerden de betreffende (oud-)
KNIL-militairen hun uniformen door burgerkleding te vervangen, wat door
de Nederlandse regering als ondermijning van het gezag werd gezien.62
Daarnaast kwamen er regelmatig ongeregeldheden voor in de verschillende
kampen. Een bekend voorval was het incident in het woonoord in Woerden.
Op 28 juli 1951 werd daar door ambtenaren van het ministerie van Binnen
landse Zaken de Ambonese vlag, die door de Ambonese bewoners naast de
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Nederlandse vlag gehangen was, naar beneden gehaald. Omdat de Ambo
nezen van mening waren dat dit niet met voldoende respect gepaard ging,
kwam het tot een gevecht waarbij rake klappen uitgedeeld werden.63
Ondertussen werden de activiteiten van het Bureau Zuid-Molukken
(BZM), dat zichzelf als de officiële vertegenwoordiger van de RMS-regering
beschouwde, en DDET angstvallig door de Nederlandse overheid in de ga
ten gehouden. Leden van deze organisaties behartigden nog steeds de Am
bonese belangen en vertoonden zich regelmatig in de kampen. In juni 1951
kwam DDET door het zogenaamde plan-Ford echter zeer negatief in de pers,
waardoor ze veel van haar sympathie bij de Nederlandse bevolking verloor.
Het plan-Ford was opgezet om het radiocontact met Ambon vanuit Neder
land te herstellen. Een vliegtuig met aan boord zendapparatuur, voedsel,
medicamenten en eventueel wapens zou hiertoe naar Ceram vliegen. Een be
stuurslid van DDET, W. de Vries, vond in België een geschikt vliegtuig. Geld
voor de aanschaf werd de grens over gesmokkeld. Met de keuze van de be
manningsleden ging men echter de mist in. Onder de bemanningsleden be
vonden zich R. Westerling - bekend door zijn poging tot het plegen van een
staatsgreep in Indonesië - en de Belg Sweerts. Sweerts bleek later een bij ver
stek veroordeelde SS'er te zijn. Toen het bestuur van DDET daar achter
kwam, kreeg bemanningslid M. Pot de opdracht om Sweerts in de gaten te
houden. Sweerts droeg in praktijk weinig aan de hele onderneming bij,
waarop Pot uiteindelijk zorgde voor diens arrestatie door de Belgische poli
tie. Deze nam daarbij ook het vliegtuig in beslag, waarmee het hele planFord in duigen viel. Opvallend was dat de onderneming aan het licht kwam
door een onthulling in het dagblad Trouw, terwijl men in ARP-kringen toch
altijd bijzonder welwillend tegenover de strijd van de Ambonezen had ge
staan.64
Het plan-Ford leidde niet alleen tot commotie in de pers, maar tevens tot
vragen in de Tweede Kamer. Op 20 juli vond een interpellatie van F.J. Goed
hart (PvdA) plaats met betrekking tot de activiteiten van zowel DDET als het
BZM en de reactie van de regering op deze activiteiten. Goedhart stelde:
'Sinds de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië heeft een deel van de op
positie, die deze overdracht niet heeft kunnen verteren, zich geconcentreerd
op de Ambonese kwestie. Men ziet daar blijkbaar een geschikt middel in om
de onrust over de Indonesische kwestie, welke reeds zo lang het politieke le
ven in ons land vergiftigd heeft, gaande te houden.'65 Volgens Goedhart wa
ren de acties van deze Nederlanders niet in het belang van de Ambonezen
zelf. Door hen te betrekken in illegale praktijken werd hun terugkeer naar In
donesië steeds moeilijker gemaakt. Bovendien waren deze activiteiten ook
niet goed voor de Nederlandse verhouding met Indonesië. Daarom moest
aan deze illegale praktijken een einde komen. De PvdA vond dat de regering
tot dan toe niet adequaat genoeg had opgetreden in deze kwestie.66 Minister
H. Mulderije van Justitie antwoordde dat de door Goedhart genoemde acti
viteiten ook door de regering als ongewenst gezien werden. Hij merkte te-
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vens op dat de gevaren die aan deze activiteiten verbonden waren vooral
niet overschat mochten worden.67 Toch achtte de regering het gevaar blijk
baar wel groot genoeg om bepaalde vertegenwoordigers van zowel DDET
als het BZM voortaan de toegang tot de Ambonese woonoorden te ontzeg
gen.68
Op 8 augustus 1951 hekelde H.J. de Dreu, partijgenoot van Goedhart in de
Eerste Kamer, tijdens het debat over de begroting van UOR eveneens het op
treden van DDET en het BZM.69 A.N. Molenaar (W D ) en J. de Zwaan (CHU)
vreesden dat de Ambonezen door de ongeregeldheden in de woonoorden de
sympathie van vele Nederlanders begonnen te verliezen.713 Ook G.A.M.J.
Ruijs de Beerenbrouck (KVP) nam het standpunt in dat de Ambonezen aan
het Nederlands gezag moesten gehoorzamen.71 Eind november schreven de
oppositiepartijen ARP, SGP en KNP in de Tweede Kamer daarentegen de
ongeregeldheden in de Ambonese woonoorden toe aan de houding van de
Nederlandse regering, omdat ze geen begrip zou hebben voor de moeilijke
situatie waarin de Ambonezen verkeerden.72 Zowel het PvdA-kamerlid N.
Stufkens als minister Peters bestreed dit standpunt.73
Inmiddels was er, ondanks verschillende pogingen daartoe, nog geen de
finitieve bestemming voor de Ambonese bevolkingsgroep in Nederland ge
vonden. Het kabinet-Drees II zou daar ook niet meer in slagen. Het was niet
de bedoeling dat de Ambonezen voorgoed in Nederland zouden blijven, te
rugkeer naar Indonesië wilden de Ambonezen zelf niet zolang de situatie
daar onveranderd bleef en andere uitwijkmogelijkheden leken niet te vinden
te zijn. Het Nederlandse koloniale verleden in Azië leek hiermee een staartje
te krijgen.

Gedupeerde Nederlanders
De ambtenaren
Na de soevereiniteitsoverdracht bleven vele Nederlandse ambtenaren werk
zaam in het voormalige Nederlands-Indië. Een aantal van hen werkte op het
Hoge Commissariaat. Hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden waren gelijk
aan die van medewerkers van de Nederlandse diplomatieke dienst.74 De
positie van het grootste gedeelte van de Nederlandse ambtenaren in Indone
sië was echter veel slechter, omdat deze ambtenaren terecht waren gekomen
in Indonesische overheidsdienst. Het gehele ambtenaren-corps dat vóór 1949
tot de Nederlands-Indische overheidsdienst had behoord, was bij de soeve
reiniteitsoverdracht aan de VSI overgedragen. Dit betekende dat zeventien
duizend Nederlandse ambtenaren, zonder dat ze daar van tevoren in gekend
waren, beland waren in dienst van een vreemde mogendheid. Nederland
wilde met deze overdracht de continuïteit van het bestuur in Indonesië ver
zekeren, waardoor chaos voorkomen zou kunnen worden. Daarnaast be
spaarde Nederland zich op deze wijze de kosten van opheffing van het amb712
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tenarenapparaat, zou het geen zorg hoeven te dragen voor de repatriëring
van de Nederlandse ambtenaren en konden blijvende pensioenlasten op de
VSI afgewenteld worden. Naast de ambtenaren werden tevens 'alle rechten
en verplichtingen' ten aanzien van 'de gewezen ambtenaren en van de nage
laten betrekkingen' aan de VSI overgedragen.75 Om de Nederlandse ambte
naren nog enige bescherming te bieden, werd de Garantiewet gecreëerd,
waarin bepaalde rechten enigszins gewaarborgd werden. Deze wet, die er op
aandringen van het parlement gekomen was, bleek in praktijk niet toerei
kend te zijn.76
Behalve in de Garantiewet was er weinig voor de ambtenaren geregeld. In
de 'Overeenkomst inzake de positie der burgerlijke Overheidsdienaren in
verband met de souvereiniteitsoverdracht' was bepaald dat de Indonesische
overheid gedurende twee jaar geen veranderingen mocht aanbrengen in de
rechtspositie van de Nederlandse ambtenaren. Wel was in deze overeen
komst aan de VSI het recht toegekend om de ambtenaren 'te herschikken en
te selecteren'. Van dit recht maakte de VSI op grote schaal gebruik. Zo wer
den veel Nederlandse ambtenaren geplaatst onder minder gekwalificeerde
Indonesische ambtenaren en werden hun veel dagelijkse werkzaamheden
ontnomen. Al spoedig bleken ook allerlei financiële voorwaarden gemakke
lijk door de Indonesische overheid omzeild te kunnen worden. Het verschil
in salariëring en arbeidsomstandigheden tussen de ambtenaren werkzaam
op het Hoge Commissariaat en die in Indonesische overheidsdienst werd
steeds groter.77
Hoewel de Nederlandse regering bij de soevereiniteitsoverdracht blijk
baar weinig aandacht voor haar ambtenaren had gehad, trok het parlement
zich begin jaren vijftig het lot van deze ambtenaren nog steeds aan. De
Tweede-Kamerleden Meijerink (ARP) en De Graaf (KVP) beschreven in juni
1951 het verschil van mening dat tot dan toe tussen regering en parlement
had bestaan. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer was altijd van oordeel
geweest dat de Nederlandse overheid in ieder geval moreel aansprakelijk
was voor het Nederlandse deel van het burgerlijk (en militair) overheidsper
soneel in Indonesië. Het kabinet daarentegen nam het standpunt in dat de
morele en juridische verantwoordelijkheid voor de ambtenaren bij de
nieuwe werkgever lag.78 Beide kamerleden waren nu dan ook blij met een
nota van wijziging - het eerste stuk dat onder verantwoordelijkheid van mi
nister Peters aan de Kamer aangeboden werd - behorende bij de begroting
van het ministerie van UOR voor 1951. In artikel 39 van deze nota werd fi
nanciële hulp aangekondigd aan bepaalde ex-KNIL-militairen die tussen wal
en schip dreigden te vallen.79 'Hoewel hierop geen formeel aantoonbare
rechten bestaan is het niettemin een morele plicht van hun vroegere werkge
ver - als hoedanig de Nederlandse Regering zeker kan worden gezien - deze
mensen niet onverzorgd achter te laten'80, stond in de nota te lezen. Volgens
De Graaf stonden de ambtenaren niet in een andere verhouding tot de Ne
derlandse overheid dan de KNIL-militairen. De Graaf en Meijerink zagen in
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deze nota een erkenning door de Nederlandse overheid van haar positie als
voormalig werkgeefster van en haar morele verplichtingen tegenover deze
groep Nederlanders.81 Staatssecretaris Götzen ontkende dit. Hij begreep de
verwarring echter wel en vond de toelichting bij de nota achteraf 'minder ge
lukkig' geformuleerd.82

Staatssecretaris L. Götzen

In de Eerste Kamer benadrukte De Dreu (PvdA) twee maanden later op
nieuw dat de Nederlandse overheid in feite verantwoordelijk was en ook
zou moeten blijven voor de Nederlandse ambtenaren in Indonesische over
heidsdienst. Boekhoudkundig zou de regering dan misschien wel gelijk kun
nen hebben, maar vanuit moreel oogpunt gezien niet: 'Er is nooit een Neder
landse ambtenaar geweest, die, toen hij naar Nederlands-Indië vertrok, ook
maar één ogenblik dacht, dat hij in dienst van een andere mogendheid
trad.'83 Molenaar (VVD), Algra (ARP) en J. van Santen (CPN) sloten zich bij
dit standpunt aan.84 Götzen verdedigde het overheidsbeleid nu met de me
dedeling dat de Nederlandse regering wel degelijk begaan was geweest met
de ambtenaren in kwestie. Als voorbeeld hiervan noemde hij de (omstreden)
Garantiewet.85
Hoewel het parlement de regering nog niet zo ver had gekregen om de
verantwoordelijkheid voor de Nederlandse ambtenaren in Indonesische
overheidsdienst op zich te nemen, boekte het wel op een ander terrein enige
winst. De problemen rondom de achterstallige betalingen zouden aan een
nader onderzoek onderworpen worden.

Financiële aangelegenheden
In de afwikkeling van verschillende betalingsverplichtingen van Indonesië
aan in Nederland gevestigde personen was een enorme vertraging ontstaan.
Het ging onder meer om de uitbetaling van naoorlogse salarissen, rehabilita-
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tie-uitkeringen en achterstallige pensioenen. Tot overmaat van ramp was
daarnaast door in Indonesië ingevoerde monetaire maatregelen de hoogte
van de bedragen inmiddels teruggebracht tot een derde van het oorspronke
lijke bedrag. De Tweede Kamer was verontwaardigd over deze zaak. De re
gering had er zorg voor moeten dragen dat aan deze betalingsverplichtingen
al voor de soevereiniteitsoverdracht voldaan was. De Kamer drong aan op
het instellen van een commissie die de problemen omtrent de achterstallige
betalingen nader zou moeten bestuderen. Götzen beloofde op 7 juni 1951
zo'n commissie inderdaad in te zullen stellen. In deze commissie zouden ook
niet-ambtenaren plaats mogen nemen.86
Naar aanleiding van een motie, ingediend door CPN-kamerlid J. Hoog
carspel, kwam op 16 juli de commissie opnieuw ter sprake in de Tweede
Kamer. Hoogcarspel vroeg in zijn motie om het vaststellen van een wettelijke
regeling ter tegemoetkoming in de materiële oorlogsschade voor de uit In
donesië gerepatrieerde Nederlanders.87 Andere kamerleden waren echter
van mening dat deze zaak niet los van de vraagstukken omtrent de achter
stallige betalingen gezien kon worden. Ook het probleem van de oorlogs
schade zou daarom aan de nieuw in te stellen commissie voorgelegd moeten
worden.88 Minister van Financiën P. Lieftinck verwierp het recht op oorlogsschadevergoeding voor uit Indonesië gerepatrieerde Nederlanders op grond
van het territorialiteitsbeginsel. Om voor vergoeding in aanmerking te ko
men moest de schade op eigen grondgebied geleden zijn. Wel was Lieftinck
bereid om de commissie te laten bekijken, in hoeverre de verplichtingen die
aan de zijde van de Indonesische regering voor de soevereiniteitsoverdracht
bestonden jegens de oorlogsslachtoffers vervuld zouden kunnen worden en
op welke wijze de Nederlandse regering die vervulling zou kunnen bevor
deren. Om niet de indruk te wekken dat de regering ooit tegemoet zou ko
men aan de eis verwoord in de motie van Hoogcarspel, zou de vraag aan de
commissie niet breder geformuleerd worden.89 Hoogcarspel en verschillende
andere kamerleden waren met dit antwoord van de minister niet tevreden.
De Graaf (KVP) stelde dat weigering van oorlogsschadevergoeding op grond
van het territorialiteitsbeginsel voor Indonesië niet opging, daar Indonesië
tijdens de oorlog tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde.90 Samen met
Meijerink (ARP), G. Vonk (VVD), Van de Wetering (CHU) en Stufkens
(PvdA) diende hij een motie in: 'dringt er bij de Regering op aan om in de
opdracht aan de met spoed in te stellen commissie, naast de vraagstukken
van rehabilitatie-uitkering, backpay van pensioenen en salarissen, en in on
derling verband met deze, mede te betrekken het vraagstuk van de vergoe
ding van materiële oorlogsschade'.91 Hoogcarspel vond het 'kinderachtig' dat
in deze motie niet vermeld stond dat deze ingediend was naar aanleiding
van zijn motie, die verworpen werd. De nieuwe motie werd aangenomen
met algemene stemmen.92
In oktober 1951 moest de Tweede Kamer in het VV bij de begroting van
UOR vaststellen dat de commissie nog steeds niet ingesteld was.93 Peters
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weet dit aan de inteme voorbereiding die voor het instellen van de commis
sie nodig was. In de loop van november 1951 kon de commissie eindelijk aan
haar taak beginnen.94
Vanuit de Eerste en Tweede Kamer klonken ook geïrriteerde geluiden
over het opheffen van de Indische pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen
waren in 1949 door Nederland aan Indonesië overgedragen. Op de tweede
ministersconferentie in het kader van de Uniebesprekingen had Indonesië
voorgesteld om de fondsen op te heffen. Nederland had hiermee ingestemd.
Over de bevoegdheid om op deze ministersconferentie de pensioenfondsen
zonder meer op te heffen, hadden verschillende kamerleden hun bedenkin
gen. Ter vervanging van de Indische pensioenfondsen werd in Nederland op
25 april 1951 de 'Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun
nagelaten betrekkingen' opgericht. Een aantal kamerleden vroeg zich af, of
het beheer van deze stichting wel in deskundige handen lag. De rechtsonze
kerheid die op deze wijze ten opzichte van het oud-overheidspersoneel ver
oorzaakt was, werd door het parlement betreurd.95
De regering verdedigde zich met het argument dat het opheffen van de
Indische pensioenfondsen een interne aangelegenheid van Indonesië was ge
weest. Daarnaast gaf ze de verzekering dat de vervangende stichting onder
bekwame leiding stond.96

Onveilige situatie in Indonesië
Na de soevereiniteitsoverdracht bleven veel Nederlanders in Indonesië wo
nen. Niet alleen ambtenaren, maar ook bijvoorbeeld Nederlanders die werk
zaam waren op plantages en in het bedrijfsleven. De situatie in het Indonesië
van vlak na de soevereiniteitsoverdracht was bijzonder gevaarlijk. Regelma
tig werden er dan ook Nederlanders slachtoffer van diefstal, ontvoering en
zelfs moord. Daarnaast hadden de Nederlanders vaak te lijden onder wraak
acties van de Indonesische autoriteiten. Veelvuldig werden zij door de Indo
nesische politie om allerlei vage redenen gearresteerd en anderszins getrei
terd. Acties van het Hoge Commissariaat bij de Indonesische autoriteiten te
gen deze willekeur hadden weinig succes.97
De situatie van de Nederlanders in Indonesië was onderwerp van blij
vende zorg van het parlement. Peters verzekerde de Tweede Kamer tijdens
het begrotingsdebat in juni 1951 dat de veiligheidstoestand in Indonesië
voortdurend de aandacht van de Nederlandse regering had. Toch moest hij
toegeven dat sinds de soevereiniteitsoverdracht al achtenzeventig Nederlan
ders om het leven waren gebracht in Indonesië.98
Eind 1951 werd de stemming onder de parlementariërs grimmiger. De
aanpak van de autoriteiten om een betere situatie voor de Nederlanders in
Indonesië te bereiken, werd fel door hen bekritiseerd. Vooral het Hoge Com-
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missariaat moest het daarbij ontgelden. Het Tweede-Kamerlid voor de W D
Vonk haalde hierbij een gezegde aan dat onder de Nederlanders in Indone
sië de ronde zou gaan: 'De Hoge Commissaris interesseert zich zeer voor de
moorden op de Nederlanders: hij telt ze op.'99 ARP-lid Algra stelde in de
Eerste Kamer een vraag naar aanleiding van de vele brieven en nota's die de
Nederlandse overheid over deze zaak al naar de Indonesische autoriteiten
had gestuurd en die tot dan toe onbeantwoord waren gebleven: 'Is er één
staat in de gehele vrije, democratische wereld, waar u een dergelijke bejege
ning ooit hebt ondervonden of waarvan het vermoeden bestaat, dat u een
dergelijke bejegening eventueel zou kunnen ondervinden?'100 Blom moest
deze vraag ontkennend beantwoorden.101 Peters meldde dat alle kritiek op
de houding van Indonesië ten volle gerechtvaardigd was. Toch moest de re
gering voorzichtig optreden, aldus de minister, daar anders het ontwikke
lingsproces van de jonge staat Indonesië negatief beïnvloed zou kunnen
worden.102 Algra bleef echter van mening dat de regering zich meer moest
inzetten voor de Nederlanders in Indonesië. Alleen de vrees dat een motie
om allerlei politieke redenen niet aangenomen zou worden, weer hield hem
van het indienen hiervan.103

De optietermijn loopt ten einde
Bij de soevereiniteitsoverdracht was er een regeling getroffen, de 'Overeen
komst Toescheiding Staatsburgers’, voor de in Indonesië wonende groep
Indische Nederlanders.104 Gedurende twee jaar zouden de Indische Neder
landers de kans krijgen om de Nederlandse nationaliteit voor de Indonesi
sche te verruilen. De drempel voor het verkrijgen van het Indonesische
staatsburgerschap was laag. Anders dan bij naturalisatie mocht de Indonesi
sche overheid bij deze regeling niemand met een rechtsgeldige optie het
staatsburgerschap weigeren. Nederland had verwacht en gehoopt dat vele
Indische Nederlanders voor de Indonesische nationaliteit zouden kiezen.
Het tegendeel bleek echter waar.105
De Indische Nederlanders hadden het in de VSI niet gemakkelijk. Vlak na
de soevereinteitsoverdracht zagen ze hun voorkeurspositie ten opzichte van
de Indonesiërs verloren gaan. Veel Indische Nederlanders kregen met ar
moede te maken en zagen zich gedwongen om bij het Hoge Commissariaat
voor financiële bijstand aan te kloppen. Hoewel de Nederlandse overheid
het behoud van de Nederlandse nationaliteit op alle mogelijke manieren ont
moedigde, behielden de meeste Indische Nederlanders hun nationaliteit.
Velen van hen kozen voor definitieve overtocht naar Nederland.106
Uit het VV bij de begroting van UOR voor 1952 bleek dat vele leden uit de
Tweede Kamer verontrust waren over de situatie waarin de Indische Neder
landers in Indonesië verkeerden. De twee jaar na de soevereiniteitsover
dracht bleken niet die rust en orde in Indonesië gebracht te hebben, welke
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toch een voorwaarde waren voor de Indische Nederlanders om een welover
wogen keuze tussen de twee nationaliteiten te kunnen maken. Ze pleitten
dan ook voor onderhandelingen met de Indonesische overheid voor verlen
ging van de optietermijn.107 Bij het debat over de begroting in de Tweede
Kamer drong De Graaf nogmaals bij de regering aan om een verlenging van
de optietermijn na te streven.108 Meijerink achtte dit blijkbaar geen reële mo
gelijkheid meer en vroeg de regering om met Indonesië in overleg te treden
over de positie van deze Nederlanders in Indonesië na het vervallen van de
optietermijn.109
De optietermijn werd inderdaad niet verlengd. Ook in de situatie van de
Indische Nederlanders die wel voor de Indonesische nationaliteit hadden ge
kozen, bleek geen verbetering te komen. Velen zouden later nog verwoede
pogingen doen om hun Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.110

De West: een tweede Ronde-Tafelconferentie
De Tweede Wereldoorlog had niet alleen verandering gebracht in de relatie
tussen Nederland en Nederlands-Indië. Ook in de West-Indische gebiedsde
len - Suriname en de Nederlandse Antillen - was de bevolking gaan streven
naar autonomie. Ze was teleurgesteld dat na de oorlog de aandacht van Ne
derland vooral uitging naar de Oost in plaats van naar de trouw gebleven
bewoners van de West. Het streven naar autonomie bracht een activering
van het politieke leven in de West tot stand.111
Na de eerste RTC in 1948 werd het algemeen kiesrecht in de West-Indische rijksdelen ingevoerd. Enige tijd later kwam de Interimregeling tot
stand. Het algemeen bestuur werd hierdoor niet langer uitgevoerd door en
kel de gouverneur, maar door een regering. Deze bestond uit de gouverneur
en een regeringsraad. De regeringsraad was verantwoording verschuldigd
aan de gekozen staten. Daarnaast werd in maart 1951 de Eilandenregeling
Nederlandse Antillen van kracht. Hierin waren enige bepalingen opgeno
men met betrekking tot het zelfbestuur van de verschillende eilanden.112
De Interimregeling zou op den duur voor een definitieve regeling plaats
moeten maken. Om tot afspraken hierover te komen, zou opnieuw een RTC
georganiseerd worden. Tijdens het debat over de begroting voor 1951 van
UOR in de Tweede Kamer toonde alleen W D-w oordvoerder Vonk zich een
voorstander van een spoedige regeling van de definitieve verhouding tussen
Nederland en de W est.113 Schermerhorn (PvdA) vond, nu de Interimregeling
in Suriname en de Nederlandse Antillen net van kracht was geworden, een
nieuwe RTC niet opportuun.114 W.L.P.M. de Kort (KVP) en Meijerink (ARP)
waren dit met hem eens. Indien er wel een RTC zou komen, wensten beiden
dat deze grondig voorbereid zou worden.115 Minister Peters antwoordde dat
van verschillende zijden in Suriname en op de Nederlandse Antillen aange
drongen was op een spoedige overgang naar een nieuwe rechtsorde. Daartoe
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wilden ze snel een tweede RTC houden. Ook Peters vond dat zo'n RTC goed
voorbereid diende te worden. De voorbereidingen waren dan ook al in volle
gang. Bij de opening van de nieuwe RTC zou een voorontwerp van een Sta
tuut voor de West-Indische Rijksdelen op tafel moeten liggen. Peters ver
wachtte dat de RTC begin 1952 gehouden zou kunnen worden.116
In het VV van de Eerste Kamer bij de begroting van UOR voor 1951 con
stateerden veel leden dat de voltooiing van de nieuwe rechtsorde in Surina
me en de Nederlandse Antillen wel ver achter gebleven was vergeleken bij
de ontwikkelingen in Indonesië. Zij pleitten er dan ook voor om spoedig een
RTC bijeen te roepen.117 Peters schreef in de MvA dat met de RTC inderdaad
zo snel mogelijk gestart zou worden. Op korte termijn zou een kleine voor
bereidingscommissie worden ingesteld.118 Bij het plenaire debat vroeg Mo
lenaar (VVD) zich af, of zo'n commissie niet vertragend zou werken. Hij
vond dat de hele zaak al te lang slepende werd gehouden.119 De Zwaan
(CHU) sloot zich hierbij aan.120 Volgens Peters zou een kleine commissie ter
voorbereiding van de RTC echter eerder versnellend dan vertragend wer
ken. Een goede voorbereiding zou de beraadslagingen op de conferentie
kunnen bekorten.121
Tegen de tijd dat het W van de Tweede Kamer bij de begroting voor 1952
verscheen, had ook deze Kamer zich verzoend met de komende conferentie
met de overzeese rijksdelen in de West. De Tweede Kamer wilde nu dat de
conferentie zo snel mogelijk plaats zou vinden. Tevens werd er wederom ge
vraagd om een behoorlijke en kundige voorbereiding van de tweede RTC.122
In de MvA aan de Eerste Kamer bij deze begroting gaf Peters een over
zicht van de deelnemers aan de komende conferentie. Onder hen bevonden
zich acht Nederlandse parlementsleden.123 Later tijdens het debat zetten Al
gra (ARP) en Molenaar (VVD) hun vraagtekens bij de deelname van parle
mentsleden aan de conferentie. Door opname van kamerleden in de delega
tie was geen rekening gehouden met het verschil in taken en bevoegdheden
tussen regering en parlement. De dualiteit tussen regering en volksvertegen
woordiging was op deze wijze niet gewaarborgd.124 Algra stelde: 'Wij mo
gen niet een ontwikkeling tolereren, waardoor het Kabinet zich in bepaalde
gevallen achter de Staten-Generaal verschuilt of zal proberen de Staten-Ge
neraal al bij voorbaat tot haar medeplichtige te maken'.125 Peters deelde
mede dat er inmiddels nog een negende parlementslid aan de delegatie toe
gevoegd was, maar hij merkte ook op dat niet het parlementaire deel van de
delegatie maar de regering op de conferentie het uiteindelijke Nederlandse
standpunt zou bepalen. De negen parlementsleden zouden hun medewer
king aan de totstandkoming daarvan verlenen. Hierdoor zou de regering bij
het vaststellen van het definitieve standpunt rekening kunnen houden met
de verschillende opinies in het parlement. De parlementsleden zouden het
recht krijgen om op de conferentie een van het delegatiestandpunt afwijken
de mening te laten horen. Tevens waren ze uiteraard gerechtigd om achteraf
in de Kamer een standpunt in te nemen in het licht van de dan geldende om-
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standigheden. Peters legde ook uit waarom er parlementsleden in de delega
tie opgenomen waren. Daar de Staten-Generaal de regering dikwijls hadden
verweten dat ze voor een fait accompli gesteld werden, had de regering ge
meend dit op deze wijze te moeten voorkomen.126

't IS W EER B E G O N N E N ..........

Op 3 april 1952 werd de tweede RTC in Den Haag geopend. Op basis van
een in het vooroverleg gecreëerd werkstuk zou getracht worden om een Sta
tuut samen te stellen. Dit bleek al gauw erg moeizaam te gaan. Suriname
wenste een uitgebreidere vorm van autonomie dan Nederland bereid was
toe te staan. Op 29 mei werd besloten de RTC te onderbreken. Een kleine
commissie zou het onderzoek naar en overleg over het nieuwe Statuut ver
der voortzetten. Het zou nog tot 1954 duren voordat Nederland, Suriname
en de Nederlandse Antillen op één lijn zouden zitten.127

Het einde van een ministerie
Welk ministerie voert het beleid ten aanzien van Indonesië? Deze vraag
leidde vanaf 1949 tot vele discussies. Zowel het ministerie van Buitenlandse
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Zaken als het ministerie van UOR wenste het Indonesiëbeleid onder zijn be
heer te hebben. Voorstanders van overheveling van dit beleid van UOR naar
Buitenlandse Zaken gaven als reden hiervoor dat Indonesië een soevereine
staat was en daarmee tot het 'buitenland' behoorde. Door de contacten met
Indonesië via UOR te laten lopen, wekte Nederland de indruk dat het Indo
nesië nog steeds als een kolonie beschouwde. Degenen die van mening wa
ren dat aangelegenheden met betrekking tot Indonesië door het ministerie
van UOR behandeld moesten blijven worden, vonden dat met Indonesië een
geheel andere band bestond dan met andere staten. De Unie diende daartoe
als voorbeeld.128
Tijdens de algemene politieke beschouwingen over 1951 in de Eerste Ka
mer vertelde Drees dat de indeling van het ministerie van UOR onderwerp
van bespreking bij de kabinetsformatie in 1951 was geweest. Men had gedu
rende de formatie overwogen om het ministerie op te heffen. Geopperd was
om Uniezaken over te hevelen naar Buitenlandse Zaken. De West had ver
plaatst kunnen worden naar Algemene of Binnenlandse Zaken. Om een drie
tal redenen was er toch besloten om UOR in zijn oude vorm te handhaven.
Ten eerste had op dat moment dan de beslissing moeten vallen of NieuwGuinea een buitenlandse of een binnenlandse aangelegenheid was. Drees
vreesde dat dit principiële moeilijkheden had opgeleverd. Hetzelfde pro
bleem gold voor Uniezaken. Indonesië was zonder twijfel een soevereine
staat, maar door verschillende bijzondere overeenkomsten lag de verhou
ding met dit land toch anders dan met andere landen. Drees gaf de Militaire
Missie hierbij als voorbeeld. Tenslotte wachtte nog de afwikkeling van ver
schillende vraagstukken. Zo waren zaken omtrent de ambtenaren, het KNIL
en de pensioenen nog niet afgerond. Om het al zwaar belaste ministerie van
Buitenlandse Zaken deze kwesties af te laten handelen, achtte Drees niet erg
gelukkig. Hij voegde er echter wel aan toe dat veranderingen in de indeling
van de betreffende ministeries in de toekomst absoluut niet uitgesloten wa
ren. Een aantal intern-organisatorische aangelegenheden zouden in de tijd
voor de volgende parlementsverkiezingen nader bekeken worden.129
Het parlement was over het algemeen genomen niet erg tevreden met het
voortbestaan van het ministerie van UOR in de oude vorm. Vooral de Eerste
Kamer toonde zich kritisch. Zij vond het om staatkundige en staatsrechtelijke
redenen niet juist om de verantwoordelijkheid voor Uniezaken en Overzeese
Rijksdelen onder één ministerie te laten vallen. De verhouding met Indonesië
was namelijk van externe en de verhouding tot de Overzeese Rijksdelen van
interne aard. Voorlopig stemde de Kamer echter in met het ministerie van
UOR als tijdelijke oplossing.130
Het moment waarop Peters zich bereid verklaarde om met Indonesië over
herziening van de Unie te onderhandelen, betekende in feite het begin van
het einde van zijn ministerie. In augustus 1951 besloot het kabinet om de re
organisatie van UOR bij de komende kabinetsformatie te realiseren. De
staatssecretarissen Blom en Götzen kregen de opdracht om hierover een
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rapport op te stellen.131 In beide kamers werd naar aanleiding van de begro
ting voor 1952 naar de plannen voor het ministerie van UOR geïnformeerd.
De bewindslieden verwezen slechts naar het rapport dat in de maak was.132
Pas op 4 juni 1952 kwam het definitieve rapport op tafel. Het pleitte voor een
complete overdracht van het Indonesiëbeleid van het ministerie van UOR
aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beleid aangaande Suriname,
de Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea zou bij één departement onder
gebracht moeten worden. Dit zou bij een bestaand ministerie of een apart
ministerie kunnen zijn.133
Op 1 januari 1953 trad een regeling in werking, welke de lijn van het rap
port volgde. Het Indonesiëbeleid werd overgebracht naar Buitenlandse Za
ken. Voor Suriname, de Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea bleef een
apart ministerie bestaan. Dit werd het ministerie voor Overzeese Rijksde
len.134 De opheffing van UOR betekende niet alleen het einde van een minis
terie, maar ook de afsluiting van een tijdperk.

Conclusie
Het beleid van het ministerie van UOR leidde enkele malen tot discussies
over de verhouding tussen regering en parlement. Na de val van het eerste
kabinet-Drees over de Nieuw-Guineakwestie wilde de regering blijkbaar een
herhaling van een dergelijke situatie voorkomen en beloofde ze de kamers
inspraak bij een eventuele wijziging in de status van Nieuw-Guinea. Ook
werden in de delegatie voor de tweede RTC met de West kamerleden opge
nomen, waardoor het parlement volledig op de hoogte kon blijven van de
voortgang van de besprekingen. Alleen aan de wens van Tweede Kamer om
vooraf gehoord te worden indien het Uniestatuut veranderd zou worden,
kwam de regering niet tegemoet. De Tweede Kamer kon de samenwerking
tussen regering en parlement inzake het UOR-beleid blijkbaar niet ver ge
noeg gaan. In de Eerste Kamer bevonden zich echter leden die hier veel
voorzichtiger in waren. Kritiek op te ver gaande betrokkenheid van de ka
mers bij de totstandkoming van het kabinetsbeleid kwam uit de hoek van de
PvdA, W D en met name de ARP. Zij waren van mening dat het dualisme
tussen regering en parlement gewaarborgd diende te blijven. De regering
moest zelf de verantwoordelijkheid voor haar beleid nemen.
Wanneer de relatie met Indonesië ter sprake kwam, konden de gemoede
ren in het parlement hoog oplopen. Beide kamers waren teleurgesteld over
het feit dat van een vriendschappelijke band tussen de twee staten in feite
geen sprake was. Toch waren ze het er over eens dat het instandhouden van
de Unie niet realistisch was. Ze stemden dan ook toe in besprekingen met
Indonesië over de herziening van het Uniestatuut. De eis van de Indonesi
sche regering om de soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea aan Indo
nesië hierbij als uitgangspunt te nemen, was voor een parlementaire meer-
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derheid echter absoluut onbespreekbaar. Alleen de PvdA en de CPN waren
bereid om over de status van Nieuw-Guinea te onderhandelen. Voor de
overige kamerleden bleek eind 1951 zelfs de 'ijskastformule' steeds minder
acceptabel te worden. Ze wilden Indonesië ondubbelzinnig laten weten dat
de soevereiniteit over Nieuw-Guinea bij Nederland lag en dat dit zo zou
blijven. Het kabinet achtte het echter weinig zinvol om opnieuw met Indone
sië over Nieuw-Guinea te spreken, daar de standpunten van beide partijen te
ver uiteen lagen om tot een compromis te komen.
De komst van de Ambonezen naar Nederland leidde tot grote ongerust
heid bij zowel regering als parlement. Beide beschouwden deze overtocht
niet als de ideale oplossing voor de Ambonese kwestie. Het parlement drong
dan ook aan op het zoeken van een andere bestemming voor de Ambonezen.
Deze bleek echter niet te vinden te zijn. Ondertussen werd in het land de
kwestie-Ambon door verschillende groepen aangegrepen om opnieuw ui
ting te geven aan het ongenoegen over het verlies van Indië. Eind 1951 ge
bruikten ook Tweede-Kamerleden van de ARP, SGP en KNP Ambon als
middel om oppositie te voeren.
In de kwestie van de door de soevereiniteitsoverdracht gedupeerde Ne
derlanders vond de regering het gehele parlement tegenover zich. Het bleef
het kabinet op zijn verantwoordelijkheid tegenover deze Nederlanders wij
zen. Ondanks de herhaalde protesten, bereikte de Kamer weinig. Verder dan
het instellen van een commissie die de problematiek rond de achterstallige
betalingen zou bestuderen, ging het kabinet niet. Het parlement hechtte ken
nelijk niet genoeg waarde aan deze zaak om de val van het kabinet ervoor te
riskeren. Het beperkte zich slechts tot het uiten van protesten.
De West bleek voor het parlement duidelijk van ondergeschikt belang te
zijn. Vergeleken met gebeurtenissen in de Oost werd aan zaken in de West
veel minder aandacht besteed. Regering en parlement waren het met elkaar
eens dat de verhoudingen met de gebiedsdelen in de West opnieuw geregeld
dienden te worden. Uit het feit dat de Kamer herhaaldelijk aandrong op een
goede voorbereiding van de RTC met de West, kan opgemaakt worden dat
het parlement van de gevolgen van de slordige afwikkeling van de soeverei
niteitsoverdracht aan Indonesië geleerd had.
Het beleid onder het kabinet-Drees II inzake Indonesië, de Unie en de
overzeese gebiedsdelen was weinig daadkrachtig. Problemen werden gesig
naleerd, maar niet opgelost. Het kabinet streefde er naar om moeilijke zaken
over de verkiezingen heen te tillen. Peters legde als minister van UOR wei
nig gewicht in de schaal. In de ministerraad werd hij vaak overvleugeld door
Drees en tijdens debatten in de Kamer stond hij menigmaal in de schaduw
van Götzen. Hoewel het parlement kritisch het UOR-beleid volgde en het
veelvuldig van commentaar voorzag, wist het dit beleid nauwelijks te beïn
vloeden.
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HOOFDSTUK XIV
DE INVENTARIS VAN HET KOREAKABINET
J.C.F.J. van Merriënboer

One issue?
Het tweede kabinet-Drees (15 maart 1951 - 2 september 1952) lijkt een single
?sswe-kabinet. Hèt probleem was de Nederlandse betalingsbalans. In de loop
van 1950 ontstond er een gat van ƒ 1,1 miljard tussen de inkomsten uit het
Nederlandse exportpakket en de kosten van geïmporteerde goederen, vooral
grondstoffen. Dat betekende dat eenzesde deel van de import niet gedekt
werd door exportopbrengsten.1 Miljoenen guldens lekten weg naar het bui
tenland, guldens die het land hard nodig had om voor een groeiende bevol
king meer welvaart te garanderen.
In het voorjaar van 1950 had de Nederlandse economie nog goede per
spectieven. Het naoorlogs herstel leek voltooid, de tijd van expansie begon.
Op 25 juni kwam de ommekeer. Er braken gevechten uit in Korea die dreig
den te escaleren tot een grootschalige oorlog tussen Oost en West. De we
reldmarktprijzen voor grondstoffen stegen sterker dan de prijzen van door
Nederland te exporteren eindproducten. Daar kwam nog bij dat de import
omstreeks diezelfde tijd sterk geliberaliseerd werd2 en Nederlandse onder
nemingen bezig waren hun voorraden flink uit te breiden. Aan de andere
kant werd de export steeds vaker belemmerd door hoge invoerrechten en
andere vormen van protectionisme.3 De uitvoer naar West-Duitsland, be
langrijke motor voor de Nederlandse economie, stokte zelfs toen de Duitse
deviezenvoorraad uitgeput raakte. De vooruitzichten waren niet rooskleurig.
De Marshallhulp (ƒ 300 miljoen in 1950) zou spoedig aflopen of naar de
militaire sector verplaatst worden.
Eind 1950 was het duidelijk dat een forse ingreep noodzakelijk was om
het betalingsbalanstekort weg te werken. De cijferaars van het kabinetDrees-Van Schaik togen aan het werk. Zij construeerden een noodplan4 dat
de essentie zou vormen van de regeringsverklaring die minister-president
W. Drees op zaterdag 17 maart 1951 in de Tweede Kamer uitsprak. Ontwik
kelingen op het politieke en militaire vlak in de periode van oktober 1950 tot
maart 1951 brachten de psychologische spanning die nodig was om het cri
sisprogram aanvaard te krijgen. Het brede-basiskabinet-Drees-Van Schaik, in
1948 gevormd om de Indonesische kwestie tot een oplossing te brengen,
struikelde in januari over Nieuw-Guinea. VVD-fractievoorzitter P.J. Oud
bracht het kabinet ten val, maar hij was niet de enige die er genoeg van had.5
Jacques de Kadt (publicist en op dat moment lid van de Tweede Kamer voor
de PvdA) schreef bijvoorbeeld: 'Niet te ontkennen viel, dat we een zeer
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zwakke regering hadden, een regering die niet in staat was het volk bezielde
leiding te geven in de zeer moeilijke omstandigheden waarin we ons nu een
maal bevinden.'6 The Economist noteerde op 3 februari 1951:'(...) the Cabinet
was shying away from responsability for the economic and social consequences of what had to be done.'7
Tijdens de formatie werden belangrijke sociaal-economische en militaire
knopen doorgehakt; Nieuw-Guinea verdween in de ijskast. Uiteindelijk luk
te het KVP-leider C.P.M. Romme om het uitgeregeerde kabinet programma
tisch op te lappen, de brede basis te herstellen en de juiste mensen bij elkaar
te zoeken. Dat laatste nam relatief veel tijd in beslag. De grote lijnen van de
uit te voeren noodmaatregelen waren begin februari al bekend. Het duurde
nog een maand voor ze werden afgekondigd. De nood was dus hoog op de
zeventiende maart en de stemming ernstig. Werkgeversorganisaties hadden
kort voor het uitspreken van de regeringsverklaring laten weten bereid te
zijn de extra winsten die in sommige bedrijfstakken werden behaald aan de
gemeenschap ten goede te laten komen.8 De psychologische schok van de
redevoering van de minister-president, rechtstreeks te beluisteren op de ra
dio, was sterk en leidde tot gepaste reacties, in het economenblad Econo
misch-Statistische Berichten bijvoorbeeld: 'Dat de Regering dit thans duidelijk
heeft gezegd zal, ondanks de uiteraard onaangename zijde die hieraan voor
ieder zit, velen toch geruststellen en een zeker vertrouwen schenken. Wij we
ten toch allen dat dit nu eenmaal het eerst nodige is! (...) Het valt toe te jui
chen dat de Regering door haar forse maatregelen ons tegen ons zelf gaat be
schermen.'9 Hieronder zal nog worden ingegaan op de vraag of Drees II een
restauratie was van Drees-Van Schaik met enkel een changement de décor.
Defensieperikelen speelden een doorslaggevende rol bij de uiteindelijke
formulering en de aanvaarding van het kabinetsprogram. De harde maatre
gelen werden met opzet verpakt in Koude-Oorlogstaal, ofschoon Drees zijn
collega's in de ministerraad gewaarschuwd had voor het aankondigen van
bezuinigingen met verwijzing naar Amerikaanse jaarlijks defensie-eisen: 'De
arbeidersmassa in de steden zal de defensie dan gaan haten.' Sinds het ver
lies in Indonesië wachtten de Nederlandse strijdkrachten op een beslissing
over inpassing in het in 1949 opgerichte NAVO-bondgenootschap. Een half
jaar na Korea waren er nog altijd geen knopen doorgehakt. De Verenigde
Staten eisten flinke inspanningen, maar Nederland hield de boot af totdat
omstreeks 20 januari 1951 duidelijk werd dat de Amerikanen nog te verkrij
gen dollarhulp zouden koppelen aan een jaarlijks defensiebudget van ƒ 1,5
miljard, een toename van 50%.10 Die extra dollars waren weer absoluut
noodzakelijk om het betalingsbalanstekort weg te werken. De Nederlandse
regering wist dat de feitelijke defensie-uitgaven zouden achterblijven bij de
begrotingscijfers. De ministeries van Oorlog en Marine konden zoveel geld
niet binnen een jaar opkrijgen omdat veel materieel een langere levertijd
had. Een flinke hoeveelheid niet bestede belastingopbrengsten en dollars
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zouden dus voorlopig in 's Rijks schatkist blijven, hetgeen strookte met de
bestedingsbeperking uit het noodplan.
De maatregelen ten bate van de betalingsbalans - topprioriteit - werden bo
vendien politiek beter verkoopbaar vanwege de militaire verpakking: '(...)
voor de bescherming van vrede, vrijheid en welvaart (is) een nauwe interna
tionale samenwerking geboden, waarbij staten en volkeren zich bereid moe
ten tonen collectief offers te brengen', aldus de troonrede van 8 september
1951. Romme schreef dat de 'vrije volken' eindelijk wakker waren geschud
door Korea, 'maar met een diametrale wijziging van de wel vaar tsperspectieven door de verhoogde defensie-inspanning, de verslechtering in onze ruil
voet en de verplaatsing van het zwaartepunt van de Marshallhulp naar de
militaire sector'.11 De ingrijpende maatregelen uit het program van het nieu
we kabinet konden rekenen op de brede steun van een gealarmeerde bevol
king. Drees besloot zijn regeringsverklaring op 17 maart met geestdrift: 'De
herinnering aan wat wij in de bezettingsjaren hebben doorstaan, moge ons
volk opwekken en sterken, nu wij ons opnieuw hebben aan te gorden, ter be
scherming van onze vrijheid, onze volksaard en ons volksbestaan.'12
In dit slothoofdstuk zal getracht worden een aantal algemene karakter
trekken van het kabinet-Drees II aan te geven. Was er sprake van een breuk
met het beleid van Drees-Van Schaik? Daarnaast wordt aandacht besteed
aan de aard van het regeerprogram. Hoe werd de pijn verdeeld over de ver
schillende departementen, bevolkingsgroepen, politieke partijen? Wat werd
er gerealiseerd? Bij de eindafrekening kunnen de verkiezingsuitslagen van
25 juni 1952 niet helemaal buiten beschouwing blijven. In verkiezingstijd
werd bovendien de balans opgemaakt door pers en parlement, zowel financieel-economisch als politiek: mislukkingen werden gesignaleerd, ministers
werden gewogen. Deelde het kabinet nog cadeautjes uit kort voor sluitings
tijd of tilde het juist zaken over de verkiezingen heen?

Het arsenaal van klassieke eenvoud
De maatregelen waarmee het kabinet het tij wilde keren werden gekarakte
riseerd als 'een arsenaal van klassieke eenvoud'.13 Het bevatte drie wapens:
een daling van het reële inkomen, het sluitend maken van de rijksbegroting
ondanks extra uitgaven voor defensie en het duurder maken van krediet.14
Vooral KVP-minister J.R.M. van den Brink had zich sterk gemaakt voor dit
soort indirecte of globale maatregelen. PvdA-minister van Financiën P. Lief
tinck was veel pessimistischer. Hij bleef voorstander van direct overheidsin
grijpen en fysieke controles zoals invoerrestricties, distributiemaatregelen en
prijsbeheersing. Beide recepten mikten op bestedingsbeperking, importvermindering en inflatiebestrijding, maar het voorstel-Van den Brink leek gun
stiger voor de export. De Nederlandse loonkosten werden immers gedrukt,
terwijl het achterwege blijven van importrestricties geen retorsiemaatregelen
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zou uitlokken. De KVP won uiteindelijk, maar moest twee belangrijke con
cessies doen: een snel in te voeren lastenverzwaring voor niet-loontrekkers
en het voortbestaan van voedselsubsidies tot een bepaald plafond.15 De poli
tieke strijd onder Drees II zou vooral gaan om de rechtvaardige verdeling
van de offers voor Korea. Het duurde lang voor de PvdA haar verlies nam.16
De regering werd in verschillende kranten gecomplimenteerd met de
'hechte lijn en strakke bouw' van het gepresenteerde program en met 'de lo
gische conceptie' die eraan ten grondslag lag.17 Opvallend waren allerlei mo
rele kwalificaties: sober, zware offers, verpauperisering, vastenbrief, hongerprogram. De problemen van de Nederlandse volkshuishouding anno 1951
werden aangepakt volgens een streng program met kille cijfers, voorzien van
een toelichting in economenjargon (bestedingsbeperking, ruilvoet, rationali
sering, monetair evenwicht etc.). De term 'bestedingsbeperking' en de me
thode van macro-economische sturing wezen op een Keynesiaanse aanpak
van de Koreahausse18, maar de reële loondaling, het streven naar begrotings
evenwicht en de verhoging van de defensie-uitgaven deden vooral denken
aan de politiek van Colijn uit de jaren dertig. Het was vooral een calvinis
tisch program!

De inventaris van het Koreakabinet
Waar vielen de klappen? Ten eerste: de loontrekkers zouden 5% in koop
kracht achteruitgaan. De regering kreeg hiervoor kort na de regeringsverkla
ring groen licht van de 'bona fide vakcentralen'. Op 24 maart werd bekend
dat de lonen 5% zouden stijgen tot een maximum van ƒ 200 per jaar, hetgeen
de stijging van de kosten van levensonderhoud sinds september 1950, mede
als gevolg van een drastische verlaging van de voedselsubsidies, maar voor
de helft compenseerde. De regering beloofde dat ouden van dagen en grote
gezinnen enigszins ontzien zouden worden. Dat liet even op zich wachten.
Van den Brink werd in het parlement meteen geconfronteerd met een inter
pellatie over het prijsbeleid, aangevraagd door de PvdA (de interpellatie-Nederhorst). De partij bekritiseerde de indirecte methode en pleitte voor een
prijsstop en fysieke controles, maar die strijd had zij tijdens de formatie al
verloren. Resultaat: een onnodige nederlaag.
Op 2 april 1951 maakte Lieftinck een aantal belastingverhogingen bekend
'in verband met de bijzondere uitgaven voor defensie'. Dit was een nadere
uitwerking van het regeringsprogram. De lastenverzwaring moest vooral de
beter gesitueerden treffen. Een belangrijke overweging was dat de laagste in
komens zwaarder getroffen werden door prijsstijgingen van eerste levensbe
hoeften. Het voorgestelde pakket (o.a. verhoging van de vennootschapsbe
lasting, de inkomstenbelasting op bedrijfswinst, het successierecht, de ver
mogensbelasting, de motorrijtuigenbelasting en de omzetbelasting op luxe
artikelen) moest tot een 'harmonische verdeling van de uit de buitengewone
omstandigheden voortvloeiende lasten' leiden.19 Kortom: elk zijn aandeel in
de nationale versobering.
De politieke strijd rondom deze belastingvoorstellen in de zomer van 1951
was het meest kritieke moment in het bestaan van het kabinet-Drees II. For
mateur Romme wees erop dat een aantal van Lieftincks voorstellen niet rust
te op het regeerprogram.20 De VVD en een deel van de CHU - twee rege
ringspartijen - steunden Lieftinck niet, terwijl de PvdA klaagde dat ondernemingswinsten en particuliere investeringen vrijwel ongemoeid werden
gelaten. Dat laatste was een heikel punt omdat het afromen van extra winst
en het afknijpen van investeringen de export nadelig konden beïnvloeden.
Het regeerprogram schreef juist 'doelmatige stimuli’ voor ter verhoging van
de productie. Arbeiders en uitkeringstrekkers hadden natuurlijk ook minder
uitwijkmogelijkheden dan ondernemers, vooral wanneer het ging om expor
teurs naar dollargebieden. Particuliere ondernemers grepen weliswaar naast
de 5%-compensatie van 24 maart, maar hun inkomens waren gedurende de
Koreahausse vaak met meer dan 5% gestegen. Ambtenaren, pensioentrekkers en uitkeringsgerechtigden volgden de loonarbeiders en gesalarieerde
werknemers. Een aantal groepen werd 'vergeten': bepaalde categorieën ou
den van dagen, arbeidsongeschikten, charitatieve fondsen en andere vaste
inkomenstrekkers.21
Particuliere investeringen werden enigszins afgeremd door een disconto
verhoging van De Nederlandsche Bank en kwantitatieve kredietrestricties,
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ofwel indirecte controle via duurder krediet. Het systeem van kredietcon
trole, op 1 januari 1951 als noodmaatregel ingevoerd, moest een stevige juri
dische basis krijgen in de Wet Toezicht Kredietwezen, die Lieftinck op 6 no
vember 1951 in de Tweede Kamer verdedigde. Opnieuw wilden regerings
partijen VVD en CHU dit stuk 'staatssocialisme' niet fiatteren, terwijl de
PvdA hoogst verontwaardigd was dat 'de bankiers hun aandeel weigeren,
nadat de arbeiders hun 5%-offer hebben gebracht'. Een compromis van kabi
netsformateur Romme, waarin de nadruk werd gelegd op de woorden
'noodverband' en 'tijdelijk', haalde met moeite het Staatsblad. De particuliere
investeringen werden overigens ook afgeremd door maatregelen betreffende
het inhalen van belastingachterstanden en door temporisering van de in 1950
ingevoerde methode van vervroegde afschrijvingen.
De zwaarste klappen moest de overheid zelf incasseren. Defensie vormde
een uitzondering. Dit departement kreeg ƒ 2 miljard extra, uit te smeren over
vier jaar. Aan alle andere sectorministeries werden aderlatingen voorge
schreven, aan de een wat meer dan de ander. In het regeerprogram stond dat
ƒ 300 miljoen geschrapt zou worden van het totale bouwprogramma, waarbij
de woningbouw zo veel mogelijk ontzien zou worden. Gemeentelijke inves
teringen zouden aan een strenge controle onderworpen worden. Investerin
gen in de sector Verkeer en Waterstaat werden bij voorkeur uitgesteld.22
De minister van Financiën lanceerde daarnaast op 19 april 1951 concrete
bezuinigingsplannen. Hij stuurde een nota naar de Tweede Kamer waarin de
pijn - bijna ƒ 200 miljoen - over vele beleidsterreinen verdeeld werd.23 Het
Landbouw Egalisatiefonds (LEF), waaruit de subsidies op levensmiddelen vooral brood en consumptiemelk - werden betaald, moest ƒ 45 miljoen inle
veren.24 Dit offer zat verdisconteerd in de al genoemde reële loondaling. Ook
de boeren waren hiervan de dupe. Hun producten werden duurder, dus de
vraag ernaar zou enigszins afnemen. Bovendien daalde de subsidie op vee
voer, uit het LEF betaald. Uitstel van de subsidiëring van het kleuteronder
wijs leverde ƒ 10 miljoen op. Met de kinderbijslagregeling voor kleine zelf
standigen en de Werkloosheidswet gebeurde hetzelfde, opbrengst: ƒ 23,5
miljoen. Flink bezuinigd werd er verder bij de politie en de marechaussee
(bijna ƒ 5 miljoen), bij de Rijkswerkplaatsen (ƒ 2 miljoen), bij de PTT (ƒ 14
miljoen), op waterstaatkundige verbeteringen (ƒ 2 miljoen), op demobilisatievoorzieningen (ƒ 2,3 miljoen) en op oorlogsschade-uitkeringen (ƒ 45 mil
joen, vanwege vertraagde uitbetaling). Verhoogde efficiency moest ƒ 25 mil
joen opleveren. Daarnaast werden nog ongeveer tachtig kleine posten ge
noemd, die verschillende groepen troffen: gevangenen, universiteiten, boe
ren etcetera. Aan allerlei andere zaken wilde de overheid ongeveer hetzelfde
bedrag besteden als het jaar daarvoor. Gegeven de stijgende prijzen beteken
de dit een relatieve achteruitgang. Deze 'klappen' bleven vaak onzichtbaar.
Een aantal ervan werd in het parlement heftig bestreden: de gelijkblijvende
subsidies voor kunst en cultuur bijvoorbeeld, de slepende kwestie van het ef-
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fectenrechtsherstel, vluchtelingenhulp, beroepskeuzevoorlichting, de ont
wikkeling van de televisie, de fiscale vrijstelling voor ouden van dagen.
Er werd ook extra geld uitgetrokken voor niet-militaire uitgaven: ƒ 69 mil
joen Iooncompensatie voor ambtenaren, ƒ 76 miljoen 'afwikkelingskosten'-Indonesië (inclusief ƒ 29 miljoen voor de overbrenging en huisvesting van Am
bonese KNIL-militairen), ƒ 5 miljoen voor tweehonderd huizen op Nieuw
Guinea, ƒ 2 miljoen voor NV Fokker, ƒ 1 miljoen voor hulp aan Korea en een
twintigtal kleinere posten.25 Uitgezonderd de afrekeningen van de Indische
kwestie hadden deze extra uitgaven vaak direct of indirect met 'Korea' te
maken. Daardoor werd een alternatieve aanwending verhinderd.
Al met al leidde het 'arsenaal van klassieke eenvoud’ dat de regering in
maart en april 1951 presenteerde26 tot drukkende lasten, verdeeld over alle
bevolkingsgroepen. Een buitenlandse staatsman zei hierover tegen Drees:
'(...) dat zou bij ons onmogelijk zijn geweest; het zou tot een revolutie hebben
geleid.'27 De Nederlandse arbeiders bleken echter even gezagsgetrouw en
van calvinisme doordesemd als andere bevolkingsgroepen. De angst voor
het rode gevaar was groot en de acties van de communistische vakbond EVC
kregen nauwelijks bijval. Het was van cruciaal belang dat de 'bonafide' vak
beweging akkoord was gegaan met een reële loonsverlaging van 5%. De
reële lonen zouden tot 1954 onder het niveau van 1949 blijven!28 Arbeidson
rust bleef uit. De leiding van de vakbeweging nam haar verantwoordelijk
heid en toonde 'gezonde burgerzin'. Indien de PvdA buiten het kabinet was
gehouden zou dat waarschijnlijk nooit gebeurd zijn. Romme wist dat. De
PvdA eiste wel dat de offers billijk verdeeld werden en dat de levensstan
daard niet mocht dalen beneden het punt waar de communisten de wind in
de zeilen zouden krijgen.29 Dat leidde tot politiek vuurwerk in de periodeDrees II.

De pijn verdeeld per departement
Volgens het noodplan-Drees II moesten de 'civiele' overheidsinvesteringen
voor miljoenen aan banden worden gelegd met het oog op de bestedingsbe
perking, terwijl er ook flink bezuinigd moest worden om de begroting in
evenwicht te krijgen. Verslechtering van de betalingsbalanspositie tussen
maart en juni 1951 leidde tot het regeringsbesluit deze plannen versneld uit
te voeren.30 Deze last van Korea drukte, zoals gezegd, op het ene departe
ment zwaarder dan op het andere. Hieronder volgt een overzicht waarin ook
aandacht wordt besteed aan een aantal beleidsaspecten die weinig hinder
ondervonden van de voorgenomen maatregelen. Het beeld per departement
wordt dan wat completer.
Verkeer en Waterstaat, een 'technisch' departement met grote kapitaals
uitgaven, werd waarschijnlijk het zwaarst getroffen. Woningbouw bijvoor
beeld had toch altijd meer prioriteit dan het aanleggen van wegen of de op-
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lossing van het verziltingsprobleem. Geld voor het bouwen van gevange
nissen of boerderijen werd ook geschrapt, maar dat betrof relatief kleine be
dragen op het totale justitie-, respectievelijk landbouwbudget. Uiteindelijk
bleek de investeringsbeperking van korte duur: in 1952 was er voor Verkeer
en Waterstaat weer extra geld. De partijloze minister H. Wemmers voerde
zijn karwei loyaal uit. Na jaren van voorbereiding onder zijn voorgangers
wist hij ook een aantal vervoerswetten van fundamentele, ordenende aard
door het parlement te loodsen. De Tweede Kamer had inmiddels alle scher
pe, centralistische kantjes van de ontwerpen afgeschaafd. Wemmers had
daar geen moeite mee. Het rigide dirigisme, zo noodzakelijk tijdens de
wederopbouw, had zijn langste tijd gehad.
Het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting moest ook flink inle
veren. De klap kwam hier zwaarder aan dan bij Verkeer en Waterstaat om
dat de woningnood algemeen als volksvijand nummer één werd beschouwd.
Het besluit van de regering om duizenden woningen minder te bouwen dan
gepland - 40.000 woningen in 195231 betekende een vermindering met
10.000! - lag alle partijen, maar vooral de PvdA zwaar op de maag. De partij
had tevergeefs gestreden voor een directe investeringscontrole in de particu
liere sector naast de investeringsbeperkingen in de overheidssector. Boven
dien werd het beleid uitgevoerd door een PvdA-minister, J. in 't Veld. Uit in
komenspolitieke overwegingen hield de regering ook nog vast aan lage hu
ren. Hierdoor werd de particuliere woningbouw afgeremd. Onder grote
maatschappelijke en parlementaire druk, met de verkiezingen in het vooruit
zicht, werd het belang van de woningbouw op gelijke hoogte geplaatst met
dat van de defensie en de industrialisatie. Dit gebeurde pas in 1952 onder
gunstiger economische omstandigheden. Toen bleek ook dat de woning
bouw niet zo zwaar geleden had als gevreesd was.
De acute nood waarin de woningbouw zich in de zomer van 1951 bevond
hing samen met de onmogelijkheid voor gemeenten om krediet te krijgen.
Lieftinck liet dat niet toe. Uit monetaire, macro-economische overwegingen
hield hij ook het Gemeentefonds op slot. Dit speelde niet alleen bij Weder
opbouw, maar ook bij Binnenlandse Zaken. Een investeringscommissie, die
werkte met niet gepubliceerde richtlijnen, moest de minister in de rug steu
nen. Een dwangregeling in de vorm van een investeringswet, herhaaldelijk
door Lieftinck in de REA bepleit, bleef de dreigende stok achter de deur. De
wet Financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten kneep de investerings
mogelijkheden af: de geldkraan voor gemeenten werd dichtgedraaid. Deze
vorm van dirigisme greep diep in in de gemeentelijke autonomie en bleek
méér dan een tijdelijke noodmaatregel.
Verder stond op het typisch bestuursdepartement van Binnenlandse Za
ken veel regelgeving in het teken van de Koude Oorlog. Het psychologisch
effect van 'Korea' was voor dit departement zeker zo belangrijk als het finan
ciële. De wet Bescherming Burgerbevolking kwam tot stand ondanks zware
kritiek uit het parlement. De regering hield namelijk stevig vast aan haar
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standpunt dat er geen geld was om alle atoomschuilkelders te bouwen die
de Kamer wilde. Er werd ook een wet aangenomen waarin de burgerlijke
staat van beleg geregeld werd (de wet Buitengewone bevoegdheden burger
lijk gezag). Gedurende de behandeling van dit ontwerp wist de Kamer een
aantal extra rechtswaarborgen te verkrijgen. Regeringsmaatregelen tegen het
communistische gemeentebestuur van Finsterwolde kregen kamerbrede
steun, behalve van de CPN natuurlijk. Hetzelfde gold voor het verbod voor
ambtenaren lid te zijn van communistische verenigingen. De Nederlandse
geheime dienst was na 'Korea' natuurlijk zeer alert. Ten behoeve van de par
lementaire controle werd op 25 maart 1952 een vaste commissie voor de BVD
ingesteld, een geheime raad zonder communisten.32 Bij de behandeling van
een aantal voorstellen voor Grondwetswijziging in februari 1952 nam de
Tweede Kamer ook nog een motie-Romme aan waarin de regering opgeroe
pen werd maatregelen te nemen tegen 'revolutionaire volksvertegenwoor
digers'.
Met de partiële Grondwetsherziening die na de verkiezingen van 1952
haar beslag moest krijgen, wilde KVP-minister J.H. van Maarseveen zich
profileren. Hij nam erg veel hooi op de vork. In november 1951 overleed hij
op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Zijn opvolger
L.J.M. Beel verdedigde de voorstellen in het begin van 1952. De Kamer trok
bijna twee weken uit voor brede, principiële discussies. De oogst was gering
en zou pas in een volgende periode in wetgeving omgezet worden.33 Er was
een opmerkelijke rol weggelegd voor de senaat, die drie van de vijf overge
bleven voorstellen verwierp!34 Het debat vormde een belangrijke uitzonde
ring op de regel dat Drees II enkel in de schaduw van Korea opereerde. 'Ko
rea' had in dit geval zelfs het positieve effect dat de behandeling van de rijks
begroting in zijn geheel vóór het kerstreces was afgerond, zodat de Kamer de
tijd kon nemen over dit soort bijzondere onderwerpen uitgebreid van ge
dachten te wisselen.
Ambtenaren- en pensioenzaken slokten veel tijd op van Van Maarseveen
en Beel. Traditioneel werd hier door het parlement veel aandacht aan be
steed. De ontwikkelingen op dit terrein in de periode-Drees II volgden het
regeringsbesluit van maart 1951 om de stijging van de kosten van levenson
derhoud voor de helft te compenseren, een Korea-effect. Andere ambtena
renzaken werden 'commissoriaal gemaakt’, dus op de lange baan geschoven.
Sociale Zaken verkeerde voortdurend in de ban van Korea. Door de nood
gedwongen brak het departement in maart 1951 met het beleid prijsstijgin
gen volledig te compenseren in de lonen. Sociale Zaken bleek omstreeks 1951
een post van minder strategisch belang dan Algemene Zaken, Financiën of
Economische Zaken. A.M. Joekes (PvdA) en zijn staatssecretarissen werden
als het ware vermalen tussen de keiharde eisen van Drees, Lieftinck en Van
den Brink en de kritiek van parlement en vakbeweging. Na hun concessie in
maart bleef de vakbeweging onwrikbaar op het standpunt staan dat volle
dige compensatie geboden moest worden voor elke cent die men ingeleverd
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had boven het overeengekomen percentage van 5. Dit verkleinde het speel
veld voor de regering en leidde in januari 1952 bijvoorbeeld tot het 'absurde
loonrondje' van 11% van één weekloon. De door de regering beloofde extra
maatregelen voor de ouden van dagen en de grote gezinnen lieten even op
zich wachten en stelden uiteindelijk niet veel voor: de vooruitgang was niet
meer dan evenredig aan de loonstijging. Het kabinet zocht de compensatie
bij voorkeur eerder in de fiscale dan in de sociale sfeer. De PvdA maakte zich
traditioneel vooral sterk voor het staatspensioen (nieuwe sociale-zekerheidswetgeving), de KVP voor meer kinderbijslag. Joekes moest de uitvoering van
de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen en de invoering van de Werk
loosheidswet temporiseren uit bezuinigingsoverwegingen. Toen in het begin
van 1952 de werkloosheid steeg als gevolg van de forse beperking van de
bouwbedrijvigheid, leidde dat tot een accentverschuiving in het beleid: ver
hoging van de uitgaven voor openbare werken, verhoogde bouwactiviteit en
belastingverlagingen.35 Sociale Zaken kreeg meer lucht.
De bewindslieden van Sociale Zaken boekten in de periode-Drees II ook
een aantal successen op wetgevend gebied. Het betrof organisatievraagstuk
ken ten aanzien van de uitvoering van sociale-zekerheidswetten, de volksge
zondheid en emigratie. Rode draad in de discussies hierover was niet 'Ko
rea', maar de spanning tussen overheid en particulier initiatief. Dat gold ook
voor de kwestie van de subsidiëring van particuliere bureaus voor beroeps
keuzevoorlichting. Joekes boog uiteindelijk voor de wensen van een confes
sionele kamermeerderheid - meer ruimte voor het 'zelfdoen' door het be
drijfsleven en maatschappelijke organisaties -, tot ongenoegen van zijn eigen
partij.
De positie van S.L. Mansholts departement, Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, was in principe vergelijkbaar met de positie van Sociale Zaken.
Er werd flink gekort op de voedselsubsidies uit het Landbouw Egalisatie
fonds, maar dit leidde juist tot versnelling van een politiek waarvoor al eer
der gekozen was. Er was geen sprake van een breuk, zoals bij Sociale Zaken.
Het 'groene front' in het parlement steunde de minister. De gedupeerde con
sument richtte zich tot Joekes of Van den Brink, maar Mansholt bleef niet he
lemaal in de luwte. Hij werd bijvoorbeeld stevig geïnterpelleerd over de
broodprijs, vooral omdat de maximumprijs van het regeringsbrood voor de
bakkers niet lonend bleek. Aan bezuinigingen op uitgaven ter verbetering
van de landbouwstructuur ontkwam het ministerie niet, hoewel een aanzien
lijk deel van eerder toegezegde Marshallhulp behouden kon blijven. In het
parlement werd verder principieel gediscussieerd over het achterblijven van
grond- en pachtprijzen bij de gestegen kosten van levensonderhoud en over
plannen voor een gemeenschappelijke Europese markt als afzetgebied voor
Nederlandse landbouwproducten. 'Korea' stimuleerde de meningsvorming
op beide terreinen.
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen had relatief weinig last van de in
grijpende maatregelen die voortvloeiden uit het regeerprogram: de subsidië-
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ring van het kleuteronderwijs werd op de lange baan geschoven; de uitgaven
voor cultuur werden bevroren; scholenbouw werd uitgesteld; de invoering
van de televisie kwam moeizaam tot stand. Minister Rutten presenteerde een
nota over onderwijsvernieuwing, een belangrijk stuk dat geen enkel verband
met Korea had. Er werd onder Drees II ook principieel van gedachten gewis
seld over schoolgeldheffing. De invloedrijke vaste kamercommissie voor On
derwijs speelde een prominente rol bij de totstandkoming van de Kweek
schoolwet, een debat over ordening in de wereld van de onderwijsakten dat
uitmondde in een amendementenfestival (twintig stuks).
Bij Justitie moesten politie, rechterlijke macht, jeugdzorg en gevangeniswe
zen veren laten in verband met Korea. Het departement ging er niet onder
gebukt. Er kwam wetgeving tot stand onder invloed van de Koude Oorlog
(de wet Oorlogsstrafrecht 1952), terwijl een door CHU-minister H. Mulderije
ontketend zedelijkheidsoffensief het toepasselijke etiket 'morele herbewape
ning' opgeplakt kreeg. Belangrijke ontwerpen van fundamentele aard haal
den het Staatsblad, nadat er jarenlang aan gesleuteld was: Pleegkinderenwet,
Beginselenwet Gevangeniswezen, Advocatenwet. De nasleep van de Tweede
Wereldoorlog had evenmin met het noodprogram van doen, maar vergde
veel van het departement. Tijdrovend waren de discussies over gratiëring
van oorlogsmisdadigers, de confiscatie van vijandelijke, Duitse vermogens
en de zaak-Menten.
Het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen verwerkte de nasleep
van de soevereiniteitsoverdracht. Het fungeerde als bewindvoerder van de
boedel van het failliet verklaarde Nederlands-Indië. Korea kwam er niet aan
te pas. Dat plaatste het departement misschien een beetje buiten de politieke
realiteit. Nieuw-Guinea was tijdens de kabinetsformatie in de ijskast gescho
ven, tot ongenoegen van Uniepartner Indonesië. De Unie kwam niet uit de
verf, omdat de Indonesiërs alsmaar aandrongen op wijziging van gemaakte
afspraken. De regering weigerde toe te geven aan eisen van-Ambonese
KNIL-militairen en gedupeerde Nederlanders die als ambtenaar aan Indone
sië waren overgedragen. Parlementaire druk om meer hulp en volwaardige
garanties had geen succes. De staatssecretarissen L. Götzen en N.S. Blom ga
ven niet toe. Minister L.A.H. Peters bemoeide zich vooral met de West. Goe
de afspraken moesten daar een debacle als in Indonesië voorkomen. In de
periode-Drees II lukte dat niet. De tweede Ronde-Tafelconferentie tussen
Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname werd op 28 mei 1952 on
derbroken zonder dat overeenstemming bereikt was.
Buitenlandse Zaken leed geen pijn vanwege Korea. Het beleid bleef gericht
op Atlantische samenwerking en Europese economische integratie. Korea
bracht daarin geen verandering. Het leidde wel tot een inflatie van het open
baar debat in de Kamer. De vaste kamercommissie ontving gedetailleerde in
formatie in besloten kring, zonder communisten, bijvoorbeeld over de voor
bereiding van de EGKS en de EDG. Er was volop ruimte voor principiële
discussies over de rol van het parlement inzake het buitenlands beleid en
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over de beste methode om tot Europese integratie te komen. Minister D.U.
Stikker (W D ) prefereerde de intergouvernementele weg. Hij typeerde zich
zelf, met enige nuance, als Atlanticus. In het parlement voerde een vaag
soort federalisme de boventoon. Het stond sceptisch tegenover de op voor
stel van Nederland in het EGKS-verdrag geïntroduceerde Raad van Minis
ters, een centraal orgaan dat het supranationale element moest temperen. De
Tweede Kamer veroordeelde het gebrek aan enthousiasme bij de regering
voor de Europese Defensie Gemeenschap. Het ministerie kende deze jaren
tenslotte ook 'nasleep'-kwesties: het vredesverdrag met Japan, beëindiging
van de staat van oorlog met Duitsland.
Financiën, Economische Zaken, Algemene Zaken (Drees' coördinatiecen
trum) en Oorlog en Marine waren de sterke partijen op de begrotingsmarkt,
die bepaalden hoe het beleid werd ingekleurd. Oorlog en Marine kreeg het
meest. Het volgende overzicht, ontleend aan de Rijksbegroting voor 1952,
illustreert dat.
De begroting van de lopende uitgaven voor 1952 ingedeeld naar onderdelen van
staatszorg36
(Tussen haken staan de procentuele veranderingen ten opzichte van de begroting voor 1951)
taak
1 defensie
2 buitenlandse betrekkingen
3 algemeen bestuur,
Indonesië, Overzeese Rijksdelen
4 politie en justitie
5 pensioenen en wachtgelden
6 onderwijs en cultuur
7 sociale voorzieningen,
emigratie, volksgezondheid
8 subsidies op levensmiddelen
9 landbouw en visserij
10 handel en nijverheid
11 verkeer en waterstaat
12 volkshuisvesting
13 herstel oorlogsschade
14 afschrijvingen
15 rente nationale schuld
totaal

in miljoenen

in procenten

1241
47
253

28,1
1,1
5,7

(+ 3,8)
(+ 0,1)
(- 0,1)

212
88
452
556

4,8
2,0
10,3
12,6

(+ 0,3)
(+0,3)
(+1,1)
(+1,0)

110
75
43
154
144
381
90
561
4407

2,5
1,7
1,0
3,5
3,3
8,6
2,1
12.7

(-0,2)
(-)
(+0,1)
(+ 0 3 )
(+ 0,9)
(-1 ,9 )
(+ 0,2)
(+0.9)

(-7,2%)

100,0

(+ 6,8)37

Behalve deze lopende uitgaven waren er voor 1952 nog 843 miljoen uitgaven van duurzaam
nut begroot (-31,4%) waarvan 259 voor defensie (-25,2%). Zo kwam het totaal voor defensie
dus op 1,5 miljard.
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De opbouw van de defensie kreeg ruim baan onder de energieke leiding van
minister C. Staf (CHU), een uitstekend organisator. Op de begroting prijkte
een enorm bedrag. In de zomer van 1951 werd dit onder Amerikaanse druk
zelfs nog verhoogd met ƒ 600 miljoen tegenwaardegelden. Besteding ervan
was een utopie. De regering werd min of meer gedwongen tot opportunisme
omdat zij de beloofde dollars absoluut nodig had om het Nederlandse betalingsbalansprobleem op te lossen. Ook bij Oorlog en Marine was de scha
duwzijde van Korea in het parlement te merken. De discussie in de besloten
Defensiecommissie verving het openbaar kamerdebat. In de zaal van de
Tweede Kamer ging het enkel om details en communistische scheldpartijen.
De informatie die de Defensiecommissie kreeg, was bovendien onvoldoende.
De regering kon geen helderheid verschaffen over de NAVO-strategie voor
Nederland, zij bracht voortdurend onvoldoende toegelichte wijzigingen aan
in de opbouwplannen èn zij moest zich vaak verontschuldigen voor matige
prestaties van de landmacht tijdens oefeningen. Dat een kamermeerderheid
hiermee genoegen nam, kan enkel uit de nood der tijden verklaard worden.
Het 'arsenaal van klassieke eenvoud' uit het regeringsprogram, de nadere
invulling en de bijstelling daarvan in de periode van 15 maart 1951 tot 2 sep
tember 1952 werden ontworpen door Van den Brink, Lieftinck, Drees en hun
adviseurs. De methode van sturing door middel van indirect ingrijpen
kwam uit de koker van Economische Zaken. Deze aanpak paste in het voorwaardescheppend industrialisatiebeleid dat dit departement sinds 1948
voerde. Van den Brink was primair geïnteresseerd in exportgroei: belemme
ringen moesten worden opgeruimd; de Nederlandse productie moest goed
koper. Niettemin zag de regering zich op 1 augustus 1951 toch genoodzaakt
om binnen de Europese Betalingsunie minder snel tot verdere liberalisatie
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over te gaan en om in Beneluxverband tijdelijk een aantal beschermings
maatregelen te treffen!38
Lieftincks financiële manipulaties ondersteunden het beleid. De minister
van Financiën had misschien het liefst de grenzen tijdelijk willen sluiten om
eerst intem financieel en monetair orde op zaken te stellen. Hij geloofde aan
vankelijk niet in een krachtige vraag vanuit het buitenland naar goedkopere
Nederlandse producten, een premisse waar Van den Brink wèl van uitging.
Lieftinck gaf uiteindelijk toe vanwege de beloofde dollars, maar hij vond inflatiebestrijding waarschijnlijk belangrijker dan exportvergroting. Aan hem
kan deze passage uit het regeerprogram worden toegeschreven: 'Grondslag
voor de financiële en economische politiek blijft de handhaving van het mo
netaire evenwicht, terwijl het gehele Regeringsbeleid erop gericht zal zijn de
tekorten op de betalingsbalans weg te werken.'39 Zijn belastingvoorstellen
beoogden de lasten rechtvaardiger te verdelen, ook over beter gesitueerden.
Drees steunde dit voorstel uit politieke overwegingen. Het draagvlak voor
het program onder de bevolking zou erdoor vergroot worden. Waarschijnlijk
had de minister van Financiën ook nog een verborgen agendapunt: het creë
ren van belastingoverschotten zodat de hausse op Keynesiaanse wijze ge
dempt werd. De werkelijke ontvangsten in 1951 (ƒ 4,6 miljard) zouden de ra
mingen uit de oorspronkelijke miljoenennota overtreffen met maar liefst ƒ 1
miljard.40 Met het budgetrecht van de Kamer was het dus zeer treurig ge
steld! Lieftinck koos krachtig stelling tegen alle aandrang van collega-ministers of uit de Kamer om bepaalde uitgaven te verhogen. Pas in de loop van
1952 liet hij de teugels enigszins vieren, toen de bestedingsbeperking te ver
dreigde door te slaan en de werkloosheid snel toenam. De minister kon dit
doen omdat hij, zoals gezegd, ruim bij kas zat.
Lieftinck was alom tegenwoordig, ook in het parlement. Het tellen van de
kolommen in de Handelingen van de Tweede Kamer in de periode van 17
maart 1951 tot aan de verkiezingen van 25 juni 1952 levert de volgende 'hit
lijst' op:
bewindsman
Lieftinck
Van den Brink
Joekes
Mulderije
Van Maarseveen/Beel
Drees
Rutten
Mansholt
Wemmers
Teulings
Staf
Stikker
In 'tV eld
Albregts
Peters
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aantal kolommen41
339
145
117
113,5
110,5
96
91,5
81
80
76,5
69,5
61,5
60
32
31
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De extreem hoge score van Lieftinck en de plaats van Van den Brink zijn
typerend voor de periode-Drees II. Op beide beleidsterreinen werden boven
dien een aantal 'ordeningswetten' door het parlement geloodst waaraan ja
renlang gesleuteld was: de Wet op de Assurantiebemiddeling, de Winkel
sluitingswet (incl. een twintigtal amendementen), ontwikkelingsplannen
voor achtergebleven gebieden en de Wet Toezicht Kredietwezen.
De behandeling van laatstgenoemde wet stond geheel in het teken van Ko
reacrisis en regeerprogram. Dit gold overigens voor het leeuwendeel van
hetgeen Drees II tot stand bracht. Daarnaast kunnen de volgende categorieën
onderscheiden worden: 'nasleep' (vooral bij Uniezaken en Justitie, het Ver
drag met Japan (Buitenlandse Zaken), het effectenrechtsherstel (Financiën),
ambtenarenzuivering), 'ordening' (centralistische wetsontwerpen uit een eer
dere periode die door het parlement werden uitgekleed in minder dirigisti
sche richting) en 'vernieuwing' (onderwijsnota, Europese eenwording, par
tiële grondwetsherziening; knopen werden hierover niet doorgehakt, het
draaide om oordeelsvorming). Het beeld van het single issue-kabinet moet
dus worden genuanceerd. In werkelijkheid speelden talloze andere, meer en
minder belangrijke issues.

Kenschets van het kabinet-Drees II
Schijn van nieuwheid
Was er sprake van een breuk of continuïteit? Het kabinet-Drees II was een
brede-basis-kabinet zoals zijn voorganger. Het bestond uit vijftien ministers:
6 KVP, 5 PvdA, 1 VVD, 2 CHU en 1 partijloos. De zetelverdeling onder
Drees-Van Schaik was vrijwel identiek, alleen zaten daarin slechts één CHUman en twee partijlozen. Er kwamen vijf nieuwe gezichten: Mulderije (CHU,
Justitie), Staf (CHU, Oorlog en Marine), Wemmers (partijloos, Verkeer en
Waterstaat), Peters (KVP, Uniezaken en Overzeese Rijksdelen) en Albregts
(KVP, zonder portefeuille). De ervaren KVP-politicus en vice-premier J.R.H.
van Schaik was de enige zwaargewicht die het veld ruimde. Zijn eigen partij
had hem graag als waakhond naast een PvdA-premier gezien, maar hij had
zich sinds 1948 veel meer geprofileerd als Drees' souffleur inzake de opstel
ling van de KVP-fractie bij gevoelige dossiers. De depolitiserende inbreng
van Van Schaik, een van de weinige KVP'ers met voldoende prestige om
Romme te trotseren, was kenmerkend geweest voor het kabinet-Drees-Van
Schaik. Formateur Romme brak in 1951 bewust met deze praktijk. De com
pensatie voor de KVP bestond uit het REA-lidmaatschap van Teulings en het
ministerschap van Albregts.42 De CHU-poot was in Drees II duidelijk ver
sterkt, maar Staf noch Mulderije was een uitgesproken partijganger. De
PvdA behield haar sleutelposten. Stikker kon blijven, nadat hij zijn eigen
partij voor het blok had gezet met het dreigement zijn lidmaatschap op te
zeggen. De druiven waren zuur voor VVD-fractieleider Oud. Formateur
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Romme liet de partijloze Wemmers opdraven als exponent van de door Oud
bepleite derde macht, een monsterverbond van CHU, ARP en VVD naast
KVP en PvdA ter wille van het evenwicht in de politiek. Dat werd door nie
mand serieus genomen. Kortom, wat de poppetjes betreft was het oude min
of meer 'gehandhaafd met een schijn van nieuwheid, in die mate dat de kabi
netscrisis zinvol leek'.43
Een ARP-brochure uit 1952 legde de Nederlandse kiezer uit: 'Formeel heb
ben we na de oorlog vier kabinetten gehad. (...) In feite echter was het een
soort kettingkabinet, aangezien de volgende verschijning een voortzetting
was van de voorafgaande. De hoofdleiders Drees en Lieftinck zijn steeds de
zelfde gebleven en de wisseling van de Ministers die plaats vindt heeft in de
koers geen belangrijke veranderingen gebracht.'44 Er was op vele gebieden
inderdaad sprake van continuïteit, maar de typering kettingkabinet is toch
overdreven. W etgevende arbeid, een zaak van lange adem, gaat immers
meestal gewoon door. Hierboven werden de nasleepkwesties en de ordeningswetten al genoemd. Op een aantal beleidsterreinen bleef men werken
langs de lijnen die het kabinet-Drees-Van Schaik uitgestippeld had, simpel
weg omdat in het nieuwe program daarover niets opgenomen was. Het stuk
van Romme van maart 1951 was een soort van annex bij het oude program
en de 'aanvullingen' daarop van het kabinet-Drees-Van Schaik (soevereini
teitsoverdracht, industrialisatienota's, Atlantische samenwerking, liberalisa
tie, nieuwe landbouwpolitiek etcetera), een annex bestaande uit het klassieke
arsenaal ten behoeve van het betalingsbalansevenwicht en de ijskastformule
voor Nieuw-Guinea. De Koude-Oorlogssfeer was evenmin nieuw, maar
kwam onder Drees II vaker tot uitdrukking in wettelijke maatregelen. Wat
dit betrof was het ook meer een oogstkabinet dan zijn voorganger. Zelfs de
impasse rond het defensiebeleid was al onder het oude kabinet doorbroken.
Drees II borduurde hier op voort. Ook hier dus: continuïteit.
In het parlement was eveneens weinig 'nieuwheid' te bespeuren. Er waren
geen verkiezingen geweest; de politieke verhoudingen in het parlement ble
ven vrijwel dezelfde. Het enige opmerkelijke feit was dat W D en CHU in
juli 1951 een Eerste-Kamerzetel wonnen ten koste van KVP en CPN. De 'der
de macht' (ARP, CHU, W D ) kwam daarmee op 17 zetels, genoeg om een
voorstel tot Grondwetsherziening te kunnen tegenhouden. De belangrijkste
personele wijzigingen onder Drees II waren het PvdA-fractievoorzitterschap
van L.A. Donker, de benoeming van de zeer eigenzinnige CHU-coryfee F.C.
Gerretson tot lid van de Eerste Kamer en de opvolging van senaatsvoorzitter
R. Kranenburg door J.A. Jonkman. De invloed van het parlement wisselde
per beleidscluster ('geheime' zaken, de sociaal-economische sector, immate
riële zaken), zoals dit ten tijde van Drees-Van Schaik het geval was 45 Kwan
titatief vond in de periode 1951-1952 een verschuiving plaats binnen het clus
ter geheime zaken: minder Indonesië, meer defensie. Kwalitatief was het
door de regering in diezelfde periode gehanteerde rode potlood op sociaaleconomisch gebied 'dwingender' dan vóór 1951. Zelfs als de Kamer er in
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slaagde haar zin door te zetten, leidde dit niet tot een structurele wijziging
van het beleid, maar tot het aanleggen van een noodverband. Zo werd bij
voorbeeld met kunst- en vliegwerk een deel van het woningbouwprogram
ma gered. Er lag immers een rigoureus plan van aanpak, waaraan een ka
mermeerderheid zich gecommitteerd had. In het algemeen was de invloed
van het parlement op het beleid daarom nog wat beperkter in de periode
1951-1952 dan in de periode daarvóór. Het politieke bedrijf werd steeds effi
ciënter, een ontwikkeling die in 1948 begonnen was: meer vaste commissies
(voor de Industrie en voor de BVD); een groter aantal mondelinge vragen46;
vaker rantsoeneren van spreektijd en stemmen bij zitten en opstaan. Het luk
te de Tweede Kamer voor het eerst sinds 1946 om de hele begroting voor het
kerstreces te behandelen. Aan de andere kant viel op dat het verschijnsel
regeringsnota een hoge vlucht nam en dat op menig beleidsterrein niet-gepubliceerde, in het parlement omstreden richtlijnen golden.47
Overgenomen uit J.W. Rengelink en I. Mug,

Burgerschap en Burgerzin (Heemstede 1951) p. 15

Commissie-overleg in 1951

Toch waren er aanzienlijke verschillen. Het kabinet-Drees II was geen res
tauratie van zijn voorganger, bedoeld om de tijd tot de verkiezingen uit te
zitten. Het noodplan en het psychologisch effect daarvan brachten veel meer
dan een changement de décor. De toon en het karakter van het nieuwe kabinet
waren anders. De debatten in het parlement werden levendiger, mede van
wege de naderende verkiezingen. Regering en parlement stonden ook in
principe minder vrij tegenover elkaar dan in de periode 1948-1951. DreesVan Schaik was 'extraparlementair', een programmakabinet waaraan de frac
tievoorzitters van de regeringspartijen zich moreel gebonden achtten. Het
program van maart 1951 daarentegen had niet alleen de volledige steun van
de vier regerings fracties gekregen, maar ook van de ARP. Bovendien bleef de
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formateur in de Tweede Kamer zitten om als leider van de grootste rege
ringsfractie de uitvoering van zijn program in de gaten te houden.

Andere toon
Wat betreft het program had de PvdA bepaald niet haar zin gekregen. De
partij behield haar minister-president en minister van Financiën. De PvdAfractie verlangde maatregelen in de particuliere sector als aanvulling op de
'eenzijdige' beperkingen uit het program. Zij probeerde vanaf het begin om
het kabinet linksom te krijgen, maar moest steeds terugkrabbelen. Al op 4
april 1951 bijvoorbeeld werd de motie-Nederhorst, waarin gepleit werd voor
een prijsstop en investeringscontrole, door Van den Brink onaanvaardbaar
verklaard. Het stuk verdween van tafel. De VVD daarentegen liet zich aan
het program veel minder gelegen liggen. Dat de liberalen op 5 april tegen het
KVP-stokpaard van de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen stemden, irri
teerde de katholieken natuurlijk, maar was niet in strijd met gemaakte af
spraken. De opstelling van de W D bij het debat over het eerder genoemde
pakket belastingmaatregelen, van 27 juni tot 13 juli in de Kamer verdedigd
door Lieftinck, was ronduit oppositioneel.
Op 14 juli, een dag nadat de Tweede Kamer de belastingvoorstellen had
aangenomen, verscheen er zowel in Het Vrije Volk als in Het Parool een bij
zonder fel artikel van de hand van de PvdA-kopstukken J.A.W. Burger, J.J.
Vorrink en L.A. Donker. De drie legden een verband tussen de doorge
voerde consumptiebeperking enerzijds en de particuliere investeringsbe
perking en lastenverzwaring anderzijds. Zij verweten de KVP dat zij niet
méér had gedaan dan voor het belastingpakket te stemmen. Lieftinck had in
het debat werkelijk steun moeten krijgen. KVP-woordvoerder A.M. Lucas
had zelfs tegen de voorgestelde winstbelasting gestemd. De 'capriolen' van
het deel van de CHU dat, ondanks de loyale houding van H.W. Tilanus, had
tegengestemd, werden door de drie gehekeld. De opstelling van de liberalen
werd scherp afgekeurd. De W D had bijna elk onderdeel weggestemd, on
danks het feit dat Lieftinck de kabinetskwestie gesteld had. 'Wat is de VVD
anders dan oppositie en regering tegelijk, de muiters aan boord van het
schip van staat. Zo is geen land te besturen! De ervaring die wij opdoen met
de brede basispolitiek van de heer Romme is deze dat zij in de practijk aan
de smalle en zeer smalle kant is. (...) Een rechtervleugel teistert de KVP. Oud
reikt de hand aan elke politiek die leidt tot: "Pluk de armen, spaar de rijken."
De tegenstellingen worden sterker, het brede basisbeleid verzwakt tot
stuurloosheid', aldus de PvdA-leiders.48 Met dit opmerkelijke artikel nam
een groeiende, openlijke polarisatie tussen de regeringspartijen een aanvang,
ofwel: een bijzonder vroege start van de verkiezingscampagne. 'Het is in on
ze politieke historie niet vaak voorgekomen, dat regeringspartners op dusda-
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nige wijze elkaar te lijf gingen', schreef een krant. Romme noemde deze wij
ze van politiseren 'walgelijk'!49
De verscherping van de toon in het politieke bedrijf in de periode 19511952 had vooral te maken met het optreden van Lieftinck in de zomer van
1951 en met de eenzijdige uitwerking van de investeringsbeperking (direct
ingrijpen in de publieke tegenover globale maatregelen in de private sector).
De fiscale maatregelen die de minister wilde nemen werden door de PvdAfractie beschouwd als conditio sine qua non voor verdere regeringsdeelname.
Zij kreeg niet voldoende steun voor haar voorstel ondernemingen en hogere
inkomens zwaarder te belasten om degenen die in maart rechtstreeks getrof
fen waren (de loon- en uitkeringstrekkers) tegemoet te komen. De KVP
steunde de plannen niet con amore, de CHU was verdeeld en de VVD verzet
te zich principieel. Tegenstemmers uit die regeringsfracties beriepen zich
erop op onderdelen 'vrijgehouden te zijn' ten aanzien van de uitwerking van
het regeerprogram waarmee zij in maart hadden ingestemd.50 Vrij Nederland
noteerde na het belastingdebat: 'Het bloed van de liberalen in VVD en CHU
en als de heer Romme niet oppast ook dat der liberalen in de KVP, kroop
waar het niet gaan kon: de klassenstrijd, tot nuchter eigenbelang te herlei
den, is herleefd.'51 Het was geen toeval dat in de periode van april, toen
Lieftincks voorstellen bekend werden, tot juli 1951 de KVP-opposant F.J.F.M.
Duynstee de wind in de zeilen kreeg. Hij leverde al sinds 1948 ongezouten
kritiek op de rooms-rode samenwerking, maar dat werd vrijwel niet opge
pikt.52 Dit veranderde na de vorming door Romme van een nieuw kabinet
waarin rood opnieuw meeregeerde en na het bekend worden van de lasten
verzwaring voor de 'beter gesitueerden'. Overreactie op Duynstees kritiek
door de leiders van de katholieke vakcentrale KAB leverde hem extra publi
citeit op. Binnen de KVP begon zich steeds duidelijker een rechtervleugel af
te tekenen, tot schrik van de PvdA die vreesde dat Romme op een bepaald
moment concessies aan rechts zou moeten doen om de KVP bij elkaar te
houden. In het al genoemde artikel van Burger, Vorrink en Donker werd
daarom ook gewaarschuwd voor 'hetgeen de heer Duynstee voor de geest
zweeft'.53
In de Tweede Kamer vonden in november 1951 bij de behandeling van het
ontwerp Wet Toezicht Kredietwezen hetzelfde soort schermutselingen plaats
als bij de belastingdebatten vijf maanden eerder. Op wetgevend gebied had
dit ontwerp in de periode 1951-1952 het meeste stof doen opwaaien 54 Lief
tinck werd geconfronteerd met hetzelfde front van tegenstanders. Romme
dwong hem de wet een tijdelijk karakter te geven en de bevoegdheden van
de overheid in te perken. De PvdA ging morrend akkoord, VVD en CHU
stemden tegen! De verkiezingsstrijd was begonnen.
Ondanks consensus over de militaire en sociaal-economische doelstellin
gen van het beleid was er dus volop politieke strijd over de invulling ervan.
Op andere terreinen kwam het nu en dan ook tot felle, ideologisch gekleurde
debatten die de sfeer tussen de coalitiepartners niet ten goede kwamen: over
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de geestelijke verzorging door het Humanistisch Verbond, kinderbijslag
voor grote gezinnen, het bemoeilijken van echtscheiding, de zondagssluiting
van winkels, de rol van de overheid en het particulier initiatief bij de rege
ling van emigratie, beroepskeuzevoorlichting en de uitvoering van socialezekerheidswetgeving. Drees ontwaarde halverwege 1952 zelfs spelverruwing als een algemeen verschijnsel: 'maatschappelijke tegenstellingen, aller
eerst op politiek gebied, tekenen zich weer sterk af'; 'toespitsing van de strijd
kondigt zich aan'.55

Cijfers en prognoses
Opvallend voor de periode 1951-1952 was de dictatuur van statistieken en
prognoses. In het tijdperk-Drees-Van Schaik werd de politiek veel meer door
juristen beheerst. Dit bleek bijvoorbeeld uit het legistische karakter van de
debatten over de soevereiniteitsoverdracht en de PBO. Drees-Van Schaik
was nog vaak bezig met het verleden en met 'normalisatie'; Drees II leek
meer toekomstgericht. Het beleid van dat kabinet werd vooral gemaakt door
de economen van het CPB, de SER, de CEC en de REA. De 'politiek' werd
weinig ruimte gelaten om aan de begrotingscijfers te sleutelen. De macroeconomische doelstellingen waren heilig. Dit was na maart 1951 nog sterker
het geval dan in de periode daarvoor: de geïnstitutionaliseerde overlegeco
nomie functioneerde optimaal.
Het CPB waarschuwde al in november 1950 voor de verslechtering van de
betalingsbalans. De voorspelling van het vijf jaar oude Planbureau, dat de
kinderschoenen langzaam ontgroeide, werd door de regering zeer serieus
genomen. Een maand later werd de Centrale Economische Commissie inge
steld, een ambtelijke commissie op hoog niveau die de Raad voor Economi
sche Aangelegenheden van de ministerraad advies moest geven en die de
communicatie moest onderhouden tussen Planbureau en REA-ministers. De
SER was in 1950 opgericht als verplicht adviesorgaan van de regering. Via de
SER werden werkgevers en werknemers rechtstreeks betrokken bij de socia
le56 èn economische besluitvorming op centraal niveau: elk van beide partij
en bezette een derde van de SER-zetels. De overige zetels waren voor de
'kroonleden', zoals CPB-directeur J. Tinbergen, die bovendien lid was van de
CEC en de vergaderingen van de REA bijwoonde! De SER schreef meteen in
november 1950 geschiedenis door de doelstellingen van de economische po
litiek te formuleren: volledige werkgelegenheid, evenwicht op de betalings
balans, bestrijding van de inflatie en rechtvaardige inkomensverdeling (later
werd daaraan toegevoegd economische groei). Mede als gevolg van deze
codificatie kwam het evenwicht op de betalingsbalans centraal te staan in de
politieke discussies in het begin van 1951. De jonge SER adviseerde op 16 fe
bruari 1951 over te gaan tot een reële loonsverlaging met 5% en globaal toe
zicht op de prijzen. Dit allereerste SER-advies was voorbereid door een
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commissie onder voorzitterschap van Tinbergen. Dit advies, in lijn met het
CEC-rapport van 22 januari 1951, was richtinggevend voor de regering.57
Ook in de regering werd de toon gezet door een 'economenclub', de REA.
In deze onderraad van de ministerraad, een soort kernkabinet, werden we
kelijks de belangrijkste knopen op sociaal-economisch gebied op voortva
rende wijze doorgehakt door een beperkt aantal ministers, voorgelicht door
een selecte groep topambtenaren. Omstreeks 1951 sleet de functie van deze
besluitenmachine omdat steeds meer ministers wilden meebeslissen. De be
sluiten van de REA grepen immers diep in op alle beleidsterreinen. Bij de
REA-vergaderingen over de 'Korea'-maatregelen bijvoorbeeld, waren vrijwel
alle ministers aanwezig. Er werd ook beweerd dat de PvdA te veel invloed
had in de REA. De versterking van de positie van de KVP in de raad in 1951
bleek niet voldoende. Bij de formatie van 1952 zou de REA min of meer
sneuvelen. De vergaderfrequentie liep terug van ongeveer veertig keer per
jaar omstreeks 1951 naar dertien in 1954, vier in 1955 en twee in 1956.58
Dr. Cijfer heerste niet alleen in de REA. Nederland werd het land van de
economisch-statistische en sociologische instituten èn van de calculaties,
loonclassificaties en compensaties. Het loonrondje van 11% van het week
loon (januari 1952) illustreerde dit millimeteren met halve of kwart-procenten. In de Tweede Kamer domineerden de financiële deskundigen. Kolom
men tellen levert voor de periode-Drees II tot aan de verkiezingen het vol
gende resultaat op: 1. Hoogcarspel (financieel specialist CPN: 324), 2. Gort
zak (CPN: 183,5), 3. Welter (KNP, tevens financieel deskundige: 175), 4. Hof
stra (financieel specialist PvdA: 155,5) en 5. Ritmeester (financieel specialist
W D : 135,5). Dit strookt met de cijfers van de verschillende bewindslieden
uit de vorige paragraaf.59 Al met al werd onder Drees II de politieke toon
feller, de economische cijfers werden belangrijker, het beleid werd nog so
berder en calvinistischer.

Afrekening met verkiezingen in zicht
Le miracle néerlandais
Het sobere en solide noodprogram van het kabinet-Drees II wierp al in de
tweede helft van 1951 vruchten af: het betalingsbalans tekort verdween, de
deviezenvoorraad herstelde zich, de inflatie werd buiten de deur gehouden,
de rijksbegroting sloot. Het buitenland sprak eind 1951 van 'le miracle néer
landais'. De bestedingsbeperking had hieraan belangrijk bijgedragen.60
Omstreeks februari 1952 kwam er ook veel kritiek, toen de enorme om
vang van Lieftincks belastingoverschotten duidelijk werd en de werkloos
heid toenam. De maatregelen die de regering in 1951 genomen had, leken te
zwaar gedoseerd. Het economenvakblad Economisch-Statistische Berichten
(ESB) vermoedde dat de stijging van de wereldmarktprijzen in het begin van
1951 'wellicht tot te grote zorg aanleiding (heeft) gegeven, in zoverre als een
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omzetting van deviezen in courante grondstoffen nog geen eigenlijk vermogensverlies voor een land behoeft te betekenen'.61 Een deel van de deviezen
voorraad was eenvoudig omgezet in een geïmporteerde goederenvoorraad.
Later onderzoek toonde zelfs aan dat er vermoedelijk vanaf het begin van
1951 sprake was van een betalingsbalansouersc/iof wanneer het balanssaldo
gecorrigeerd werd met voorraadmutaties.62 Het genoemde ESB-artikel refe
reerde eveneens aan het tweede zwakke punt in het noodplan: het achterblij
ven van het defensieprogramma. Er zou rekening mee moeten worden ge
houden dat er in 1952 extra geld nodig was om de achterstand in te lopen.
Later onderzoek bracht de fout pas aan het licht. 'Een voorbeeld van een on
juiste prognose waaruit onjuiste beleidsbeslissingen volgden, is de over
schatting van het tempo waarin de voorgenomen militaire uitgaven in de ja
ren 1951-1952 konden worden gerealiseerd. Mede hierdoor waren de beper
kende maatregelen toen te omvangrijk', schreef C.A. van den Beid in 1963.63
Hij vergat te melden dat de omvang van de militaire uitgaven onder Ame
rikaanse druk tot stand was gekomen.
In het begin van 1952 kon moeilijk worden vastgesteld dat de regering te
laat en te streng ingegrepen had. Volgens de econoom Jan Pen was een snel
lere reactie politiek niet mogelijk geweest en zou een geringe reactie destijds
onverantwoord zijn geweest gezien de zeer lage deviezenreserves. Hij con
cludeerde dat het onmogelijk was geweest te voorspellen dat de betalingsba
lans zich in het najaar van 1951 zo scherp zou wijzigen. Men had geen beter
resultaat kunnen verwachten dan globaal bereikt was.64
Lieftinck was dus niet uit op het kweken van een zo grote deviezenreserve
of het creëren van zulke enorme belastingoverschotten. Verkeerde vooronder
stellingen ten aanzien van voorraad vorming en militaire uitgaven leidden
ertoe dat de doelstellingen - evenwicht op de betalingsbalans en een sluiten
de begroting - in het begin van 1952 gepasseerd werden. Het succes kwam te
vroeg; de effecten van het klassieke arsenaal waren eind 1951 nog niet uit
gewerkt. De militaire plannen werden bovendien traag uitgevoerd. Eind
1951 was ƒ 446 miljoen minder aan defensie besteed dan er begroot was,65
terwijl grotere hoeveelheden belastingpenningen versneld binnenstroomden
conform het dekkingsplan. De bedrijvigheid nam af, vooral in de bouwnij
verheid. Het werkloosheidspercentage steeg van 2,7% in 1950 naar 3,8% van
de beroepsbevolking in 1951. De regering besloot daarop in het begin van
1952 een aantal bestedingsverruimende maatregelen te nemen, mede onder
druk van de vakbeweging en het parlement (interpellatie-Stapelkamp-Nederhorst). Zij weigerde een actieve Keynesiaanse werkgelegenheidspolitiek
te voeren, want het was onzeker of de monetaire situatie structureel verbe
terd was. Bovendien zou nog voor een aanzienlijk bedrag aan defensieuitgaven ingehaald moeten worden. Een kamermeerderheid legde zich uiteinde
lijk neer bij de visie van het kabinet dat kon worden volstaan met het be
staande beleid, gericht op industrialisatie en exportstijging, aangevuld met
een compenserende werkgelegenheidspolitiek voor bedreigde sectoren en
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zwakke regio's. Van den Brink beloofde de Kamer dat hij ernaar zou streven
de totale werkloosheid omlaag te brengen tot 3% van de niet-zelfstandige be
roepsbevolking per 1 mei 1952. Later kwam de regering nog met extra exportstimulerende maatregelen (in de exportnota van maart 1952), een discontoverlaging in twee etappes, het opheffen van de kwantitatieve kredietrestrictie per 1 april 1952, het eerder verstrekken van militaire opdrachten
aan de industrie, versnelde uitbetaling van oorlogsschade-uitkeringen en be
lastingverlagingen.66
In de zomer van 1952, midden in de verkiezingscampagne, zou het streef
cijfer van 3% inderdaad benaderd worden. De Nederlandse economie leek
eindelijk gezond: 'Het binnenlands prijsniveau was gestabiliseerd, de staats
uitgaven en -inkomsten lieten een overschot zien, het betalingsbalansprobleem was overwonnen en de buitenlandse reservepositie was niet onbevre
digend. De offers door het Nederlandse volk gedurende een lange periode
van "austerity" gebracht waren niet tevergeefs geweest', schreef Lieftinck
vijfendertig jaar later. Hij erkende dat Van den Brink gelijk had gekregen. De
stringente maatregelen die Lieftinck in gedachten had (deliberalisatie) waren
niet nodig gebleken.67
Het besef van een wending ten goede speelde natuurlijk een rol bij de
verkiezingen van 1952. De toon werd gezet in het verslag van de president
van De Nederlandsche Bank over 1951 dat in april 1952 verscheen. De ge
voerde politiek had volgens president H.W. Holtrop, die grote invloed had
gehad op de opstelling van het noodprogram, zonder twijfel een belangrijke
bijdrage geleverd aan de verbetering van de betalingsbalans. Hij bestreed de
stelling dat de bestedingsbeperking te ver was gegaan en tot een vermijdbare
toename van de werkloosheid had geleid.68 In de 'liberale' NRC verscheen
een week voor de verkiezingen een artikel waarin de resultaten van het rege
ringsbeleid hoog geprezen werden, een positieve afrekening uit onverdachte
hoek: 'Het generale beeld vertoont ons land in deze verkiezingsmaand met
een mate van reeds bereikt herstel, welke zeven jaar geleden welhaast onmo
gelijk scheen; met een stabiel sociaal-economisch leven, waarin wel enige
werkloosheid, doch niet van een verontrustende omvang heerst; met een
gezuiverde monetaire toestand die in inflatoir opzicht een grotere beheersing
verraadt dan waar ook ter wereld; met een betalingsbalans die wel het bijna
algemeen voorkomend dollargat vertoont, doch in de overige relaties een
voordelig saldo laat; met een exportpositie welke weliswaar grote oplettend
heid vereist, doch toch reeds belangrijke verbeteringen te zien heeft gegeven.
(...) Met name de sinds de kabinetscrisis 1951 gevoerde politiek heeft de
voorwaarden geschapen voor het spectaculaire herstel dat zich sindsdien ge
openbaard heeft. Dit heeft ook buitenslands sterk de aandacht getrokken.' De
NRC schreef de snelheid van het herstel vooral toe aan de sociale rust die de
consumptiebeperking geruisloos deed verlopen en aan de grotere economi
sche vrijheid voor het bedrijfsleven. Het artikel vervolgde: 'Het politiek-psychologische succes van het noodprogramma 1951 schrijven wij vooral toe
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aan het sterke verband, dat tussen de onderscheidene maatregelen tot ge
zondmaking van onze betalingsbalans werd gelegd. Hoeveel critiek het ook
op detailpunten mocht ontmoeten, elk der betrokken maatschappelijke groe
pen had het gerechtvaardigde gevoel dat niet uitsluitend van haarzelf een
offer werd gevraagd.'69 Een ESB-special van 11 juni 1952 met artikelen over
'Zeven jaren loon- en prijspolitiek', 'Zeven jaren werkgelegenheidspolitiek'
en 'Zeven jaren schuldpolitiek' kende dezelfde positieve teneur. Er was ook
kritiek, vooral op de hoge belastingdruk, de rentepolitiek, het niveau van de
overheidsuitgaven, de achteruitgang van de effectenbeurs, de 'massificering'
etc., maar die kritiek kreeg opvallend weinig weerklank.70 Het zittende kabi
net kon de verkiezingen met vertrouwen tegemoet zien.

Afscheid
Vier ministers zouden op 2 september 1952 overgaan van het tweede naar
het derde kabinet-Drees.71 Van de meeste van de elf anderen was al vóór de
verkiezingen bekend dat terugkeer onwaarschijnlijk was. De knoop hierover
werd natuurlijk pas tijdens de kabinetsformatie doorgehakt en elke be
windsman diende in theorie nog rekening te houden met de mogelijkheid
dat de koningin op hem persoonlijk een beroep zou doen 'met het oog op het
landsbelang’. In de Volkskrant van 24 april 1952 werd voorspeld dat enkel
Drees, Mansholt en Staf zouden aanblijven. Ruim vier maanden later bleek
dit er niet ver naast: Drees, Mansholt, Staf èn Beel keerden terug. De krant
schreef verder: 'Vanwaar de vlucht uit het kabinet? Er kunnen vele redenen
zijn. Sommigen zijn al zeven jaar achtereen minister en raken op. Anderen
kunnen de kosten niet meer dragen die verbonden zijn aan het ambt, vooral
als de betrokken bewindsman verplicht is veel gasten te ontvangen. Weer
anderen gaan heen met het oog op familie-omstandigheden. Sommigen zijn
niet langer gewild.'72 In deze paragraaf zal gepoogd worden om dit per ge
val nader aan te geven.
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Minister van Buitenlandse Zaken Stikker werd al in mei 1952 genoemd als
nieuwe ambassadeur in Londen. De verhouding met de leiding van zijn
partij was slecht. Het parlement daarentegen bleef positief over deze eigen
zinnige pragmaticus met internationale allure. Het had het gevoel door hem
serieus genomen te worden. Toen de W D in 1952 voor de oppositie koos,
weigerde Stikker een terugkeer op persoonlijke titel - in 1951 had hij zich
daartoe wèl bereid verklaard. In zijn memoires schrijft Stikker dat hij niet te
rug wilde omdat het nieuwe kabinet de kwestie-Nieuw-Guinea op haar be
loop liet en omdat zijn opinie over Europese integratie niet overeenstemde
met de federalistische opvattingen van de meerderheid van de Tweede Ka
mer.73 De koningin deed geen beroep op hem, zoals zij dat in 1951 had ge
daan. Kort na de formatie van het derde kabinet-Drees werd Stikker be
noemd tot ambassadeur in Groot-Brittannië.
Pieter Lieftinck drukte een vet stempel op het regeringsbeleid. Hij dicteerde
de financiële randvoorwaarden en wist niet van wijken. 'Ik heb in totaal 35
ambtgenoten gehad in de zeven jaar van mijn ministerschap. Dan had je ein
delijk iemand zo ver dat hij begreep waarom je iets wel of niet deed en dan
kwam er weer een ander. De meeste van mijn collega's overzagen de finan
ciële materie niet', verklaarde hij later laatdunkend.74 Ofschoon behoudend
pragmatisch ingesteld, maakte hij door zijn vasthoudendheid en zijn formele
en vermoeiende presentatie op tegenstanders de indruk van een scherpslij
per en een staatssocialist. Lieftinck moest begin 1951 het onderspit delven in
de strijd met Van den Brink om de economische richting van het regeerpro
gram.
Lieftinck wilde al in maart 1951 de politiek verlaten omdat zijn vrouw en
hij besloten hadden te scheiden en omdat hij als minister te weinig verdiende
(ƒ 18.000 per jaar) om zijn twee oudste kinderen te laten studeren.75 Hij liet
zich tenslotte toch overhalen en heeft het program trouw uitgevoerd. Popu
lair werd hij er niet mee. Dat was hij nooit geweest: hij werd mateloos ver
guisd. Op een bepaald moment moest de minister zelfs zijn dochter van
school nemen omdat zij voortdurend werd uitgescholden vanwege haar va
der.76 De belastingverhogingen in de zomer van 1951 werden door rechts fel
bestreden. Lieftinck kwam kort daarop ook in zijn eigen partij onder vuur te
liggen. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de rem op de woning
bouw, aangekondigd in de troonrede van september 1951. De solide, sluiten
de begroting die Lieftinck in de miljoenennota presenteerde werd door
rechts positiever onthaald dan door de PvdA. Links klaagde dat de overheid
meer beperkt werd dan verantwoord was, terwijl iedere particulier vrije in
vesteringskeus behield.77 Partijvoorzitter Vorrink schreef Drees op 22 okto
ber 1951: '(...) dat (Lieftinck) politiek gesproken ons dikwijls in uitermate
moeilijke situaties brengt, die achteraf blijken ook heel anders te kunnen
worden gesteld, staat als een paal boven water.'78
De enorme belastingoverschotten in het begin van 1952 leken Lieftinck het
laatste restje krediet te kosten79, maar op 5 maart 1952 wist hij zijn eigen ge-
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loofwaardigheid te herstellen door een meesterlijk afscheidscollege in de se
naat, begeleid met belangrijke grafieken en ander statistisch materiaal. De
conclusie van dit verhaal was onontkoombaar: het resultaat was gunstig; de
meeste problemen leken opgelost. Hooguit konden bezwaren worden ge
maakt tegen de wijze waarop de doeleinden gerealiseerd waren.80 In diezelfde
periode ontstond er, zoals gezegd, enige ruimte om de scherpe kantjes van
het beleid af te vijlen. In mei 1952 kwam het nog tot een flinke staatsrechtelijke
aanvaring met de grootst mogelijke meerderheid van de vaste commissie
voor belastingen in de Tweede Kamer, maar dat deed geen afbreuk aan de
alsmaar groeiende waardering voor 'de redder van de gulden'. Er bleef na
tuurlijk kritiek, maar die ebde langzaam maar zeker weg.81 Lieftinck was in
1952 49 jaar. Hij had zijn karwei geklaard en kon eindelijk vertrekken. Hij
sloeg het aanbod af burgemeester van Amsterdam te worden. Kort na de
verkiezingen vertrok hij in dienst van de Wereldbank voor een prestigieuze
èn lucratieve opdracht naar Turkije.
Van den Brink, het jonge paradepaard van de KVP, koos in 1952 voor het
bedrijfsleven. Hij werd eerst commissaris en adviseur, later directeur van de
Amsterdamsche Bank. Van den Brink had in januari 1948 met zijn vrouw af
gesproken dat hij niet langer dan vijf jaar minister zou blijven.82 Romme
heeft flink aan hem getrokken, maar Van den Brink bleef bij zijn besluit. Hij
hoefde ook niet langer als tegenwicht voor Lieftinck te fungeren. Van den
Brinks industrialisatiepolitiek was een succes. Hij hield stevig vast aan libe
ralisatie, toen Lieftinck daarvan terug wilde komen. De kritiek van de PvdA
op zijn voorwaardescheppend beleid weerstond hij moeiteloos, in de rug ge
steund door het hele kabinet inclusief PvdA-ministers.
Vice-premier F.G.C.J.M. Teulings meende dat zijn taak volbracht was. Hij
had de basis gelegd voor de organisatie van de burgerlijke verdediging en hij
had er voor gezorgd dat de BVD het vertrouwen van de volksvertegen
woordiging kreeg. Teulings was zestig en de gezondheidstoestand van zijn
vrouw was slecht. Hij besloot het rustiger aan te doen en koos voor het lid
maatschap van de Eerste Kamer.83
Onderwijsminister F.J.Th. Rutten keerde terug naar de hoogleraarspost die
hij vier jaar eerder verlaten had. De Nijmeegse universiteit wilde zijn stoel
niet langer onbezet laten. Rutten was een man met visie. Hij kwam met her
vormingsplannen die in 1963 zouden uitmonden in de Mammoetwet. Zijn
opvolger, staatssecretaris Cals, had de kunst van Rutten kunnen afkijken.
Cals was bovendien meer 'partijman' dan Rutten, die indertijd in 1948 als
homo novus door formateur Van Schaik naar voren geschoven was.
In 't Veld zat onder Drees II in de hoek waar de klappen vielen. Hij was
van nature optimistisch, maar van dat optimisme was halverwege 1952 wei
nig over. De beoordeling van het volkhuisvestingsbeleid door zijn eigen par
tij was niet meer dan gematigd positief en 'rechts' was zijn dirigisme meer
dan moe. Hij leek wel erg gemakkelijk onder het juk van Lieftinck door te
zijn gegaan en had af en toe met luchthartige antwoorden de indruk gewekt
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het parlement niet helemaal serieus te nemen. Dat de woningbouw in 1952
nauwelijks stagneerde, schreef het parlement op zijn eigen conto. Het was
immers niet op de hoogte van de strijd achter de schermen die In ’t Veld met
Lieftinck had gevoerd. In september 1952 werd In 't Veld opnieuw lid van de
Eerste Kamer.
Over de minister van Justitie schreef de Volkskrant op 24 april 1952: 'Mulde
rije spreekt in de Kamer op een toon, alsof hij het gehele politieke spel aan
zijn laars lapt. Hij doet het op een allergezelligste manier, maar wekt toch de
indruk dat zijn portefeuille hem gestolen kan worden.' De CH-minister was
zeer daadkrachtig maar ook eigenzinnig en weinig tactvol, zowel in de mi
nisterraad als in het parlement. Hij wilde zich niet neerleggen bij de weige
ring van koningin Juliana om de afwijzing van het gratieverzoek van de
Duitse oorlogsmisdadiger Lages te tekenen. In september keerde hij terug
naar het Amsterdamse advocatenkantoor waar hij vóór zijn ministerschap
gewerkt had. Zijn associés hadden zijn plaats opengehouden.
De ministers Albregts, Joekes, Peters en Wemmers werden als de zwaksten beschouwd. 'Zij hebben door hun beleid niet aangetoond dat zij onmis
baar zijn', stond in het al eerder aangehaalde Volkskrantartikel van 24 april
1952.84 Albregts opereerde volledig in de schaduw van Lieftinck en Van den
Brink. Romme had hoge verwachtingen gekoesterd ten aanzien van deze 'coordinerende' portefeuille op sociaal-economisch gebied, maar het werd niks.
Albregts verdween en werd hoogleraar economie in Tilburg. Joekes had met
moeite vier jaar volgemaakt. Hij was van gevorderde leeftijd (in 1952 was hij
67 jaar oud) en kampte met gezondheidsproblemen. In de ministerraad was
hij niet sterk; in zijn eigen partij had Joekes veel krediet verspeeld omdat so
ciale wetgeving lang op zich liet wachten en omdat Joekes vaak toegaf aan
de wensen van een confessionele kamermeerderheid. In september 1952 ging
deze meest prominente vertegenwoordiger van de vrijzinnig-democratische
bloedgroep in de PvdA naar de Raad van State. Hij werd opgevolgd door
een partijgenoot uit de kringen van de vakbeweging, die Joekes het scherpst
bekritiseerd had. Peters was een kleurloos minister, niet berekend voor zijn
taak; een misgreep van formateur Romme. Hij had geen politieke ervaring
en heeft onder Drees II ook weinig ervaring kunnen opdoen. Hij sprak zel
den in het parlement. Zijn inbreng ten aanzien van Indonesië viel in het niet
bij die van anderen: in de ministerraad nam Drees het voortouw; in de Ka
mer spraken hierover vooral de staatssecretarissen Blom en Götzen. Peters
stapte na zijn ministerschap in 1952 van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
over naar Bergen op Zoom, waar hij nog jarenlang burgemeester zou zijn.
Wemmers van Verkeer en Waterstaat had ook weinig laten zien. Hij had daar
van zijn collega's ook de kans niet voor gekregen. Hij werd in maart 1951 als
het ware gedetacheerd bij de regering door de Staatsmijnen, waar hij vóór
zijn ministerschap directeur was en ook daarna; een waardevolle man voor
Drees wanneer de discussie in de ministerraad ging over brandstofprijzen of
de totstandkoming van de Europese kolen- en staalgemeenschap van het
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plan-Schuman. Als partijloze had hij weinig in te brengen bij een kabinets
formatie. Onmisbaar was hij niet, dus hij mocht vertrekken toen hij niet in de
zetelverdeling van Drees III paste.
Tot slot: de zittenblijvers Mansholt, Staf, Beel en Drees. Mansholt was een
sterk figuur, zowel in de ministerraad als in het parlement. Zijn beleid was
over het algemeen succesvol. Evenals zijn collega's klaagde hij over het lage
niveau van het ministerssalaris. Mansholt zou erop vooruit zijn gegaan als
hij naar het bedrijfsleven was overgestapt, maar daar lagen zijn ambities niet.
Hij had in 1950 het plan voor een Europese landbouwgemeenschap gelan
ceerd. Onderhandelingen hierover waren in volle gang. Mansholt kon als
voortrekker moeilijk van de ene op de andere dag het veld ruimen. Staf van
Oorlog en Marine ontpopte zich na een moeizaam begin als een sterk be
windsman. Hij verwierf groot gezag in de Kamer en daarbuiten. Hij liet zich
door de militaire top niet in een hoek drukken, zoals een aantal van zijn
voorgangers overkomen was. Daar was ook geen enkele reden toe. De minis
ter van Oorlog en Marine vertrok natuurlijk wel uit een relatief gunstige
startpositie: in vergelijking met zijn collega's was hem een erg ruime finan
ciële broek aangemeten.
Van Beel werd niet verwacht dat hij in een volgend kabinet zou terugke
ren. Hij zou waarschijnlijk weer hoogleraar worden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar Drees hem in november 1951 vandaan haalde om
Van Maarseveen op te volgen. Oud-minister-president Beel was een knap en
krachtig bestuurder die snel beslissingen kon nemen. Hij dwong respect en
vertrouwen af in het parlement, in het kabinet en bij de koningin. In KVPkringen werd gefluisterd dat Beel opnieuw de politiek in was geloodst om
na de verkiezingen van 1952 Romme op te volgen als fractievoorzitter in de
Tweede Kamer.85 De KVP zou immers de verkiezingen winnen en Romme
zou dan een kabinet vormen waarin hij zelf minister-president was. Drees
moest in dat eerste kabinet-Romme minister van Sociale Zaken worden. De
verkiezingsuitslagen van 25 juni 1952 haalden echter een vette streep door
dit scenario; 'vader' Drees bracht de KVP een verpletterende nederlaag toe.
De PvdA-Iijsttrekker werd op 5 juli 1952 66 jaar. Hij zou nog lang geen af
scheid nemen.

Verkiezingsuitslag als rapportcijfer?
Op 25 juni 1952, de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen, stond Neder
land er veel beter voor dan op 17 maart 1951 toen Drees zijn omineuze rege
ringsverklaring uitsprak. De verkiezingsuitslag bracht een enorme verras
sing: de KVP bleek de grootste verliezer, de PvdA de grootste winnaar. De
socialisten passeerden de katholieken zelfs met ongeveer 15.000 stemmen.
Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis sinds 1917 was de katholieke
partij niet de grootste.
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Verkiezingsuitslagen

KVP
PvdA
ARP
CHU
VVD
CPN
SGP
Welter
Overig

(p e rc e n ta g e s )^

7 juli 1948

25 juni 1952

winst/verlies

31,0
25,6
13,2
9,2
8,0
7,7
2,4
1,3
1,6

28,7
29,0
11,3
8,9
8,8
6,2
2,4
2,7
2,0

-2,3
+ 3,4
-1,9
-0,3
+ 0,8
-1,5
-

+ 1,4
+ 0,4

De vraag is of het door Drees II gevoerde beleid de uitslag beïnvloed heeft.
Deelde het electoraat rapportcijfers uit voor prestaties uit de periode 19511952 (of misschien zelfs 1948-1952; het electoraat had zich immers niet over
het kabinet-Drees-Van Schaik kunnen uitspreken), stemde het overwegend
traditioneel of liet het zich leiden door toekomstplannen en verkiezingsbelof
ten? Een analyse van de verkiezingsuitslagen hoort thuis in het volgend deel
in deze serie, over het derde kabinet-Drees (1952-1956). Toch heeft het zin
een aantal aspecten van de campagne en de verkiezingsuitslag naar voren te
halen in verband met de 'afrekening' met het beleid van het kabinet-Drees II.
'Le miracle néerlandais' werd door velen op het conto van het kabinet ge
schreven en de kiezer stuurt natuurlijk niet snel een winning team naar huis.
Het kabinet had, zoals gezegd, het voorjaar van 1952 ook meer ruimte voor
een royaler beleid: er werd extra geld uitgetrokken voor woningbouw, voor
regionale ontwikkelingsplannen, openbare werken en de versnelde uitkering
van oorlogsschadevergoedingen; de werkloosheidsuitkering werd verhoogd
en de omzetbelasting verlaagd; er kwam een regeling van de belastingaftrek
voor giften aan een goed doel, een algemene loonsverhoging ter compensatie
van de WW-premie en een vrijstelling van ƒ 100 voor ouden van dagen. Mis
schien waren hier een paar verkiezingscadeautjes bij. Daarnaast werden er
ook zaken over de verkiezingen getild. De belangrijkste twee waren waar
schijnlijk de kwestie van de huurverhoging87 en de vraag op welke wijze een
toename van de werkloosheid zou moeten worden aangepakt.
Vanwaar het verschil tussen de resultaten van KVP en PvdA? Het beleid
van het tweede kabinet-Drees stond dichter bij de KVP dan bij de PvdA.88
Ten aanzien van het buitenlandse beleid, de defensie en maatregelen tegen
het communisme bestond een brede consensus, maar er was sprake van wrij
ving tussen de regeringspartijen wanneer het om financiële en economische
zaken ging: hoe ver mocht de overheid gaan? Romme hakte de knopen van
het regeerprogram door in het nadeel van de PvdA. In en buiten het parle
ment stelde deze partij zich ook veel kritischer op tegenover het beleid dan
de KVP, de partij die zich het meest met het beleid identificeerde. Het verlies
van de partij van kabinetsformateur Romme zou dus kunnen worden uitge
legd als een veroordeling van het regeringsbeleid. Daartegenover kunnen
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echter tal van argumenten worden aangevoerd die tot de conclusie leiden
dat dit verlies niets met het beleid te maken had. Bovendien werd de toon
waarmee de PvdA het kabinet bejegende in de loop van 1952 wat milder,
toen de gunstige economische resultaten zichtbaar werden.
Een belangrijke factor was het Drees-effect. Dit effect wordt treffend geïl
lustreerd met de antwoordtabel op de volgende vraag die het NIPO een jaar
na de verkiezingen van 1952 aan de kiezer voorlegde: 'Hier is een stembiljet
waarop alleen namen van personen van verschillende politieke partijen
staan. Als U nu eens in plaats van op een lijst op een van deze personen
zoudt moeten stemmen op wie zoudt U dan vandaag aan de dag uw stem
uitbrengen?'
Tabel
Drees
Romme
Schouten
Oud
Tilanus
Welter
Wagenaar
Zandt
geen antwoord

41%
18
11
9
7
3
2
1
8 89

De beslissing van de PvdA om de zeer populaire minister-president in alle
kieskringen bovenaan de lijst te zetten bleek een gouden greep. Vader Drees
vroeg vanaf de verkiezingsaffiches om vertrouwen aan de Nederlandse kie
zers en dat kreeg hij. De man die persoonlijk borg leek te staan voor een on
bezorgd bestaan van de ouden van dagen werd in de campagne boven de
partijen uitgetild. De gunstige resultaten van het kabinetsbeleid straalden
meer af op het gezicht van het kabinet (Drees) dan op de constructeur
(Romme). De KVP-lijsten kwamen weliswaar veel democratischer tot stand,
maar dat leidde tot een versnippering van electorale aantrekkingskracht en
tot veel intern gekrakeel. De KVP presenteerde maar liefst acht lijsttrekkers,
verdeeld over het land. Romme stond enkel bovenaan in de kieskringen As
sen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle90, waar het verlies van de KVP ove
rigens het kleinst zou zijn.
De actie van Duynstee voor een rechtse KVP was een godsgeschenk voor
de PvdA. Veel katholieke ondernemers en intellectuelen stonden sympathiek
tegenover het idee de samenwerking met de PvdA te verbreken, vooral na
de fiscale voorstellen van Lieftinck die in de periode april-juli 1951 veel stof
hadden opgejaagd. De KAB keerde zich fel tegen deze conservatieve reactie
in eigen katholieke kring. Omstreeks oktober had zich binnen de KVP een
kleine, door Duynstee geïnitieerde oppositiegroep gevormd met als woord
voerder M.P.L. Steenberghe, de oud-minister van Economische Zaken die in
1951 als formateur mislukt was - en het minister-presidentschap aan zich
voorbij zag gaan - omdat de PvdA weigerde Drees en Lieftinck aan de kant
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te zetten. De KVP-leiding besloot tot een serieus gesprek met Steenberghe
c.s., waarbij geprobeerd werd kool en geit te sparen. Vooral Romme moest
natuurlijk voorzichtig manoeuvreren, omdat hij verantwoordelijk was voor
de inhoud van het regeerprogram en de vorming van een kabinet waarin
KVP- en PvdA-ministers harmonieus samenwerkten. Er verscheen uiteinde
lijk een communiqué op 14 januari 1952 waarin gemeld werd dat de partijtop
en de groep een vertrouwensbasis hadden bereikt, maar de inhoud van dit
stuk bleek voor verschillende interpretaties vatbaar. KAB-voorzitter A.C. de
Bruijn vreesde dat de partij te veel toegaf aan de druk van de rechtervleugel
en dreigde meteen na de publicatie van het communiqué met de oprichting
van een katholieke arbeiderspartij. Partijvoorzitter W.J. Andriessen en frac
tievoorzitter Romme moesten in de Volkskrant alle zeilen bijzetten om de boel
bij elkaar te houden.91

De minister-president bezoekt de Heinz-fabriek in Pittsburgh, 19 januari 1952

De kolommen van de Volkskrant, de spreekbuis van de KAB, boden eind
januari een vreemde aanblik: enerzijds woedde een onvervalste klassenstrijd
binnen de katholieke eenheidspartij, anderzijds werd het bezoek van minis
ter-president Drees aan de Verenigde Staten elke dag breed uitgemeten op
de voorpagina: 'Optreden van Drees verovert Amerika'; talrijke citaten uit
hoofdartikelen van de New York Times, de Harald Tribune en de Washington
Post; foto's van Drees tussen Amerikaanse staalarbeiders, Drees bij de Nia-
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DE GROEP-STEENBERGHE „ O P C E H E V E N " . . .

A N D R IESSEN op Partijraad K .V .P .: „H el gaal thans niet m eer
om vleugels, hetzij rechter of linker"

De PvdA-winst-dankzij-Duynstee hield dus indirect verband met de belastingpolitiek van het tweede kabinet-Drees. Katholieke opposanten tegen
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karikatuur Opland, de Volkskrant, 4 maart 1952

gara watervallen; Drees op bezoek bij de VN; Drees handenschuddend met
Truman.
Het rumoer in de KVP hield aan tot ongeveer twee maanden voor de
verkiezingen. De groep-Steenberghe verzoende zich uiteindelijk met de par
tijleiding. Duynstee weigerde dat aanvankelijk. Hij sprak zich begin april
nog fel uit voor politieke samenwerking tussen KVP en ARP. Op 24 april
weigerde hij zijn vertrouwen uit te spreken in de door de KVP beloofde ken
tering van de beleidslijn.92 Tenslotte besloot hij toch zijn mond te houden,
waarschijnlijk op aandrang van het episcopaat en het bestuur van de N ij
meegse universiteit.93 Het gerommel in de KVP rondom Duynstee c.s. joeg
een deel van de katholieke kiezers in de armen van de PvdA en een ander
deel naar Welters KNP. Dit leverde de PvdA de kleine marge op die van
haar de grootste partij maakte. De leiding van de KVP moet dat worden
aangerekend, al was het alleen maar omdat zij niet in staat bleek deze crisis
te bezweren. Overigens verwierf De Bruijn de meeste voorkeurstemmen bij
de verkiezingen. Hij werd beloond met een ministerschap.94
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Lieftincks fiscale maatregelen èn tegen het veronderstelde staatssocialisme
schaarden zich halverwege 1951 achter de Nijmeegse hoogleraar. Binnen de
KVP waren een aantal invloedrijke figuren vanaf het begin in 1946 gekant
geweest tegen samenwerking met de PvdA. Deze critici werden als het ware
bijeengedreven door de belastingmaatregelen van de regering en leken el
kaar in het najaar van 1951 te vinden in een rechtervleugel waarvan de con
touren zeer vaag bleven. Er bestond daarentegen een veel directer verband
tussen de regeringspolitiek en de PvdA-winst uit de CPN. De anticommu
nistische maatregelen èn het succes van het economisch beleid van het kabi
net sorteerden effect. Waarschijnlijk was het CPN-electoraat dat overging
naar de PvdA twee keer zo groot als het aantal katholieken dat overstapte
van KVP naar PvdA.95 Maar de vlucht van katholieken naar de PvdA was
opzienbarender.

De cam pagne
De overwinning van de Partij van de Arbeid was vooral de bekroning van
een zeer succesvolle verkiezingscampagne. Tijdens die campagne kon deze
partij belangrijke troefkaarten spelen, waarvan het positieve resultaat van
het regeringsbeleid er slechts één was. Al genoemd werden de kaart van
Drees en de kaart-Duynstee. Op de kritiek van de rechtervleugel van de KVP
werd door de PvdA namelijk voortdurend een etiket geplakt van reactie en
vijandelijkheid jegens arbeiders. De indruk werd gewekt dat de KVP met de
reactie heulde, en met succes.
De PvdA-campagne was veel sterker dan die van de KVP, zowel strate
gisch als inhoudelijk. De sociaal-democraten namen voortdurend het initia
tief. Zij formuleerden al in de zomer van 1951 alternatieven voor het beleid,
uit onvrede over de bestedingsbeperking. Op 15 september verscheen een financieel-economisch urgentieprogram waarin onder andere gepleit werd
voor directe overheidsmaatregelen om de woningbouw op peil te krijgen,
voor investeringscontrole en voor toetsing van te treffen maatregelen aan
hun effect op de werkgelegenheid.96 Het program werd in een resolutie ge
steund door het N W . Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer
bracht PvdA-fractievoorzitter Donker het voor het voetlicht. De KVP moest
het antwoord schuldig blijven. Eind oktober hield Romme een grote con
gresrede, waarin hij enige distantie nam van de PvdA-plannen om zijn rech
tervleugel te sussen.97 Een kernachtig katholiek verkiezingsprogram was er
nog niet. Romme hield stevig vast aan de brede basis, terwijl Oud bijvoor
beeld bij de algemene beschouwingen in november 1951 niet onder stoelen
of banken stak dat hij niet meer met de PvdA in een kabinet wenste te zitten.
De KVP-leider reageerde dubbelzinnig en zou daarvoor later de rekening
gepresenteerd krijgen.
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Eind 1951 wist de PvdA opnieuw alle ogen op zich gericht toen zij een 416
pagina’s tellend plan publiceerde voor de economische en sociale politiek op
de lange termijn: De weg naar de vrijheid.98 Het enige dat de KVP hiertegen
over kon stellen was het al genoemde communiqué van januari 1951 over het
overleg met de groep-Steenberghe èn de interne verwarring die daarop
volgde. Uiteindelijk stelde de KVP-partijraad op 1 maart 1952 een verkiezingsprogram vast, gevuld met vage algemeenheden - er waren maar liefst
258 amendementen in verwerkt. Het werd door de pers nauwelijks opgepikt.
Nieuwswaardig was alleen de verkrampte poging tot verzoening die
Romme en Andriessen op die partijraad ondernamen." Romme stak een re
devoering af met als belangrijkste boodschap: 'Het kan ook zonder de PvdA.'
Het verkiezingsprogram van de PvdA daarentegen maakte eind april weer
veel tongen los. Concreet werd onder andere geëist: socialisatie van mijnen
en verzekeringsmaatschappijen, de bouw van 55.000 woningen per jaar,
geen huurverhoging zonder looncompensatie, een definitieve waardevaste
ouderdomsvoorziening en afschaffing van school- en collegegelden. Romme
wees het eerste af en stelde tegenover de rest vergelijkbare maar veel genu
anceerdere katholieke verlangens100, die de kiezer wellicht minder aanspra
ken dan het eisenpakket van de PvdA. In de katholieke pers werd al geroe
pen om een stemadvies van het episcopaat, een verklaring waarin de katho
lieke eenheid zou worden benadrukt zoals in 1948, maar zo’n verklaring
kwam er niet!101
De overwegend verzoenende toon van de campagne werd twee maanden
voor de verkiezingen doorbroken. Terwijl CHU en ARP elkaar naderden102,
de groep-Steenberghe zich verzoende met de leiding van de KVP en Vrij Ne
derland opriep de KVP nu maar eens te laten betijen103, kozen Oud en Vorrink voor confrontatie. De VVD'er eiste op 28 april een volwaardige plaats
voor zijn partij in een toekomstig kabinet, met de vrijheid om van het pro
gram af te wijken als hij dat nodig vond. Romme concludeerde daarop dat
de VVD verviel als volwaardige partner voor samenwerking.104 Vorrink
schreef op 10 mei in Vrij Nederland: 'Niet laten betijen, maar uitvechten.' Het
zou er bij de verkiezingen volgens hem om gaan of de PvdA één zetel winst
of één zetel verlies zou boeken. Die ene zetel zou van de katholieke arbeiders
kunnen komen. Daarom moest de PvdA 'haar propagandistische talenten ten
volle inzetten'. De KAB-Ieiding voelde waarschijnlijk dat het de verkeerde
kant opging. Kort voor de verkiezingen nam zij het initiatief om met de ka
tholieke standsorganisaties een circulaire in miljoenenoplage te verspreiden
waarin de katholieke arbeider werd opgeroepen op de KVP te stemmen. De
standsorganisaties weigerden dit.105
Naast de campagne heeft de sterke 'electoraal-psychologische positie' van
de PvdA een rol gespeeld bij de uitslag. Dit kan worden geïllustreerd met
het volgende overzicht, gebaseerd op onderzoek van het NIPO:
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Openbare mening en brandende vraagstukken (1948-1952)
jan. 1948
juni 1948
ja n .1949
juni 1949
jan. 1950
zomer 1950
mrt. 1951
mrt. 1952
juli 1952

Indonesië
woningnood
woningnood
woningnood
woningnood
woningnood
woningnood
woningnood
woningnood

woningnood
Indonesië
lonen en prijzen
Indonesië
lonen en prijzen
lonen en prijzen
lonen en prijzen
werkgelegenheid
werkgelegenheid

lonen en prijzen
overheidsbemoeiing
Indonesië
lonen en prijzen
werkgelegenheid
belastingdruk
sociale voorzieningen
Ionen en prijzen
Ionen en prijzen

In het voorjaar van 1952 raakte de kwestie van de werkgelegenheid plotse
ling in het centrum van de belangstelling. De drang naar betere sociale voor
zieningen kwam voor de verkiezingen van 1952 ook sterker naar voren dan
in 1948. Politicologisch onderzoek trok hieruit de conclusie 'dat het patroon
van de verkiezingsinzet in zeer belangrijke mate in harmonie was gekomen
met de kern en in met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook met
de voornaamste rond deze kern gegroepeerde karakteristieken van het posi
tief partijbeeld van de Partij van de Arbeid'.106 Kortom: de opvattingen en de
campagne van de PvdA sloten het best aan bij de heersende tijdgeest.
De partij die 467 dagen eerder programmatisch het meest had ingeleverd,
werd daarvoor op 25 juni 1952 door de kiezer beloond. Deze paradoxale af
rekening volgde op een uitgekiende verkiezingscampagne, waarin de PvdA
profiteerde van de interne verdeeldheid van haar tegenstanders en de gun
stige economische en psychologische situatie van dat moment. Het beleid
van het Koreakabinet was een doorslaand succes, een miracle ne'erlandais. Het
volk dat in 1951 de buikriem flink had aangehaald, zou de volgende jaren
beloond worden met een gestage toename van de welvaart. Na de verkie
zingen zou het nog 69 dagen duren voordat er een nieuw kabinet gevormd
was.
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BIJLAGE I
Ontwerp-program, door de vijf (wn.) Fractievoorzitters op 2
maart 1951 aanvaard als grondslag voor de samenstelling van
een Kabinet*
Preambule
Het Nederlandse volk is alleen bereid, nieuwe zware offers voor het land te brengen, indien
het overtuigd is, dat de Regering een vaste lijn in haar politiek volgt, met alle kracht na
streeft een juiste besteding van de gelden, en zich bij de verdeling van de lasten, persoon
lijke en geldelijke, laat leiden door de sociale rechtvaardigheid, met een open oog voor de
waarde van het gezin. De Regering zal dit alles duidelijk aan het volk moeten kenbaar ma
ken.

Defensie
Voor de handhaving onzer politieke onafhankelijkheid en van ons economisch bestaan is
een effectieve inschakeling van Nederland in de militaire samenwerking der vrije volken
vereist. Dit betekent, met handhaving van het karakter van Nederland als maritieme mo
gendheid, een verdere uitbouw van het militaire apparaat en een verhoging van de dienst
tijd tot 18 maanden. In verband met een en ander moeten de militaire uitgaven, inbegrepen
die voor de civiele verdediging, gebracht worden op ƒ 1,5 milliard per jaar, op welk niveau
deze gedurende vier jaren moeten worden gehandhaafd, teneinde in staat te zijn in deze
periode vijf divisies uit te rusten en mobilisabel te maken en een parate troepenmacht op de
been te kunnen brengen. De kosten van deze legerplannen zijn groter dan de hierboven ge
noemde totale militaire uitgaven. Voor de realisering van het geheel zal, evenals aan andere
Europese landen, in voldoende mate buitenlandse hulp in bondgenootschappelijk verband
ter beschikking moeten komen.

Budgettair dekkingsplan
De hogere militaire uitgaven ten bedrage van ƒ 500 millioen per jaar, die van het militaire
plan het gevolg zijn, zullen grosso modo voor de helft door belastingen en voor de helft
door leningen moeten worden gefinancierd. Daarnaast zal ook het tekort op de huidige be
groting door verlaging van uitgaven moeten worden opgevangen. Dit laatste betekent een
bezuiniging van minstens ƒ 150 millioen. Wat de belastingen betreft, welke op de kortst m o
gelijke termijn moeten worden ingevoerd, wordt in het bijzonder gedacht aan verhoging
van de vennootschapsbelasting en van de inkomstenbelasting naar de maatstaf van de
winst, van de omzetbelasting op minder noodzakelijke artikelen, en van de omzetbelasting
bij de groothandel. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht van een overwinstbelasting.
Tegelijk met de verhoging van de in de vorige zinnen genoemde belastingen (voorzover
deze niet betreffen de omzetbelasting) zal de fiscale winstvaststelling in overeenstemming
worden gebracht met redelijke bedrijfseconomische overwegingen.
* Uit Archief CPG, Collectie Drees, map 5. Program van de hand van C.P.M. Romme.
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Overbrugging tekort betalingsbalans
1.

De verhoging der militaire uitgaven heeft niet alleen budgettaire gevolgen, maar beïn
vloedt ook sterk onze betalingsbalans. Deze balans wordt reeds ongunstig beïnvloed
o.a. door de verslechtering van de ruilvoet, terwijl de buitenlandse hulp, die thans nog
ter beschikking staat, in de naaste toekomst aanmerkelijk zal verminderen, zo niet ge
heel ophouden. Dit betalingsbalanstekort dient op snelle wijze te worden weggewerkt,
door de consumptie en investeringen in overeenstemming te brengen met de nettoproductie plus de eventueel nog te verkrijgen buitenlandse hulp.

2.

De noodzakelijke beperking van verbruik en investeringen zal dusdanig geregeld wor
den, dat tegenover 1% reële consumptiebeperking telkenmale ten hoogste 5% beper
king der investeringen wordt nagestreefd, zodat inkrimping gelijkelijk op consumptie
en investeringen drukt.

3.

De subsidies op de levensmiddelen, die de laatste maanden van ƒ 300 millioen op ƒ 445
millioen per jaar zijn gestegen, zullen tot een peil van ƒ 175 millioen worden terugge
bracht, welk peil nog wel voor verdere verlaging, doch niet voor verhoging vatbaar zal
zijn.

4.

De reeds aanwezige achterstand in de Ionen, benevens de gevolgen van de subsidiever
laging, zullen aanstonds tot besprekingen met de Stichting van de Arbeid leiden, waar
bij de Regering echter vooropstelt, dat een reële verlaging van de koopkracht aanvaard
zal moeten worden. Aan de positie van de ouden van dagen zal in dit kader evenwel
bijzondere aandacht worden besteed, terwijl zal worden gewaakt tegen een onevenre
dige achteruitgang van de grote gezinnen. Bij de in de vorige alinea bedoelde bespre
kingen zal tevens over het tijdstip van de invoering van de wachtgeld- en werkloos
heidsverzekering worden gesproken.

5.

Wat de beperking der investeringen betreft zal het streven erop gericht blijven, het ont
staan van structurele werkloosheid te voorkomen. De consumptie- en investeringsbe
perking zal in de publieke sfeer voornamelijk door rechtstreekse centrale beïnvloeding
tot stand moeten komen, terwijl in de particuliere sfeer de monetaire en fiscale restric
ties primair zullen zijn, hetgeen in bepaalde gevallen de mogelijkheid openhoudt voor
physieke controles.

6.

Verhoging en rationalisering van de productie zullen krachtig worden bevorderd door
voorlichting en het in het leven roepen van doelmatige stimuli.

7.

Het evenwicht in de betalingsbalans zal in het algemeen niet worden nagestreefd door
instelling van invoerrestricties, doch door beïnvloeding van de bovengenoemde fun
damentele factoren, die aan het betalingsbalanstekort ten grondslag liggen.

8.

Onze export, die voornamelijk uit niet-essentiële producten bestaat, mag niet worden
geschaad door invoerbeperking van luxe-artikelen, terwijl evenmin aldus onze han
delspolitieke positie bij het verwerven van grondstoffen en halffabrikaten, die thans
schaars zijn, mag worden benadeeld. Wel zal het beleid erop zijn gericht, dat voor de
verwerking van schaarse grondstoffen productieregelingen, geharmoniseerd in inter
nationaal verband, tot stand zullen worden gebracht.
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9.

Het ligt in het algemeen niet in de bedoeling, voor het in evenwicht brengen van de be
talingsbalans tot distributiemaatregelen over te gaan. Distributie en prijsbeheersing
zullen echter wel worden toegepast, om bij schaarse productiemiddelen of verbruiksgoederen ongewenste verschuivingen in productie en verdeling te voorkomen.

10. Het totale bouwprogramma zal met ƒ 300 millioen naar beneden gebracht moeten
worden, waarbij echter de woningbouw zoveel mogelijk zal worden ontzien.
11. Grondslag voor de financiële en economische politiek blijft de handhaving van het mo
netaire evenwicht, terwijl het gehele Regeringsbeleid erop gericht zal zijn de tekorten
op de betalingsbalans weg te werken.
12. Onverminderd de volledige en onvertraagde doorvoering van het in dit program ge
stelde, zal worden nagegaan, of, en zo ja in hoeverre, inperking van de consumptieve
besteding van de inkomens verder te bereiken is zonder vermindering van de inko
mens zelf.

Buitenland
1.

Wat de buitenlandse politiek betreft zal met volle overtuiging en alle kracht samenge
werkt worden in de Atlantische gemeenschap, waarbij het samengaan van ons land met
België en Luxemburg op de voorgrond staat. Bij de Atlantische samenwerking wordt
het belang van Europese en continentale solidariteit niet uit het oog verloren.

2.

Na publicatie van het rapport Van Cauwelaert-Steenberghe zal de Regering zich bereid
verklaren, onderhandelingen te openen over een nieuwe Antwerpen-Rijnverbinding.
Bij gunstig verloop dezer onderhandelingen zal het parlement geen beslissing gevraagd
worden, alvorens de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Economische Unie is tot stand
gekomen.

Indonesië
De politiek ten opzichte van Indonesië wordt geleid door het besef, dat goede verhoudingen
met Indonesië een levensbelang zijn voor ons land en mede om wille van Indonesië moeten
worden na gestreefd.

Nieuw-Guinea
Met betrekking tot Nieuw-Guinea kan onder de gegeven omstandigheden geen Kabinet an
ders handelen dan dit vraagstuk voorlopig te laten rusten en de ontwikkeling op de voet te
volgen. Indien te eniger tijd door belangrijke verandering in de omstandigheden het Kabinet
zou menen een wijziging in de status van Nieuw-Guinea te moeten bevorderen, dan zal het
Kabinet - gegeven de unieke betekenis welke deze aangelegenheid kennelijk voor het Par
lement heeft - vooraf het Parlement in de gelegenheid stellen, zijn mening hierover kenbaar
te maken.
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BIJLAGE II
Samenstelling van het kabinet-Drees II
Ministers
M inister-president, Algemene Zaken
W. Drees, PvdA

Oorlog en Marine
C. Staf, CHU

Vice-premier, zonder portefeuille
F.G.C.J.M. Teulings, KVP

Verkeer en Waterstaat
H.H. Wemmers, partijloos

Buitenlandse Zaken
D.U. Stikker, VVD

Wederopbouw en Volkshuisvesting
J. in 't Veld, PvdA

Justitie
H. Mulderije, CHU

Economische Zaken
J.R.M. van den Brink, KVP

Binnenlandse Zaken
J.H. van M aarseveen, KVP (tot 18 nov.
1951)
F.G.C.J.M. Teulings, KVP (a.i. tot 6 dec.
1951)
L.J.M. Beel, KVP (s. 6 dec. 1951)

Landbouw, V isserij en Voedselvoorziening
S.L. Mansholt, PvdA

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
F.J.Th. Rutten, KVP

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
W. Drees, PvdA (a.i. tot 30 mrt. 1951)
L.A.H. Peters, KVP (s. 30 mrt. 1951)

Financiën
P. Lieftinck, PvdA (tot 1 juli 1952)
W. Drees (s. 1 juli 1952)

Sociale Zaken (en Volksgezondheid;
s. 20 aug. 1951)
A.M. Joekes, PvdA

Zonder portefeuille
A.H.M. Albregts, KVP

Staatssecretarissen
Buitenlandse Zaken
N.S. Blom, partijloos

Oorlog
F.J. Kranenburg, PvdA (s. 1 juni 1951)

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
J.M.L.Th. Cals, KVP

Sociale Zaken (en Volksgezondheid)
A.A. van Rhijn, PvdA
P. Muntendam, partijloos

Marine
H.C.W. Moorman, KVP
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Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
L. Götzen, pai tijloos
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BIJLAGE III
Samenstelling van de Staten-Generaal en van de vaste kamer
commissies
Vaste kamercommissies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*

voor de buitenlandse politiek (Eerste Kamer)
voor internationale economische samenwerking (Eerste Kamer)
voor Uniezaken (Eerste Kamer)
Defensiecommissie (staatscommissie)
voor de belastingen
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (s. 25 mrt. 1952)
voor buitenlandse zaken
voor de handelspolitiek
voor de industrie (s. 16. okt. 1951)
voor de landbouw
voor de middenstand
voor onderwijs
voor privaat- en strafrecht
voor de rijksuitgaven
voor sociale verzekeringen
voor Uniezaken
voor verkeer en waterstaat
voor wederopbouw en volkshuisvesting
W est-Indische commissie

Toelichting: de samenstelling van de commissies volgt uit de in de ledenlijst opgenomen
cijfers 1 t/m 19
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De Eerste Kamer (50)
Katholieke Volkspartij (16)
Kropman, G.C.J.D.
Beaufort, L.J.C. -1
Berger, B.M.
Bruijn, A.C. de
Deckers, J.H.R. (overleden 1 mei 1951)
Kerstens, P.A. - 3
Kolfschoten, H.A.M.T.
Kraaijvanger, E.A.H.
Kuiper, H.J. (tot 18 sept. 1951)
Lieshout, H.M. van
Nijkamp, H.C.
Regout, L.F.H.
Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J. - 4
Steinkühler, A.M.C.J. - 2
Velthoven, H.J.J. van
Verhey, H.J.M.
Wijers, Th.R J. (s. 30 mei 1951)
Witteman, P.J.
Partij van de Arbeid (14)
Kieft, J. van de - 4
Cramer, J. (tot 15 juli 1951)
Dreu, H.J. de - 3
Hoogland, J.L.
Jong, S. de (s. 1 mei 1951)
Jonkman, J.A. (voorzitter s. 1 juni 1951) -1,3
Kapteijn, P.J. - 2 (tot 25 sept. 1951)
Kievit, A. (tot 18 sept. 1951)
Kramer, J.J.
Kranenburg, R. (voorz.; tot 1 juni 1951) - 1
Oosterhuis, H. - 2 (tot 25 sept. 1951)
Schermerhorn, W. (s. 18 sept. 1951) - 1
Tilburg, J. van (s. 18 sept. 1951)
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Tjeenk Willink, M.
Walsum, G.E. van
Wibaut, F. (s. 4 apr. 1951)
Woudenberg, C.
Antirevolutionaire Partij (7)
Anema, A. -1
Algra, H. - 3 ,4
Rip, W. - 2
Tjalma, J.
Schipper, J.
Wilde, J.A. de
Woltjer, R.H.
Christelijk-Historische Unie (6)
Kolff, G. -1
Gerretson, F.C. (s. 18 sept. 1951)
Pollema, R.
Reijers, J.
Vixseboxse, G. - 2 ,4
Zwaan, J. de - 3
Communistische Partij van Nederland (3)
Brandenburg, J.
Santen, J. van
Schalker, J.P.
Schoonenberg, A.D. (tot 18 sept. 1951)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (4)
Molenaar, A.N. - 2,3
Louwes, H.D.
Vos van Steenwijk, R.H. de (s. 18 sept. 1951)
Wendelaar, W.C. -1 (s. 25 sept. 1951), 4
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De Tweede Kamer (100)
Katholieke Volkspartij (32)
Romme, C.P.M. - 6 ,1 6 ,1 9
Andriessen, W.J. - 9,18
Bachg, F.J.H. -1 1 ,1 3
Dassen, H.M.J.
Droesen, W.J. - 8,10
Engelbertink, B.A.A.
Fens, J.J. - 4,16
Graaf, Th.M.J. de -1 6
Groen, J. -1 0
Haas, J.J. de
Heuvel, N.H.L. van den -1 1 ,1 4
Hooij, Th.S.J.
Janssen, M.M.A.A. - 5 ,14 (s. 20 sept. 1951)
Klompé, M.A.M.
Koersen, Th.D.J.M. - 4 ,8
Koeverden, J.H.W. van
Kort, W.L.P.M. de - 15,19
Kortenhorst, L.G. (kamervoorzitter) - 7
Lucas, A.M. - 5
Maenen, J.H. -1 7
Mol, Chr.J.M. -1 5
Nolte, A.H.
Peters, J.M. -1 2
Ploeg, C.J. van der
Roolvink, E.G.M. -1 3
Serrarens, P.J.S - 7
Stokman, J.G. (kloosternaam: Siegfried) -1 2
Thiel, F.J.F.M. van - 9
Verhoeven, B.J.
Vliet, F. van - 18
Weijden, M.P. van der
Zanden, H.H. van der

Partij van de Arbeid (27)
Donker, L.A. - 6 ,1 3 ,1 9
Boekhoven, G. (s. 19 dec. 1951)
Born, H.J. van den - 9
Brug, R. van der
Burger, J.A.W.
Emmens, J.
Goedhart, F.J.
Goes van Naters, M. van der - 7
Hagen, C.J.A.M. ten -1 3 (tot 20 sept. 1951), 18
Hofstra, H.J. - 5
Kadt, J. de -1 5 (s. 20 sept. 1951)
Lienden, C.J. van
Loor, D. de
Nederhorst, G.M. - 8 ,9
Ploeg-Ploeg, A.C. (s. 16 okt. 1951)
Posthumus, S.A. -1 5
Ruygers, G.J.N.M. - 7
Scheps, J.H.
Schermerhorn, W. (tot 16 sept. 1951) -1 6 ,1 9
Schilthuis, J. - 8 ,1 1 ,1 4 ,1 7
Sleen, H. van - 1 2
Stufkens, N. -1 6 ,1 9
Suurhoff, J.G. -1 5
Tendeloo, N.S.C. -1 3
Tuin, J. (tot 1 okt. 1951)
Vermeer, E.A. - 4
Vondeling, A. -1 0
Vorrink, J.J. - 4
Willems, J.M.

Antirevolutionaire Partij (13)
Schouten, J. - 6, 8
Algera, J. -1 7
Biewenga, A.W. -1 4 (s. 20 sept. 1951), 18
Bruins Slot, J.A.H.J.S. - 4, 7
Fokkema, J.
Gerbrandy, P.S. - 13 (tot 20 sept. 1951)
Heuvel, Chr. van den - 5,10
Meijerink, H.J.W.A. -1 6 ,1 9
Roosjen, A.B. - 4
Stapelkamp, A. - 9,15
Terpstra, J. -1 2 ,1 3
Verkerk, E .P .- l l
Zaal, C. van der

Christelijk-Historische Unie (9)
Tilanus, H.W. - 4 ,6 ,7 ,1 2
Beernink, H.K.J.
Feltz, W.F.E. van der -1 4 ,1 8
Kikkert, H. -1 5
Krol, T j. - 9 ,17
Ruiter, J. de - 10
Schmal, J.J.R. - 8,11
Wetering, F.H. van de - 5 ,1 6 ,1 9
Wttewaall van Stoetwegen, C.W.I. -1 3
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Communistische Partij van Nederland (8)
Wagenaar, G. - 17 (tot 20 sept. 1951)
Borst, C. -1 0
Gortzak, H. - 9 ,1 2 ,1 7 (s. 20 sept. 1951), 18
Groot, S. de - 15
Haken, J. - 11
Hermans, J.H. (tot 17 aug. 1951)
Hoogcarspel, J. - 5,14
Lips-Odinot, M.E. (s. 16 okt. 1951)
Stokvis, B.J. -1 3

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (8)
Oud, P.J. - 6, 7
Cornelissen, J.G.H. -11
Fortanier-de Wit, A. -1 2 ,1 4 (tot 20 sept.
1951), 15
Hartog, F. den -10
Korthals, H.A. - 4, 8, 9
Ritmeester, G. - 5,14 (s. 20 sept. 1951), 18
Vonk, G. - 4,16 ,1 9
Zegering Hadders, R. -1 7

Staatkundig Gereformeerde Partij (2)
Zandt, P.
Dis, C.N. van

Katholieke Nationale Partij (1)
Welter, Ch.J.I.M. - 9 ,1 4 (tot 20 sept. 1951), 16
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BIJLAGE IV
Biografische gegevens van in de periode maart 1951 - juli 1952
benoemde kamerleden*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

opleiding
vroegere functies
functies 1951-1952
kamerlidmaatschap
politiek verleden
karakterisering door derden
typerende uitspraken

Boekhoven, G., (Nieuwe Pekela) PvdA (TK) *30-11-1909
1. akte Engels; studies 'staatsinrichting, economie en financiën' en 'sociologie en sociografie'
(niet afgerond)
2. werkzaam in de grafische industrie
3. lid van de Provinciale Staten van Groningen; lid van de Stichting Groningen voor Cultu
reel en Sociaal werk; burgemeester van Nieuwe Pekela
4. 19-12-1951
5. sinds 1928 lid van de SDAP; verschillende functies in de socialistische beweging; lid ge
meenteraad Groningen; lid van het bestuur van de Groninger Bestuurdersbond; verschil
lende functies in de afdeling Groningen van de VARA
Gerretson, F.C., (Utrecht) CHU (EK) *9-2-1884
1. opleiding voor de handel; gepromoveerd in de letteren en wijsbegeerte te Heidelberg
2. ambtenaar aan het Departement van Koloniën; chef Algemene Zaken bij de Bataafsche
Petroleum Maatschappij; bijzonder hoogleraar in de koloniale geschiedenis aan de Rijks
universiteit Utrecht
3. buitengewoon hoogleraar in de constitutionele geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Utrecht
4. 18-9-1951
5. van 1925 tot 1934 gaf hij mede leiding aan de Nationale Unie
6. 'Het is jammer, dat prof. Gerretson in de Eerste Kamer zijn talent gebruikt en soms mis
bruikt heeft om bepaalde ministers op een in het parlement ongebruikelijke wijze aan te
tasten.' (Algra); 'Een grillig mens, zal men zeggen, maar ook hartelijk en gevoelig.'
(Alberts)
7. 'Het Koninkrijk der Nederlanden bezat, erfenis der vaderen, een eervolle plaats in de rij
der wereldrijken. (...) Van die plaats vervallen, is het nog slechts een staatje van de zesde
of zevende rang; uit eigen kracht hoogstens een overbevolkte boerderij aan de Noord
zee.' (H EK 1951-1952, p. 389); 'De historie geeft ons geen rechten , doch slechts plichten.'
(De Telegraaf, 5 juli 1958)

* Samengesteld door M.H. Verweij
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Jong, S. de, (Enschede) PvdA (EK) *26-9-1901
1. Rijkskweekschool te Groningen; MO-akten economie, staatsinrichting en pedagogiek
2. onderwijzer; leraar in het Middelbaar Onderwijs
3. wethouder van Onderwijs en Financiën in de gemeente Enschede
4. 19-6-1951
5. lid van de Provinciale Staten van Overijssel
7. 'Er is een tijd geweest, dat iemand, die voor verschillende beroepen was mislukt en voor
vrijwel alle beroepen ongeschikt leek, tenslotte altijd nog onderwijzer kon worden.' (HEK
1951-1952, p. 957)
Lips-Odinot, M.E., (Hilversum) CPN (TK) *4-5-1908
1. opleiding tot kinderverzorgster
3. lid Provinciale Staten van Noord-Holland
4. 16-10-1951
5. vóór de oorlog lid van de SDAP en van de socialistische vrouwengroep; tijdens haar ge
vangenschap gedurende de oorlog in het vrouwenkamp te Ravensbrück gingen haar
sympathieën over naar het communisme
7. 'Ook wat de bouw van ziekenhuizen betreft, zien we, dat de Regering ons geld liever
uitgeeft aan de vernietiging van de mensheid.’ (HTK 1951-1952, p. 1020)
Ploeg-Ploeg, A.C., (Utrecht) PvdA (TK) *11-1-1894
2. lid Voogdijraad te Utrecht
4. 16-10-1951
5. voorzitster van de Vrouwengroep van de SDAP/PvdA
6. 'Haar redevoeringen in de Kamer munten uit door degelijkheid, steunend op een jaren
lange ervaring in de onderwerpen, die haar interesse hebben.' (Abspoel)
7. 'Ik besef best, dat ik geen groot politicus ben, dat ik maar een kleine rol in m ’n fractie
speel, maar ik ben nu eenmaal nooit gewichtiger dan ik ben.’ ( Bibeb)
Tilburg, J. van, (Rotterdam) PvdA (EK) *16-6-1900
1. HBS; opleiding tot surnumerair der directe belastingen voor invoerrechten en accijnzen
2. belastingambtenaar; hoofdinspecteur der invoerrechten en accijnzen te Rotterdam
3. docent aan de Rijksbelasting-academie; wethouder van Financiën en het Havenbedrijf te
Rotterdam
4. 18-9-1951
Vos van Steenw ijk, R.H. baron de, (De Wijk) VVD (EK) *8-11-1885
1. rechts- en staatswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden
2. ambtenaar ter provinciale griffie van Noord-Holland; griffier van de Tweede Kamer;
commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe
4. 18-9-1951
6. 'Is geen groot redenaar maar wel een prettig causeur, die zijn meestal geheel op papier
gezette en vooral op het gebied van waterstaat en vervoer zeer deskundige redevoerin
gen altijd met een aantal geestige beelden en anecdoten weet te larderen.' (Abspoel)
7. 'Wanneer men op sommige baanvakken in een diesel trein zit, is het vaak onmogelijk de
courant te lezen, omdat men tegelijkertijd drie kolommen door elkaar leest: politieke be
schouwingen, gemengde berichten en sportnieuws, en als men proberen wil om van de
dranken van de zeer gewaardeerde restauratiewagen iets te consumeren, is meestal het
resultaat, dat slechts 80 pet. van het bestelde zijn eigenlijke bestemming bereikt, terwijl
10 pet. op de grond en 10 pet. op de kleren van de buurman terechtkomt.’ (HEK 19511952, p. 347); 'Wij, alle 50 leden van deze Kamer, zoals wij hier zijn, en ik wil de leden
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van de Regering daaronder mede begrijpen, wij behoeven niet de illusie te hebben, dat
wij in ons land ooit de algemene bekendheid zullen genieten van Abe Lenstra of me
vrouw Fanny Blankers-Koen.’ (HEK 1951-1952, p. 845)
W ijers, Th.R.J., (Vught) KVP (EK) *27-1-1891
1. gymnasium te Rolduc; rechtswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden; promotie
2. advocaat en procureur te 's-Hertogenbosch; rechter in de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam; raadsheer Gerechtshof te 's-Hertogenbosch; vice-president Gerechtshof te 'sHertogenbosch; president Bijzonder Gerechtshof te 's-Hertogenbosch; augustus 1948 mei 1950 minister van Justitie
3. president Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch; voorzitter van het Hof van Discipline van de
Nederlandse Orde van Advocaten
4. 4-2-1948 tot 7-8-1948; 30-5-1951
5. sinds 1948 lid van de KVP
6. 'De heer Wijers komt uit een kring, die in Nederland groot aanzien geniet, namelijk uit
de oude rechterlijke macht. Uit dit milieu heeft hij meegebracht een sterk gevoel voor
recht en ook zekere aarzeling om partij te kiezen. Men zou de heer Wijers geen dienst
bewijzen, door hem tot de sterke figuren in den lande te rekenen. Dat is zijn wezen niet.
Hij munt uit door met schroom te oordelen...' ( Vrijheid en Democratie)
7. 'Er zijn tot lange straffen veroordeelden, die zelf of wier gezin te gronde zullen gaan, als
de straf ten volle of voor twee/derde deel moet worden ondergaan. Voorwaardelijke in
vrijheidsstelling kan de mogelijkheid bieden van reclassering en van redding van het ge
zin. Het is dan uit een oogpunt van algemeen welzijn en rechtvaardigheid verantwoord,
de executie voorwaardelijk te bekorten. Daarbij mag dan de barmhartigheid een grotere
rol gaan spelen.' (H EK 1951-1952, p. 670)
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BIJLAGE V
Kroniek van de periode van het tweede kabinet-Drees
Januari 1951
24 motie-Oud (afkeuring van regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea) heeft het aftreden van
minister Stikker tot gevolg en dit veroorzaakt de val van het kabinet-Drees-Van Schaik
25 mijnwerkers gaan op zaterdagmiddag werken ter verhoging van de kolenproductie
29 Attlee kondigt reusachtige uitbreiding van Engelands militaire productie aan
31 in Amerikaanse zone van Duitsland gratie verleend aan oorlogsmisdadigers
Februari 1951
1 benoeming van B.R.P.F. Hasselman tot chef van de Generale Staf
4 kerkelijke bezwaren tegen het Henriette Roland Holst-oord te Doornspijk
13 overste Den Ouden, commandant van het Nederlandse detachement in Korea, gesneu
veld; krachtig communistisch tegenoffensief in Korea
15 nationalisatie staalindustrie in Engeland van kracht
16 Bonn erkent schulden van het Derde Rijk
17 SER-advies: de consumptie moet 3% omlaag, de investeringen 20%
21 Nederlandse export krijgt zware klap door Westduitse importstop van vrije artikelen
24 per week 500 Nederlanders naar Australië
27 Romme aanvaardt informatieve opdracht nadat een aantal formateurs mislukten
28 zeven miljard francs voor België's herbewapening; VS zullen voor een gelijk bedrag aan
zware wapenen leveren
Maart 1951
1 jenever wordt weer duurder
8 bereiding en aflevering van meel en bloem tijdelijk gerantsoeneerd
10 VN-offensief vordert langzaam; communisten wijken over het gehele front
12 nieuw radioblad meteen na verschijnen in beslag genomen
13 kabinetscrisis ten einde
16 grote parade op de Leusderheide besluit driedaagse legeroefening Crescendo
17 regeringsverklaring van Drees voor de radio kondigt belastingverzwaring en hogere
prijzen aan, zonder dat hier een evenredige loonsverhoging tegenover staat; Britten be
sluiten zelf atoombom te gaan vervaardigen
18 L.A. Donker gekozen tot fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer
19 PvdA dringt aan op looncompensatie; revolutie in Perzië
22 duizend Ambonezen komen in Nederland aan; zondagsrijverbod overwogen
24 lonen met 5% omhoog tot een maximum van ƒ 200 per jaar; Prins Bernhard vertrokken
voor goodwill-reis naar Zuid-Amerika
April 1951
1 de prijs van het bier stijgt met vijf cent per glas
3 Montgomery voor besprekingen in Den Haag
4 prijs van de slaolie wordt met 10 cent per literfles verhoogd; het overheidspersoneel
krijgt dezelfde loonsverhoging als particuliere werknemers
6 Tweede Kamer aanvaardt de wet op de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen; Julius
en Ethel Rosenberg in de VS ter dood veroordeeld voor atoomspionage
7 politie treedt door het gehele land op tegen de organisatoren van voetbalpools
11 Koninklijke Shell kondigt bouwplan voor 46 tankers aan; generaal Douglas McArthur,
opperbevelhebber in het Verre Oosten, door Truman van al zijn functies ontheven
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16 ambassadeur der VS te Brussel verwijt België, dat het te weinig aan de defensie be
steedt; 7000 katholieke arbeiders op audiëntie bij de paus
18 EGKS-verdrag te Parijs ondertekend
20 het begrotingstekort bedraagt ƒ 785 miljoen. De regering wil voor ƒ 219 miljoen bezuini
gen
23 communisten ondernemen groot tegenoffensief in Korea
27 horeca besluit tot landelijke uniformiteit in de percentages voor het bedieningsgeld
29 te Tilburg zijn 18 gevallen van pokken geconstateerd; Chinese communisten leggen be
slag op de bezittingen van Shell
Mei 1951
1 het bouwplan 1951 wordt in verband met de investeringsbeperking teruggebracht; de
nieuwe Kerkorde der Ned. Hervormde Kerk treedt in werking
2 Perzië besluit tot nationalisatie Britse olieraffinaderijen
4 regering trekt ƒ 24 millioen uit voor de opbouw van Hollandia op Nieuw-Guinea
6 McArthur beschuldigt Engeland van exporten naar communistisch China
7 minister Staf dient defensienota in: o.a. vijf infanteriedivisies tegen eind 1954
8 België besluit zijn defensie-uitgaven te verhogen met 60%
9 wetsontwerp tot verhoging van de kinderbijslag ingediend; generaal Eisenhower voor
een inspectie in ons land
10 Amerikaanse senaat eist stopzetting van de verscheping van alle strategische materialen
naar communistische gebieden
15 VS willen Griekenland en Turkije opnemen in het Atlantisch Pact
21 Simon Vestdijk ontvangt de P.C. Hooftprijs voor zijn roman De Vuuraanbidders
22 hevige kritiek in de Tweede Kamer op gratiëring oorlogsmisdadigers
24 slotavond van de Haak-in-actie van de NCRV voor de kankerbestrijding; totale op
brengst ƒ 2,6 miljoen
25 Tweede Kamer neemt noodregeling voor communistisch bestuur Finsterwolde
28 massale demonstraties te Kaapstad tegen het wetsontwerp op de aparte vertegenwoor
diging van kleurlingen in het parlement
30 J.A. Jonkman (PvdA) benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer
Juni 1951
1 F.J. Kranenburg aangesteld als staatssecretaris van Oorlog, belast met het materieel
5 bloedproef wordt door de Hoge Raad niet in strijd met de wet geacht
6 Nederland-Noorwegen 3-2
7 zeven Duitse oorlogsmisdadigers te Landsberg terechtgesteld
19 Gaullisten boeken overwinning bij verkiezingen in Frankrijk
23 Kota Inten, als laatste troepentransportschip uit Indonesië, terug in Nederland
Juli 1951
6 Minister Staf neemt de eerste in Nederland in licentie gebouwde 'Seafuries' in ontvangst
9 vierenveertig landen beëindigen de staat van oorlog met Duitsland
11 Tweede Kamer aanvaardt extra winstbelasting ter dekking van de defensie-uitgaven
16 Wim van Est wint 12de etappe van de Tour de France; koning Leopold van België doet
afstand van de troon
17 Boudewijn officieel beëdigd als koning van België
18 Amerika opent besprekingen met Franco over eventuele NAVO-deelneming van Spanje
26 staat van oorlog tussen Nederland en Duitsland beëindigd
28 ongeregeldheden te Woerden met Ambonezen
29 de Zwitser Hugo Koblet winnaar van de Tour de France 1951
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31 W D en CHU winnen een Eerste-Kamerzetel ten koste van KVP en CPN
Augustus 1951
2 kolenprijzen verhoogd
3 actie van de politie tegen speelclubs te Amsterdam, Den Haag, Laren en Rotterdam
17 Soekarno wenst ontbinding van de Unie met Nederland
27 de 21-jarige ambtenaar Piet Bruin, die 113.000 gulden verduisterde bij Publieke Werken
te Amsterdam, aan de Rivièra gearresteerd
September 1951
21 koningin Juliana schrijft Truman over het vluchtelingenprobleem
27 Adenauer verklaart dat joodse slachtoffers van de nazi's door West-Duitsland schade
loos zullen worden gesteld
O ktober 1951
2 eerste officiële Nederlandse televisie-uitzending
15 heftige anti-Britse ongeregeldheden in Egypte
26 conservatieve verkiezingsoverwinning; Churchill volgt Attlee op als premier
November 1951
9 bijna 100.000 werklozen in Nederland
14 Tito tekent een militair verdrag met de VS
16 ongeregeldheden te Leeuwarden in verband met de veroordeling van Fedde Schurer
18 minister Van Maarseveen op 57-jarige leeftijd te Utrecht overleden
22 incidenten in Friesland in het parlement besproken
25 Nederland-België 6-7
27 Noors-Nederlandse kernreactor bij Oslo in werking gesteld
December 1951
19 oud-General der Flieger Christiansen in vrijheid gesteld
21 DAF ontvangt een order van ƒ 175 miljoen voor militaire voertuigen
31 schipbreuk van het Amerikaanse schip Flying Enterprise
Januari 1952
1 rente van de Rijkspostspaarbank verhoogd tot 2,4% per jaar
10 Flying Enterprise gezonken na heroïsche volharding van kapitein Kurt Carlsen
11 minister-president Drees vertrekt voor een onofficieel bezoek naar de VS
14 Het laatste in distributie zijnde artikel, de koffie, van de bon
16 triomftocht van Kurt Carlsen door de straten van New York
26 bespreking te Parijs over de vorming van een Europees leger
29 Rotterdams vliegveld-plan 'Schieveen' door regeringsbesluit doorkruist
Februari 1952
2 broodprijzen stijgen met 5 cent per 800 gram; prijs van margarine daalt met 24 cent per
kg

6
8
15
17

organisatie van Bescherming Burgerbevolking van start
Elisabeth II van Engeland officieel beëdigd
Tweede Kamer verwerpt grondwetskamer; PvdA-meerderheid stemde tegen
conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk en VS te
Londen over de herbewapening van Duitsland
19 nationale woningbouwleningen uitgeschreven
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28 verdrag tussen VS en Japan, waarin wordt overeengekomen dat de Amerikaanse troe
pen voor onbepaalde tijd in Japan mogen blijven
Maart 1952
10 Batista neemt in Cuba met geweld de macht over
25 de BVD komt onder een eigen vaste kamercommissie
27 mislukte bomaanslag op Adenauer
29 Truman verklaart zich niet meer herkiesbaar te zullen stellen
31 mislukte aanslag op Duitse delegatie in Den Haag door middel van bombrief
April 1952
3 Ronde-Tafelconferentie met vertegenwoordigers van de West begonnen; koningin Julia
na spreekt het Amerikaanse Congres toe
6 België-Nederland 4-2
16 Westerling gearresteerd en weer in vrijheid gesteld
Mei 1952
17 elektrificatie van de baanvakken Zwolle-Leeuwarden en Meppel-Groningen voltooid
20 P.C. Hooftprijs uitgereikt aan H.J. Dijksterhuis voor zijn boek De Mechanisering van het
Wereldbeeld; Amsterdamse Effectenbeurs tot nader order gesloten i.v.m. rechterlijke uit
spraak
21 de koningin opent het Amsterdam-Rijnkanaal
22 aanslag te Den Haag op de militair attaché van Indonesië
27 verdrag inzake de Europese Defensiegemeenschap te Parijs getekend
29 Ronde-Tafelconferentie met de West onderbroken, zonder overeenstemming
30 Eisenhower draagt het Atlantisch opperbevel over aan generaal Ridgway
Juni 1952
5 G.E. van Walsum (PvdA) benoemd tot burgemeester van Rotterdam
14 Truman legt de kiel voor de eerste atoomonderzeeboot, de Nautilus
25 Tweede-Kamerverkiezingen: PvdA wint en wordt de grootste partij
30 omzet sigaren dankzij accijnsverlaging met 20% gestegen
Juli 1952
2 Madurodam geopend
19 Olympische Spelen te Helsinki geopend; de Italiaan Coppi wint de Tour de France
21 opening te Amsterdam van het eerste Internationale Humanistische Congres
25 Stevenson gekozen als democratisch kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap
26 revolutie in Egypte, koning Faroek weggejaagd; Eva Perón op 33-jarige leeftijd overle
den
31 Eerste Kamer verwerpt uitbreiding van Tweede Kamer tot 150 leden
Augustus 1952
4 Lieftinck als vertegenwoordiger van de Wereldbank naar Turkije vertrokken; Sir Jack
Drummond met zijn vrouw en dochter tijdens vakantie in de Franse Alpen vermoord
9 algemene staking in België geproclameerd als protest tegen de tweejarige dienstplicht
10 EGKS-'regering' geïnstalleerd
September 1952
1 Drees vormt nieuw kabinet
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W erkgeversverbond

(CSWV)

165

Centraal Stembureau voor de verkiezing

Buitengewone Algemeene Rekenkamer

van de leden der Staten-Generaal 459

212
Buitenlandse Zaken en Handelspolitiek,
vaste commissie voor

682

Bulters

541

Bureau Aardappelverbouw
Bureau Zuid-Molukken(BZM)
Burger, J.A.W.

229-30

599
711-12

5, 7 -8 ,1 0 -1 1 ,1 3 ,1 6 , 20,

22-23, 25, 27,31, 76,104,107,159,16162, 174, 266, 360, 419-20, 423-24, 462,

Centrale Algemene Verzekering M aat
schappij

63

Centrale Arbeiders Verzekerings- en Depo
sito Bank

63

Centrale Economische Commissie (CEC)
2-3, 7,29,594, 748
Centrale Raad voor de Emigratie (CRvE)
203-4, 206

464,481,489,497,499, 599, 682, 686-87,

Centrale Sociale Raad

700, 746-47

Centrale Sociale Verzekeringsraad (CSV)

BVD zie: Binnenlandse Veiligheidsdienst
BZM zie: Bureau Zuid-Molukken

213-14
Centrum voor Staatkundige Vorming

CAK zie: Centraal Administratiekantoor
Cals, J.M.L.Th.

212

557-58,568-70,577-78,

580-87

63,

125,139,488
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
164r-66,171

CAP zie Stichting Coördinatie Autovervoer
Personen

Christelijke Emigratie Centrale

202

Christian Science

487

CBS zie Centraal Bureau voor de Statistiek

Christiansen, F.W.

CEC zie: Centrale Economische Commissie

Colijn

Centraal Administratiekantoor (CAK)

College van Rijksbemiddelaars (CvR)

214

Comité Rijkseenheid

421

214-18,220-22, 224
Centraal Beheer

225

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
140,172
230

Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen

804

260

Commissie Onderzoek Militair Aankoop
beleid
Commissie Pachtnormen

Centraal bureau voor keuringen op medisch-hygiënisch gebied

507,511,542

605
262-63, 266

Commissie tot uitzending van landbouwers
naar de Oekraïne (Culano)

599

Commissie Vergunningen Goederenver-

Register
324,330, 333

Diepenhorst, I.A.

492

Commissie Vergunningen Personenver

voer (CVG)

Dietrich, Marlène

256

voer (CVP)

309-17,319-20,322,328,

332, 343

Dis, C.N. van 86, 94,106,130,170, 256, 303,
337-38,340, 446, 677,681, 687

commissie-Mazure

376-77,381

commissie-Röling

510

commissie-Van Eysinga

649, 672, 682,

685-89
commissie-Van Poelje

Donker, L .A .107,192,365, 368,419, 477,492,
508-9, 539-41,543, 744, 746-47, 761
Donner, A.M.

686

Donner, J.

537

453-54,459

Drees, W. 1-2, 4-11,13-21, 24-25, 28-31,36,

C oörd inatiecollege O penbare W erken

44, 48, 57, 66-67, 69, 71, 73, 75-76, 78,

(COW)

181

113,118,120-21,128,137,140,142,143,

61, 64,170,196,256,

147, 150,159-61,163,165-66, 168, 171,

COW zie: Coördinatiecollege Openbare

227,236-37,247-48,250-51,253-54,257,

Cornelissen, J.G.H.
359, 379

178,180,190,192,194-95,199-201, 212,

Werken

260, 268, 270, 274-79, 285-86, 289,

CPB zie: Centraal Planbureau

294-96, 303, 306-9, 311, 397, 3 9 9 ^ 0 1 ,

CRvE zie: Centrale Raad voor de Emigratie

412, 414-15, 431, 435, 452, 455-57, 465,

CSV zie: Centrale Sociale Verzekeringsraad

468,475,477,479,481,484-85,487,498,

CSWV zie: Centraal Sociaal Werkgevers

501-2, 507, 510-11, 514, 517-21, 523,
526-27, 533, 541, 547, 557-59, 566, 568,

verbond
Culano zie: Commissie tot uitzending van
landbouwers naar de Oekraïne

572, 577, 579-80, 585-87, 593-94,
596-98, 600-602, 604-7, 612-13, 615,

CVG zie: Commissie Vergunningen Goede

617, 619-20, 628, 636, 639, 649-50, 654,
658, 672, 675-76, 680, 682, 689-90,

renvervoer
CVP zie: Commissie Vergunningen Perso
nenvervoer

695-97, 700-702, 704-5, 707, 709, 712,
721-23, 729-33, 735, 737-45, 7 4 8 ^ 9 ,
752-61

CvR zie: College van Rijksbemiddelaars
Daalder, H.

600

Dreu, H.J. de

Dam, W.

362

Dries, H.A.M. van den

Dassen, H.M.J.

604, 635-36, 638, 712, 714
427

413,452,455,457

Droesen, W.J.

97, 262,264-68, 278

DDET zie: (Stichting) Door de Eeuwen

Dudok, W.M.

379

Duijker, H.C.J.

211

Dulles, J.F.

678

Trouw

709,711-12

De Dageraad
Defensiecommissie

487
596, 606,615,622-26,

628, 632-36,638-42

Duynstee, F.J.F.M.

Deutsche Bauern verband

271

Dienst Uitvoering Werken (DUW)

172,

183-84,187-88,190,484,487

DUW Zie: Dienst Utvoering Werken
26-27,29-30,135,

383-84, 747, 758,760-61
EB zie: Emigratiebestuur
EDG zie: Europese Defensie Gemeenschap

805

Register
EEG zie: Europese Economische Gemeen
Eenheidsvakcentiale (EVC)
EGKS

nisaties voor het personenvervoer
Fockema Andreae, W.H.

schap
49,735

zie: Europese Gemeenschap voor

Kolen en Staal
Eisenhower, D.D.

61,233, 638

Fokker nv

735

Fortanier-de Wit, A.
19, 593, 607-8,615,618,

625, 628

603

Fokkema, J.

172,176-77,184,188,

193, 218-19, 233, 489, 491-92, 562, 566;
573; 575, 682

Emigratiebestuur (EB)

204,206

Emigratiedienst

206

Emmens, J.

171,174, 276

Engelbertink, B.A.A.

255,302-3

Engels, J.P.

490,530

Enquêtecommissie 1940-1945 506,528,543
Europese Betalingsunie (EBU)

Frankenstein, F.

514-15

Gaay Fortman, W.F. de

8 ,1 1 ,4 6 ,1 5 9 ,4 7 7

GAB zie: Gewestelijke arbeidsbureaus
Gelderse Maatschappij van Landbouw 261
Gemeenschappelijke Vergadering

655-56,

659-61, 664r-65,667-68

51, 741

Gemeentefonds

431-33,436-51, 736

Europese Econom ische G em eenschap

Gerbrandy, P.S.

18,171,489,491,508,517,

(EEG)

273,602

Europese Defensie Gemeenschap (EDG)
596, 611, 621-22, 634, 660, 669, 672, 675,
689, 739-40
288, 611, 622, 649-52, 657-58,

660-69, 672, 675,739

Gezondheidsraad

563,567
501,504,529-30,711-12

Goes van Naters, M. van der

649, 672, 682, 685-89

FAO

227

Gielen, J.
Goedhart, F.J.

EVC zie: Eenheids vakcentrale
Eysinga, W.J.M. van

671,681, 744

Gewestelijke arbeidsbureaus (GAB) 204-6,
208

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(EGKS)

529,537,539, 666, 671, 680-81
Gerretson, F.C.

659,

416-17,462,

665,669

602

Gortzak, H. 1 9 ,24-25,78,162,170-72,176,

FBV zie: Federatie van Bedrijfsverenigingen

219,234,371,379-80,382,413,421,424,

Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV)
214-17

457, 562, 599, 623,635, 749
Götzen, L.

Federatie van Nederlandse Journalisten
372

697-98, 707,710, 714-15, 721,

723, 739, 755
Graaf, Th.M.J. de

Federatie van Nederlandse organisaties

713, 715, 718

voor het personenvervoer (FNOP) 313,

Graaff, F.A.H. de

318,320-21, 346

Groen, J.

Feltz, W.F.E. van der 371,379,385,489-91,
493,505,508,519,540
Fens, J.J.
Fischer, F.

Groeneveld, H.A.

97,509,605, 627, 632, 636,638
507-8, 513,515

FNOP zie: Federatie van Nederlandse orga

806

Groeneveld
Grondkamers

419, 462, 702,707, 710,
165
102,269,276
125-27,132-33
605
261-64,266-67

Grondwetscommissie-Van Schaik 464,686
Groot, S. de

654, 659, 664, 666-71

Register
Grosheide, G.H.A.

476

Gruenther, A.M.

615

Haar, J. van der
Haas, J.J. de

403,418,460-61
332,404,420, 423,451,458,

481,515,

514

Hacke, A.H.W.

251
171,174,371, 384-85

Haken, J. 53, 175-76, 183-84, 195-96, 256,
301,303,337,421-24, 680
513

Handelsmaatschappij De Bary

527

Handelspolitiek en de Landbouw, vaste
commissie
Harriman, A.

Hoogcarspel, J.

132,134,140,421,424,573-74, 576, 715,
749
Hoogland, J.L.

Haveman, B.W.

205,207
563,568

Hellema, D.

690

Herdtmann, J.

513
52

Heuvel, Chr. van den 39,58, 83-84, 90-94,

102,170,188,195-96,198,

253
Humanistisch Verbond

372,478,484-88,

492,542
487

voor de Werkgelegenheid
IKON

476

Industriële Raad voor de Kernenergie

288

Interdepartementale Commissie inzake de
Loon- en Prijspolitiek (LPC)

164-65

Interdepartementale Commissie voor de
Werkgelegenheid (ICW)

181,183

Interkerkelijk Overleg in Radiozaken

476

Ismay, H.L.

609

Janssen, M.M.A.A. 43, 55,129,133-34,139-

97-99,106,112,124,265-68,462-63
322, 332-33,337-38,

40,343, 525-26
Joekes, A.M.

340-41,497,505
Heuven Goedhart, G.J. van

263, 267,278

Huxley, Julian

Heemskerk, Th.

Herstelbank

624
64,87, 89, 93, 97-101,103,

ICW zie: Inderdepartementale Commissie

630-31,633, 641

13,159-60,165,168,171-74,

501,504,529,

176-78, 180, 182, 184, 187, 191-94,

287, 600,609,617, 619

218-24, 226-29, 232-37, 254, 455-57,

682

196-201, 203, 205-7, 209-11, 214, 216,

Hirschfeld, H.M.
Hof van Cassatie
Hofstra, H.J.

122, 751

273

606,621, 625-28,

Heuvel, N. van den

Holtrop, M.W.

609
256,263, 270, 278

Hasselman, B.R.P.F.

501
488,514

Hooij, Th.S.J.

Hallstein, W.

Hartog, F. den

zaken
Hoge Raad
Honig, J.W.

522-23,539

Haase, G.
Hagen, C.J.A.M. ten

Hoge Commissaris voor Vluchtelingen

541

658, 737-38, 742, 755

22, 24-25,54-55,63-64,

Jong, A. de

76-78, 80, 84—85, 87-89, 91-94, 97-102,

Jong, L. de

105,112,124,127,130,133-34,140,142,

Jonkman, J.A.

696, 701, 744

Josephus Jitta

65

162,445,449-50,525,749
Hoge Autoriteit

271, 273,652, 654r-56,

659-61,664-65, 668,672,675
Hoge Commissariaat

712-13, 716-17

Juliana,

286
599-600

5 -6 ,1 2 ,3 1 ,3 3 8 , 502,513,515, 521,

543
KAB zie Katholieke Arbeidersbeweging

807

Register
K a d tJ.d e

540,729

Kapteijn, P.J.

62, 668

Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)

5,

533,658, 678, 688-89
Korthals, H.A.

39,49-50, 55,58,170,174,

652, 665, 670

26-27,30,107,164-66,171,747, 758-59,

Kotalla, J.

762

Kraaijvanger, E.A.H.

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuin
dersbond (KNBTB)
Kazemier, B.H.
Keynes, J.M.

Kikkert, H.

Kramer, J.J.

537

Kranenburg, F.J.

140, 290,435,520,533

Kievit, A.

291, 329
170-73,176-77,183,205,207,

KLM
Klompé, M.A.M.

603-5

Kranenburg, R.

744

Kring van oud-ambtenaren F221

521

Krol, Tj.

64,106,193, 233,292,315, 322,

333,337-38,340,489
668

488

Krüger, P.

286

292,297

Kruis, H.J.

593, 606, 626

97, 659-60, 665,669-70,

Kuiper, H.J.

263

Kuyper, A.

678,682
KNBTB zie:

191, 305

Kropman, G.C.J.D.

209,211,218
Kisch, Izaak

109,234, 290-91,

305-6,320-21,329,373

248

71,140, 732, 742, 750

Kieft, J. van de

514-15

K atholieke N ederlandse

Boeren- en Tuindersbond

563

Lages, Willi

478,513-15,542-43,547

Lamping, A.Th.

KNIL zie: Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger
KNLC zie: Koninklijk Nederlands Landbouwcomité

704

Landbouw Economische Instituut

251

Landbouw Egalisatie Fonds (LEF)

248,

254,274-75, 279, 734
Landbouwschap

Koersen, Th.D.J.M.

3 9,41,97,332,509

275-76

Langemeijer, G.E.

537

Koeverden, J.H.W. van

509

Langeveld, M.J.

Köhler, H.

507

LEF zie: Landbouw Egalisatie Fonds

Kolff, G.

263,269, 273, 276,278,289,

291-92, 295, 298, 305-6, 483, 500, 510,
520,534, 682, 701

Lieftinck, P.

210-11

3 -4 ,1 0 -1 1 ,1 3 ,1 9 , 50,55-56,

62-65, 71-76, 78-84, 86-119, 121-40,
1 4 2 -4 7 ,1 5 0 ,1 6 6 ,1 7 8 ,1 8 5 ,1 8 9 ,1 9 3 -9 5 ,

Kolfschoten, H.A.M.T. 415,424,431,529-30

200, 254, 256, 260, 274, 276-77, 291,

K oninklijk N ederland s-Ind isch Leger

295-97, 307, 344-47, 362-63, 366-71,

(KNIL)

695,708-10, 713, 721, 735,739

374, 379, 384-85, 388, 390, 400-401,

Koninklijk Nederlands Landbouwcomité

414-15, 426-27, 429-31, 433, 435, 439,

(KNLC)
Kort, W.L.P.M. de

248

446-51, 4 5 5-57, 465, 572, 593-94,

170,172,174,176,188,

612-13, 615, 617-18, 620, 654, 715, 731,

204-5,207-11,216,218,222,234-35,707,

733-34, 736-37, 741-44, 746-47, 749-51,

718

753-55,758,761

Kortenhorst, L.G. 147, 310, 397,405,529-30,

808

Lienden, C.J. van

228,230,233-34

Register
Lieshout, H.M. van

65,234,523

Lippmann Rosenthal & Co (liro)

524,

526-27

59

426
174, 371,379,381,404-5,412,

432-33,573-75, 577
Louwes, H.D.

417,420,425

Militaire Missie in Indonesië

703, 721

Mill, A.N. van

203

Minderhoud, G.
291,519

LPC zie: Inderdepartementale Commissie
inzake de Loon- en Prijspolitiek

Mol, Chr.J.M.

261-63
191,217,223-24,227-28,

230-34
Molenaar, A.N. 65,191, 108-9,119,136-37,

85,88-89,92-94,96-103,106,

114,140,310,340, 746
Lunshof, H.J.

288

Militair Gezag

Loeff, H.J.M.

Lucas, A.M.

commissie voor
Mijnindustrieraad

liro zie: Lippmann Rosenthal & Co
Loor, D. de

M idd enstandsaangelegenheden, vaste

217,223-24,228,289,483,494, 501, 510,
518,520, 668,712, 714, 719

529,532,534-36

Monnet, J.

271,609,656

1 ,1 3 ,1 6 ,1 8 ,2 3 ,1 2 8 ,

Montgomery, B.L.

628

396-98, 403, 418, 430-33, 435, 446-48,

Moorman, H.C.W.

603-5,613,615,632,

Maarseveen, J.H. van

451-52, 457, 464-65, 468, 479, 488, 493,

639

495, 514, 522, 542, 696, 706, 737, 742,

Mulderije, H.

14,198,266,475-89,491-94,

496-502,504-7,509-21, 523-27,529-38,

756
Maatschappij Zeebad Scheveningen

483

Maenen, J.H. 310,314-15,317,319,330,332,

540-43,548,739,742-43, 755
Muntendam, P.

159,225-29,231, 234,237

Nationaal Comité voor Vluchtelingenhulp

341,432-33,444-45,449-50, 667
MAK zie: Raad voor de Militaire Aange

504
(Nationaal) Instituut Steun Wettig Gezag

legenheden van het Koninkrijk
Mansholt, S.L. 1 0 -1 1 ,1 3,19,50,143-47,166,

(NISWG)

402,410-11

168-69, 216, 248-60, 262-71, 273-79,

Nationale Reserve (Natres)

634,636, 640

303, 487, 517, 542, 617, 655, 669, 738,

Nationale Woningraad

360,364,374,

742, 752,756
Marchant, H.

385-86,390
563

Marshallhulp 73-74,274,276,365,617,729,
731, 738
376-77,381

McNarny, J.T.

609-10,619

Meijerink, H.J.W.A.
Menten, P.

Natsir, M.
NAVO

Mazure, J.P.

Meijers, E.M.

Natres zie: Nationale Reserve

703,710,713,715, 718
489,524,527,541

476,506,527-29,532-36, 541,

700
86,593-96, 602, 606-9,611-15,

617, 619-22, 624-25, 627-29, 631-34,
640-41,649-50, 669, 730,741
NBI zie: Nederlands Beheerinstituut
NCBTB zie N ederlandse C h ristelijke
Boeren- en Tuindersbond
NCRV

543
Meurice, J.

653

Meynen, J.

11,20, 600

Nederhorst, G.M.

581,584
2 6 -27,38-39,43,53-54,

56,58,107,114,140,167-71,173,179-80,

809

Register
182,184-90,304, 312, 666, 733, 746, 750
Nederlands Beheerinstituut (NBI)

506,

scherming

Nederlands Instituut voor Volkshuisves
364,372

Nederlands-Indische Bond van Ex-krijgsge

Ex-krijgsgevangenen en -Geïnterneer
den
Nijkamp, H.C.

677

NIPO
1, 95,

123,129-30,132-34,138,

164-66,216,237

NISWG zie: N ationaal Instituut Steun
Nolte, A.H.

480

Nozema zie: Nederlandse Omroep Zender
Maatschappij

N ederlandsch Hervormd Verbond voor
Kerkherstel
Nederlandsche Bank

385
758,762

Wettig Gezag

697-99, 701-7, 716, 721-23
Nederlands Verbond van Vakverenigingen
(NVV)

372

NIBEG zie: Nederlands-Indische Bond van

vangenen en -Geïnterneerden (NIBEG)
Nederlands-Indonesische Unie

402

Nederlandse Vrouwen Comité

516, 519-20, 528-29,533,535,542
ting en Stedebouw

Nederlandse Vereniging voor Luchtbe

476
3,35,115-117,119-

22,124-27,129,131-33,138-40,146,248,
733,751
286,

291, 292, 296-97, 310, 314, 316, 319-21,
325,333,341-46,348

NVV zie: Nederlands Verbond van Vak
verenigingen
land

476

OEES zie: Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking

Nederlandse Advocatenvereniging

495,

516
Nederlandse Bankiers Vereniging

119-20,

125-27,137-38

Olmsted, G.H.

617

Onderzoekscommissie-Schöffer

537

Oosterhuis, H. 64,123-24,129,165,223, 237
Openbare Werken, Verkeers- en Water-

Nederlandse Bioscoop-Bond

372

Nederlandse Centrale Vereniging tot be
strijding der tuberculose

229-30

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuin
dersbond (NCBTB)

249

Nederlandse Jeugd Gemeenschap

372

Nederlandse Omroep Zender Maatschappij
Nederlandse Radio-Unie

NTS zie: Nederlandse Televisie Stichting

Oecumenische Raad van Kerken in Neder

Nederlandsche Spoorwegen (NS)

(Nozema)

NS zie: Nederlandsche Spoorwegen

579-80, 583, 585

staatsaangelegenheden, vaste commis
sie voor

325

Oranje Kruis

402

Organisatie voor Europese Economische
Samenwerking (OEES) 56,58,248, 271,
600, 650, 654
Oud, J.J.P.
Oud, P.J.

379
1-2,4-7,10-14,16-20, 25,31, 77,

372

100, 103-8, 114, 130-33, 135, 140, 285,

Nederlandse Televisie Stichting (NTS) 583,

289-90, 294, 365, 368, 390, 397-98, 417,

586

419, 437, 440-41, 445-50, 463, 674, 686,

Nederlandse Vereniging van Aardewerkfa
brikanten

810

476

696, 701, 729, 743-44,746, 758, 761-62
Oven, J.C. van

416-17,425

Register
Pen, J.

750

Permanente Vreem delingen-adviescom missie

500

PET zie: Philips' Experimentele Televisie
Peters, J. 560-62,568,570,572-75, 581,584,
586-87
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