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In vervolg op de Banden A-B-C (SDU, Den Haag 1989) en D, eerste helft a-b 
Nederlands-lndië (GNI, Nijmegen 1995) van: Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945. Deel II: De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 -  7 
augustus 1948, zijn in Band D, tweede helft a, de resterende hoofdstukken XI 
Wederopbouw en Volkshuisvesting en XII Verkeer en Waterstaat opgenomen, 
waaraan de Bijlagen, Bronnen en Literatuur en een overzicht van de politieke 
tekenaars en tekeningen voor de gehele serie-Beel zijn toegevoegd. De registers 
op deze serie zullen afzonderlijk worden uitgegeven.

Hoofdstuk XI Wederopbouw en Volkshuisvesting begint (par.l Inleiding) met vast 
te stellen dat dit departement, met wortels in de bezettingstijd, werd geteisterd 
door wisselingen aan de top (na de partijloze Ringers de PvdA-ministers Neher 
en In ’t Veld, onder herhaald interimbewind van minister Vos PvdA). Het was het 
College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw (Wederopbouw- 
besluit 1945), dat de centrale en parlementair omstreden plaats had bij de 
wederopbouw van het land na de oorlog. De wederopbouw kampte, afgezien van 
de centralistische bureaucratie, vooral met gebrek aan bouwmaterialen en 
machines door het tekort aan deviezen en aan geschoolde bouwvakarbeiders 
door de dienstplicht in Indië en door de zuigkracht van de industrie. De arbeids
productiviteit was laag, “zuivere" bouwondernemers met voldoende bouwcapaciteit 
waren schaars, een definitieve regeling van de oorlogsschadevergoeding was er 
nog niet, de financieringsregeling voor particuliere nieuwbouw schoot tekort en 
de huurpolitiek was voor investeerders niet bemoedigend. Wederopbouwkampen, 
de inzet van Duitse gastarbeiders en “foute” aannemers, betere arbeidsvoor
waarden voor bouwvakkers (vorstverletregeling), terugdringing van de bureaucra
tie (vrije aanbesteding 1947), voorlopige schadevergoedingen en een herziene 
financieringsregeling konden niet voorkomen dat het wederopbouwtempo tegen
viel en de achterstand in de nieuwbouw van woningen werd vergroot. Noodbouw, 
inwoning, woningdoorstroming en woningsplitsing waren geen echte oplossingen; 
de maatschappelijke onrust over de woningnood groeide. Het Staatshoofd toonde 
zich al vroeg bezorgd, gevolgd door maatschappelijke organisaties zoals de 
kerkgenootschappen (vooral:r.k.).
In de Kamers hielden coalitie en oppositie bij de eerste naoorlogse begrotings- 
debatten eensgezind het centralisme en de gedetailleerde ambtelijke bemoeizucht 
schuldig aan de tegenvallende uitkomsten van de wederopbouw, vooral van boer
derijen (par.ll). Aangedrongen werd op opheffing van het genoemde College en 
decentralisatie van het beleid, vast te leggen in een wettelijke regeling. Neher 
wees ter verdediging op de noodtoestand en zei decentralisatie toe. Bij het wets
ontwerp Toewijzing onroerende goederen bij onteigening moest de Tweede Kamer 
(juni 1947) echter decentralisatie afdwingen. Minister (sinds 1-3-1948) In ’t Veld 
kwam zijn belofte tot decentralisatie dan ook na: het centralistische ontwerp rege
ling wederopbouw is teruggenomen en zou met het Kamerbreed fel bekritiseerde 
ontwerp Herziening Woningwet-1901 worden samengevoegd tot een ontwerp, 
waarin het College verdween, de lagere organen een plaats in het wederopbouw- 
plan en het bouwprogram kregen, alsook dit program en de financiering (particulie
re) woningbouw wettelijk werden verankerd (Wederopbouwwet 1950). De gemeen
ten konden alvast bevoegdheden van het College overnemen.
Inzake de volkshuisvesting (par.lll) toonden de Kamers zich bij de genoemde 
begrotingsdebatten over de achterstand in de woningbouw ongerust. Woord-

(vervolg: zie ommezijde)



voerders van coalitie en oppositie kwamen met suggesties: minder ambtenarij, 
meer bouwvakarbeiders door scholing en betere arbeidsvoorwaarden (al werd 
ook de vrees geuit voor werkloze bouwvakkers in de toekomst), montagebouw, 
prioriteit voor de woningbouw en verhoging van de huur op zeker moment. Voor 
de communisten lag de schuld bij de uitgaven in Indië, zodat zij in de Tweede 
Kamer het begrotingshoofdstuk voor 1947 verwierpen. De bewindslieden meen
den met een tienjarenplan (start:1948) voor de woningbouw (700.000 woningen) 
de woningnood op termijn te kunnen bezweren. Maar het eerste echte bouwjaar 
1947 leverde slechts een derde van de beoogde 28.000 woningen op. Bij de 
behandeling van de begroting van W.-V. voor 1948 werd in de Kamers met name 
door de KVP-fracties, namens zwaar verwoeste streken, in het zicht van de 
Kamerverkiezingen aangedrongen op forse aanpak van de woningnood. De 
oppositie stond bij zoveel kritiek met lege handen. In ’t Veld kondigde (Eerste 
Kamer) een nieuw en realistischer beleid aan, waarvoor hij ook in het kabinet 
steun verwierf. Nieuwe prioriteiten voor het bouwplan werden vastgesteld; de 
nodige deviezen (de Marshall-hulp!) werden gereserveerd. De productie in 1948 
zou boven de geraamde 30.000 woningen uitkomen. Bij de wetgevende arbeid 
inzake de volkshuisvesting kwam alleen de mislukte herziening van de Woning- 
wet-1901 voor rekening van de “eigen” minister. De wet Voorlopige Voorzieningen 
Bouwkassen (1946) kwam voor rekening van de minister van Financiën. De 
regeling van de eigendom van appartementen, gestart onder verantwoordelijkheid 
van de minister van Justitie in het kabinet-Beel, werd in 1951 afgekondigd. Voor 
de belangrijke wet ter bevordering van een doelmatige verdeling van de woon
gelegenheid (Woonruimtewet-1947), dat de mogelijkheid gaf de schaarse woon
ruimte dan maar te verdelen via vordering en toewijzing, droeg de minister van 
Binnenlandse Zaken de eerste verantwoordelijkheid. Door het vruchtbare overleg 
tussen regering en de Kamer -  oppositie samen met de coalitie -  was het 
ontwerp toegesneden op de bestuurlijke traditie van het land (het college van B. 
en W. kreeg de spilfunctie, am.-Algera ARP) en op de individuele rechtsbescher- 
mingspraktijk (am.-Maenen KVP). De rechterlijke macht heeft vervolgens bij de 
toetsing van vorderingen krachtens deze wet normen gesteld en er tegen gewaakt 
dat oneigenlijk werd gevorderd.

In de Inleiding (par.l) van hoofdstuk XII Verkeer en Waterstaat wordt na een 
schets van het departement en een biografie van bewindsman ir.Hein Vos (PvdA) 
uiteengezet hoe moeizaam het herstel van het verkeer over rails en weg verliep. 
Infrastructuur (zoals bruggen) kon wel worden hersteld, maar het ontbrak aan de 
middelen om het benodigde materieel aan te schaffen. De Spoorwegen reden 
met een allegaartje aan rollend materieel. Het spaarzame wegvervoer was aan 
een strikt vergunningenstelsel onderworpen; de overheid bepaalde de import van 
vervoermiddelen. De binnenvaart bracht uitkomst, maar kon de traditionele rol 
op Duitsland nog niet vervullen; voor de grote vaart kon de overheid, waar nodig, 
bemiddelen bij de aanschaf van schepen. Evenzo was de overheid bereid de snel 
herrezen KLM bij te springen. Het werk van Waterstaat (droogmaken inundaties; 
herstel infrastructuur; landaanwinning) was politiek niet interessant, maar wel van 
fundamenteel belang.
In het parlement is vooral over verkeersaangelegenheden (par.ll) gesproken. De 
zorg van de Kamers bij de eerste naoorlogse begrotingsdebatten betrof met name 
effecten en continuering van de onder de oorlog ingevoerde overheidscontrole
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? het passagiers- en goederenvervoer over de weg (zoals de verlening van 
.srgunningen voor autobusdiensten), die zou hebben geleid tot bevoordeling van (9aaf
je Spoorwegen en haar dochterondernemingen. De Tweede Kamer (motie-Serra- 
rens KVP) verlangde herstel van de Wet Autovervoer Personen-1939, waaraan 
x>rlopig slechts gedeeltelijk werd tegemoet gekomen. Met de wettelijke regeling ninist

,an het (oorlogs-) vergunningenstelsel motorrijtuigen werd eveneens een belofte lienst
ingelost. Vos, die door de rechterzijde (de KVP incluis) ervan verdacht werd niet 1 V001
.vars te zijn van ordening buiten het parlement om, kwam toch met wetsvoorstel- 
len op vervoersgebied (personen en goederen over de weg). Het ging Vos daarbij 
om coördinatie en efficiëntie in het vervoer, waarvoor hij ook de reeds verplichte, ,et mr
maar aangepaste en gedemocratiseerde bedrijfsschapsstructuur nodig achtte. rdeler
De Kamers wensten en kregen de verlangde medezeggenschap en controle, ir|eme
maar moesten ook de noodtoestand erkennen (tijdelijke overheveling wegen
belasting naar de algemene middelen). Inzake de NS hadden veel Kamerleden . 
-  vooral regionaal ingegeven -  wensen, die door geldgebrek niet konden worden 3rdhej 
vervuld; de NS-directie werd in haar uitsluiting van de EVC, gehekeld door de xojec 
CPN, gedekt door de regering. In de Kamers werd de ambtelijke groei inzake 'er vei 
scheepvaartzaken aan de kaak gesteld en werden vraagtekens (door de CPN) 
gezet bij de door de oorlog soms goed gespekte kassen van een aantal reders.
Inzake de binnenvaart werd bij motie (Roolvink KVP) door de Kamer de kanalisa
tie van de Gelderse IJssel gewenst geacht; de bevaarbaarheid van deze rivier leraac 
is inmiddels langs andere wegen bevorderd. De luchtvaart trok de nodige politieke 
aandacht. Er werd veel van verwacht, al was het luchtverkeer multilateraal niet 
vrij gemaakt (Verdrag van Chicago, 1944). Nationaal stond de door de regering 
toegezegde luchthaven van Rotterdam ter discussie. Deze luchthaven kon een 
bedreiging van Schiphol, alsook van de KLM zijn, indien door de oorlog rijk 
geworden reders een thuishaven voor hun luchtvaartambities wensten. De KLM 
kwam met een alternatief voor Schiphol en Rotterdam (luchthaven Burgerveen).
De regering hield vast aan de verdeling van de vliegvelden en bevestigde het 
monopolie van de KLM, onder meer in de wettelijke regeling van overheidssteun 
aan de KLM (1947), zij het met de nodige kritiek vanuit de Eerste Kamer. De 
luchthaven-Rotterdam is er met enige vertraging toch gekomen.
Met PTT-zaken wordt par.III (Bijzondere onderwerpen) geopend. Een meerder
heid van de Tweede Kamer wenste een stevige greep te houden op het staats
bedrijf (tarieven; investeringen) en de versterkte positie van het bedrijf ten gevolge 
van de oorlog niet zonder meer te accepteren. Dat gold de “naasting” van de 
gemeentelijke telefooncentrales en van de draadomroepcentrales, alsook de 
rechtspositie van de PTT. Een poging die zelfstandiger positie te legaliseren 
stuitte op verzet van de Kamer die stond op de parlementaire controle op het 
bedrijf. De ambtelijke warwinkel bij de droogleggingen, de inrichting van de 
Noordoostpolder en de toekomstige inpolderingen kwamen aan de orde bij de 
parlementaire behandeling van de begrotingen van het Zuiderzeefonds, beheerd 
door minister Vos. Ook bij de ontginning van de NO-polder leek de ambtenarij 
veel tegen te houden. De Kamers hielden met succes druk op de ketel: die 
ontginning werd dringend gewenst, zowel ter verlichting van het kleine boeren- 
probleem als ter ontlasting van de deviezenpot (voedsel/veevoeder). De verdere 
inpoldering van de Zuiderzee zou gefaseerd geschieden.
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"Ik geloof... dat men aan dit departement bevangen is door een zekere heerszucht, die 
aan velen tegenwoordig niet vreemd is en die zich daarin uit, dat men onder het 
motief, dat alles centraal, in één hand, moet zijn, zoveel mogelijk naar zich toehaalt 
met het gevolg, dat dit departement zich als een olievlek steeds verder uitbreidt."

(Mr. W.F.E. baron van der Feltz, CHU, lid van de Tweede Kamer in het Kamerdebat op 10 
december 1946, p.717 I, bij de vaststelling van hoofdstuk IX A Openbare Werken en Weder
opbouw, Rijksbegrotingen 1946 en 1947)

"Wij moeten thans een herbouw krijgen van ons vervoerswezen en wij moeten, ..., 
overcapaciteit voorkomen. ... Een dergelijke overcapaciteit kunnen wij in ons land, 
gezien den toestand, waarin wij verkeeren -  ... -  niet hebben; het zou zeker onge- 
wenscht zijn, die opnieuw te creëeren."

(Ir. H. Vos, PvdA, minister van Verkeer, in de Tweede Kamer op 13 december 1946, p.837
I, bij de vaststelling van hoofdstuk IX B Verkeer, Rijksbegrotingen 1946 en 1947)
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V o o r w o o r d

In vervolg op de publicatie van de Banden A-B-C van: Parlementaire geschie
denis van Nederland na 1945, deel II: De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946-7 
augustus 1948 (SDU, Den Haag) in 1989 en van Band D, eerste helft a-b Neder- 
lands-Indië (GNI, Nijmegen) in 1995 bevat Band D, tweede helft a, de resteren
de hoofdstukken XI Wederopbouw en Volkshuisvesting en XII Verkeer en Water
staat, de Bijlagen, Bronnen en Literatuur en een overzicht van de politieke 
tekenaars en tekeningen voor de gehele serie. Het personen- en zakenregister 
op de gehele serie-Beel zal later afzonderlijk worden uitgegeven.

Voor de verantwoording van de algemene opzet van de twee in deze Band 
opgenomen hoofdstukken zij verwezen naar het Voonuoord en verantwoording 
in Band A van deze serie-Beel, namelijk: 3. De verantwoording van het eigenlijke 
werkstuk (pp.X-XVI). Hier zij opgemerkt dat ook in dit boek vanzelfsprekend 
het samenspel tussen regering en parlement centraal staat, zo mogelijk ge
plaatst in het kader van de algemene ontwikkelingen op de beschreven 
terreinen. Daarbij worden, zoals in de voorafgaande Banden van de serie-Beel, 
vragen van politiek-staatsrechtelijke en historische aard onderscheiden en 
gepoogd te beantwoorden. Ook in dit boek wordt getracht na te gaan welk 
beleid tegen de achtergrond van de ontwikkelingen is gevoerd, hoe dit beleid 
in het parlement is verantwoord, welke belangrijke wetgeving tot stand is 
gebracht, welke invloed het parlement heeft gehad en tot welke resultaten dit 
alles heeft geleid. Aldus moet ook dit boek als naslagwerk voor juristen, 
historici en andere geïnteresseerden kunnen dienen. Gegeven de grote maat
schappelijke problemen, die de achtergrond vormden van de parlementaire 
debatten over het regeringsbeleid inzake wederopbouw-en-volkshuisvesting 
en verkeer-en-waterstaat, is voor de parlementaire geschiedenis van deze twee 
beleidsterreinen een bepaalde indeling gevolgd. In de inleidingen op de beide 
hoofdstukken zijn subparagrafen opgenomen, die deze indeling van de 
hoofdstukken nader verklaren. Omdat de situatie op het gebied van de 
wederopbouw na de bezettingstijd, zowel van woningen en overige gebouwen 
als van infrastructuur en verkeer, samen met de voedselvoorziening het 
Nederlandse volk het meest direct aanging, is er voor gekozen om dit in de 
opbouw van deze hoofdstukken tot uitdrukking te laten komen. Dat wil 
zeggen dat, in aansluiting op hoofdstuk VII Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning (spec.par.I.a en Il.a), besloten is om de grote problemen op de terreinen 
van de twee hier beschreven departementen in de inleidende paragrafen uiteen 
te zetten. Alleen op die wijze is de opvallende parlementaire opwinding over 
onderdelen van het beleid van de twee departementen, zoals die in dit boek 
zijn weergegeven, goed te begrijpen. Voorop staat daarbij het centralistisch 
beleid bij de wederopbouw en de volkshuisvesting, alsook bij de (re-)organisa- 
tie van het verkeer, dat parlementair algemeen voor de grote boosdoener werd 
gehouden voor de trage wederopbouw van het land, voor het uitblijven van
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Voorwoord

voldoende nieuwbouw en voor de continuering van de bezettingsregelingen 
inzake het verkeer. Aan het slot van hoofdstuk XI wordt dat nog eens samen
gevat. Dat deze hoofdstukken nu gepubliceerd worden na de boeken Neder- 
lands-Indië uit de serie-Beel geeft overigens de juiste verhoudingen weer. Het 
achterwege blijven van een forse aanpak van de tekorten in de woningbouw 
en de transportmiddelen was immers de rekening die de Nederlandse bevol
king kreeg gepresenteerd voor het Indië-beleid. Vrijwel alle aandacht, een 
groot deel van de (buitenlandse) betaalmiddelen en tienduizenden potentiële 
jonge en voor de wederopbouw onontbeerlijke arbeidskrachten werden 
namelijk ingezet om de band tussen Nederland en Indonesië in een nieuwe 
staatsconstructie te garanderen. Dat vervolgens geconstateerd moet worden 
dat de problemen op het gebied van de wederopbouw, de volkshuisvesting 
en het verkeer in de periode van het kabinet-Beel 1946-1948 groot waren, is 
dan niet meer dan logisch. Vandaar de aandacht en ruimte die aan de parle
mentaire verwikkelingen rond het beleid van de ministers van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting en van Verkeer en Waterstaat in dit boek zijn besteed.

Evenals de boeken Nederlands-Indië van de serie-Beel is ook dit boek (Band
D, tweede helft a) ingevolge het besluit van het faculteitsbestuur met betrek
king tot de voltooiing van het project-Beel tot stand gekomen onder de uitslui
tende verantwoordelijkheid van de dekaan van de Faculteit der Rechtsgeleerd
heid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ten tijde van het genoemde 
besluit bekleedde prof.mr. C.A.J.M. Kortmann, hoogleraar staatsrecht en 
algemene staatsleer aan deze Faculteit, deze functie. Prof.Kortmann -  eerste 
promotor bij de totstandkoming van de Banden A-B-C van het project-Beel, 
naast de tweede promotor wijlen prof.dr. A.F. Manning -  oefent ook na zijn 
terugtreden als dekaan de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de voltooi
ing van het project-Beel namens de dekaan van deze faculteit uit. Ik ben het 
faculteitsbestuur erkentelijk voor deze regeling, die garant heeft gestaan voor 
de daadwerkelijke en vlotte voltooiing van dit omvangrijke en ambitieuze 
project-Beel. In prof.Kortmann heb ik een nauwkeurige en juridisch punctuele, 
alsook slagvaardige algemene meelezer gehad, die er bovendien voor zorg 
droeg dat mijn onderzoekspad zo geëffend mogelijk was. Ik ben hem voor zijn 
geduld, inzet en hulp veel dank verschuldigd. Naast de verantwoordelijke 
hoogleraar mocht ik voor delen van de tekst in deze Band op de medewerking 
en adviezen van enkele specialisten rekenen. Zo heeft mevr.dr. Carla van 
Baaien, die het hoofdstuk Verkeer en Waterstaat voor het project-Drees-Van 
Schaik 1948-1951 heeft verzorgd, het hoofdstuk Verkeer en Waterstaat 1946-1948 
willen lezen. Haar adviezen tot verbetering, haar waarschuwingen voor 
valkuilen en haar soms klemmende vragen heb ik dankbaar ter harte genomen. 
Bij de beschrijving van twee specialistische onderwerpen van het hoofdstuk 
Verkeer en Waterstaat hebben gerenommeerde wetenschappers hulp geboden. 
Zo heeft dr. G.P. van de Ven, de waterstaathistoricus van Nederland, met zijn 
kennis bijgedragen aan een zo correct mogelijke schildering van de complexe 
materie van de IJssel-kanalisatie (en het eerste Delta-plan) en de daarover
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ontstane parlementaire debatten. Dr. M.L.J. Dierikx, de luchtvaart- en lucht- 
havenhistoricus van Nederland, was zo vriendelijk om mijn beschrijving en 
analyse van de luchtvaartkwesties (internationale verdragen, de positie van 
de nationale luchtvaartmaatschappij, de luchthaven van Rotterdam) te toetsen. 
Zijn commentaren en voorstellen hebben geleid tot vele verbeteringen. Ik ben 
de genoemde meelezers zeer erkentelijk voor de welwillende en collegiale hou- 
ding.

Om de nood van het land na de bezettingstijd op het gebied van de huis
vesting van particulieren en bedrijven, alsook van het verkeer duidelijk te 
maken voor generaties, die geen weet meer hebben van noodwoningen en 
noodwinkels, van steden met door bombardementen weggerukte centra en van 
nationale vreugde bij het herstel van spoorbruggen en van weer stomende 
treinen, van "tramtrossen" en -  in de ogen van latere door massieve verkeers
stromen belaagde Nederlanders wellicht weldadig -  lege verkeerspleinen, heb 
ik besloten om in navolging van de boeken Nederlands-Indië van de serie-Beel 
ook in dit boek het nodige fotomateriaal op te nemen. Ik kon wederom een 
beroep doen op de rijke collectie van het Spaarnestad-fotoarchief in Haarlem; 
het Nederlands Fotoarchief in Rotterdam was een nieuwe en juist voor de 
illustratie van de wederopbouw overvloedige bron. Het fotoarchief van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft 
medewerking geboden, alsook het Gemeentearchief van Nijmegen. KLM 
Aerocarto-Amhem heeft mede gezorgd voor de illustratie van het parlementair 
ongenoegen over de bouw van een groot bankgebouw in het lege hart van 
Rotterdam onmiddellijk na de oorlog. Het Katholiek Documentatie Centrum 
in Nijmegen (Katholiek Leven in Beeld) heeft mij kunnen helpen aan enkele 
foto's van katholieke politici; het Internationaal Instituut voor Sociale Geschie
denis kon mij dan wel geen afbeeldingen leveren van enkele genoemde Pvd A- 
politici, maar wel voorzien van twee portretten van CPN-Kamerleden. Moesten 
naspeuringen bij het Protestants Documentatiecentrum van de V.U. in Amster
dam naar portretten van enkele protestants-christelijke politici uit de periode- 
Beel zonder succes blijven, het Gemeentearchief van Leeuwarden en het CNV 
konden mij in bepaalde gevallen goed helpen. Evenzo was het Gemeente
archief van Arnhem in het geval van een KVP-Kamerlid behulpzaam. De 
Gemeentelijke Musea van Zutphen beschikten over een opname van het 
bezoek van Koningin Wilhelmina aan Zutphen: het bezoek aan deze en andere 
door de oorlog getroffen steden door het Staatshoofd heeft binnen de regering 
een lange echo gehad. Ik ben al deze fotobureaus en fotoarchieven zeer 
dankbaar voor hun adequate en snelle hulp bij mijn zoektochten en voor hun 
terbeschikkingstelling van het materiaal om niet dan wel tegen schappelijke 
tarieven. In aansluiting op de Banden A-B-C en D, eerste helft a-b, mocht ook 
voor Band D, tweede helft a, ter illustratie gebruik worden gemaakt van de 
caricaturen van L.J. Jordaan.

Zoals bij de publicatie van hoofdstuk XIV.B Nederlands-Indië heb ik ook bij 
de voorbereiding en publicatie van de laatste hoofdstukken van het project-
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Beel, samen met de bijlagen, de lijsten van bronnen en literatuur en van 
politieke tekenaars en tekeningen in de serie-Beel, de praktische en morele 
steun van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KUN mogen ervaren. Prof.dr.
E.C.C. Coppens heeft als uitgever van het Gerard Noodt Instituut van de 
genoemde faculteit wederom alle zorg besteed aan dit volgende deel van een 
project, waarvan hij inmiddels heel wat stadia heeft meegemaakt. Mr.H.H. 
Franke, secretaris van het faculteitsbestuur en beheerder van de faculteit, heeft 
in zijn verschillende hoedanigheden met name de financiële kanten van de 
uitgave van dit boek op de valreep van zijn loopbaan in veiligheid weten te 
brengen. De PC-verwerking van een deel van de inhoud van dit boek was in 
de vertrouwde handen van leden van het secretariaat van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de KUN, te weten mevr. J.C.M. van de Put en mevr. 
V.H.J. Guffens-Janssen. Een ander deel van de inhoud van dit boek, alsook de 
opmaak voor de camera ready-editie, is voortvarend verzorgd door het Bureau 
Infobever in Nijmegen. Drukkerij SSN te Nijmegen heeft als steeds zorg 
gedragen voor een goed product. Ik ben alle genoemde personen en instanties 
dankbaar voor hun loyale en plezierige medewerking bij de totstandkoming 
van dit boek.

Tenslotte spreek ik hier, mede namens alle betrokkenen bij het project-Beel, 
een woord van dank uit aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis, die 
wederom een boek uit de serie-Beel heeft willen steunen met de toezegging 
van een royale garantiesubsidie. In vervolg op de financiële hulp bij de 
illustratie van de boeken Nederlands-Indië uit de serie-Beel, heeft de voorzitter 
van de Raad van Bestuur van het VNU-concern drs.J.L. Brentjens opnieuw 
namens de genoemde Raad van Bestuur de helpende hand willen bieden bij 
de financiering van de illustratie van deze laatste hoofdstukken van de serie- 
Beel waar het de foto's uit het Spaamestad-fotoarchief betrof. Auteur, uitgever 
en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de K.U. Nijmegen zijn de heer 
Brentjens en de Raad van Bestuur van het VNU-concern dankbaar voor dit 
gebaar. Auteur en uitgever zijn tenslotte de Faculteit Rechtsgeleerdheid van 
de KUN erkentelijk voor de financiële steun, waardoor de kosten van de 
illustraties van dit boek uit de serie-Beel definitief konden worden bestreden. 
Ik hoop dat vorm en inhoud van Band D, eerste helft a (Wederopbouw en 
Volkshuisvesting; Verkeer en Waterstaat; Bijlagen; Bronnen en Literatuur; 
Politieke tekenaars en tekeningen in de serie-Beel), van de Parlementaire 
geschiedenis van Nederland na 1945, deel II: De periode van het kabinet-Beel 3 juli
1946-7 augustus 1948 deze financiële steun waard zijn en de lezers kunnen 
overtuigen dat dit boek met de slotteksten van het project-Beel de zwiepende 
staart van een opkrabbelende Nederlandse leeuw verbeeldt.

Nijmegen, november 1996 Dr M.D. Bogaarts
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XI
W e d e r o p b o u w  e n  V o l k s h u is v e s t in g

I. Inleiding: wisselende bemanning op een jong departement maakt toch nog 
behoorlijk herstel en enige nieuwbouw mogelijk

a. Wederopbouw en bouwnijverheid als departementale zorgenkinderen
De afzonderlijke departementale bemoeienis met de wederopbouw en de 

volkshuisvesting in Nederland was de vrucht van de bezettingstijd. Vóór 1940 
was de bemoeienis van het Rijk op het terrein van de volkshuisvesting beperkt 
gebleven tot de zorg voor de uitvoering van de Woningwet van 22 juni 1901 
(Stbl. nr. 158), waarvoor tenslotte aan de vooravond van de Duitse inval in 
1940 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een afdeling Volkshuisvesting 
met een inspectie functioneerde. Deze inspectie had zich gaandeweg los 
gemaakt van de inspectie op de volksgezondheid krachtens de Gezondheids
wet van 1901 (die uiteindelijk in de naoorlogse departementale indeling was 
ondergebracht bij Sociale Zaken). De centrale overheid had toe te zien op de 
toepassing van de voorschriften van deze Woningwet, zoals die aan de ge
meenten waren opgelegd, en speelde een actieve rol bij de toelating van 
woningcorporaties en in de beoordeling van aanvragen voor financiële hulp 
van het Rijk krachtens deze wet. Aangezien de gemeenten de hoofdrol bij de 
uitvoering van deze wet hadden te spelen -  bouwverordening, bouwvergun
ning, woningopruiming en -verbetering, onteigening, plan van aanleg -  en 
samen met toegelaten instellingen aanvragen voor overheidssteun bij de 
woningbouw hadden op te stellen, bleef de rol van de rijksoverheid beschei
den: toezicht houden, toetsen, toewijzen. Dat werd anders door de bezettings
tijd en de naoorlogse tijd, toen de centrale overheid zich noodgedwongen met 
de taak belast zag dirigerend op te treden en de schaarse middelen vanuit een 
centraal punt in te zetten ter overwinning van de problemen op het terrein van 
herstel, wederopbouw en nieuwbouw van woningen en andere opstallen.

De aanzet voor de gerichte aanpak van de genoemde problemen door de 
centrale overheid werd gegeven door de vraag hoe de materiële schade ten 
gevolge van de Duitse inval van 10 mei 1940 moest worden opgeruimd. Die 
inval had het land onder meer veel schade aan bouwwerken opgeleverd, 
zowel op het platteland en in dorpen als in stedelijke gebieden zoals Rhenen, 
Rotterdam en Middelburg, die vroeg om een dergelijke aanpak. Beschikbaar 
materiaal en arbeidskrachten moesten immers efficiënt kunnen worden ingezet 
om de problemen snel de baas te worden, waarbij ambtelijke regels moesten 
kunnen worden gepasseerd en planmatig moest kunnen worden gewerkt met 
voorbijzien van eigendomsverhoudingen en historisch gegroeide indelingen 
(onteigeningen). Een voorlopige opgezette oorlogsschaderegeling vormde de 
financiële keerzijde van dit systeem: zoals beschreven in hoofdstuk IV, par.
III.3.a, in Band B van dit boek, p. 953, werd bij verordening nr. 221/1940, van
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4 december 1940, de bijdrage van de Nederlandse staat in door oorlogsgeweld 
veroorzaakte schade aan goederen geregeld op basis van de waardebepaling 
voor beschadigde goederen op 9 mei 1940. In de tijd die opperbevelhebber 
Winkelman nog als hoogste gezag na de capitulatie van de Nederlandse 
strijdkrachten werd gelaten, heeft hij de oud-directeur-generaal van Rijkswater
staat, dr.ir. J.A. Ringers, die betrokken was geweest bij de succesvolle voor
zorgsmaatregelen om de inundaties snel ongedaan te maken, op 17 mei 1940 
benoemd tot regeringscommissaris voor de wederopbouw, namelijk "voor het 
herstel van het verkeerswezen, de drooglegging van onderwaterzettingen, de 
wederopbouw van steden, dorpen en gebouwen, en al hetgeen daarmede 
samenhangt". Ringers kreeg vergaande bevoegdheden in het Wederopbouw- 
besluit van 21 mei 1940 (Stbl. O. 550). Alle overheidsdiensten hadden hun 
medewerking te verlenen en zich te onthouden van datgene dat niet overeen
stemde met de plannen van de regeringscommissaris. De regeringscommissaris 
bepaalde welk herstel plaats vond: vanaf 17 juni 1940 zou diens goedkeuring 
vereist zijn voor elke stap op het gebied van welke vorm van bouw dan ook. 
Op 24 mei 1940 volgde het tweede Wederopbouwbesluit (Stbl. O. 552), waarbij 
de regeringscommissaris de bevoegdheid werd toegekend plannen voor de 
wederopbouw vast te stellen. De uitvoering van deze plannen moest worden 
gedoogd: zo nodig kon tot onteigening van goederen worden overgegaan. 
Schadevergoeding bij onteigening zou worden toegekend; rechtsvordering 
tegen deze voorzieningen werd niet toegestaan. Na de installatie van het 
Duitse bestuur werd Ringers in de nieuwe aanduiding van algemeen gemach
tigde voor de wederopbouw ook belast met de leiding van de gehele bouw
nijverheid, al moest hij op dit terrein de ultieme goedkeuring van naastbetrok- 
ken secretarissen-generaal -  met de leiding van de departementen onder 
Duitse supervisie belast -  gedogen (Besluit van 23 december 1940, Verordenin
genblad 1941, nr. 4). Ringers' organisatie kende plaatselijke bureaus in zwaar 
getroffen gemeenten, provinciale bureaus en specifieke bureaus, zoals voor de 
wederopbouw van boerderijen. Hiermee werd een opzet gecreëerd, die de 
oorlog -  die nog veel meer verwoestingen zou brengen dan die van de mei
dagen van 1940 -  zou overleven. Ook de vrij ingrijpende bevoegdheden van 
de gemachtigde voor de wederopbouw en de bouwnijverheid zouden in 
aangepaste vorm na de oorlog enige tijd voortleven en wel in het College van 
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw dat bij het Wederopbouw
besluit van 7 mei 1945 (Stbl. F. 67) in het leven was geroepen. Over dit College 
is in de periode-Beel, zoals nog zal worden beschreven, parlementair het 
nodige te doen geweest. De wederopbouwdienst van Ringers heeft slechts 
enkele jaren daadwerkelijk als zodanig kunnen functioneren. Herstel en 
wederopbouw van de schade van 1940 liepen al spoedig dood op de materiaal- 
schaarste en de wens van de bezetter al het materiaal en alle arbeidskrachten 
in te zetten voor de oorlogvoering. De bouwstop, die op 1 juli 1942 in werking 
trad, legde het werk aan herstel en wederopbouw en vanzelfsprekend aan 
nieuwbouw voor de groeiende bevolking, op enkele uitzonderingen na, geheel
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stil. Alleen militaire opdrachten van de Duitsers (bunkers; vliegvelden) hielden 
een deel van de aannemerij -  die zich hiervoor na de oorlog had te verant
woorden -  bezig. Wel werden bij de dienst van Ringers plannen ontworpen 
voor de aanpak van de bouwnijverheid voor de eerste jaren na de bevrijding, 
zowel betreffende de rationalisatie van de bouw als inzake de opzet van een 
nationaal bouwplan. Daarbij werd samengewerkt met het bedrijfsleven, de 
architectenorganisatie, het CBS, Rijkswaterstaat en de Inspectie van de Volks
huisvesting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uitgangspunt daarbij 
was het besef dat na de oorlog overheidsingrijpen in de bouwnijverheid, 
waarbij "normalisatie" en planmatige aanpak voorop zouden staan, voor 
geruime tijd noodzakelijk zou zijn. Dat overheidsingrijpen was in de oorlogs
tijd centralistisch aangepakt, dat wilde zeggen met voorbijgaan van de traditio
nele rol van de gemeenten op dit punt, en ook hierin sloot de kort naoorlogse 
tijd naadloos aan bij de oorlogsperiode.

Ook het systeem van de vergoeding van de oorlogsschade, dat de financiële 
basis vormde van herstel en wederopbouw van onder meer gebouwd goed 
van particulieren en ondernemingen, werd na de bevrijding gecontinueerd; 
die voor de vergoeding van de oorlogsschade en de wederopbouw van pu
bliekrechtelijke lichamen (nr. 18/1941; nr. 30/1942) zijn na de oorlog geschorst 
en vervallen verklaard, waarna pas met de wet van 25 januari 1951 (Stbl. nr. 
23) kon worden voortgegaan op dit terrein. Bij het Besluit Overgangsregeling 
Oorlogsschade (Stbl. F. 98) van 16 juni 1945 werd voor het systeem van de ver
goeding van de oorlogsschade aan goederen van particulieren en ondernemin
gen aangeknoopt bij de regeling van 1940. Zoals eerder beschreven in Band 
B van dit boek, pp. 953-955, kon op basis van dit besluit worden voortgegaan 
met de registratie en taxatie van de schade en konden uitkeringen bij wijze 
van voorschot en van kredieten worden gegeven. Als centraal orgaan voor de 
afwikkeling van de oorlogsschade werd een Commissariaat voor de Oorlogs
schade ingesteld, ressorterend onder de minister van Financiën. In afwachting 
van de wettelijke regeling van de schadevergoeding is bij Besluit op de Mate
riële Oorlogsschaden van 9 november 1945 (Stbl. F. 255) de schadevergoeding 
geregeld. Grondslag van het vergoedingssysteem bleef de erkenning dat de 
schade ten gevolge van de oorlog collectief gedragen zou worden en dat, 
uitgaande van de waarde van het onroerend goed van 9 mei 1940, particulieren 
en bedrijven konden rekenen op een (gedeeltelijke) vergoeding van de schade, 
mits tot herstel of herbouw werd overgegaan. Zo lang echter de wettelijke 
regeling van de vergoeding van de oorlogsschade uitbleef -  het wetsontwerp 
daartoe werd eerst op 23 januari 1948 bij de Tweede Kamer ingediend en zou 
pas op 9 februari 1950 het Staatsblad bereiken (K. 30) (zie hierover in dit boek, 
Band C, hoofdstuk IV, par. II. 3.a) - ,  heeft onzekerheid hierover bij de aarzelin
gen om tot investeringen in herstel of herbouw over te gaan zeker een rol 
gespeeld: eigenaren van beschadigd gebouwd goed konden menen dat de 
definitieve regeling wel eens beter zou kunnen uitpakken (bijvoorbeeld als 
grondslag: vervangingswaarde). Zeker de KVP, die zich tot tolk maakte van
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de zwaar getroffen gebieden in het zuiden en het oosten van het land, heeft 
zich steeds voor een ruimere vergoeding breed gemaakt. De hierdoor gewekte 
verwachtingen zijn tenslotte slechts zeer beperkt gehonoreerd.

Bij de bevrijding van het zuiden van het land deed zich het vraagstuk voor 
hoe de wederopbouw en bouwnijverheid, die in de bezettingstijd buiten de 
bestaande departementen om waren verzorgd, volgens de gebruikelijke staats
rechtelijke en daarvan afgeleide rekenplichtige normen zouden worden inge
deeld. Zolang het land nog niet geheel was bevrijd kon worden gedacht aan 
een tijdelijke plaatsing direct onder het Militair Gezag, maar daarna was een 
bepaalde ministeriële rangschikking onvermijdelijk. Die rangschikking zou ook 
een einde maken aan de bijzondere plaats van de organisatie van Ringers -  
die inmiddels door de Duitsers wegens zijn betrokkenheid bij de illegaliteit 
in gevangenschap was weggevoerd -  en wederopbouw en bouwnijverheid 
beperken tot een van de takken van overheidszorg temidden van andere 
takken van overheidszorg, zonder enige bijzondere voorrang. Op initiatief van 
de minister van Waterstaat in het tweede kabinet-Gerbrandy, ir. Th.P. Tromp, 
besloot de regering tot de uitbreiding van de zorg van de minister van Water
staat met de zorg voor de wederopbouw en tot de instelling van het College 
van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw. Het is dit laatstge
noemde Wederopbouwbesluit van 7 mei 1945, Stbl. F. 67, geweest dat zoals 
al opgemerkt een lange parlementaire echo heeft gekregen. Het College van 
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw kwam in de plaats van de 
Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid uit de 
bezettingstijd. De taakomschrijving van dit College was die van de Algemeen 
Gemachtigde, namelijk de voorbereiding en de leiding van alle werkzaam
heden bij de wederopbouw van het land in ruime zin. Ook de bevoegdheden 
van dit College gingen nog steeds ver, zij het minder ver dan die van de 
Algemeen Gemachtigde: het College was immers onder ministeriële verant
woordelijkheid gebracht en tot deel geworden van het algemeen regerings
beleid. Zo stelde het College de nodige bouwplannen vast, maar gehoord de 
prioriteitscommissie welke tegelijk met het College als vertegenwoordigend 
lichaam van debetrokken departementen werd ingesteld. Belangrijke plannen 
konden evenwel pas worden vastgesteld na de overleg met de minister van 
Binnenlandse Zaken (provinciale en gemeentelijke belangen). Alle overheids
diensten dienden overigens de volle medewerking aan het College te geven, 
dat het laatste woord had bij alle bouw in ruime zin. De uitvoering van de 
door het College vastgestelde plannen moest worden gedoogd. Anders dan 
in de oorlogsregeling hadden de eigenaren of rechthebbenden van onroerende 
en roerende zaken, die bij deze plannen betrokken waren, het recht om tegen 
beslissingen van het College inzake de financiële afwikkeling van hun belan
gen in beroep te gaan en wel bij de minister van Waterstaat en Wederopbouw. 
Dat het College de bevoegdheid tot onteigening van onroerende en roerende 
goederen in het publiek belang kon overgaan sprak in dit verband vanzelf. 
Evenzo werd de be\ oegdheid van het College op het terrein van de bouw-
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nijverheid vastgelegd. Het College kon na overleg met de betrokken organisa
ties maatregelen nemen op het gebied van de gehele bouwnijverheid. Betrof 
dit vervaardiging of verwerking van en de handel in materialen voor de 
bouwnijverheid dan konden deze maatregelen eerst worden genomen na 
overleg met de minister van Handel, Nijverheid en Landbouw. Het College 
diende alle bouwvergunningen, afgegeven door gemeentebesturen, goed te 
keuren. Het College was bevoegd gemeentelijke bouwverordeningen buiten 
werking te stellen. Een regeling voor noodreparaties aan militaire installaties 
en de nodige strafbepalingen sloten dit besluit, dat heeft gegolden tot het van 
kracht worden van de Wederopbouwwet van 16 juni 1950 (Stbl. K. 236, spec. 
art. 30), af. Het bedoelde College van Algemene Commissarissen voor de 
Wederopbouw, dat tussen de minister en de Wederopbouwdienst zelf als 
coördinerend college was gedacht, kwam onder voorzitterschap te staan van 
ir. H.W. Mouton, die door Ringers indertijd naar de Wederopbouwdienst was 
gehaald als een van de leidende figuren daar en speciaal werd belast met de 
wederopbouw van Rotterdam.

Het ministerie van Waterstaat en Wederopbouw werd bij de formatie van 
het kabinet Schermerhorn-Drees gesplitst in twee departementen, het ministe
rie van Openbare Werken -  waaronder Waterstaat en Wederopbouw kwamen 
te vallen -  en het ministerie van Verkeer en Energie, onder aanvulling met 
enige zaken uit het pakket van de minister van Sociale Zaken (Stbl. F. 113, 
besluit van 23 juni 1945). Het ministerie van Openbare Werken was mede 
bedoeld als belangrijk onderdeel van de planmatige aanpak van de economie, 
zoals de sociaal-democraten die wensten. Echter: niet ir. H. Vos, de man van 
het vooroorlogse Plan van de Arbeid, werd minister op dit departement, maar 
de uit Duitse gevangenschap teruggekeerde oud-gemachtigde voor de Weder
opbouw en de Bouwnijverheid, Ringers. De partijloze Ringers wist zijn aan
zienlijk prestige met succes in te zetten om zijn departement een centrale 
plaats te geven voor alles wat met wederopbouw en bouwnijverheid van 
overheidswege te maken had. Nadat bij besluit van 16 augustus 1945 (Stbl.
F. 151) de naam van het departement al was uitgebreid tot ministerie van 
Openbare Werken en Wederopbouw, werden bij besluit van 6 september 1945 
(Stbl. F. 167) de nog onder de zorg van andere departementen vallende 
sectoren van wederopbouw en bouwnijverheid overgeheveld naar de minister 
van Openbare Werken en Wederopbouw. Zo stond de minister van Binnen
landse Zaken de (inspectie-) dienst, in het bijzonder belast met het toezicht op 
de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting, 
en de dienst voor het nationale plan af (de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
was bij verordening van 15 mei 1941, nr. 91, ingesteld en gehandhaafd bij het 
Besluit Bezettingsmaatregelen van 17 september 1944, Stbl. E. 93); van het 
ministerie van Financiën werden de zorg voor rijksgebouwen en de huis
vesting van de rijksdiensten, voor de afwikkeling van de oorlogsschade aan 
gebouwd onroerend goed en aan vaartuigen, als ook voor de bedijking, 
aanwinning en verbetering van de afwatering van domeingronden, overgeno-
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Het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw, januari 1947. Van Links 
naar rechts: algemeen secretaris mr. S. Leenstra, ir. J.C. Keiler, voorzitter ir. H.W. Mouton, 
prof.ir. H.T. Zwiers en dr.ir. Z.IJ. van der Meer. (Fotoarchief ministerie V.R.O.M.)
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men; de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening stond de zorg 
voor de wederopbouw van boerderijen af; van Sociale Zaken werden de Dienst 
Uitvoering Werken en het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater 
overgenomen.

Het departement kende derhalve vanaf deze datum de volgende indeling. 
Naast Waterstaat werd onderscheiden het College van Algemene Commissaris
sen voor de Wederopbouw, onder voorzitterschap van Mouton, die tevens 
secretaris-generaal van het departement werd. Dit College kende een centraal 
apparaat met afdelingen als bouw, financiën, goedkeuring werken, materialen, 
noodwoningen, onteigeningen en toewijzing, sociale aangelegenheden, stede- 
bouw, oorlogsschade, vervoer, wederopbouw boerderijen, vaartuigen, plan- 
ning-prijzen-statistiek, voorlichting en personeel, bijgestaan door adviseurs 
voor kerken en monumenten en voor industriële problemen in de weder- 
opbouwplannen. Het merendeel van het personeel van dit College was echter 
over het land verdeeld en wel over de provinciale, streek- en plaatselijke 
bureaus voor de wederopbouw en over de serie districtbureaus van het te 
Zwolle gevestigde Bureau Wederopbouw Boerderijen. Verder vielen onder het 
departement de reeds genoemde Rijksgebouwendienst, de Dienst der Volks
huisvesting, de Rijksdienst voor de uitvoering van werken (D.U.W.) en de 
Rijksdienst voor het nationale plan. Lag het accent in deze organisatie op de 
wederopbouw, nog tijdens de ambtsperiode van Ringers als minister in het 
kabinet-Schermerhorn-Drees werd beseft dat de volkshuisvesting -  wederop
bouw én nieuwbouw -  een veel zwaarder accent moest krijgen en dat niet 
volstaan kon worden met de inspectiedienst ter naleving van bestaande 
wettelijke regelingen op het terrein van de volkshuisvesting. Vandaar dat op
18 maart 1946 bij koninklijk besluit het ambt van directeur-generaal (d.g.) van 
de Volkshuisvesting in het leven werd geroepen, waarmee een andere leidende 
figuur van de voormalige Wederopbouwdienst, dr.ir. Z.IJ. van der Meer, werd 
belast. De d.g. Volkshuisvesting werd tevens hoofdinspecteur van de Volks
gezondheid (Volkshuisvesting). Op soortgelijke wijze werden functies van 
hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting in de verschillende provin
cies, ingesteld bij hetzelfde KB van 18 maart 1946, met die van inspecteurs van 
de Volkshuisvesting versmolten. Aldus ontstonden de Provinciale Directies 
van de Volkshuisvesting naast de Provinciale Bureaus van de Wederopbouw. 
De oud-hoofdinspecteur werd raadadviseur; het hoofd Bureau Volkshuis
vesting werd voorzitter van de ongeveer gelijktijdig ingestelde Voorlopige 
Raad voor de Volkshuisvesting, een samenballing van alle belangenorganisa
ties op het terrein van de Volkshuisvesting dat de minister van advies moest 
dienen. Met deze opzet was Ringers er aan de vooravond van de verkiezingen 
van 1946 in geslaagd om zijn departement in de lijn te krijgen van zijn oorlogs- 
dienst voor wederbouw en bouwnijverheid. Na het tussentijdse aftreden van 
minister Ringers zou onder diens opvolger, minister L. Neher, wederopbouw 
en volkshuisvesting ineen worden geschoven tot een Centrale Directie van de 
Wederopbouw en de Volkshuisvesting onder gelijktijdige ontmanteling van
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het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw. De werk
zaamheden van de afdelingen van het College werden overgenomen door deze 
Centrale Directie en door een reeks afzonderlijke afdelingen van het departe
ment zelf. Het College bleef als zelfstandig orgaan over verantwoordelijkheid 
van de inmiddels als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting (sedert 
KB van 28 februari 1947, Stbl. H. 63) aangeduide bewindsman bestaan en kon 
aan de bedoelde Centrale Directie en de betrokken departementale afdelingen 
aanwijzingen en richtlijnen geven, die het noodzakelijk achtte. Op provinciaal 
niveau werden de bureaus voor de Wederopbouw en directies van de Volks
huisvesting gecombineerd tot Provinciale Directies van de Wederopbouw en 
de Volkshuisvesting onder de hoofdingenieur-directeur. De grote steden 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, alsmede de Noordoostpolder en Urk 
vielen rechtstreeks onder de zorg van de Centrale Directie. Deze reorganisatie 
kreeg zijn beslag bij ministeriële beschikking van 12 november 1947.

Op dat moment waren meer dan 5.400 ambtenaren in dienst van het 
ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Op het departement 
werkten, afgezien van het bureau van de secretaris-generaal en de afdeling 
Kabinet, 1.905 ambtenaren, te verdelen over de afzonderlijke afdelingen van 
het departement en de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volks
huisvesting. Belangrijkste afdeling van het departement was de afdeling 
Vaststelling (rijksbijdrage wegens oorlogsschade krachtens Besluit op de 
Materiële Oorlogsschaden; schadeloosstelling wegens onteigening krachtens 
KB van 7 mei 1945, Stbl. F. 67), met 464 ambtenaren in binnen- en buiten
dienst. Goede tweede was de afdeling Onteigening en Toewijzing met ca. 100 
ambtenaren. Onder de genoemde Centrale Directie vielen het Bureau Weder
opbouw Boerderijen (Zwolle) met 374 ambtenaren, de buitendiensten (de 
Provinciale Directies) met 2.900 ambtenaren en de 236 ambtenaren die gedeta
cheerd waren op de wederopbouwbureaus in Rotterdam, te weten Advies
bureau Stadsplan Rotterdam ASRO (voorbereiding van het stadsplan, onteige
ning en toewijzing), Dienst Wederopbouw Rotterdam DIWERO (uitvoering) 
en Adviesbureau Financiering Opbouw Rotterdam AFO (hulp bij financiering). 
Er waren derhalve nogal wat ambtenaren bij Wederopbouw en Volkshuisves
ting betrokken, gevolg van de ingrijpende staatsbemoeienis ten gevolge van 
de centraal geleide verzorging van de distributie van de schaarse materialen 
en arbeidskrachten en de aanzienlijke financiële betrokkenheid van de over
heid bij herbouw en nieuwbouw. Dat vroeg allemaal om taxatie, toewijzing 
en controle, om toetsing van plannen en realisatie. De verantwoording van 
deze staf met zijn overweldigende hoeveelheid formulieren was een van de 
centrale punten in alle debatten in de periode-Beel over het wederopbouw- 
en huisvestingsbeleid. Kon het allemaal niet efficiënter en minder gedetail
leerd? Was het ministerie niet verworden tot een poliep, die zijn tentakels over 
de maatschappij slaat, aldus de veronderstelling in het Voorlopig Verslag van 
de Eerste Kamer op de begroting van het department voor 1948.1
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b. De ministers
Bij de kabinetsformatie van 1946 had formateur Beel besloten Ringers te 

vragen aan te blijven als minister. De partijloze Ringers had een groot gezag 
en veel ervaring, zodat het voor de hand lag om hem verder zijn gang te laten 
gaan met de verzorging van de wederopbouw van het land. Beel had de poli
tiek gevoelige departementen al verdeeld over de twee coalitiegroeperingen, 
KVP en PvdA, zodat hij er weinig voor voelde het gevonden evenwicht in 
zwaarte van departementen en partijvoorkeuren te bezwaren met het zoeken 
van partijkandidaten voor op dat moment politiek nog niet in te kleuren 
sectoren van overheidsbeleid als Buitenlandse Zaken en Openbare Werken en 
Wederopbouw. Zoals aangegeven in de beschrijving van de kabinetsformatie 
van 1946 in dit boek (Band A, hoofdstuk I, par. III.c, p. 173) heeft Beel er de 
voorkeur aangegeven om in aansluiting op de traditie het departement van 
Buitenlandse Zaken buiten de politieke verdeelsleutel te houden; in samenhang 
hiermee moest terwille van de gelijke verdeling van de ministersposten over 
de twee coalitiepartners nog een ander departement door een partijloze 
minister worden bezet. De voortzetting van het ministerschap van de partijloze 
Ringers lag dan ook voor de hand. De wijze waarop Ringers zijn ambt vervul
de en zijn goede samenwerking met zijn collega's hadden er ook nog voor 
gezorgd dat de demissionaire en tevens kandidaat-ministers Mansholt en Vos 
hun toetreding tot het kabinet afhankelijk hadden gemaakt van de plaats van 
Ringers in het volgende kabinet. Voor Beel betekende dat dat zijn voornemen 
om Ringers op zijn plaats te behouden ook bij de PvdA goed zou vallen. Het 
spoedige tussentijdse vertrek van Ringers uit het kabinet-Beel luidde een 
periode van wisselend beheer met politieke kleuring (PvdA) van dit departe
ment in, dat de nodige gevolgen heeft gehad voor de verdere samenstelling 
van het kabinet. De inmiddels ingezette structuurwijziging van het departe
ment, gedragen door ervaren topambtenaren uit de kweek van Ringers, heeft 
er voor gezorgd dat er nog wat vaart in de activiteiten van het departement, 
ondanks de herhaalde wijzigingen in de ministeriële leiding ervan, bleef. Wel 
kon worden geconstateerd dat het ontbreken van een vaste hand aan de 
helmstok van dit voor het publiek zo belangrijke departement verantwoorde
lijk kon worden gesteld voor de lagere prioriteit die dit departement in het 
kabinetsbeleid kreeg, zeker toen het land ten gevolge van de financiële proble
men in de loop van 1947 de buikriem moest aanhalen. Dat de cijfers van de 
woningproduktie, zoals nog zal worden beschreven, ronduit teleurstellend zijn 
geweest, was dan ook onvermijdelijk. De vraag kan worden gesteld of het 
kabinet voldoende aandacht heeft gehad voor de noodzaak dit departement 
onder goede leiding te plaatsen, alsook of de veronachtzaming van deze 
noodzaak wellicht niet mede is ingegeven door opportuniteitsoverwegingen 
(uitschakeling concurrerend departement in tijden van bezuinigingen), daarin 
niet gehinderd door een op dit punt weinig alert parlement.

Johannes Aleidis Ringers (1885-1965), afkomstig uit een Noordhollandse 
aannemersfamilie, studeerde cum laude als civiel-ingenieur te Delft af en
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begon vervolgens op jeugdige leeftijd zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat, waar 
hij in 1930 de rang van directeur-generaal zou bereiken. Intussen had hij vier 
jaar doorgebracht in Nederlands-Indië (1916-1920), waar hij werkte voor de 
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij. In Nederland teruggekeerd had 
hij zich aan allerlei waterstaatkundige werken gewijd, met als uitschieter de 
bouw van de Noordersluis te IJmuiden. Naast de topbaan bij Rijkswaterstaat 
bekleedde Ringers gaandeweg een reeks van functies. Zijn kwaliteiten werden 
bovendien onderstreept door enkele eredoctoraten, zoals te Delft. De topfunctie 
bij Rijkswaterstaat ruilde hij in 1935 in voor een bestuursfunctie bij de in 
Nederland gevestigde Raad van Beheer van de genoemde spoorwegmaatschap
pij. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog diende Ringers de Neder
landse regering en de militaire autoriteiten van advies op waterstaatkundig- 
militair terrein, zoals de aanbevolen maatregelen om zo snel mogelijk de 
aangebrachte inundaties ongedaan te kunnen maken. Zijn rol als regeringscom
missaris voor de wederopbouw en vervolgens als algemeen gemachtigde voor 
de wederopbouw (en bouwnijverheid) in de bezettingstijd is al genoemd. Het 
was een functie die Ringers, ook dank zij zijn gelukkige hand bij het aantrek
ken van en de omgang met zijn (top-)medewerkers, met succes vervulde, 
waarbij zijn wederopbouwdienst bovendien werd gebruikt als mogelijkheid 
om personen aan de arbeidsinzet te onttrekken. Op 1 april 1943 werd Ringers, 
die in de illegaliteit een belangrijke rol was gaan spelen en lid was geworden 
van het Nationaal Comité (ter voorbereiding van het herstel van het wettig 
gezag na de nederlaag van Nazi-Duitsland), gearresteerd. Daarmee begon voor 
hem een lijdensweg langs gevangenissen en concentratiekampen -  Sachsen- 
hausen zou zijn laatste oorlogsverblijfsplaats worden - , die pas eindigde in 
mei 1945. Dank zij zijn geestelijke en lichamelijke weerstand -  en het nodige 
geluk -  kon hij het vaderland weerzien en zich weer ten dienste stellen van 
de gemeenschap. Het lag voor de hand om Ringers als partijloos minister in 
het eerste naoorlogse kabinet te belasten met de zorg voor de wederopbouw 
in ruime zin, waarbij hij via het College van Algemene Commissarissen voor 
de Wederopbouw over de bevoegdheden beschikte om mensen en middelen 
optimaal voor de wederopbouw in te kunnen zetten. Natuurlijk: de wijze, 
waarop hij ooit als regeringscommissaris voor de wederopbouw had gezorgd 
dat in Rotterdam alle gronden met verwoeste panden werden onteigend om 
aldus het wegwerken van het puin en het aanpakken van de wederopbouw 
te kunnen bevorderen, was niet zo gemakkelijk te herhalen. Aan de andere 
kant werd in het eerste naoorlogse jaar meer gevraagd om herstel van hetgeen 
er stond dan om herbouw. Het ministerie heeft onder de bezielende leiding 
van Ringers op dat gebied het nodige verricht, al werd hinder ondervonden 
door het gebrek aan machines, materiaal en vakkrachten, alsook door de 
nodige problemen op financieel gebied zoals de onzekerheid over de uiteinde
lijke vorm van de vergoeding van de oorlogsschade. Dat in de Proeve van een 
regeringsprogram van 17 juni 1946, het door formateur Beel in samenwerking 
met de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer bereikte regeerakkoord
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Als erkenning van de waardevolle dienst aan de Britse natie bewezen gedurende de overstro
ming van het Fen-district in maart en april 1947, toen zijn persoonlijke toewijding en techni
sche kennis hebben meegewerkt om een belangrijk landbouwgebied van een overstroming 
te bevrijden, is aan de oud-minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting dr.ir. J.A. Ringers 
op 10 oktober 1947 op de Britse ambassade door Sir Neville Bland, de Britse Ambassadeur 
in Nederland, het Commandeurskruis voor civiele diensten verbonden aan de Orde van het 
Brits Imperium uitgereikt. (Foto ANP)
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van de door hem aan te voeren ministersploeg (zie bijlage IV), de afspraak was 
vastgelegd dat de wederopbouw, in het bijzonder in de geteisterde gebieden, 
aan de hand van een herstelplan krachtig zou worden voortgezet, moet voor 
kandidaat-minister Ringers een open deur zijn geweest. Hij wist maar al te 
goed dat op dat moment het herstel van licht tot middelzwaar beschadigde 
opstallen prioriteit had boven de herbouw van gehele stadsdelen, al werden 
er wel al de nodige plannen voor ontwikkeld. Dergelijke herbouw was iets 
voor betere tijden, die in ieder geval Ringers niet meer als minister heeft 
mogen beleven. Ringers vroeg namelijk al op 30 oktober 1946 om ontslag uit 
zijn functie, dat hem op 15 november 1946 werd verleend. In hoofdstuk XIV.B 
(Nederlands-Indië) wordt in par. I.f beschreven dat Ringers in de ontwikkelin
gen inzake Nederlands-Indië reden zag zijn ontslag te vragen. De oud-Indisch- 
man en oud-verzetsheld had al bij de kabinetsformatie in 1946 grote voorbe
houden gemaakt bij het voortzetten van zijn ambt, die voortvloeiden uit zijn 
reserve ten opzichte van Indië-politiek. Ringers achtte het nu eenmaal onwaar
dig met de stromannen van Japan, die Soekarno en zijn aanhangers volgens 
hem waren, te gaan onderhandelen. Het optreden van de Commissie-Generaal 
onder aanvoering van oud-premier Schermerhom had hem niet overtuigd van 
de juiste richting van het beleid, namelijk praten met vertegenwoordigers van 
de Republiek Indonesia, ook met Soekarno, en het scheppen van nieuwe 
verhoudingen in en met de Overzeese Gebieden ter invulling van het konink
lijk woord van 1942. Ringers trad na zijn vertrek als minister vervolgens op 
als adviseur van overheden en het bedrijfsleven.2

Het onverwachte vertrek van minister Ringers luidde een bestuurlijk romme
lige tijd voor het departement van het departement van Openbare Werken en 
Wederopbouw c.q. Wederopbouw en Volkshuisvesting in. De minister van Ver
keer, de socialist ir. Hein Vos, nam de portefeuille van Ringers waar tot 28 
februari 1947. Vanaf die dag trad L. Neher, lid van de PvdA, aan als minister 
van het gelijktijdig nieuw gedoopte ministerie van Wederopbouw en Volkshuis
vesting. Ook Neher zou echter slechts kort leiding kunnen geven aan dit depar
tement. Lambertus Neher (1889-1967) was een autodidact, zeer begaafd, met 
een brede belangstelling, buitengewone werkkracht, goede vaardigheid in de 
omgang met mensen, maar wat ongeduldig en autoritair. Uit een eenvoudig 
allochtoon milieu afkomstig -  zijn uit Duitsland afkomstige vader was timmer
man en zijn moeder was van Zwitserse origine -  en met een beperkte (MULO-) 
opleiding had hij het op het moment dat hij werd aangezocht als opvolger van 
minister Ringers gebracht tot directeur-generaal van de PTT, een van de 
hoogste ambtelijke posten in het land. Na korte tijd werkzaam te zijn geweest 
bij de koopvaardij, was Neher zijn loopbaan in de telecommunicatie begonnen 
als aspirant-monteur bij de Amsterdamse Gemeentetelefoon (zie over het 
fenomeen van de gemeentelijke telefooncentrales in Nederland, hoofdstuk XII 
Verkeer en Waterstaat, par. III.a.1), waar zijn grote interesse en kunde bleek in 
het automatiseren van de dienst, waarvoor hij vele ideeën aandroeg. Door 
zelfstudie en door zijn opvallende gaven werd hij -  inmiddels werkzaam bij
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de Gemeentelijke Telefoondienst van 's-Gravenhage -  geplaatst in de rang van 
ingenieur (1919) en tenslotte directeur (1935). Evenals Ringers had Neher als 
topman van de illegaliteit tijdens de bezettingstijd een grote naam opgebouwd. 
Als directeur van de inmiddels onder druk van de bezetter met de overige 
telefooninrichtingen in Nederland gefuseerde telefooncentrale in Den Haag 
werd hij op Duits bevel ontslagen, omdat hij in een adres aan het college van 
de secretarissen-generaal had geprotesteerd tegen de arbeidsinzet. Neher ging 
daarna in het verzet en maakte zich als specialist in telefonie verdienstelijk 
door de opbouw van een illegaal telefoonnet voor een van de verzetsorgani
saties. Zijn organisatievermogen en zijn inzet om tot een eenheid van het verzet 
in Nederland te komen brachten hem in de leiding van de illegaliteit (Nationaal 
Comité van het Verzet). Tenslotte werd hij door de regering in ballingschap 
aangesteld als een van de leden van het College van Vertrouwensmannen. In 
deze hoedanigheid is Neher in april 1945 via de Biesbosch naar de regering 
in Londen gegaan om het aanbod van de Rijkscommissaris voor de bezette 
Nederlandse gebieden (Seyss Inquart) voor een wapenstilstand ten behoeve 
van de aanvoer van levensmiddelen voor de ingesloten bevolking in het 
Westen van het land te verdedigen. Zijn kwaliteiten zoals zijn schranderheid, 
zijn slagvaardigheid, zijn sociaal gevoel -  hij voelde zich tot de linkerzijde van 
het politieke spectrum aangetrokken, maar had zich niet kunnen vinden in de 
vooroorlogse SDAP -  en zijn aard als vredestichter, gevoegd bij zijn gerespec
teerde oorlogsverleden, maakten hem na de bevrijding bij uitstek geschikt om 
de vrijgekomen post van directeur-generaal van de PTT te bekleden. Hij stond 
voor de moeilijke taak dit voor de wederopbouw van het land vitale, maar 
zwaar geschonden bedrijf weer op te bouwen, niet alleen technisch-materieel, 
maar ook in de personele opbouw en structuur. Op dit laatste gebied moet 
Neher zeer moderne inzichten hebben gehad. Deze doortastende extraverte 
man heeft zich, inmiddels lid geworden van de breed-ideologische en volkspar
tij geworden PvdA, laten strikken voor een politiek intermezzo in de periode
1947-1949, eerst als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting en vervol
gens als Gedelegeerde van het Opperbestuur in Indonesië, dat hem weinig 
voldoening moet hebben gegeven. Gelukkig voor hem is de regering bereid 
geweest zijn plaats als directeur-generaal van de PTT open te houden, zolang 
zijn politiek intermezzo zou duren. In een tijd van afwezigheid van enige 
behoorlijke sociale voorziening of wachtgeldregeling voor een politieke ambts
drager op dit niveau was dit zeker geen overbodige luxe. De prestigieuze oud- 
verzetsman en bestuurder Neher wist dan ook gedaan te krijgen dat hij als 
minister van het nieuw benoemde departement van Wederopbouw en Volks
huisvesting de PTT-zaken onder zich kreeg en aldus de open plaats van de 
topman van de PTT toch de facto kon bezetten. In ruil en als dank voor het 
beheer van Openbare Werken en Wederopbouw na het vertrek van minister 
Ringers kreeg minister Vos Rijkswaterstaat en enkele daarmee indirect samen
hangende diensten aan zijn takenpakket toegevoegd, hetgeen werd aangegeven 
in de naamswijziging van diens departement: Verkeer en Waterstaat.
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Neher was dan wel lid van de PvdA, maar hij was -  anders dan van socia
listen toentertijd zonder meer werd verondersteld -  gevoelig voor kritiek op 
de centralistische aanpak van zijn departement. Met name van de kant van 
de gemeenten, traditioneel belast met de zorg voor de volkshuisvesting, was 
na de bevrijding volop die kritiek op de aanpak van Ringers en zijn ambtena
ren, hetzij via de belangenorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
hetzij via de volksvertegenwoordiging, geuit. Zo werd, na het plotseling en 
hier en daar met tevredenheid kennis genomen aftreden van Ringers, die 
sluizen van de kritiek op het bureaucratisch centralisme van de wederopbouw 
opengezet op het op 1 februari 1947 te Nijmegen gehouden congres van de 
VNG, gewijd aan de wederopbouw. De al eerder in dit boek genoemde oud- 
vrijzinnig-democratische minister (1933-1937) en naar de PvdA "doorgebroken" 
burgemeester van Rotterdam, mr. P. J. Oud (zie Band A, hoofdstuk I, par.
Vll.b), richtte vlammende woorden tegen het centralisme in de wederopbouw. 
Deze centralisatie werd door hem gevoeld als een "aanslag op een der hoogste 
goederen, die wij in het Nederland van voor de oorlog bezaten, onze gemeen
telijke zelfstandigheid." Het Besluit F. 67 werd door hem gebrandmerkt als 
een kardinale fout. Aan het eind van dit congres hadden de vertegenwoordi
gers van 500 door de oorlog getroffen gemeenten een motie aangenomen, 
waarin niet alleen werd aangedrongen op wettelijke regelingen voor de 
financiering van de wederopbouw van publiekrechtelijke lichamen, op schade
vergoeding aan oorlogsgetroffenen, op aanvaarding van de oorlogsschade als 
nationale last en op voorrang van materiaalvoorziening aan getroffen gemeen
ten, maar ook en vooral op inschakeling van gemeenten en de VNG bij het 
wederopbouwwerk. Vanaf het begin van de periode-Beel, toen voor het eerst 
na de bevrijding aan de hand van de begrotingen door het nieuw gekozen 
parlement kon worden gesproken over het regeringsbeleid, zijn de nodige zeer 
kritische beschouwingen gewijd aan de constructie van Besluit F. 67, aan de 
centralistische aanpak van de wederopbouw door het College van Algemene 
Commissarissen voor de Wederopbouw en aan de soms chaotische werkwijze 
van de wederopbouwdienst. De al lang bestaande onvrede bij de gemeenten 
werd aldus -  nogal wat leden van de Kamers waren tevens gemeenteraadslid
-  verklankt. Die kritiek op de organisatie van de wederopbouw had vooral 
de wind in de zeilen gekregen, toen moest worden geconstateerd dat de 
aanpak van de oorlogsschade haperde en de bouw van nieuwe woningen niet 
van de grond kwam. Externe factoren als materiaalgebrek waren wellicht voor 
het merendeel ongrijpbaar, maar aan de organisatie van de wederopbouw en 
andere "grijpbare" zaken zoals de inzet van arbeidskrachten of de financiering 
kon wel wat worden gedaan. Bleef Ringers -  en in zijn kielzog de minister a.i. 
Vos -  hameren op de noodzaak door centrale leiding samenhang te houden 
in de wederopbouw, Neher had meer gevoel voor politieke verhoudingen en 
zag bovendien als praktisch man de nodige voordelen gelegen in bepaalde 
vormen van decentralisatie. Wat hem betrof kon de autonomie van provincies 
en gemeenten waar nodig en mogelijk bij de wederopbouw en volkshuisves-
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ting worden gevestigd dan wel hersteld. Hij paste er de organisatie van zijn 
departement zoals hiervoor beschreven voor aan. De nieuwe Provinciale 
Directies van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting zouden het toezicht 
houden op de gemeentelijke wederopbouwwerkzaamheden, wanneer zoals 
was voorgenomen deze werkzaamheden geheel naar de gemeenten zouden 
worden doorgeschoven; deze directies zouden verantwoordelijk worden voor 
het wederopbouwwerk in de provincie. Deze taak zou in nauw overleg met 
het provinciaal bestuur moeten worden uitgeoefend. De verdeling van de 
bouwvolumen over de gemeenten en de contingentsverdeling geschiedden 
sedert de reorganisatie al onder medeverantwoordelijkheid van het provinciaal 
bestuur. In de Kamers bleef overigens het wantrouwen, ondanks de brave 
voornemens tot decentralisatie van bepaalde werkzaamheden van het departe
ment naar provinciaal en lokaal niveau, levend. De uitingen van de kant van 
de minister omtrent gemeenten, die hun taak nog niet zouden aankunnen, 
bevestigden eerder dit wantrouwen. Enkele concrete stappen wezen niettemin 
in de door de Kamers vrij algemeen gewenste richting. Gemeenten van een 
bepaalde grootte (25.000 inwoners) kregen begin 1948 de bevoegdheid bij 
bouwwerken van bepaalde omvang (tot 10.000 gulden) zelf de goedkeuring 
te verlenen en in het op 28 februari 1948 bij de Tweede Kamer ingediende 
wetsontwerp ter vervanging van het besluit F. 67 nam de minister de bevoegd
heden op het terrein van de wederopbouw van het College van Algemene 
Commissarissen over en werden de gemeenten bij de voorbereiding van de 
wederopbouw betrokken. Hoewel dit wetsontwerp vanwege de vele kritiek 
onder de opvolger van Neher is vervangen door een nieuw wetsontwerp, heeft 
Neher met zijn beleid en dit wetsvoorstel toch gehoor gegeven aan de klachten 
over de gang van zaken bij de wederopbouwdienst en de door Ringers ooit 
noodgedwongen ingezette lijn weten om te buigen. Belangrijk was ook dat 
Neher de al te optimistische inschatting van de duur van de wederopbouw 
heeft willen bijstellen en openhartige voorlichting heeft willen bedrijven over 
de gang van zaken. De Kamers hadden immers algemeen de klacht geuit dat 
de kloof tussen overheid en burgers niet alleen door de centralisatie van het 
beleid en de bureaucratie was vergroot, maar ook door de volstrekt van iedere 
feitelijkheid gespeende berichtgeving van het bouwfront. Dat de resultaten van 
de inzet van Neher als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting verder 
bescheiden waren, ook in de ogen van de volksvertegenwoordiging, was niet 
alleen terug te voeren op nog enkele nader te noemen externe factoren, maar 
ook op de korte tijd die de buitenstaander Neher als minister van dit departe
ment werd gelaten. Neher had natuurlijk niet de gedrevenheid voor en kennis 
van wederopbouw- en volkshuisvestingszaken, die Ringers hadden geken
merkt. Neher kon derhalve aanvankelijk niet meer zijn dan de bestuurder, die 
het werk van zijn duizenden ambtenaren (ca. 11.000 bij zijn aantreden) -  ten 
dele gehuisvest sedert 1948 in een barakkenkamp (ministerie), ten dele in een 
flatgebouw (wederopbouwdienst) in Den Haag -  op afstand stuurde en stimu
leerde. Neher werd ook niet de tijd gelaten zich als minister in te werken, daar
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L. Neher (PvdA), minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in het kabinet-Beel van 
28 februari 1947 tot 1 maart 1948, gefotografeerd achter zijn bureau in mei 1947. (Foto 
Spaarnestad)
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hij al spoedig in de loop van 1947 werd belast met een regeringsmissie naar 
Nederlands-Indië, uitlopend op zijn benoeming tot Gedelegeerde van het 
Opperbestuur in Indonesië op 1 maart 1948 (samen met de diplomaat jhr.mr.
H.F.L.K. van Vredenburch). Concreet betekende dit dat de door Ringers aange
stelde topambtenaren van dit zeer technische en weinig "politieke" departe
ment een grote zelfstandigheid hebben genoten en een grote verantwoordelijk
heid hadden te dragen, met alle nadelige gevolgen van dien. Geen wonder dat 
de kritiek vanuit de maatschappij op dit departement -  dat in zijn werkzaam
heden het meest zichtbaar onder de financieel-economische problemen van 
het land in de loop van 1947 te lijden had -  bleef voortduren. Pas onder zijn 
opvolger leek de politiek, in een betere financieel-economische tijd, enige greep 
op dit departement te krijgen.

Niet de doorlopende kritiek uit het land op het land op de wederopbouw
dienst (zie par. II in dit hoofdstuk) of op de geringe woningproduktie (zie par. 
III in dit hoofdstuk) was er de oorzaak van dat Neher als minister van Weder
opbouw en Volkshuisvesting vertrok, maar juist de goede naam die hij in 
regeringskringen had opgebouwd bij de discussies binnen het kabinet over 
de Indonesische kwestie. Juist omdat Neher zich in die beraadslagingen had 
laten kennen als een uitgesproken centrum-linkse pragmaticus, kortom als een 
nuchtere Hollander met een gezond verstand en een open politiek oordeel, die 
het nodige wantrouwen koesterde jegens de bedoelingen van de landvoogd 
(Van Mook) in Batavia én het gedrag van de republikeinen en de Nederlandse 
mogelijkheden niet overschatte, leek Neher de meest aangewezen man om 
voor het kabinet na de afwikkeling van de beperkte politiële actie van 20/21 
juli -  4 augustus 1947 als trait d'union tussen "Batavia" en "Den Haag" te 
functioneren en de greep van "Den Haag" op de ontwikkelingen te verzekeren. 
In de discussie tussen "Batavia" en "Den Haag" onmiddellijk na de stopzetting 
van de beperkte actie-Product over voortzetting van de politiële actie of 
nieuwe politieke onderhandelingen met de Republiek -  zie in dit boek hoofd
stuk XIV.B, Nederlands-Indië, par. IV.a -  kon Neher een zuiverende rol spelen, 
die zeker het vertrouwen van zijn eigen door de Indonesische kwestie in 
gewetensnood gekomen partij, alsook van de coalitiepartner (de KVP), genoot. 
Het kabinet besloot dat Neher de geëigende persoon was om Van Mook op 
de hoogte te stellen van de zienswijze van het kabinet met betrekking tot de 
nationale en internationale aspecten van de Indonesische kwestie en tevens 
de Nederlandse regering voor te lichten over hetgeen werkelijk aan de andere 
kant van de aardbol speelde op een moment dat in Den Haag werd beseft dat 
voortzetting van de actie tegen de Republiek de toorn van de internationale 
gemeenschap en een breuk in de coalitie zou uitlokken. Op 12 augustus 1947 
vertrok Neher met deze opdracht naar Indië. Spoedig bleek Neher het met Van 
Mook eens te zijn dat de situatie in Indië -  schermutselingen met republikei
nen aan de frontlijn; onzekerheid in de archipel -  vroeg om verder doortastend 
ingrijpen, tenzij de Republiek een einde maakte aan alle vijandelijkheden. 
Neher, die onbetwist in Batavia en in Den Haag werd beschouwd als een van
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de sterkste persoonlijkheden in het kabinet, maakte het er voor de Nederlandse 
regering, in het bijzonder de PvdA-ministers, met zijn standpuntbepaling niet 
eenvoudiger op. Op afstand speelde hij aldus een rol ter versterking van het 
kamp van de haviken onder aanvoering van premier Beel en droeg zijn 
steentje bij aan de weken durende dreiging van een kabinetscrisis in de maand 
augustus 1947. Nadat de Nederlandse regering had besloten zich neer te 
leggen bij de gematigde besluitvorming van de Veiligheidsraad van de V.N. 
inzake de Indonesische kwestie eind augustus 1947 -  onder meer de instelling 
van een Commissie van Goede Diensten om het conflict tot een goed einde 
te brengen -  en te trachten via onderhandelingen met behulp van deze Com
missie een einde te maken aan het conflict met de Republiek Indonesia, was 
de druk van de ketel. In Nederland was de coalitie behouden; in Indië moest 
van verdere acties tegen de Republiek (voorlopig) worden afgezien. Neher 
kon, in gezelschap van de landvoogd die voor overleg naar Den Haag was 
ontboden, op 2 september 1947 weer voet op Nederlandse bodem zetten en 
het werk op zijn departement hervatten. Dat was slechts voor kort. Uit het 
overleg met de landvoogd vloeide het besluit van de regering voort om ter 
ondersteuning van de landvoogd in zaken van algemeen beleid, in samenhang 
ook met de te voorziene belasting ten gevolge van de onderhandelingen onder 
internationale bemoeienis met de Republiek en de noodzakelijke aandacht voor 
de herstructurering van staatkundige vormen met en in Indonesië volgens de 
lijnen van het Akkoord van Linggadjati (1946), een Collegiaal Orgaan in het 
leven te roepen, waarvoor Neher met de al eerder genoemde diplomaat Van 
Vredenburch door het kabinet op 10 november 1947 werden bestemd. Het 
kabinet-Beel heeft Neher node laten gaan, maar de oplossing van de Indone
sische kwestie woog zwaarder dan het werk in Nederland. Zeker binnen de 
ploeg van de PvdA-ministers werd betreurd dat Wederopbouw en Volkshuis
vesting -  toch niet onbelangrijk in de verkiezingsstrijd die voor 1948 was 
voorzien -  aldus weer verweesd achterbleef, maar tevredenheid moet over
heerst hebben dat na de bij de coalitiepartner volstrekt in diskrediet geraakte 
en inmiddels buiten spel gezette Commissie-Generaal met de inzet van het 
enige politieke en bij de twee coalitiepartners gelijkelijk gewaardeerde lid van 
het beoogde bijstandsorgaan een zekere garantie was ingebouwd voor een 
koers van de Indië-politiek die voor de PvdA acceptabel was. Met de hete 
adem van de communisten in de nek wilde de PvdA hoe dan ook een politiek 
van voldongen feiten in de Indonesische kwestie voorkomen, waarvoor Neher 
garant moest staan. Neher vertrok op verzoek van het kabinet al op 29 novem
ber 1947 naar Indië, teneinde de reorganisatie van de Nederlands-Indische 
regering, met name de instelling van het Collegiaal Orgaan, voor te bereiden 
in afwachting van de formele instelling van dit Orgaan. Neher bleef vervolgens 
in Indië, waar hij met ingang van 1 maart 1948 met Van Vredenburch optrad 
als Gedelegeerden van het Opperbestuur. Tegen die datum had hij ontslag 
genomen als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. In de tussentijd 
had minister Vos wederom het departement van Wederopbouw en Volkshuis-
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vesting ad interim beheerd: in dit hoofdstuk zal diens naam dan ook regel
matig kunnen worden aangetroffen, zowel bij de behandeling van de begrotin
gen van Openbare Werken en Wederopbouw voor 1946 en 1947 als bij de 
verdediging van de begroting van Openbare Werken en Volkshuisvesting voor 
1948 (zie diens biografie in het hoofdstuk Verkeer en Waterstaat, par.I, in dit 
boek). Het optreden als Gedelegeerde van het Opperbestuur moet Neher 
weinig bevrediging hebben geschonken. Natuurlijk bezat Neher kwaliteiten, 
die hem bijzonder geschikt maakten als brug tussen "Batavia" en "Den Haag". 
Van Mook was -  evenals het kabinet in Den Haag -  zeer tevreden over deze 
rol van Neher. Aan de andere kant braken zijn rechtlijnigheid, zijn afkeer van 
compromissen en zijn ongeduld Neher op in zijn pogingen om in de slangen
kuil van het Indonesische vraagstuk enige greep op de gang van zaken te 
krijgen. Met name zijn verkeer met de Indonesiërs, die nu eenmaal vanuit en 
geheel andere cultuur handelden, viel Neher zwaar. Hoewel hij het langer dan 
Van Vredenburch heeft uitgehouden -  deze gaf er in de zomer van 1948 al de 
brui aan - ,  moest ook Neher tot de conclusie komen dat zijn functie geleidelijk 
aan inhoudsloos was geworden. Na de ingrijpende gebeurtenissen eind 1948 
en begin 1949 -  tweede politiële actie en bemoeienis Veiligheidsraad -  kwam 
Neher tot de conclusie dat er voor hem in de verdere afwikkeling van de 
Indonesische knoop geen rol meer was weggelegd. Hij gaf derhalve zijn hoge 
functie op (februari 1949). Hij keerde, zoals was afgesproken, naar de PTT 
terug. Inmiddels was sedert 1 maart 1948 een nieuwe minister van Weder
opbouw en Volkshuisvesting, de derde binnen het bestek van de korte pe- 
riode-Beel, aan getreden, namelijk de PvdA-burgemeester van Zaandam, mr. 
J. in 't Veld.3

Met Joris in 't Veld (1895-1981) had de PvdA een waardige evenknie van 
Neher gevonden. De in Dubbeldam geboren In 't Veld was, meer nog dan zijn 
voorganger, een ervaren bestuurder ten dienste van zijn partij. Als Neher was 
hij een man die zichzelf omhoog had gewerkt met alle voor- en nadelen van 
dien. Na zijn MULO-opleiding was In 't Veld een lange weg van zelfstudie 
begonnen, naast zijn werk op de gemeenteadministratie van achtereenvolgens 
Dordrecht en Rotterdam. Zo heeft hij zich bekwaamd in de staatsinrichting 
en de gemeenteadministratie, wist het staatsexamen ter toelating van de 
universiteit te behalen en ging vervolgens als werkstudent rechten in Leiden 
studeren. Hij rondde deze studie in 1929 af met een proefschrift, getiteld 
"Nieuwe vormen van decentralisatie". Als minister zou hij, in aansluiting op 
het beleid van Neher, zijn voorliefde voor dit onderwerp niet verheimelijken. 
Op 1 april 1937 werd de inmiddels tot waarnemend gemeentesecretaris te 
Rotterdam opgeklommen In 't Veld benoemd tot burgemeester van Zaandam 
als opvolger van de eerste socialistische burgemeester in Nederland, K. ter 
Laan. Daarmee werd de doorbraak van de SDAP in de bestuurswereld van 
Nederland bevestigd, hetgeen na de officiële brandmerking van de SDAP als 
revolutionair en staatsgevaarlijk naar aanleiding van het gebeurde rond de 
muiterij op de "De Zeven Provinciën" in 1933 (de SDAP was op een lijst van
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Mr. J. in 't Veld (PvdA), minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in het kabinet-Beel 
vanaf 1 maart 1948 en vervolgens op dezelfde post in de kabinetten Drees-Van Schaik (1948- 
1951) en Drees II (1951-1952), op een officiële foto uit maart 1948. (Foto Spaamestad)
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voor bepaalde ambtenaren verboden organisaties geplaatst, zie in dit boek 
Band C, hoofdstuk IX, par. Vl.d, pp. 1959-1960) een ommekeer markeerde. Met 
deze benoeming werd erkend dat de SDAP in een veranderingsproces was 
gewikkeld, waarbij afscheid werd genomen van de marxistische en revolutio
naire dogma's en gekozen werd voor een plansocialisme zonder dogma's zoals 
door Hendrik de Man uitgedragen en in Nederland in het Plan van de Arbeid 
(1935) -  zie de biografie van minister ir. Hein Vos in hoofdstuk XI, Verkeer en 
Waterstaat, par. I -  en in de herziening van het partijprogramma van de SDAP 
in 1937 verwezenlijkt. Aan deze omslag van de SDAP naar een parlementaire 
niet-revolutionaire sociaal-democratische partij heeft In 't Veld het nodige 
bijgedragen. In 't Veld heeft voor en naast zijn burgemeesterschap in Zaandam
-  dat onder de oorlog vanwege zijn anti-Duitse gezindheid door de bezetter 
is onderbroken -  in vertegenwoordigende lichamen voor zijn partij een rol 
gespeeld: van 1931 -  1937 was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid- 
Holland en van 1937 -  1948 had hij met onderbreking van de oorlogstijd 
zitting in de Eerste Kamer, eerst voor de SDAP en vervolgens voor de PvdA. 
In 't Veld zou zijn departement na de periode-Beel nog -  waarin hij parlemen
tair nog slechts met de Eerste Kamer bij de afwikkeling van de begroting voor 
1948 had te maken en als hoofd van zijn departement zijn ambtenaren de 
sporen gaf en zijn beleid op kabinetsniveau en in den lande (prioriteit voor 
de bouw; produktie; decentralisatie) wist waar te maken -  gedurende twee 
kabinetten-Drees (1948-1952) besturen. Na zijn afscheid als minister nam In 
't Veld weer zitting in de Eerste Kamer. Hij bekleedde vele functies en was 
uiteindelijk lid van de Raad van State. Een uitvoerige biografische studie van 
minister In 't Veld is opgenomen in deel III van de Parlementaire geschiedenis 
van Nederland na 1945, Band B, hoofdstuk II: Wederopbouw en volkshuisvesting: 
misplaatst optimisme.4

c. Het departement en de wederopbouw en volkshuisvesting van het land

1. De overheid en de problemen bij de wederopbouw en de volkshuisvesting: 
materiaal, arbeidskrachten, "zuivere" aannemers en financiën

Het departement van Openbare Werken en Wederopbouw/Wederopbouw 
en Volkshuisvesting -  deze laatste benaming zal verder in dit hoofdstuk 
worden aangehouden -  stond met Verkeer (en Waterstaat) voor de taak het 
land na de oorlogstijd weer leefbaar en begaanbaar te maken. Verwacht zou 
mogen worden dat Wederopbouw en Volkshuisvesting met Verkeer en Water
staat de nodige aandacht zou krijgen bij de kabinetsformatie en bij het vaststel
len van de prioriteiten in de rijksbegroting. Zoals al beschreven in dit boek in 
Band A, hoofdstuk I, par. III: De kabinetsformatie van 1946, was de weder
opbouw er in de Proeve van een regeringsprogram van 17 juni 1946, dat de 
basis zou worden van de rooms-rode coalitie, bekaaid vanaf gekomen. Dat de 
wederopbouw, in het bijzonder in de geteisterde gebieden, aan de hand van 
een wetenschappelijk opgesteld herstelplan krachtig zou worden voortgezet,
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was een fraai voornemen, maar enigszins inhoudsloos zonder de bepaling van 
de financiële prioriteit ervan. In de Troonrede van 23 juli 1946 werd de weder
opbouw, die in de regeringsverklaring conform de Proeve was genoemd, 
aangevuld met het voornemen ook de wederopbouw van gebouwen van 
geestelijke en culturele betekenis en van bedrijfsgebouwen de nodige aandacht 
te geven. Hoe dit voornemen zich verhield tot de andere sectoren van het 
overheidsbeleid werd niet duidelijk gemaakt. Dat betwijfeld kon worden of 
deze voornemens uitvoerbaar waren, bleek uit de passage in deze Troonrede, 
gewijd aan de bouw van nieuwe woningen. Deze bouw zou worden bevor
derd, zodra de aanvoer van materialen dit mogelijk zou maken. De aankondi
ging van een financiële regeling voor de bouw van woningen door particulie
ren was in dit kader enigszins gratuit. In de Troonrede van 1947 was de 
weerslag van de benarde situatie van het land af te lezen: bij de verwezenlij
king van een bouwprogramma, dat op de beschikbare arbeidskrachten en 
materialen was afgestemd en dat de meest urgente werken zou bevatten, zou 
de woningbouw op de eerste plaats staan. De indiening van een wetsontwerp 
ter regeling van de wederopbouw werd aangekondigd. Al met al waren de 
Proeve van een regeringsprogram, de regeringsverklaring en de Troonredes 
uit de periode-Beel wel erg vaag respectievelijk omineus geweest over de 
aanpak van de wederopbouw van het land en de woningbouwproduktie. In 
de genoemde paragraaf over de kabinetsformatie van 1946 en hiervoor in deze 
paragraaf is al aangegeven dat de bezetting van de ministerspost van dit 
departement geen voorwerp van grote politieke zorg is geweest. Men moet 
derhalve tot de conclusie komen dat in de genoemde stukken meer aandacht 
werd besteed aan de inrichting van het sociaal-economisch leven in de toe
komst, dan aan het herstel van het land op dat moment, dat alles in de 
schaduw van het al overheersende Indonesisch probleem.

Die geringe politieke aandacht voor wederopbouw en woningproduktie 
stond in schrille tegenstelling met de harde cijfers aan schade en achterstand, 
met name op het terrein van de volkshuisvesting, waartoe in deze inleiding 
de aandacht -  conform die in het parlement -  grotendeels beperkt zal blijven. 
De achterstand in de woningproduktie ten opzichte van hetgeen door de 
bevolkingsgroei en de minimumeisen aan bewoonbaarheid werd bepaald, 
dateerde al van de vooroorlogse tijd en was door de oorlogstijd en de daarin 
afgekondigde bouwstop (met ingang van 1 juli 1942) en de geleden schade aan 
opstallen alleen maar verscherpt. Ook in de Eerste Wereldoorlog had het tekort 
in de aanvoer van bouwmaterialen zich laten voelen in het inzakken van de 
bouwmarkt. In november 1919 werd dientengevolge bij de eerste rijkswoning
telling het tekort aan woningen, zowel voor de opvang van de groeiende 
bevolking als ter vervanging van onbewoonbaar verklaarde woningen, geschat 
op 100.000 woningen. Anders dan na 1945 kon het land, dat ongeschonden 
de Eerste Wereldoorlog was doorgekomen en verhoudingsgewijs behoorde tot 
de welvarende landen, na die oorlog echter vrij snel de woningbouwproduktie 
fors opvoeren, waarbij in 1927 een jaarproduktie van 50.000 woningen werd
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gehaald. De totale produktie van woningen in de periode 1920-1945 bedroeg 
884.700 woningen. Een deel van deze produktie was besteed aan de huisves
ting van arbeidersgezinnen, zoals in de voorbeeldige aanpak in Amsterdam 
onder SDAP-wethouder Wibaut. De crisistijd had echter een sterke terugslag 
op de plannen om het woningtekort voor de laagst betaalden op te heffen. 
Hetzelfde gold voor de uitvoering van de Landarbeiderswet-1919, welke onder 
meer voorzag in woningbouw voor de landarbeiders met steun van de over
heid. De financiële problemen voor Rijk en gemeenten hebben er ook voor 
gezorgd dat van vernieuwing van oude stadswijken en krotopruiming in de 
jaren 1920-1945 te weinig terecht was gekomen. Per jaar werden er 6.500 
woningen afgebroken wegens bouwvalligheid, wat bij een totaal bestand van
2.2 miljoen woningen in 1939 te laag was. Geconstateerd moest worden dat 
in de crisisjaren onvoldoende is geprofiteerd van de uitzonderlijk lage bouw
kosten om grote saneringen door te voeren.5 Het resultaat was dat het bouw
volume in de vooroorlogse tijd ruim had voorzien in de huisvesting van de 
beter betaalden -  er was zelfs van een overschot van woningen voor deze 
categorie sprake - ,  terwijl de achterstand zich vooral liet voelen voor de laagst 
betaalden (zoals landarbeiders) en in de vervanging van krotten. Wel bood het 
bestand aan woningen voor de beter gesitueerden de mogelijkheid tot inwo
ning door derden, waarvoor in de periode-Beel de Woonruimtewet-1947 ter 
vervanging van een reeks besluiten de wettelijke basis bood. De achterstand 
in de woningproduktie was natuurlijk door de oorlogstijd vergroot: het 
bouwvolume viel scherp terug en vanaf juli 1942 (voor civiele werken) stil. 
De oorlogsschade en de eisen ten gevolge van de snel groeiende bevolking 
hebben de achterstand in de woningproduktie en de overige bouw verscherpt.

De Tweede Wereldoorlog heeft Nederland veel materiële schade berokkend. 
Van de Westeuropese landen die door de Duitsers waren bezet, was Neder
land er verhoudingsgewijs het slechtst aan toe. In dit boek is al verhaald -  
Band A, hoofdstuk II, par. III.4.b: De herstelbetalingen -  dat Nederland eind
1945 bij de westerse Grote Mogendheden, belast met de afhandeling van de 
oorlogsschade van onder meer de voormalige door Nazi-Duitsland bezette 
Westeuropese landen ten laste van de westerse bezettingszones in Duitsland, 
een claim ten bedrage van 25 miljard gulden, naar prijzen van 1938, heeft 
ingediend. Naast de omvangrijke schade op economisch gebied (plundering) 
en aan de verkeerssystemen en de waterstaatswerken (inundaties) was de 
schade aan de bouwwerken van het land een van de belangrijkste posten in 
deze claim, zowel de directe schade door oorlogshandelingen als indirecte, 
zoals het uitslopen van woningen in de laatste oorlogsjaren -  vooral de 
hongerwinter 1944-1945 -  van de bezettingstijd in de grote steden van het 
westen van het land, Amsterdam voorop (5.264 woningen gesloopt). Van de
2.2 miljoen woningen waren er 82.561 geheel verwoest, 38.684 zwaar bescha
digd en 388.299 licht beschadigd. Eenvoudige glasschade, beschadigde daken 
en dergelijke golden niet als aanwijzing voor de categorie "licht beschadigd". 
Daarnaast was er de schade aan kerken (respectievelijk 200, 705 en 1.029),
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scholen (voor lager onderwijs waren de cijfers respectievelijk 200, 1.354 en
1.824), ziekenhuizen (respectievelijk 3,253 en 223), boerderijen (respectievelijk 
8.612, 5.718 en 32.832) en de gigantische schade aan bedrijfsgebouwen (ruw
weg geschat op respectievelijk 18.000, 6.000 en 35.000).6 In tegenstelling tot 
de periode onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog was van een 
snel herstel van de bouwproduktie geen sprake: bouwmaterialen, machines 
(transport naar en van, alsook op de bouwplaats) en arbeidskrachten waren 
schaars. Wat de bouwmaterialen en de machines betrof was de snel oplopende 
achterstand in de bouwwereld, vooral van woningen (vervanging van geheel 
of zeer zwaar verwoeste woningen; nieuwbouw) niet terug te voeren op het 
gebrek aan scheepsruimte of aan industriële produktie van bepaalde goederen 
voor de bouw, maar op het gebrek aan buitenlandse betaalmiddelen om op 
de wereldmarkt te kopen. Hout, ijzer (betonijzer), glas, cement en kolen voor 
de steenfabrieken werden onvoldoende aangevoerd wegens het deviezen- 
gebrek, dat Nederland voor de oorlog niet had gekend. Het uitvallen van het 
handelsverkeer met Duitsland (hout, ijzer, cement, kolen) was hierbij een van 
de belangrijkste tegenvallers (zie voor dit onderwerp ook in dit boek Band A, 
hoofdstuk II, par. III.3). Aan de deviezenproblemen van het land en de oplos
singen -  leningen, waaronder de befaamde Wereldbanklening-1947; handels
krediet, waarbij België voorop liep; de Marshall-hulp -  ervan is de nodige 
aandacht besteed in hoofdstuk IV (par. V.l-3) in dit boek (Band B). Ook is 
elders in dit boek (Band B, hoofdstuk V, par. Ill.d) erop gewezen dat terwille 
van de goede economische betrekkingen in Benelux-verband in een enkel geval 
(de produktie van vlak glas) soms moest worden afgezien van de start van 
eigen produktie met het oog op zelfvoorziening; slechts sporadisch kon de 
voorziening buiten de markt om worden geregeld (Nederland kreeg bijvoor
beeld uit Duitsland hout aangeboden in het kader van de herstelbetalingen). 
Het deviezengebrek zorgde er voor dat de aanvoer van bouwmaterialen bij 
de verdeling van de deviezen conform het door De Nederlandsche Bank in 
de praktijk uitgevoerde deviezenbeleid van de regering (zie Band B in dit 
boek, p. 1039) moest worden ingepast in de behoefte aan grondstoffen en 
hulpmiddelen voor de industriële produktie, aan voedsel en kleding en aan 
gebruiksartikelen. Voorop stond in die tijd de economische weerbaarheid van 
het land, zodat slechts een klein deel van de beschikbare betaalmiddelen kon 
worden gebruikt voor de bouwnijverheid. Deze nijverheid moest als sector 
weer kunnen worden ingepast in de macro-economische mogelijkheden van 
het land -  waartoe een bouwplan werd opgesteld - ,  die onder meer prijs
opdrijving van materiaal en arbeid moest voorkomen. Het materiaalgebrek 
werd nog verscherpt door de papierwinkel die met de distributie van de 
schaarse goederen als cement en glas, hout en bouwijzer gemoeid was. Het 
departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting had, blijkens berichten 
van geërgerde ambtenaren aan gretige journalisten, een bizarre strijd te leveren 
met de Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid, die -  het is reeds eerder 
aangegeven in dit boek in Band B, hoofdstuk V, par. Ill.a, p. 1285 -  zorgden
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voor de distributie van goederen over het bedrijfsleven, om wat materiaal los 
te krijgen voor de wederopbouw en het herstel.7 De aanvoer van materiaal 
was dan ook een veel gehanteerd excuus voor de wat tegenvallende resultaten 
van de wederopbouw, twee jaar na de bevrijding; eveneens was er een gebrek 
aan arbeidskrachten (zie hieronder). De onzekerheid op financieel terrein, met 
name over de vergoeding van de oorlogsschade, speelde ook een belangrijke 
rol bij de vertraging van de wederopbouw (zie verderop). Bovendien vereiste 
de afwikkeling van de aangiften voor de vergoeding van de oorlogsschade een 
enorme administratie: de schade moest, na aangifte, worden getaxeerd, waarna 
kon worden beslist over herstel (afhankelijk van de bovengenoemde materiaal- 
toewijzing) en de financiering ervan (bij zware schade of algehele verwoesting 
was deze administratieve weg nog veel ingewikkelder). Het kwam er derhalve 
op neer dat de overheid door een vergunningensysteem gekoppeld aan de 
verschillende regelingen voor de financiering van herstel, wederopbouw en 
nieuwbouw van woningbouw en utiliteitsbouw in de gehele materie regelend 
moest optreden, aldus de verdediging door de minister van Openbare Werken 
en Wederopbouw bij het eerste begrotingsdebat in het parlement na de oorlog.

Dat het kleine bouwvolume -  wederopbouw; nieuwbouw -  niet ten volle 
kon worden gerealiseerd, werd bovenal veroorzaakt door het gebrek aan 
geschoolde bouwvakarbeiders, vooral in de ernstig verwoeste streken in het 
zuiden en oosten van het land. Een deel van dit tekort was te wijten aan het 
beslag dat de militaire organisatie ook op jeugdige bouwvakkers legde om 
Indië te behouden voor de nieuwe Rijksstructuur. Een ander deel van dit 
tekort was terug te voeren op de zeer lage beloning in de bouw, waardoor 
industriële banen met hun soms aantrekkelijke neveninkomsten (zwart, soms 
in natura) werden geprefereerd. De druk om tot zwarte beloning over te gaan 
was derhalve in de bouwwereld groot. Loonsverlaging was dan ook niet aan 
de orde. De intrekking op 1 juli 1946 van de beschikking van het College van 
Rijksbemiddelaars van 12 november 1945 om een groot aantal gemeenten in 
de meest geteisterde gebieden vanwege de moeilijke omstandigheden voor de 
werknemers in een hogere loonklasse te plaatsen, was in dit verband bepaald 
onverstandig. De vakorganisaties van de betrokken bouwvakkers, niet gekend 
in de bedoelde loonsverlaging, kwamen in het geweer; in de betrokken 
gemeenten werd het werk neergelegd. Begin september 1946 werd het conflict 
door bemiddeling van de Stichting van de Arbeid beëindigd: de bouwvakkers 
trokken aan het langste eind.8 Hun macht was op dat moment bijzonder groot. 
Afgezien van de schaarste aan en beloning van de bouwvakkers waren er de 
nodige problemen met de inzet en produktiviteit van de beschikbare arbeids
krachten. Zo was het slechts beperkt mogelijk om bouwvakkers van elders 
naar de zwaar getroffen gebieden in Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland 
te halen, omdat dit meebracht dat men aldaar het onderdak (wederopbouw- 
kampen) moest organiseren en reiskosten moest betalen. Het werken elders 
werd de bouwvakarbeiders aantrekkelijk gemaakt door de reisuren als werk
uren te honoreren. Bouwvakkers werden, mits werkzaam in eigen beroep of
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in een ander vak, niet gedwongen naar elders te vertrekken, zodat men het 
wel aanlokkelijk moest maken. Het verlies aan werkuren door het reizen was 
onvermijdelijk en de kosten werden aanvankelijk geaccepteerd als noodzake
lijk. De overheid heeft nog wel geprobeerd om ongehuwden onder de kamp
bewoners slechts eens in de 14 dagen te laten reizen, maar dat stuitte op 
dergelijke bezwaren dat zij hiervan heeft moeten afzien. Het leek beter er naar 
te streven zo spoedig mogelijk van het hele systeem af te raken. Materiaal- en 
geldgebrek beperkten overigens deze kostbare inzet van arbeidskrachten van 
elders in de geteisterde gebieden, al waren er halverwege 1947 60 kampen met 
ca. 7.000 arbeidskrachten voor de wederopbouw in gebruik -  waaronder 
enkele complete kampen, geschonken door Zwitserland -  en kwamen er nog 
steeds kampen bij. Ongetwijfeld hebben deze kampen bijgedragen aan de 
wederopbouw van het land, al was de inzet van arbeidskrachten niet altijd 
even optimaal: de centralistische bureaucratie wist bijvoorbeeld arbeidskrach
ten uit Venlo in Arnhem onder te brengen en omgekeerd arbeidskrachten uit 
Arnhem in Venlo. Zo schoot men natuurlijk weinig op. De kampen hebben 
verder een slechte naam gehad: de omstandigheden in veel van die kampen 
waren namelijk weinig verheffend. De accommodatie was vaak ten enenmale 
onvoldoende -  vooral op sanitair gebied -  en het eten soms ronduit oneetbaar. 
Enkele stakingen van kampbewoners moesten de nodige aandacht voor hun 
probleem -  waaronder ook een totaal gebrek aan vertier -  afdwingen, want 
"Den Haag" had aanvankelijk op de klachten niet gereageerd. De demoralisa
tie in die kampen was derhalve groot, hetgeen de arbeidsproduktiviteit niet 
bepaald ten goede is gekomen. Ook op dit gebied hebben de bouwarbeiders- 
bonden zich laten gelden. Speciale bestuurders werden belast met de beharti
ging van de belangen van de bouwvakkers in deze wederopbouwkampen. De 
bonden hebben ook getracht wat meer vertier in de kampen te brengen en 
bovendien te zorgen voor goed gereedschap voor de arbeiders. Dat die weder
opbouwkampen met hun naar geloof en politieke richting zeer verdeelde 
bevolking, die bovendien minstens een week van huis was, ook de nodige zorg 
van allerlei (verzuilde) diensten opriep ter bescherming van het geestelijke en 
morele heil van deze bevolking, sprak vanzelf. Een Centrale Commissie voor 
de Culturele verzorging van arbeiders in Arbeidskampen (C.C.C.A.), onder 
leiding van het Tweede Kamerlid A.M. Joekes (PvdA), heeft het werk van 
kerken en sociale organisaties binnen de kampen gecoördineerd en waar 
mogelijk gestimuleerd. De problemen met de wederopbouwkampen, gevoegd 
bij de grote uitgaven voor de reis- en verblijfkosten, hebben er voor gezorgd 
dat het fenomeen maar een kort leven heeft gehad. Aanvankelijk paste de 
overheid de reis- en verblijfkosten bij -  voor Walcheren kwam dit neer op 35 
gulden per week per persoon voor 1.500 arbeidskrachten (weekloon: max. 45 
gulden) - ,  maar in 1947 werd dit gaandeweg, met uitzondering van Walcheren 
en Zeeuws-Vlaanderen, losgelaten om een efficiëntere inzet van materiaal en 
arbeidskrachten door de aannemers uit te lokken. De kampen kwamen dan 
ook geleidelijk aan leeg te staan. De regering besloot in augustus 1947 om deze
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Wederopbouwkamp te Venlo, gefotografeerd in 1946. (Foto Cas Oorthuys/Nederlands 
Fotoarchief Rotterdam)

3771



XI. Wederopbouw en Volkshuisvesting

Wederopbouwkamp te Venlo, 1946. Interieur met stapelbedden. (Foto Cas Oorthuys/Neder
lands Fotoarchief Rotterdam)
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Wederopbouwwerkers aan het werk, vermoedelijk 1946: muurdelen van noodwoningen 
worden van tenen (takken) in elkaar gezet. (Foto Cas Oorthuys/Nederlands Fotoarchief 
Rotterdam)
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De bouw van noodwoningen in volle gang (vermoedelijk begin 1946 gefotografeerd), ergens 
in Nederland (Venlo?). (Foto Cas Oorthuys/Nederlands Fotoarchief Rotterdam)
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Naast herstel van beschadigd onroerend goed en infrastructuur was de bouw van noodwonin
gen onmiddellijk na de bevrijding een van de belangrijkste opgaven voor de bewoners van 
de wederopbouwkampen en voor de overige bouwvakarbeiders in het land. Hier een foto 
uit begin 1946 van een complex noodwoningen, gereed voor bewoning (Venlo?). (Foto Cas 
Oorthuys/Nederlands Fotoarchief Rotterdam)
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kampen voor allerlei andere doeleinden, zoals de huisvesting van het departe
ment van Wederopbouw en Volkshuisvesting zelf, in te zetten. Op 1 januari 
1950, toen er nog 700 bouwvakkers in de wederopbouwkampen stonden 
geregistreerd, werden de kampen opgeheven. Overigens: er is wel gedacht aan 
de toewijzing van woonruimte aan bouwvakkers in bepaalde getroffen ge
meenten, maar dat stuitte bij de enorme schaarste aan woonruimte in deze 
gemeenten op veel verzet (de toewijzing van nieuwbouw in sommige geteister
de streken aan wederopbouwambtenaren was al omstreden genoeg). Het is 
de metselbaksteen- en kalkzandsteenindustrie, die begin 1948 ten gevolge van 
het gebrek aan brandstof en arbeidskrachten nog slechts op 50% van de 
capaciteit draaide, als belangrijkste bouwindustrie wel gelukt van de minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 een extra-contingent van 
200 woningen voor de huisvesting van de begeerde arbeidskrachten in deze 
industrietak in de wacht te slepen, terwijl daarnaast de overheid ook nog 
financieel zou bijspringen bij de door de fabrikanten in deze industrietak te 
nemen maatregelen tot produktieverhoging.9

De arbeidsproduktiviteit, toch al laag door de geringe mechanisatie en de 
onregelmatige aanvoer van bouwmaterialen, had niet alleen te lijden onder 
de problemen met de inzet van de beschikbare arbeidskrachten, maar ook 
onder de gevolgen van de stilstand van de bouw in de jaren 1942-1945 op de 
scholingsgraad, de ervaring en de arbeidsdiscipline van deze arbeidskrachten. 
Overleg van minister Neher met vertegenwoordigers van de vakcentrales in 
het voorjaar van 1947 bracht bovendien de nodige knelpunten bij de inzet van 
arbeiders in de wederopbouw aan het licht, zoals het gebrek aan de nodige 
werkkleding, schoeisel en voedseltoewijzing voor de categorie zwaar werk, 
die eveneens van invloed waren op de arbeidsproduktiviteit. Juist de voorzie
ning in deze behoeften stuitte in 1947 op de groter geworden deviezenproble- 
men van het land, waardoor zelfs een verlaging van de rantsoenen voor 
sommige voedselartikelen moest worden toegepast (zie in dit boek: Band C, 
hoofdstuk VII, par. Il.a, pp. 1537-1538). Het gebrek aan bouwvakkers heeft 
minister Neher overigens niet weerhouden om bij gelegenheid van de discussie 
in het kabinet op 9 april 1947 over emigratie te stellen dat ook geschoolde en 
ervaren werkkrachten moesten kunnen emigreren, omdat volgens hem het 
land met minder mensen moest trachten uit de nood te komen (zie in dit boek 
Band B, hoofdstuk VII, par. IlI.e, p. 1569). Minder mensen betekende namelijk 
ook minder druk op de woningmarkt. Bij gebrek aan transportmogelijkheden 
en deviezen is de emigratie in de periode-Beel praktisch beperkt gebleven tot 
enkele duizenden boeren en tuinders, derhalve zonder schade voor het be
schikbare aantal vaklieden, ook bouwvakkers, in het land. Om het tekort aan 
bouwvakkers het hoofd te bieden heeft de regering soms verrassende beslissin
gen moeten nemen. Zo is begin 1948 in het kabinet de vraag aan de orde 
gekomen of gastarbeiders uit Duitsland, waar de ellende immers zeer groot 
was, voor de bouw konden worden ingezet. Concreet ging het om een aan
vrage uit Groningen voor een 30-tal stukadoors. Hoewel minister van Justitie
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Een van de oorzaken voor de geringe bouwproduktie was het gebrek aan bouwmaterialen, 
zoals bakstenen. Zo moesten veel steenfabrieken, die door de oorlog zwaar beschadigd waren, 
eerst worden opgebouwd, zoals deze opname van een steenfabriek in Opheusden getuigt. 
Maar niet alleen de tijdelijke uitschakeling van een deel van de steenfabrieken zorgde voor 
een gebrek van bakstenen voor de bouw. Ook moesten soms bakstenen worden geëxporteerd 
om aan andere nog dringender gewenste goederen te kunnen komen (zie voor de problemen 
in de goederenvoorziening en het bilaterale handelsverkeer na de bevrijding: Band B van de 
serie-Beel, hoofdstuk V, par. IILa). (Foto Cas Oorthuys/Nederlands Fotoarchief Rotterdam)
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Van Maarseveen (KVP) van deze inzet van Duitsers in de bouw slechts 
problemen verwachtte en ook minister van Sociale Zaken Drees (PvdA) de 
nodige bezwaren onderkende, moest volgens diezelfde minister Drees de strijd 
tegen de woningnood het zwaarst wegen. Het kabinet besloot in de toelating 
van een beperkt aantal gastarbeiders uit Duitsland -  zonder gezinnen en vlak 
bij de grens te houden -  ten behoeve van de bouw te bewilligen. Eerder is in 
dit boek (Band A, hoofdstuk II, par. III) erop gewezen dat de bepaling van een 
houding tot Duitsland na de bezettingstijd de Nederlandse natie zwaar is 
gevallen: enerzijds werd een grondige afkeer jegens Duitsland en de Duitsers 
gekoesterd en waren plannen voor verwijdering van alle Rijksduitsers uit 
Nederland gemaakt en eisen op het terrein van grenscorrecties/mijnbeheer en 
van herstelbetalingen bij de Grote Vier als bezettingsautoriteiten in Duitsland 
ingediend, anderzijds werd er bij diezelfde Mogendheden op aangedrongen 
de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland zo spoedig mogelijk 
te normaliseren. De kabinetsbeslissing omtrent de toelating van Duitse gast
arbeiders ter bestrijding van de woningnood -  mede een gevolg van de Duitse 
bezetting van het land -  paste in de wens uit goed begrepen eigenbelang de 
relaties met de Duitsers waar nodig en mogelijk te normaliseren.10 Overigens: 
de Duitse gastarbeiders werden gewoon betaald voor hun werk; in landen als 
de Sovjet-Unie en Frankrijk waren Duitse krijgsgevangenen ingezet bij de 
wederopbouw van de door de Duitse furie veroorzaakte schade. Nederland 
heeft de Duitse bezettingsmacht echter zo snel mogelijk -  vaak op gestolen 
vervoermiddelen -  laten vertrekken.

Naast het gebrek aan arbeidskrachten in de bouw moet ook worden gewe
zen op de problemen met sommige bouwondernemingen ten gevolge van hun 
werkzaamheden ten behoeve van de bezetter. Voor zover al bedoelde "foute" 
ondernemers waren gezuiverd en hun bedrijven onder beheer waren gesteld 
van het Nederlands Beheersinstituut (NBI), had deze zuivering de nodige 
stagnatie gebracht in de continuïteit van de bedrijfsvoering -  de onderbeheers- 
tellingen waren niet altijd even gelukkig voor de bedoelde bedrijven; de 
uiteindelijk na het justitiële onderzoek getroffen maatregelen of strafopleggin
gen konden het bedrijf soms de nekslag bezorgen - ,  waardoor hier en daar 
sprake kon zijn van een zeker tekort aan "niet-foute" bedrijven om het werk 
te klaren. Van de door het NBI beheerde "foute" bedrijven waren de bedrijven 
die tijdens de oorlog waren ontstaan, uitgesloten van het uitvoeren van werk; 
de bedrijven die bij het uitbreken van de oorlog bestonden en onder beheer 
waren gesteld, dienden voor inschrijving op een werk vergunning te hebben. 
Daarnaast konden worden onderscheiden aannemers wier bedrijf onder beheer 
gesteld was geweest en die al dan niet voorwaardelijk buiten vervolging waren 
gesteld na behandeling van hun zaak voor tribunaal of bijzonder gerechtshof, 
en aannemers wier bedrijf niet onder beheer was gesteld en die nochtans als 
collaborateur waren aangeklaagd. Op papier zag dat er allemaal strenger uit 
dan in werkelijkheid. In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de 
begrotingen van Openbare Werken en Wederopbouw voor 1946 en 1947 was
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immers niet voor niets gesteld dat van de voorgenomen uitschakeling van alle 
weermachtsaannemers, totdat de zuiveringscommissies uitspraak zouden 
hebben gedaan, niets was terecht gekomen. Veel Kamerleden wensten dat aan 
"onzuivere" aannemers geen opdrachten van rijkswege zouden worden 
gegund. Wat dacht de regering op dit punt te doen, aldus luidde algemeen 
de vraag. De overheid, toch al in geldnood en er op uit prijsopdrijving te 
voorkomen, kwam voor een dilemma te staan: moest een opdracht van 
rijkswege aan een "foute" ondernemer in de bouw worden gegund, indien hij 
de goedkoopste was? Juist door de collaboratie hadden de "foute" bedrijven 
vaak de beste outillage en meest ervaren werkkrachten, zodat deze soms 
goedkoop konden inschrijven. Het vraagstuk, waarop ook veel leden van de 
Tweede Kamer hadden gedoeld, spitste zich toe op de onder beheer gestelde 
bedrijven, die werk mochten verrichten. Volgens sommige berichten zouden 
deze bedrijven doelbewust te laag inschrijven om de opdrachten binnen te 
halen en zo weer mee te kunnen doen. Het probleem was overigens dat slechts 
in een beperkt aantal gevallen van collaboratie verdachte aannemers het tot 
onder-beheer-stelling en tot zuivering was gekomen. In veel gevallen moest 
men leven met het feit dat van collaboratie verdachte en beschuldigde aan
nemers hun bedrijf uitoefenden. Wat kon de regering in dit soort gevallen 
doen?

In het kabinet is dit vraagstuk -  los overigens van het Voorlopig Verslag 
van de Tweede Kamer -  in het najaar van 1946 aan de orde gesteld. Blijkens 
de notulen heeft dit vraagstuk de nodige verdeeldheid in de gelederen ge
zaaid, juist vanwege het tekort aan "zuivere" bedrijven voor de wederopbouw. 
Zo waren minister van Sociale Zaken W. Drees (PvdA) en diens partijgenoot 
minister van Financiën dr. P. Lieftinck van mening dat de aannemer moest 
worden getroffen in persoon of vermogen, maar dat de bedrijven nodig waren 
voor de wederopbouw. Hiermede waren de minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening S. Mansholt (PvdA), de minister van Verkeer ir. H. Vos 
(PvdA) en de minister van Economische Zaken dr. G.W.M. Huysmans (KVP) 
het oneens. Op 25 november 1946 werd besloten dat bij gering prijsverschil 
de gunning voor overheidsopdrachten aan de zogeheten "goede" bedrijven 
zou worden toegewezen, ook al hadden deze bedrijven niet het laagst inge
schreven. In de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de 
Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling van de begrotingen voor 
1946 en 1947 van het onder zijn beheer gestelde departement van O.W. en W. 
heeft de minister a.i., Vos, het kabinetscompromis bekend gemaakt. Bepaald 
was dat inschrijvingen van onder beheer gestelde bedrijven op werken, die 
van het departement van O.W. en W. uitgingen of door dit departement 
(mede) gefinancierd werden, konden worden aanvaard; indien evenwel het 
prijsverschil met een hogere inschrijving, gedaan door een bedrijf dat niet 
onder beheer was gesteld, relatief klein was, kon worden goedgekeurd dat het 
onder beheer gestelde bedrijf bij de gunning werd gepasseerd. Ter zake van 
de bedrijven van aannemers wier bedrijf onder beheer gesteld was geweest,
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zou worden gehandeld afhankelijk van de uitspraak van tribunaal of bijzonder 
gerechtshof. Soms was het de bedrijven bij uitspraak verboden gedurende een 
bepaalde tijd werken uit te voeren. Inzake van collaboratie verdachte bedrijven 
meende de regering de vraag op te moeten werpen of de aanklacht alleen 
voldoende reden was om een dergelijk bedrijf als laagste inschrijver te pas
seren. Een aanklacht was nog geen veroordeling; bovendien kostte de afwikke
ling van een zuiveringsgeval zeer veel tijd. Bij het departement van O.W. en 
W. werd de gedragslijn gevolgd dat inlichtingen werden ingewonnen bij de 
Politieke Recherche-Af delingen, afdeling Economische Collaboratie (PRA-C), 
van de Bijzondere Rechtspleging (zie hierover in dit boek: Band C, hoofdstuk
VIII, par. I.g, p. 1671). Alleen als die inlichtingen in alle opzichten ongunstig 
zouden luiden, zou de inschrijving terzijde worden gelegd. Deze tamelijk 
milde houding in de kwestie van de gunning van overheidsopdrachten (of 
mede door de overheid gefinancierde opdrachten) aan "foute" aannemers
bedrijven heeft bij de beraadslaging over de begrotingen van O.W. en W. voor 
1946 en 1947 in de Tweede Kamer enkele reacties losgemaakt. Van Sleen 
(PvdA) heeft op 10 december 1946 in deze Kamer opgemerkt dat de "foute" 
aannemers, die door de opdrachten van de bezetter hun materieel hadden 
kunnen redden, kennelijk hun bevoorrechte positie konden behouden. Om zich 
na de onder-beheer-stelling weer in te werken en in het bedrijfsleven ingescha
keld te blijven, gingen veel van deze bedrijven volgens hem over tot inschrij
vingen op een niveau dat zij zich in gewone omstandigheden niet zouden 
kunnen permitteren. Dank zij de winsten uit de oorlogstijd konden deze 
aannemers zich deze inschrijvingen, ja zelfs een vorm van dumping-politiek, 
veroorloven, aldus Van Sleen, die de minister op dit punt tot een nader 
standpunt uitnodigde. Dat standpunt moest ook wat meer duidelijk maken 
over het relatief kleine prijsverschil, dat er toe zou kunnen leiden om over
heidsopdrachten te gunnen aan het iets duurdere "goede" bedrijf. Het liberale 
Kamerlid Hacke, die zelf lid was van de Centrale Zuiveringsraad voor het 
Bedrijfsleven, heeft bij dezelfde gelegenheid weliswaar verklaard dat de 
zuivering van het bedrijfsleven een hoogst ingewikkelde en daarom slepende 
zaak was, maar toch ook gepleit voor duidelijkheid ten gunste van het "goede" 
bedrijf. Zo vond hij dat de "vrijwillige" bunkerbouwers moesten worden 
uitgesloten van overheidsopdrachten. Alleen zo was volgens hem de stemming 
onder de "goede" aannemers, die nadeel hadden ondervonden van hun 
houding in de oorlogstijd, te verbeteren. Minister a.i. Vos heeft op 11 december
1946 verklaard dat hij dumping-praktijken van onder beheer gestelde bedrij
ven, mits daarvan positieve bewijzen voorhanden waren, zou doen nagaan. 
Over de mogelijkheid om bij aanbestedingen niet de laagste inschrijving te 
nemen, wijdde Vos niet uit. Hij bleef er bij dat het voor de overheid vrijwel 
onmogelijk was een regeling te maken voor de handelwijze tegenover bedrij
ven die gecollaboreerd hadden en niet onder beheer waren gesteld. Zelfs 
inzake de voorgenomen informatieronde bij de betrokken justitiële instanties 
moest men volgens de minister voorzichtig zijn "en niet te ver gaan". De
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oplossing lag volgens hem dan ook in de snelle werking van de Zuiverings
raad en het NBI, een verklaring die in het licht van de uitspraken van de 
kenner van de materie, het Kamerlid Hacke, tamelijk loos was. Dat het depar
tement van O.W. en W. slechts incidenteel kon ingrijpen, moeten alle Kamer
leden begrepen hebben. Waar de vervolging van de economische collaboratie 
op zou uitdraaien -  na het doorhakken van de knopen bij de vervolging van 
de politieke collaboratie in de zomer van 1946 -  kon iedereen wel bevroeden: 
op massale seponering van de lichte gevallen (zie Band C, pp. 1671-1677). 
Precies als zoveel andere "foute" bedrijven konden ook de "foute" aanne
mersbedrijven, zeker als ze niet onder beheer waren gesteld, voortgaan met 
hun werk, ook voor de overheid, zoals het Tweede Kamerlid Haken (CPN) 
op 10 december 1946 correct had geconcludeerd.11

Een apart probleem bij de wederopbouw en nieuwbouw van woningen (en 
andere opstallen na de oorlog) was de financiering ervan. De bouwkosten 
waren namelijk sterk gestegen en bedroegen -  arbeids- en materiaalkosten, 
alsook in geval van nieuwbouw de grondprijzen meegerekend -  ruim het 
drievoudige van 1938/39 bij de aanvang van de periode-Beel, waarna deze 
kosten nog iets opliepen. In deze bouwprijzen werden niet alleen de verande
ringen van het loon- en prijspeil ten opzichte van die van vóór de oorlog en 
de schaarste aan materialen en bouwgrond weerspiegeld, maar ook de door 
gebrek aan mechanisatie en transport weinig geoliede bouwmethoden die de 
bouw traineerden. De arbeidsproduktiviteit in de bouw was laag. Toch moest 
er worden gebouwd. Bij herbouw en herstel van panden deed zich voor de 
eigenaren ervan de vraag voor of waar mogelijk niet beter gewacht kon 
worden tot de bouwkosten wat waren gezakt en hoe de definitieve vergoeding 
van de oorlogsschade er zou uitzien teneinde te kunnen beoordelen in hoe
verre schulden terwille van herstel of herbouw konden worden aangegaan. 
Daarbij kwam -  precies als voor nieuwbouw -  de vraag naar de omvang van 
de aanslag van de bijzondere belastingheffing (zie in dit boek Band B, hoofd
stuk IV, par. Il.l.a-b) en naar de vrijgave van het geblokkeerde geld (Band B, 
hoofdstuk IV, par. II.2.a~b) van particulieren/ondernemers aan de orde bij de 
overweging welk kapitaal uit eigen kas voor herstel/herbouw/nieuwbouw 
voorhanden was. Bij de gegeven -  wellicht tijdelijke -  hoge bouwkosten kon 
bij omvangrijk herstelwerk en bij herbouw/nieuwbouw de vraag naar de 
rentabiliteit van het pand (in geval van huur of als bedrijfspand) of naar de 
verkoopwaarde in de toekomst worden gesteld. Voor eigenaren (particulieren; 
instellingen)/niet-bewoners speelde bij de overweging van de financiering van 
herstel, herbouw of nieuwbouw van panden de huurpolitiek van de regering 
een belangrijke rol.

Het was juist op het punt van de huurpolitiek dat het kabinet-Beel de 
verhuurderds in de kou liet staan en potentiële investeerders afschrok. Pas 
onder het volgend kabinet werd de sprong gewaagd om de huren voorzichtig 
aan te passen aan het algemene prijspeil. Met de in dit boek eerder beschreven 
(Band B, hoofdstuk VI, par. VI.c) loon- en prijsstop van 4 oktober 1946 was
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immers ook een huurstop afgekondigd. Daarmee werden de huren gefixeerd: 
voor oude woningen gold het Huurprijsbesluit-1940 (Verordeningenblad 1940, 
nr. 237), dat -  met ingang van 27 december 1940 -  de huren voor deze wonin
gen op die van 9 mei 1940 vastlegde; overtreding van het besluit was strafbaar 
ingevolge de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet van 1939. De secretarissen- 
generaal hebben van hun bij dit besluit uit 1940 gegeven bevoegdheden om 
nadere voorschriften ter uitvoering van dit besluit te geven, gebruik gemaakt 
in het Huurprijsuitvoeringsbesluit-1941 (Nedl. Stscrt., 3 december 1941, nr. 236), 
waarbij onder meer de Prijzenbureaus voor Onroerende Zaken in het leven 
werden geroepen. Deze bureaus konden in individuele gevallen de juiste 
huurprijs bepalen en verzoeken om afwijking van het Huurprijsbesluit-1940 
behandelen. De hoofden van dienst van bouw- en woningtoezicht in 60 aange
wezen gemeenten werden als "bureaus" aangemerkt; beroep was mogelijk op 
de s.g. van Binnenlandse Zaken. Een tweede uitvoeringsbesluit was het Huur- 
prijsbesluit Nieuwbouw-1944 (Nedl. Stscrt. 1944, nr. 18), dat voorzag in door 
prijzenbureaus vast te stellen huren voor de nieuwbouw (sedert 27 december 
1940 gebouwde woningen), die een netto rendement van 4% van het geïnves
teerde kapitaal (kapitaalrente toentertijd: 3-3,5%) moest garanderen. Een 
noodzakelijk complement van de huurp rij sregelingen was het Huurbescher- 
mingsbesluit-1941 (Verordeningenblad 1941, nr. 81), in werking getreden op 26 
april 1941, waarbij de secretarissen-generaal van Justitie en Binnenlandse 
Zaken de gronden om een huurder tot ontruiming te nopen hebben beperkt 
tot een vijftal, waarvan wanbetaling, onbehoorlijk gebruik of de behoefte aan 
dringend eigen gebruik de voornaamste waren. Vorderingen tot ontruiming 
met het oog op een hogere huurprijs of een ander en hoger voordeel dan 
wettelijk geoorloofd werden op voorhand afgewezen; tegen rechterlijke 
beslissingen in ontruimingsgedingen stond geen hoger beroep of cassatie open, 
dan cassatie in het belang van de wet. De ontwrichting van het economisch 
leven, gevolg van de oorlog, heeft ook geruime tijd na de bevrijding genoopt 
tot ingrijpende maatregelen met betrekking tot distributie en prijsbeheersing, 
derhalve ook op het terrein van de verdeling van woonruimte en de huren. 
De continuering van de oorlogsregelingen op het gebied van de huren en de 
huurbescherming was voor de hand liggend; de bepaling van de huren op die 
van 9 mei 1940 niet. De bevriezing van de huren op dat tijdstip, zoals onder
streept in de loon- en prijsstop van 1946, was namelijk inconsequent: de lonen 
waren immers na de bevrijding met max. 25% ten opzichte van 10 mei 1940 
wél verhoogd. Aanpassing van de huren was dan ook niet te ontgaan, zeker 
niet nadat in 1947 een vacantie toeslag en een "stille loonronde" waren toege
staan als compensatie voor de gestegen prijzen (zie in dit boek Band B, 
hoofdstuk VI, par. Vl.d en f). Op de huurstop is in de periode-Beel slechts met 
de Huurprijsuitvoeringsbeschikking-1948 (Nedl. Stscrt. 1947, nr. 242) een kleine 
bres geslagen: met ingang van 1 februari 1948 kon zonder tussenkomst van 
de prijzenbureaus de huurprijs in geval van inwoning van "derden" de huur 
met bepaalde percentages naar rato van het aantal inwonenden worden ver-
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hoogd, een logisch sluitstuk op de in dit hoofdstuk nog te noemen Woon
ruimtewet-1947 die de vordering van woonruimte en derhalve ook inwoning 
definitief regelde.

Deze huurpolitiek was in het kader van de loon- en prijspolitiek van de 
regering verdedigbaar, maar minder waar het ging om de bevordering van 
investeringen in wederopbouw en nieuwbouw. Bovendien dreigde het lage 
rendement van de woningen voor particuliere eigenaren/niet-bewoners reden 
te zijn het onderhoud van woningen te verwaarlozen. Zoals nog zal worden 
beschreven, was zelfs Vos, minister a.i. eind 1947-begin 1948, ervan overtuigd 
dat huurverhoging noodzakelijk was. Toch zou het nog enige jaren duren, 
voordat de regering het aandurfde de huren bij de tijd te bregen. Op 19 januari 
1950 werd onder eerste verantwoordelijkheid van de minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting in het kabinet-Drees-Van Schaik, In 't Veld, het 
wetsontwerp met betrekking tot regelen inzake de huurprijzen van onroerend 
goed en de bescherming van huurders (Huurwet) bij de Tweede Kamer 
ingediend. Om verwaarlozing van onroerend goed tegen te gaan en de investe
ringen in de bouw aan te moedigen -  van de bouwkosten van nieuwbouw op 
dat moment was niet meer dan een-derde rendabel -  werd een huurverhoging 
van 15% voor alle vóór 27 december 1940 tot stand gebrachte woningen 
voorgesteld. Voor deelhuren gold een proportioneel vast te stellen bedrag van 
het gehele onroerend goed. Het beginsel van het Huurbeschermingsbesluit- 
1941, dat ontruiming in slechts enkele gevallen mogelijk was, werd overgeno
men en nader uitgewerkt, met name op het punt van de betalingsverplichting 
en de wanbetaling ter bescherming van de huurder tegen ongerechtvaardigde 
aanspraken van de kant van de verhuurder. In plaats van de oude Prijzenbu
reaus voor Onroerende Zaken werd het noodzakelijk geacht dat de toepassing 
van de normen van de wet op de rechtsverhouding tussen de burgers in 
beginsel thuis hoorde bij de rechter, hetgeen ook de objectiviteit beter zou 
waarborgen. Onder druk van de Tweede Kamer is hieraan het stelsel van de 
huuradviescommissies in het rechtsgebied van elk kantongerecht toegevoegd. 
De uiteindelijke Huurwet van 13 oktober 1950 (Stbl. nr. K. 452) trad dan ook 
in de plaats van het Huurprijsbesluit-1940 met de twee uitvoeringsbesluiten 
en het Huurbeschermingsbesluit-1941.

Gegeven de hoge bouwkosten en -  in geval van verhuur -  het geringe 
rendement, konden alleen de vergoeding van de oorlogsschade (in geval van 
herbouw of herstel) en een financieringsregeling van overheidswege ter 
bestrijding van de onrendabele top (in geval van herstel van forse schade en 
van nieuwbouw) uitkomst bieden. In de periode-Beel hebben het voorschotsys- 
teem op de definitieve regeling van de oorlogsschade (Besluit op de Materiële 
Oorlogsschade van 9 november 1945, Stbl. F. 255), zoals toegepast in de 
Herstel- en Herbouwfinancieringsregeling 1946 (Besluit van het College van 
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw van 6 juli 1946), en de 
Financieringsregeling Woningbouw 1947 (Besluit van de minister van Open
bare Werken en Wederopbouw van 17 januari 1947, Nedl. Stscrt. 27 januari
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1947, nr. 18) en 1948 (Besluit van de minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting van 29 juni 1948, Nedl. Stscrt. 1 juli 1948, nr. 126, in werking 
getreden op 31 juli 1948) aldus gefunctioneerd. Om de herbouw en het herstel 
na de oorlog te bevorderen werd de vervangingswaarde toegestaan voor de 
vergoeding van de schade aan woning of bedrijfspand voor eigenaar/bewo
ner/ondernemer met een maximum van 5.000 gulden per pand; de schade aan 
de overige gebouwen werd in ieder geval voor 3.000 gulden vergoed, onder 
aftrek in geval van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon met een 
bepaald inkomen. Voor het overige gold de richtlijn: waardebepaling op 9 mei 
1940. Dat betekende dat bij zware schade of gehele herbouw gezien de geste
gen bouwkosten in afwachting van de definitieve wettelijke regeling van de 
vergoeding van de oorlogsschade de overheid diende bij te springen met 
kredieten (renteloos of rentedragend met uitzicht op kwijtschelding), die de 
herbouw en het herstel konden bevorderen (bijvoorbeeld door koppeling aan 
daadwerkelijke besteding binnen zekere termijn). De definitieve wettelijke 
regeling van de vergoeding van de materiële oorlogsschaden heeft -  zoals 
elders beschreven in dit boek (Band B, hoofdstuk IV, par. II.3.a) -  bij dit 
systeem aangeknoopt, hetgeen de continuïteit in de bestedingen heeft bevor
derd. Op soortgelijke wijze trachtte de overheid bij te springen bij nieuwbouw 
en de bouwactiviteit te stimuleren. De Financieringsregeling 1947 maakte het 
mogelijk van rijkswege bijdragen en voorschotten ten behoeve van de bouw 
van woningen door particulieren en instellingen op bepaalde voorwaarden 
(woningen/bedrijfspanden mochten niet meer dan 500 m3 bedragen; de 
bebouwing moest volgens plan geschieden; de woningen moesten worden 
verhuurd tegen door de minister vast te stellen prijzen) te verlenen. Zo werd 
een rentevergoeding voor een periode van 10 tot maximaal 15 jaren over de 
zogeheten niet-rendabele bouwkosten mogelijk gemaakt, na welke periode een 
uitkering ineens zou kunnen plaatsvinden ter grootte van het dan nog reste
rende niet-rendabele deel van de bouwkosten. In die gevallen dat belang
hebbenden niet het volle bedrag van de stichtingskosten met eigen kapitaal 
en eerste hypotheek bijeen konden brengen, voorzag deze Financieringsrege
ling 1947 in het verstrekken van voorschotten ten laste van de rijkskas via de 
gemeente onder verband van een tweede hypotheek, op voorwaarde dat de 
gemeente zich aansprakelijk zou stellen voor de betaling van de verschuldigde 
rente en aflossing. Het systeem van de bijdragen had in 1947 betrekking op 
ca. 3.500 woningen; de geldleningen onder tweede hypotheek namen geen 
grote vlucht. De herbouw van boerderijen werd op basis van de voorlopige 
financieringsregeling voor deze herbouw (1946) voor driekwart door het rijk, 
in afwachting van de definitieve schaderegeling, voorgefinancierd. Voor 
nieuwbouw van kleine boerderijen kon gebruik worden gemaakt van de 
Financieringsregeling 1947. De Financieringsregeling 1948 beperkte de maxi
male inhoud van de voor een jaarlijkse bijdrage in aanmerking komende 
woningen c.q. bedrijfsruimte tot 375 m3, betrok de huurpeilindex en de index- 
kosten van levensonderhoud in de bepaling van het niet-rendabele deel van
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de bouwkosten en van de uitkering a fonds perdu na verstrijken van de 
termijn van 10 jaar, gaf enige grotere zekerheid voor hypothecaire crediteuren 
en bepaalde de mogelijkheid van deelneming van het Rijk in verliezen op door 
gemeenten verstrekte of gegarandeerde hypothecaire leningen. Het direct 
gevolg van deze nieuwe Financieringsregeling was een grotere bereidheid van 
het hypothecaire krediet, waardoor de moeilijkheden bij de financiering van 
de particuliere woningbouw grotendeels waren overwonnen. De bedragen die 
met deze Financieringsregeling 1948 waren gemoeid, bedroegen het drievou
dige van die van de regeling uit 1947 (ca. 4.5 miljoen gulden totaal).12

De grootste last die de rijksoverheid -  na de voorschotten op de vergoeding 
van de oorlogsschade -  bij de bouwactiviteiten in het land had te dragen was 
de toepassing van de financiering ingevolge art. 56 van de Woningwet van 
1901. Dit artikel opende de mogelijkheid tot het verstrekken van voorschotten 
uit de rijkskas aan gemeenten ten behoeve van onder meer het stichten van 
woningen door woningbouwverenigingen en andere instellingen die uitsluitend 
in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting als zodanig door de 
Kroon dan wel door de gemeente zelf waren toegelaten. Het Woningbesluit 
regelde de voorwaarden voor de verstrekking van deze voorschotten. Nadat 
de herstelperiode was afgesloten en wederopbouw en nieuwbouw aan de orde 
kwamen, is in 1947 een ware toeloop op deze voorschotregeling op gang 
gekomen. Aan voorschotten werden in dit kalenderjaar ca. 400 miljoen gulden 
voor ca. 35.000 woningwetwoningen toegezegd. Dit enorme bedrag slokte de 
begrote bedragen van meerdere jaren op, zodat de gemeenten voor de verdere 
financiering van de woningwetbouw van het bouwprogramma 1948 werden 
verwezen naar de normale organen van de geld- en kapitaalmarkt (circulaire 
van de minister van Binnenlandse Zaken van 11 mei 1948). Met enige Rijks
fondsen en -instellingen heeft de regering in 1948 met succes overleg gevoerd 
om toegezegde en nog niet gerealiseerde voorschotten ex art. 56 van de Wo
ningwet voor de jaren 1946-1948 te doen vervangen door leningen door deze 
fondsen en instellingen ter verlichting van de staatsschuld. De betrokken 
gemeenten hebben in het algemeen, aangelokt ook door de gunstiger lenings
voorwaarden dan in het geval van de rijksvoorschotten, positief op deze 
mogelijkheid gereageerd. De rijksfondsen en -instellingen, wier medewerking 
was ingeroepen, hebben blijkens de Memorie van Antwoord aan de Eerste 
Kamer bij de behandeling van de begroting van Wederopbouw en Volkshuis
vesting voor 1948, een bedrag van 250 miljoen gulden voor deze leningen ter 
beschikking gesteld. Daarnaast zou de financieel geplaagde rijksoverheid de 
eigen financiële inspanningen op het begrote hoge niveau handhaven. De 
minister van Financiën dr. P. Lieftinck (PvdA) had met deze stappen de hoge 
prioriteit van de woningbouw onderstreept en alles er aan gedaan om te 
zorgen dat het voorziene bouwvolume niet door nationaal-financiële perikelen 
werd gehinderd. Voor de na 31 december 1945 gestichte woningwetwoningen 
heeft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting bij besluit van 29 
juni 1948 de Beschikking Bijdragen Woningwetbouw 1948 (Nedl. Stscrt. 1948,
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nr. 126) uitgevaardigd, waarbij ter uitvoering van het Woningbesluit regels 
werden gegeven voor de bepaling van de jaarlijkse exploitatiekosten en de 
huur van de betrokken gemeenten om in aanmerking te kunnen komen voor 
de bijdrage van het Rijk zoals bedoeld in het genoemde Woningbesluit. Naast 
de Financieringsregeling 1947 en 1948 voor de particuliere woningbouw werd 
met deze Beschikking voor de woningwetbouw de onrendabele top, gegeven 
de gestegen bouwkosten en de huurbepalingen, door middel van een rijksbij
drage bestreden.13 Verder had het Rijk zeer beperkte financiële lasten (enkele 
miljoenen guldens) uit de toepassing van de premieregeling voor verbetering 
van bestaande arbeiderswoningen (circulaire van de minister van Binnenlandse 
Zaken van 23 juni 1938) en de daarop volgende (1948) premieregeling woning
verbetering en -splitsing (60% premie -  driekwart rekening Rijk en een kwart 
rekening gemeente) in geval van woningen die niet via de Woningwet waren 
gefinancierd en niet onder de regeling van de oorlogsschade en niet onder de 
Woonruimtewet-1947 vielen.14 De opsomming van de verschillende bijdragen 
uit de rijkskas (voorschotten op oorlogsschaderegeling; financieringsregelingen 
particuliere woningbouw; financiering woningwetbouw; premieregeling wo
ningverbetering en -splitsing) geeft een idee van de enorme inspanningen van 
het Rijk om de woningbouw op gang te krijgen en de bestaande woningen voor 
bewoning geschikter te maken. Voor herstel en wederopbouw van bedrijfsge
bouwen (niet-boerderijen), kerken, ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen 
en overige categorieën opstallen waren afzonderlijke regelingen in afwachting 
van de definitieve regeling van de vergoeding van oorlogsschade geldig (zie 
ook in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. II.3.a-b).

Naast de overheidssteun bij de directe vormen van herstel, wederopbouw 
en nieuwbouw was er in de periode-Beel een snel stijgend bedrag gemoeid 
met de voorbereiding van herbouwplannen, namelijk ten behoeve van weder- 
opbouwonteigeningen. Naarmate de verschillende grote herbouwplannen in 
het beginstadium van uitvoering kwamen, moest er steeds meer onteigend 
worden voor urgente woningbouw. Vanaf de bevrijding tot eind 1948 bedroe
gen de vastgestelde schadeloosstellingen voor onteigeningen volgens het 
Wederopbouwbesluit F. 67 een totale som van 23.4 miljoen gulden.15 Met de 
wettelijke regeling van de mogelijkheid om onroerende zaken als vergoeding 
voor onteigening van dergelijke zaken ten behoeve van de wederopbouw (11 
juli 1947, Stbl. H. 241), die in dit hoofdstuk elders nog aan bod zal komen, 
werd gepoogd de kosten van de wederopbouw te beperken en zo mogelijk 
met gesloten beurzen onteigeningen voor de wederopbouw af te doen. Al met 
al was een enorm bedrag met herstel, wederopbouw en nieuwbouw gemoeid, 
waarbij de overheid in ieder geval organisatorisch (goedkeuringen) en in veel 
gevallen ook financieel -  zoals hierboven opgesomd -  betrokken was. In 1946 
was voor een bedrag van 420 miljoen gulden voor dit doel goedgekeurd en 
daadwerkelijk verwerkt, in 1947 -  met een lange vorstperiode -  een bedrag 
van 518 miljoen gulden en in 1948 een bedrag van 1.101 miljoen gulden, 
waarbij de werken van Rijkswaterstaat en werken van 500 gulden of lager,
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werken waarvoor geen of zeer weinig bouwmaterialen werden verwerkt 
(grond- en baggerwerken, sloopwerken, verstraten) en werken zonder Rijks
goedkeuring (onderhoudswerkzaamheden, zoals door schilders; werken van 
lagere publiekrechtelijke lichamen) niet waren begrepen.16 De toewijzing van 
het bouwvolume voor de verschillende categorieën bouwwerken -  naast 
herstel, herbouw en voorzichtige nieuwbouw van woningen en boerderijen
-  geschiedde uiteraard met inachtneming van zekere prioriteiten, waarbij de 
verzorging van handel en nijverheid de nodige voorrang had en wederopbouw 
van openbare gebouwen en ambtelijke instellingen bewust werd vertraagd. 
Niet altijd kon de publieke opinie -  zoals weerspiegeld in het parlement -  deze 
prioriteitstelling volgen, zoals in het geval van de bouw van een massief 
bankgebouw van de Rotterdamsche Bankvereeniging NV (sinds 1946: Rotter
damse Bank NV) aan de Coolsingel in het verder lege hart van Rotterdam. De 
herhaalde klachten over de prioriteiten bij de verdeling van het bouwvolume 
kunnen reden zijn geweest voor minister In 't Veld om kort na zijn aantreden 
duidelijkheid te verschaffen. Bij gelegenheid van de behandeling van zijn 
begroting voor 1948 door de Eerste Kamer maakte hij in de Memorie van 
Antwoord bekend dat alle bouwwerken op het gebied van nijverheid, handel 
en verkeer, die geen belangrijke bijdrage leverden aan de economische positie 
van het land, zonder meer zouden worden afgewezen. Ditzelfde gold voor alle 
bouwwerken op het gebied van ontspanning, behalve indien met zeer geringe 
kosten en materiaalgebruik een zeer gewenste ontspanningsgelegenheid 
gerealiseerd kon worden. De stichting van gebouwen van cultureel belang 
moest in het algemeen uitgesteld worden. Daarnaast moest in een minimum- 
behoefte van gebouwen voor gezondheidszorg en hygiëne, eredienst en 
opvoeding worden voorzien. Kortom: alles werd gezet op de overwinning van 
de woningnood, naast de voorziening van alleen de hoogst noodzakelijke 
bouw voor de industrie, handel en verkeer, alsook van de genoemde mini- 
mumbehoefte. Naast de vrijwel tegelijkertijd genomen maatregelen ten behoe
ve van de financiering van de woningwetbouw (de hiervoor genoemde inzet 
van middelen van rijksfondsen en -instellingen) en de toezegging van een 
herziening van de financieringsregeling 1947 ten behoeve van de particuliere 
woningbouw heeft minister In 't Veld met deze verklaring veel duidelijkheid 
geschapen over het traject van de bouw in de eerstvolgende jaren. Dat was 
nodig, want -  zoals nog zal worden beschreven -  de cijfers over de bouwpres- 
taties in 1947 waren zo weinig hoopvol, dat de maatschappelijke en parlemen
taire onrust hierover begon op te lopen. De verdeling van de beschikbare 
woningen over de bevolking was uiteraard ook voorwerp van grote ergernis: 
hoewel de regeling om ambtenaren (ook beroepsmilitairen) met het oog op 
het verplaatsingskostenbesluit en het gebrek aan vervoersmogelijkheden 
voorrang te geven bij de verdeling van woonruimte niet zonder logica was, 
was de maatschappelijke onrust hierover te voorzien, te meer daar de aange- 
kondigde vermindering van het ambtenarenapparaat niet veel had opgeleverd 
(in dit boek: Band B, hoofdstuk IV, par. 1.3, pp. 883-884) en klachten over het
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relatief luxueuze leven van sommige ambtenaren -  zoals op het punt van het 
eigen vervoer -  herhaaldelijk werden geuit (zie in dit boek onder hoofdstuk 
XII, par. I, Verkeer en Waterstaat en de voortgang in het herstel).17

2. De resultaten gewogen: noodwoningen, imuoning, woningdoorstroming en 
woningsplitsing kunnen de maatschappelijke onrust over de woningproduktie niet 
wegnemen

Wat was nu de uitkomst van deze organisatorische en financiële inspannin
gen van het Rijk op het gebied van herstel, wederopbouw en nieuwbouw, in 
het bijzonder op het terrein van de woningbouw, het grootste knelpunt? De 
prioriteit van de regering in de eerste jaren na de oorlog (1945-1946) werd 
gegeven aan het herstel van de bestaande woningen en overige gebouwen en 
aan de bouw van noodwoningen, noodwinkels en noodboerderijen. Zeker het 
herstel van beschadigde woningen was in de eerste jaren na de oorlog ondanks 
de vele handicaps voorspoedig verlopen. Op 31 mei 1947 waren er van het 
aantal zwaar en licht beschadigde woningen nog slechts 7.156 onbewoonbaar 
ten gevolge van de oorlogsschade.18 Tegenover het aantal geheel verwoeste 
woningen (meer dan 82.000), het nog onbewoonbare restant aan zwaar bescha
digde woningen en de door de oorlogstijd opgelopen achterstand in nieuw
bouw kon aanvankelijk weinig meer dannoodwoningbouw worden geplaatst, 
waarnaast duurzame woningbouw pas met ingang van het kalenderjaar 1948 
goed op gang kwam. De nieuwbouw onmiddellijk na de bevrijding van het 
land was derhalve aanvankelijk beperkt tot de bouw van noodwoningen, 
noodboerderijen en enkele noodwinkels. Het Noodvolkshuisvestingsbesluit 
van 12 april 1945 (Stbl. F. 47), dat bij KB van 18 oktober 1945 (Stbl. F. 234) 
verlengd werd tot een jaar na de inwerkingtreding, maakte het mogelijk in 
afwijking van de voorschriften van de Bouw- en Woningverordening tot 
noodwoningbouw over te gaan, waarbij voorschotten en bijdragen van over
heidswege konden worden verleend, mits de noodwoning slechts voor een 
termijn van ten hoogste tien jaar voor bewoning zou worden gebruikt (de 
minister van Openbare Werken en Wederopbouw kon volgens besluit F. 234 
in bijzondere gevallen voortzetting van bewoning telkens voor een termijn van 
één jaar toestaan). In de periode 1945-1946 werden aldus met steun van het 
Rijk en de betrokken gemeente, in het geval van particulieren, en met bijdragen 
en voorschotten van overheidswege in het geval van woningbouwverenigingen, 
op basis van dit besluit in gemeenten met meer dan 20% schade aan de wo
ningvoorraad door verwoesting of zware beschadiging in totaal 10.229 nood
woningen gebouwd. Ten behoeve van de landbouwende bevolking werden, 
zo mogelijk op basis van nog intact gebleven funderingen en met gebruik
making van materialen van de vernielde boerderijen, onder supervisie van het 
Bureau Wederopbouw Boerderijen van het departement van Openbare Werken 
en Wederopbouw/Wederopbouw en Volkshuisvesting, eveneens met steun 
van de overheid 4.563 noodhuisvestingen en 6.150 noodstallen op de 9.053 
getroffen landbouwbedrijven neergezet tegen een gemiddeld bedrag van 4.000
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gulden, waarbij de eigenaar een bijdrage a fonds perdu moest leveren en zich 
bij voorbaat akkoord moest verklaren met een voor zijn bouwplan naderhand 
vast te stellen definitieve financieringsregeling. Deze noodwoningen waren 
uiteraard zo simpel mogelijk opgezet en in afwijking van allerlei voorschriften 
(zoals de brandveiligheid) uitgevoerd. Lichte fundering, geen etagebouw -  
hetgeen zwaardere draagmuren en zwaardere fundering zou eisen -  en geen 
luxe (vestibule, aparte tussenmuren en dergelijke) kenmerkten deze bouw. De 
grootte was beperkt tot 60 m2. De noodwoningen dienden weerbestendig te 
zijn, maar hadden in het algemeen door de gebrekkige materialen last van 
vocht en tocht. Bij sommige van deze noodwoningen is gebruik gemaakt van 
gevlochten tenen (takken), die met specielagen werden afgestreken (als muur- 
constructie), terwijl soms ook muren en tussenmuren werden uitgevoerd met 
behulp van houtwol- en houtvezelplaten. Montagebouw, bijvoorbeeld van 
muurstukken en schoorstenen, opgezet met behulp van de Engelsen, spaarde 
arbeidskrachten en voerde de produktiviteit van deze bouw op. Uit de cijfers 
blijkt dat Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland het grootste aantal nood
woningen kregen toegewezen. Een aparte gemachtigde van de noodwoning- 
bouw handelde de technische uitvoering en de materialenvoorziening namens 
het departement van O.W. en W. af. Het noodwoningbouwprogramma zelf 
was opgesteld aan de hand van de gegevens van de inspecteur van de Volks
huisvesting in overleg met deze gemachtigde.19 Hoewel de noodwoningen 
zeker in een klemmende behoefte voorzagen, is dit programma slechts kort 
en beperkt uitgevoerd. Het gebruik van materialen en arbeidskrachten voor 
dergelijke povere en zeer tijdelijk bedoelde bouw was weinig zinvol; bovendien 
konden eigenaren en gemeenten vrezen dat de noodwoningen in de weg 
stonden -  soms letterlijk -  aan claims voor "echte" woning- of bedrijfsbouw. 
Zijn de noodboerderijen en noodwinkels, vanwege de wel zeer geringe accom
modatie om een bedrijf te voeren, geheel uit het zicht verdwenen, in enkele 
gevallen hebben de beter uitgevoerde noodwoningen (zoals te Nijmegen) door 
de nodige aanpassingen de tand des tijds doorstaan en langer dan aanvankelijk 
geschat de bewoners als huisvesting gediend. Vaak zijn deze woningen thans 
gevraagd -  er wordt verzet aangetekend tegen het verdwijnen ervan -  vanwege 
de uitzonderlijk lage huren, het ruime grondgebruik en de inmiddels royale 
groenvoorziening. In dit kader dient hier op een particulier initiatief ter over
winning van de malaisestemming inzake de volkshuisvesting te worden 
gewezen. Zo heeft het Philips-concern in Eindhoven gestimuleerd dat werk
nemers in hun vrije tijd -  met de nodige administratieve en andere vormen 
van steun -  eenvoudige woningen (met zo min mogelijk hout erin verwerkt) 
bouwden, die onder de bouwers werden verloot voor huur of koop.

De oplevering van duurzame traditionele nieuwbouw startte eerst in 1946, 
toen 1.744 nieuwbouwwoningen gereed kwamen. De omslag lag in 1947, het 
jaar dat de oplevering van nieuwbouw van woningen -  waarvoor in veel 
gevallen in 1946 de fundamenten waren gelegd -  eindelijk goed op gang 
kwam en plannen en procedures voor omvangrijke nieuwbouw van woningen
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De opbouw van muren van noodwoningen op basis van gevlochten tenen (takken), die met 
specielagen werden afgestreken. Naast deze weinig duurzame en voor het Nederlands klimaat 
slecht geëigende nood woningbouw, werden in montagebouw (bouwdelen van beton) ook 
betere noodwoningen gebouwd. Montagebouw werd ook gebruikt bij de bouw van houten 
noodwoningen, die in bouwdelen uit Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavië werden aange
voerd. (Foto Spaamestad)
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Houten noodwoningen in montagebouw in aanbouw, Venlo 1946. (Foto Cas O orthuys/N eder
lands Fotoarchief Rotterdam)
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Op de foto een complex houten noodwoningen te Venlo(?)/ 1946. (Foto Cas O orthuys/N eder

lands Fotoarchief Rotterdam)
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De eerste noodwoningen -  in betonbouw uitgevoerd -  bewoond, Venlo 3 mei 1946. (Foto 
Spaam estad)
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Een noodboerderij bij Tiel wordt in bedrijf genomen (vermoedelijk 1946). (Foto Cas O orthuys/ 
Nederlands Fotoarchief Rotterdam)
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De nood op het gebied van het verschaffen van onderdak aan de bevolking, bedrijven, 
scholen, m edische instellingen en kerken kan het best worden gedemonstreerd aan de hand 
van een luchtfoto van een door de oorlog zwaar gehavende stad, in dit geval Nijmegen. Door 
het per ongeluk uitgevoerde geallieerde bombardement van 22 februari 1944 en door de 
verwoestingen bij de bevrijding in september 1944 had Nijmegen, precies als Rotterdam ten 
gevolge van het Duitse bombardement van 14 mei 1940 en andere door de oorlog zwaar 
getroffen steden als Rhenen, Middelburg en Arnhem, zijn stadshart verloren. Na de terugkeer 
van de geëvacueerde bevolking moest door middel van inwoning, inrichting van provisorische 
woningen en gebouwen, noodwoningen en noodwinkels getracht worden het leven op gang 
te houden. Deze foto dateert vermoedelijk uit begin 1946: voor de noodwinkels aan het 
Kelfkensbos -  zie volgende pagina -  zijn nog slechts eenvoudige funderingen gelegd (zie 
midden boven). (Foto Gemeentearchief Nijmegen)
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Noodwoningen te Nijmegen aan de Kopse Hof, 1955. De noodwoningen zouden vaak langer 
dienst m oeten doen dan aanvankelijk was gedacht. (Foto Gemeentearchief Nijmegen)

N oodwinkels te Nijmegen aan het Kelfkensbos bij de Waalbrug, 1947. De neringdoenden 
m oesten, in afwachting van de herinrichting van de stad en de toewijzing van het verlof tot 
wederopbouw op basis van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden (Band B, hfdst.IV, 
par.II.3.a), in deze winkels de klanten bedienen. M et de bescheiden welvaart van die dagen 
liepen de noodwinkels overigens niet al te zeer uit de pas. (Foto Gemeentearchief Nijmegen)
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waren voorbereid. In 1947 konden dan ook 9.243 woningen worden toege
voegd aan het woningbestand, hetgeen slechts een deel was van hetgeen was 
voorgenomen. De problemen op het gebied van materialen en arbeidskrachten, 
alsook de problemen bij de financiering ervan gegeven de gefixeerde huren 
en de beperkte overheidssteun bij de exploitatie, waren nog groot. In 1948 
echter konden 36.269 woningen, waarvan 825 in zogeheten duplex-uitvoering 
(huizen die door twee gezinnen voorlopig konden worden gebruikt), worden 
af geleverd. Circa 5% van de in 1948 gebouwde woningen was te rangschikken 
onder de rubriek montagebouw. Die montagebouw, ten dele ook al toegepast 
voor de bouw van noodwoningen (zie hiervoor), leverde wel een versnelling 
van de bouw op, maar moest door het hoge cementgebruik alsook door de 
problemen om deze industriële bouw behoorlijk op gang te krijgen (gebrek 
aan machines en transport) beperkt blijven. In overgrote meerderheid betrof 
deze produktie in 1948 woningwetwoningen. Met deze vanaf 1947 eindelijk 
op gang gekomen produktie aan woningen was de strijd tegen de woningnood 
nog maar zwak ingezet. Al voor de oorlog was een jaarlijkse produktie van
42.000 woningen nodig om de toename van de bevolking en de opruiming van 
krotten te kunnen opvangen. In 1947 werd uitgegaan van een tekort van
300.000 woningen ten gevolge van de uitval van een deel van de woningvoor
raad door de oorlog en de achterstand in de woningproduktie: tegen het 
directe verlies van ca. 130.000 geheel verwoeste of zwaar beschadigde wonin
gen stond gedurende de oorlog een nieuwbouw van 60.000 woningen, waaruit 
een netto achteruitgang tegenover de vooroorlogse woningvoorraad van 70.000 
woningen kon worden berekend; door het niet bouwen in een deel van de 
bezettingstijd en ten gevolge van de oorlogsverwoestingen in de eerste jaren 
na de oorlog was de achterstand op 230.000 woningen te schatten. Het tekort 
aan 300.000 woningen was geen absoluut gegeven. Door de ruimte op de 
vooroorlogse woningmarkt moest de werkelijke achterstand worden geschat 
op 250.000, hetgeen ook overeenkwam met de 250.000 onvrijwillige gezins- 
samenwoningen die in de periode-Beel werden geteld. Om het door de oorlog 
en de afwikkeling van de oorlog veroorzaakte tekort aan woningen weg te 
werken en evenals voor de oorlog de toenemende vraag van de bevolking naar 
woningen en de noodzaak van krotopruiming (ook van noodwoningen na 
enige tijd) het hoofd te kunnen bieden, zou een jaarlijkse produktie van 60.000 
tot 70.000 woningen gedurende meer dan een decennium nodig zijn, aldus de 
sedert eind 1946 door het departement van O.W. en W ./W . en V. regelmatig 
verspreide berekeningen.20

Al met al betekenden deze cijfers aan gewenste en gerealiseerde woning
bouw dat de woningnood in de periode-Beel nog steeds toenam, zij het minder 
dan in de jaren 1942-1946. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
a.i., ir. H. Vos (PvdA), heeft eind januari 1947 bij de bespreking in het kabinet 
van het bouwplan-1947 -  dat nog voorzag in de bouw van 28.000 nieuwe 
woningen (uitkomst: 9.243!) -  al gezegd dat de bouwplannen onvoldoende 
waren om de bevolkingsaanwas op te vangen. Vos, die zich regelmatig
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bezorgd heeft getoond over de bevolkingsaanwas in Nederland, analyseerde 
dat driekwart van de woningnood te wijten was aan de bevolkingstoename 
en slechts voor een kwart op het conto van de bezettingstijd was terug te 
voeren. Bijna een jaar later moest Vos, wederom als waarnemend minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, het kabinet confronteren met de sombere 
vooruitzichten van de bouwnijverheid voor 1948, aangescherpt door het gebrek 
aan buitenlandse betaalmiddelen. Om aan de woningbouw voorrang te 
verlenen moesten andere bouwwerken voorlopig niet in uitvoering worden 
genomen, zoals scholenbouw. De minister van O.K. en W., de KVP-er Gielen, 
kreeg te horen dat de scholen in Nederland moesten worden gesplitst in 
morgen- en middagscholen. Kort na het aantreden van minister In 't Veld 
werd vastgelegd dat de overheidsinvesteringen in de bouw zouden worden 
beperkt en zouden worden gereserveerd voor tijden van laagconjunctuur (de 
uit de bezettingstijd daterende regelingen voor de vergoeding van de oorlogs
schade en de wederopbouw van publiekrechtelijke lichamen waren onmiddel
lijk na de oorlog geschorst en vervolgens vervallen verklaard; onder intrekking 
van het wetsvoorstel tot regeling van deze materie van 29 maart 1946, dat 
voorwerp van massieve kritiek van de Tweede Kamer was geworden, is op 
18 mei 1948 een nieuw voorstel aanhangig gemaakt, dat op 25 januari 1951 
het Staatsblad, nr. 23, bereikte; in de periode 1940-1950 was slechts een zeer 
beperkt bedrag als voorschot op deze regeling besteed aan de vergoeding van 
de oorlogsschade en de wederopbouw van publiekrechtelijke lichamen; zie 
hierover in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. II.3.b). Aan de maatschappe
lijke sector van de bouw -  woningbouw, bouw van ziekenhuizen en scholen
-  zou alle voorrang worden gegeven; de produktieve sector -  handel, industrie 
en landbouw -  zou op de tweede plaats komen; weg- en waterbouw, zomede 
verkeer, kwamen op de derde plaats. Ook minister Fiévez (Oorlog; Marine a.i.) 
was het met het geven van prioriteit aan de woningbouw eens: hij moest zich 
immers verantwoorden voor een al te royaal beslag op de overheidsbestedin
gen voor 1948. Het kabinet besloot ten behoeve van de vastgestelde prioriteiten 
een additionele import van 100.000 ton cement (uit België) uit de laatste 
reserves toe te staan. Minister van Financiën dr. P. Lieftinck (PvdA) wilde de 
bouwnijverheid in geen geval gestagneerd zien en was bereid de benodigde 
deviezen te fourneren. Tevens werd besloten dat bepaalde overheidsbouw zou 
worden nagelaten, dat vooral de sector verkeer moest inleveren (geen beton- 
banen meer) en dat het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
voorlopig in een barakkenkamp zou worden ondergebracht. De woningbouw 
is, toen nog geen volledig beeld was gekregen van de toewijzing van de 
Marshall-hulp voor Nederland voor 1948, wel getemporiseerd, maar In 't Veld 
heeft met aftreden gedreigd als de woningbouw werkelijk zou terugvallen. 
Andere departementen werd gevraagd hun bestedingen ten behoeve van de 
woningbouw te besnoeien. Het is niet onmogelijk dat het kabinet hiermede 
reageerde op de maatschappelijke kritiek op de wederopbouw en de aanpak 
van de woningnood, zoals die ook in het parlement bij de behandeling van
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Dat de situatie niet alleen op het gebied van de volkshuisvesting, maar ook inzake de 
voorzieningen voor het onderwijs na de oorlog in bepaalde delen van het land zorgwekkend 
was, toont deze foto van een noodschooltje ergens in het zuiden van het land. Men kon dan 
wel overgaan tot het dubbele gebruik van bestaande schoolgebouwen (morgenscholen; 
middagscholen) om de nood te lenigen, maar in sommige door de oorlog getroffen plaatsen 
stond geen enkel schoolgebouw m eer overeind. (Foto Charles Breijer/N ederlands Fotoarchief 
Rotterdam)
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In 1948 betrok het ministerie van W ederopbouw en Volkshuisvesting een barakkenkamp aan 
de Van Alkemadelaan in Den Haag. Dit barakkenkamp was toentertijd gebouwd van over
bodig geworden wederopbouwkampen en zou later enige keren worden gerenoveerd. De 
onderbrenging van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting in dit barakken
kamp symboliseerde de in 1948 gestelde prioriteiten in het bouwprogramma, waarin de 
ambtenaren van dit ministerie zich -  in samenhang ook met de heftige parlementaire en 
maatschappelijke kritiek op het beleid van dit departement in de wederopbouwjaren -  
noodgedwongen jarenlang hebben moeten schikken: eerst woningen, dan bedrijven, scholen, 
ziekenhuizen en kerken e.d. en tenslotte ambtelijke behuizing. Deze foto, met het hoofdkantoor 
van de ANWB naast de barakken, dateert van 1 november 1990, enkele jaren voordat het 
inmiddels omgedoopte ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
zou verhuizen (1992) naar opvallende eigentijdse nieuwbouw aan de Rijnstraat, naast het 
Centraal Station in Den Haag. (Foto G eosens/Fotoarchief ministerie V.R.O.M.)
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de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 was geuit en 
in dit hoofdstuk nog nader zal worden beschreven. Met name de katholieke 
zuil had zich -  tot en met het episcopaat, zoals verderop zal worden beschre
ven -  over de huisvestingsellende uitgelaten. In het verkiezingsjaar 1948 leek 
het verstandig aan de kritiek op de regering uit de eigen gelederen tegemoet 
te komen. Het resultaat van een en ander was dat inderdaad het woningbouw- 
programma voor 1948 veel beter werd gerealiseerd dan dat voor 1947.21 Dat 
tegelijk in 1948 werd beslist om deviezen beschikbaar te stellen voor de 
emigratie van Nederlanders naar andere landen, ondersteunde de politiek van 
het kabinet-Beel om met de beschikbare middelen een uitweg uit de snel 
groeiende problemen van de huisvesting en de voorzienbare moeilijkheden 
met de werkgelegenheid te komen (zie in dit boek Band B, hoofdstuk VII, par. 
III.e, Emigratie, pp. 1571-1572). Afgezien van de communisten is door geen 
enkele groepering in het parlement verband gelegd tussen de zeer hoge, ook 
schaarse deviezen kostende, investeringen in de krijgsmacht voor het behoud 
van Nederlands-Indië in de nieuwe Rijksstructuur en de belabberde resultaten 
op het gebied van de wederopbouw van zwaar beschadigde of geheel ver
woeste onroerende goederen en de nieuwbouw van woningen, bedrijfsgebou
wen (boerderijen) en utuliteitsbouw (scholen, ziekenhuizen). In grote meerder
heid werd de prioriteit voor het behoud van Nederlands-Indië in de nieuwe 
Rijksstructuur als stutse voor de Nederlandse economie kennelijk ondersteund. 
De parlementaire klachten over de bouwresultaten zijn dan ook zonder veel 
geblikker van "tanden" (moties) geuit.

Om aan de problemen op het gebied van de volkshuisvesting het hoofd te 
bieden, bleef na de noodwoningbouw en de bevordering van herstel, weder
opbouw en nieuwbouw weinig anders over dan de beschikbare woonruimte 
te verdelen over de bevolking. De Woonruimtewet-1947, vastgesteld op 4 
augustus 1947 (Stbl. H. 291), beoogde dan ook de verschillende noodregelingen 
op het terrein van de woonruimte in een samenhangend geheel onder te 
brengen en een algemene werking te geven, waarbij het college van burge
meester en wethouders een spilfunctie kreeg te vervullen. De betreffende 
regeling -  oorspronkelijk met alleen de burgemeester als centrale figuur -  is 
voorgesteld onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse 
Zaken, zonder dat de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft 
medeondertekend. Op dit eigenaardige fenomeen en op de parlementaire 
behandeling van dit wetsvoorstel zal elders in dit hoofdstuk nog afzonderlijk 
worden ingegaan. Gelet op de strekking van dit wetsontwerp, namelijk de 
bevordering van de doelmatige verdeling van de woongelegenheid, is er de 
voorkeur aan gegeven om de Woonruimtewet-1947 in dit hoofdstuk op te 
nemen. Naar de inhoud van deze wet immers ging het bij de Woonruimtewet-
1947, zoals in de Inleiding op hoofdstuk IX Binnenlandse Zaken in dit boek 
(Band C, p. 1798) al is gesteld, om een van de weinige stappen van het kabi
net-Beel om de woningnood onmiddellijk na de oorlog te bestrijden. Het feit 
dat formeel de minister van Binnenlandse Zaken de eerstverantwoordelijke
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minister bij het voorstel tot doelmatige verdeling van woonruimte was, is 
hierbij ten achter gesteld.

De Woonruimtewet-1947 had, in aansluiting op de verschillende noodrege- 
lingen, vooral de bedoeling gebruik te maken van de ruime middenstandsbouw 
die in de periode 1920-1940 tot stand was gekomen. Die bouw vormde een 
zekere buffervoorraad aan woonruimte, omdat inwoning in deze klasse van 
woningen mogelijk was. Met kleine aanpassingen kon al veel worden bereikt. 
Het leek inderdaad niet onlogisch om de woningnood langs deze weg aan te 
pakken. In Amsterdam was in de loop van 1947 zelfs een Comité voor Volks
huisvesting opgericht, onder voorzitterschap van de architect A. Ingwersen, 
dat zich ten doel stelde om de oplossing van de woningnood op korte termijn 
geheel te zoeken in een beter benutten en verbouwen van de bestaande wonin
gen en gebouwen in het land: alle openbare diensten, die potentiële woonruim
te bezet hielden, moesten in tijdelijke barakken worden onder gebracht, evenzo 
bedrijven die potentiële ruimte niet produktief benutten (bijvoorbeeld slechts 
als opslagplaats). In de zwaar getroffen gebieden van het land was deze 
voorraad aan woonruimte al lang op grond van nood regelingen gebruikt en 
bleef slechts het gedogen van een onderdak in krotten en andere voor bewo
ning niet bestemde bouwsels over. Inwoning als zodanig werd door de Cen
trale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting begin 1948 voor 
het merendeel van de gevallen zonder hygiënische en morele bezwaren moge
lijk geacht; dergelijke inwoning leverde wel ongerief op, maar werd niet 
ontoelaatbaar geacht. Erkend werd dat in tienduizenden gevallen een toestand 
aanwezig was, die tot ernstige misstanden aanleiding gaf en als ontoelaatbaar 
moest worden gekenmerkt. In die toestand kon vooralsnog geen verandering 
worden gebracht. Uit de Woning- en Gezinstelling van 31 mei 1947 bleek dat 
van alle huishoudens ruim 70% (1.7 miljoen) over een afzonderlijke woning 
beschikte en bijna 30% (725.045) met anderen samenwoonde. Trok men van 
deze becijfering de categorie alleen wonend en af, dan was de situatie dat van 
huishoudingen, bestaande uit 2 of meer personen, 74% over een afzonderlijke 
woning beschikte en 26% samenwoonde. Berekend was dat die samenwoning 
of inwoning betrekking had op 578.267 huishoudingen die in 233.250 woningen 
zaten. Van die 26% woonden niet alle huishoudingen tegen hun wil samen. 
Sommigen hadden altijd -  bijvoorbeeld ten gevolge van familiale omstandig
heden en de draagkracht -  met anderen samengewoond, zoals in het geval van 
boerenfamilies en van kinderen die hun bejaarde ouder(s) hadden opgenomen. 
Maar voor het merendeel van die inwoning gold dat die inwoning niet vrijwil
lig was. De telling van 1947 had dan ook een grote mate van woningtekort en 
woningleed aan het licht gebracht.22 Statistisch kon het allemaal wel gaan om 
gezinnen van 2 of meer personen, maar praktisch kwam het er op neer dat 
gezinnen met nogal wat kinderen bij elkaar waren gestopt en van dezelfde 
keuken en hetzelfde sanitair gebruik moesten maken, waarbij het privé-leven 
van de gezinnen onder zware druk was komen te staan. Dat overigens de 
betreffende woningen snel werden uitgewoond, was een latere zorg.
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Een andere noodmaatregel om de woningnood aan te pakken was doorstro
ming van bepaalde categorieën bewoners naar aparte instellingen voor geza
menlijke bewoning onder vrijmaking van woningen of woongedeelten voor 
gezinnen of alleenstaanden. Zo maakte het verslag van de genoemde Centrale 
Directie over 1948 melding van plannen om doorstroming van bejaarden uit 
woningen naar zogeheten pensiontehuizen voor bejaarden te bevorderen. 
Richtlijnen werden uitgevaardigd die het mogelijk moesten maken met een 
sober gebruik van materialen en arbeidstijd grote oude gebouwen of huizen 
hiervoor (weer) geschikt te maken. De kosten voor de verbouwing mochten 
in de huur worden doorberekend, daar de overheid de kosten voor centrale 
verwarming en liftinstallaties in deze pensions niet wilde meefinancieren. Van 
nieuwbouw van aparte bejaardenoorden kon natuurlijk nog geen sprake zijn. 
Opmerkelijk is dat toen ook al de sterke wens bij jongeren werd gevonden om 
zelfstandig te wonen. Daaraan kon in de woningnood van die dagen niet 
tegemoet worden gekomen. Omdat voor alleenstaanden een groter bouw
volume per hoofd vereist is dan bij de huisvesting van gezinnen het geval is, 
was besloten om slechts in zeer bijzondere gevallen tot deze speciale vorm van 
huisvesting over te gaan. Het departement had daarbij aparte huisvesting van 
jongeren, die van vitaal belang waren voor behoud of de ontplooiing van de 
economie van het land dan wel voor de bevordering van de nationale in- 
dustrialisatieplannen van primair belang waren te achten, op het oog. Zo werd 
collectieve huisvesting overwogen voor ongehuwd personeel van belangrijke 
sleutelbedrijven en van studenten in technische en aanverwante wetenschap
pen. Het betrof in dit geval ook wel nieuwbouw, die aan de hand van de 
richtlijnen voor de huisvesting van bejaarden (bouwvolume; woontechnische 
eisen) werd uitgevoerd. Een andere vorm van een noodvoorziening in het 
huisvestingsbeleid betrof de splitsing van eengezinswoningen, hetzij vanaf 
de tekentafel voor nieuwbouw, hetzij door aanpassing van bestaande wonin
gen, waarvoor de naam Duplexwoning was uitgevonden. Anders dan bij 
inwoning betrof het hier de voorziening in zelfstandige, zij het kleine, woon
eenheden. In 1948 zijn met name door de drie grootste steden hiervoor plan
nen voorbereid en deels tot uitvoering gebracht. Er werd bij de plannen mee 
gerekend dat te zijner tijd deze duplexwoningen zouden moeten worden 
veranderd in (teruggebracht tot) ruime eengezinswoningen. In 1948 waren er 
825 (nieuwe) woningen van dit type aan de woningvoorraad toegevoegd. Een 
voorbeeld voor de aanpassing van oud-bouw: een rijtjeswoning (midden- 
standstype) met beneden een woongedeelte en boven een slaapgedeelte werd 
omgewerkt tot twee woningen, een beneden en een boven. De benedenetage 
moest derhalve sanitair krijgen en de bovenetage een vorm van een keuken 
en een aparte opgang. Begin 1948 is een al eerder genoemd premiestelsel voor 
de splitsing van woningen -  tegelijk met een premie voor de verbetering van 
woningen -  van kracht geworden. Kon dit premiestelsel wellicht de financiële 
pijn verlichten, obstakel bij de woningsplitsing (en -verbetering) bleef evenwel 
de schaarste aan arbeidskrachten en materialen.23
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De herstelwerkzaamheden, de wederopbouw, de nieuwbouw, de verdeling 
van de beschikbare woonruimte en de bevordering van de doorstroming ter 
verkrijging van woonruimte voor gezinnen hebben in de periode-Beel wel enig 
soelaas gebracht op het gebied van de woningnood; de strijd tegen de woning
nood was echter nog niet verder gekomen dan het beginstadium. Schrijnend 
waren de gevallen van woningnood in die streken, welke door het oorlogs
geweld waren getroffen en waar niet veel ruime woningen (meer) stonden en 
waar de gezinsopbouw (namelijk een groot kindertal) inwoning van andere 
(grote) gezinnen moeilijk toeliet. Zulks was vooral het geval in Limburg en 
sommige streken van Gelderland. Hier waren sommige gezinnen gehuisvest 
in wat niet meer was dan een krot of stal, waartegen de overheid moeilijk kon 
optreden. Dat deze vorm van woningongerief grote demoralisatie met zich 
meebracht, lag voor de hand. Elders, in het dichtbevolkte westen des lands, 
bewoonde men de bunkers van de Atlantikwall, die in ieder geval weerbesten
dig waren! Deze wantoestanden zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo was er 
in de zomer van 1946 veel aandacht in de provinciale pers in Limburg voor 
de noodtoestanden in deze provincie, waarbij de nodige kritiek op de weder
opbouwdienst van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw niet 
achterwege is gebleven. Het landelijke katholieke dagblad De Volkskrant kwam 
eveneens met de nodige kanttekeningen bij het wederopbouwbeleid. Voor Het 
Vrije Volk, dat de Pvd A-zaak was toegedaan, was dit allemaal reden om -  met 
erkenning van de soms mensonwaardige wijze waarop mensen in Limburg 
moesten leven -  er voor te pleiten dat de kritiek binnen gemotiveerde grenzen 
zou blijven. Overdreven en soms weinig gefundeerde kritiek kon volgens dit 
blad slechts de eenheid in Nederland, die zo dringend nodig was bij de 
aanpak van de problemen, schaden. De velen die aan de wederopbouw van 
het land werkten, hadden meer recht op een eervolle vermelding dan op 
"kleinzielige en onwaarachtige kritiek". Limburg was toch waarlijk niet de enig 
getroffen provincie. "Ook de bewoners van Brabant en Zeeland, van Gelder
land, van het kustgebied en van de Wieringermeer hebben allesbehalve reden 
tevreden te zijn; maar men heeft daar blijkbaar meer dan in Limburg een open 
oog voor het feit, dat wij in Nederland nog te worstelen hebben met grote 
moeilijkheden, die onze wederopbouw remmen", aldus Het Vrije Volk.2i De 
kritiek uit het katholieke kamp op de wederopbouw, in het bijzonder in de 
voorziening van een behoorlijk tijdelijk onderdak voor de zogeheten crepeer- 
gevallen in de zwaar getroffen gebieden van het land, kreeg echter bijval -  zij 
het onttrokken aan het publiek -  van het staatshoofd, koningin Wilhelmina. 
Zij moet ontzet zijn geweest door wat ze bij gelegenheid van een bezoek aan 
Noord-Limburg en de steden Deventer en Zutphen in de zomer van 1946 had 
gezien. Zij heeft via het Kabinet van de Koningin aan het kabinet laten weten 
dat zij door deze ellende diep getroffen was en dat zij van het kabinet wenste 
te horen wat het kabinet tegen deze onmenselijke toestanden wilde doen. Beel 
heeft het verslag van de koningin van haar indrukken in het kabinetsberaad 
van 21 oktober 1946 aan de orde gesteld en bevorderd dat delegaties uit de
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Koningin W ilhelmina bij het bezoek aan Zutphen op 22 augustus 1946. Op deze foto verlaat 
de koningin het stadhuis van Zutphen m et aan haar linkerzijde de toenmalige burgem eester 
van deze stad, jhr.mr. C.C. de Jonge. Het was dit bezoek aan de bij het einde van de oorlog 
gehavende IJsselsteden Zutphen en Deventer, na haar eerder bezoek aan het zwaar door de 
oorlog getekende Noord-Limburg, dat voor de koningin aanleiding was het kabinet op de 
hoogte te stellen van haar grote betroffenheid door hetgeen zij had gezien van de ellendige 
situatie waarin talloze oorlogsgetroffenen moesten leven. Zij wilde van het kabinet vernemen 
hoe deze nood werd bestreden. (Foto Zeylem aker/collectie Stedelijke Musea Zutphen)
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N oodtoestanden op het gebied van de volkshuisvesting kort na de oorlog. Op deze foto van 
6 septem ber 1945 zijn bewoners van een kippenhok te Driel in de Betuwe vastgelegd. (Foto 
Spaamestad)
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Noodtoestanden op het gebied van de volkshuisvesting kort na de oorlog. Een bunkerwoning 
te Breskens in Zeeland met granaathulzen als omheming van het "tuinpad", vastgelegd op 
24 septem ber 1946. (Foto Spaamestad)
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ministerraad de koningin zouden inlichten over het werk dat onder handen 
was, onder meer de bijzondere maatregelen ten behoeve van een betere 
distributie van goederen in de getroffen gebieden.25 Het is niet bekend of het 
staatshoofd de plannen van het kabinet voldoende heeft geacht voor het 
oplossen van de ellende. Wel is bekend dat de koningin in de al eerder in dit 
boek (Band C, hoofdstuk XV, p. 2238) gememoreerde brief van 17 januari 1947, 
gericht aan alle ministers, onder meer de klacht heeft geuit dat de weder
opbouw te geringe voortgang maakte. Op de lijst van klachten van koningin 
Wilhelmina, ter adstructie van haar betoog dat de geringe daadkracht van de 
regering de geest van vernieuwing in het land in gevaar bracht, heeft het 
kabinet zich gedwongen gezien het beleid te verdedigen. Zo werd inzake de 
stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van het land gewezen 
op de enorme problemen die belemmerend werkten. De koningin moet niet 
bijster ingenomen zijn geweest met het zakelijke en weinig bevlogen antwoord 
van het kabinet op de reeks klachten van haar kant. Zij had toch een ander 
idee van het eensgezinde Nederland dat de naoorlogse problemen ferm zou 
aanpakken. Het is aannemelijk dat haar teleurstelling over die aanpak, juist 
ook op het zeer concrete punt van de wederopbouw, een van de vele redenen
-  samen met haar ervaringen inzake het Indië-beleid en de vrees voor de 
ontwikkelingen op internationaal terrein (zie Band D, eerste helft a, par.IV.a; 
idem, eerste helft b, pp. 3167-3169) -  is geweest bij haar wens af te treden of 
slechts aan te blijven tot en met haar Kroonjubileum, maar dan onder tussen
tijds regentschap van haar dochter, prinses Juliana. Overigens kreeg koningin 
Wilhelmina bijval in haar kritiek op het wegebbend elan in Nederland om het 
land eensgezind uit de puinhopen te laten herrijzen: zo besteedde de oud- 
verzetskrant Het Parool op 29 maart 1947 drie volle pagina's -  in een tijd van 
papierdistributie -  aan de problemen van het land onder de kop "Het gaat niet 
goed met Nederland". Maar oud-minister Ringers liet in een interview met 
een journalist van hetzelfde dagblad weten dat personen, die meenden dat het 
zo slecht ging met de wederopbouw, niet konden rekenen. Het was nu een
maal onmogelijk om een zwaar verwoest land als Nederland in enkele jaren 
uit de problemen te helpen. Zijn commentaar op allerlei klachten was: "Zal 
ik U eens een nieuwtje vertellen? Er is oorlog geweest."26

Hoezeer men ook begrip kon hebben voor de enorme problemen bij de 
wederopbouw en de (her)huisvesting van de getroffen bevolking, daarmee was 
de ellende van veel mensen niet van tafel. De woningnood werd er met al dat 
begrip niet minder door. De rooms-rode coalitie werd in de bevriende pers 
dan ook dringend gevraagd aan de volkshuisvesting bijzondere zorg te 
besteden. De overheid had inmiddels wel wat bijzondere maatregelen geno
men om de bouwnijverheid te bevorderen en het bouwvak aantrekkelijk te 
maken. Omstreden was de poging van de minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting om gedurende de maanden mei-juli 1947 de "aanbestedings- 
sluis" open te zetten, waarbij een aantal blokkades in de vrije aanbesteding 
van volgens plan goedgekeurde projecten werden opgeheven om het probleem
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van de onder-aanbesteding ten gevolge van de bureaucratie tegen te gaan. Om 
te zorgen dat arbeid en materiaal beschikbaar waren voor de hierdoor inge
zette bouwwoede, werd bepaald dat onderhoudswerkzaamheden -  behalve 
voor de rijksgebouwen! -  gedurende enige tijd verboden waren. Deze maat
regel heeft echter geleid tot een aanbestedingsgolf die ver uitging boven de 
bouwcapaciteit van het land. De gevolgen waren prijsstijgingen en zwarte 
lonen, een inefficiënte inzet van arbeidskrachten (te veel bouwwerken werden 
tegelijk gestart, hetgeen het onmogelijk maakte gespecialiseerde bouwvakkers 
fasegewijs over de bouwwerken te verspreiden), leegloop van de weder
opbouwkampen en grote problemen voor de kleine aannemers, die van het 
onderhoud van gebouwen moesten leven. De maatregel zou dan ook in de 
Kamers bij de behandeling van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 
worden gezien als een typisch produkt van een stuurloos departement. Het 
had er daarbij alle schijn van -  de berichtgeving van sommige Kamerleden 
over deze maatregel bij gelegenheid van het genoemde begrotingsdebat in de 
Handelingen volgend -  dat de problemen met deze maatregel hoogstens waren 
verplaatst: de schaarse bouwmogelijkheden werden plotseling daar benut, 
waar de aanbesteding op grond van allerlei overwegingen -  zoals financiële 
of technische -  gemakkelijker te realiseren was. Dat was vanzelfsprekend niet 
in de geteisterde gebieden, die zich dan ook terecht nog meer getroffen 
voelden. De belofte van de minister dat de hierdoor opgelopen achterstand 
in bepaalde gebieden zou worden gecompenseerd bij de volgende verdeling 
van het bouwvolume was tamelijk loos, gezien de weinig florissante vooruit
zichten van de bouw. Onomstreden was het nut van een goede vorstverlet- 
regeling voor de bouwvakarbeiders, waardoor het bouwvak aantrekkelijk 
werd gemaakt. Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 
1948 was van verschillende kanten in de Tweede Kamer op minister van 
Sociale Zaken W. Drees (PvdA) aangedrongen een dergelijke regeling, die de 
bescheiden werkloosheidsuitkering in geval van verlet door weersomstandig
heden moest vervangen, tot stand te brengen. Minister Drees kon voor zijn 
ressort een belangrijke bijdrage leveren aan de bouwnijverheid door aan te 
kondigen dat een vorstverletregeling tot stand werd gebracht, die de arbeiders 
in de bouw 90% van het vastgestelde loon in geval van verlet door weers
omstandigheden garandeerde. De financiering van deze regeling, die eind 1947 
geboren werd, was opgedragen aan drie risicofondsen (voor het bouwbedrijf; 
het stucadoorsbedrijf; het steen-, houtgraniet- en kunststeenbedrijf), die voor 
40% door de overheid zouden worden gesubsidieerd (de overheid subsidieerde 
ook bedrijven bij de kosten van een wachtgeldregeling) en voor het overige 
ten laste kwamen van de werkgevers. De overheid, die overigens voor het 
eerste jaar de fondsen met voorschotten zou helpen, was bereid de regeling 
voor de bedrijfstak bindend op te leggen, mits geen looneisen werden gesteld. 
Veel was het niet dat de overheid eind 1947 kon laten zien op het terrein van 
de bevordering van de bouwnijverheid. Die situatie vroeg alleen al om een 
maatschappelijke reactie.27
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Naarmate in de loop van 1947 de cijfers over de woningproduktie ten 
gevolge van de bijzondere omstandigheden -  deviezen- en materiaalgebrek
-  naar beneden moesten worden bijgesteld en de voorziening in levensmidde
len en eerste levensbehoeften in het gedrang leken te komen, kon ook de vraag 
aan de orde komen welke negatieve effecten de voortdurende ellende op de 
betrokken personen kon hebben. Daarbij moet de vrees voor het extremisme 
in het licht van de voor 1948 aangekondigde verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer ongetwijfeld mee hebben gespeeld. Het rooms-rode kabinet 
kreeg dan ook, na de vermaning door de koningin, nog op een ander hoog 
niveau openlijk een ernstige waarschuwing over de huisvestingsproblemen 
te horen: op zondag 16 november 1947 werd vanaf de kansels in de katholieke 
kerken een herderlijk schrijven van het Nederlandse episcopaat voorgelezen, 
waarin de gevolgen van het woonruimtevraagstuk op godsdienstig, zedelijk 
en maatschappelijk gebied hoogst ernstig werden genoemd. Gegeven de soms 
ten hemel schreiende toestanden in het land deed het episcopaat een dringend 
beroep op het Nederlandse volk een plicht te vervullen en onderdak te verle
nen aan daklozen, alsook kinderen op te nemen dan wel bij te dragen aan 
kinderopvang met geld en levensmiddelen.28 In dit schrijven kon een dringen
de aansporing aan het adres van de regering, in het bijzonder aan de katho
lieke ministers, en aan de katholieken in het parlement worden gelezen om 
alles op alles te zetten om de wederopbouw met meer elan aan te pakken en 
te zorgen dat de woningnood werd opgelost. De gezamenlijke kerken van 
Nederland kwamen bovendien begin 1948 met een rapport over de woning
nood. De politieke weerslag hiervan zal aan de orde komen in de beschrijving 
van de parlementaire behandeling van de begrotingen van Openbare Werken 
en Wederopbouw/Wederopbouw en Volkshuisvesting in dit hoofdstuk, uitge
splitst naar de onderwerpen wederopbouw en volkshuisvesting, waaraan 
afzonderlijke beschouwingen over de wetgevende arbeid op de genoemde 
terreinen in de periode-Beel zijn toegevoegd.

d. De indeling van het hoofdstuk
De debatten in de Kamers over de wederopbouw en de volkshuisvesting 

in de periode-Beel kunnen niet veel meer openbaren dan de grote zorg over 
de aanpak van de wederopbouw (centralisme) en over het uitblijven van 
werkelijke vooruitgang op het gebied van de volkshuisvesting (woningnood). 
De periode-Beel, die op talloze gebieden werd gekenmerkt door een forse 
aanpak van de problemen (men zie afzonderlijke beleidsterreinen, zoals 
beschreven in de Banden A-B-C van het project-Beel), kan achteraf beschouwd 
op het gebied van de wederopbouw in engere zin -  herstel van de schade aan 
gebouwen en infrastructuur zelf -  weliswaar een goed resultaat laten zien 
ondanks de alom bekritiseerde ambtelijke aanpak ervan, maar moet op het 
terrein van de wederopbouw in ruimere zin -  nieuwbouw ter vervanging van 
geheel verwoeste bouwwerken en het inlopen van de achterstand in de bouw 
ten gevolge van de oorlog -  als weinig succesvol worden beoordeeld, ook al
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werd de basis gelegd voor de latere successen in de strijd tegen de woning
nood. Die woningnood werd door de bevolking, blijkens enquêtes, terecht 
gezien als het grootste probleem van het land en zal in zijn alomvattende 
gevolgen voor de mogelijkheden van de levensontplooiing van het jongere deel 
van de bevolking hebben bijgedragen aan de breed levende wens onder de 
bevolking om te emigreren (zie in dit boek Band B, hoofdstuk VII, par. IlI.e). 
Het parlement heeft die zorg onder de bevolking vertolkt en suggesties 
besproken om uit de problemen te komen.

Om in dit hoofdstuk aan die zorg bij het parlement over de al te ambtelijke 
en centralistische aanpak van de wederopbouw -  en naar werd gevreesd ook 
van de nieuwbouw -  en over de prestaties in de strijd tegen de woningnood 
recht te doen is er van af gezien de debatten over het beleid van de regering 
inzake de wederopbouw en de volkshuisvesting in de Kamers bij gelegenheid 
van de bespreking van begrotingshoofdstuk IX.A thematisch verder uit te 
splitsen dan op de twee aangegeven onderwerpen. Gevreesd moest worden 
dat bij een geheel thematische uitsplitsing aan de weergave van de intensiteit 
van die debatten en de onderscheiden politieke standpunten afbreuk zou 
worden gedaan. Bovendien geschiedde er concreet te weinig om de verschil
lende thema's enige daadwerkelijke inhoud te kunnen geven. Beoogd werd 
de weergave van één lange jammerklacht in het parlement, die pas met de 
behandeling van het begrotingshoofdstuk IX.A van de Rijksbegroting voor 
1948 eindelijk serieus lijkt te worden genomen. Het beleid, zoals in deze 
inleidende paragraaf geschetst, richtte zich onder de nieuwe bewindsman (In 
't Veld) daadwerkelijk op decentralisatie van het beleid en concentratie op het 
doel: bestrijding van de woningnood. Aan de hoofdthema's -  wederopbouw 
en volkshuisvesting -  zijn in dit hoofdstuk de enkele wetsvoorstellen op deze 
terreinen gekoppeld. Zo zal worden beschreven, hoe de poging tot afzonder
lijke regeling van de wederopbouw en het voorstel tot herziening van de 
Woningwet-1901, vanwege hun al te nadrukkelijke centralistische en autoritaire 
opzet, zijn mislukt en zouden worden vervangen door een nieuw wetsvoorstel 
onder het volgende kabinet. Wel werd voor het bouwkaswezen een voorlopige 
voorziening getroffen en een voorstel ingediend ter regeling van de eigendom 
van appartementen, dat pas in 1951 het Staatsblad zou bereiken. Dat was wel 
laat, maar de trage bouw van flats voor eigenaren-bewoners liep hiermee in 
de pas. Bovendien: er was een andere oplossing voor het eigendomprobleem 
van flats (de coöperatie). Zowel de voorziening ten behoeve van het bouwkas
wezen als de regeling van de eigendom van appartementen waren bedoeld 
voor betere tijden, die van flinke nieuwbouw, ook voor particulieren-eigenaren. 
Voorlopig stond men voor de oplossing van de woningnood langs andere weg. 
Zoals in deze inleidende paragraaf beschreven had de belangrijkste wetgeving 
op het terrein van de volkshuisvesting van doen met de verdeling van de 
beschikbare woonruimte onder de bevolking (Woonruimtewet-1947). Het 
wetsvoorstel werd dan wel ingediend onder eerste verantwoordelijkheid van 
de minister van Binnenlandse Zaken, maar is vanwege de strekking ervan in
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dit hoofdstuk ondergebracht. Deze belangrijke wetgeving kan gezien worden 
als symbolisch voor de situatie op het terrein van de volkshuisvesting in de 
kort na-oorlogse periode: bij het uitblijven van de nodige nieuwbouw moest 
de bestaande woningvoorraad maar eerlijk verdeeld worden.
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a. De eerste verantwoording aan de Kamers over het wederopbouzvbeleid na de 
bevrijding: een pijnlijke confrontatie

Veel vragen en weinig concrete antwoorden in de Tweede Kamer
Het lag voor de hand dat organisatie en resultaten van de wederopbouw

dienst bij de eerste confrontatie van het kabinet met de nieuw gekozen Tweede 
Kamer na de oorlog bij de behandeling van de begrotingen van Openbare 
Werken en Wederopbouw voor 1946 en 1947 de meeste aandacht trokken; het 
volkshuisvestingsbeleid was duidelijk van latere zorg. Er bleek een brede 
ergernis te bestaan over de centralistische aanpak van het wederopbouwbeleid, 
met alle uitwassen van dien en men sprak de algemene wens uit dat de rege
ring de wederopbouw wettelijk zou regelen. Zoals op zoveel terreinen -  zie 
bijvoorbeeld op het terrein van het vervoer, hoofdstuk XII, par. I, in dit boek -  
zat men met de erfenis van het "besluitenbewind" uit de vorige periode, dat 
de medewetgevende taak van de Staten-Generaal op voorhand buitenspel leek 
te hebben gezet, tenzij de minister ook in dit geval bereid zou zijn een voorstel 
ter vervanging van het Wederopbouwbesluit F. 67 aan de Staten-Generaal voor 
te leggen. Het probleem was in dit geval ook de tijdsfactor, want bij grote 
vertraging was de wederopbouw achter de rug alvorens de beoogde Weder- 
opbouwwet zou kunnen worden afgekondigd. Inmiddels zouden dan, aldus 
de redenering van de critici van het wederopbouwbeleid, bepaalde centralisti
sche gewoonten kunnen zijn ingeslopen, die ook het huisvestingsbeleid zouden 
gaan kenmerken. Het adres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) aan de regering van 8 oktober 1946 wees dan ook op de gevoelens van 
grote rechtsonzekerheid, die voortvloeide uit de toepassing van het besluit F. 
67 en op het groeiende inzicht dat de hantering van de discretionaire bevoegd
heden door het ambtelijk apparaat van de wederopbouw zich bezwaarlijk 
verdroeg met het herrezen staatsbestel en de positie, die de gemeenten in dit 
staatsbestel innemen, zoals het ARP-Tweede Kamerlid Algera op 10 december
1946 verwoordde. De VNG heeft -  het is al in par. I.b in dit hoofdstuk vermeld
-  begin 1947 een congres aan de wederopbouw gewijd, waarbij de nodige 
kritiek op het Haagse centralisme is gespuid.

Vooral in de schriftelijke fase van de genoemde begrotingsbehandeling is 
er het nodige te doen geweest over de organisatie en bevoegdheden van het 
departement en de daaronder ressorterende diensten, in het bijzonder van het 
in de inleidende paragraaf in dit hoofdstuk al genoemde College van Alge
mene Commissarissen voor de Wederopbouw. De vraag was gewettigd of dit 
College met zijn ruime bevoegdheden niet op wat gespannen voet stond met 
de verantwoordelijkheid van de minister, de traditionele rol van lagere orga
nen bij het bestuur van het land en het centrale belang van de burger: snelle 
wederopbouw. Van verschillende zijden in de Kamer werd gevraagd naar de

II. Het wederopbouwbeleid ter discussie: decentralisatie en een daarop
gebaseerde wettelijke regeling gevraagd
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verantwoordelijkheid van de minister voor de daden van het College. Was het 
niet zo dat de minister zich slechts kon beperken tot het geven van richtlijnen 
aan het College en verder de beslissingen van dit College had te respecteren? 
Het College scheen over alles inzake de wederopbouw te kunnen beslissen -  
onteigening, vergoeding, wederopbouwplannen - ,  maar was niet verplicht 
lagere organen, speciaal de gemeentebesturen, en particulieren te horen. In de 
praktijk werd wel enig overleg gevoerd, maar men was daartoe niet verplicht 
en bij verschil van mening besliste het College zonder enige beroepsmogelijk
heid. In diverse Kamerfracties werd betreurd dat geen wetsontwerp op de 
wederopbouw het parlement inmiddels gelegenheid had gegeven over de 
beginselen van de wederopbouw te spreken. Kritiek op de bovenstaande 
constructie bleef derhalve zonder veel effect. Toch was er de nodige kritiek 
te leveren, zo bleek uit het Voorlopig Verslag op de begrotingen van O.W. en 
W. voor 1946 en 1947. Zo had het besluit tot instelling van het College (F. 67) 
geen rekening gehouden met de Woningwet en met het besluit op het Natio
nale Plan. De bevoegdheden van de gemeentelijke diensten voor bouw- en 
woningtoezicht -  uitvoerders van de Woningwet -  botsten met die van het 
genoemde College. Wat was de verhouding tussen een goedkeuring van een 
bouwwerk door de wederopbouwdienst en de bouwvergunning krachtens de 
Woningwet? In verscheidene plaatsen waren gemeentelijke ambtenaren tevens 
ondergeschikt aan het College, hetgeen tot een moeizame dubbele verantwoor
delijkheid had geleid. De vraag kon worden gesteld of de wederopbouw niet 
veel beter aan de gemeenten of aan een samenwerkingsverband van gemeen
ten kon worden overgelaten dan aan de centralistische wederopbouwdienst. 
Verscheidene Kamerleden wisten bovendien voorbeelden te noemen van de 
nodige ambtelijke chaos bij de wederopbouwdienst. Ook had die centralisatie 
een enorme bureaucratie opgeleverd, die slechts tot vertraging van de beslis
singen zou hebben bijgedragen. Crepeergevallen onder de woningzoekenden 
werden ambtelijk verwerkt, maar er gebeurde verder vaak weinig of niets. In 
enkele gevallen gedroegen hoge ambtenaren van de betrokken dienst zich 
volgens critici uit de Tweede Kamer hoogstens als een soort Sinterklazen, die 
aan deze of gene gemeente plotseling cadeautjes gaven in de vorm van toezeg
gingen voor noodwoningen, buiten de zorgvuldig opgezette verdeling van 
deze categorie woningen om. Nieuwe moeilijkheden op het terrein van de 
wederopbouw werden, volgens sommige Kamerleden, allereerst met een 
nieuwe personeelsuitbreiding tegemoet getreden. Met name de KVP-fractie, 
die zich sterk maakte voor de zwaarst getroffen gebieden in Nederland, gaf 
de ergernis over dit College de vrije teugel. Deze fractie liet aantekenen een 
vertegenwoordiging van het katholieke volksdeel in de leiding van de weder
opbouwdienst te missen, "hoewel toch bij de wederopbouw (herbouw van 
kerken en scholen, bouw van woningen voor grote gezinnen) tal van vraag
stukken rijzen, waarvoor juist dit deel onzer bevolking grote belangstelling 
heeft". De KVP-fractie wenste dat het College zou verdwijnen en plaats zou 
maken voor een normale ambtelijke hiërarchie. Daarnaast zou er een Raad
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voor de Wederopbouw moeten komen, die algemene leiding zou moeten 
geven en waarin alle kanten van het wederopbouwvraagstuk, vooral ook de 
sociale, economische en juridische, behoorlijk zouden kunnen worden bezien. 
In deze Raad zou het katholieke volksdeel vertegenwoordigd moeten zijn, 
alsook het bouwkundig element dat evenmin in de leiding van de weder
opbouw op dat moment was vertegenwoordigd. Verder dienden alle zaken, 
die door lagere instanties -  gemeenten, provinciale planologische diensten en 
dergelijke -  verzorgd zouden kunnen worden, daaraan te worden overgelaten. 
Daartegenover stond de visie van de PvdA-Kamerfractie. Deze had al in de 
aanhef van het Voorlopig Verslag laten weten dat men grote waardering had 
voor hetgeen minister Ringers en zijn departement op dit gebied tot stand had 
gebracht. De leden van deze fractie vonden dat de wederopbouw snel en 
planmatig in grote stijl moest kunnen worden aangepakt. Het was volgens hen 
een onontkoombare noodzaak, dat in de situatie van dat moment bij het 
herstel van de wederopbouw van de verwoeste gebieden het algemeen belang 
prevaleerde boven particuliere belangen. Langdurige onteigeningsprocedures 
ten behoeve van particuliere belangen zouden bijvoorbeeld de noodzakelijke 
aanpak van de wederopbouw slechts kunnen remmen. In de praktijk gaf het 
College van Algemene Commissarissen, ofschoon dat niet was voorgeschreven, 
ook bij onteigeningen belanghebbenden gelegenheid hun belang te verdedigen. 
Hoewel ook de PvdA-fractie aan een wettelijke regeling van de wederopbouw, 
die de burgers de nodige rechten zou geven, de voorkeur gaf, meende zij dat 
de bestaande organisatie -  mits gezien als van tijdelijke aard -  nog wel enige 
tijd gehandhaafd zou kunnen worden. Dat sloot overigens niet uit dat ook de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer van mening was dat gemeentelijke en 
andere instanties bij het werk aan de wederopbouw dienden te worden 
ingeschakeld en plaatselijke adviezen ernstig moesten worden meegewogen 
in de te nemen beslissingen. De KVP-fractie had niet alleen klachten over de 
organisatie van de wederopbouw, maar ook over de verdeling van de inspan
ningen van de wederopbouwdienst. Zo werd de minister gevraagd naar de 
cijfers over de toewijzing van materialen, in het bijzonder van vlakglas, omdat 
de indruk bestond dat het westen van het land meer glas toegewezen kreeg 
dan de zwaarst getroffen gebieden. Deze vraag uit katholieke hoek had 
overigens al de opmerking van andere Kamerleden in het Voorlopig Verslag 
uitgelokt, dat men in de geteisterde gebieden wel eens vergat dat ook in het 
westen des lands oorlogsschade was geleden en -  in absolute cijfers -  van 
grotere omvang dan in de genoemde gebieden.29

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer van 3 december 1946, 
uitgebracht door de minister van Openbare Werken en Wederopbouw a.i. Vos, 
werd de bestaande constructie uiteraard met kracht verdedigd. Volgens de 
minister was het ook op dat moment nog noodzakelijk de verantwoordelijk
heid voor de wederopbouw en de bouwnijverheid op één punt te concentre
ren, waarvoor de minister een lijst van argumenten wist aan te voeren. Priori
teiten moesten door dit centrale punt worden bepaald, materialen en arbeids-
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krachten verdeeld, bouwplannen opgesteld en uitgevoerd. Een zeer belangrijke 
zaak bij dit alles was volgens de minister spoed bij het nemen van beslissingen 
en maatregelen, waarbij de uitvoering ervan niet mocht worden vertraagd 
door allerlei procedures. De minister gaf wel toe dat een andere vorm dan de 
bestaande zeer wel denkbaar was, evenzo de nodige delegatie van bevoegd
heden. De minister verklaarde verder dat het onvolkomen besluit F. 67 diende 
te worden vervangen door een wet op de wederopbouw, waarvoor het ont
werp ook in voorbereiding was. Wel zou het nodig zijn bij die wet bijzondere 
bevoegdheden voor de periode van de wederopbouw aan de minister toe te 
kennen. De minister wees er verder op dat het wederopbouwwerk voor een 
belangrijk deel bestond uit de herbouw en het herstel van verwoeste of bescha
digde woningen. Tegelijk moest de achterstand in de woningbouw worden 
ingelopen. Beide groepen woningen moesten worden gebouwd in het kader 
van een algemeen woningbouwprogramma, waarbinnen het volgens de minis
ter niet precies mogelijk was naar categorie woningen -  wederopbouw of 
algehele nieuwbouw -  te onderscheiden. In de praktijk waren wederopbouw 
en volkshuisvesting derhalve nauw verweven, hetgeen in de departementale 
structuur tot uiting kwam. De secretaris-generaal van het departement was 
tevens voorzitter van het College van Algemene Commissarissen; de directeur- 
generaal van de Volkshuisvesting maakte deel uit van het College, speciaal 
belast met de wederopbouw van woningen. Dat er bureaucratische verwikke
lingen bij de wederopbouw waren, ontkende de minister -  ondanks de beoog
de stroomlijning van het departement -  niet. Hij voerde daarvoor allerlei 
excuses aan: het departement was in haast opgezet, het verloop onder de 
ambtenaren was groot. De minister ontkende evenwel dat ambtenaren wille
keurig beslissingen namen over wederopbouw of toewijzing van contingenten 
woningen. De centralisatie bleef hij met kracht verdedigen. De moeilijkheden 
op allerlei terrein -  financiën, materiaal, arbeidskrachten -  waren in zijn ogen 
te groot om de centrale positie van het departement bij wederopbouw en 
volkshuisvesting op te geven. Bij de verstrekking van materialen was het 
voorlopig onmogelijk zich bij de wederopbouw iets anders voor te stellen "dan 
een betrekkelijk sterk doorgevoerde centralisatie", aldus de Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer. Voor de inzet van arbeiders was centrale 
leiding volgens dit stuk "onmisbaar". Er moest één orgaan zijn, waar alle 
oorlogsgetroffenen (materiële schade) werden geregistreerd voor schaden, 
vergoedingen en extra steun. Dit orgaan, ondergebracht bij het departement, 
kon centraal de 1.300 taxateurs instrueren en aldus grieven over ongelijke 
behandeling voorkomen, aldus de bewindsman. Een dergelijke redenering 
zette de minister ook op om de voordelen van de centrale regeling van de 
onteigeningsvergoedingen aan te tonen. Een centrale beoordeling van de 
stedebouwkundige plannen was volgens de minister in zijn antwoord aan de 
Kamer ook nodig om financieel onverantwoorde uitgaven te voorkomen. Zo 
moest er ook één orgaan zijn dat leiding gaf bij de zekerheidstelling voor de 
kredieten ter overbrugging van het onrendabele deel van de bouwkosten ten
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laste van het Rijk. Centralisatie was ook gewenst om te zorgen voor verwaar
loosd onderhoud op rekening van de staat werden gebracht. Ambtenaren in 
kleine gemeenten, "waar de gemeentenaren elkaar na staan", waren daartegen 
niet zo opgewassen als de ambtenaren van de wederopbouwbureaus, zo 
beweerde de minister. De centrale bemoeiing vloeide derhalve niet voort uit 
een wantrouwen jegens de plaatselijke instanties, maar was volgens hem 
slechts een correctie op een lacune, die zou ontstaan bij het zelfstandig optre
den ervan, "onmachtig als zij zijn om een generaal overzicht van de gehele 
materie te verwerven". Zeker bij de grote gemeenten waren overigens "capa
bele gemeentelijke organen" ingeschakeld. De minister meende dat ook na de 
periode van wederopbouw een krachtige centrale leiding voor de uitvoering 
van het woningbouwprogramma niet kon worden gemist. De ervaringen, vóór 
de wereldoorlog opgedaan met de gemeentelijke initiatieven krachtens de 
Woningwet, waren naar zijn mening niet onverdeeld positief geweest. Een 
aantal gemeenten was de plicht ten aanzien van de woningbouw onvoldoende 
nagekomen. De minister meende derhalve dat de Woningwet moest worden 
herzien, teneinde gemeenten er toe te krijgen het door de centrale overheid 
gewenste woningbouwprogramma voor te bereiden en uit te voeren. Deze 
aankondiging van hetgeen op huisvestingsgebied te wachten stond, wanneer 
de wederopbouwperiode eenmaal achter de rug was, zal zeker niet nagelaten 
hebben om in de Tweede Kamer het wantrouwen tegen de centralistische 
overheid juist te versterken.

De minister voelde er weinig voor om bepaalde kritiek op het College van 
Algemene Commissarissen en de wederopbouw te honoreren. Er was inder
daad in het College, na het vertrek van een der leden, een vacature voor een 
toonaangevende architect, aldus de minister. Deze voelde er echter niets voor 
om op dat moment het College op grond van de vertegenwoordiging van het 
katholieke volksdeel uit te breiden. Hij meende dat in het wetsvoorstel ter 
vervanging van het besluit F. 67 de positie van het College aan de orde zou 
komen; in hoeverre in plaats van het College een Raad voor de Wederopbouw 
zou moeten worden ingesteld, kon bij deze wettelijke procedure aan de orde 
komen. De minister ontkende niet dat er nog veel gevallen waren, "waarin nog 
onvoldoende hulp kon worden geboden". Hij verwachtte dat er nog vele jaren 
zou worden geklaagd en terecht zou worden geklaagd: "Bij een verwoesting, 
welke een herstelperiode van ten minste tien jaren vordert, kan niet in enkele 
jaren zodanig geholpen zijn, dat tevredenheid bestaat." De toevoer van mate
rialen en de hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten waren in verhouding 
tot de behoeften nu eenmaal volgens hem gering. De minister vond het verder 
weinig zin hebben te spreken van "ergst getroffen gebieden", omdat het 
moeilijk was daarvoor objectief nauwkeurige criteria aan te leggen: "Een feit 
is echter, dat er zeer vele erg getroffen gemeenten zijn, zowel in het westen 
als in het oosten als in het zuiden van het land." Aangezien de inzet van 
bouwvakarbeiders buiten de niet-geteisterde gebieden aan grenzen gebonden 
was, wilde de minister niet zo ver gaan dat elk bouwwerk buiten die gebieden
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moest worden opgeschort ten behoeve van de hulp aan de geteisterde gebie
den. Ook de bouwvakarbeiders in de niet getroffen gebieden moesten in zijn 
visie produktief kunnen worden ingezet, zoals in de woningbouw. Dat de 
crepeergevallen nog steeds bestonden, ontkende de minister verder niet: 
geconstateerd moest worden dat in de loop van 1946 een groot aantal Neder
landers, die uit het buitenland terugkeerden, alsook ontslagen politieke delin
quenten, met medeweten van gemeentebesturen woonruimten hadden betrok
ken, die indertijd voor bewoning waren afgekeurd. De bouw van noodwonin
gen moest hierin soelaas bieden, al heeft de minister in dezelfde Memorie van 
Antwoord moeten toegeven dat in enkele gevallen noodwoningen ook aan 
personeel van de wederopbouwdienst waren toegewezen. Dat personeel had 
immers vaak onder ongunstige omstandigheden ver van huis gewerkt en 
derhalve volgens de minister recht op een enigszins behoorlijk onderdak en 
een hereniging met vrouw en kinderen. Of de toewijzing van woonruimte aan 
personeel van de wederopbouwdienst in ernstige mate ten laste is gegaan van 
de plaatselijke bevolking, is niet bekend. Wel bekend was -  tot ergernis van 
de Kamer -  dat de wederopbouw als geheel veel administratie vergde. De 
minister zei de omvang van de administratie van deze dienst te betreuren, 
maar het was nu eenmaal niet anders. Men kon de volgende noodzakelijke 
administratieve schijven onderscheiden: schade-aangifte, schade-opneming, 
overeenkomst inzake herstel, de materiaaltoewijzing, de herstelcontrole, de 
betaalbaarstelling in geval van lichte schade (tot 3.000 gulden). In geval van 
zwaardere schade en algehele verwoesting, al dan niet gepaard gaande met 
onteigening van de oude bouwgrond en toewijzing van andere grond, kwamen 
er nog talrijke administratieve elementen bij, zoals die ten gevolge van de 
financiering van het verschil tussen de werkelijke bouwkosten en de Rijksbij
drage. De minister zag niet in dat deze administratie, die hij voor noodzakelijk 
hield, kon worden verminderd door verdere decentralisatie of door overheve
ling van bepaalde bemoeiingen naar de gemeente. Hij weigerde mee te werken 
aan een vermindering van de administratie, "welke ten gevolge heeft, dat er 
geen voldoende controle meer zou zijn op het aanbieden van te hoge rekenin
gen of onvoldoende waarborgen zouden zijn voor een economische en aesthe- 
tisch verantwoorde wederopbouw". De minister stond er op dat de schade- 
bepaling zorgvuldig zou worden afgewikkeld en niet zou worden overhaast: 
op 30 september 1946 waren 271.785 taxaties verricht en moesten er nog 
224.423 plaatsvinden. Eind 1947 zou deze taxatie van de schade kunnen 
worden afgesloten. Dat de wederopbouw nog lang niet voltooid was, bleek 
uit de verklaring van de minister voor de geringe produktie van voltooide 
nieuwe woningen in 1946: arbeidskrachten en materialen waren zoveel moge
lijk ingezet voor de wederopbouw, zoals voor het herstel van zwaar beschadig
de woningen en overige bouwwerken. Bij die bouwactiviteiten was volgens 
de minister een evenwichtige verdeling van materialen en arbeidskrachten 
gehanteerd. Betreffende de distributie van materialen gaf de minister een 
staatje, dat niet alleen aantoonde dat bijna 34% van de totale schade in Neder-
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land in de provincie Zuid-Holland was gevallen, onmiddellijk gevolgd door 
Gelderland (19.4%), maar ook dat Noord-Brabant en Limburg bij de toewijzing 
van vensterglas, stenen en dakpannen meer hadden gekregen dan het schade- 
percentage uitwees. De geruchten over discriminatie van het zuiden werden 
aldus ontzenuwd.30

Al met al vormden de mededelingen van minister Vos over de stand van 
zaken in de wederopbouw en nieuwbouw van woningen en andere bouwwer
ken een wat somber slot van de schriftelijke stukkenwisseling met de Tweede 
Kamer over de begrotingen, die nog op naam van minister Ringers waren 
uitgebracht. Aan de discussie over de woningproduktie en de mogelijkheden 
en suggesties, door bewindsman en leden van het parlement aangedragen, om 
deze produktie op te voeren, zal in dit hoofdstuk een volgende paragraaf zijn 
gewijd. Eerst zal het thema wederopbouw -  organisatie en produktie -  parle
mentair worden uitgewerkt. De minister had in de Memorie van Antwoord 
de bestaande organisatie met klem verdedigd, zodat de vraag kon worden 
gesteld of die organisatie, gegeven de weinig optimistische berichten van de 
minister over de bouwproduktie (wederopbouw en nieuwbouw tezamen 
genomen), wel zo geschikt was voor het beoogde doel.

De eerste spreker bij de mondelinge beraadslagingen in de Tweede Kamer 
over de begrotingen van Openbare Werken en Wederopbouw voor 1946 en
1947 op 10 december 1946 was de doorbraakkatholiek mr. C.J.A.M. ten Hagen 
(PvdA), die de toon zou zetten in dit debat: tevreden over de herstelwerk
zaamheden, bezorgd over de woningbouw én over de organisatie ervan. Ten 
Hagen (geb. 1904) had rechten gestudeerd te Nijmegen en was vervolgens 
advocaat en procureur geworden. Na de bezettingstijd was hij "doorgebroken" 
naar de nieuwe PvdA. Sedert 20 november 1945 was hij lid van de Tweede 
Kamer; daarnaast was hij ook lid van de gemeenteraad en was hij wethouder 
van onderwijs geweest (1945-1946) in zijn woonplaats Nijmegen, die tot de 
zwaarst getroffen steden van het land behoorde. Ten Hagen wist derhalve 
uitstekend waarover hij sprak. Ten Hagen begon er mee dat de inmiddels 
afgetreden minister "een fantastisch stuk werk" had verricht. Het herstel was, 
ondanks de problemen, volgens hem flink aangepakt. Na de nodige suggesties 
ter verhoging van de woningproduktie op tafel te hebben gelegd -  waarover 
in de volgende paragraaf meer -  kwam Ten Hagen uit bij de vraag, door de 
Memorie van Antwoord op dit punt uitgelokt, of de wederopbouw (en de 
nieuwbouw) centraal of decentraal moest(en) worden verzorgd. Op dit punt 
nam het Kamerlid geen genoegen met de loutere aankondiging van een 
wettelijke regeling van de wederopbouw: er was immers nog niets gezegd 
over de richting van deze wettelijke regeling. Die regeling kon niet zo maar 
uitlopen op de legalisatie van de bestaande systemen. Ten Hagen was wan
trouwend: "De vrucht van de onbeperkte macht smaakt zoet." De meeste door 
de minister ter verdediging van de centrale organisatie van de wederopbouw
dienst genoemde taken waren volgens Ten Hagen primair die van lagere 
instanties, terwijl andere taken hoogstens tot de toeziende of controlerende
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Mr. C.J.A.M. ten Hagen, PvdA-Tweede Kamerlid. (Foto Gemeentearchief Nijmegen)

Mr. C om elis Johan A nton M arie ten Hagen, geboren in een katholiek ondernemersmilieu 
te Voorburg in 1904 en overleden in 1957 ten gevolge van een verkeersongeluk bij het Tweede 
Kamergebouw in Den Haag. Na rechtenstudie in Nijmegen was hij tien jaar lang advocaat 
gew eest in  deze stad. In de bezettingstijd was hij actief binnen de Nederlandse Unie. Vervol
gens werd hij door de bezetter geïnterneerd in St. M ichielsgestel (zomer 1942). Hij voerde de 
redactie van het illegale katholieke blad Christofoor, waarin een nieuwe maatschappelijke 
ordening werd bepleit. Ten gevolge van deze illegale activiteit werd hij wederom geïnterneerd 
(1944). Na de bevrijding was hij hoofdredacteur van het gecombineerde Je Maintiendrai-Vrij 
Nederland-Christofoor. Voorstander van nieuwe verhoudingen kwam hij in het voorlopig 
landelijk hoofdbestuur van de Nederlandse Volksbeweging (NVB), die zich richtte op politieke 
en m aatschappelijke vernieuwing. Met enkele andere katholieke NVB-ers ging hij over naar 
de PvdA, waar hij actief was in de Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA. Benoemd tot 
lid van de Tweede Kamer van de Voorlopige Staten-Generaal op 20 novem ber 1945, werd hij 
voor de PvdA in 1946 gekozen tot Kamerlid (in functie tot zijn dood) m et wederopbouw en 
volkshuisvesting als specialisme. Sedert november 1946 was Ten Hagen lid van noodgemeen- 
teraad van Nijmegen, tevens wethouder van onderwijs te Nijmegen. Bij de raadsverkiezingen 
van 1946 behield hij zijn raadslidmaatschap voor de PvdA. Ten Hagen gold als een serieus 
en gedreven man, die niettemin plezierige kanten had. Gegevens: H.J.J. Lenferink, in: BWN, 

pp.225-226.
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taak van de centrale overheid behoorden. Een enkele taak diende centraal te 
worden uitgevoerd. Onder decentralisatie naar de zienswijze van Ten Hagen 
moest zonder meer de overheveling van taken op het terrein van wederop
bouw en volkshuisvesting aan lagere organen worden verstaan. Wanneer in 
de Memorie van Antwoord gewezen werd op het ontbreken van capabele 
diensten op gemeentelijk niveau, "ligt de oorzaak in het feit, dat men wel
bewust verhinderd heeft, dat de gemeente zich in dit opzicht heeft kunnen 
ontplooien", aldus dit PvdA-Kamerlid. Natuurlijk kon volgens Ten Hagen het 
centrale gezag door detachering van personen bij de gemeente toezicht en 
controle uitoefenen. Maar het gehele apparaat moest zoveel mogelijk bij de 
lagere organen zelf berusten. Centralisatie had ongetwijfeld voordelen, maar 
het grote euvel ervan was -  aldus Ten Hagen -  dat "men te veel met papier 
en te weinig met verstand werkt". Alleen zo kon naar diens mening de strijd 
tegen de verambtelijking met succes worden aangebonden. In dit kader pleitte 
Ten Hagen ook voor een goed contact tussen de departementale organisatie 
en belanghebbenden, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
ook bij de voorbereiding van de verschillende wetsontwerpen die waren 
aangekondigd.31

Heeft de tweede spreker uit de PvdA-Kamerfractie in dit debat zijn bijdrage 
geheel gewijd aan de volgens hem gebrekkige planmatige aanpak van de 
bouwnijverheid, waarmee hij overigens indirect de wederopbouwdienst be
schuldigde van een tamelijk chaotische werkwijze, de derde spreker uit de 
PvdA-Kamerfractie in dit debat bracht het personeelsbeleid bij de wederop
bouwdienst ter sprake. Het Kamerlid Van Sleen (PvdA), die al eerder in dit 
boek (Band C, p. 1797) is genoemd als burgemeester van Brielle en derhalve 
zeer goed bekend was met wederopbouwvraagstukken, sneed in zijn betoog 
onder meer de kwestie van de arbeidscontractanten bij de wederopbouwdienst 
aan. Die kwestie wees naar de mening van Van Sleen op een tweede groot 
gevaar dat van de wederopbouwdienst uitging: naast de centralistische koers, 
die de wederopbouwactiviteiten kenmerkte en de volkshuisvesting voor de 
tijd daarna mogelijk kon kenmerken, kon ook een ander personeelsbeleid van 
de overheid -  buiten de Kamers om -  worden waargenomen. Waar ging dat 
allemaal naar toe? In het hoofdstuk Binnenlandse Zaken in dit boek (Band C, 
hoofdstuk IX, par. III.a) is al gewezen op de aandacht van de Kamers voor het 
plotselinge grote aantal arbeidscontractanten in dienst van de rijksoverheid. 
Bij overheidsdiensten van aflopend karakter, zoals de wederopbouwdienst, 
was het ook volgens Van Sleen begrijpelijk om een groot aantal personen in 
tijdelijk of los dienstverband te hebben, al noemde hij een verhouding tussen 
33 personen in vaste dienst en 4.517 in los dienstverband buiten proportie. 
Gelet echter op de neiging van de overheid om ook bij een permanente dienst 
als de Rijkswaterstaat zoveel mogelijk personeel in tijdelijke dienst te hebben
-  ca. 60%! -  had Van Sleen de indruk dat langs een omweg de rechtspositie 
van het rijkspersoneel werd ondergraven. De arbeidscontractanten konden 
immers niet terugvallen op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op
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de Pensioenwet (voor ouderdoms-, invaliditeits-, weduwen- en wezenpen
sioen), maar slechts op de Ongevallen- en Invaliditeitswet, zodat voor de 
burgerlijke landsdienaren tweeërlei sociale rechtspositie was ontstaan. Een 
arbeidsreserve van tijdelijk karakter kon ook volgens Van Sleen niet worden 
gemist, maar hij had de indruk dat "de zoom veel te breed (was) gewor
den".32

"Er hangt rondom de wederopbouw een sfeer van geladen spanning", aldus 
begon W.J. Andriessen -  onder meer werkzaam geweest in het bouwbedrijf, 
KVP-partijvoorzitter en bestuurder van de katholieke vakbeweging -  zijn 
betoog. Met die spanning doelde dit Kamerlid op de vele klachten over de 
wederopbouw, vooral in de geteisterde gebieden. Aan de klachten was de 
organisatie van het departement en de daaronder ressorterende diensten 
volgens Andriessen niet onschuldig. De kritiek op die organisatie deelde hij 
volkomen. Met Ten Hagen zag hij dan ook uit naar de vervanging van besluit 
F. 67 door een wettelijke regeling. In afwachting daarvan zouden volgens 
Andriessen de bestaande spanningen kunnen worden verminderd door de 
instelling van een Raad voor de Wederopbouw. Overigens wilde het Kamerlid 
ook van de minister vernemen hoe wederopbouw en volkshuisvesting zich 
in de komende periode zouden verhouden, aangezien een samensmelting van 
de provinciale bureaus van de wederopbouw (en bouwnijverheid) met de 
provinciale directies van de volkshuisvesting had plaatsgevonden. Hoe zat dat 
dan met de uitvoering van de Woningwet? De centralisatie-aanspraken van 
het departement maakte Andriessen verder belachelijk, door aan te tonen dat 
de werkelijke macht over de verdeling van bouwmaterialen berustte bij Econo
mische Zaken. Gegeven het belang van de wederopbouw vroeg hij om een 
actievere rol van het departement van O.W. en W., waardoor een betere 
controle op aanvoer en verdeling van materialen ten behoeve van de weder
opbouw kon worden gewaarborgd.33

Het was W. Steinmetz -  lid van de gemeenteraad van Amsterdam en 
voorzitter van de KAB, afdeling Amsterdam -  die voor de KVP-fractie waar
derende woorden over had voor de prestaties op het terrein van de weder
opbouw. Dat er fouten waren gemaakt, was begrijpelijk. Waren bepaalde 
vormen van centralisatie, zoals het terrein van de materiaalvoorziening, 
onvermijdelijk, hem ging het er om dat voor de toekomst de positie van de 
gemeenten en andere lagere instanties bij de woningbouw werd vastgelegd. 
Gezien de Memorie van Antwoord had hij namelijk niet de indruk dat de 
regering van deze noodzaak voldoende was overtuigd. Dat de KVP-fractie de 
wederopbouw en de volkshuisvesting serieus nam, bleek wel uit het feit dat 
na Andriessen en Steinmetz ook nog dr.ir. W.J. Droesen het woord voerde. 
Droesen kwam in zijn geheel aan de wederopbouw gewijde betoog op voor 
de geteisterde gebieden, vooral Limburg, precies als Andriessen. Dit Kamerlid, 
dat al eerder is genoemd als een katholieke "zwaargewicht" in het zogeheten 
"groene front" in de Tweede Kamer (Band B, p. 1596), sprak speciaal over de 
geringe wederopbouw van boerderijen. Natuurlijk was er naar zijn mening
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W.J. Andriessen, voorzitter van de KVP, spreekt op het eerste KVP-congres in Utrecht, eind 
oktober 1947. Rechts op de foto de voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, mr. 
C.P.M. Romme. (Foto Spaamestad)

W ilhelm us Johannes Andriessen, geboren te Goor 1894 en overleden te Bunnik in 1978, was 
van oorsprong textielarbeider. Koos vervolgens voor het bouwvak. Gevormd door cursussen 
van de katholieke arbeidersbeweging, bekleedde hij verschillende functies in deze organisatie. 
In 1924 werd hij voorzitter van de R.K. Bouwvakarbeidersbond "St. Joseph", welke functie 
hij uitoefende tot in 1946, toen hij voorzitter werd van de KVP (tot oktober 1953). Vanaf 1926- 
1950, m et een onderbreking van de oorlogsjaren, was hij lid van het Dagelijks Bestuur van 
het Verbondsbestuur van het R.K. W erkliedenverbond/K.A.B.. Voor de R.K. Staatspartij was 
hij lid van de Eerste Kamer 1933-1937 en voor de R K SP/K V P van de Tweede Kamer 1937- 
1967, onderbroken door de bezettingstijd. In de Tweede Kamer was hij specialist sociale zaken 
(zie Band B van de serie-Beel, hoofdstuk VI, par.VI.b), verkeer-waterstaat en (vooral na 1945) 
volkshuisvesting. Het bouwbedrijf bleef hem in en buiten de politiek trekken. Als vakbonds
bestuurder was hij betrokken bij de oprichting van het Katholiek Instituut voor de Volkshuis
vesting (1948). Nadat hij in 1941 zijn functie als vakbondsbestuurder (tijdelijk vanwege de 
bezetting) had verloren, werd hij directiesecretaris bij Bredero's Bouwbedrijf; bij dit bedrijf 
was hij president-commissaris van 1947-1972. Andriessen gold als gesloten en degelijk, maar 
zeer energiek. Gegevens: A.H.M. van Schaik, in: BWN, dl.II, pp.9-10; J.A. Bom ewasser, 
Katholieke Volkspartij 1945-1980, Band I, pp.180-181.
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Dr.ir. W.J. Droesen, KVP-Tweede Kamerlid, op een foto kort na de oorlog. (Foto K LIB/K D C  
Nijmegen)

Dr.ir. W illem  Jo z ef Droesen, geboren te Horst (Limb.) in 1898 en overleden te Roermond in 
1992, had landbouwkunde te W ageningen gestudeerd, alwaar hij in 1927 ook gepromoveerd 
is op: "D e gem eentegronden in Noord-Brabant en Limburg en hunne ontginning". W as van 
1924-1926 leraar aan de landbouwwinterscholen te Didam en Raalte en van 1926-1931 
consulent van de Limburgse Boeren- en Tuindersbond, vervolgens Rijkslandbouwconsulent 
te Limburg (tot in 1933). Vanaf 9 mei 1933 maakte hij deel uit van de Tweede Kamer voor 
de R.K. Staatspartij/KV P tot 22 februari 1967, met onderbreking van de oorlogsjaren, waarin 
hij te Haren was geïnterneerd. Hij was een van de landbouwspecialisten in de Tweede Kamer 
(zie Band B van de serie-Beel, hoofdstuk VII, par.III-IV). Op landbouwgebied had Droesen 
talloze nevenfuncties, zoals voorzitter van de Landbouw Crisisorganisatie in Limburg (1934- 
1940), Eerste Raad van de Pachtkamer te Arnhem (1946-1963) en Raad, vervolgens voorzitter, 
van de Centrale Grondkamer in Limburg, alsook voorzitter van de Vereniging voor Land
bouwonderwijs sedert 1946. Droesens optreden was niet spectaculair. M aar op zijn terrein had 
hij veel gezag bij de agrarische bevolking en hij werd gewaardeerd om zijn evenwichtig 
oordeel. Gegevens: Parlementair Documentatie Centrum, Den Haag.
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veel gebeurd: ruim de helft van het aantal vernielde boerderijen (ca. 9.000) was 
met noodboerderijen en noodstallen geholpen. Maar er bleven dan nog enige 
duizenden gevallen over, waar volgens Droesen geholpen moest worden: de 
boeren konden toch niet met hun vee en dode inventaris gaan inwonen? Hij 
wilde daarom van de minister een toezegging voor het aantal te bouwen 
boerderijen. Daarbij deed hij de suggestie om met zo min mogelijk hout een 
woning-stalgebouw te bouwen, dat later als stalgebouw kon dienen.34

Van de oppositiegroeperingen sprak C. Smeenk (ARP) het eerst in dit debat. 
Smeenk had een journalistieke carrière doorlopen (onder meer als hoofdredac
teur van het Arnhemsch Dagblad) en was wethouder van de in 1944 bij en na 
de Slag om Arnhem zwaar geteisterde Gelderse hoofdstad. Hoewel hij waarde
ring had voor hetgeen op het terrein van de wederopbouw tot stand was 
gebracht en -  in navolging van Ten Hagen -  hulde betoonde aan de afgetreden 
bewindsman (Ringers), moest hij toch woorden van teleurstelling uiten over 
de woningnood en de toestand in de geteisterde gebieden. Hij begreep dat er 
de nodige moeilijkheden van externe aard waren, maar hij wilde toch ook 
wijzen op problemen van interne aard ten gevolge van de bureaucratie. Hij 
vroeg om extra aandacht voor de getroffen gebieden, zoals de Betuwe, waar
voor hij een apart contingent woningen vroeg voor de huisvesting van onder
wijzers en ambtenaren die anders niet waren aan te trekken. Verder kwam hij 
op voor de inschakeling van de gemeenten en van woningbouwverenigingen 
bij de wederopbouw. Het thema van het centralisme bij de wederopbouw liet 
hij echter over aan fractiegenoot mr. ]. Algera, die met verve op dit punt de 
regering bestreed. Algera had op de provinciale griffie van Friesland gewerkt, 
was raadslid in Leeuwarden en waarnemend burgemeester van deze stad in 
1945-1946 geweest en was lid van het College van Gedeputeerde Staten van 
Friesland.35

De ARP-fractie heeft zich in de periode-Beel vaak gekant tegen wat zij zag 
als machtsaanspraken van de staat op basis van de noodwetgeving aan het 
einde van en kort na de oorlog en van de vervolgens daarop volgende wette
lijke voorzieningen, zoals in het geval van het financieel beleid van Lieftinck. 
Natuurlijk ging het de oppositionele ARP in deze campagne tegen de staats- 
moloch er ook om de regering van staatssocialistische tendenzen onder invloed 
van de PvdA te beschuldigen en daardoor de onvrede in de KVP over de 
samenwerking met de PvdA aan te wakkeren, maar soms vroeg de regering 
gewoon om een krachtig oppositioneel geluid. Zo had Algera (ARP) geen 
ongelijk toen hij de verdediging van de centralisatie bij de aanpak van de 
wederopbouw van de kant van de bewindsman in de Memorie van Antwoord 
kraakte. Hij noemde de voorstelling van zaken, zoals de minister die uitgaande 
van het besluit F. 67 had gegeven, er een van een -  overigens "goede" -  
dictator of een goede technicus, die de kritiek uit de levende maatschappij, 
zoals uit de kringen van de bestuurders van gemeenten, maar hinderlijk vond. 
Algera riep in dit verband het adres van de VNG van 8 oktober 1946 in 
herinnering. Het ARP-Kamerlid was duidelijk bevreesd dat de voorgenomen
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wettelijke regeling van de wederopbouw weinig meer zou doen dan te sanctio
neren wat de uitvoerende macht buiten de wet om al had gepresteerd en 
gestuurd, waardoor een vrije beslissing in het parlement volgens hem op 
ongemotiveerde wijze werd beïnvloed. De voorgenomen samensmelting van 
de departementale dienst van de volkshuisvesting met de Inspectie van de 
Volkshuisvesting -  welke bij de Gezondheidswet van 1901 was ingesteld -  was 
voor Algera omineus. Was het soms zo -  zo vroeg hij zich af -  dat deze 
reorganisatie een fundamentele verandering van stelsel inluidde, namelijk de 
verplaatsing van het zwaartepunt van de overheidsbemoeiing met de volks
huisvesting van de gemeente naar het Rijk, waarbij men niet op de vingers 
wenste te worden gekeken door een onafhankelijk en deskundig staatstoezicht? 
Algera vond het in ieder geval nodig om uit te spreken dat op dat moment 
de volledige inschakeling van de plaatselijke krachten op bestuursgebied en 
daarmee van de plaatselijke krachtsinspanning en het verantwoordelijkheids
gevoel onontkoombaar was: dat zou de wederopbouw alleen maar ten goede 
kunnen komen. Daarop zou trouwens een herziening van de procedures bij 
de wederopbouw, in het bijzonder bij de toewijzing van materialen, volgens 
hem dienen aan te sluiten.36

De klachten over de organisatie van de wederopbouwdienst en de praktijk 
van de wederopbouw, zoals die al door veel Kamerleden waren geuit, werden 
onderstreept door Van der Feltz (CHU). Mr. W.F.E. baron van der Feltz (geb. 
1882) had een loopbaan bij de staande magistratuur bekroond met de functie 
van officier van Justitie bij de rechtbank te Middelburg; hij was lid geweest 
van de Eerste Kamer en de gemeenteraad van Middelburg; hij was lid van de 
Provinciale Staten van het door de oorlog zwaar getroffen Zeeland. Hij sprak 
van een zekere heerszucht bij de ambtenaren van het departement van O.W. 
en W., "die aan velen tegenwoordig niet vreemd is". Dat die ambtenaren 
volgens de begroting nogal kwistig met salaristoeslagen en luxe vervoersmoge
lijkheden werden bedacht, was hem een doorn in het oog. Ds. Zandt (SGP)

Mr. W .F.E. baron van der Feltz, Ds. P. Zandt, SGP-Tweede Kamerlid
CHU-Tweede Kamerlid (s. 4 juni 1946). (s. 15 sept. 1935).

(Foto's ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 h).

3826



Par.II. Het wederopbouwbeleid ter discussie: decentralisatie gevraagd

had de nodige kritiek op de resultaten van de wederopbouw en op de bureau
cratische kanten van de wederopbouw. Ook hij wenste inschakeling van 
gemeentebesturen en gemeentenaren bij de wederopbouw.37

Voor het niet-christelijke deel van de oppositie spraken Hacke (PvdV) en 
Haken (CPN). Dr.ir. A.H.W. Hacke, die het gebracht had tot directeur-generaal 
van de Arbeid en die Ringers uit eerdere functies goed kende, wenste oprecht 
hulde te brengen voor hetgeen onder zijn leiding tot stand was gebracht. 
Omdat hij buiten Nederland had kunnen kijken, meende Hacke te kunnen 
verklaren dat Nederland inzake de wederopbouw het buitenland in het 
algemeen ver vooruit was. Toch zag hij de nodige belemmeringen voor een 
goede voortgang van wederopbouw en de bouw van nieuwe woningen. Het 
departement was naar zijn mening niet goed georganiseerd; er werd te veel 
langs elkaar heen gewerkt. Dat wederopbouwbureaus werden samengevoegd 
met provinciale directies van de volkshuisvesting had zijn instemming. Alles 
moest immers volgens hem gericht worden op de aanpak van de woningnood, 
waarvoor een soepele, gedecentraliseerde organisatie noodzakelijk was. Verder 
bracht Hacke de schadevergoedingen in het geding, die immers geheel of 
gedeeltelijk de basis moesten vormen voor herstel- en bouwopdrachten. Hacke 
stond de vervangingswaarde-1946 voor in plaats van de waarde-1940. In ieder 
geval diende -  zo stelde Hacke -  op dat terrein zo spoedig mogelijk een 
definitieve wettelijke voorziening te worden geschapen, die de burgers zeker
heid op het gebied van de onderscheiden schadevergoedingssystemen ver
schafte. Dat kon de wederopbouw alleen maar versnellen. Ook vroeg hij de 
minister de wijze, waarop architecten voor de wederopbouw werden aange
trokken, nog eens te overwegen: die was omslachtig -  via een architecten- 
keuzecommissie -  en soms niet geheel zuiver.38 De organisatie van de weder
opbouw kon niet op de instemming van de communist J. Haken rekenen. 
Haken (geb. 1912) was onder meer werkzaam geweest in de landbouw en als 
progapandist bij de CPN. Volgens zijn informatie was het daar een warboel 
en een bureaucratie, die erger was dan onder de Duitsers. Juist het feit dat die 
organisatie uit de oorlogstijd dateerde, had volgens hem het onderscheidings
vermogen bij enkele hoge ambtenaren van de wederopbouwdienst aangetast, 
waardoor weermacht-aannemers alsof er niets was gebeurd overheidsopdrach
ten konden krijgen. Vanuit die achtergrond van de wederopbouwdienst was 
het volgens hem te begrijpen dat de lagere besturen niets te vertellen hadden. 
De bevoegdheden van de lagere organen bij wederopbouw en herstel zouden 
dan ook moeten worden uitgebreid. De wederopbouw en de bouwnijverheid 
moesten naar de visie van Haken fors worden aangepakt, zoals door nationali
satie van de kernbedrijven in de bouwnijverheid. In geen geval mocht volgens 
hem de wederopbouw een zaak van particulier winstbejag zijn. Haken ver
wachtte echter niet dat de regering de noodzakelijke maatregelen zou nemen 
om de wederopbouw en de bouwnijverheid te bevorderen. Gezien het feit dat 
de begrotingen van Oorlog en Marine voor 1947 tezamen met 100 miljoen 
gulden waren opgevoerd en gelijktijdig die voor O.W. en W. met hetzelfde
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J. Haken, CPN-Tweede Kamerlid, op een foto uit 1950. (Foto Ben van M eerendonk/IISG  
Amsterdam)

Jan  H aken, geboren te Finsterwolde in 1912 en overleden in Amsterdam  in 1956. Na de 
kweekschool was Haken onderwijzer op een lagere school, vervolgens landarbeider en 
propagandist voor de CPN. Was voor zijn fractie woordvoerder voor economische zaken, 
landbouw, volkshuisvesting, verkeer en waterstaat, PTT-zaken (zie de betreffende hoofdstuk
ken/paragrafen van de serie-Beel). Hij bekleedde vooraanstaande partijpolitieke functies: lid 
van het CPN-partijbestuur 1946-1956 en secretaris van de CPN 1947-1952. Gegevens: Parlemen
tair Docum entatie Centrum, Den Haag.
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bedrag was verminderd, kondigde Haken voor zijn fractie de verwerping van 
de begrotingen van O.W. en W. voor 1946 en 1947 aan.39

Minister Vos antwoordde de Tweede Kamer op 11 december 1946. Dit 
antwoord is achteraf beoordeeld de Kamer weinig tegemoet gekomen en heeft 
eigenlijk de onmacht van de Tweede Kamer op het terrein van de weder
opbouw en de volkshuisvesting bevestigd: de klachten vanuit de Kamer over 
het een en ander werden scherp van tafel geveegd en met cijfers over de 
woningnood en de woningbouw werd gegoocheld. Waar op andere terreinen 
met nationale wetgeving veel kon worden bereikt en de politieke inbreng veel 
kon uitmaken voor de uiteindelijke vormgeving van de rechtsorde op een 
bepaald gebied -  bijvoorbeeld op fiscaal gebied, de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie, de sociale verzekeringen en de verkeersorganisatie-, moest op het 
terrein van de wederopbouw en de volkshuisvesting kennelijk worden gecon- 
stateerd dat de politiek hierop (voorlopig) weinig greep had. Men kon de 
organisatie van de wederopbouw bespreken, maar daarmee waren de eigen
lijke problemen in deze sector -  gebrek aan materialen, arbeidskrachten en 
geld -  nog niet opgelost; datzelfde gold voor de aanpak van de woningnood. 
Ook op een ander vitaal terrein van de Nederlandse gemeenschap kort na de 
oorlog, de voedselvoorziening, kon het parlement weinig uitrichten, omdat ook 
op dat terrein de onmacht van de regering werd erkend. Ook bij de voedsel
voorziening was hoogstens, zoals is beschreven in dit boek in Band B, hoofd
stuk VII, par. Il.a, de organisatie van de distributie voorwerp van parlemen
taire aandacht. Het verschil was wel dat de voedselvoorziening -  hoe beperkt 
ook -  aanzienlijk beter was dan in de laatste oorlogsjaren en de kort naoorlog
se periode, zodat er algemene tevredenheid heerste: men was vooruit gegaan. 
Dat was bij de wederopbouw van het land veel moeilijker: wat er ook gepres
teerd werd bij de wederopbouw zoals op het terrein van het herstel van de 
verkeersverbindingen (zie het volgende hoofdstuk), voor de gewone burger 
in het land waren de papierwinkel van de wederopbouwdienst en de zichtbare 
noodgedwongen stilstand in de woningbouw reden tot ergernis en beschuldi
gingen jegens de regering. Het parlement heeft braaf als trechter van deze 
onvrede gefunctioneerd, waartegenover de minister weinig meer kon doen dan 
de klachten incasseren, de beschuldigingen tot onschuldige proporties terug
brengen en zijn ambtelijke organisatie in bescherming nemen.

Vos begon er mee zich te verweren tegen de beschuldiging, vooral van AR- 
en CPN-zijde geuit, dat de positie van het College van Algemene Commissaris
sen en het besluit F. 67 getuigden van Duitse insluipsels. Juist de afdeling 
Wederopbouw, onder de oorlog opgericht, was van het departement het 
"schoonste" geval bij de zuivering na de oorlog. De minister was voorts voor 
het College en voor hetgeen krachtens F. 67 geschiedde geheel verantwoorde
lijk. Van eigengereid gedrag van het College was geen sprake. Van dictatoriaal 
gedrag van College of minister kon geen sprake zijn: "Het is mij althans niet 
bekend, dat een dictator bereid is, een Memorie van Antwoord van een derge
lijke omvang over te leggen, als door deze minister is gedaan." De minister
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wilde wél de instelling van een Raad voor de Wederopbouw overwegen. Hij 
vergoelijkte overigens de centralistische opzet van het besluit F. 67. In mei 1945 
kon alleen in groot verband het puin ruimen, het leggen van noodverbanden, 
zorgen voor wegen, spoorwegen, het wegwerken van inundaties, geschieden. 
Gemeentelijke instellingen waren volgens de minister toen ook niet voorhan
den om het beoogde herstelwerk te ondernemen. Bovendien functioneerden 
er toen nog zelfs geen noodgemeenteraden; de zuivering van de burgemeesters 
stond voor de deur. Ten aanzien van de vraag naar decentralisatie van de 
wederopbouw en de volkshuisvesting op dat moment nam de minister een 
wat tweeslachtige positie in, die verried dat hij alles voorlopig bij het oude 
wilde laten. Hoewel hij de problemen bij een te grote centralisatie onderkende 
en aankondigde met de gemaakte opmerkingen daarover bij de voorbereiding 
van de wettelijke regeling van de wederopbouw rekening te willen houden, 
moest het de minister toch van het hart dat een volledige decentralisatie en 
taakverlegging naar de gemeenten niet wel mogelijk was. Hij geloofde niet, 
zoals Ten Hagen, dat de gemeenten op de terreinen van het departement goed 
zouden kunnen samenwerken. Een tweede argument van de minister tegen 
decentralisatie was dat de rijksoverheid wilde voorkomen dat de gemeenten, 
vooral die in de getroffen gebieden, in geval van decentralisatie met ambtelijke 
staven zouden komen te zitten, die niet meer konden worden ingekrompen. 
Bovendien zouden bij decentralisatie van het beleid via de gemeenten de 
moeilijkheden om aan hooggeschoold personeel te komen volgens de minister 
alleen maar toenemen. "Tenslotte, ..., is het gemeentelijke apparaat over het 
algemeen niet het meest gemakkelijk te hanteren, vooral niet in het zuiden des 
lands, waar de grootste moeilijkheden zijn ten aanzien van de wederopbouw 
en waar toevallig ook de grootste moeilijkheden bestaan ten aanzien van de 
wederopbouw en waar toevallig ook de grootste moeilijkheden bestaan ten 
aanzien van de gemeentelijke indeling", aldus nog een ander argument van 
Vos. Er waren in het zuiden, zo moet men concluderen, kortom te veel mini- 
gemeenten met kennelijk lastig personeel. Contact tussen minister en burge
meesters in de betrokken streken was er wel degelijk geweest. De minister 
stelde wel in het vooruitzicht dat na de wederopbouwperiode "de periode van 
de normale volkshuisvesting" zou kunnen worden ingeluid, derhalve met 
inschakeling van de gemeenten en andere lagere instanties, maar hij meende 
wel dat de oude toestand van de lokale autonomie niet geheel kon worden 
hersteld. Centrale leiding zou naar zijn mening ten dele toch noodzakelijk zijn. 
Bij de herziening van de Woningwet zou volgens de minister naar een mid
denweg moeten worden gezocht. Deze mededeling, gevoegd bij zijn aankondi
ging dat bij deze herziening tegelijkertijd een sanering van de woningbouw
verenigingen aan de orde zou moeten komen, moet de critici van de over- 
heidsalmacht bij de wederopbouw bevestigd hebben in hun somberste voor
spellingen. Nadat de minister nog enige woorden had gewijd aan de coördina
tie tussen het algemeen welvaartsplan en het bouwprogramma, waarvan de 
wederopbouw deel uitmaakte (zie de volgende paragraaf), heeft minister Vos
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in het kader van een analyse van de problemen met de uitvoering van het 
gehele bouwprogramma ook met betrekking tot de resultaten van de weder
opbouw moeten aanvoeren dat er nu eenmaal een tekort aan arbeidskrachten
-  zeker in de geteisterde gebieden -  en aan materialen was. In dit licht verde
digde Vos dan ook de wederopbouwkampen, die zorgden dat lange pendels 
werden voorkomen en inzet in de geteisterde gebieden mogelijk was. Inzake 
de materialen was de wederopbouwdienst afhankelijk van aanvoer en distri
butie, die vielen onder het departement van Economische Zaken. Men deed 
volgens Vos wat men kon, maar er was nu eenmaal een tekort aan vrijwel 
alles. De machteloosheid van de minister om op zijn terrein aan de wensen 
van de Kamer tegemoet te kunnen komen, was met name ook zichtbaar in zijn 
bevestiging van de teleurstelling van Droesen (KVP) over de boerderijenbouw. 
Meer dan te beloven de suggesties van dit Kamerlid tot een vereenvoudigde 
bouw van boerderijen te doen onderzoeken kon de minister niet doen. Evenzo 
kon de minister op het gevoelige terrein van de schaderegeling, die tenslotte 
van groot belang was voor eigenaren bij de beslissing over herstel en herbouw, 
weinig meer doen dan erkennen dat een spoedige regeling van deze materie 
van groot belang was: hij had er geen greep op. Ook in de kwestie van de 
aanstelling van ambtenaren moest minister Vos bekennen afhankelijk te zijn 
van derden: het ministerie van Binnenlandse Zaken.40

Voor de leden van de Tweede Kamer moet niet de wijze, waarop minister 
Vos bij de behandeling van de begrotingen voor 1946 en 1947 het centralistisch 
bewind van het departement van O.W. en W. had verdedigd, reden zijn 
geweest er verder maar het zwijgen toe te doen en geen tweede termijn meer 
aan te snijden. Zoals in de volgende paragraaf over het volkshuisvestingsbeleid 
in de Kamers zal worden aangetoond, moet het eerder de door minister Vos 
ten toon gespreide machteloosheid tegenover de woningnood op dat moment 
zijn geweest, die de Kamerleden er toe heeft gebracht geen verdere discussie 
met de minister aan te gaan. De CPN-fractie in de Kamer stemde tegen de 
begrotingen van O.W. en W. om daarmee aan te geven dat de rijksgelden beter 
aan wederopbouw en volkshuisvesting konden worden besteed dan aan 
militaire uitgaven. De overige fracties stemden met de begrotingen van O.W. 
en W. voor 1946 en 1947 in.41

De Eerste Kamer scherpt de kritiek op de wederopbouw nog aan
Hoewel het korte Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op het wetsont

werp tot vaststelling van hoofdstuk IX A van de Rijksbegroting 1947 opende 
met een woord van bijzondere lof voor hetgeen de afgetreden bewindsman 
in diens functie van Algemeen Gemachtigde en vervolgens als minister op het 
terrein van de wederopbouw had verricht, kon uit de rest van het Verslag 
worden begrepen dat ook de senaat de nodige kritiek op de stand van de 
wederopbouw en de vooruitzichten voor de volkshuisvesting had. Gevraagd 
werd naar het ontwerp-Wederopbouwwet en de voorstellen tot wijziging van 
de Woningwet en van de Gezondheidswet. Aan de hand van deze voorstellen
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zou het immers mogelijk zijn de kritiek op de organisatie van de weder
opbouw en de volkshuisvesting te concretiseren. Nu moest die kritiek, die toch 
niet kon worden nagelaten, algemeen worden gehouden. De centralisatie bij 
het werk van het departement zat veel senatoren blijkens dit Verslag hoog. 
Gewezen werd op de aantasting van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
lagere organen, wanneer die bij het beleid niet in hun waarde werden gelaten. 
Ook werd het onpraktisch geacht dat bij de vervulling van een zo vérstrekken
de taak als die van het departement niet ten volle gebruik werd gemaakt van 
de deskundige krachten bij de lagere organen die men bij het departement 
moest ontberen. Het mocht volgens deze groep kritische senatoren niet zo zijn 
dat deskundige krachten aan provincies en gemeenten werden onttrokken, 
waardoor de lagere organen niet meer behoorlijk konden functioneren (en 
aldus voldeden aan de door het departement van O.W. en W. beweerde 
technische onvolkomenheid bij een mogelijke decentralisatie van het werk op 
het terrein van wederopbouw en volkshuisvesting). De minister werd dan ook 
in dit Verslag opgeroepen de lagere organen hun eigen bevoegdheden te laten 
en een vruchtbare coördinatie tussen deze bevoegdheden en die van het 
centrale orgaan tot stand te brengen.42

De Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 22 maart 1947 was 
ondertekend door de nieuwe bewindsman, Neher, hetgeen duidelijk te merken 
was. Neher wilde de parlementaire kritiek zoveel mogelijk tegemoet komen, 
hetgeen leidde tot een aantal aankondigingen en toezeggingen. Een ontwerp- 
Wederopbouwwet was in voorbereiding; een voorstel tot wijziging van de 
Woningwet en van de Gezondheidswet was gereed. Inderdaad- werd op 8 
oktober 1947 een wetsontwerp tot herziening van de Woningwet van tijdelijke 
aard (tot en met 31 december 1950) ingediend. Op dit wetsontwerp wordt nog 
afzonderlijk in dit hoofdstuk teruggekomen. Hier zij slechts vermeld dat de 
kritiek op de centralistische tendens in dit wetsontwerp, dat zocht de Kroon 
en de minister met het oog op de uitvoering van het bouwprogramma enkele 
bevoegdheden te geven met betrekking tot de op dit gebied door de lagere 
organen uit te oefenen werkzaamheden, er toe heeft geleid dit wetsontwerp 
in te trekken, tegelijk met de indiening van een voorstel tot (tijdelijke, namelijk 
tot en met 31 december 1950) regeling van de wederopbouw op 28 februari
1948. In ieder geval is de minister zijn belofte tot indiening van deze wetsont
werpen nagekomen, al heeft hij niet kunnen bevroeden dat alle voorbereidin
gen voor deze wetsontwerpen tevergeefs waren vanwege de heftige kritiek 
vanuit de maatschappij en de Tweede Kamer op de centralistische tendens in 
beide voorstellen. Het departement was kennelijk hardleers en had zich weinig 
aangetrokken van hetgeen toch luid in de periode 1946-1947 in de maatschap
pij en in de Kamers over dit thema naar voren was gebracht. In afwachting 
van de genoemde wetsvoorstellen heeft de minister kennelijk gemeend de 
Eerste Kamer een zoethoudertje te moeten offreren in de vorm van een braaf 
voornemen. Ten aanzien van de centralisatie bij het werk van het departement 
verklaarde de minister zich namelijk bereid te bevorderen, "dat die gemeenten,
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welke daartoe over een toereikende technische en administratieve outillage 
en ervaring beschikken, aan de wederopbouw op zodanige wijze deelnemen, 
dat zij in zeer ruime mate ingeschakeld zijn in het wederopbouwwerk en de 
daarmede verbonden administratie". Niettemin wees de minister er nog eens 
op dat, gegeven de honderden miljoenen die het Rijk voor de wederopbouw 
ter beschikking stelde, de rijksoverheid de besteding van dit geld diende te 
controleren. Ook achtte de minister het ten gevolge van de schaarste aan 
arbeidskrachten en materiaal gewenst om de doelmatigheid van de opzet van 
de plannen en de urgentie van de uitvoering ervan in landelijk verband te 
toetsen. Derhalve kon de minister niet meer toezeggen dan dat aan een binnen 
de grenzen van zijn verantwoordelijkheid liggende decentralisatie van be
voegdheden de volle aandacht zou worden gegeven.43

De voorzichtige tegemoetkomingen van minister Neher aan de wensen van 
de senaat op het terrein van de decentralisatie van de wederopbouw en de 
inschakeling van de gemeentes was voor H.C. Nijkamp (KVP), oud-textiel- 
arbeider en bestuurder van de KAB, sedert 1927 wethouder van Enschede, 
reden om op 16 april 1947 bij de mondelinge beraadslagingen in de Eerste 
Kamer over de begroting van V. en W. voor 1947 alle vertrouwen te hebben 
in het werk van de nieuwe bewindsman. Een voortzetting van de centralisti
sche richting in het beleid kon immers naar hij zei te vrezen wel eens elke 
gemeentelijke activiteit smoren. Volgens Nijkamp was er geen enkele reden, 
gezien de activiteit van veel gemeentebesturen voor de oorlog op het terrein 
van de woningbouw, deze vrijheid van de gemeentebesturen meer dan nodig 
te beperken, waarbij hij erkende dat de centrale overheid wel de mogelijkheid 
moest hebben om minder actieve gemeentebesturen op het terrein van de 
woningbouw tot daden te dwingen. Regel moest echter zijn dat de centrale 
overheid pas in actie kwam, voor zover de gemeenten niet bij machte waren 
om op het terrein van wederopbouw en volkshuisvesting hun taak naar 
behoren te vervullen. Nijkamp zag deze regel in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel en met de historische lijn ten aanzien van zelfbestuur 
en taak der lagere organen in het land.44

Na Nijkamp, die het debat op 16 april 1947 had geopend, sprak ir. E.H.A. 
Kraayvanger (KVP). Deze wijdde zijn betoog grotendeels aan de problemen 
rond de wederopbouw, waarbij hij zelfs sprak van een vertrouwenscrisis die 
rond het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting -  zoals het 
departement sedert het aantreden van minister Neher was genoemd -  was 
ontstaan. Kraayvanger hield een streng requisitoir en hij was in de Eerste 
Kamer de aangewezen man om zulks te doen. Deze senator (geb. 1899) was 
immers na de bevrijding wethouder van openbare werken in de zwaar getrof
fen stad Rotterdam geworden. Hij was van origine civiel-ingenieur en archi
tect. Zijn bijna drie kwartier durende voordracht in de senaat begon, na 
woorden van dankbaarheid jegens oud-minister Ringers te hebben gericht, met 
een analyse van de vertrouwenscrisis: er waren verwachtingen gewekt die niet 
waren verwezenlijkt; de papierwinkel van de overheid ontnam elk enthousias-
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Ir. E.H.A. Kraayvanger, KVP-Eerste Kamerlid. (Foto K LIB/K D C  Nijmegen)

Ir. Everhardus Hubertus Antonius Kraayvanger (Rotterdam 1899-R o tterd am  1978) had zich 
na zijn opleiding te Delft tot civiel ingenieur in zijn geboorteplaats gevestigd als architect 
BNA. Sedert 1927 was hij directeur van het samen met zijn broer Herman -  opgeleid aan de 
School voor Bouwkunst in Amsterdam -  gevestigde Architectenbureau Kraayvanger (vanaf 
1927), na de oorlog o.rn. verantwoordelijk voor het stationspostkantoor en het Holbeinhuis 
in Rotterdam. E. Kraayvanger was van 1928-1935 voor de R.K. Staatspartij lid van de gem een
teraad van Rotterdam en van 1945-1946 lid van de tijdelijke gemeenteraad van deze stad, 
tevens wethouder van openbare werken, voor de R KSP/K V P. Van '1946-1950 was hij lid van 
de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vanaf 23 juli 1946 tot 10 mei 1971 had hij zitting in 
de Eerste Kamer voor de KVP. Daar was hij alle jaren de woordvoerder volkshuisvesting voor 
zijn fractie. Hij had talloze nevenfuncties op het gebied van zijn specialisme. Zo was hij 
voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bouwcentrum te Rotterdam en voorzitter van 
de Raad van Toezicht Ratiobouw. Gegevens: Parlementair Documentatie Centrum, Den Haag; 
Gemeentearchief Rotterdam.
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me; de kostenstijging maakte herbouw bij de gegeven oorlogsschadevergoe- 
ding en toelegging van eigen geld onmogelijk; de bepaling en betaling van de 
schadevergoedingen verliepen zo traag dat de burgers hun belangen bij de 
staat niet zeker wisten; de materiaalvoorziening liep anders dan verwacht; de 
volkswoningbouw was nauwelijks op gang gekomen. Volgens Kraayvanger 
had de overheid de plicht gehad, toen na de bevrijding door allerlei oorzaken, 
met name ook door de algemene toestand in de wereld, de wederopbouw niet 
goed van de grond kon komen, de burgers juist voor te lichten. Hij hoopte dat 
minister Neher, die had aangekondigd geen valse verwachtingen te wekken, 
ook de Staten-Generaal regelmatig zou inlichten over de ontwikkelingen.

Na deze analyse barstte het "vuur" van Kraayvanger los. De centralisatie 
bij de wederopbouw, ook door Kraayvanger aanvaard als middel in de chaos 
na de bevrijding, was volgens hem door de regering als permanent gedacht. 
Ten onrechte was volgens hem besluit F. 67 zo lang gehandhaafd: "De autono
mie der gemeenten werd er op ontoelaatbare wijze door aangetast." Die 
centralisatie had bovendien naar hij betoogde uiteindelijk niet gefunctioneerd: 
er was een ontzettende papierwinkel ontstaan, gehanteerd door onervaren 
krachten; de kennis en arbeidskracht van de ambtenaren ter plaatse was 
onvoldoende benut. De vrees van de regering dat er hier en daar een gemeente 
zou zijn die bij decentralisatie van het wederopbouwwerk eens een fout zou 
maken, was volgens deze senator dan ook vreemd: ook op dat moment werden 
er fouten gemaakt: "De regering doet tactisch ook verstandig de gemeenten 
voor de verantwoordelijkheid te plaatsen." Natuurlijk: plannen die niet pasten 
in het geheel, moesten kunnen worden tegengehouden, maar dat kon volgens 
Kraayvanger ook via onthouding van goedkeuring door G.S. en vernietiging 
door de Kroon. Controle op de bestede middelen was juist, maar dat moest 
niet ontaarden "in een eindeloze, vaak pietepeuterige cijfercontrole". In dit 
verband wilde Kraayvanger iets kwijt over de mentaliteit van de hogere 
organen in de staat, hetgeen niet alleen bij de wederopbouw, maar ook bij 
andere sectoren van overheidszorg van toepassing was: "Wij staan voor ontzag
lijke problemen, voor de oplossing waarvan een grote visie nodig is en een 
breed gebaar. Die brede visie ontbreekt veel te veel, of beter gezegd, zij kan 
niet tot haar recht komen. Wij eisen te veel, dat alles keurig netjes in rapporten 
vastligt, in finesse gecontroleerd en nagecijferd, zonder dat dat alles van 
wezenlijk belang is. Wij worden hoe langer hoe meer pietepeuterige administra
teurs." Het moest allemaal anders, vlotter, breder, grootser. In het kader van 
zijn pleidooi voor een andere bestuursstijl wees Kraayvanger het College van 
Algemene Commissarissen als niet passend in het Nederlandse staatsbestel 
af. Hij verwachtte van de nieuwe bewindsman dat hij er naar zou streven dat 
"deze bijzondere figuur verdwijnt en door een meer regelmatige wordt vervan
gen". Bij die voorgenomen reorganisatie van de wederopbouw -  Kraayvanger 
zag uit naar een wettelijke regeling ervan -  zouden de buitenbureaus van de 
wederopbouwdienst op de gemeenten moeten overgaan en in de organisatie 
het aantal civiel ingenieurs ("ik durf het haast niet te zeggen") moeten worden
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teruggebracht ten voordele van architecten. Beslissingen moesten sneller 
worden genomen, zodat het publiek weer vertrouwen kreeg in de organisatie. 
Dat het kostenpeil in de bouw (ca. 335% ten opzichte van vóór de oorlog) in 
schril contrast stond met de bepaling van de oorlogsschade naar de waarde 
van 9 mei 1940 was voor Kraayvanger reden om te pleiten voor een royalere 
vergoeding van grote schade (inmiddels was de kleine schade tot 3.000 gulden 
zonder meer vergoed). Kraayvanger was bevreesd dat het geldende systeem 
er toe zou leiden dat de streken in het land, die door het oorlogsgeweld waren 
getroffen, met zwaardere financiële lasten zouden komen te zitten dan de niet 
getroffen streken. Natuurlijk: integrale vergoeding van de schade was vanwege 
de toestand van het land niet wel mogelijk, maar Kraayvanger vond wel dat 
er een vergoeding van de oorlogsschade moest komen die ook aan de grote 
schade zoveel mogelijk tegemoet kwam. Zoals elders beschreven in dit boek 
(Band B, hoofdstuk IV, par. II.3.a) is eind 1946 vrij algemeen vanuit de fracties 
in de Tweede Kamer aangedrongen op een spoedige wettelijke regeling van 
de vergoeding van de oorlogsschade die herbouw mogelijk zou maken en zou 
bevorderen. Met name de KVP heeft zich ingezet voor een zoveel mogelijk 
integrale vergoeding van de oorlogsschade; de uiteindelijk gevonden oplossing 
in de Wet Materiële Oorlogsschaden van 9 februari 1950 is de politieke druk 
tot een zekere verruiming van de steun aan de eigenaren van grote zwaar 
beschadigde objecten een eindweegs tegemoet gekomen. Kraayvanger wees 
er in dit verband op dat in een stad als Rotterdam, waar het hart van de stad 
met veel zakenpanden bij het Duitse bombardement van 14 mei 1940 was 
verwoest, de bestaande regeling op basis van het Besluit op de Materiële 
Oorlogsschaden (F. 255), waarbij de waarde van 9 mei 1940 als uitgangspunt 
gold en voor woningen de toegestane vergoeding was gesteld op maximaal
3.000 gulden, onvoldoende was. Daartegenover stond volgens Kraayvanger 
de fout dat de overheid de kleine schaden voor integrale vergoeding had 
aangemerkt, met het gevolg dat een leger ambtenaren nodig was om de juist
heid van deze vergoeding te toetsen. Zo vond Kraayvanger het ook noodzake
lijk om te zorgen dat eigenaren, die tegen een beslissing van de staat inzake 
de schadevergoeding gingen procederen, bij verlies van de zaak een zeker 
bedrag zouden betalen. Waar het op neer kwam was dat Kraayvanger er voor 
pleitte om de schadevaststelling sneller te doen verlopen en de ambtelijke 
controle bij de vergoeding tot hoofdlijnen te beperken. Verder vond dit Eerste 
Kamerlid het nodig dat meer materialen dan voorheen voor de wederopbouw 
werden bestemd. Hij had de indruk dat Nederland leed aan "een deviezencom- 
plex", dat betekende dat alles er op gericht was om deviezen te verdienen (met 
verkregen deviezen en materialen). Maar psychologisch was het van belang 
dat met de deviezen ook een behoorlijk stuk van de Nederlandse wederop
bouw werd verwezenlijkt. Kraayvanger had daarbij het gevoel dat de ambte
lijke echelons van de Wederopbouwdienst en van de Rijksbureaus van Econo
mische Zaken (materiaalverdeling over het land) niet goed samenwerkten. 
Indien de overheid blijk zou geven van een bredere en ruimere kijk op de
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problemen en het perfectionisme op papier had omgezet in "de vreugde om 
iets te bereiken", kon van de bevolking in de visie van Kraayvanger een beter 
begrip voor de moeilijkheden worden gevraagd, een gematigder kritiek en een 
bereidheid om genoegen te nemen met compromisoplossingen.45

Ook van de andere coalitiepartij kreeg de minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting in de Eerste Kamer de nodige kritische kanttekeningen bij 
het wederopbouwbeleid te horen. C. Woudenberg (PvdA), die van meubel
maker was opgeklommen tot bestuurder van de Meubelmakersbond en van 
de Internationale Unie van Houtbewerkers en secretaris van de SDAP en 
PvdA, merkte op dat door allerlei omstandigheden sedert het debat in de 
Tweede Kamer over de begrotingen van O.W. en W. op het gebied van de 
wederopbouw weinig veranderd en niet veel gebeurd was. Hij constateerde 
dat er het nodige haperde aan de wederopbouw. Met de critici op het centra
listische beleid bij de wederopbouw was hij het namens zijn fractie grotendeels 
eens. Evenals Kraayvanger was hij de overtuiging toegedaan dat de regering 
de noodtoestand in het land had aan te pakken door er het gehele volk in te 
betrekken. Het volk behoorde zijns inziens te weten welke mogelijkheden er 
waren en binnen welke tijd met een gezamenlijke inspanning de problemen 
zouden kunnen worden opgelost: "Het Nederlandse volk moet dan ook precies 
weten wat wél en wat niet kan." Woudenberg vond het onjuist dat de weder
opbouw bij de bevolking werd gezien als een zaak van een toporgaan van een 
of andere departement. Bij de top moest men niet denken dat men het alleen 
af kon. Psychologisch moest de zaak veel beter worden aangepakt. Hij noemde 
ook het verschijnsel van de zwarte handel in materialen, die ergernis gaf. "De 
geest van ons volk ten opzichte van het vraagstuk van de wederopbouw is, 
naar mijn mening, op dit ogenblik volkomen bedorven", aldus vatte Wouden
berg de stemming samen. Het gevoel van hopeloze onmacht moest volgens 
hem door zoveel mogelijk en zo eerlijk mogelijke inlichtingen aan instanties 
als provincies en gemeenten en aan de bevolking worden bestreden. Hij deed 
de suggestie om via de radio de stand van zaken bij de wederopbouw bekend 
te maken, zoals dat al geschiedde door een van de hoofdingenieurs van de 
Spoorwegen omtrent de situatie bij de NS. Juist om de wederopbouw tot een 
zaak van de hele bevolking te maken, moest decentralisatie en inschakeling 
van alle aanwezige krachten in de bevolking worden beproefd. Natuurlijk was 
centrale coördinatie van de plannen, ook voor het materiaalgebruik, nodig, 
maar Woudenberg vond wel dat de grieven, zoals op het VNG-congres te 
Nijmegen door burgemeester Oud geuit, gegrond waren. Hij vroeg de minister 
dan ook om tegemoetkoming aan de aldaar genoemde bezwaren. Het was 
immers in zijn ogen maar al te duidelijk dat vanuit een centraal punt niet voor 
het gehele land een gesloten plan kon worden ontworpen en uitgevoerd. 
Daarbij ging het Woudenberg niet alleen om de mogelijke inschakeling van 
de grotere gemeenten in de wederopbouw, maar ook om decentralisatie naar 
de kleinere gemeenten, die daarvoor samenwerkingsverbanden moesten 
aangaan. Basis voor de klachten van Woudenberg was het rapport van de
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C. W oudenberg, PvdA-Eerste Kamerlid, op een foto kort na 1945. (Foto Anefo)

C om elis W oudenberg (Amsterdam 1883-1954) was oorspronkelijk werkzaam als m eubel- 
makersgezel. Vanaf 1913 was hij bezoldigd bestuurder bij de Algemeene Nederlandsche Bond 
voor Meubelmakers, waarvan hij tenslotte landelijk voorzitter werd. Hij was redacteur van 
het bondsorgaan "O ns Vakblad" en werd in 1919 secretaris van het Internationaal Verbond 
van M eubelmakers- en Houtbewerkersbonden. In 1904 lid geworden van de SDAP kwam. hij 
voor deze partij in de gemeenteraad van Amsterdam (1924-1939). In 1929 werd hij gekozen 
tot secretaris-penningmeester van de SDAP. Hoewel hij voornamelijk organisatorisch actief 
was, hield hij zich ook bezig m et de voorbereiding van het Plan van de Arbeid. Onder de 
oorlog, na de opheffing van de partij, hield hij illegaal contact m et SDAP-ers en was hij 
betrokken bij de discussies over de toekomst van de sociaal-democratie. Hij was voorstander 
van de heroprichting van de SDAP. Bij de oprichting van de PvdA werd hij w eer secretaris- 
penningm eester tot het congres van februari 1949, toen hij inmiddels pensioengerechtigd was 
geworden. Van 20 november 1945 tot zijn dood op 16 oktober 1954 maakte hij voor de PvdA 
deel uit van de Eerste Kamer, waar hij volkshuisvesting als specialisme had. Hij gold als een 
tacticus, een beminnelijk mens, populair als bestuurder. Gegevens: R. Vuurmans, in: Biografisch 
Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, dl.V, pp. 308-311.
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Studiecommissie Herstel Limburg 1945, waarbij de nadelen van de centralisade 
bij de wederopbouw breed waren uitgemeten. Woudenberg had van de 
toezeggingen van de minister in de Memorie van Antwoord aan de Eerste 
Kamer op dit terrein met belangstelling kennis genomen, maar hij wilde pas 
"hei" roepen als er concrete stappen ten gunste van de decentralisatie waren 
genomen.46

De vrij scherpe betogen van Kraayvanger en Woudenberg over het weder
opbouwbeleid hadden bij voorbaat de kracht van de oppositie ondermijnd. 
Wat konden de woordvoerders van de oppositie ter linker en ter rechter zijde 
in de senaat nog aan deze betogen toevoegen? J. Schipper (ARP) deed een 
poging. Deze senator (geb. 1890), opgeklommen van typograaf tot bezoldigd 
secretaris van de Christelijke Typografenbond en secretaris van het CNV, 
meende dat inzake de wederopbouw te grote verwachtingen waren gewekt. 
Hij hoopte dat de minister zijn belofte over een betere voorlichting over de 
bouwactiviteiten, ook als die somber zouden zijn, zou waarmaken. Verder 
sneed Schipper de toestand in de wederopbouwkampen aan. Het was hem 
een doorn in het oog dat op rijkskosten "De Waarheid" en "De Vlam" in die 
kampen werden verspreid. Verder vertolkte Schipper de ernstige grief in 
landbouwkringen over de wijze, waarop het departement tekort zou zijn 
geschoten in de wederopbouw van verwoeste boerderijen. Van de 1.000 
boerderijen die volgens het bouwplan voor 1946 zouden worden herbouwd 
in dat jaar, waren er op 1 januari 1947 127 aanbesteed en in aanbouw. De 
prognoses voor de materiaalvoorziening voor 1947 gaven geen ruimte voor 
de gedachte dat de achterstand in 1947 wel eens flink zou kunnen worden 
ingelopen. In dit kader hekelde Schipper ook de veel te straffe financieringseis, 
waarbij maximaal 25% van de bouwsom door de gedupeerde boerderij-eige- 
naar in vrij geld moest worden voldaan alvorens met herbouw kon worden 
begonnen. Dat was volgens hem een vrijwel onmogelijke eis, gelet op de 
bijzondere belastingen en de geldblokkering (zie Band B, hoofdstuk IV, par.
II.1-2). Schipper verlangde een overbrugging van het verschil tussen de waarde 
van het beschadigd pand (volgens de schaderegeling: 9 mei 1940) en de 
bouwkosten van dat moment door de overheid in de vorm van een renteloos 
krediet, waarvoor een ontwerp klaar zou liggen voor afhandeling. Waarom 
deed de minister er niets mee? Schipper wenste ook een herbouwverplichting, 
die verpachters (waaronder de staat!) na de regeling van de financiën en het 
verkrijgen van de nodige vergunningen zou verplichten het verwoeste onroe
rend goed te doen herbouwen. De CHU-er mr.dr. G. Kolff, kantonrechter te 
Gorinchem en voorzitter van een waterschap, sneed het thema van de bruggen 
over de IJssel aan -  met name de schipbrug bij Doesburg moest eindelijk eens 
vervangen worden door de bouw van een vaste oeververbinding - ,  die de 
Achterhoek moest verlossen van het isolement. De wederopbouw kon hier een 
tijdelijke oplossing bieden: de bailey-brug, die te Arnhem zou vrijkomen, kon 
voorlopig bij Doesburg in dienst worden genomen. De liberaal R. Zegering 
Hadders, wethouder van onderwijs en financiën in Emmen, drong aan op een
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J. Schipper, ARJP-Eerste Kamerlid Mr.dr. G. Kolff, CH U-Eerste Kamerlid
(s. 23 juli 1946). (s. 14 maart 1935).

(Foto's ontleend aan Kcesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 c)

zo economisch mogelijk beheer bij de wederopbouw, omdat hij de indruk had 
dat grote regeringsopdrachten soms prijsverhogend werkten en een behoorlijke 
aanpak van de woningbouw in de weg zaten. Een opmerkelijk geluid voor een 
liberaal, die goed zag dat aan de wederopbouw meer kon worden verdiend 
dan aan de scherp gecalculeerde nieuwbouw van woningen. Evenzo was het 
verrassend dat deze senator, voorstander als hij was van de mogelijkheid tot 
spoedonteigening over te gaan krachtens besluit F. 67, er voor pleitte om 
besluit F. 67 van kracht te doen zijn totdat een algehele wijziging van de 
onteigeningswet tot stand was gekomen. Hij zei het grootste respect voor de 
particuliere eigendom te hebben, maar vond wel dat het algemeen belang 
behoorde te prevaleren boven het particuliere belang. Zegering Hadders 
wenste een snelle procedure bij onteigeningen, met de nodige waarborgen voor 
vergoeding van de waarde van de grond en mogelijke bedrijfsschade van de 
eigenaar, die de wederopbouw en de ontwikkeling van steden en dorpen kon 
dienen. Spoed diende zijns inziens ook te worden betracht bij de wetgeving 
voor de oorlogsschadevergoeding. A.J. Koejemans (CPN), hoofdredacteur van 
De Waarheid, kon zich bij de oproep van collega Woudenberg (PvdA) het 
gehele volk achter de wederopbouwinspanningen te mobiliseren aansluiten, 
maar hij wees er wel op dat de bevolking goed begreep dat voor leger en vloot 
nu eenmaal vele malen meer geld op de begroting was uitgetrokken dan voor 
wederopbouw en volkshuisvesting. Verder wees hij op de verspilling van 
bouwmaterialen, zoals bij de bouw van grote bankgebouwen in Rotterdam en 
van niet direct noodzakelijke bars en dancings, op de gebrekkige schaderege
ling en op de overcentralisatie. Met name Zeeuws-Vlaanderen bewees naar 
zijn mening hoe langzaam de herbouw op gang kwam en hoe noodzakelijk 
een geheel andere koers bij de wederopbouw moest worden gevaren.47
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Neher begon met de beantwoording van kleine vragen. Zo was hij van 
oordeel dat in de wederopbouwkampen bepaalde door Schipper (ARP) niet 
wenselijk geoordeelde bladen terecht ter beschikking waren, tezamen met 
andere in Nederland in het openbaar gepubliceerde bladen. Dan was het 
wederopbouwbeleid aan de orde. Neher gaf een vrij meedogenloze schets van 
de naïeve euforie die bij de bevrijding van het land had geheerst en waar ook 
de wederopbouwprognoses volgens hem onder hadden geleden: "Na de 
bevrijding en vooral in de oorlogstijd leefde vrijwel het gehele Nederlandse 
volk in de verwachting, dat, wanneer eenmaal ons land bevrijd zou zijn, er 
een periode van grote schoonheid zou aanbreken in onze Nederlandse samen
leving, afgescheiden van het grote wereldgebeuren, en dat alles, wat vernietigd 
en beschadigd was, in korte tijd schoner zou worden hersteld dan het oor
spronkelijk was." Die verwachting was volgens Neher gebaseerd op de enorme 
inspanningen die waren geleverd om de vijand te verslaan. Men dacht dat 
aldus ook de restanten van de bezettingstijd konden worden verslagen. Dat 
was in de analyse van Neher niet gelukt tot grote teleurstelling van iedereen. 
De oorzaken waren volgens de minister gelegen in het gebrek aan materialen, 
aan geld, aan goede organisatie. Ieder was weer zijns weegs gegaan, waarbij 
de oorlog als een onderbreking was beschouwd. Nederland was er volgens 
hem niet op ingesteld geweest dat het land inzake bevoorrading zo pover uit 
de oorlog was gekomen. Werd 1945 nog gezien als een aanloopperiode, het 
jaar 1946 zou de realisatie van de plannen laten zien, aldus gaf Neher in zijn 
terugblik het aanvankelijk optimisme over de wederopbouw weer. De bericht
geving van het departement van O.W. en W. was daarop afgestemd geweest. 
Eind 1946 moest echter worden geconstateerd dat de toestand veel erger was 
dan gedacht, zo de minister. Inhakend op de suggesties uit de senaat verklaar
de Neher dat hij de bezwaren tegen de organisatie van de wederopbouw 
hoopte te ondervangen door bij gedeelten tot een juiste oplossing te komen. 
De grotere gemeenten, die konden beschikken over de nodige outillage, 
zouden een grote mate van eigen beslissingsbevoegdheid krijgen; voor de 
kleinere gemeenten zou getracht worden provinciaal of regionaal met inspraak 
van de gemeenten een regeling te vinden die bevrediging zou schenken. De 
minister had al overleg gevoerd met de Commissarissen van de Koningin, een 
aantal gedeputeerden, met vertegenwoordigers van de grote steden en een 
delegatie van de VNG. Het veel gesmade besluit F. 67 zou verdwijnen, al zei 
de minister er niet bij wanneer dit zou geschieden. Wel verklaarde de minister 
dat centralisatie tot op zekere hoogte noodzakelijk zou zijn en decentralisatie 
gewenst voor zover die met de verantwoordelijkheid van de minister in 
overeenstemming te brengen was. Daarmee kondigde hij aan dat het niet 
eenvoudig zou zijn de eenmaal door de centrale overheid verworven bevoegd
heden over te dragen aan de lagere overheden. Decentralisatie werd kennelijk 
beschouwd als een gunst, niet een recht. De minister voegde dan ook aan zijn 
betoog toe dat hij niet zag hoe met een eenvoudige regeling alles plotseling 
veranderd kon worden. Vervolgens noemde de minister de materialenvoorzie-
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ning en de toewijzing van bouwmachtigingen, alsook het gebrek aan arbeids
krachten onder de factoren die belemmerend werkten op de wederopbouw. 
Inzake de materialenvoorziening stelde de minister dat die nog voor lange tijd 
ontoereikend zou blijven. Ook met omscholing zou volgens hem niet kunnen 
worden voldaan aan het benodigde aantal arbeidskrachten. In de geteisterde 
gebieden van het land werd blijkens het betoog van de minister het tekort aan 
arbeidskrachten nog verscherpt, doordat het aantal bouwvakkers dat bereid 
was daar te gaan werken "niet zo bevredigend" was. De situatie was zelfs zo 
dat met de beperkte kwantiteit materialen nog niet tot bouwactiviteiten in die 
streken kon worden overgegaan, omdat er onvoldoende arbeidskrachten 
waren. De minister hoopte "door opwekking en andere maatregelen" arbeiders 
te kunnen overhalen in de geteisterde gebieden te gaan werken.

In zijn antwoord aan de Eerste Kamer nam de minister verder zijn ambtena
ren in bescherming tegen de aantijgingen van Kraayvanger en andere senato
ren. Indien de bewoners van het land zich aan de voorschriften hielden, zou 
de administratie en controle veel eenvoudiger kunnen worden opgezet, aldus 
Neher. Zolang echter was gebleken dat op een totaal bedrag van ca. 280 
miljoen gulden voor schadevergoeding voor lichte schade ca. 50 miljoen te veel 
was gedeclareerd, kon men volgens Neher moeilijk zeggen dat die overheid 
kleingeestig was. Ook was Neher van oordeel dat al te zeer het accent werd 
gelegd op de ongelukkige situatie van hen, die materiële oorlogsschade 
hadden geleden. Men zag volgens hem over het hoofd dat diegenen, die geen 
schade en toch veel (zakelijk) verlies in de oorlog hadden geleden, in het 
geheel geen vergoeding kregen. Kraayvanger kreeg ook te horen dat het 
enthousiasme in Nederland bij de wederopbouw sterk genoeg diende te zijn 
om de problemen te overwinnen. De minister was van zijn kant bereid om de 
Staten-Generaal of de media in te lichten over de werkelijke toestand bij de 
wederopbouw en volkshuisvesting. Neher wilde over dat onderwerp alvast 
zeggen dat de situatie somber was. Aan het samenwonen van meerdere 
gezinnen in een woning zou naar zijn inschatting voorlopig geen einde komen. 
Integendeel: op dit gebied kon de eerstvolgende jaren een verslechtering 
worden verwacht, doordat de achterstand in de woningbouw om de groei van 
de bevolking bij te houden zou worden vergroot vanwege de noodzaak eerst 
herbouw te bedrijven. De bevolking moest volgens Neher zich instellen op het 
feit dat Nederland een arm land was en bereid zijn de gevolgen van die 
armoede te dragen. Dat materiaal en arbeid werden ingezet voor andere zaken 
dan de wederopbouw of nieuwbouw van woningen vond Neher juist: er moest 
ook gewerkt kunnen worden. Tenslotte kon de minister weinig anders doen 
dan aankondigen dat verschillende onderwerpen bij het ministerie in studie 
waren, zoals het vraagstuk van de onteigening en de bepaling van de eigen 
bijdrage van de eigenaar van een beschadigde boerderij aan de herbouw. Bij 
de onteigeningskwestie wees de minister er op dat sommigen in elke afwijking 
van de wettelijke procedure een détournement de pouvoir konden zien, terwijl 
anderen een vereenvoudiging van de onteigeningsprocedure noodzakelijk
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vonden ten behoeve van de wederopbouw en de nieuwbouw. Zo zat aan de 
herbouw van boerderijen volgens de minister toch wel een bijzonder prijs
kaartje. Om een verwoeste boerderij bij herbouw werkelijk tot een goed 
bedrijfspand te kunnen bouwen en uitrusten was ca. het negenvoudige bedrag 
nodig ten opzichte van de stichtingsprijs van een boerderij vóór de oorlog. De 
vraag was wie het verschil zou betalen, aangezien de betrokken eigenaar ook 
een aanzienlijke bedrijfsverbetering bij herbouw toucheerde. Ook die zaak 
vergde het nodige onderzoek. Deze mededelingen van de minister bewezen 
dat de wederopbouw niet alleen gehinderd werd door desorganisatie en 
gebrek aan materialen en arbeidskrachten, maar ook door het gebrek aan 
besluitvaardigheid bij de Haagse instanties.48

Het vertrouwen in de nieuwe bewindsman, met name op het gevoelige 
terrein van de wederopbouw, moet in de Eerste Kamer, ondanks de weinig 
concrete mededelingen of toezeggingen van de minister om op veel omstreden 
punten nu eindelijk iets te ondernemen, toch groot zijn geweest: de begroting 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1947 -  die formeel aan de orde 
was -  werd door de gehele senaat, ook door de CPN-fractie, zonder hoofde
lijke stemming aanvaard.49

b. Noodtoezvijzingsbesluit onroerende goederen bij onteigening: het parlement zvijst 
nogmaals het centralisme a f

Gelet op de massieve kritiek die vanuit de Kamers was geleverd op het 
centralisme bij de wederopbouw en de wens dat zo spoedig mogelijk een wet
telijke en decentraal opgezette regeling het Wederopbouwbeslu.it F. 67 zou 
vervangen, was het begrijpelijk dat de Kamers elke stap van de regering op 
het gebied van de wederopbouw en de volkshuisvesting met argusogen volg
den. Wel wetend dat het staatsapparaat de neiging heeft de eigen zin door te 
drijven en derhalve de toegewezen bevoegdheden niet meer uit handen te 
geven, moeten de Kamers hebben beseft dat nog menige confrontatie met de 
regering nodig was om het centralisme in de genoemde sectoren de baas te 
kunnen worden. Men was, achteraf bezien, terecht bevreesd dat op het terrein 
van de wederopbouw de gewenste decentralisatie niet zou worden bereikt en 
dat op het terrein van de volkshuisvesting bij de herziening van de Woning- 
wet-1901 de centralistische ervaring bij de wederopbouw de overheid naar 
meer zou doen smaken. Dit centralisme van de overheid kort na de oorlog was 
overigens niet beperkt tot het terrein van de wederopbouw en de volkshuis
vesting: al eerder in dit boek is gewezen op dit in het parlement omstreden 
punt in het overheidsbeleid ten opzichte van de lagere organen, zie Band C, 
hoofdstuk IX Binnenlandse Zaken, par. II.c. De ambtelijke macht stond niet 
alleen ter discussie bij de behandeling van de begrotingen van Openbare 
Werken en Wederopbouw/Wederopbouw en Volkshuisvesting, ook bij de 
bespreking van de verkeersaangelegenheden in het parlement vormde deze 
macht een uitdaging voor de Kamerleden, zoals zal worden beschreven in het 
volgende hoofdstuk XII Verkeer en Waterstaat, par. II.a, in dit deel van Band

3843



XI. W ederopbouw en Volkshuisvesting

D van dit boek. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de Kamers hun 
argwaan jegens de centrale overheid hebben getoond, toen het vrij onschuldige 
voorstel van wet tot het invoeren van de (tijdelijke) mogelijkheid om onroeren
de zaken toe te wijzen als vergoeding voor onteigening van onroerende zaken 
aan de orde kwam.

Zoals al eerder in de inleidende paragraaf op dit hoofdstuk is gesteld en 
aan de hand van opmerkingen van leden van het parlement van verschillende 
politieke richting is gestaafd, vormden de kosten van de onteigeningen ten 
behoeve van de wederopbouw een zware last in het wederopbouwbudget. Een 
poging om de kosten hiervan te drukken was de (her-)opening van de moge
lijkheid om onroerende zaken toe te wijzen als vergoeding voor onteigening 
van onroerende zaken ten behoeve van de wederopbouw. In afwachting van 
de totstandkoming van zowel de definitieve regeling van de oorlogsschade 
als de definitieve wettelijke regeling van de wederopbouw werd dan ook op 
7 november 1946 onder eerste verantwoordelijkheid van de minister van Open
bare Werken en Wederopbouw een wetsvoorstel ingediend dat het College 
van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw als beslissende instantie 
aanwees in deze noodtoewijzing van onroerende zaken als compensatie bij 
onteigening, waarbij verder werd bepaald dat de gronden die het College van 
B. en W. als eigendom van de gemeente met het oog op de gemeen tehuishou- 
ding wenste te houden buiten beschouwing konden blijven en tenslotte enige 
formele regels van de gemeentewet betreffende de overdracht van gemeente- 
eigendommen niet van toepassing werden verklaard. Met dit voorstel werden 
enkele bepalingen van de Verordening nr.168/1940, welke tijdens de bezet
tingstijd had gegolden en waarvan de werking voorlopig was geschorst, als 
noodmaatregel tot nieuw leven gewekt; het KB van 7 mei 1945 (F.67) onthield 
immers het College van Algemene Commissarissen de bevoegdheid tot de 
toewijzing van onroerend goed als onteigeningsvergoeding. In tegenstellling 
tot de verordening kon de bevoegdheid tot toewijzing van onroerend goed in 
dit voorstel worden gedelegeerd en was de toewijzing van bepaalde gemeente- 
eigendommen geblokkeerd. Als noodmaatregel was aangesloten bij het KB van 
7 mei 1945 (F. 67), derhalve de toewijzing van de bevoegdheid aan het College 
van Algemene Commissarissen. Het feit dat met dit voorstel, dat zozeer een 
centralistische tendens ademde, op de genoemde wettelijke regelingen vooruit 
werd gelopen, heeft nogal wat leden van de Tweede Kamer tot kritiek op dit 
wetsvoorstel verlokt. Zowel tegen de toewijzing van een dergelijke zware 
bevoegdheid, als in dit voorstel bedoeld, aan het omstreden College van 
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw, als tegen de wijze waarop 
de gemeentelijke bevoegdheden werden afgedaan, werd in het Voorlopig 
Verslag algemeen kritiek geuit. Van de kant van de regering is daarop op 4 
juni 1947 voorgesteld dat de verantwoordelijke minister de toewijzing zou 
verzorgen. Om duidelijk tot uitdrukking te brengen dat de overdracht van 
eigendom van de gemeente slechts met instemming van het College van B. 
en W. kon geschieden, werd de tekst op dit punt verduidelijkt. Bij de behande-
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ling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 17 juni 1947 bleek dat dit 
niet voldoende was. Ten Hagen (PvdA) kwam met een amendement -  naast 
de aanscherping van het begrip onroerende zaken met de rechten op deze 
zaken -  de Raad in plaats van het College van B. en W. van de betrokken 
gemeente te laten instemmen met onteigening van gemeentelijk onroerend 
goed, daarbij aansluiting zoekend bij de bepalingen van de Gemeentewet. 
Minister Neher was van mening dat ten gevolge van de daarbij voorgeschre
ven bemoeienis van de Gedeputeerde Staten vertraging in de wederopbouw 
moest worden gevreesd. De Kamer liet blijken dat aan deze vertraging minder 
werd getild dan aan herstel van de gebruikelijke regels bij de uitoefening van 
de gemeentelijke zelfstandigheid, zodat het amendement-Ten Hagen met 67 
stemmen voor en 5 stemmen (Romme en vier KVP-ers) tegen werd aangeno
men. De regering nam een amendement van Andriessen (KVP) over om de 
beoogde wet te laten expireren op 1 juli 1948, teneinde de regering tot spoed 
te manen bij het indienen van een wetsvoorstel tot regeling van de weder
opbouw. Het wetsvoorstel werd in deze Kamer en in de Eerste Kamer op 10 
juli 1947 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In de senaat moest, voor
dat er gestemd kon worden, de minister wel aan het Eerste Kamerlid Kropman 
(KVP) beloven dat betrokkenen en mogelijk het algemene publiek zouden 
worden voorgelicht over de richtlijnen die bij de berekening van de waarde 
van het onteigend goed -  welke bedragen overigens in de regel zouden 
worden bijgeschreven op het Grootboek van de Wederopbouw -  golden.50

c. De storm over de wederopbouzvprestaties luwt: de Kamers in 1947-1948 over 
de zvederopbouw

Een geprikkelde Tweede Kamer dwingt de minister tot meer en gedetailleerde 
gegevens over departementale uitgaven en beleid inzake de wederopbouw

Een jaar later constateerden veel leden van de Tweede Kamer in het Voor
lopig Verslag op hoofdstuk IX A van de Rijksbegroting voor 1948 dat de storm 
van klachten over de werkzaamheden van het departement geluwd was. Ten 
dele was dat terug te voeren op het overwinnen van de kinderziekten ten 
gevolge van de snelle opbouw van het departement; ten dele ook werd het 
openhartig en vertrouwenwekkend optreden van de nieuwe bewindsman 
daarmee in verband gebracht. In de geteisterde gebieden van Limburg en 
Brabant was, ook dank zij de aandacht in de pers voor de toestanden aldaar, 
voortgang gemaakt met de wederopbouw. Anderzijds waren er ook Kamer
leden die, met alle waardering voor de werkkracht en het optreden van de 
minister, vonden dat er weinig minder reden was voor teleurstelling en kritiek 
dan een jaar tevoren. Zij waren zeer verontrust over de stand van zaken met 
betrekking tot de wederopbouw en de nieuwbouw en zagen de toekomst 
somber in. Enkele Kamerleden bepleitten zelfs de totale opheffing van het 
departement, omdat er geen aanwijzingen zouden bestaan dat de wederop
bouw gediend was met een afzonderlijk departement. Voorgesteld werd om
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de volkshuisvesting en onteigening onder te brengen bij Binnenlandse Zaken, 
de financiering van de wederopbouw bij Financiën en de materialendistributie 
bij Economische Zaken. Enkele Kamerleden voelden er wel voor om de afde
ling volkshuisvesting naar Binnenlandse Zaken over te hevelen om te zorgen 
dat de gemeentebesturen in hun bevoegdheden bevestigd werden. De toewij
zing van het bouwvolume en de materiaaltoewijzing zou dan bij de dienst 
Wederopbouw blijven. In dezelfde kritische geest ten opzichte van de rijksuit
gaven en de effectiviteit ervan -  de begroting-1948 stond immers in het teken 
van een flinke bezuiniging (zie in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par.I.3.a) -  
werd in dit Verslag van de Tweede Kamer terugdringing of opheffing van de 
provinciale bureaus voor de Wederopbouw ten gunste van de gemeentelijke 
organen onder een overkoepelende rijksinspectie bepleit, alsook een zuiniger 
beheer bij het departement zelf. De sterkte van het personeel van het departe
ment was -  aldus de kritiek in dit Verslag -  met enkele honderden personen 
toegenomen; de salarisschalen leken nogal willekeurig en aan de hoge kant 
te zijn uitgedeeld; de ambtenaren waren nogal reislustig, vooral naar het 
buitenland. In de pers waren berichten verschenen dat de kosten van het 
departement, omgeslagen per gebouwd huis, op 40% van de bouwkosten 
kwamen. Vanzelfsprekend vroegen dan ook zeer veel Kamerleden naar het 
toegezegde wetsontwerp ter vervanging van het omstreden besluit F.67. Dat 
lang verbeide wetsontwerp Wederopbouw zou de bevoegdheden van de lagere 
organen, in het bijzonder die van de gemeenten, bij de wederopbouw moeten 
herstellen, de positie van het College van Algemene Commissarissen voor de 
Wederopbouw moeten bepalen (of doen beëindigen) en een fundamentele zaak 
als de onteigening ten behoeve van de wederopbouw -  zonder nieuwe oor
logsslachtoffers bij de uitvoering van de diverse stadsplannen te maken -  goed 
moeten regelen. Het wetsontwerp kon aldus een signaal geven wanneer en 
hoe het departement een deel van zijn bevoegdheden inzake de wederopbouw 
zou afstoten. Gegeven het inmiddels gestarte werk aan een herziening van de 
Woningwet-1901, moest het zo mogelijk worden het octopuskarakter van het 
departement ten gunste van de decentralisatie te onttakelen, aldus deze groep 
kritische Kamerleden in dit Verslag.51

Hoewel het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de cijfers voor 
Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 zich vooral heeft bezig gehouden 
met de volkshuisvesting, zag het departement zich toch verplicht uitvoerig in 
te gaan op de verschillende verwijten uit de Tweede Kamer aan het adres van 
dit departement bij de werkzaamheden ten dienste van de wederopbouw. Vos 
heeft als minister ad interim de Memorie van Antwoord, ingezonden bij brief 
van 19 december 1947, getekend. De Memorie gaf toe dat er aan de soepelheid 
en het nuttig effect van organisatie en werkverdeling binnen het departement 
nog veel te verbeteren viel. Aan de andere kant wees de Memorie ook op facto
ren buiten de directe greep van het departement, die het tempo van de weder
opbouw bepaalden. Het departement kon derhalve niet voor alles aansprakelijk 
worden gesteld. Als belemmerende factoren werden genoemd de voorziening

3846



Par.II. Het wederopbouwbeleid ter discussie: decentralisatie gevraagd

met arbeiders en met materialen, alsook de financiering. Met klem bestreed 
de minister dan ook dat gehele of gedeeltelijke opheffing van het departement 
een uitweg uit de problemen kon bieden. Het departement kon volgens diens 
antwoord aan de Kamer zorg dragen voor een samenhang van zaken, die teza
men onder het begrip wederopbouw vielen. Verdeling van de taken over ande
re departementen zou zijns inziens slechts tijdrovende interdepartementale 
correspondentie betekenen: "De eenheid in beleid tussen volkshuisvesting en 
wederopbouw, welke in de praktijk is gebleken zozeer nodig te zijn, zou dan 
wederom verloren gaan met alle desastreuze gevolgen van langs elkaar heen 
werken." De samenwerking met andere departementen, met de Herstelbank 
en met het Centraal Planbureau was op dat moment volgens hem goed. De 
minister verklaarde wel dat het in de bedoeling lag om verschillende zaken 
met betrekking tot de wederopbouw waar mogelijk over te dragen. De minister 
liet overigens weten dat niet alle gemeenten technisch voor deze taak waren 
toegerust en dat hoe nijpender de materiaalpositie was, hoe meer de centrale 
overheid de verdeling in de hand zou moeten houden en de prioriteiten zou 
moeten stellen. Aangezien de minister onmiddellijk daaraan toevoegde dat de 
vooruitzichten voor de materiaalvoorziening voorshands niet gunstig waren, 
was het duidelijk dat het Rijk zijn verworven bevoegdheden niet zo maar zou 
opgeven. "In ieder geval zal de industriële bouw, de bouw van scholen, kerken, 
kerkelijke gebouwen en ziekenhuizen, landelijk en dus centraal moeten worden 
bezien", aldus de Memorie van Antwoord. Ook in verband met de meest effec
tieve inzet van de bouwnijverheid voor wederopbouw èn voor nieuwbouw 
was volgens dit stuk samenhang nodig. Daarvoor zorgden ook de provinciale 
bureaus van de Wederopbouw en de daarmee sedert 12 november 1947 samen
gevoegde inspecties voor de Volkshuisvesting. Deze bureaus zouden waar
schijnlijk -  aldus de minister -  een grote taak krijgen bij de voorbereiding van 
de financiële medewerking van het Rijk bij de verschillende bouwactiviteiten. 
De minister erkende dat in de bestaande Woningwet de volkshuisvesting 
principieel aan de lagere organen was opgedragen, maar dat daarbij geen 
rekening was gehouden met de abnormale tijden, "waarin ordening voor de 
materiaal- en arbeidsvoorziening en betalen van Rijkswege van ongeveer twee 
derde van de stichtingskosten van een bouwwerk niet kan worden ontbeerd". 
De sterkte van het departement werd volgens hem voor een belangrijk deel 
bepaald door vaststelling, administratie en betaling van de oorlogsschade, een 
aflopende zaak derhalve. Aan de andere kant moest onder ogen worden gezien 
dat de verschillende financiële regelingen en een mogelijke verruiming van 
het bouwprogramma uitbreiding van andere diensten zouden kunnen vergen. 
De minister onderschreef de door minister Lieftinck -  gesteund door de gehele 
regering -  nodig geachte personeelsinkrimping, maar meende dat primair ge
zorgd moest worden dat de overheidstaak goed werd uitgevoerd. Met betrek
king tot de buitenlandse dienstreizen van ambtenaren merkte de minister op 
dat het doel van deze reizen vrijwel steeds was het bevorderen van de levering 
van bouwmaterialen uit de bezochte landen, zoals hout uit Scandinavië en
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Duitsland, ijzer en cement uit België en Duitsland, ijzer uit de V.S. en gepre
fabriceerde woningen uit Oostenrijk. De commissie uit de Tweede Kamer, 
belast met de voorbereiding van de behandeling van dit deel van de Rijks- 
begroting-1948, nam met dit antwoord geen genoegen en heeft op 5 januari 
1948 om een opgave van al deze buitenlandse reizen gevraagd. De minister 
zag zich verplicht bij de griffie een desbetreffend overzicht te deponeren. De 
commissie vond ook dat de minister zich onvoldoende verweerd had tegen 
de beschuldiging dat de kosten van het departement in wanverhouding zouden 
staan tot de kosten van de gebouwde woningen. De minister had namelijk 
gesteld dat de berekening van de kosten van het departement tegenover elk 
gebouwd huis misleidend was: men diende zonder meer al acht te slaan op 
de wederopbouwinspanningen (herstel van vrijwel alle 400.000 licht bescha
digde en van -  op c.4.500 stuks na -  de 41.000 zwaar beschadigde woningen 
per 1 januari 1948) en bij deze berekening ook andere gebouwen dan woningen 
in te sluiten. De minister kwam met een nadere berekening dat slechts 4% van 
de bouwsom van elke woning toegeschreven kon worden aan de kosten van 
het departement, waarbij evenwel geen onderscheid werd gemaakt tussen "ge
bouwde" huizen en slechts goedgekeurde projecten. Met één mededeling moet 
de minister hebben gemeend de toch nog steeds levende kritiek op het departe
ment te hebben kunnen doven: de Memorie van Antwoord bevestigde dat, 
conform de aankondiging in de Troonrede van 1947, het wetsontwerp ter 
vervanging van het Wederopbouwbesluit F.67 er aan kwam. In dit wetsont
werp zou, zo kondigde de minister aan, de mogelijkheid worden geopend 
bepaalde werkzaamheden van de wederopbouw aan provincie en gemeente 
over te dragen. Voorgesteld zou worden dat het College van Algemene Com
missarissen zou worden opgeheven. Een nieuwe versnelde onteigeningsproce
dure zou met de nodige waarborgen voor de belangen van de betrokkenen 
worden omgeven. Aan de bestaande onzekerheid omtrent de verhouding van 
de wederopbouwplannen tot de voorschriften ingevolge de Woningwet zou 
een einde worden gemaakt, zo beloofde de minister.52

Van groot belang voor de wederopbouw was ook dat het wetsontwerp ter 
regeling van de vergoeding van de materiële oorlogsschade het departement 
van Financiën had verlaten (zie in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par.II.3.b), 
zo wist de minister in zijn antwoord aan de Kamer te melden. Hij gaf toe dat 
veel oorlogsslachtoffers met het maken van een plan voor herbouw en het 
geven van een opdracht tot herstel van zware schade de totstandkoming van 
deze wet afwachtten. Dat gold natuurlijk ook voor de onzekerheid omtrent 
de vergoeding van de oorlogsschade voor een bedrijf als dat van de Neder
landse Spoorwegen. De onduidelijkheid over de vergoeding van de schade 
voor particuliere bedrijven en dit semi-staatsbedrijf zorgden er volgens de 
minister met name voor dat de herbouw van Rotterdam traag verliep. De 
gemeenteraad van Rotterdam had op 28 mei 1946 het wederopbouwplan aan
vaard, dat vervolgens op 15 juni 1946 door het College van Algemeene Com
missarissen was vastgesteld. Buiten de ook parlementair omstreden nieuw-
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bouw van een bankgebouw gebeurde er vervolgens weinig. Er werd wel 
gewerkt aan enige woningcomplexen, maar de nieuwbouw van winkels en 
bedrijven in het hart van de stad kwam niet van de grond. Ten dele bleek dit 
samen te hangen met de vraag of kredieten in het kader van het Marshall-plan 
het investeringsplan voor Rotterdam mogelijk maakten, in het bijzonder of het 
kostbare spoorwegplan (nu: Rotterdam CS als doorgaande verbinding tussen 
alle richtingen) kon worden gerealiseerd. Daar moest alles op wachten, aldus 
de minister in zijn Memorie van Antwoord aan de Kamer. Ten dele echter 
school volgens de minister het probleem in de regeling van de vergoeding van 
de oorlogsschade: de vroegere neringdoenden in Rotterdam-Centrum waren 
voor 80% huurders geweest en de eigenaren van de weggebombardeerde 
panden waren niet bereid op de geldende (voorlopige) financiële basis tot 
herbouw over te gaan. De vertraging in de herbouw had derhalve ook veel 
te maken met de trage besluitvorming in Nederland met betrekking tot de 
vergoeding van de oorlogsschade, naast de problemen rond de organisatie van 
de herbouw, waarop de Kamers vooral hun kritiek hebben gericht.53

Wellicht dat geen aspect van de wederopbouw zo duidelijk de achterstand 
markeerde als dat van de herbouw van de boerderijen. De agrarische sector 
was -  zoals in Band B, hoofdstuk VII, par.I.a en Il.a in dit boek in algemene 
zin is uiteengezet en inzake het deviezenverkeer (hoofdstuk IV, par.V.l.a) en 
de handelsbetrekkingen (hoofdstuk V, par.III.a) is aangetoond -  de kurk, 
waarop Nederland kort na de oorlog voor de eigen voedselvoorziening en het 
verdienen van buitenlandse betalingsmiddelen dreef. Het had derhalve voor 
de hand gelegen om deze sector grote voorrang te geven bij de wederopbouw. 
Afgezien van de toedeling van een groot deel van de noodwoning- en bedrijfs- 
ruimtebouw aan deze sector, is de wederopbouw van boerderijen in de eerste 
jaren na de oorlog mondjesmaat op gang gekomen. Verscheidene Kamerleden 
hadden dan ook terecht over dit punt in het Voorlopig Verslag op hoofdstuk 
IX van de Rijksbegroting-1948 aan de bel getrokken, al lieten de PvdA-Kamer- 
leden noteren dat, gezien uit het oogpunt van het algemene volksbelang, een 
zekere mate van prioriteit van de woningbouw boven alle andere soorten van 
bouwwerken niet onredelijk genoemd kon worden. Het punt was echter dat 
de cijfers geen andere conclusie toelieten dan dat er van een strijd om prioriteit 
met betrekking tot de wederopbouw (laat staan nieuwbouw) van boerderijen 
in het geheel geen sprake was: er werd op dat terrein vrijwel niets gedaan. De 
minister moest bekend maken dat vanaf 1945 tot het najaar van 1947 er 117 
boerderijen herbouwd waren wegens oorlogsschade en dat er 93 gebouwd 
waren wegens brand of als nieuwbouw. In 1948 zouden ongeveer 745 nieuwe 
boerderijen gereed komen, indien de materialenpositie dat zou toelaten. In 
totaal waren er echter 9.053 landbouwbedrijven door de oorlog getroffen, 
waarvan de helft was geholpen met noodbouw. De minister voerde enkele 
excuses aan. Het was aanvankelijk vaak onmogelijk geweest om in bepaalde 
gebieden -  zoals in de geïnundeerde Betuwe -  waar alles verwoest was, 
verbindingen waren verbroken, geen arbeidskrachten voor handen waren en
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aanvoer van materiaal vrijwel onmogelijk was, ook maar een begin van her
bouw op gang te brengen. Een ander en volgens de minister centraal probleem 
bij de wederopbouw van de boerderijen vormde het ontbreken van een defini
tieve financieringsregeling. De voorlopige regeling vereiste een bijdrage a 
fonds perdu van de eigenaar. Bovendien moest deze zich bij voorbaat akkoord 
verklaren met een voor zijn bouwplan naderhand vast te stellen definitieve 
financieringsregeling. Veel eigenaren hadden de bijdrage niet kunnen opbren
gen of waren niet bereid zich te verbinden aan een nog onbekende regeling. 
In verschillende streken van het land hadden boeren zelfs actie gevoerd tegen 
de door het Bureau Wederopbouw Boerderijen toegepaste voorlopige financie
ringsregeling, met het gevolg dat bijvoorbeeld in Zeeland slechts één boer tot 
herbouw was overgegaan. Sommige boeren hadden op eigen gelegenheid 
noodvoorzieningen getroffen, die door de Rijksdienst voor Landbouwherstel 
niet voor vergoeding in aanmerking waren gebracht vanwege de niet-ambte- 
lijke weg die was gegaan. De minister liet echter weten dat de gedupeerden 
alsnog met bewijsstukken een verzoek tot terugbetaling door de overheid via 
de districtsbureaus van het bureau Wederopbouw Boerderijen konden indie
nen. Gezien de belangrijke financiële consequenties en de mogelijkheden van 
fraude zouden alle aanvragen om betaling in deze gevallen ter plaatse worden 
gecontroleerd. De minister maakte echter ook duidelijk dat achter de vertra
ging en controle bij de wederopbouw en de vergoedingen voor noodvoor
zieningen nog een ander oogmerk stak: de sanering van de landbouw (zie 
hoofdstuk VII, par.III). De boerderijen-wederopbouw stuitte verder op grote 
financiële bezwaren, omdat de bouwkosten op het platteland verhoudings
gewijs veel meer waren gestegen dan in de steden. Aannemers waren weinig 
genegen om kleine, dikwijls afgelegen opdrachten aan te nemen, zodat alleen 
door gelijktijdige aanbesteding van verschillende boerderijen in dezelfde 
omgeving dit probleem kon worden opgelost. De minister deelde mee dat een 
opzet was gemaakt voor herbouw door streekeigen architecten in een aantal 
van drie of vier streekeigen modellen om door normalisatie de herbouw te 
bevorderen. "Dat de vertraging in de herbouw van landbouwbedrijfsgebouwen 
tengevolge heeft, dat verschillende landbouwprodukten aan kwaliteitsvermin
dering worden blootgesteld, is ondergetekende bekend", zo meldde de Memo
rie van Antwoord droog. Uitzicht dat op korte termijn dit voor de Nederlandse 
economie en voedselvoorziening ernstige probleem krachtig werd aangepakt, 
was er blijkens dit antwoord aan de Kamer echter niet.54

De Memorie van Antwoord was, tot voldoening van de Tweede Kamer, zeer 
gedetailleerd geweest. Uit de gegevens van de minister kon worden geconclu
deerd dat de wederopbouw -  op de categorieën boerderijen en zwaar bescha
digde woningen na -  werd afgerond, althans in de woningsector. De veront
rustende cijfers over de realisering van de nieuwbouw sedert de oorlog en de 
evenzeer sombere vooruitzichten voor de materiaalvoorziening en andere 
randvoorwaarden voor de nieuwbouw op korte termijn, zoals die in deze 
openhartige Memorie van Antwoord waren geopenbaard, hebben vanzelfspre-
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kend de aandacht van de Kamerleden bij de bespreking van de begroting van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 in de zitting van de Tweede 
Kamer op 27, 28 en 29 januari 1948 gericht op het vraagstuk van de nieuw
bouw van woningen. Het thema wederopbouw werd nog slechts gezien als 
aanleiding om over de organisatie en de financiering van de bouw te spreken 
en daaruit lessen te trekken voor verbetering van de bouw. Wederopbouw zelf 
was een gedane zaak, die geen keer meer nam.

Toch waren er enkele Kamerleden die de wederopbouw nog de nodige 
aandacht gaven. Nadat Andriessen (KVP) in een uitvoerige rede slechts even 
de wederopbouw had aangestipt met zijn vraag aan de minister om de weder
opbouw van zwaar beschadigde panden door een aangepaste financierings
regeling te bevorderen, heeft diens fractiegenoot J.J.W. IJsselmuiden de weder
opbouw van kritische noten voorzien.55 De KVP-fractie in de Kamer had 
nogal wat sprekers over het volkshuisvestingsbeleid in het veld gebracht, 
zodat een aparte woordvoerder over de wederopbouw en haar feilen geen 
overbodigheid was: de beroepsbestuurder IJsselmuiden -  hij was wethouder 
in Arnhem geweest en was lid van G.S. van Gelderland -  wist maar al te goed 
hoe het centralisme bij de wederopbouw doorwerkte bij de organisatie van 
de nieuwbouw, zodat hij aanbevelingen deed hoe de valkuilen bij de wederop
bouw te vermijden ten behoeve van een bevordering van de nieuwbouw. De 
bevordering van de nieuwbouw ter oplossing van het snel groeiende probleem 
van de woningnood stond centraal in de aandacht van de KVP-fractie in dit 
debat, waarvoor vijf KVP-Kamerleden zich hadden ingeschreven.

"Ik geloof niet, dat het te boud is gesproken, wanneer ik beweer, dat 
wederopbouw het vertrouwen van zeer grote groepen onzer bevolking verlo
ren heeft", zo begon IJsselmuiden zijn bijdrage aan het debat op 27 januari 
1948. In de ogen van velen was het departement, dat in zijn arbeid de uitdruk
king moest zijn een eensgezinde drang naar herstel en wederopbouw, volgens 
dit Kamerlid juist de rem geworden op dat herstel en die wederopbouw. 
Ongetwijfeld was er de nodige deskundigheid in huis en werd er hard ge
werkt. "Maar men is van oordeel, dat de kernfout daarin ligt, dat men alles, 
maar dan ook alles en tot in bijzonderheden toe, op eigen kracht heeft willen 
doen. Tegenover de grote, bijna niet te verhelpen nood, tegenover het leger 
van in voortdurende ellende levende burgers heeft men slechts het grote, logge 
apparaat van de wederopbouw geplaatst en men heeft alles en allen, die 
konden helpen, konden bemiddelen, konden raden, uitgeschakeld", aldus 
IJsselmuiden. Hij meende dat het departement alles had verstikt in een lawine 
van papier om toch maar niet in enig onderdeel, hetzij technisch, hetzij 
financieel, te falen. De gevolgen waren volgens hem: "een mokkend leger van 
getroffenen; een groeiend verzet tegen de albediller: de wederopbouw, en ook 
een steeds wijfelender b.eleid". De problemen bij de wederopbouw dreigden 
nog te worden verergerd, doordat volgens hem de feitelijke leiding bij de 
wederopbouw zou zijn overgegaan naar het ministerie van Financiën, vanwege 
de stringente greep van dit departement op de beschikbare middelen. IJssel-
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J.J.W . IJsselmuiden, KVP-Tweede Kamerlid, op een foto uit de jaren '30. (Foto Gemeentearchief 
Arnhem)

Josep h Johan W ilhelm  IJsselm uiden (Arnhem 1887-1967) werkte vanaf 1911 in Arnhem als 
accountant. W as van 1919-1946 lid van de Arnhemse gemeenteraad voor de R.K. Staats
p artij/K V P, m et een onderbreking voor de oorlogsjaren. Hij was de eerste katholieke w et
houder van Arnhem (sociale zaken; financiën), voor de periode 1919-1925. Hij was lid van 
de Provinciale Staten van Gelderland voor de RKSP 1919-1932 en voor de R K SP/K V P 1935- 
1956. Vanaf 1946 tot 1956 was hij ook lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. De 
landelijke politieke arena betrad hij in september 1932, toen hij voor korte tijd lid werd van 
de Eerste Kamer (tot mei 1933) en vervolgens van de Tweede Kamer (mei 1933-juni 1946/ju li 
1946-februari 1950) voor de R K SP/K V P. Als Kamerlid hield hij zich vooral bezig m et (finan
ciën van) de lagere overheden (zie Band C van de serie-Beel, hoofdstuk IX, par.II). IJssel
muiden, boegbeeld van de katholieke partij in het Gelderse, heeft binnen de katholieke zuil 
veel functies bekleed; zo was hij onder meer oprichter en bestuurder van de Katholieke Sociale 
Actie. Hij gold als spontaan en direct, maar bescheiden. Gegevens: T. Duffhues, BWN, dl.III, 
pp.672-673.
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muiden meende in ieder geval dat na al die jaren het centralisme niet meer 
op zijn plaats was: "Het is de ambtelijke, centraliserende geest aan het departe
ment, welke gebroken moet worden: men moet vertrouwen schenken aan de 
lagere bestuursorganen, anders blijft het bij woorden en blijft de geest en 
daarmede de uitwerking als vanouds." IJsselmuiden vond het absurd dat 
provinciale bestuurders voortaan de Provinciale Directie van de Wederopbouw 
zouden mogen adviseren: dat hoorde omgekeerd te zijn. Bij het opstellen van 
het bouwplan-1948 waren de lagere organen bij zijn weten niet gekend. Toch 
was volgens hem dringend overleg met de lagere bestuursorganen nodig, 
alsook met kerkelijke overheden, schoolbesturen en kruisverenigingen om de 
urgentie bij de wederopbouw te bepalen op het terrein van de bouw van 
kerken, scholen, ziekenhuizen, wijkgebouwen. Op dat terrein was immers zijns 
inziens nog maar weinig tot stand gebracht.56 De klachten van IJsselmuiden 
over het wederopbouwbeleid werden nader geconcretiseerd door het KVP- 
Kamerlid en landbouwspecialist Droesen aan de hand van de tegengevallen 
resultaten bij de wederopbouw van boerderijen. Anders dan de Memorie van 
Antwoord, die de belemmering in de wederopbouw van de boerderijen 
gelegen zag in de financieringsregeling, wist Droesen het Bureau Weder
opbouw Boerderijen aan te wijzen als de boosdoener. De bureaucratie van dit 
bureau had volgens hem iedere betrokkene tot wanhoop gebracht; hij wist een 
reeks mutaties in de leiding van dit bureau te noemen: "Kan het dan verwon
dering wekken, dat bouwplannen eindeloos getraineerd worden, dat beslissin
gen worden genomen, herroepen en wederom genomen, dat de boeren door 
dwaze en geldverkwistende plannen worden verontrust?" Het betrokken 
bureau bemoeide zich veel te veel met allerlei details. Zijn advies was een 
reorganisatie van de dienst. De eigenaar moest in zijn optiek weer bouwheer 
zijn; het in te krimpen bureau moest zich beperken tot toetsing aan algemene 
richtlijnen (bouwplafond; financiering). Samenwerking met de commissies van 
landbouwdeskundigen in ieder district moest gerealiseerd en niet geblokkeerd 
worden, aldus Droesen. De overgang van de afzonderlijke provinciale of 
regionale bureaus van het Bureau Wederopbouw Boerderijen naar de provin
ciale diensten van Wederopbouw en Volkshuisvesting achtte hij gewenst, een 
advies dat strookte met de vrijwel algemeen in de Kamer levende wens om 
tot decentralisatie bij dit departement en tot zoveel mogelijk herstel van de 
vroegere bevoegdheden van de lagere organen te komen.5/

In kritiek op het departement deed het Kamerlid Ten Hagen (PvdA) niet 
onder voor zijn KVP-collega's. Het begon er al mee dat hij de wisseling van 
de bemanning aan de top van het departement niet juist vond: "Dit brengt het 
gevaar mede, dat op niet aan de Kamer verantwoordelijke hoofdambtenaren 
te zeer het beleid gaat rusten." Op de bevolking, die dagelijks de misère van 
de woningnood ondervond, kon de herhaalde waarneming van de leiding van 
het departement door een bewindsman a.i. volgens Ten Hagen slechts een 
onprettige indruk maken. Het was een vorm van kritiek, die ook door leden 
van de oppositie als Stapelkamp (ARP), Smeenk (ARP) en Van der Feltz
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(CHU) in dit debat zou worden geuit. Binnen de PvdA moet in ieder geval 
zijn beseft dat een nieuwe bewindsman voor dit departement dringend 
noodzakelijk was om het geschokte vertrouwen van bevolking en volksver
tegenwoordiging in het departement, juist ook onder de eigen gelederen, te 
herstellen. Dat dit nodig was bleek ook uit de rest van het betoog van Ten 
Hagen over het thema wederopbouw en de organisatie van het departement. 
Ten Hagen stelde ronduit dat er onder de bevolking een groeiend verzet 
bestond tegen centralisatie en bureaucratie. Ook in de Kamers bestond er 
volgens hem een front tegen centralisatie en vóór autonomie. Vandaar zijn 
pleidooi om terug te keren naar de zelfwerkzaamheid en de eigen verantwoor
delijkheid der gemeenschapsorganen bij de uitvoering van de wederopbouw 
en volkshuisvesting. Het departement moest in zijn visie zorgen voor de 
nodige eenheid in het beleid, omdat de vraagstukken rond de wederopbouw 
alleen in samenhang tot een oplossing konden worden gebracht; het woning
tekort was weer een onderdeel van de gehele wederopbouw. Met delegatie 
van bevoegdheden van het departement naar gemeenten nam Ten Hagen geen 
genoegen; zijn fractie zou pas tevreden zijn, indien de gemeentelijke autonomie 
was hersteld. Dat sommige gemeenten het er dan slechter op het terrein van 
de wederopbouw en de volkshuisvesting zouden afbrengen dan onder de 
straffe leiding van de rijksoverheid, nam Ten Hagen bij voorbaat voor lief: 
"Elke gemeente heeft het bestuur, dat zij zelf verdient." Zo diende volgens 
hem de Rijksinspectie voor de volkshuisvesting, verspreid over de provincies, 
plaats te maken voor een provinciale dienst. Met deze reorganisatie moest naar 
zijn mening zo snel mogelijk worden begonnen en niet "op den duur": "Er 
heerst echter in brede kring de opvatting, dat de overdracht van bepaalde 
taken niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is en wel in snel tempo." Verder 
drong Ten Hagen aan op spoedige indiening van de toegezegde wetsontwer
pen inzake de wederopbouw en de herziening van de Woningwet. Een ding 
wilde hij wel kwijt: het was hem een raadsel hoe men had kunnen werken met 
"een onmogelijke figuur als het College van Algemene Commissarissen" en 
niet al veel eerder met een voorstel voor een wettelijke regeling was geko
men.58

De overige woordvoerders over dit onderwerp in de Tweede Kamer beperk
ten zich tot een enkele sneer in de richting van dit departement en de daar 
geleverde prestaties op het terrein van de wederopbouw. A. Stapelkamp (ARP), 
lid van de Provinciale Staten van Utrecht en oud-voorzitter van het CNV, vroeg 
zich niet alleen af of het departement nog wel zin had, maar ook of de dienst 
van de Wederopbouw niet veel te groot was opgezet. Wat had het departement 
ondernomen om de bouwvakpatroons, die door de maatregel in 1947 betreffen
de de onderhoudswerkzaamheden getroffen waren, in te schakelen in de 
wederopbouw? Smeenk (ARP) was van oordeel dat bij de vaststelling van het 
bouwvolume voor 1948 onvoldoende rekening was gehouden met de prioriteit 
van de geteisterde gebieden. Van der Feltz (CHU) herinnerde aan het bezoek 
van een aantal Kamerleden aan Zeeuws-Vlaanderen in de zomer van 1947. Zij
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waren volgens hem teruggekeerd "met een beklemmend gevoel van onmacht 
en hopeloosheid voor de strijd, die deze Zeeuws-Vlamingen dag in dag uit 
hebben te voeren tegen de oppermachtige Bureaucratius van de wederop
bouw". Ook dit Kamerlid bepleitte wederom decentralisatie van de taken van 
het departement, alsook meer aandacht voor de problemen in de zwaar ver
woeste gebieden. H. Kikkert (CHU), woordvoerder agrarische zaken in zijn 
fractie, noemde het geen best resultaat voor het departement, wanneer de 
dienst voor de wederopbouw van boerderijen met 326 ambtenaren in twee jaar 
tijd niet meer wist te realiseren dan herstel en bouw van enige honderden 
boerderijen. Van Dis (SGP) wist voorbeelden te noemen van aperte ambtelijke 
willekeur, die de realisering van herstelplannen voor woningen en bedrijfs
gebouwen verhinderde. Hij toonde zich bitter gestemd, geïnformeerd als hij 
was door bezoeken aan bepaalde geteisterde gebieden, over de geld- en mate- 
riaalverspilling door de ambtenaren van de wederopbouwdienst. Volgens 
Haken (CPN) was de wederopbouw door de regering ondergeschikt gemaakt 
aan de koloniale oorlogvoering in Indonesië. Alleen door de nodige arbeids
krachten uit militaire dienst te halen en de bouwvakkers goed te belonen kon 
volgens hem de wederopbouw uit het slop worden gehaald.59

Het antwoord van minister Vos op de kritische kanttekeningen van de 
Tweede Kamerleden betreffende de ambtelijke molen bij wederopbouw, niet 
gehinderd door de vaste hand van een eigen minister, was beperkt: hij richtte 
zich vrijwel geheel op de bespreking van de vragen betreffende de woningpro
duktie en de leniging van de woningnood op termijn. Vos begon er mee te 
stellen dat hij zich beschroomd voelde om te antwoorden, omdat hij het ook 
als een ongewenste situatie beschouwde dat voor de tweede maal een minister 
ad interim moest antwoorden "en ook omdat deze taak mij opnieuw te beurt 
valt". Vos bracht de Kamer op de hoogte van het voornemen van de regering 
om, wanneer minister Neher in Indonesië zou moeten blijven, met spoed in 
de vacature op Wederopbouw en Volkshuisvesting te voorzien. De minister 
stelde vast dat het Kamerdebat had geculmineerd in de bespreking van het 
vraagstuk van de woningnood in het land, terwijl men volgens hem niet mocht 
vergeten dat het departement niet alleen bij de wederopbouw van woningen, 
maar ook bij herstel van zoveel andere zaken in het land direct of indirect was 
betrokken. Vos dacht aan de wederopbouw van industriecomplexen, de 
herstelwerkzaamheden aan de havens zoals in Rotterdam, de wederopbouw 
van kerken en scholen, de medewerking bij het herstel van waterstaat en 
spoorwegen. Men moest de prestaties van het departement ook weer niet 
onderschatten, zo luidde zijn boodschap. Het jaar 1945 was, voor wat betreft 
de wederopbouw, het jaar van puinruimen en noodherstel, aldus de minister. 
Het jaar 1946 was dan wel het jaar van nog geen 2.000 gereedgekomen nieuw
bouwwoningen, maar in dat jaar waren wel 300.000 gevallen van licht herstel 
gereedgekomen en was de grondslag gelegd voor het herstel van zwaar 
beschadigde woningen. Van deze laatste categorie waren er in dat jaar toch 
nog 5.000 geheel hersteld. Daarnaast waren er nog noodwoningen geprodu-
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ceerd. Het jaar 1947 was in de opsomming van Vos, het jaar van afronding 
van het herstel van de licht beschadigde woningen geworden (100.000 gevallen 
afgehandeld), de aanpak van de zwaar beschadigde woningen (ca. 30.000), de 
oplevering van ca. 10.000 nieuwbouwwoningen en de periode van aanloop tot 
de normale bouw. Er waren op dat moment (begin 1948) ca. 40.000 woningen 
in aanbouw, waarvan 5.000 geschikt om door twee families te worden be
woond. De minister wenste kortom zijn departement de eer te geven die het 
volgens hem toekwam. Hij wilde ook de discussie over centralisatie versus 
decentralisatie tot juiste proporties terug brengen. Men moest zich volgens Vos 
realiseren dat men te maken had met een departementale constructie voor de 
wederopbouw, die uit de nood geboren was. Voor 1940 was de dienst volks
huisvesting vooral een adviesinstantie ten aanzien van krotopruiming en 
dergelijke geweest, die niet was ingericht voor het latere werk. De provincies 
hadden vóór de oorlog geen enkele bevoegdheid op het terrein van de volks
huisvesting gehad. Ook de provinciale planologische diensten dateerden uit 
de oorlogstijd. Het was derhalve -  aldus de minister -  iets te gemakkelijk 
gezegd om de bevoegdheden van het departement waar mogelijk naar lagere 
organen over te hevelen. Natuurlijk: minister Vos meende dat, in navolging 
van het beleid van zijn voorganger Neher, de bouw door middel van over
dracht van het werk aan de gemeenten verder ontwikkeld moest worden. 
Maar noch de overdracht zelf, noch die verdere ontwikkeling waren zo 
eenvoudig te realiseren. Het tempo van overdracht van bevoegdheden hing 
toch wel af van de gemeenten zelf en van de ontwikkelingen in de materialen- 
positie en de financiële positie. Gezien de enorme financiële belangen van de 
overheid bij de wederopbouw en de volkshuisvesting was het in de ogen van 
Vos onjuist te volstaan met een overdracht zonder meer, maar diende die te 
geschieden onder vrij stringente voorwaarden. Of de inschakeling van provin
cies naast de gemeenten bij de departementale werkzaamheden een verbete
ring zou zijn moest volgens hem worden bekeken, bijvoorbeeld in overleg met 
de gemeenten. De provincies werden op dat moment in ieder geval al betrok
ken bij de verdeling van de totale bouw in de provincies over de gemeenten. 
In de bespreking van het thema van de verhouding van het departement tot 
andere departementen wilde minister Vos wel kwijt dat het wellicht achteraf 
gezien beter was geweest om destijds Wederopbouw ook de financiën -  de 
regeling van de oorlogsschade -  te geven. De minister gaf toe dat er een flinke 
achterstand was opgelopen bij de financiële afwikkeling van de oorlogsschade 
(categorie: lichte gevallen), omdat "de wilde na-oorlogse tijd aanleiding (had) 
gegeven tot allerlei claims op de gemeenschap, claims, die door haar niet 
gehonoreerd dienen te worden". Dat betekende controle van de schadeaangif
ten en de rekeningen, waardoor bouwpatroons soms op hun geld moesten 
wachten. De minister kondigde aan dat die zaak versneld werd afgewikkeld. 
Aan het slot van zijn betoog meende minister Vos zijn ambtenaren toch tegen 
een overmaat van kritiek in bescherming te moeten nemen. De opmerkingen 
in de Kamer maakten volgens Vos de indruk, "alsof de ambtenaren in een
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soort geestestoestand zouden verkeren, waarin zij trachten alles naar zich toe 
te trekken en als het ware niets los te laten". Maar zo was het naar zijn mening 
niet. Vos wees er op dat de last van het moeizame werk bij het departement 
en de betere verdiensten elders al tot menig vertrek uit de ambtelijke dienst 
had geleid. De minister zag daarin kennelijk reden om in het belang van de 
wederopbouw het vertrouwen tussen ambtelijk apparaat en de maatschappij 
te herstellen. De minister had de indruk, "dat het tussen de particuliere 
bouwers en ondernemers en de ambtenaren veel beter gaat dan het in de 
Kamer dikwijls lijkt". Op de ambtelijke staf moest volgens hem een beroep 
worden gedaan om het werk "beter voort te zetten dan men dit tot nu toe 
door de grote onrust en de vele moeilijkheden, die in de maatschappij bestaan, 
heeft kunnen doen". Bij de ondernemers en de arbeiders mocht naar zijn 
opvatting meer begrip worden verwacht voor een systeem dat moest voor
komen dat gelden werden gebruikt ten koste van de gemeenschap en de 
bouwactiviteit. Alleen door een gezamenlijke inspanning kon de woningnood 
effectief worden bestreden, zo besloot de bewindsman.60

De wederopbouw vormde geen onderwerp van het debat in de tweede 
termijn. De Tweede Kamer keurde de begroting van het departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 zonder hoofdelijke stemming 
goed.

Het aantreden van wederom een niemve minister (In 't Veld) doet de Eerste Kamer 
hopen op een keer ten goede in het beleid

In de Eerste Kamer hadden blijkens het Voorlopig Verslag op hoofdstuk IX 
A van de Rijksbegroting 1948 veel leden -  na de klachten van zeer veel leden 
over de gang van zaken aan de top van het departement -  met betrekking tot 
het vraagstuk van de wederopbouw het streven naar een als hinderlijk en 
overbodig ervaren perfectionisme op administratief en statistisch gebied 
gelaakt. De ambtenaren bemoeiden zich volgens deze senatoren te veel met 
details van plannen en bestekken. De minister werd uitgenodigd zijn ambtena
ren tot soepelheid in de overheidsbemoeienis te instrueren, het ambtelijk 
apparaat te vereenvoudigen, de decentralisatie te bevorderen en het particulier 
initiatief zo ruim mogelijk baan te geven. De CPN-fractie liet hierbij aanteke
nen dat de slechte resultaten bij de wederopbouw het directe gevolg waren 
van de regeringspolitiek, met name in Indonesië. Daar werden volgens deze 
fractie miljarden guldens en tienduizenden arbeidskrachten aan de weder
opbouw van Nederland onttrokken. Uit het antwoord van de nieuwe bewinds
man In 't Veld bleek dat de minister zich weinig wilde aantrekken van derge
lijke opmerkingen. Bij de kritiek op zijn departement werd volgens hem de 
zaak veel te simplistisch voorgesteld. Gegeven de schaarste had het departe
ment te zorgen voor een zo efficiënt mogelijke inzet van materialen en arbeids
krachten. Voor de beoordeling van de urgentie, het verdelen van materialen 
en de controle op het nuttig gebruik zou nog geruime tijd een apparaat nodig 
zijn, waarbij In 't Veld in het midden wilde laten of dit apparaat onder het
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Rijk, de provincie of de gemeente zou moeten ressorteren. Bij de toepassing 
van de regelingen inzake de tegemoetkoming van de geleden oorlogsschade 
en overbrugging van de onrendabele bouwkosten, deed het departement zijns 
inziens niet meer dan de krachtens wet of besluit toegekende steun berekenen 
en controle uitoefenen op de voorwaarden, waaronder die steun werd ver
leend. Tegenover de wens van het publiek naar een coulanter optredende 
overheid, stond volgens de minister de verantwoordelijkheid tegenover de 
gemeenschap om geen ongemotiveerde uitgaven ten laste van de gemeenschap 
te doen. In dit verband wilde In 't Veld opmerken dat de uitgeoefende controle 
tientallen miljoenen guldens aan overheidsuitgaven deed besparen. Deze 
zuinige opvatting van de minister kwam vooral tot uiting in de verdediging 
van zijn nogal stringente beleid bij de wederopbouw van boerderijen. Vanuit 
de Eerste Kamer was kritiek uitgeoefend op de eenzijdige machtspositie van 
het Bureau Wederopbouw Boerderijen, een positie die volgens enkele senato
ren werd uitgebuit en nog werd versterkt door vele dictatoriaal optredende 
ambtenaren. De betrokken boeren hadden in de herbouwprocedure weinig te 
vertellen. Nadat de minister had gewezen op de materiële en financiële 
problemen bij de herbouw van boerderijen, wilde hij wel kwijt dat herbouw 
voor een zeer groot gedeelte met overheidsgeld plaats vond: "Het is dus de 
taak van de overheid erop toe te zien, dat dit overheidsgeld zo economisch 
mogelijk wordt besteed." Het was derhalve volgens hem niet mogelijk de 
bouw aan de boer over te laten. Het betrokken bureau onderhield dan wel 
geen rechtstreeks contact met landbouwkringen, maar organisatorisch was via 
de Centrale Boerderijencommissie en de Provinciale Adviescommissies verte
genwoordiging van de Stichting voor de Landbouw, van de Rijksdienst voor 
Landbouwherstel en van de ondernemers zelf gegarandeerd, aldus de minister, 
die de klachten ten plattelande toch vooral wilde terugleiden op het ontbreken 
van een definitieve financieringsregeling voor de wederopbouw van boerde
rijen. Inmiddels was een ontwerp-regeling van de kant van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting door de ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning en van Financiën in beginsel geaccordeerd en voorgelegd aan de Stichting 
voor de Landbouw, zo deelde hij mede. Met andere woorden: ook deze angel 
in het vlees van wederopbouw zou spoedig zijn getrokken.61

Het debat over de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 
1948 in de Eerste Kamer op 13 april 1948 werd geopend door Woudenberg 
(PvdA). Nadat hij zijn vertrouwen had uitgesproken in het optreden van de 
nieuwe minister en ook overigens het wederopbouwbeleid positief had 
gewaardeerd, kwam hij te spreken over de ambtelijke organisatie van het 
departement, de nalatenschap van de centralistische aanpak van de weder
opbouw. Gegeven de teleurstellende gang van zaken op het terrein van de 
volkshuisvesting, uitte Woudenberg de nodige ongerustheid over de ambtelijke 
organisatie. Juist omdat hij zei voorstander te zijn van overheidsbemoeiing, 
zeker op het gebied van de wederopbouw en de volkshuisvesting, wenste hij 
met klem te stellen dat de ambtenarij haar werk correct behoorde te doen en
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dat de ambtelijke molen zo efficiënt mogelijk moest draaien. De weg tussen 
plannen en uitvoering op het terrein van het departement moest zo kort 
mogelijk zijn en de ambtenaren moesten zich ervan bewust zijn dat ze een 
dienende taak hadden. Autoritair optreden van welke ambtenaar dan ook 
moest volgens hem worden tegengegaan. Had Kraayvanger (KVP) nog een 
jaar tevoren een fel requisitoir tegen de centralistische aanpak van de weder
opbouw gehouden, dit keer beperkte hij zich tot slechts enkele opmerkingen. 
Er lagen immers de nodige wetsontwerpen bij de Tweede Kamer, die op het 
terrein van de wederopbouw betrekking hadden: de regeling van de weder
opbouw, de wijziging van de woningwet en het wetsontwerp op de materiële 
oorlogsschaden. Bovendien wensten hij, noch andere senatoren de nieuw 
aangetreden minister -  die uit hun midden kwam -  voor de nalatenschap van 
het kort na-oorlogse beleid verantwoordelijk te houden. Kraayvanger uitte -  
zoals veel andere woordvoerders -  woorden van dank jegens de ministers 
Neher en Vos. Kraayvanger was er content mee dat in het verstreken jaar een 
begin van uitvoering was gegeven aan de decentralisatie van het werk van de 
wederopbouw. Hij beperkte zich tot enkele aanbevelingen: het kritisch bekijken 
van het ambtelijk apparaat; het vereenvoudigen van de onteigeningsprocedure, 
met name door de berekening van de schadefactoren aan te pakken. Een apart 
punt van zorg voor dit Eerste Kamerlid vormde de wederopbouw van de 
zakencentra van verwoeste steden, aangezien het wetsontwerp op de materiële 
oorlogsschaden hierin niet veel zou voorzien. Verder meende hij dat weder- 
opbouwplannen veel algemener zouden moeten worden getoetst. Hij wachtte 
de beloofde periodieke informatie van de Kamers over de voortgang van de 
wederopbouw af. Dan deed de zwaar bemande afdeling voorlichting van het 
departement ook eens wat! Zijn fractiegenoot Nijkamp had aan dit verhaal van 
Kraayvanger weinig toe te voegen. Hij sprak het vertrouwen uit dat deze 
minister, voortgekomen uit de kringen van het gemeentelijke bestuursbeleid, 
de problemen op het terrein van de wederopbouw en de volkshuisvesting 
goed zou aanvoelen. Nijkamp wilde wel erkennen dat de centrale overheid 
in de gegeven bijzondere omstandigheden een coördinerende rol had ten 
aanzien van de wederopbouw en de volkshuisvesting, maar bij beslissingen 
op deze terreinen dienden volgens hem de gemeenten de eerste plaats te 
bekleden. De aankondiging van de minister in zijn Memorie van Antwoord, 
dat de gemeenten geleidelijk meer zouden worden ingeschakeld bij de zaken 
van wederopbouw en de volkshuisvesting, had zijn instemming. Op het terrein 
van de wederopbouw en de aanpak van de centralistische nalatenschap ervan 
waren de vertegenwoordigers van de coalitie in de Eerste Kamer kennelijk 
eensgezind in hun vertrouwen in deze minister.02

Maar ook de leden van de oppositionele groeperingen in de Eerste Kamer 
waren vrijwel eensgezind in hun vriendelijke woorden voor de nieuwe be
windsman en in hun vertrouwen dat hij het moeilijke werk op zijn departe
ment ten goede zou weten te keren. Dat alles geschiedde wel nadat, evenals 
Woudenberg, Kraayvanger en Nijkamp hadden gedaan, men vrij algemeen
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kritiek had geuit op de vele wisselingen aan de helmstok van het departement. 
Zo noemde J. Reijers (CHU), burgemeester van Kamerik en van Zegveld en 
waterschapsbestuurder, het een beleidsfout dat het departement zo lang 
onbemand was gebleven en was bestuurd door een minister ad interim. 
Volgens hem waren Ringers en Neher als ambtenaren-van-huis-uit te weinig 
doordrongen van het grote belang van de inschakeling en medewerking van 
lagere bestuurlijke organen, met name de gemeenten. Zijns inziens had men 
er beter aan gedaan de schadevaststelling aan de gemeenten over te laten. J. 
Hommes (ARP), oud-journalist en wethouder in 's-Heer Arendskerke, nam 
de ambtenarij bij de wederopbouw nog eenmaal voluit onder vuur. "Elke 
instantie, elke ambtenaar is bezield met de beste bedoelingen, maar ieder heeft 
een eigen visie en het spreekwoord, dat vele honden der hazen dood zijn, 
geldt in bijzondere mate voor ieder initiatief tot wederopbouw", aldus deze 
senator. Het tempo in de wederopbouw moest hoe dan ook versneld worden. 
Bijzondere aandacht vroeg Hommes voor het zwaar getroffen Zeeland, waar 
Walcherense bestuurders al hadden aangedrongen op een ruimer bouwvolume 
voor 1948. Een oorlogsschaderegeling werd nog steeds ontbeerd. Met de 
verdediging van het werk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen door de 
minister in diens Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer nam A.W. 
Biewenga (ARP), landbouwer en bestuurder in verschillende landbouworgani
saties, duidelijk geen genoegen. Hij bleef dit bureau aan de kaak stellen als 
centralistisch en eigenzinnig. Er moest volgens hem meer rekening worden 
gehouden met streekbelangen en -behoeften. De provinciale bureaus van het 
Bureau Wederopbouw Boerderijen moesten meer volmachten hebben. De 
gedupeerde boeren en hun organisaties moesten meer zeggenschap kunnen 
krijgen in deze specifieke wederopbouw, aldus Biewenga. Een vergeefs 
pleidooi, zoals uit het antwoord van de minister zou blijken. Bijval kreeg 
Biewenga van de kant van de liberale senator Zegering Hadders, die een 
vereenvoudiging van het werk van het Bureau Wederopbouw Boerderijen

R. Zegering Hadders, PvdV /V V D - J. Brandenburg, CPN-Eerste Kamerlid
Eerste Kamerlid (s. 23 juli 1946). (s. 23 juli 1946).

(Foto's ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 h en c)
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bepleitte. Dat de wederopbouwdienst gedecentraliseerd moest worden, sprak 
voor deze liberaal vanzelf. Ietwat uit de pas van de algemene teneur in dit 
debat liep J. Brandenburg (CPN), oud-bouwvakker en gemeenteraadslid in 
Amsterdam. Niet de afwezigheid van de ministeriële leiding had het departe
ment en de wederopbouw volgens hem gedupeerd, maar de regeringspolitiek 
inzake Indonesië. Die politiek had geld en arbeidskrachten aan de weder
opbouw onttrokken. Het was hem opgevallen dat de afwezigheid van een 
minister van Marine geen enkel nadelig effect had gehad voor dat departe
ment. Het geld werd immers uitgegeven aan Oorlog en Marine. De teleurstel
ling van veel leden van de Kamers over de resultaten van het werk van het 
departement had Brandenburg dan ook verbaasd. Diezelfde leden hadden 
immers de uitgaven van Oorlog en Marine gebillijkt. Wat wilde men dan, 
aldus zijn retorische vraag.63

De parlementaire vuurdoop onderging minister In 't Veld in de Eerste 
Kamer, hetgeen hem genoegen deed: de reacties vanuit de hem zo vertrouwde 
omgeving waren immers bemoedigend. Van zijn kant poogde de minister aan 
te tonen dat er inderdaad, zeker op het terrein van de wederopbouw, reden 
was tot enige tevredenheid. Nederland behoefde zich, gezien de wederopbouw 
van de beschadigde woningen, tegenover andere landen niet te schamen. 
Centralisatie bij dat wederopbouwwerk was volgens In 't Veld nodig geweest. 
Uit vrijwel niets moest worden gewerkt en na enige tijd was er succes. De 
minister ontkende niet dat er een zucht naar perfectionisme bij het ambtelijk 
apparaat was geweest en -  daaruit voortspruitend -  de nodige bureaucratie. 
Maar volgens hem was bij het departement de geest wel gewonnen om meer 
over te laten aan de lagere organen en aan de krachten uit het vrije bedrijf. 
Het streven moest op dat moment gericht zijn op het herstel van de normale 
toestand. De bemanning aan de top van het departement -  na technische 
mensen een bestuurder -  gaf dat volgens hem ook aan. De nagestreefde 
decentralisatie zou overdracht van bevoegdheden en van verantwoordelijk
heden met zich meebrengen, hetgeen naar de minister had bespeurd zeker niet 
alle gemeentebesturen even welkom zou zijn. De minister wees er op dat 
gemeenten soms geen plannen hadden gemaakt en voorbereidingen hadden 
getroffen, waardoor het toegewezen bouwvolume niet kon worden gereali
seerd. Zo waren er van de 800 Oostenrijkse (houten-prefab-) woningen er 100 
toegewezen aan de Staatsmijnen, maar die zagen geen kans ze geplaatst te 
krijgen. Een groot deel van die woningen lag nog opgeslagen! Zelfs Rotterdam 
stond niet te springen om de bureaus van de wederopbouwdienst over te 
nemen. De bureaus van het departement hadden het dan ook maar al te druk. 
Toch was de minister bereid om de aanhangige wetsontwerpen (wijziging 
woningwet, nr. 620; regeling wederopbouw, nr. 740) naar de wensen van de 
Tweede Kamer om te werken in meer decentralistische richting, vermoedelijk
-  naar hij aankondigde -  door een geheel nieuw ontwerp van wet in te dienen. 
Het was een geluid dat de senatoren van verschillende richting graag wilden 
horen. De tevredenheid van de senaat op dit punt heeft zonder meer bijgedra-
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gen aan de goedkeuring van het begrotingshoofdstuk aan het eind van de 
zitting op 14 april 1948.64

Het vertrouwen van de senaat in de toezeggingen van deze nieuwe minister 
op het terrein van decentralisatie en wetgeving is terecht geweest: in de 
navolgende subparagraaf zal worden uiteengezet dat onder eerste verantwoor
delijkheid van In 't Veld, minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in 
het kabinet-Drees-Van Schaik, eind 1948 een geheel nieuw ontwerp van wet 
ter vervanging van de omstreden wetsontwerpen tot wijziging van de woning
wet (nr. 620) en ter regeling van de wederopbouw (nr. 740) bij de Tweede 
Kamer is ingediend. In afwachting van dit wetsontwerp, dat aan veel bezwa
ren uit parlement en maatschappij tegemoet zou komen, heeft In 't Veld op 
de valreep van de periode-Beel laten weten dat gemeenten, die zulks wensten, 
de bevoegdheden van het College van Algemene Commissarissen voor de 
Wederopbouw zouden kunnen krijgen.

d. De afzonderlijke zvettelijke regeling van de wederopboiuv mislukt
Bij de hiervoor beschreven parlementaire debatten over de afdeling weder

opbouw van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting naar 
aanleiding van de indiening van de begroting-1948 -  voor zover wederopbouw 
als afzonderlijk thema te onderscheiden is -  is naar voren gekomen dat vrij 
algemeen verlangd werd naar een wettelijke regeling van de wederopbouw, 
waarbij aan het centralisme zoals gepersonificeerd in het College van Alge
mene Commissarissen een einde werd gemaakt en duidelijke regels werden 
gegeven voor de procedures bij de wederopbouw onder inschakeling van 
provincies en gemeenten. Naarmate de wederopbouwperiode in engere zin
-  herstel van beschadigde gebouwen en infrastructuur -  kon worden afgeslo
ten, was de noodzaak voor een afzonderlijke wettelijke regeling van de 
wederopbouw ter vervanging van het KB van 7 mei 1945 (F.67) wel minder 
geworden, maar niet van tafel verdwenen. De wederopbouw in ruimere zin
-  ontwikkelen en uitvoeren van bouwplannen ter vervanging van geheel 
verwoeste onroerende goederen en ter compensatie van door de oorlog 
opgelopen achterstand in de bouw -  moest nog grotendeels beginnen, zodat 
aan een wettelijke regeling, die de normalisatie van de bestuurlijke verhoudin
gen ook op het gebied van de bouwnijverheid zou weerspiegelen, maar al te 
zeer behoefte bleef bestaan. Men moest immers vrezen dat, bij uitblijven van 
een behoorlijke redressering van het centralisme op het gebied van de weder
opbouw in ruimere zin, het ook niet zou gelukken om bij een herziening van 
de Woningwet-1901 het centralisme waar mogelijk te weren. Gevreesd moest 
dan worden dat de door de Kamers algemeen gehekelde lijn, zoals die tot 
uiting was gekomen bij de eerder beschreven parlementaire behandeling van 
het wetsontwerp betreffende toewijzing van onroerend goed ten behoeve van 
de wederopbouw, de overhand zou houden. Hoe lang zouden de Kamers het 
dan volhouden de centralistische draak te blijven bestrijden, waar de centrale 
overheid onder verwijzing naar de slechte vooruitzichten voor de bouw-
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produktie argumenten te over had om haar greep op het gehele bouwpro
gramma onverkort te handhaven?

Op 8 oktober 1947 was onder de eerste verantwoordelijkheid van minister 
Neher bij de Tweede Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet 
(nr. 620) ingediend. De voorgestelde wettelijke regeling zou op 31 december 
1950 vervallen. Er werd van uitgegaan dat de procedure tot algehele herzie
ning van de Woningwet tegen die tijd zodanig was afgerond, dat deze op de 
tijdelijke regeling tot wijziging van de Woningwet zou kunnen aansluiten. 
Deze wijziging van de Woningwet beoogde provincies en gemeenten welis
waar bij de uitvoering van het Rijksbouwprogramma in te schakelen, maar 
onder strikte supervisie van de centrale overheid, waarbij niet geschroomd 
werd zelfs nieuwe bevoegdheden aan die overheid toe te kennen om tot 
realisering van de bouwprogramma te komen. Het tevens verlenen van een 
wettelijke grondslag aan de financiële steun van overheidswege aan de mede
werking van particulieren in de bouw was een tweede oogmerk van dit 
wetsvoorstel.65 Zoals nog zal worden beschreven heeft dit wetsvoorstel vanaf 
het begin geen schijn van kans gemaakt. De opzet ervan dateerde duidelijk 
uit een periode, die algemeen en parlementair als afgesloten werd beschouwd. 
De kans dat de regeling van de wederopbouw, vanuit dezelfde optiek opge
steld, enige steun zou kunnen ondervinden was derhalve bijzonder klein.

Op 28 februari 1948 werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp tot rege
ling van de wederopbouw (nr. 740) ingediend. Als minister ad interim van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft Vos nog de eerste verantwoordelijk
heid genomen voor dit wetsontwerp, dat vanaf 1 maart 1948 door de nieuwe 
bewindsman In 't Veld moest worden overgenomen.66 Deze kwam al spoedig 
tot de slotsom dat noch het eerder ingediende wetsontwerp tot wijziging van 
de Woningwet, noch dit wetsontwerp tot regeling van de wederopbouw 
spoorden met de wensen van de volksvertegenwoordiging. Hoewel het zeer 
kritische Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het ontwerp tot herzie
ning van de Woningwet dateerde van 28 mei 1948, heeft minister In 't Veld 
al op 14 april 1948 in de Eerste Kamer laten weten dat beide wetsontwerpen 
zouden worden ingetrokken en een nieuw ontwerp van wet, waarin de bedoel
de wetsontwerpen tot een geheel zouden worden verenigd, vermoedelijk zou 
worden ingediend. Naar aanleiding van de behandeling van beide wetsont
werpen in de afdelingen van de Tweede Kamer was volgens de minister 
gebleken, dat men daar tegen deze twee voorstellen vrij ernstige bezwaren 
had. Dit had er toe geleid dat de Commissie van Rapporteurs een bespreking 
met de minister en enige ambtenaren had gehad, waarbij deze bezwaren 
waren getoetst. Uit dit onderhoud was naar voren gekomen dat minister en 
Kamerleden het over de hoofdlijnen wel eens konden worden. De minister had 
de betrokken Kamerleden toegezegd naar een wat uitgebreidere regeling en 
een straffere koers in de richting van decentralisatie te zullen streven. De 
Kamerleden hadden zich laten overtuigen dat een sterke centrale leiding op 
dat moment nog wel noodzakelijk zou zijn. De conclusie was derhalve dat
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beide wetsontwerpen zouden moeten worden omgewerkt en aangevuld. 
Overleg binnen het departement had In 't Veld tot de overtuiging gebracht 
dan maar met een geheel nieuw ontwerp van wet op de proppen te komen.67 
Bij de voorbereiding van dat nieuwe ontwerp van wet, dat zowel de Woning- 
wet-1901 tijdelijk -  de hieronder nog te noemen in 1947 geïnstalleerde staats- 
commissie-Van den Bergh moest adviseren hoe de Woningwet definitief zou 
kunnen worden gewijzigd en hoe zou moeten worden omgegaan met weder- 
opbouwplannen -  zou wijzigen als de wederopbouw tijdelijk zou moeten 
regelen, zouden allerlei instanties als de Voorlopige Raad voor de Volkshuis
vesting en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden betrokken, 
zodat te voorzien was dat de indiening van dat nieuwe wetsontwerp enige 
tijd op zich zou laten wachten. Pas op 1 december 1948 is dit nieuwe wetsont
werp ingediend, nadat op 26 november 1948 de wetsontwerpen tot wijziging 
van de Woningwet (nr. 620) en tot regeling van de wederopbouw (nr. 740) 
waren ingetrokken.68

Het (mislukte) wetsontwerp tot regeling van de wederopbouw voorzag 
allereerst in de opheffing van het College van Algemene Commissarissen voor 
de Wederopbouw. Vandaar dat voorop werd gesteld dat in het belang van de 
wederopbouw en de volkshuisvesting een Rijksdienst zou bestaan, waarvan 
de inrichting bij Algemene Maatregel van Bestuur zou worden geregeld. Aldus 
werden de ambtenaren, die onder de bevelen van het genoemde College 
stonden, in een nieuw verband op wettelijke grondslag gegroepeerd. Gelet op 
het tamelijk centralistische karakter van dit ontwerp van wet was het maar 
de vraag of met deze reorganisatie van de wederopbouwdienst veel was 
gewonnen. De Memorie van Toelichting was dan ook omineus. Voorop werd 
gesteld dat de centralisatie en de vaagheid van de bevoegdheden, die als de 
voornaamste bezwaren tegen het wederopbouwbesluit (F.67) gelden, in het 
eerste stadium na de bevrijding onmisbaar waren geweest. Daarna zou er een 
ontwikkeling zijn geweest in die zin, dat aan plaatselijke ambtenaren steeds 
meer bevoegdheid zou zijn gedelegeerd en aan gemeente- en provinciale 
besturen ook allengs meer invloed zou zijn toegekend, aldus de Memorie van 
Toelichting. De praktische gang van zaken zou dan ook veel minder kritiek 
hebben ontmoet dan de formele tekst van het wetsbesluit F.67. De Memorie 
van Toelichting erkende niettemin dat de spanning tussen gegroeide praktijk 
en uitgangspunt een gezonde verdere ontwikkeling kon belemmeren. "Het zou 
echter een misvatting zijn te menen, dat thans tot algehele consolidatie kan 
worden overgegaan", aldus de Toelichting. De ontwikkeling van de geldende 
normen en van de taakverdeling tussen de betrokken organen werd dan ook 
als uitgangspunt genomen voor een overgangsregeling met een aflopende 
termijn (de wet zou vervallen op 31 december 1950). De regeling van de 
wederopbouw zou slechts betrekking hebben op enkele zaken: de onteigening 
van niet-onherstelbaar beschadigde gebouwen, de vaststelling van weder- 
opbouwplannen voor door oorlogsgeweld getroffen steden en dorpen en de 
goedkeuring van werken, waarbij rekening moest worden gehouden met het
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gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. Het ontwerp van wet op de Materiële 
Oorlogsschaden zou voorzien in de onteigening in het belang van de weder
opbouw van gronden met onherstelbaar beschadigde gebouwen, alsook in de 
regeling van de financiering van de particuliere wederopbouw; de steunverle
ning aan gemeenten en andere lichamen zou worden geregeld in het wets
ontwerp tot regeling van de bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke 
Lichamen. De materiaalvoorziening voor de wederopbouw bleef een zaak van 
de minister van Economische Zaken. De aantrekking en doelmatige verdeling 
van arbeidskrachten voor de wederopbouw zou niet wettelijk worden gere
geld, maar voorwerp blijven van de aandacht van de ministers van Weder
opbouw en Volkshuisvesting en van Sociale Zaken. Wel kon bij de goedkeu
ring van werken, die in de eerste plaats de doelmatige aanwending van 
materialen moest bevorderen, tevens met het belang van een juiste verdeling 
van de beschikbare arbeidskrachten rekening worden gehouden.

Vervolgens bevatte het bedoelde wetsontwerp tot regeling van de weder
opbouw een artikel betreffende de mogelijkheid tot onteigening in het belang 
van de wederopbouw en het economisch herstel van onroerende goederen 
krachtens gemeenteraadsbesluit, toe te passen in die gevallen, die uit een 
oogpunt van gemeentelijke ontwikkeling van bijzonder belang zouden zijn. 
De voorgestelde onteigeningsbevoegdheid betrof ook gebouwde in gebruik 
zijnde goederen binnen het wederopbouwplan en bracht in zoverre een 
uitdrukkelijke verruiming mee, dat ook onteigend kon worden voor nieuw
bouw, met name voor deviezen besparende, in Nederland nog niet gevestigde 
industrieën. Het betrokken besluit van de gemeenteraad was onderworpen aan 
de goedkeuring van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
Gedeputeerde Staten gehoord. De Toelichting wees erop dat het belangrijkste 
verschil met de bestaande Onteigeningswet school in de bepaling dat de 
eigendom reeds door de overschrijving van het onteigeningsbesluit in de 
openbare registers overging en niet eerste na de rechterlijke uitspraak en de 
betaling van de schadeloosstelling. De vaststelling van de schadeloosstelling 
werd bij gebreke van overeenstemming wel overgelaten aan de rechterlijke 
macht. De uitbetaling van de schadeloosstelling werd door het Rijk verzekerd. 
De overschrijving van het onteigeningsbesluit moest gepaard gaan met een 
aanbod van schadeloosstelling. Zolang een dergelijk aanbod niet was gedaan, 
konden de gebruikers van de onteigende goederen het gebruik ervan voortzet
ten. Ook in het artikel over de vaststelling van de wederopbouwplannen bleef 
het centrale gezag -  evenals bij de bijzondere onteigeningen -  de uiteindelijke 
zeggenschap behouden. Op grond van het wetsbesluit F.67 was het weder
opbouwplan tot ontwikkeling gekomen met uitschakeling van bepalingen van 
de Woningwet, die niet geëigend waren voor verwoeste keren van steden en 
dorpen, zoals inzake rooilijnen, bebouwingsvoorschriften en uitbreidingsplan
nen. De praktijk van de Woningwet voldeed niet om het hoofd te bieden aan 
de gevolgen van de oorlogsverwoestingen. "De grote bevoegdheden van het 
centrale gezag in het aanvangsstadium hebben mogelijk gemaakt een groot
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aantal plannen in nauw overleg met de gemeentebesturen systematisch 
deskundig te doen uitwerken", aldus de Memorie van Toelichting. Op het 
moment dat de vele plannen hun voltooiing naderden, kon de vaststelling van 
het wederopbouwplan in handen van de gemeenteraad worden gelegd. De 
organisatie en de wijze van uitoefening van deze bevoegdheid werden aan de 
gemeentebesturen overgelaten. Gezien de financiële consequenties van het 
wederopbouwplan, waardoor een gemeente ook de kans kreeg een sanering 
door te voeren die alleen mogelijk was met financiële steun van het Rijk, 
diende het centrale gezag invloed te kunnen uitoefenen, aldus de Toelichting. 
Het wetsvoorstel bevatte dan ook de bepaling dat het gemeentelijke besluit 
tot vaststelling van een wederopbouwplan aan ministeriële goedkeuring zou 
zijn onderworpen, Gedeputeerde Staten gehoord. Onthouding van goedkeu
ring kon plaats vinden, wanneer het toezicht op de welstand bij de uitvoering 
van het wederopbouwplan niet zou zijn verzekerd. Het artikel in het wetsvoor
stel bevatte echter zoveel bepalingen, die er toe strekten dat de gemeente nog 
slechts de uitvoerder kon zijn van centraal vast te stellen richtlijnen voor de 
wederopbouw, dat getwijfeld kon worden aan de oprechtheid van de Memorie 
van Toelichting op dit punt. Ging het nog werkelijk om het voorkomen van 
al te hoge wederopbouwbijdragen van de kant van het Rijk? Het wetsontwerp 
stelde namelijk kortweg dat de minister voorschriften kon geven met betrek
king tot de inrichting van wederopbouwplannen. De minister kon bepalen dat 
een wederopbouwplan moest worden vastgesteld, dan wel herzien of ingetrok
ken, en kon bepalen wanneer het besluit van de gemeenteraad ter goedkeuring 
moest zijn ingezonden. Bij bezwaren van een gemeenteraad of bij niet nako
men van de gestelde termijn ter goedkeuring door een gemeenteraad kon de 
minister een ontwerp-wederopbouwplan dan wel een plan tot herziening doen 
opmaken en -  na raadpleging van de Raad van State (afd. Geschillen van 
Bestuur) en aankondiging -  vaststellen. Deze procedure kon de minister ook 
toepassen in het geval goedkeuring aan een raadsbesluit over een weder
opbouwplan was onthouden. Het toppunt van ambtelijke vasthoudendheid 
aan eenmaal gegeven macht betrof het artikel betreffende de goedkeuring van 
werken. De gemeenten dienden hier nog slechts als verlengstukken van de 
centrale macht. Ministeriële goedkeuring was voor alle vormen van bouw en 
sloop vereist. De minister kon bepalen dat de betreffende beslissing onder door 
hem vast te stellen voorwaarden genomen zou worden door of vanwege B. 
en W. der betrokken gemeenten, hetzij door bijzondere lichamen, "welke in 
het leven worden geroepen door samenwerking van de raden der betrokken 
gemeenten, Gedeputeerde Staten en Onze Minister". De wetgeving op de 
economische delicten opende de mogelijkheid in de bestraffing van het bou
wen zonder goedkeuring.69

Een Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer is op dit wetsontwerp uitge
bleven. Op het wetsontwerp tot herziening van de Woningwet (nr. 620) heeft 
de Tweede Kamer op 28 mei 1948 wèl een Voorlopig Verslag van negatieve 
strekking uitgebracht, in weerwil van de aankondiging door minister In 't Veld
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op 14 april 1948 in de Eerste Kamer dat de beide wetsontwerpen zouden 
moeten worden aangevuld en omgewerkt en vermoedelijk zouden worden 
vervangen door een geheel nieuw wetsontwerp. Zoals al vermeld, had minister 
In 't Veld uit vooroverleg met Kamerleden en uit reacties in het land al snel 
de conclusie getrokken dat het het beste was om een nieuw wetsontwerp ter 
vervanging van de twee omstreden ontwerpen aan de Kamers voor te leggen, 
waarbij aan de bezwaren tegemoet zou worden gekomen. De bezwaren, zoals 
die in de boezem van de Tweede Kamer en daarbuiten tegen het wetsontwerp 
tot regeling van de wederopbouw waren gerezen, werden van de kant van 
de regering als volgt samengevat: die bezwaren hielden verband met de 
inhoud van het wetsontwerp, alsook met hetgeen daarin werd gemist, terwijl 
in de derde plaats de verdeling van de door de regering nodig geachte tijde
lijke voorzieningen op het gebied van de wederopbouw en de uitvoering van 
het Rijksbouwprogramma -  onderdeel van het ontwerp van wet tot wijziging 
van de Woningwet, nr. 620 -  over twee wetsontwerpen als niet praktisch en 
ongenoegzaam gemotiveerd werd beschouwd. De regering heeft ervoor 
gekozen om toch met een tijdelijke regeling op basis van de twee wetsontwer
pen (nr. 620: Herziening van de Woningwet; nr. 740: Regeling van de weder
opbouw) te komen, omdat de toestanden op het terrein van de wederopbouw 
en de bouwnijverheid nog niet gestabiliseerd waren. Aangezien de staatscom
missie onder voorzitterschap van prof.mr. G. van den Bergh, ingesteld bij KB 
van 14 februari 1947 (nr. 41), de herziening van de Woningwet onder handen 
had, achtte de regering het bovendien gewenst vooralsnog niet te streven naar 
het tot stand brengen van een regeling van meer duurzaam karakter. Deze 
overweging was er ook de oorzaak van dat in het nieuwe wetsontwerp er van 
werd afgezien om de Rijksdienst van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting 
een wettelijke grondslag te geven, zoals het ontwerp tot regeling van de 
wederopbouw wel deed. Men achtte het beter de toekomstige wetgever, 
voorgelicht door de staatscommissie-Van den Bergh, niet de handen te bin
den.70 Deze staatscommissie kreeg, naast de herziening van de Woningwet in 
het licht van de heersende omstandigheden (in aansluiting op de in 1938 in 
het leven geroepen staatscommissie-Frederiks, die in 1940 had gerapporteerd 
over mogelijke wijzigingen in de Woningwet) en de bestudering van de 
financiële kanten van de Woningwet, ook als opdracht om te onderzoeken op 
welke wijze de rechtsgevolgen van basisplannen voor de wederopbouw 
(wederopbouwplannen) zouden moeten worden geregeld. De staatscommissie- 
Van den Bergh zou met haar rapport, uitgebracht in 1950, dan ook niet alleen 
aan de wieg staan van de herziening van de Woningwet (1962), maar ook van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 (Stbl. nr. 287 resp. nr. 286). Dat 
minister In 't Veld daadwerkelijk, zoals gevraagd door het parlement en nog 
eens onderstreept in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het 
wetsontwerp tot herziening van de Woningwet, van plan was de decentrali
satie te bevorderen en daarop het aangekondigde wetsontwerp ter vervanging 
van de wetsontwerpen nr. 620 en nr. 740 af te stemmen, bewees hij nog op
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het einde van zijn ambtsperiode in het kabinet-Beel. Op 5 augustus 1948 liet 
hij namelijk de Vereniging van Nederlandse Gemeenten schriftelijk weten dat 
in afwachting van het bedoelde wetsontwerp feitelijke decentralisatie op het 
terrein van de wederopbouw mogelijk werd gemaakt. Gemeenten, die daar
voor in aanmerking wensten te komen, konden de bevoegdheden van het 
College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw toegekend 
krijgen. De brief werkte dit nader uit.71

Op 1 december 1948 is bij de Tweede Kamer het wetsontwerp tot regeling 
van de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid (Weder- 
opbouwwet) ingediend, dat de genoemde en omstreden wetsontwerpen inzake 
de herziening van de Woningwet (nr. 620) en de regeling van de weder
opbouw (nr. 740) uit de periode-Beel moest vervangen. De verschillende met 
de wederopbouw samenhangende taken waren meer en duidelijker bij de 
gemeenten gebracht, zoals bij de vaststelling van de wederopbouwplannen, 
de onteigening in het belang van de wederopbouw en de goedkeuring van 
werken. De provinciale Colleges van Gedeputeerde Staten (G.S.) kregen taken 
toegewezen, die eerder aan de centrale overheid waren voorbehouden geweest. 
Inzake het Rijksbouwprogramma, een punt dat in het wetsontwerp tot wijzi
ging van de Woningwet kortweg was genoemd als een door de minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting te beslissen aangelegenheid, werd een 
knieval gedaan voor de parlementaire controle. Het wetsontwerp, dat als een 
tijdelijke voorziening was bedoeld, trachtte duidelijk enerzijds terwille van de 
nood op het terrein van de wederopbouw en bouwnijverheid controle en 
coördinatie, alsook snelheid en effectiviteit op deze terreinen op basis van de 
na-oorlogse praktijk te verzekeren, anderzijds tegemoet te komen aan de 
maatschappelijke wensen naar decentralisatie en verantwoordingsplicht.

De eerste paragraaf van het wetsontwerp bevatte een uitvoerige regeling 
betreffende het wederopbouwplan, waarbij gebruik was gemaakt van het 
schema voor een wederopbouwwet, opgesteld door een commissie van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlandsch Instituut voor 
Volkshuisvesting en Stedebouw en gepubliceerd in De Nederlandse Gemeente 
van 11 april 1947. In afwijking van het wetsontwerp nr. 740 was de procedure 
via G.S. uitgewerkt: het door de gemeenteraad goedgekeurde wederopbouw
plan moest voor advies naar G.S., die -  alvorens de minister verslag te doen
-  de inspecteurs belast met het toezicht op de handhaving van de wettelijke 
bepalingen betreffende de volkshuisvesting dienden te horen. De minister 
besliste in laatste instantie over het plan, gehoord de Financiële Commissie 
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, die was voorzien in het wetsont
werp Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen (wetsontwerp nr. 
835, ingediend 18 mei 1948, zie in dit boek, Band B, hoofdstuk IV, par.II.3.b). 
De overheid wilde voorkomen dat plannen zouden worden goedgekeurd, die 
de overheid financieel boven hetgeen was overeengekomen zouden binden. 
De in het nieuwe wetsontwerp voorgestelde procedure voldeed op dit punt 
echter veel beter dan de blanco volmacht die in art.4.3 van het wetsontwerp
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nr. 740 aan de minister met betrekking tot een wederopbouwplan was voorge
steld. Zo stelde in het nieuwe wetsontwerp niet de minister een plan van 
wederopbouw vast, wanneer de gemeente nalatig was gebleven (wetsontwerp 
nr. 740), maar het college van G.S.. Wel kon de minister op verzoek van G.S., 
hetzij uit eigen beweging, G.S. gehoord, aan de raad van een gemeente de 
verplichting opleggen om binnen een bepaalde termijn voor een aan te wijzen 
gebied een wederopbouwplan aan zijn goedkeuring te onderwerpen, terwijl 
de minister zulks ook kon opleggen aan twee of meer gemeenteraden, teneinde 
te voorkomen dat de wederopbouw op enig punt zou stranden op onvoldoen
de samenwerking van de betrokken gemeenten. Deze grotere zorgvuldigheid 
kenmerkte het gehele wetsontwerp, waardoor de soms noodzakelijke eindcon
trole door de centrale overheid of de op te leggen maatregelen in bepaalde 
gevallen zoals voorzien in dit nieuwe wetsontwerp gemakkelijker geaccepteerd 
konden worden. Zo bleef de kern in par. 2 van dit ontwerp van wet met 
betrekking tot de onteigening gehandhaafd, namelijk de ruimere en snellere 
onteigening dan de Onteigeningswet (4e titel) toestond, en werden de hoofd
punten van hetgeen daarover al in wetsontwerp nr.740 was voorgesteld 
overgenomen, maar de procedure (met name de rechtsvordering tot schade
loosstelling) was nauwkeuriger uitgewerkt. De goedkeuring van werken was 
ingekaderd in de paragraaf betreffende het bouwprogramma (genoemd in 
wetsontwerp nr. 620). Dit bouwprogramma kreeg in dit wetsontwerp een 
duidelijk omschreven wettelijke status. Vastgelegd werd ook dat de provincies 
betrokken werden bij de verdeling van het daarvoor in aanmerking komende 
deel van het bouwprogramma en bij de verlening van vergunningen tot 
afwijking van de Woningwet inzake bouwvoorschriften en stedebouwkundige 
regelingen. De decentralisatie in dit nieuwe wetsontwerp, dat verder in par. 
4 de bijzondere afwijkingen van de Woningwet en in par. 5 de vastlegging van 
de geldelijke steun van overheidswege aan volkshuisvesting (zoals ten dele 
ontleend aan wetsontwerp nr. 620: op overeenkomst en verschillen tussen 
wetsontwerp nr. 620 en de tekst van het nieuwe wetsontwerp zal worden 
teruggekomen in dit hoofdstuk in par. lll.c.4) bevatte, kwam tegemoet aan veel 
parlementaire onrust over de praktijk van de wederopbouw.72 Dit en de grote 
zorgvuldigheid die op enkele punten was betracht (rechtszekerheid bij onteige
ning; vaststelling bouwprogramma) zorgden er voor dat het wetsontwerp na 
kleine correcties op brede instemming kon rekenen. De parlementaire gang 
van zaken met dit wetsontwerp-Wederopbouwwet wordt in Band B van de 
parlementaire geschiedenis van het kabinet-Drees-Van Schaik beschreven.73 
Hier zij slechts vermeld dat het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming 
door de beide Kamers der Staten-Generaal is aanvaard en in het Staatsblad 
van 16 juni 1950 verscheen (nr.K.236). De Wederopbouwwet-1950, tijdelijk 
bedoeld te werken tot 1 januari 1953, zou na de nodige verlengingen pas bij 
de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet-1962 en de Wet op de Ruimte
lijke Ordening vervallen.74
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parlement en de uitwegen van de overheid

a. De Kamers actief bij het zoeken naar wegen voor hogere woningproduktie in 
1947 en volgende jaren: produktie gevraagd en toezeggingen gekregen

De Tweede Kamer legt zich neer bij de schokkende woningbouwcijfers over 1946 
en bij een vaag tien-jarenplan ter oplossing van de woningnood

De meest trieste pagina's uit de schriftelijke stukkenwisseling tussen de 
minister van Openbare Werken en Wederopbouw en de Tweede Kamer naar 
aanleiding van de begrotingen voor 1946 en 1947 hadden betrekking op de 
uitvoering van het woningbouwprogramma voor 1946. Het bouwplan-1946 
voorzag in de bouw van 10.000 woningen, maar daarvan was nog maar weinig 
terecht gekomen. Dat aantal woningen was een fractie van hetgeen op jaarbasis 
nodig was om de oorlogsschade (geheel vernielde woningen) en de achter
stand aan bouwproduktie in te lopen, laat staan de bevolkingsaanwas en de 
repatriëring van Nederlanders uit Nederlands-Indië op te laten vangen. Geen 
wonder dat veel Kamerleden, met name de groep katholieke Kamerleden 
aangevuld met communisten, zich teleurgesteld hadden getoond in het Voorlo
pig Verslag op dit deel van de begrotingen 1946 en 1947, omdat er te weinig 
terecht was gekomen van het bouwplan-1946. Het gebrek aan materiaal was 
zeker een belangrijk argument, maar de ontevreden Kamerleden vroegen zich 
af of de urgenties en de belangen van de verschillende sectoren van het 
bedrijfsleven onderling en van de woningbouw wel goed tegen elkaar waren 
afgewogen. Verscheidene Kamerleden -  waarmee in dit geval Kamerleden van 
diverse pluimage werden aangeduid, uiteenlopend van katholiek, protestant 
tot socialist en communist -  hadden zich in dit Verslag verontrust getoond 
over de slechte woningtoestanden in de getroffen gebieden. Daarbij dachten 
deze Kamerleden niet alleen aan de zogeheten crepeergevallen, maar ook 
abnormaal bewoonde "normale" woningen, namelijk woningen met twee of 
meer gezinnen. Deze Kamerleden hadden de vrees uitgesproken dat aldus een 
generatie onder de meest ellendige omstandigheden, wat woninghygiëne en 
slaapgelegenheid betrof, opgroeide. De gezondheidstoestand van de bevolking 
was toch al achteruitgegaan, maar ten gevolge van de woningnood dreigde 
ook van een sociaal-hygiënische zorg niets terecht te komen. "Niet alleen de 
jeugd, maar ook vele volwassenen gaan in deze omstandigheden moreel te 
gronde", aldus deze groep Kamerleden in het genoemde Verslag. Het bestrij
den van het woningtekort moest derhalve voor de regering een van de eerste 
en belangrijkste zorgen zijn. Woningbouw moest in deze optiek voorrang 
hebben op herstel van bedrijfsgebouwen en de gemeenten moesten zelf hierin 
een stem kunnen krijgen. Betwijfeld werd ook, aldus sommige Kamerleden, 
of in deze omstandigheden de bouw van theaters en bioscopen verantwoord 
was. In dit verband werd de visie van de minister op de industriële aanpak 
van de bouw (montagebouw) gevraagd. Dat men weinig optimistisch was over
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de oplossing van de woningnood op de middellange termijn bewees de 
aandrang van verschillende zijden in de Tweede Kamer op een wettelijke 
regeling van de vordering en verdeling van woonruimten.75

Als uitgangspunt voor de discussie over het beleid van zijn departement 
had de minister in de Memorie van Antwoord een negental taken voor zijn 
departement geformuleerd: aanpak van de woningnood; aanpak van de bouw 
van overige bouwwerken die in de volkshuishouding niet konden worden 
gemist; de zorg voor de inzet van schaarse materialen waar nodig; de zorg 
voor de inzet van vaklieden waar nodig; het bevorderen van de rationalisatie 
in de bouw; de zorg dat geen schaarse materialen werden gereserveerd voor 
bouwwerken, die niet onmiddellijk tot uitvoering zouden komen; te voorkomen 
dat goed geld naar kwaad geld werd geworpen, dat wilde zeggen te voor
komen dat bouwwerken zouden worden ondernomen die binnenkort als hoogst 
ondoelmatig zouden kunnen worden gezien; te zorgen dat elk wederopbouw
plan ook stedebouwkundig verantwoord was en dat elke bouw op zichzelf 
architectonisch verantwoord was en in harmonie met de belendende bouw en 
omgeving. Dat alles diende met de nodige spoed te worden ondernomen en 
met vermijding van langdurige onteigenings- of andere procedures. Daarvoor 
was centrale leiding en gezag nodig. Wat hadden die zelf gestelde eisen en 
die machtsuitoefening nu voor de woningproduktie in 1946 opgeleverd? De 
minister kon in zijn antwoord aan de Tweede Kamer weinig meer doen dan 
de teleurstelling over de woningproduktie in 1946 delen. Het merendeel van 
het bouwmateriaal en van de arbeidskrachten was, naar hij de Kamer ant
woordde, ingezet voor de wederopbouw; bovendien waren sommige bouw
materialen bijzonder schaars. Pas in de tweede helft van 1946 was het bouw
programma voor 1946 eigenlijk ter hand genomen. De effecten daarvan zouden 
volgens de minister, derhalve pas in 1947 zichtbaar worden. Daar stond de 
produktie aan noodwoningen en aan volledig herstelde huizen tegenover. De 
minister schatte dat in 1946 aan werkelijke nieuwbouw ca. 4.000 woningen 
gereed zouden komen; op 16 november 1946 waren er 11.724 in aanbouw. Voor 
1947 werd gerekend op een woningbouwvolume van 28.000 woningen, hetgeen 
niet voldoende was om de bevolkingsaanwas op te vangen (daarvoor waren 
er minimaal 32.000 nodig). In 1948 zou aan het inlopen van de achterstand 
kunnen worden begonnen. De totale woningproduktie zou dan per jaar op 
70.000 woningen moeten liggen (de vooroorlogse produktie bedroeg gemiddeld 
42.000). Voorlopig was het zeker nog niet zo ver. Veel hing volgens de Memo
rie van Antwoord af van de aanvoer van bouwmaterialen, zoals hout. Hout 
werd bijvoorbeeld, blijkens dit antwoord aan de Kamer, ook gevraagd door 
de industrie -  als emballage voor exportdoeleinden - ,  "terwijl ook de expedi- 
tionnaire macht een belangrijk quantum eist". De minister maakte wel bekend 
dat "Voorlopige wenken voor de bouw van eengezinswoningen" waren uitge
geven, waarin de normen van de woningwet -  die minimumeisen bevatten
-  ook naar boven toe werden vastgelegd om verspilling van materiaal en 
arbeidskrachten tegen te gaan, zoals vanuit de Kamer was gevraagd. Zo werd
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als algemene norm gesteld dat de particuliere bouw niet boven de 500 m3 
mocht gaan. De beperkingen waren precies uitgewerkt voor de sector die 
geheel voor rekening van de overheden kwam, de woningwetsector voor 
eengezinsarbeiderswoningen. In vier categorieën, uiteenlopend van kleine 
gezinnen (175 m3) tot zeer grote gezinnen (10 of meer kinderen, tot 410 m3), 
werden de woningseries vastgelegd. Hierop sloot het plaatselijke urgentiesys- 
teem voor de toewijzing van woningen -  het aantal kinderen en de duur van 
het wachten bepaalden de toewijzing -  aan. Aan de eisen om in katholieke 
streken soms grotere woningen te bouwen, was in zoverre tegemoet gekomen 
dat in Limburg en Overijssel royaler (resp. 13% en 10% ruimer) werd gebouwd 
dan elders, aldus de Memorie van Antwoord. Verder verklaarde de minister 
dat de bouw van theaters en bioscopen tot het uiterste zou worden beperkt. 
Een algehele stop op de bouw hiervan wilde de minister niet afkondigen. Dat 
zou volgens hem ongewenst zijn, "omdat juist in de meest getroffen gebieden 
een sterk verlangen bestaat naar enige ontspanning". De minister zette verder 
uiteen dat het niet eenvoudig was om zonder meer de woningbouw prioriteit 
te verlenen. De industriële sector stelde volgens hem de nodige eisen, omdat 
de export opgevoerd moest worden om aldus levensmiddelen, brandstoffen 
en materialen uit het buitenland te kunnen kopen. Dit argument won in zijn 
redenering aan gewicht, naarmate het moeilijker werd om op krediet te kopen. 
Om echter die industrie te laten werken, waren arbeidskrachten nodig die 
huisvesting vroegen; die huisvesting was alleen mogelijk op basis van export. 
Deze kringloop vroeg om een afweging, waarbij tastenderwijze de juiste 
verhoudingen zouden moeten worden gezocht, aldus de minister in zijn 
schriftelijke antwoord aan de Kamer.

De minister voorzag geen daling in de bouwkosten op korte termijn (de 
gemiddelde bouwkosten van de tot dan toe op grond van de Woningwet 
gebouwde arbeiderswoningen bedroegen 9.800 gulden). De kapitaalverstrek- 
king voor de woningbouw was derhalve zijns inziens eveneens een negatieve 
factor bij de uitvoering van het woningbouwprogramma. Positief daarentegen 
werkte naar zijn mening de bevriezing van de grondprijs door het Vervreem- 
dingsbesluit niet-landbouwgronden op die van 9 mei 1940. Dat betekende dat 
voor gronden, die op 9 mei 1940 nog een agrarische waarde hadden, op dat 
moment geen hogere prijs mocht worden betaald, terwijl aan gronden, die op 
die datum een hogere waarde hadden, alleen die hogere waarde mocht worden 
toegekend. Deze bevriezing had tot onbillijkheden geleid en tot verspilling: 
gemeentebesturen hadden vaak aandrang uitgeoefend op het College van 
Algemene Commissarissen om tot een versnelde onteigeningsprocedure over 
te gaan zonder dat altijd het verband met de eigenlijke wederopbouw aantoon
baar was. Bedoelde gemeentebesturen wilden goedkoop aan bouwgrond komen 
om door oorlogsomstandigheden achterwege gebleven woningbouw te kunnen 
plegen. De minister bepleitte om de onteigening in het belang van de volks
huisvesting wettelijk te regelen, waardoor teugelloze stijging van de grondprij
zen kon worden voorkomen en de woningvoorziening werd bevorderd. Verder
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deelde de minister mee dat de montagebouw van woningen nog op gang 
moest komen. Bedrijven die op dit gebied zich wilden ontplooien konden een 
beroep doen op de Herstelbank voor investeringen in machines en dergelijke. 
De minister liet weten van montagebouw eerder vergrote produktie te ver
wachten dan kostenverlaging. Bovendien vergde montagebouw meer cement. 
Omdat zeer veel gemeenten ten gevolge van de oorlog noodlijdend waren 
geworden -  zie daarover in dit boek Band C, hoofdstuk IX, par.II.d - ,  was 
inmiddels op verzoek van de minister van O.W. en W. door de minister van 
Binnenlandse Zaken aan Gedeputeerde Staten mededeling gedaan, dat goed
keuring kon worden verleend voor de uitgaven, welke noodlijdende gemeenten 
moesten doen ter uitvoering van het vastgestelde woningbouwprogramma. 
Het was een van de weinige tegemoetkomingen aan de gemeenten, die -  zoals 
eerder vermeld in dit hoofdstuk -  in de visie van de minister bij de herziening 
van de Woningwet aan zelfstandigheid op het gebied van de huisvesting 
zouden moeten inleveren. Overigens had de minister bij een dergelijke herzie
ning ook een beperking van het aantal woningbouwverenigingen op het oog. 
In de Memorie van Antwoord had de minister zelf de vraag opgeworpen of 
het aantal woningbouwverenigingen niet te groot was. Volgens hem werd in 
verschillende gemeenten een efficiënte woningvoorzieningen gehinderd door 
het grote aantal woningbouwverenigingen. Bij de voorgenomen herziening van 
de Woningwet wilde de minister dit onderwerp meegenomen zien op een 
zodanig wijze, dat met de verschillende stromingen in het maatschappelijk 
leven rekening werd gehouden en toch -  conform het rapport van het Neder
lands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw -  op basis van een mini
mum aantal in beheer genomen woningen (bijvoorbeeld: 300) een sanering van 
de woningbouwverenigingen kon worden doorgevoerd. De mededelingen van 
de minister, die werden afgerond met de aankondiging van een door de 
minister van Binnenlandse Zaken in te dienen wetsvoorstel betreffende de 
verdeling van woonruimte -  waarbij met name gedacht werd aan het onder 
dak brengen van gerepatrieerden uit Indië en uit Duitsland en van ex-gedeti- 
neerden (van de Bijzondere Rechtspleging) - ,  waren al met al op het terrein 
van de woningbouw somber en inzake de inschakeling van gemeenten en 
woningbouwverenigingen bij het huisvestingsbeleid tamelijk omineus: de 
produktie van woningen kwam zeer geleidelijk op gang, zodat noodmaatrege
len -  zoals op het gebied van de verdeling van woonruimte -  nodig waren 
om de problemen de baas te blijven; zoals in de vorige paragraaf aangegeven, 
heeft de minister aangekondigd dat een herziening van de Woningwet een 
onderschikking van de gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting aan 
de plannen van het Rijk zou moeten inhouden, alsook een herziening van de 
bepalingen met betrekking tot de woningbouwverenigingen. Begrijpelijk dat 
de Kamerleden, ondanks de gunstige cijfers over de voortgang van de weder
opbouw, zeer teleurgesteld bleven over de bestrijding van het grootste pro
bleem bij Openbare Werken en Wederopbouw: de aanpak van de woningnood. 
Tegelijk lieten zij de nodige argwaan horen over de voornemens van de minis-
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ter voor een wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet (1901), waarvan 
zij konden vermoeden dat dat voorstel inzake de rol van de gemeenten en de 
woningbouwverenigingen in de volkshuisvesting sterk onder invloed zou staan 
van de centralistische periode van de wederopbouw.76

Het debat in de Tweede Kamer op 10 en 11 december 1946 richtte zich in 
hoofdzaak op het vraagstuk hoe -  na de periode van het herstel -  de woning
produktie moest worden aangepakt om de hoogste resultaten te bereiken. 
Kritiek op de herstelperiode was in de schriftelijke fase grotendeels afgehan
deld; het ging er nu om zich op de toekomst te richten, waarbij natuurlijk ook 
de organisatorische aanpak van de wederopbouw en de volkshuisvesting niet 
onbesproken kon blijven, zoals in de vorige paragraaf al is samengevat.

Het Tweede Kamerlid Ten Hagen (PvdA) heeft op 10 december 1946, na 
woorden van lof voor oud-minister Ringers en de voortgang van het herstel 
en woorden van kritiek op de centralistische aanpak van de wederopbouw, 
het merendeel van zijn uitvoerig betoog gewijd aan het huisvestingsbeleid. Na 
de periode van het puin ruimen brak immers de tijd aan van het uitzetten van 
de lijnen voor dit beleid. Ten Hagen zag de huisvesting van de bevolking als 
het grote probleem van het land bij uitstek. Waar in de periode voor de we
reldoorlog belangrijk werk was verricht op het terrein van de verbetering van 
de woningtoestand, waardoor met name de omstandigheden voor de arbeiden
de bevolking sterk waren vooruit gegaan, moest Ten Hagen constateren dat 
in Nederland in vele streken de bevolking noodgedwongen was teruggevallen 
in de meest primitieve omstandigheden: "Het bewonen van noodwoningen, 
schuren en stallen; de belemmering voor het vormen van nieuwe gezinnen en 
voor het zich elders vestigen; het opeengepakt zijn van mensen in daartoe niet 
geschikte huizen met alle gevolgen van dien, dit alles dreigt ons volk terug 
te dringen tot levensomstandigheden welke haar stempel op het gehele volks
leven zullen drukken." De resultaten van de bouwnijverheid moesten derhalve 
worden opgevoerd. Ten Hagen deed wat suggesties, omdat hij zo zijn beden
kingen had tegen de wat al te passieve opstelling van de minister tegenover 
de problemen bij de bouwnijverheid. Zo deed hij de minister de suggestie om, 
in de strijd tegen het tekort aan arbeidskrachten in de geteisterde gebieden, 
in bepaalde centra in die gebieden de eerste nieuwgebouwde woningen voor 
bouwvakarbeiders te bestemmen, zowel voor de huisvesting van een gezin 
als voor inwoning. De bevolking werd dan wel een ronde later geholpen, maar 
in de volgende jaren zou een versnelde bouw kunnen worden geoogst. De 
nadelen van het leven in de wederopbouwkampen, alsook de daaraan verbon
den financiële lasten, zouden aldus volgens Ten Hagen kunnen worden bestre
den. De produktiviteit van de betrokken arbeiders zou, naar hij verwachtte, 
er zeker bij winnen. Bovendien zou aldus een betere spreiding van bouwvak
kers kunnen worden bereikt, waarmee een goede basis werd geschapen voor 
de te voorziene eisen op het gebied van de woningbouw ten gevolge van de 
natuurlijke bevolkingsaanwas in het gehele gebied. In dit kader noemde Ten 
Hagen de bevordering van de scholing van bouwvakarbeiders noodzakelijk,
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waarbij de vrees voor een overschot aan deze arbeidskrachten over 10 of 15 
jaar geen rem mocht zijn. Ten Hagen verwachtte geen terugval van de bouw- 
bedrijvigheid na die termijn, juist ook omdat dan de sanering van oude stads
wijken -  die noodgedwongen door het gebrek aan woningen was stilgevallen
-  aan bod zou komen. Hij achtte het verder noodzakelijk dat op het terrein 
van de voorziening van arbeidskrachten in de bouw nauw contact werd 
onderhouden met de vakbeweging, bijvoorbeeld door een permanente commis
sie van overleg. De overheid had volgens hem tot taak bij dit alles ook finan
cieel bij te springen. Ten Hagen noemde het in het licht van de mogelijkheden 
die er waren om de bouwproduktie te bevorderen teleurstellend dat de Memo
rie van Antwoord zo pessimistisch was geweest. Veel kon worden bereikt door 
rationalisatie van de bouwmethode, aldus Ten Hagen, waarbij zo nodig de 
overheid zelf het initiatief zou moeten nemen. Een goed contact met het 
ministerie van Economische Zaken moest volgens dit Kamerlid zorgen voor 
een betere voorziening van de bouwnijverheid met de benodigde materialen. 
Voorkomen moest worden dat goederen werden geëxporteerd, die in eigen 
land niet beschikbaar waren voor de bouw, zoals verf. De wijze waarop de 
glasdistributie functioneerde deed Ten Hagen de vraag opwerpen of de inscha
keling van de handel bij de distributie van materialen in alle gevallen gewenst 
en gewettigd was. Hij wilde niet dat onnutte tussenschakels bij de voorziening 
in hoogst noodzakelijke goederen voor de getroffen bevolking parasiteerden 
op de samenleving. In dit verband vroeg Ten Hagen om een strenge prijscon
trole, die het fenomeen van herstelwinstmakers moest voorkomen. Verder 
vroeg Ten Hagen om de nodige door de overheid te geven financiële hulp bij 
de wederopbouw en nieuwbouw.77

Op een aantal punten, zoals in het pleidooi voor de scholing van bouwvak
arbeiders, viel de econoom drs. G.M. Nederhorst zijn fractiegenoot Ten Hagen 
bij. Hij bracht echter, als vertolker van de werkgeversstem binnen de PvdA, 
verder meer economische aspecten van de bouwnijverheid naar voren. Bijzon
dere belangstelling had hij voor de conjuncturele kant van de investeringen 
in de bouwnijverheid. Vanuit dit belang van de bouwnijverheid voor de 
nationale economie betreurde hij dat de voorziene investeringen voor 1947 niet 
werden gehaald. In dit licht had hij de nodige kritiek op het gebrek aan plan
ning Van de bouwnijverheid. Van een permanent contactpunt met het CPB op 
dit terrein was hem niets bekend. Wel was hem opgevallen dat er openbare 
werken werden ondernomen, die niet strookten met de algemeen aanvaarde 
prioriteiten, zoals het opruimen van bunkers: "Ik heb soms de indruk, dat 
achter de schone fa<;ade van het bouwplan te veel de directe nood het beleid 
bepaalt." Nederhorst drong aan op een nauwe samenwerking van O.W. en W. 
met het departement van Economische Zaken en het CPB, juist ook met het 
oog op de kansen voor een logische, sociaal verantwoorde opzet van de econo
mische structuur van de geteisterde gebieden. Voorkomen moest immers 
worden dat de bedrijvigheid, door de omstandigheden in deze gebieden, zou 
wegtrekken, terwijl juist de vestiging van nieuwe industrieën in Nederland
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moest worden bevorderd. Hij bepleitte dan ook een bouwplan op lange termijn, 
waarin ook de structurele aspecten van de wederopbouw voldoende tot hun 
recht zouden komen. Een dergelijk plan zou volgens Nederhorst niet alleen 
moeten voorzien in goede woningen, maar ook het oog moeten houden op de 
werkgelegenheid, ook van de bouwvakarbeiders op lange termijn.78

Dat Andriessen (KVP), naast zijn aandacht voor de organisatie van de 
wederopbouw, toch ook aan het huisvestingsbeleid de nodige aandacht zou 
besteden in dit eerste geheel aan wederopbouw en volkshuisvesting gewijde 
parlementaire debat na de oorlog lag voor de hand: als oud-voorzitter van de 
R.K. Bouwvakarbeidersbond "St. Joseph" wist hij als vrijwel geen ander in de 
Tweede Kamer waar het op dit terrein over ging. Dat juist Andriessen de visie 
van de minister, dat het mogelijk zou zijn de achterstand in de woningbouw 
in 10 jaar weg te werken, te optimistisch noemde, gezien de positie van mate
rialen en de arbeidsmarkt, was dan ook van zwaarwegende betekenis. In dit 
verband sneed Andriessen het thema van de werkgelegenheid van de bouw
vakarbeiders op langere termijn aan. Zo wees hij er op dat, indien zou worden 
besloten tot montagebouw om de gestelde doelen in de woningbouw te realise
ren dat grote gevolgen voor de arbeidsmarkt voor bouwvakarbeiders zou 
kunnen hebben. De bouw van montagewoningen vergde immers minder 
geschoolde arbeidskrachten, zodat met de scholing van bouwvakarbeiders 
daarmee rekening zou moeten worden gehouden. De vraag was volgens hem 
verder gewettigd, wat men met de bouwvakarbeiders aan moest, wanneer de 
woningmarkt enigszins verzadigd zou raken. De suggestie van de minister 
deze arbeidskrachten voor de stadssanering in te zetten achtte Andriessen 
minder juist: die sanering was volgens hem eerder kapitaalintensief dan 
arbeidsintensief. Met zijn oproep aan de minister dit vraagstuk nog eens te 
bekijken was Andriessen een van de eersten die de beruchte schrik voor de 
werkloze bouwvakker invoerde en daardoor argumenten aanreikte om te 
komen tot stabilisatie van het aantal op te leiden bouwvakkers en temporise- 
ring van de investeringen in de bouw. Overigens was Andriessen voorstander 
van montagebouw, die hij zag als een middel om de woningnood op te heffen. 
Precies als Ten Hagen vroeg hij om steun van de overheid bij het opzetten van 
de industriële bouwmethoden.79

Steinmetz (KVP) bepleitte het uit elkaar halen van de vraagstukken van 
wederopbouw en van volkshuisvesting. Hij wilde niet ontkennen dat centralisa
tie bij de wederopbouw nog functioneel kon zijn, maar bij het volkshuisvesting- 
beleid vreesde hij voor de gevolgen van deze centralisatie: het doden van elk 
initiatief van gemeenten en woningbouwcorporaties. Vandaar zijn pleidooi voor 
decentralisatie van het beleid en voor inschakeling van de woningbouwcorpora
ties, zoals die in de Nationale Woningraad waren verenigd. Met de minister 
was Steinmetz het eens dat het aantal woningbouwverenigingen kon worden 
ingekrompen, al achtte hij het normgetal (300 woningen per vereniging als 
richtsnoer) voor kleinere gemeenten niet haalbaar, indien werd uitgegaan van 
een verdeling over de verschillende levensbeschouwingen. Dit particulier
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initiatief diende volgens Steinmetz gestimuleerd te worden en zich te kunnen 
ontplooien: "Het zal niet mogen verstikken in een te sterk doorgevoerde 
centralisatie en ambtenarij." De woningbouwverenigingen moesten zorgen voor 
voorziening en exploitatie van de volkswoningbouw; de overheid diende deze 
bouw te subsidiëren, aldus dit Kamerlid. Volkswoningbouw mocht in zijn ogen 
geen object van winstbejag zijn. In dit verband vroeg Steinmetz ook om toe
zicht van de overheid op de kwaliteit van de woningbouw. De eisen met 
betrekking tot de volkswoningbouw, zoals de inrichting en de inhoudsmaat, 
met behoorlijke afzonderlijke slaapplaatsen voor ouders, jongens en meisjes, 
mochten niet in de moeilijkheden van dat moment worden opgegeven. Hij 
vreesde dat Nederland anders zou worden opgescheept met nieuwbouw, 
"welke binnen weinige jaren niet aan de elementaire eisen van een goede 
volkshuisvesting voldoet". De cijfers van de minister over de woningproduktie 
in het algemeen vond hij weinig geloofwaardig, gelet op het beschikbare aantal 
arbeidskrachten en de materiaalvoorziening. Daarom vroeg hij om planmatig
heid bij de toekomstige bouw van woningen, om montagebouw en -  anders 
dan Ten Hagen -  om voortzetting van de noodwoningbouw. Dat er bouwmate
rialen beschikbaar werden gesteld voor de bouw van bioscopen en bars was 
hem bij alle tekorten een raadsel. De woningnood moest worden aangepakt, 
want de zedelijke en maatschappelijke gevaren van inwoning en slordig wonen 
waren volgens Steinmetz groot. In dit verband sneed dit Kamerlid ook de 
grondpolitiek aan. Hij noemde de prijs voor de te onteigenen grond te hoog 
en stelde voor de te vergoeden waarde te bepalen op de geschatte gebruiks
waarde van de betrokken gronden op het tijdstip van de onteigening. Al met 
al was Steinmetz er niet gerust op dat het sociale aspect van de volkshuisves
ting -  zolang dat ressorteerde onder de technische scepter van de wederop
bouw -  voldoende tot zijn recht zou komen: hij bepleitte dan ook een eigen 
departement van volkshuisvesting.80

Het ARP-Kamerlid Smeenk, die het leed in de geteisterde gebieden breed 
uitmat, heeft zich nogal opgewonden over de bouw van vermakelijkheidsgele- 
genheden bij de bestaande grote tekorten aan materialen. Uitvoerig ging 
Smeenk in op de kwestie van de woningbouwverenigingen. Hij achtte het 
gewenst dat per gemeente toch minimaal een drietal organisaties, die de drie 
voornaamste stromingen in de sociale beweging zouden vertegenwoordigen, 
op het gebied van de woningbouwcorporaties zou bestaan, waardoor ook 
machtsconcentratie en achterstelling van een der groepen zou kunnen worden 
voorkomen. Verder vroeg hij om een drastische verlaging van de bouwkosten: 
een arbeiderswoning -  zonder grond -  voor 9.000 tot 10.000 gulden achtte hij 
onhoudbaar. De noodwoningbouw diende, vanwege de veel te hoge kosten 
in verhouding tot permanente woningen, zo spoedig mogelijk te worden 
gestaakt. Het liberale Kamerlid Hacke kwam uiteraard op voor de particuliere 
woningbezitter en serieuze huizenbeleggers die zouden staan te popelen om 
in de bouw te investeren. Aangezien de bouwkosten op dat moment extra hoog 
waren, vroeg hij de minister om extra faciliteiten te willen verlenen aan hen
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die de woningen zelf gingen bewonen dan wel aan instanties die konden 
aantonen dat de woningbouw als belegging geschiedde. Hij wilde voorkomen 
dat particulieren de premies zouden opstrijken en vervolgens de woningen 
tegen hoge winsten zouden verkopen. Ds. Zandt somde een waslijst van 
menselijke ellende op, welke in stallen en schuren kon worden aangetroffen 
ten gevolge van de woningnood, speciaal in gebieden zoals in de Betuwe, op 
Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen, waarvoor de SGP-er nu eenmaal van
wege de steun aldaar voor zijn groepering bijzondere belangstelling had. De 
ambtenarij diende volgens hem drastisch te worden beteugeld. "Ik kan niet 
scherp genoeg protesteren tegen de bouw van dancings", aldus Zandt, die 
verder pleitte voor herstel van de gemeentelijke bevoegdheden op het gebied 
van de volkshuisvesting en voor de inschakeling van "goede" aannemers.81

De communist Haken schilderde de onmacht van deze regering die, terwijl 
zij probeerde de belangen van de werkende bevolking te verzoenen met die 
van de grote ondernemingen, in de praktijk de belangen van deze ondernemin
gen de doorslag zou laten geven. Hij meende dat te kunnen onderstrepen aan 
de hand van de prijsstijgingen voor bouwmaterialen. Haken kwam op voor 
de kleine aannemers, die kredieten nodig hadden. Deze aannemers zouden 
aldus in staat kunnen worden gesteld de volgens Haken monopolistische 
positie van de grote bouwfirma's aan te tasten en de bouwprijs ten goede te 
doen keren. Het tekort aan arbeidskrachten voor de bouw weet Haken vooral 
aan de vervulling van de dienstplicht in Indonesië; het tekort aan bouwmateria
len was volgens hem ook een gevolg van de bouw van onnutte instellingen 
als een dancing in Den Haag, waarmee hij zich op één lijn plaatste met ds. 
Zandt. Haken bepleitte her- en omscholing van bouwvakarbeiders onder 
volledige vergoeding en verbetering van de beloning van het bouwbedrijf, zoals 
door vermindering van het aantal loonklassen, alsook nationalisatie van de 
sleutelposities in het bouwbedrijf. Al eerder is vermeld dat Haken zei niet te 
verwachten dat deze volgens hem noodzakelijke maatregelen door de regering 
zouden worden genomen. Gezien de verhoging van de gelden voor Oorlog 
en Marine en de gelijktijdige vermindering van de uitgaven voor Openbare 
Werken en Wederopbouw, kondigde Haken de tegenstem van zijn fractie bij 
dit begrotingsonderdeel aan.82

Nadat minister Vos in zijn antwoord aan de Tweede Kamer op 11 december
1946 de wederopbouworganisatie had verdedigd, de noodzakelijke verweven
heid op dat moment van wederopbouw en de toepassing van de Woningwet 
had gebillijkt en ook voor de toekomst bij de herziening van de Woningwet 
de leiding van de centrale overheid had aangekondigd, kwam vanzelfsprekend 
het thema van de woningbouwverenigingen -  bij de Woningwet immers van 
een wettelijke grondslag voorzien -  aan de orde. Vos herhaalde dat volgens 
hem een sanering van de woningbouwverenigingen gewenst was: er waren 
er te veel, sommige met minder dan 10 woningen in eigendom. Ook vond hij 
het niet juist dat, nu er in grotere contingenten moest worden gebouwd en 
vaak een dergelijk contingent aan een grotere woningbouwvereniging werd
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toegewezen, deze vereniging uitsluitend de eigen leden in de gebouwde 
woningen kon zetten. De zogeheten zelfbepaling door deze verenigingen was 
dan ook opgeschort en de minister meende dat de woningdistributie aan de 
burgemeesters -  derhalve de afdeling huisvesting van de gemeenten -  moest 
worden overgelaten. De woningbouwverenigingen beheerden op dat moment 
slechts 8% van de woningvoorraad, zodat men in de toekomst deze verenigin
gen niet met grotere contingenten moest belasten. Hoewel hij zelf een voor
stander van het systeem van de woningbouwverenigingen zei te zijn, meende 
Vos dat dat systeem op dat moment niet alleen moest worden gevolgd. Er zou 
ook ruimte moeten zijn voor eigen bouw met steun van de overheid, voor 
zover die eigen bouw dan niet zou geschieden voor speculatieve doeleinden. 
Er moesten derhalve waarborgen komen dat de woningen zouden worden 
bewoond door diegenen, voor wie de woningen waren gebouwd, en dat bij 
eigendomsoverdracht de overheidsbijdrage zou worden terugbetaald. Overleg 
met grote beleggers -  banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen
-  om beleggingen in woningen tegen redelijk rendement mogelijk te maken, 
waren nog niet afgerond, waarmee de minister opmerkingen van het liberale 
Kamerlid Hacke had beantwoord. Het bouwprogramma, dat overheidstoezicht 
en coördinatie volgens Vos noodzakelijk maakte, maar gemeentelijke invloed 
zeker niet uitsloot, moest tevens onderdeel zijn van een conjunctuurpolitiek, 
zoals bepleit door het PvdA-Kamerlid Nederhorst. Het verband tussen de 
wederopbouw en het sociaal-economisch plan van het CPB was nauw, zodat 
het nodige werkoverleg plaats vond, aldus de minister. Conform besluit F.67 
fimctioneerde een prioriteitencommissie onder leiding van de directeur van 
het CPB, dr. J. Tinbergen, die trachtte de prioriteiten bij de wederopbouw in 
het kader van het algemene welvaartsplan vast te stellen en voorstellen te doen. 
De minister wees er op dat voor de industrie een herbouwplicht bestond, 
waarvan slechts het College van Algemene Commissarissen dispensatie kon 
verlenen. Die dispensatie was tot dan toe steeds verleend in overleg met de 
minister van Economische Zaken. Van een achterstelling van de industrie kon 
derhalve geen sprake zijn, al gaf de minister toe dat een verwoest bedrijf een 
achterstand had opgelopen ten opzichte van niet-verwoeste bedrijven. De 
minister was niet van plan bunkeropruiming en dergelijke werkzaamheden 
te staken om werkkrachten te sparen voor werk elders. Te zeer was deze 
opruiming volgens hem een symbool geworden van de werkzaamheden aan 
de wederopbouw van het land. Het laten staan van bunkers en anders oorlogs- 
symbolen zou in deze opvatting een teken kunnen zijn van stagnatie in het 
herstel naar normale verhoudingen. Inzet van arbeiders, die nog niet in het 
normale produktieproces konden worden ingeschakeld, leek de minister voor 
deze werkzaamheden -  waarop volgens hem streng toezicht werd gehouden
-  het meest gewenst.

Vervolgens kwam de minister aan het eigenlijke punt van het debat: de 
woningnood. De minister berekende eerst dat de achterstand door de oorlog 
en de afwikkeling van de oorlog ca. 300.000 woningen bedroeg om vervolgens
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tot de conclusie te komen dat ondanks de geringe bouwproduktie in 1946 de 
woningruimte zeer was toegenomen. Er waren immers ca. 350.000 licht 
beschadigde woningen hersteld en er was een noodprogramma uitgevoerd. 
Het aantal samenwoningen was hierdoor beduidend geringer geworden; er 
resteerde een getal van 250.000 gezinsamenwoningen als gevolg van het netto 
woningtekort. Dat getal moest vervolgens worden verminderd met het aantal 
zwaar beschadigde woningen (ca. 50.000), die met 10.000 per jaar weer aan 
de woningvoorraad zouden kunnen worden toegevoegd. De netto-achterstand 
kon dan tot 200.000 worden teruggebracht. In hoeverre die achterstand kon 
worden gerelateerd aan de cijfers van de bevolking en de samenstelling van 
de bevolking als uitkomst van de oorlog maakte de minister niet duidelijk. 
Het bouwprogramma 1947 rekende op de bouw van 28.000 woningen en 
oplevering van 10.000 zwaar beschadigde woningen bij een aanwas van het 
aantal gezinnen van ca. 35.000. De achterstand werd derhalve niet ingehaald. 
Vandaar dat een tienjarenplan was gemaakt met een jaarlijkse nieuwbouw 
van 70.000 woningen. Hoe dit getal kon worden gehaald, terwijl op dat 
moment zelfs de zeer geringe doeleinden voor 1946 niet werden gerealiseerd, 
was een raadsel. Montagebouw was toentertijd het toverwoord en de minister 
hanteerde dit woord dan ook, maar dit systeem kon moeilijk op korte termijn 
het antwoord zijn op de bouwproblemen. Bij Nota van Wijziging was achteraf 
wel voor 1946 meer geld uitgetrokken om op dit terrein proeven met weten
schappelijk ontworpen bouwconstructies, gericht op arbeidsbesparing en 
vermindering van de bouwkosten, te nemen. Naar Britse licentie (zogeheten 
Airey-constructie) zouden ook in Nederland montagewoningen worden 
gebouwd, maar die woningen waren ondanks de besparing op arbeidskosten 
even duur of zelfs duurder dan de traditionele bouw, onder meer tengevolge 
van het hoger gebruik van cement en de transportkosten naar het bouw
terrein. Op het gebied van de montagebouw moest derhalve nog het een en 
ander gebeuren, wilde de minister komen tot de produktie van ca. 20.000 
montagewoningen per jaar tegen een concurrerende prijs, De vraag was 
vervolgens of deze produktie en de bouw van 50.000 woningen per jaar langs 
traditionele weg niet veel meer bouwvakarbeiders zou vragen, zoals Ten 
Hagen had bepleit en waarvoor Andriessen enigszins had gewaarschuwd. Vos 
gaf Andriessen na dat het aantal bouwvakarbeiders niet zo maar kon worden 
opgetrokken, zonder zich rekenschap te geven van de werkgelegenheids- 
perspectieven te eniger tijd. Hij bepleitte dan ook enige vermeerdering van de 
bouwvakarbeiders, waarbij uitgegaan werd van het aantal van de laatste jaren 
vóór de oorlog, verhoogd met een normaal percentage van de bevolkings
toename. Men zou die meerdere arbeiders in de bouw na afloop van het 
tienjarenplan dan kunnen inzetten bij krotopruiming en sanering van oude 
steden. Vos noemde verder vermindering van de arbeidstijd na dit tijdvak, 
alsook inzet bij ander werk, voor deze groep mogelijk. De toewijzing van een 
deel van de nieuw gebouwde woningen aan van elders aangetrokken bouw
vakarbeiders in de getroffen gebieden, zoals Ten Hagen had bepleit, stuitte
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volgens de minister -  zeker in de kleinere gemeenschappen -  op veel bezwa
ren. Alleen in stedelijke centra en tot een zeer beperkt percentage van de 
nieuwgezette woningen achtte Vos de suggestie van Ten Hagen uitvoerbaar. 
Vos verdedigde dan ook de wederopbouwkampen, die de inzet van arbeids
krachten mogelijk maakte waar dat nodig was. Kernvraagstuk bij de bouwnij
verheid van dat moment was volgens de minister de materiaalpositie. Pro
duktie en distributie van materialen was allereerst een zaak van het ministerie 
van Economische Zaken. Men kon volgens Vos wel een andere verhouding 
van de wederopbouwdienst tot de diensten van dat departement uitdenken, 
maar daarmee was de materiaalpositie van het land op zichzelf niet verbeterd. 
De minister verzekerde de Kamer dat telkens overleg tussen de departemen
ten plaats vond om de verdeling aan te passen aan de leveranties, maar voor 
zaken als glas en hout was men nu eenmaal afhankelijk van de aanvoer. 
Overigens kreeg de wederopbouw uit de aangevoerde hoeveelheid hout de 
helft toegewezen. Verder was het volgens de minister niet eenvoudig om 
bepaalde artikelen voor de bouw -  elektrische installaties, sanitair -  zelf 
voldoende te leveren: voor het opzetten van voldoende capaciteit was aanvoer 
van machines (veelal uit het buitenland) nodig en moesten fabrieken worden 
gebouwd. Eer dat de produktie voldoende op gang was gekomen zou zeker 
enige tijd verlopen. De verdeling van de bouwmaterialen was, gezien de 
betogen van Smeenk en Zandt, eveneens een omstreden zaak. De minister 
verdedigde echter de omstreden bouw van bioscopen en dancings. Naast 
woningen en fabrieken moesten ook materialen beschikbaar worden gesteld 
voor culturele doeleinden. In dit kader refereerde de minister aan de bouw 
van kerken en scholen, waaraan hij vervolgens de bouw van bioscopen -  op 
het platteland tevens volksgebouw -  koppelde. Hij vergiste zich door na 
kerken en scholen in dit verband te spreken van "overige recreatiegelegen
heden", maar nam dit onmiddellijk terug. De minister meende dat het inder
daad niet zinvol was materiaal te gebruiken voor niet-permanente woningen 
(noodwoningen): na de verzorging van (een deel van) de crepeergevallen 
moest dit deel van de woningbouw worden stopgezet. De kosten van de 
bouw konden, afgezien van de algemene stijging van de prijs van materiaal, 
arbeid en grond, toch volgens Vos worden verlaagd door de vergoeding voor 
grond bij onteigening te koppelen aan de cultuurwaarde, door het bouwrijp 
maken van grond te beperken tot kleine complexen (besparing op rente) en 
door een betere organisatie van de bouw -  bestrijding werkloosheid van de 
arbeiders; montagebouw en standaardisatie -  en door uitschakeling van 
overbodige tussenhandel en het drukken van de winstmarges bij industrie en 
handel. Aangezien de minister op deze punten geen nadere aankondigingen 
van maatregelen gaf, moet dit pakket -  dat op onderdelen voor delen van de 
Kamer hoogst discutabel moet zijn geweest -  geen serieuze indruk hebben 
gemaakt. Tot slot kon de minister weinig meer doen dan de ellende op het 
gebied van de volkshuisvesting, zoals de inwoning, afkeuren en de wens 
uitspreken dat goede woningbouw spoedig van de grond zou komen.83
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De minister had strikt genomen de opmerkingen van de Kamerleden nauwe
lijks beantwoord: slechts had hij gezegd dat, zoals het liep, het niet anders kon 
gaan, hoe treurig de stand van zaken ook was. Het tienjaren-plan voor de 
woningbouw was daarbij gehanteerd als een tonicum, dat moest voorkomen 
dat men in algemeen pessimisme zou wegzakken. Gelet op het uitblijven van 
nadere reacties in tweede termijn van de kant van de Tweede Kamer -  een 
uitzondering -  bleek dat men zich bij de opstelling van de minister had neerge
legd: er was toch niets aan te doen. De rampzalige berichten van de minister 
over de woningproduktie (herstel zwaar beschadigde woningen; nieuwbouw) 
voor de korte termijn gaven ook geen gelegenheid tot debat: de zaak zat 
muurvast door gebrek aan materiaal, arbeidskrachten en geld, zodat men blij 
mocht zijn, wanneer het magere plan voor de woningbouw voor 1947 zou 
worden gehaald. De organisaties van de wederopbouw en de volkshuisvesting 
was in wezen voor de Kamerleden nog het enige concrete punt voor een 
discussie met de minister geweest. Nadat de afdelingen van de begrotingen, 
gewijd aan de Rijksdienst voor het Nationale Plan, de Rijkswaterstaat en de 
Dienst Uitvoering Werken waren afgehandeld, werd overgegaan tot de eind
stemming over de wetsontwerpen tot vaststelling van de hoofdstukken IX A 
van de Rijksbegrotingen 1946 en 1947: die werden zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen, waarbij Koenen (CPN) op zijn verzoek aantekening werd ver
leend dat hij en zijn fractie geacht wensten te worden tegen de beide wetsont
werpen te hebben gestemd. De CPN-fractie wilde hiermee tot uitdrukking 
brengen dat de overheid de rijksgelden anders moest besteden: meer aan 
wederopbouw en volkshuisvesting en minder aan Oorlog en Marine.84

De Eerste Kamer wordt geconfronteerd met de nieuwe bewindsman: somberder 
cijfers, geen uitgewerkte plannen, meer realisme en minder centralisme

In aansluiting op de kritische noten van een deel van de Eerste Kamer bij 
het centralisme van de overheid bij de wederopbouw, zoals afgedrukt in het 
Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs bij het begrotingshoofd
stuk van het departement van Openbare Werken en Wederopbouw voor 1947, 
gingen er vanuit de senaat ook stemmen op die betreurden dat de woning
bouw te veel als overheidstaak werd gezien. Erkend werd dat het bouwtempo 
op dat moment bepaald werd door de beschikbare hoeveelheden materialen, 
maar gehoopt werd dat hierin op den duur verbetering zou komen. Dan zou 
het noodzakelijk zijn het particulier initiatief, gebonden aan van overheidswege 
te stellen normen, weer de ruimte te geven om op dit terrein zich te ontplooien. 
In dit verband werd gevraagd naar een (nieuwe) financiële regeling ter bevor
dering van de particuliere woningbouw, die immers al maanden eerder in 
antwoord op schriftelijke vragen van het Eerste Kamerlid Kraayvanger (KVP) 
was toegezegd. Ook op het terrein van de volkswoningbouw werd het nodige 
gevraagd teneinde deze bouw te vergemakkelijken. Zo werd gevraagd naar 
een herziening van de Onteigeningswet en van de Woningwet, om het mogelijk 
te maken de benodigde gronden voor deze bouw op eenvoudige en financieel
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aantrekkelijke wijze in handen te krijgen. Bepleitte de linkerzijde in de Eerste 
Kamer een absolute voorrang voor de woningbouw boven andere vormen van 
bouw, de KVP-fractie in de senaat vroeg ook de nodige aandacht voor gebou
wen voor produktieve en distributieve bedrijven, alsook voor de bouw van 
kerken. Omdat bij kerken voor latere generaties werd gebouwd, mochten deze 
volgens deze fractie niet te zeer de kenmerken van de toestand van dat mo
ment dragen. Daartegenover zouden dan allerlei vormen van luxebouw, zoals 
bioscopen, kunnen worden nagelaten.85

In zijn Memorie van Antwoord van 22 maart 1947 aan de Eerste Kamer 
verklaarde minister Neher, nadat hij juist op het terrein van de wederopbouw 
enige afzwakking van de centralistische koers had aangekondigd, het eens te 
zijn met die senatoren, die gepleit hadden voor de particuliere bouwnijverheid. 
In dit verband maakte de minister melding van de inmiddels op 27 januari 
1947 in de Staatscourant gepubliceerde Financieringsregeling Nieuwbouw 1947, 
die overheidssteun mogelijk maakte voor woningbouw door particulieren (voor 
de context en inhoud van deze Financieringsregeling-1947 zij verwezen naar 
par.I.c.1 in dit hoofdstuk). De minister gaf toe dat het ontbreken van een 
bevredigende financieringsregeling voor de bouw door particulieren er voor 
had gezorgd dat in de verstreken periode sedert de bevrijding de (schaarse) 
nieuwbouw vrijwel uitsluitend ter hand was genomen door het Rijk, de ge
meenten of woningbouwcorporaties. Op een vereenvoudiging van de onteige
ningsprocedure werd gestudeerd; terzake van de waardebepaling van de te 
onteigenen gronden ontweek de minister verder een standpunt. Begrijpelijk 
was dat wel. De minister heeft geen reden gezien om de senaat te herinneren 
aan de installatie van de staatscommissie tot herziening van de Woningwet- 
1901 (commissie-Van den Bergh), die hij een dag voor het uitbrengen van de 
Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer had verricht. Deze staatscommis
sie zou juist in aansluiting op de vooroorlogse commissie-Frederiks moeten 
trachten voorstellen te doen tot modernisering van de Woningwet-1901, zoals 
inzake de financiering van de woningbouw, de wederopbouwplannen, de 
onteigeningsprocedure en de ruilverkaveling voor stedelijke doeleinden. De 
minister kon deze staatscommissie niet voor de voeten gaan lopen. Met de 
installatie van de commissie-Van den Bergh was wel tegemoet gekomen aan 
een brede parlementaire wens, die ongetwijfeld heeft bijgedragen aan het 
verzachten van de ergernis bij leden van het parlement en maatschappelijk 
betrokken groepen zoals de VNG over de centralistische aanpak van de over
heid bij wederopbouw èn -  naar gevreesd werd op grond van uitlatingen van 
de kant van de regering zelf -  bij volkshuisvesting. In zijn Memorie van 
Antwoord heeft de minister verder laten weten dat hij er niet voor voelde om 
de woningbouw alle prioriteit, met uitsluiting van de andere bouw, te geven. 
De kans zou dan immers volgens hem groot zijn, "dat de bestaansmogelijkheid 
voor een aantal van de getroffen burgers zou gaan ontbreken". Het was een 
wat gezocht argument om de toestemming voor het bouwen van enkele grote 
panden voor banken of soortgelijke instellingen in Rotterdam te verdedigen.
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Dat de bouw van kerken voortging, met behulp van een "betrekkelijk gunstige 
financiële regeling", onderstreepte Neher, die er aan toevoegde dat "niet te 
ver" werd gegaan bij het betrachten van soberheid bij deze bouw.86

In het mondelinge debat in de Eerste Kamer over de begroting van Weder
opbouw en Volkshuisvesting voor 1947, op 16 en 17 april 1947, is de meeste 
aandacht uitgegaan naar de problemen bij de wederopbouw. De achterstand 
op dat terrein had, tegenover de hooggespannen verwachtingen over het tempo 
van de wederopbouw onmiddellijk na de bevrijding van het land, het thema 
van de nieuwbouw voor de volkshuisvesting volkomen overschaduwd. Het 
aantreden van de nieuwe minister in de persoon van Neher had de kans 
geboden op het terrein van de wederopbouw tot een nieuwe aanpak te komen. 
In de kritiek op het voorlichtingsbeleid bij het ministerie van O.W. en W. onder 
de voorgangers van Neher kon ook kritiek worden gelezen op de prognoses 
voor de bouwproduktie in 1947 en volgende jaren. De nieuwbouw kwam dan 
ook in de senaat even ter sprake.

De toestand op het gebied van de volkshuisvesting was volgens Nijkamp 
(KVP), die de beraadslagingen in de plenaire zitting van de senaat op 16 april 
1947 opende, zorgwekkend. "Wanneer men als wethouder van een groeiende 
industriestad, met bovendien een beduidend aantal verwoeste woningen, 
geregeld en van nabij met die nood op dit gebied in aanraking kom t,..., dan 
ervaart men, dat deze betiteling niet te sterk is", aldus de bestuurder uit 
Enschede. Daarbij dacht hij met name aan het aantal samenwoningen in een 
stad met een overwegende meerderheid van woningen van beperkte omvang. 
De slechte huisvesting van een deel van de bevolking had grote sociale, morele 
en economisch nadelige gevolgen. Vandaar dat hij de nieuwe bewindsman 
opriep alles in te zetten ter bevordering van een snellere woningproduktie, 
zoals de bouw van montagewoningen. Ook een vlotte onteigeningsprocedure 
hoorde daartoe. De aankondiging van de zijde van de minister om bij de 
herziening van de Woningwet ook de beperking van het aantal woningbouw
corporaties in het oog te vatten, kon niet op de instemming van Nijkamp 
rekenen. Volgens hem was de verscheidenheid van de bouwcorporaties niet 
van nadelige invloed geweest op de verzorging van de volkshuisvesting in het 
land. Het streven om te komen tot grote corporaties kon hij niet waarderen. 
Juist bij de grote corporaties was de afstand tussen bestuur en bewoners veel 
groter dan bij kleinere organisaties, met het gevolg dat het contact met de 
bewoners in handen viel van ambtenaren.87

Ook op het terrein van de volkshuisvesting hield Kraayvanger (KVP) in de 
senaat het meest uitgebreide betoog. Gegeven de noodzaak in korte tijd de 
produktie van het aantal woningen drastisch op te voeren, bepleitte Kraay
vanger een industriële aanpak van de woningbouw. Omdat de industrie 
aarzelde op dat terrein investeringen te doen, leek het Kraayvanger gewenst 
dat de regering zelf het initiatief nam en bereid was om industrieën, die die 
richting wilden opgaan, financieel bij te staan, met investeringskapitaal en 
verliescompensatie voor de eerste jaren. Verder diende het particulier initiatief,
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naast dat van woningbouwverenigingen en gemeenten, te worden benut. 
Omdat de overheid de huren -  volgens Kraayvanger terecht -  had bevroren, 
diende de overheid de kloof tussen de gestegen bouwkosten en het huurpeil 
(van 1940) te dichten met subsidie. De gepubliceerde Financieringsregeling 
Nieuwbouw 1947 had in het land geen erg gunstig onthaal gekregen, zodat 
deze senator een aanpassing van deze regeling bepleitte. Verder achtte Kraay
vanger een wettelijke regeling nodig, waardoor het mogelijk zou worden grond 
voor de woningbouw te onteigenen tegen de gebruikerswaarde van de grond 
tot aan het ogenblik van de onteigening onder uitsluiting van de speculatieve 
waarde derhalve. Met een doortastende aanpak van dit laatste probleem kon 
volgens Kraayvanger veel geld bespaard worden. In reactie op de pleidooien 
ten gunste van de particuliere bouw stelde Woudenberg (PvdA) dat de wo- 
ningwet-bouwnijverheid "een zeer nuttige, sociale instelling" was: "Tegen de 
aandrang op de regering om de particuliere bouwnijverheid weer dezelfde 
plaats te geven als vóór 1940 zou ik zeer ernstig willen waarschuwen."88

Vanuit de oppositiebanken bepleitte Schipper (ARP) een betere volkswoning
bouw voor de landarbeiders, die dank zij de betere beloning na de oorlog (zie 
daarover in dit boek Band B, hoofdstuk VII, par.IV.c.1, p.1590) -  zij het op ach
terstand ten opzichte van de industriearbeiders -  een redelijk bedrag aan huur 
konden opbrengen. Schipper meende dat het Nederlandse volk een ereschuld 
had af te lossen jegens deze groep arbeiders door voor deze groep goede en 
ruime woningen te bouwen. Aldus kon ook de bestrijding van de t.b.c. -  Schip
per was bestuurder bij het fonds ter bestrijding van de t.b.c. "Draagt elkanders 
lasten" -  worden gesteund. Zegering Hadders (PvdV) vroeg om ruimte voor 
particuliere woningbouw van behoorlijke kwaliteit. Hij vroeg de regering er 
voor zorg te dragen dat hypotheekbanken bereid zouden zijn hypotheek te 
verlenen op met steun van de rijksoverheid gebouwde woningen (deze steun 
kon namelijk ook worden uitgelegd als bewijs dat in de toekomst het onderpand 
wel eens minder waard zou zijn). Koejemans (CPN) bracht de nationalisatie 
van het bouwbedrijf ter sprake, waarin zich volgens hem de bevordering van 
het coöperatieve bouwen moeiteloos liet inpassen. De particuliere activiteiten 
in het bouwbedrijf zouden slechts de grote bedrijven doen overleven en boven
dien leiden tot verkeerde prioriteiten zoals de bouw van bankgebouwen.89

Zoals al bij het thema Wederopbouw uiteengezet, heeft minister Neher zijn 
eerste confrontatie met een deel van de Staten-Generaal, namelijk de Eerste 
Kamer bij gelegenheid van het debat over zijn begroting voor 1947, besteed 
aan de realiteit van de stand van de wederopbouw en de weinig florissante 
vooruitzichten voor de bouwactiviteiten op korte termijn. Anders dan zijn 
voorganger a.i. Vos, heeft Neher geen reden meer gezien tot enig optimisme 
over de cijfers voor de nieuwbouw van woningen voor 1947. Een ding wilde 
minister Neher op het terrein van de volkshuisvesting duidelijk stellen. Wan
neer Nederland er niet in zou slagen om na twee jaar voorbereidingstijd een 
aantal van minimaal 20.000 woningen per jaar fabrieksmatig te produceren, 
zouden de moeilijkheden op het gebied van de volkshuisvesting niet kunnen
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M inister van W ederopbouw en Volkshuisvesting L. Neher (vooraan links op de foto) bezoekt 
op 11 april 1947 bij gelegenheid van een conferentie m et burgemeesters van west-Zeeuws 
Vlaamse gemeenten een nieuwbouwwijk-in-aanbouw in het bij de strijd om de bevrijding 
vrijwel geheel verwoeste Breskens. Opmerkelijk is de geringe mechanisatie van de toenmalige 
bouwprojecten: geen bouwliften of kranen, geen draaiende cementmolens: alles was handwerk. 
(Foto ANP)
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Met eenvoudige middelen kwam in de loop van 1946-1947 toch enige nieuwbouw van 
woningen van de grond, zoals hier in Aardenburg in Zceuws-Vlaanderen (opname van 1 
oktober 1947). (Foto Spaamestad)
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Nieuwbouw van woningen in het zwaar door de oorlog getroffen Nijmegen, Semm elinkstraat, 
1946. (Foto Gem eentearchief Nijmegen)

Een van de eerste na-oorlogse woningcomplexen in Nijmegen in gebruik, Van de Kempstraat- 
Semm elinkstraat-Ir. Wevestraat, novem ber 1948. (Foto Gemeentearchief Nijmegen)
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worden overwonnen. Hij was naar eigen zeggen voldoende optimistisch om 
te menen dat dit enorme probleem na enige tijd zou kunnen worden opgelost. 
Naast de volkshuisvesting moest echter ook bouwvolume besteed worden aan 
fabrieken en bedrijfsgebouwen, aan scholen, aan gebouwen van culturele aard. 
Het eerder genoemde getal van 28.000 woningen voor 1947 door de minister 
van O.W. en W. zwakte minister Neher af: "Bij het opbouwen van een begro
ting moet een zeker bedrag, dat nodig geacht wordt voor de activiteit, in elke 
geval een zekere omschrijving hebben, waarom en waarvoor". Zo werd dan 
ook een zeker bouwvolume genoemd. Neher gaf Woudenberg en Koejemans 
gelijk dat men maar beter geen valse verwachtingen kon wekken. Over de 
nieuwbouw deed de minister er dan ook verder maar het zwijgen toe! Zijn 
begroting werd -  het is al vermeld -  door alle fracties goedgekeurd.90

b. De brede teleurstelling in de Kamers over de resultaten van het departement 
inzake de woningbouw in 1947 en de betwiste vooruitzichten voor 1948

De Tweede Kamer weerspiegelt de opgelopen spanningen in de maatschappij over 
de woningnood: de minister a.i. doet zijn best, maar laat veel in het vage

De aandacht van de Kamers was bij de behandeling van de begroting van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 eerder gericht op de problemen 
bij de volkshuisvesting en bij de realisering van de bouwplannen dan op de 
wederopbouworganisatie, een duidelijk signaal dat de wederopbouwfase werd 
afgerond. Vandaar dat zeer veel leden van de Tweede Kamer in het Voorlopig 
Verslag op hoofdstuk IX A van de Rijksbegroting-1948 een lange lijst van 
vragen over de werkelijke stand van de woningbouw -  gebouwd, in voorberei
ding, door herstel aan de woningvoorraad toegevoegd -  voor hun rekening 
hadden genomen. Er heerste nog steeds het nodige wantrouwen over de 
realisering van de prognoses. Het feit dat de minister zelf in de cantine van 
een kamp te Randwijk gezegd had dat het bouwplan-1946 niet was gelukt, had 
verscheidene leden er toe gebracht uiting te geven aan hun teleurstelling over 
de trage uitvoering van het bouwplan. De vraag was gerechtvaardigd welke 
factoren tot stagnatie in het bouwprogramma hadden geleid. Gesproken werd 
wel over het tekort aan materialen, bouwvakkers en geld, maar er waren nogal 
wat Kamerleden die hierbij zo hun twijfels hadden. Op grond van beweringen 
van specialisten dat de materiaalpositie met uitzondering van gezaagd naald
hout voldoende was voor de voorziene bouw van 10.000 woningen in 1946, 
kon men de vraag stellen of er niet ongeoorloofd optimisme ten grondslag had 
gelegen aan de volkomen miskleun met het bouwplan voor 1946. Van meer 
dan één zijde werd geklaagd over de trage gang van zaken bij ambtelijke 
instanties, die bij de bouwplannen betrokken waren. Waren er niet te veel 
instanties die zich daarmee bemoeiden? Gevraagd werd ook naar de verdeling 
van het bouwvolume over woningen, bedrijfsgebouwen, gebouwen voor 
culturele doeleinden, voor ontspanning, voor agrarische doeleinden. In dat 
kader werden ook de nodige vragen gesteld over de woningtoestand op het
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platteland, met name van de landarbeiders, over de voorziening van arbeiders
woningen en over de voorziening van grotere woningen voor personen die 
hun beroep ten dele thuis moesten uitoefenen -  zoals leden van de rechterlijke 
macht en leraren -  en bovendien een groot gezin hadden. Vanuit de KVP- 
fractie in de Tweede Kamer, waaruit de zorg over de huisvesting van de grote 
gezinnen was geventileerd, kwam ook de aanbeveling om herbouw en bouw 
van kerkelijke gebouwen, onderwijsinrichtingen en ziekenhuizen krachtiger 
te bevorderen. Gevraagd werd ook om woningen, die onbewoonbaar waren 
door beschadiging of gebrek aan onderhoud, alsnog op te lappen. In het kader 
van de algemene erkenning van de noodsituatie op het gebied van de volks
huisvesting vonden veel Kamerleden het bizar dat in Rotterdam in 1948 
bewoonde woningen zouden moeten worden ontruimd in verband met de 
geprojecteerde bouw van een geheel nieuwe wijk. Was het niet verstandiger 
om eerst elders behoorlijk wat nieuwbouw te plegen voordat bedoelde wonin
gen zouden worden afgebroken? Ook werd geklaagd over de te ruime beme- 
ting aan noodkantoorruimte per ambtenaar. De Kamer bleek verdeeld over 
de vraag of er nog krepeergevallen in de geteisterde gebieden waren en of er 
een overheidsorgaan nodig zou moeten zijn dat in geval van duidelijke 
huisvesting in kippenhokken en bunkers zou kunnen ingrijpen. Algemeen was 
echter het inzicht dat alleen voldoende nieuwbouw van woningen het enige 
echte antwoord op dit soort probleemgevallen was.91

De vraag was wel hoe en volgens welke normen die nieuwbouw tot stand 
moest worden gebracht. Enkele Kamerleden vroegen of bij blijvende armoede 
van het land het woonpeil niet moest worden aangepast aan de reële situatie. 
Andere Kamerleden erkenden wel dat de armoede van het land wel eens tot 
noodzakelijke aanpassingen van het woonpeil zou moeten leiden, maar daar
voor was op dat moment zeker nog geen reden. Ook werd erop gewezen dat 
een goede woning vele tientallen jaren in stand moest blijven, zodat men zich 
niet te veel door de toestand van het moment moest laten leiden bij de bepa
ling van het woonpeil. In dit verband werd de discussie over de woonkamer- 
keuken aangekaart. De Nationale Woningraad keurde een dergelijke construc
tie af; de Provinciale Directies van de Volkshuisvesting hadden in enkele 
gevallen deze constructie dwingend voorgeschreven. Verder kwam de mon
tagebouw aan de orde, waarbij van de overheid financiële hulp werd ge
vraagd. Aangedrongen werd op prioriteit bij de deviezentoewijzing voor de 
woningbouw. De drie hoofdthema's -  bouwmaterialen, bouwvakkers, financie
ring -  vormden bij het thema nieuwbouw in het Voorlopig Verslag de hoofd
schotel. Bij de bouwmaterialen werd het merkwaardig gevonden dat Neder
land zelf bouwmaterialen (bakstenen) exporteerde en werd geklaagd over het 
"zwarte bouwen", waarbij allerlei verbouwingen en verbeteringen aan panden 
buiten de toewijzingen plaats vonden. Bij het gebrek aan bouwvakkers werd 
gevraagd om actieve werving van overheidswege voor het bouwvak, het 
aantrekken van buitenlandse werknemers en het tegengaan van het zoeken 
van werk in het buitenland -  met name in België, waar veel hogere lonen in
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"harde" munt werden betaald -  door Nederlandse bouwvakkers. Het in de 
zomer van 1947 voor drie maanden uitgevaardigde verbod op onderhouds
werken vonden veel Kamerleden weinig verstandig. Bovendien was het 
onderhoud aan Rijksgebouwen hiervan uitgezonderd. Bij de financiering van 
de woningbouw werd vanuit de KVP-fractie, bijgevallen door de rechterzijde 
van de oppositie, geklaagd over de groter wordende greep van de overheid 
op de woningbouw vanwege de overheidssteun aan deze bouw. De Financie
ringsregeling Woningbouw 1947, die het particuliere bouwbedrijf zou moeten 
stimuleren, was geen succes gebleken. De overheid diende, onder meer door 
de huurpolitiek, volgens deze groep Kamerleden voorwaarden te scheppen 
om de particuliere bouw weer primair te doen zijn. Zo lang het niet mogelijk 
was de exploitatiewaarde van nieuwgebouwde woningen in overeenstemming 
te brengen met de lasten diende de overheid ter overbrugging van het verschil 
bijzondere maatregelen te nemen. De PvdA-fractie vond het juist dat de 
voorkeur werd gegeven aan woningwetbouw boven bouw door particulieren, 
zo lang vanwege de bouwkosten een spanning moest bestaan tussen kostprijs- 
huren en rechtvaardige huren. Alleen de communisten wensten in het geheel 
geen particuliere woningbouw. In dit verband sneed de Kamer ook de hoogte 
van de bouwkosten aan. De prijsbeheersing in de bouw leek volgens veel 
Kamerleden niet behoorlijk te werken. De overheidsvoorschriften hadden 
sedert de crisistijd overigens ook de woningbouwverenigingen vrijwel vleugel
lam gemaakt, zodat die sector niet behoorlijk in staat was zelfstandig beslissin
gen te nemen. Aangezien de overheid verder het huurbeleid èn de vergoeding 
van de oorlogsschade bepaalde, was de onvrede bij een groot deel van de 
Kamer over de totale greep van de overheid op het bouwwezen begrijpelijk.92

In zijn antwoord aan de Tweede Kamer van 19 december 1947 heeft de 
minister -  de vervanger van Neher: minister Vos -  de stelling gelanceerd dat 
het bouwbedrijf in 1949 zo ver op orde zou zijn dat de woningnood in ieder 
geval niet zou toenemen. Van inlopen was derhalve vooreerst geen sprake. 
De Memorie van Antwoord noemde dit vooruitzicht, nadat op nogal door
zichtige wijze gemanipuleerd was met de cijfers over de woningproduktie. Bij 
de analyse van de cijfers van de realisatie van het bouwplan-1947 en van de 
vooruitzichten voor het bouwplan-1948 ging men niet meer uit van voltooide 
woningen, maar van hetgeen onder handen was. Daarmee zagen de cijfers er 
plotseling hoopgevend uit, maar het was onduidelijk in welke stadium die 
bouw van de woningen voor 1947 -  door te schuiven naar 1948 -  verkeerde. 
Verder wilde de minister afdingen op de cijfers van het werkelijke woning
tekort, die volgens hem bijstelling aan de hand van de volks- en woningtelling 
van 31 mei 1947 van node hadden. Vervolgens werden de factoren genoemd, 
die het werk in 1947 zouden hebben belemmerd. De materiaalvoorziening, 
vooral in gezaagd hout, zou slecht zijn geweest; de winter van 1947 was 
bijzonder streng geweest, hetgeen goeddeels was gecompenseerd -  de minister 
vermeldde dit niet -  door de bijzonder mooie en droge zomer; in begin 1947 
zouden weinig plannen gereed zijn geweest, doordat de meeste gemeente-
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besturen te kampen hadden met moeilijkheden bij het verkrijgen van bouw
grond en personeel. De minister kondigde aan dat de procedures bij het 
beoordelen en goedkeuren van bouwplannen zouden worden vereenvoudigd, 
namelijk via de Provinciale Directies van de Wederopbouw en de Volkshuis
vesting. De Centrale Directie zou nog slechts repressieve controle op de 
bouwplannen houden en zich beperken tot het nemen van de definitieve 
beslissing inzake de financiering. De minister meende echter dat vertraging 
niet alleen een kwestie was van ambtelijke molens, al wist hij er wel een stel 
te noemen. Als schijven bij wederopbouw en nieuwbouw konden volgens de 
minister worden onderscheiden: de architectencommissie, die adviseerde ten 
aanzien van de beoogde architect; het bureau voor de wederopbouw en het 
gemeentelijk (bouw-)bureau die het door de goedgekeurde architect gemaakte 
plan moest bekijken, toetsen aan de voorschriften en de mogelijkheden tot 
financiering en inpassen in het geheel van bouwmogelijkheden; de Centrale 
Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting moest aan de hand van 
de uitslag van de gehouden besteding en de nacontrole van het plan machti
ging tot gunning geven, waarna de financiering van de bouw geregeld moest 
worden; het bureau voor de wederopbouw of het gemeentelijk bureau verleen
de uiteindelijk toestemming tot uitvoering en verstrekte de daaraan verbonden 
materiaaltoewijzingen, waarna met de bouw begonnen kon worden. Omdat 
in mei 1947 gebleken was dat het aantal bestede en gegunde woningen ver 
beneden de mogelijkheden tot bouwen bleef, was tot 1 juli 1947 ook aan 
gemeenten, die hun bouwvolume reeds hadden besteed, vergunning verleend 
de in portefeuille gehouden bouwplannen tot uitvoering te brengen. Om 
prijsverhoging bij deze aanbestedingsvrijheid te ontgaan, werden de bouwkos
ten tevoren gelimiteerd. Betwijfeld kon worden of deze bestedingsvrijheid op 
zichzelf tot veel meer gerealiseerde woningen dan voorzien zou leiden, maar 
in ieder geval werd het bouwvolume (materialen, werkkrachten, financiering) 
zoveel mogelijk gebruikt. De minister verwachtte van zijn maatregel van 1947 
dat de gemeentebesturen veel meer plannen in veel kortere tijd gereed zouden 
maken, zodat in 1948 in ieder geval niet op dat punt het werk zou worden 
vertraagd.93

Op enkele afzonderlijke punten moest de minister voorstellen vanuit de 
Kamer afwijzen of nuanceren. Zo was hij niet bereid voor bepaalde categorieën 
ruimere woningbouw toe te staan. Voor de bouw van gebouwen van maat
schappelijk nut was een afzonderlijke departementale afdeling "Bijzondere 
gebouwen" ingesteld, die evenwel voor 1948 slechts 2.5% van het bouwvolume 
had te bepalen. De beperking van het kantoorvolume voor rijksambtenaren 
in Den Haag zou met veel moeite slechts ruimte verschaffen voor ca. 375 
gezinnen, hetgeen de minister bij het daar bestaande tekort van 27.000 wonin
gen van te geringe betekenis achtte. Er zou financiële steun worden verleend 
bij woningsplitsing, maar de geringe materiaal toewijzing voor verbouwingen 
zou de resultaten ervan zeker beïnvloeden. De minister gaf niet aan hoe hij 
de 4.500 resterende zwaar beschadigde en niet-bewoonde panden -  veelal niet
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meer dan karkassen -  dacht te kunnen repareren; wel gaf hij toe dat de 
financieringsregelingen voor licht beschadigde woningen veel gunstiger waren. 
De Woonruimtewet-1947 (zie par. III. c.2. in dit hoofdstuk) bood volgens de 
minister een uitweg in het geval van onhoudbare toestanden (de z.g. krepeer- 
gevallen), zodat hij een apart klachtorgaan voor deze categorie afwees. Boven
dien bleek uit het antwoord van de minister aan de Kamer dat hij de term 
"krepeergevallen" wilde nuanceren: 'Tnderdaad is er in Nederland nog een 
aantal gezinnen, hetwelk verblijft in kippenhokken, schuren en bunkers. 
Daarbij moet echter wel in aanmerking worden genomen, dat verschillende 
van deze kippenhokken, bunkers e.d. van zodanige omvang en indeling zijn, 
dat zij bruikbaar zijn als tijdelijke woning." Het tekort aan nieuwbouw maakte 
dit soort tijdelijke woningen onvermijdelijk. Om nieuwbouw te bevorderen 
was de regering niet bereid te gaan morrelen aan de richtlijnen voor de 
nieuwbouw. In beginsel was de regering blijkens dit antwoord van mening 
dat de bestaande armoede niet een blijvend stempel op de volkshuisvesting 
mocht drukken. De normen voor de nieuwbouw, die ongeveer overeen 
kwamen met die van 1939, mochten derhalve niet verlaagd worden. Wel gaf 
de minister toe dat de kostprijs van nieuwe woningen hoog was. Omdat die 
kostprijs van zoveel factoren afhankelijk was, zag de minister geen andere 
mogelijkheid druk op de bouwkosten uit te oefenen dan door een maximum 
per m3 bouwvolume voor verschillende categorieën van bouwwerken te stellen 
en daarboven uitgaande inschrijvingen niet te gunnen. Rationalisatie van de 
bouw, onder meer door gebruik te maken van de Stichting Ratiobouw, kon 
hierbij van nut zijn. Met kracht zou de bouw van montagewoningen met steun 
van de Herstelbank worden bevorderd: in 1948 zouden ongeveer 5.000 mon
tagewoningen onder handen zijn. Voor de Britse licenties moest worden 
betaald. In ruil voor gedroogde groenten, vis in blik en zaden waren 800 
houten montagewoningen uit Oostenrijk geïmporteerd (eerste helft 1947). Het 
gebrek aan deviezen verplichtte Nederland ook tot ruilverkeer om aan bouw
materialen te komen, aangezien leveranties uit het traditionele handelsverkeer 
tussen Nederland en Duitsland waren weggevallen. Het betrof vooral cement, 
hout, draadglas en beton- en constructieijzer. Voor 1948 werd rekening gehou
den met dezelfde problemen in materiaalvoorziening als in 1947, zodat de 
minister daarmee op voorhand het bouwplan-1948 even wankel maakte als 
dat van 1947. In het kader van het bilaterale handelsverkeer paste de verkoop 
van een schaars produkt als bakstenen aan Engeland. De voor 1948 begrote 
behoeften op het gebied van bakstenen zouden vermoedelijk nauwelijks 
kunnen worden gedekt. Het gebrek aan arbeidskrachten zou zeker blijven 
voortduren (1939: 200.000 bouwvakkers; 1947: 158.000). De minister erkende 
dat "het leger in Nederland en overzee vele jongemannen telt, die, zouden zij 
niet onder dienst zijn, thans in de bouwvakken zouden werken". De arbeids
produktiviteit bleef door gebrekkige scholing en uitrusting op een laag peil 
(gemiddeld 60% van de normale produktiviteit). Met het ministerie van Oorlog 
werd gesproken over vrijstelling van dienstplicht in geval van bouwtechnici
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en bouwvakkers en met andere departementen en de vakorganisaties over de 
verbetering van de scholingsgraad. Inzake buitenlandse arbeidskrachten was 
de minister terughoudend: de arbeidsproduktiviteit van dergelijke arbeids
krachten was onbekend en de overmaking van een deel van hun loon naar 
hun gezinnen stuitte op deviezen-technische problemen. Buitenlanders waren 
nog niet tewerk gesteld, maar de minister liet doorschemeren dat inzet ervan 
gewenst kon zijn na de oplossing van de genoemde vraagstukken. Met België 
bestond de afspraak dat arbeidskrachten uit beide landen vrij konden werken 
op ieders territoir, zodat de minister geen belemmeringen aan Nederlandse 
arbeidskrachten wilde en kon opleggen. Bovendien: er werkten in Nederland 
ongeveer even veel Belgen als Nederlanders in België. De minister kondigde 
aan voor 1948 evenals in 1947 voor de zomermaanden een verbod af te kon
digen voor het plegen van onderhoudswerkzaamheden (lopende werkzaam
heden uitgezonderd).94

Ten aanzien van de financiering bestonden er op dat moment twee syste
men voor nieuwbouw: de bijdragen en voorschotten krachtens de Woningwet 
(tot max. 41 Om3 voor grote gezinnen) en krachtens de Financieringsregeling 
Woningbouw-1947 (op basis van een tweede hypotheek voor woningbouw 
door particulieren tot ten hoogste 500m3). De minister was niet van oordeel 
dat particuliere woningbouw een primaire rol moest spelen. Wel achtte hij een 
stijging van de particuliere woningbouw op dat moment gewenst, omdat in
1947 90% van alle woningen door de overheid moest worden aanbesteed. De 
Memorie van Antwoord bevatte over dit onderwerp een opmerkelijke aanteke
ning: "Tussen de laatste en de voorlaatste oorlog was de woningbouw voor 
circa 90% het werk van particuliere bouwers, die ongetwijfeld hiermede het 
maken van een zekere winst beoogd hebben. Desondanks kan zeker niet 
gezegd worden, dat de ontwikkeling van de volkshuisvesting gedurende deze 
periode onbevredigend is geweest, hoewel moet worden vastgesteld, dat 
dikwijls de woningen niet in de juiste behoefteklassen zijn gebouwd. Een meer 
geleide bouwactiviteit had ook in die jaren vele onjuiste investeringen kunnen 
voorkomen." De Financieringsregeling-1947 was volgens de minister geschikt 
voor hen die in de te bouwen woning zelf wilden wonen, ook al werden er 
zekere eisen aan de kapitaalkracht van de opdrachtgevers gesteld. De regeling 
was ongeschikt gebleken om institutionele beleggers tot investeringen in de 
bouw over te halen: zij hadden geen aanvragen om steun ingevolge deze 
financieringsregeling ingediend. Tot 1 december 1947 waren 722 aanvragen 
om steun op basis van deze regeling behandeld voor in totaal 3317 woningen, 
waarvan 95 aanvragen voor in totaal 1365 woningen van gemeenten en wo
ningbouwcorporaties. De minister erkende dat het prijspeil dusdanig omhoog
geschoten was dat de bijdrage van de overheid voor het onrendabele deel 
tekortschoot. De overheid hanteerde namelijk een prijsnorm, vastgesteld aan 
de hand van uiterst sobere bouw. Indien de bouwer van deze prijzen en lonen 
naar boven afweek, ontstond er een surplus aan geïnvesteerd kapitaal, dat niet 
gedekt werd door de exploitatieopbrengsten (huur plus bijdrage). Het gevolg
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hiervan was derhalve dat de bouw van woningcomplexen als beleggingsobject 
nog onvoldoende door particulieren (institutionele beleggers) kon worden 
ondernomen. De minister schreef op middelen te zinnen om het hypothecaire 
krediet te bevorderen. In enkele gevallen hadden gemeenten bouwkredieten 
aan particulieren verstrekt, die daardoor een beroep konden doen op de 
Financieringsregeling-1947. De bouwspaarkassen moesten evenwel een beroep 
doen op de vrije markt: de overheid zag geen reden deze kassen met premies 
en dergelijke te helpen. Wel was de overheid indirect betrokken bij de N.V. 
Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting (Nemavo), die vooral actief 
was geworden bij het verlenen van opdrachten tot montagebouw (systemen 
Maycrete en Airey). De regering mocht twee commissarissen benoemen (Z.IJ. 
van der Meer via Wederopbouw en Volkshuisvesting; J. Bakker via Financiën) 
bij deze maatschappij, waarvan de aandelen waren geplaatst bij de Herstel- 
bank, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. De maatschappij was 
geen normale op winst gerichte NV: de winst zou ten goede komen aan de 
belangen van de volkshuisvesting en van de sociale belangen van de bewo
ners. Bij de financiering van de woningbouw speelde de vraag naar de hoogte 
van de huren een belangrijke rol: afgezien van de rijksbijdrage voor bepaalde 
bouwvormen vormde de huuropbrengst de hoofdmoot van de berekening van 
de exploitatiekosten voor een investeerder in de woningbouw. De minister 
moest echter in zijn antwoord aan de Tweede Kamer bekennen dat hij zelf 
vanuit een oogpunt van de volkshuisvesting huurverhoging gewenst achtte, 
maar dat stabilisatie van de lonen en prijzen tot uitstel van een dergelijke 
verhoging dwong. De minister was zich bewust van het offer dat daarmee niet 
alleen van de huiseigenaren werd gevraagd, maar ook van de overheid die 
immers door het grotere verschil tussen exploitatiewaarde en stichtingskosten 
meer moest suppleren. De minister erkende ook dat de bevriezing van de 
huren verwaarlozing van het huizenbezit uitlokte. Dat bracht een kapitaal
verlies voor de gehele samenleving met zich mee. Fixering van het huurpeil 
was verder volgens de minister bij stijgende inkomens ongewenst, omdat men 
economisch gezien een te gering deel van het inkomen aan huur ging beste
den. Het uitgangspunt -  9 mei 1940 -  voor het huurpeil was bovendien 
volgens de minister onjuist, omdat dat uitgangspunt ongunstig was beïnvloed 
door de vóórdien op de woningmarkt heersende omstandigheden. De minister 
concludeerde dan ook dat, zodra de verhouding tussen lonen en prijzen dat 
mogelijk maakte, een huurverhoging boven het bestaande peil in overweging 
moest worden genomen.95 In de periode-Beel evenwel is het daarvan -  met 
uitzondering van de regeling voor inwoning (zie par.I) -  niet meer gekomen.

Bij de mondelinge beraadslaging in de Tweede Kamer op 27, 28 en 29 
januari 1948 over de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting over
1948 heeft de fractie van de KVP zich nadrukkelijk gemanifesteerd. In par.I 
van dit hoofdstuk is aan het slot gewezen op de in de loop van 1947 in 
katholieke kring levende ongerustheid over het tempo in het oplossen van het 
huisvestingsvraagstuk, zoals dat tot uiting is gekomen in de oproep van het
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katholieke episcopaat van 16 november 1947 om het woonruimtevraagstuk 
krachtig aan te pakken. Het was dan ook niet zonder reden dat de fractie van 
de KVP in de Tweede Kamer voor het debat over de genoemde begroting 
maar liefst vijf sprekers inschreef: Andriessen, Van Vliet, Steinmetz, IJssel
muiden en Droesen. De fractie heeft de oproep van het episcopaat kennelijk 
als een aansporing gezien om haar steentje bij te dragen aan een verbetering 
van de huisvestingspolitiek. Enkele sprekers hebben, zoals in par.II beschreven, 
hun aandacht vooral gericht op verbetering van de organisatie van de weder
opbouw, waardoor de restanten van de oorlogsschade -  te weten herstel en 
herbouw van bedrijfsgebouwen (waaronder boerderijen) en gebouwen van 
instellingen als scholen en ziekenhuizen -  eindelijk eens konden worden 
aangepakt. Het merendeel van de aandacht van de genoemde KVP-fractie- 
woordvoerders over het thema Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft echter 
zijn tijd besteed aan beschouwingen over de nieuwbouw van woningen. 
Blijkens deze inzet van de KVP-fractie had het woonruimtevraagstuk bij deze 
politieke groepering hoogste prioriteit gekregen.

Andriessen bond in zijn betoog in de Tweede Kamer op 27 januari 1948 
wederopbouw en volkshuisvesting als thema's samen om te komen tot een 
opsomming en analyses van de problemen die beide sectoren ondervonden. 
Zo noemde hij het probleem van de vele richtlijnen en de formulierenstroom, 
die verlammend werkte. Om tot een betere inzet van materialen, deviezen en 
arbeiders te komen bepleitte Andriessen meer kansen voor het particulier 
initiatief, conform ook de conclusies van een van de werkgroepen van het 
KVP-congres van oktober 1947. Dat KVP-congres had daarbij wel enkele 
randvoorwaarden geformuleerd: de woningen moesten technisch-kwalitatief 
en architectonisch aan behoorlijke eisen voldoen; maatschappelijk ontoelaatbare 
winsten dienden te worden voorkomen. Hij herinnerde in zijn betoog aan deze 
congres-uitspraak en plaatste in dit verband de nodige kanttekeningen bij het 
door de overheid kennelijk bevoorrechte "Nemavo". Het departement mocht 
volgens hem geen serviceinstituut van "Nemavo" worden. In het kader van 
zijn pleidooi tot bevordering van het particulier initiatief hekelde Andriessen 
de Financieringsregeling-1947, die immers de particuliere investeringen in de 
woningbouw niet had bevorderd. De minister diende volgens hem ook te 
zorgen dat er een goede financieringsregeling voor de categorie zwaar bescha
digde panden kwam. Verder drong hij aan op een verantwoord en vast beleid, 
waarbij misplaatst optimisme omtrent de woningbouw diende te worden 
vermeden. Hij oefende nogal wat kritiek uit op de door de overheid bewerk
stelligde aanbestedingsimpuls van halverwege 1947, die tot sterke prijsstijgin
gen (tot 15%) in de bouw had geleid en tot aanbestedingen boven de bouw
capaciteit van het land. De daarop gevolge stop in deze vrije aanbesteding had 
naar zijn mening weer tot discontinuïteit geleid. De arbeidsproduktiviteit 
moest worden opgevoerd, waarbij de overheid volgens Andriessen de verde
ling van de loonsom over aannemer en arbeider na goedkeuring van het 
bouwplan diende over te laten aan de betrokken partijen. "Wij moeten terug
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naar meer natuurlijke verhoudingen", aldus dit KVP-Kamerlid, die denivelle- 
ring van de lonen ten behoeve van de arbeidsproduktiviteit bepleitte. De 
arbeiders in de geteisterde gebieden moesten bepaalde emolumenten kunnen 
krijgen. De keuze voor de bouw door jonge arbeiders diende aantrekkelijker 
te worden gemaakt. Tenslotte moest de geïndustrialiseerde bouw worden 
gestimuleerd, aldus Andriessen.96

Tweede spreker voor de KVP-fractie was F. van Vliet, oud-gesalarieerd 
bestuurder van de KAB en oud-wethouder van Eindhoven. Hij rekende 
minister en Kamer voor dat de financiering van de woningbouw door het Rijk 
vast zou draaien, indien die op de oude voet zou worden voortgezet. Alleen 
al de financiering van het onrendabele deel van de woningbouw, zoals sedert 
1945 in aanbouw genomen (becijferd op 40.000 woningen), vergde volgens 
hem een last van 252 miljoen gulden en een jaarlijkse rentelast van 7.5 miljoen 
gulden. De bedragen namen elk jaar toe. Alleen een zeer drastische huurver
hoging kon hierbij soelaas bieden, maar een dergelijke verhoging was onmoge
lijk, aldus Van Vliet. De vraag naar de financiering van de woningbouw in de 
toekomst diende derhalve volgens hem onder ogen te worden gezien. Ten 
eerste bepleitte Van Vliet heroverweging van de Financieringsregeling-1947, 
waarbij het goed zou zijn dat met belanghebbenden overleg werd gevoerd 
voordat een regeling op tafel werd gelegd. Volgens hem moest immers worden 
geconstateerd dat de regeling-1947, ontworpen met het doel de particuliere 
bouwnijverheid weer mogelijkheden tot ontplooiing en activiteit te geven en 
voor institutionele beleggers de woningbouw weer tot een rendabel beleg
gingsobject te maken, niet had voldaan. De onzekerheid over de toekenning 
van de bijdrage aan de onrendabele top en over de overdracht van de rechten 
van de regeling op de nieuwe eigenaar was zijn inziens funest geweest. Ten 
tweede bepleitte Van Vliet bevordering van het eigen woningbezit als een 
vorm van bezitsspreiding, juist onder de laagst betaalden, waarbij hij de steun 
van de overheid inriep. Zoals in dit boek Band A, hoofdstuk I, par. III.b.2, pp. 
121-124, is beschreven, heeft de fractie van de KVP in de Tweede Kamer, in 
het bijzonder de voorzitter van deze fractie Romme, bij gelegenheid van de 
Algemene Politieke Beschouwingen in het najaar van 1947 de nodige aandacht 
besteed aan het thema bezitsvorming. Van Vliet meende dat een herziening 
van de Financieringsregeling-1947 er juist ook op gericht moest zijn het eigen 
woningbezit te bevorderen. Tienduizenden Nederlanders zouden volgens hem 
daardoor verlost kunnen worden uit hun proletariaatschap, hen verheffen tot 
kleinbezitter, hen economische zelfstandigheid doen toevallen en hen onafhan
kelijk doen maken van huiseigenaren. Vervolgens verklaarde Van Vliet onom
wonden: "Mensen met enig bezit vormen meestal het meest ordelievende en 
rustige deel der gemeenschap. Zij zijn meer tevreden, hebben geen belang bij 
woelingen, agitatie en ander revolutionair gedoe. Het zijn geen mensen meer, 
die voor veel te vinden zijn, omdat zij niets te verliezen hebben, want zij 
hebben werkelijk iets te verliezen, dat zij met veel moeite en offers hebben 
verworven." Vandaar dat Van Vliet wilde dat de overheid er zorg voor zou
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dragen dat de bouwspaarkassen extra gesteund werden. De Financierings
regeling-1947 was echter volgens hem niet op de behoefte van deze kassen 
ingesteld. De regeling had naar zijn mening alleen de middenklasse bij de 
particuliere woningbouw geholpen, omdat 15% eigen kosten moesten worden 
gedragen om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, hetgeen bij 
een arbeiderswoning zou neerkomen op ca.2000 gulden, waarbij nog de 
notariskosten kwamen. Het KVP-Kamerlid vroeg de minister om overleg met 
de organisatie van bouwkassen om tot een oplossing te komen, waarbij de 
bouwkassen het niet rendabele deel van de stichtingskosten op schappelijke 
voorwaarden gedekt zouden kunnen krijgen.97

F. van Vliet, KVP-Tweede Kamerlid W. Steinmetz, KVP-Tweede Kamerlid
(s. 4 juni 1946). (s. 9 mei 1933)

(Foto's ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 d-e)

Het Amsterdamse gemeenteraadslid (sedert 1931) W. Steinmetz, gedurende 
vele jaren chef-boekhouder op een Indisch handelskantoor, was de derde 
spreker namens de KVP-fractie. Uitgaande van het rampzalige gebrek aan 
woonruimte, die volgens de cijfers per jaar verder opliep door de achterstand 
in de woningproduktie, vroeg Steinmetz om bezuiniging van de bouwlust van 
de overheid en om versobering van de woningbouw en om montagebouw. 
Steinmetz vond dat de nood van het moment moest prevaleren boven allerlei 
bouwvoorschriften: "Ik heb liever dat de stenen in de toekomst onze tegen
woordige armoede verkondigen, dan een a-sociaal volk, dat de beschavende 
invloed van een eigen woning heeft gemist, al is deze woning nog zo sober." 
Niet de eenkamerwoning stond hem daarbij voor ogen, maar een versobering 
door beperking van de veiligheidsvoorschriften, van de zware binnenmuren, 
van het tegelgebruik. Op sanitair en keukenapparatuur kon ook volgens 
Steinmetz niet worden bezuinigd. De bedoelde sobere woningen moesten later 
maar worden afgebouwd. In deze geest diende ook de montagebouw van 
woningen te worden bevorderd. Verder bepleitte Steinmetz ook een huurver
hoging om de woningbouwverenigingen in staat te stellen het noodzakelijke 
onderhoud te doen plegen. In dit verband sneed Steinmetz het overheidsbeleid
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bij de toelating van nieuwe woningbouwverenigingen aan. De overheid wenste 
een zekere sanering toe te passen, hetgeen het Kamerlid kon onderschrijven, 
maar er waren aanwijzingen dat de centralisatiegedachte soms leidde tot 
uitsluiting van nieuwe, aan een bepaalde richting gebonden, woningbouw
verenigingen.98

De KVP-fractie liet het niet bij deze drie woordvoerders. Ook IJsselmuiden 
en Droesen werden het veld in gestuurd. Hun bijdragen aan dit debat waren 
vooral gericht op de bevordering van de wederopbouw in de strijd om effec
tieve vergroting van de bouw. Deze Kamerredevoeringen zijn dan ook gerang
schikt onder het thema wederopbouw (par.II). De opmerkingen van IJssel
muiden golden echter ook het thema volkshuisvesting, te weten zijn pleidooi 
voor de vereenvoudiging van de voorschriften en voor de decentralisatie van 
het gehele bouwwezen naar provincies en gemeenten. Droesen richtte de 
aandacht op de achterstand bij de wederopbouw en nieuwbouw van boerde
rijen, waarbij immers de kurk, waarop de Nederlandse samenleving op dat 
moment dreef, in het geding was.

Het meest uitvoerige verhaal kwam van het PvdA-Kamerlid Ten Hagen. 
Zoals uiteengezet bij het thema Wederopbouw (par.II), hield Ten Hagen een 
nogal kritisch betoog over het departement, waarbij hij er voor pleitte het 
departementale beleid er op te richten zichzelf zoveel mogelijk overbodig te 
maken. De grotere armslag voor provincies en gemeenten werd door Ten 
Hagen niet alleen voor de wederopbouw gewenst geacht, maar juist ook voor 
de nieuwbouw. Ten Hagen hamerde derhalve op het aambeeld van de functio
nele decentralisatie, een programmapunt van de PvdA. De centrale overheid 
zou derhalve nog slechts een coördinerende taak resten. De Rijksinspectie voor 
de volkshuisvesting moest plaats maken voor een provinciale dienst. Volgens 
Ten Hagen kon niet snel genoeg worden begonnen met de overdracht van 
bevoegdheden naar de provincie, zoals de procedures bij goedkeuringen en 
controles van projecten. De ineenschuiving van de functies van inspecteur van 
de volkshuisvesting en die van hoofdingenieur-directeur van de wederopbouw 
achtte hij bezwaarlijk. Hij had juist de indruk dat daardoor de wederopbouw 
en de nieuwe taak ten aanzien van de volkshuisvesting aan een rijksdienst 
werden verankerd. Afgewacht moest worden wat de nieuwe wetsvoorstellen 
(betreffende de wederopbouw en de herziening van de Woningwet) zouden 
brengen, maar Ten Hagen was er kennelijk niet gerust op. Dat was hij zeker 
niet over de woningbouwproduktie. Het gegoochel met cijfers over afgebouw
de woningen en woningen in aanbouw leidde bij hem tot de volgende vraag: 
"We gaan 1948 in met 36.000 huizen in aanbouw en 5.000 goedgekeurde 
vergunningen. De vraag is nu: hoeveel worden hiervan in 1948 afgebouwd? 
Met het geplande bouwvolume van 23.000 woningen worden deze nog lang 
niet voltooid!" Gegeven de beperkte mogelijkheden van het bouwvolume door 
gebrek aan materialen, arbeidskrachten en financiën achtte hij de in mei 1947 
genomen maatregel van de minister om de aanbestedingssluis open te zetten 
zeer kwestieus. De gevolgen van deze maatregel waren volgens hem: de
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produktiviteit was ingezakt, omdat te veel woningen in hetzelfde stadium van 
de bouw verkeerden en een te grote vraag naar dezelfde categorieën arbeiders 
was ontstaan en de arbeidsverdeling uit het evenwicht was geraakt; de bouw
prijs was opgedreven met zwarte lonen en prijzen als keerzijde; de aanbeste- 
dingspolitiek doorbrak het vooropgestelde verdelingsplan van de woningen 
over het land; arbeiders zagen zich niet meer gedwongen om naar de geteister
de gebieden te reizen. De minister had wel maatregelen genomen om tekortge
dane streken of steden bij de verdere bouwpolitiek te compenseren, hetgeen 
natuurlijk de instemming had van Ten Hagen. Uit de stukken had Ten Hagen 
echter ook begrepen dat niet verwacht werd dat in 1948 de bouwproduktie 
werkelijk van de grond zou komen. Hij miste in de stukken de gewenste 
alarmstemming. De woningbouw diende prioriteit te krijgen, waarvoor niet- 
noodzakelijke bouw had te wijken. Ten Hagen rangschikte onder de volgens 
hem niet-noodzakelijke projecten de tunnel onder het spoor bij het station te 
Utrecht -  noodzakelijk voor het verkeer van de Neude met de Jaarbeurs naar 
en van het rijkswegennet -  en de bouw van het gemeentehuis in Den Haag. 
De arbeidsproduktiviteit moest volgens hem bevorderd worden door montage
bouw -  al vielen de eerste resultaten in aantal tegen -  en door herziening van 
de loontarieven in de bouw, gebaseerd op de geringe arbeidsproduktiviteit 
in de bouw ten opzichte van de vooroorlogse jaren. Hierdoor zouden betere 
en snellere ploegen meer kunnen verdienen dan andere. "Het feit dat nergens 
het zwarte loon zo normaal is als in het bouwvak, is al een bewijs, dat er aan 
het stelsel wat hapert", zo verdedigde Ten Hagen dit liberaal-economische 
standpunt. Het bezwaar dat aldus een jakkersysteem dreigde te worden 
geïntroduceerd woof Ten Hagen bij voorbaat weg: "weegt het bezwaar van 
de bedenking op tegen de noodzaak om tot normale vóóroorlogse prestaties 
te komen?" Ook het argument van de ongelijkheid in beloning, ten gevolge 
van de doorbreking van het plafond van het tariefloon, achtte hij van weinig 
waarde: "deze ongelijkheid was er vroeger ook". Om aan het tekort aan 
arbeidskrachten iets te doen, wees Ten Hagen op de onjuiste verdeling over 
en in de verschillende bedrijfstakken. Er waren arbeiders genoeg. Hij bepleitte 
een overheidsbeleid, waarbij niet of minder noodzakelijke bedrijven werden 
tegengegaan: "Door aldus een soort kunstmatige werkloosheid op een bepaald 
terrein te scheppen, wordt het aanbod elders groter." Verlaging van de bouw
kosten zag Ten Hagen juist niet gelegen in de versobering van de bouw, maar 
in bestrijding van de zwarte lonen en de aanpak van de exorbitante winsten 
in de bouw -  vooral in het onderhoudswerk - , van de honoraria van de 
architecten, van de winsten (soms 50%, zoals bij de handel op glas uit België) 
van de tussenhandel in materialen. Uit het betoog van Ten Hagen bleek verder 
dat de coalitie over de bezitsvorming als ideaal zeer verdeeld dacht. De 
katholieken zagen juist in de bevordering van het eigen woningbezit door 
werknemers een goede aanzet tot realisering van dit ideaal. Ten Hagen zag 
echter juist grote nadelen verbonden aan het eigen woningbezit voor kleine 
spaarders. Het bezit was immers moeilijk liquide te maken, vormde een bron
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van zorgen en schulden, belemmerde de steeds meer nodige persoonlijke 
verplaatsbaarheid. Als alternatief voor de door winstmotief gedreven beleggers 
in woningen -  de zogeheten "huisjesmelkers" -  prees hij de instanties aan, die 
uitsluitend het belang van de volkshuisvesting dienen (woningbouwverenigin
gen). Particuliere woningbouw diende beperkt te blijven tot de bouw van 
huizen voor bepaalde welstandsgroepen, van bedrijfswoningen en boerderijen 
en dergelijke. Arbeiders- en middenstandswoningen dienden uitsluitend ge
bouwd te worden door erkende lichamen, vanwege de overheid of particulier 
initiatief, die alleen werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting. Ten 
Hagen erkende echter de financiële moeilijkheden van het Rijk, zodat hij het 
particulier kapitaal voor de woningbouw geïnteresseerd wilde maken. Een 
huurverhoging, die hij niet geheel onbillijk achtte, om kapitaal aan te trekken, 
moest echter wel gevolgd worden door de invoering van een huurbelasting 
en van een regeling om het onderhoud verplicht te stellen."

Bij zoveel onvrede van de kant van de coalitie over het volkshuisvestings
beleid was eigenlijk het gras voor de voeten van de woordvoerders van de 
oppositie weggemaaid. Wat konden zij nog toevoegen aan de reeksen klach
ten? Stapelkamp (ARP) probeerde dat nog wel door zich af te vragen of het 
nog wel verantwoord was "een afzonderlijk Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting in stand te houden". Het departement was immers regel
matig zonder leiding; de resultaten van de activiteiten van dit departement 
werden in het land volgens dit Kamerlid niet hoog aangeslagen. Naast klach
ten over het wederopbouwbeleid hekelde Stapelkamp het warrige bouwbeleid. 
In aansluiting op het betoog van de KVP-er Van Vliet achtte hij bevordering 
van de particuliere woningbouw, vooral als een middel tot bezitsspreiding, 
zeer gewenst: "In dit verband zou ik gaarne bevorderd willen zien een wo- 
ningexploitatie, waarbij in de huur tevens een gedeelte van de koopsom der 
woningen is inbegrepen." Zeker op het platteland, waar eengezinswoningen 
konden worden gebouwd, moest bezitsspreiding door eigen woningbezit 
volgens hem gerealiseerd kunnen worden. Ten aanzien van de bouwproduktie 
meende Stapelkamp dat de overheid zelf bijdroeg aan de hoge bouwkosten, 
zoals door de geëiste rentevergoeding voor voorschotten krachtens de Woning
wet. Ook hij meende dat niet alles uit Den Haag behoefte te worden beslist, 
hoewel hij in een tijd van schaarste de overheid als beschermer zag van de 
verdelende rechtvaardigheid. Ten aanzien van de montagebouw was hij scep
tisch: "de woningen, die we thans gaan bouwen, moeten over 60 jaren ook nog 
bewoonbaar zijn". Het betoog van Stapelkamp werd grotendeels onderstreept 
door diens fractiegenoot Smeenk, zoals op het punt van de rentelasten voor 
de woningbouwverenigingen. Volgens dit Kamerlid moest de particuliere 
bouwnijverheid bevorderd worden onder waarborging van een sociaal verant
woorde exploitatie. In dit verband merkte Smeenk op dat de huren veelal 
onvoldoende waren om de hoge kosten, aan een behoorlijk onderhoud verbon
den, te dekken. Het gevolg was de verwaarlozing van het onderhoud van de 
bestaande woningen, aldus Smeenk. Hij vroeg om maatregelen tegen de kwaal
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Anton Stapelkamp werd in 1886 in een Nederlands-Hervormd milieu te Aalten geboren en 
overleed in Utrecht in 1960. Oorspronkelijk fabrieksarbeider ontwikkelde hij zich door 
zelfstudie en bekleedde een reeks van functies in de christelijke vakorganisatie. Na de 
secretarispost van de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders en 
vervolgens van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) te hebben uitgeoefend, werd 
Stapelkamp in 1935 voorzitter van het CNV, een positie die hij zou houden -  met onderbre
king door de oorlogsjaren -  tot 25 juli 1947. De bezettingstijd betekende voor hem, nog voor 
de opheffing van het CNV een feit was, het Duitse gijzelaarskamp (Duitsland en Nederland 
1941-1944). Na de bevrijding werd hij lid van de Eerste Kamer van de Voorlopige Staten- 
Generaal voor de ARP (1945-1946); bij de Kamerverkiezingen van 1946 verwierf hij als ARP- 
kandidaat een zetel in de Tweede Kamer, die hij zou behouden tot 2 juli 1956. Daarnaast was 
hij lid van de gemeenteraad van Utrecht, tevens wethouder (1946-1948), en lid van de 
Provinciale Staten van Utrecht in de periode 1946-1950. In de Tweede Kamer was hij woord
voerder sociale zaken (zie Band B van de serie-Beel, hoofdstuk VI, par.I-III en Vl.b), economi
sche zaken, binnenlandse zaken (zie Band C van de serie-Beel, hoofdstuk IX, par.III.b, betr. 
rijkspersoneelszaken) en wederopbouw-aangelegenheden van de ARP-fractie, maar hij hield 
zich ook bezig met onderwijs, landbouw (zie Band B van de serie-Beel, hoofdstuk VII, par.I.c, 
betr. de politieke adviseur) en verkeer-en-waterstaat. Stapelkamp gold als een beginselvast 
en voorzichtig man, die niettemin met vaste hand het CNV leidde; als volksvertegenwoordiger 
verloochende hij zijn afkomst niet. Gegevens: Parlementair Documentatiecentrum, Den Haag; 
Piet Hazenbosch (red.), Het C N V  nader bekeken. Schetsen uit 80 jaar CNV-geschiedenis, Kampen 
1989, p.14.
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van de onderhuur, waarvoor vaak zeer hoge bedragen werden ontvangen. 
Sterk kwam hij op voor de protestantse woningbouwverenigingen, die in 
sommige gemeenten niet werden toegelaten, omdat zij te klein zouden zijn. 
In navolging van Van Vliet (KVP) oordeelde hij overheidssteun aan de bouw- 
spaarkassen, om het daar ondergebrachte kapitaal mobiel te maken, dringend 
gewenst. Tenslotte liet ook het ARP-Kamerlid Algera kritische woorden horen 
over het beleid van het departement en de bouwprestaties in het land. Nog
maals hekelde hij de centralisatiezucht van het departement en bepleitte 
decentralisatie van het beleid naar de lagere organen. Hij vreesde echter dat 
op het departement uit was op deconcentratie.100

"De tegenwoordige minister ad interim, ..., is zeker voldoende intelligent, 
voldoende capabel en voldoende in staat om met behulp van enig vóórsouffle- 
ren en met enige briefjes van boven de begroting er door te halen", aldus het 
CHU-Kamerlid Van der Feltz in zijn betoog om aan de ergernis over de 
wisselende bemanning op een dergelijk belangrijk departement lucht te geven. 
Het kwam hem op een reprimande van de Kamervoorzitter te staan. Van der 
Feltz had overigens waardering voor de persoon van de minister, maar niet 
voor de resultaten van het door hem ad interim geleide departement. Hij had 
het gevoel dat het geheel van de materie van het departement volkomen 
onoverzichtelijk was geworden en dat niemand de zaak beheerste. Hij drong 
aan op decentralisatie en minder perfectionisme als wondermiddelen tegen 
de verstarring. Zijn aandacht gold vooral de toestand in de geteisterde gebie
den. Hij vroeg om prioriteit bij de toewijzing van het bouwvolume voor deze 
gebieden, waaronder hij Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder rangschikte. Als 
lid van de Provinciale Staten van Zeeland was de in Middelburg woonachtige 
Van der Feltz maar al te goed op de hoogte van de ellende in veel streken van 
zijn provincie. Om de bouw van nieuwe woningen te bevorderen achtte hij 
een huurverhoging dringend gewenst, omdat daardoor verhuurders meer 
zouden investeren in de bouw. Veel verhuurders waren immers volgens de 
analyse van Van der Feltz, mensen die daarvan op hun oude dag moesten 
leven. De inkomsten van deze groep verhuurders waren dezelfde gebleven, 
maar hun kosten -  de onderhoudskosten -  waren wel sterk gestegen. "Hun 
enige fout is, dat zij niet een voldoende sterke organisatie vormen om de 
Regering ontzag in te boezemen", aldus het CHU-Kamerlid. De huurpolitiek 
van de regering leidde overigens volgens hem niet alleen tot onrecht jegens 
deze groep, maar ook tot schade aan de woningvoorraad door het onvoldoen
de onderhoud. Wellicht dat geen Kamerlid de gevoelens van parlement en 
bevolking met betrekking tot het departement van Wederopbouw en Volks
huisvesting op dat moment beter verwoordde dan de tweede spreker van de 
CHU-fractie, de landbouwspecialist H. Kikkert (hoofdbestuurder Nederlandse 
Christelijke Landarbeiders Bond). Het luwen van de kort na-oorlogse stormen 
over dit departement weet het Kamerlid aan de volgens hem algemene 
overtuiging dat de klachten en opmerkingen wel gehoord worden, maar geen 
resultaat opleverden, kortom "dat men dus komt tot een toestand, die men
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het beste kan aanduiden als apathie". De CHU-fractie in de Tweede Kamer 
had volgens hem best wel oog voor de grote moeilijkheden, waarvoor de 
minister was geplaatst, maar geconstateerd moest wel worden dat het beleid 
gefaald had. Van de vooruitzichten voor de woningbouw in 1947 was vrijwel 
niets terecht gekomen. Hoeveel woningen zouden er nu werkelijk in 1948 
gereed komen? Het departement behoefde in de visie van Kikkert niet te 
worden opgeheven, maar de organisatie van de wederopbouw en de volks
huisvesting kon aanzienlijk verbeterd èn gedecentraliseerd worden. Kikkert 
vroeg speciale aandacht voor de wederopbouw en nieuwbouw van de bedrijfs
gebouwen van getroffen boeren en tuinders: zowel een betere financierings
regeling als een beter overleg met de organisaties in de land- en tuinbouw 
zouden veel kunnen helpen. Ook het Kamerlid ir. C.N. van Dis (SGP), schei
kundig ingenieur en werkzaam bij een farmaceutische fabriek en handels- 
ondememing in Amsterdam, kwam met een klaagzang. Zijn speciale aandacht 
gold Zeeland, dat volgens hem onvoldoende als geteisterd gebied werd 
geholpen. Hij haalde een bron aan, die meende dat "men willens en wetens 
in een hoek gedreven en achteruitgeduwd wordt door een groep ambtenaren, 
die er niet het minste besef van heeft, dat bouwen voor de noodgebieden een 
kwestie van vitaal belang is". Deze ambtelijke onverschilligheid bracht hij in 
verband met het ontbreken van leiding op het departement en de vrijwel 
onbeperkte macht van door de regering zelf geschapen organen. Na de ellende 
op het gebied van de volkshuisvesting nog een breed te hebben geschilderd, 
eindigde dit Kamerlid zijn betoog met een klacht over de bouw van niet- 
noodzakelijke gebouwen als dancings, theaters en tentoonstellingsgebouwen. 
Hij vond het maar raar dat het Bouwcentrum in Rotterdam vergunning had 
gekregen, terwijl in Rotterdam nog zo'n groot gebrek aan woningen was. 
Dergelijke overbodige bouw kon slechts de ergernis van de door de woning
nood getroffen bevolking opwekken.101

H. Kikkert, CHU-Tweede Kamerlid 
(s. 4 juni 1946).

Ir. C.N. van Dis, SGP-Tweede Kamerlid 
(1929-1937; s. 4 juni 1946).

(Foto's ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 h)

3905



XI. W ederopbouw en Volkshuisvesting

Een liberaal en twee communisten, Hacke respectievelijk Haken en Borst, 
sluiten deze rij van critici af. Het was Hacke die de verantwoordelijkheid voor 
het pleidooi ten gunste van de opheffing van het departement, zoals gedaan 
in het Voorlopig Verslag, voor zijn rekening nam. De werkzaamheden moesten 
over de oorspronkelijke ministeries, waaraan zij waren ontleend, worden 
verdeeld. Hacke meende dat op dat moment het departement ook al van 
interdepartementaal overleg afhankelijk was, zodat de gedachte dat centralisa
tie onder een afzonderlijke minister zo nuttig en werkbesparend was elke 
grond miste. Vaak bewogen de ambtenaren zich volgens hem op terreinen, 
die hen niet toekwamen zoals bij de inkoop van materialen (over de uitgaven 
daarvoor had de Kamer immers schriftelijk al de minister vragen gesteld). Hij 
vroeg zich bijvoorbeeld af waarom steeds het zeer dure betonijzer in de V.S. 
moest worden gekocht in plaats van bij de buren, in België, waar het aanzien
lijk goedkoper was (Duitsland was de traditionele leverancier geweest). In 
plaats van ambtelijke bemoeienis zou op dit terrein de gewone tussenhandel 
goede diensten bewezen hebben, aldus Hacke. Kortom: weg met het afzonder
lijke departement en in plaats daarvan een speciale commissie van direct 
betrokken hoofdambtenaren, die over bouwzaken een ruime bevoegdheid 
zouden krijgen. Verder suggereerde hij de minister om de gemeente grotere 
vrijheden te geven binnen het raam van de materiaaltoewijzing, strikt de hand 
te houden aan de 48-urige werkweek (reistijd zou moeten worden gecompen
seerd met werktijd) en de lonen voor de bouwvakkers vrijer te laten. Hij kantte 
zich fel tegen de door de overheid begunstigde Nemavo, die andere partijen 
van de markt zou drukken. Ook wenste hij een drastische inkrimping van de 
door de ambtenaren in beslag genomen bouwruimte: "Hier is nu een gelegen
heid om te tonen, dat de ambtenaar er is ten bate en in het belang van het 
publiek." Speciale voorzieningen vroeg hij voor de boeren op Walcheren, 
zowel bij de bouw van hun bedrijfsgebouwen als bij de exploitatie, die voor
eerst door de verzilting van de grond weinig zou opleveren.102

De communist Haken stelde de begrotingen van Oorlog en Marine tegen
over die van Wederopbouw en Volkshuisvesting, teneinde vast te stellen dat 
de regering aan het militaire apparaat een tweemaal zo hoge som gelds 
besteedde als aan het door iedereen erkende probleem van de woningnood: 
"Het is opmerkelijk, dat, waar wij ten aanzien van de wederopbouw en de 
volkshuisvesting er niet in zijn geslaagd, wij er wel in zijn geslaagd in de 
afgelopen jaren praktisch uit het niets een voor ons land sterk militair apparaat
-  ... -  uit de grond te stampen." Men kon van mening verschillen over de 
vraag of een dergelijk apparaat nodig was, maar "mijns inziens is het toch wel 
in de eerste plaats zo, dat een volk het best weerbaar gemaakt kan worden, 
wanneer het goed gekleed, gevoed en gehuisvest is", aldus Haken. De Memo
rie van Antwoord bevestigde Haken naar zijn zeggen in de visie van de CPN 
dat de koloniale oorlogvoering in Indië arbeidskrachten en deviezen had 
gevergd die anders hadden kunnen worden gebruikt voor de opbouw van het 
land. Zelfs de minister was volgens hem door het koloniaal belang opgeslokt.
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Op het thuisfront van de bouw was de regering te laks geweest. Wat had de 
regering ondernomen om emigratiebeluste Nederlanders in eigen land te 
houden en te doen omscholen, zoals landarbeiders geschikt maken voor de 
bouw? De beloning van de bouwvakkers was naar de mening van Haken te 
laag; de winsten in de bouw waren te hoog, zeker gelet op de veel geringere 
risico's van de aannemers bij de geldende regelingen. De regering had ook te 
weinig ondernomen op het terrein van de montagebouw. Het belangrijkste 
echter was bouwvakkers en bouwtechnici uit militaire dienst te halen voor het 
bouwfront, aldus Haken. Partijgenoot Borst, oud-tuinder en redacteur van een 
tuinbouwblad, vroeg extra aandacht voor de boerderijbouw.103

In zijn antwoord aan de Tweede Kamer op 28 januari 1948 heeft minister 
Vos zich hoofdzakelijk bezig gehouden met het vraagstuk van de woningnood. 
Die woningnood werd volgens Vos verscherpt door de trouwlustigheid na de 
oorlog, waartegen het departement niet kon oproeien. Vóór 1940 waren er 
gemiddeld 70.000 huwelijken per jaar, waartegenover een verlies aan gezinnen 
van rond de 30.000 stond; met een jaarlijkse produktie aan woningen van rond 
de 35.000 kon dit getal (en de vervanging van woningen) worden bijgehouden. 
Na 1945 lag het aantal huwelijken gemiddeld rond de 100.000. Dat was niet 
alleen een zaak van het inhalen van de door de oorlog veroorzaakte achter
stand, maar ook van de verlaging van de gemiddelde huwelijksleeftijd. De 
minister ging er van uit dat hierin ook de geboortegolf van de periode na de 
eerste wereldoorlog doorwerkte, die nu wilde trouwen. Afgewacht moest 
worden welke gevolgen de gewijzigde verhoudingen in het land en de bevol
kingstoename zouden hebben op de vereiste omvang van het bouwvolume. 
Vos kwam hiermee op een stokpaardje van hem: de in Europa op dat moment 
exceptionele huwelijksvruchtbaarheid in Nederland, vooral bij bepaalde 
religieuze denominaties (katholieken; gereformeerden), en de gevolgen daarvan 
voor de leefbaarheid van het land. Voor het bouwvolume had de ingezette en 
door de minister gesignaleerde trend drastische gevolgen, waarbij Vos nog 
aantekende dat ca. 300.000 gezinnen bij anderen inwoonden en derhalve ook 
aan woonruimte moesten worden geholpen. De minister meende in ieder geval 
te moeten stellen dat men zich niet de illusie moest maken, "dat wij in Neder
land het probleem van de samenwoning in één, twee of drie jaar zouden 
kunnen oplossen". Centraal in het beleid stond volgens de minister de verzor
ging van de produktie van een constante stroom van woningen, zonder al te 
veel hausses en baisses. Hieruit volgde dat na het loslaten van de aanbestedin
gen door minister Neher in 1947 er voor gezorgd was dat ondanks de finan
ciële moeilijkheden ten gevolge van de overschrijdingen van de bouwlimieten 
het werk aan de bouw doorgang kon vinden. In dat kader paste het stopzetten 
van het onderhoud. Dat door deze maatregel het onderhoud aan gebouwen 
en de kleine bouwpatroons getroffen waren, erkende de minister, maar deze 
was overigens van oordeel dat er toch al te veel kleine bouwpatroons waren. 
Alles bij elkaar meende de minister te moeten stellen "dat wij helaas niet in 
staat zijn de achterstand, die in de oorlog is gegroeid, meer nog door de
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bevolkingsaanwas dan door de verwoestingen, binnen korte tijd in te halen". 
Na de nodige aanlooptijd zou de montagebouw, waarbij de overheid via de 
Herstelbank al nauw betrokken was, verlichting moeten brengen, aldus Vos. 
De minister wenste echter ernstig te waarschuwen tegen een verlaging van 
het gemiddelde woningpeil als hulpmiddel in de strijd tegen de woningnood. 
De woningen, die op dat moment werden gebouwd, moesten het 50 tot 75 jaar 
uithouden. Ook aan de architectonische eisen wenste de minister vast te 
houden. Dat betekende ook dat gebouwd moest worden in verantwoorde 
uitbreidingsplannen. Lintbebouwing en streekbebouwing waren in de ogen 
van Vos uit den boze, waar het ging om de gigantische bouw van 800.000 
woningen in 20 jaar, waaraan dan nog de woningen ter vervanging van 
krotten en voor het inhalen van de achterstand moesten worden toegevoegd. 
De verdeling van het bouwvolume over de provincies kwam vanzelf bij al die 
planning aan de orde. In welke provincie was de meeste nood en verwachtte 
men de meeste groei van de bevolking? Zeeland, Brabant en Limburg spanden 
de kroon, zij het dat naar de minister opmerkte in Zeeland weinig groei werd 
verwacht en de provincie veel noodwoningen had gekregen. De minister zou 
trachten in samenwerking met de minister van Financiën iets te doen aan een 
gunstiger financiering van de bouw van boerderijen. Overigens werd de bouw 
van boerderijen volgens hem ook gehinderd door de materiaalpositie: boerde
rijen vergden immers veel materiaal. Hij verklaarde dat met de minister van 
Financiën al afspraken tot stand waren gekomen om de woningwetbouw, zoals 
voor 1948 voorzien, te kunnen financieren. Woningwetbouw geschiedde 
immers door voorfinanciering door de overheid. De overheid kwam echter 
door de stijging van de bouwkosten en de grote aantallen te bouwen woningen 
in financiële problemen. Minister Lieftinck had, om de woningbouw voor 1948 
niet door interne financieringsproblemen te laten stagneren, toegestaan dat 
gemeenten voortaan met van particulieren geleend kapitaal -  binnen zekere 
grenzen -  woningwetbouw mochten plegen, alsook dat gemeenten hetgeen 
in 1947 was aanbesteed onder dergelijke leningen mochten brengen, aldus kon 
worden medegedeeld. Daarnaast zou de rijksoverheid dezelfde last, die uit 
het verlenen van een rijksvoorschot zou voortvloeien, op zich blijven nemen. 
Gehoopt werd natuurlijk dat gemeenten, die geen te grote lasten op ander 
gebied hadden, uit eigen middelen extra bouwvolume zouden kunnen opleve
ren. De minister erkende overigens dat een afwikkeling van de oorlogsschade 
veel zou hebben bijgedragen aan een bevordering van de woningbouw. In dit 
verband kwam vanzelfsprekend ook de verhouding tussen woningwetbouw 
en de bouw door particulieren (en institutionele beleggers) aan de orde. 
Anders dan partijgenoot Ten Hagen had bepleit, wenste minister Vos op het 
terrein van de woningbouw een nieuw evenwicht tussen de bouw door de 
overheid of woningbouwverenigingen enerzijds en particulieren en beleggers 
anderzijds. Natuurlijk moest gezorgd worden voor een behoorlijke exploitatie, 
maar Vos verwachtte die eerder bij exploitatie door grote beleggers dan in het 
geval van kleine verhuurder-eigenaren, die de woning als beleggingsobject èn
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als inkomstenobject zagen. De bouwspaarkassen waren wellicht ook een 
element in de woningbouw, al had Vos schrik voor de eventuele hoge lasten 
voor het gemiddelde arbeidersgezin bij deze vorm van huurkoop bij het 
ontbreken van een behoorlijke aanbetaling (dan werd het immers afbetaling). 
Vos viel Kamerleden als Ten Hagen wel bij in hun pleidooien voor een betere 
prijscontrole, waaronder de minister ook nadrukkelijk een betere controle op 
de produktiviteit van de arbeiders rekende. Met nadruk verklaarde minister 
Vos dat de huren zich op den duur moesten richten naar de bouwkosten. 
Zoals de toestand op dat moment was -  een loonstop en prijsregelingen -  was 
een toeslag voor het onrendabele deel van de exploitatie nodig. Verlaging van 
het kostenniveau en huurverhoging moesten deze suppletie zijns inziens 
ongedaan maken. Bovendien stelde Vos dat huurverhoging nodig was voor 
verzorging van het onderhoud van de woning. Bij de bespreking van de 
regeling van de oorlogsschade zou een herwaardering van oude bouw kunnen 
worden besproken en daarmee ook van een huurherwaardering. De minister 
wilde een deel van het meerdere van de dan gegenereerde inkomsten afromen 
door middel van een huurvereveningsbelasting ten behoeve van een apart 
bouwfonds voor nieuwbouw. Veel kon de minister hier niet toezeggen, omdat 
de huurpolitiek kabinetspolitiek was en in het geheel van de lonen en prijzen 
moest worden bekeken. De minister wenste niet, zoals door de CPN-Kamer- 
fractie bepleit, de bouwvakkers een aparte positie te geven, bijvoorbeeld bij 
de toepassing van de dienstplicht en de beloningsstructuur. Het was volgens 
hem kabinetsbeleid om rust te houden op het loon- en prijsfront en de armoe
de zo redelijk mogelijk te verdelen. Erkenning van de zwarte beloning -  waar 
immers de integrale loonsverhoging voor de bouwvakarbeiders volgens de 
minister op neerkwam -  zou ongetwijfeld leiden tot roep om loonsverhoging 
elders. Het pleidooi van het Kamerlid Andriessen voor het loslaten van de 
tariefstop, wenste de minister echter wel serieus te bespreken. De minister 
vroeg zich in dit verband af of het nieuwe, hogere tarief, gekoppeld aan 
bepaalde prestaties, gedragen zou worden door een daarbij horende mentali
teit, die anders zou moeten zijn dan in de jaren van de bezetting of de eerste 
na-oorlogse tijd. "Het is een probleem van zielkundige aard, dat hierbij te pas 
komt", aldus Vos. De minister bleek derhalve een zekere ongelijkheid door 
tariefloon te accepteren, omdat de produktiviteit in de bouw moest worden 
verbeterd. Uit het verdere antwoord van de minister werd duidelijk dat hij 
ook trachtte de bouwvakken voor jongeren aantrekkelijk te houden, terwijl 
voor de oorlog de werkloosheid juist in de bouw groot was. Men moest 
derhalve wel aantrekkelijke lonen en goede sociale voorzieningen -  zoals de 
oprichting van een vorstverletfonds -  bieden.104

Natuurlijk waren er nogal wat Kamerleden die in tweede termijn lieten 
weten dat minister Vos wel erg veel vragen onbeantwoord had gelaten. 
Andriessen (KVP) en Ten Hagen (PvdA) wilden wat nauwkeuriger cijfers over 
de te verwachten bouwprestaties in 1948. Men had de indruk dat de minister 
uitging van een raming van 40.000 woonruimte-equivalenten voor 1948,
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hetgeen iets anders was dan 40.000 nieuwbouw-woningen. Dat bleek ook 
inderdaad het geval. De minister had de som van herstel van beschadigde 
woningen, van nieuwbouw -  waarvan een deel voor dubbele bewoning 
geschikt werd gemaakt -  en van splitsing van bestaande woningen genomen 
en vervolgens verklaard dat deze woonruimte voldoende moest zijn om de 
normale bevolkingstoename te kunnen opvangen. De minister liet daarbij de 
kwestie van de leniging van de woningnood ten gevolge van inwoning en de 
bewoning van onvolwaardige woonruimte buiten beschouwing. Veel wijzer 
was men derhalve met dit antwoord van minister Vos omtrent de werkelijke 
bouwprestaties in 1948 niet geworden. In een aantal kwesties nam minister 
Vos het gebruikelijke middel van het nader onderzoek als verweer te baat. Ten 
Hagen (PvdA) toonde zich bijvoorbeeld weinig tevreden met de houding van 
de minister in het vraagstuk van de decentralisatie van de ambtelijke bemoeie
nissen rondom de bouw. Minister Vos meende dat de kwestie van de over
dracht van bevoegdheden aan gemeenten, die niet daartoe waren uitgerust, 
nader onderzocht moest worden. In dezelfde richting ging zijn reactie op de 
nadere vragen van IJsselmuiden (KVP) betreffende de toelating van bijzondere 
(zoals katholieke) woningbouwverenigingen. Minister Vos had in zijn eerste 
antwoord aan de Kamer het standpunt ingenomen dat, in het geval katholie
ken al in besturen zaten van niet-katholieke verenigingen, hem een aparte 
woningbouwvereniging van katholieke signatuur in een confessioneel gemeng
de stad wat overbodig leek. In tweede termijn liet hij weten dat de kwestie 
maar door de staatscommissie tot herziening van de Woningwet moest worden 
bestudeerd. Met deze reacties op de Kamervragen in tweede termijn had 
minister Vos kennelijk voldoende de huisvestingsproblematiek van dat mo
ment in kaart gebracht dan wel deze op politiek-gevoelige punten weten te 
omzeilen: zijn begroting werd zonder hoofdelijke stemming door de Tweede 
Kamer op 29 januari 1948 aanvaard.105

De antwoorden met de harde cijfers over de woningproduktie zvorden eindelijk door 
minister In 't Veld aan de Eerste Kamer gegeven

De Eerste Kamer was, blijkens het uitgebrachte Voorlopig Verslag op de 
begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948, met grote zorg 
vervuld over het woningtekort. Verscheidene senatoren stelden de tekorten 
aan materiaal, arbeidskrachten en kapitaal aan de orde. Wat deed de regering 
om op deze terreinen vooruitgang te boeken? Zo werd gesuggereerd om 
bijscholing van arbeidskrachten tot vakbekwame bouwvakarbeiders als werk 
te belonen, om tariefloon in te voeren en om in de zomer langer werken 
mogelijk te maken. Het kostenpeil diende omlaag te worden gebracht, onder 
meer door verlaging van de bouwnormen voor woningen. De overheid moest 
stappen ondernemen om particulieren over te halen te bouwen, onder meer 
door wijziging van de Financieringsregeling Woningbouw 1947. Bijzondere 
aandacht werd gevraagd voor een getroffen gebied als Zeeland en voor een 
categorie als die van de grote gezinnen. Wat dacht de minister te doen aan
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het vraagstuk van de spanning tussen de gerechtvaardigde huren voor oud 
bezit en voor nieuwbouw? Minister In 't Veld, pas aangetreden, was in zijn 
antwoord aan de Eerste Kamer openhartig. Hoewel een jaarlijkse produktie 
van 60.000 a 70.000 woningen noodzakelijk was om het tekort aan woningen 
binnen redelijke tijd in te lopen, zou deze produktie door de moeilijke arbeids- 
en materiaalpositie voorlopig niet mogelijk zijn. De arbeidsproduktiviteit lag 
daarbij nog op 65%. Voor 1948 schatte de minister de produktie op 30.000 
woningen (eventueel dubbel te bewonen) en voor 1949 op 37.500 minimaal. 
De minister zag geen kans verbetering te brengen in de produktie in eigen 
land van bouwmaterialen. Wel was een commissie tot modernisering en 
rationalisering van de steenindustrie door de minister van Economische Zaken 
ingesteld en waren woningcontingenten voor de arbeiders in de steenfabrieken 
ter beschikking gesteld. Op de Rijkswerkplaatsen voor Vakontwikkeling waren 
in 1947 2.000 personen opgeleid voor het bouwbedrijf. De loondervingsvergoe- 
ding was voor deelnemers aan cursussen opgetrokken. Met tariefbeloning zou 
een experiment worden gewaagd, zij het onder strikte controle om ervoor te 
waken dat hogere lonen werden betaald zonder evenredige verhoogde presta
ties. De Arbeidsinspectie nam met instemming van de minister van Sociale 
Zaken een ruimer standpunt in ten aanzien van het verlenen van overwerkver- 
gunningen in het geval van voor de volksbelangen vitale bedrijven. Daaronder 
nam het bouwbedrijf de eerste plaats in. Inzake de financiering van de wo
ningwetbouw kon de minister bekend maken dat de rijksfondsen en -instellin
gen inmiddels 250 miljoen gulden beschikbaar hadden gesteld om de gemeen
tebesturen te helpen. De herziening van de Financieringsregeling Woningbouw
1947 was onder weg. De minister was bereid onderzoek te starten naar de 
verlaging van de bouwkosten. De prijsnorm voor woningen (35 gulden per 
m3) zou gedifferentieerd worden, zoals naar hoog- of laagbouw, zware of lichte 
fundering, platte daken of kappen. De minister streefde naar opheffing van 
de kostbare distributie van bouwmaterialen. De bouwkosten konden volgens 
hem in de hand worden gehouden door het vergunningenstelsel. De minister 
kondigde verder aan dat -  ervan uitgaande dat naast woningbouw ook de 
bouw van fabrieksgebouwen en dergelijke absoluut noodzakelijk was -  
bouwwerken op het terrein van nijverheid, handel en verkeer, die geen 
belangrijke bijdrage aan de economie van het land leverden, zouden worden 
afgewezen; bouwwerken van culturele strekking zouden moeten worden 
uitgesteld en een minimum-behoefte aan ziekenhuizen, kerken en scholen zou 
moeten worden verzorgd. Met deze aankondigingen en beslissingen had In 
't Veld een programma afgekondigd, dat de critici de mond moest snoeren. 
In 't Veld schroomde niet om bepaalde kritiek van de Eerste Kamer onder zijn 
fileermes aan stukken te snijden. Uit een staatje met cijfers omtrent de woning- 
bezetting van Zeeland in vergelijking met die van Utrecht bleek Zeeland er 
zelfs beter voor te staan. De huisvesting van grote gezinnen had zijn volle 
aandacht, maar ook niet meer dan dat. Rationalisatie van de bouw werd 
bevorderd, rekening houdend met de deviezenkosten aan overname van
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systemen verbonden (dus zuinig aan). De inschakeling van gemeentebesturen 
in het bouwbeleid bleef zijn streven, maar de minister schreef wel dat het 
noodzakelijk was dat gemeentebesturen ook zelf die inschakeling en verant
woordelijkheid wensten. De minister liet ook weten het bestaande woning
bestand intensiever te doen bewonen (grote gezinnen in woningen van gewone 
gezinnen; kleine gezinnen in kleinere woningen) in plaats van een algehele 
versobering in de bouw toe te willen passen. De minister stelde tenslotte ook 
dat aan huurverhoging met ernst onder ogen moest worden gezien, onder 
meer om de achterstand in het onderhoud van de woningen te kunnen weg
werken. In 't Veld gold als een wat cynisch man en het klonk door in deze met 
zijn staf opgezette Memorie van Antwoord. Duidelijk was dit stuk daarmee 
overigens wel.106

In het debat in de Eerste Kamer over de begroting van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting voor 1948 stond de woningnood voorop. Het was voor 
Woudenberg (PvdA) dan ook geen gemakkelijke positie: de nieuwe eigen 
minister vriendelijk verwelkomen en tegelijk de ontevredenheid in het land 
op het terrein van de woningbouw ventileren. Hij had dan ook veel woorden 
nodig! Woudenberg constateerde dat het departement minder goodwill bij de 
bevolking had dan als minimum nodig was, ook al werd door iedereen die 
bij het beleid was betrokken beseft dat er grote moeilijkheden waren op het 
terrein van materialen, arbeidskrachten en financiën (deviezen). De cijfers voor 
de woningproduktie vormden evenwel nog niet de helft van het vereiste getal 
woningen om uit de misère te komen. De wetenschap dat zwart onderhoud 
en bouwen een nadeel ter grootte van 10.000 woningen per jaar vormde, was 
voor de senator reden om forse maatregelen ter bestrijding van dit euvel te 
vragen. Woudenberg verzette zich tegen de gedachte om het particulier 
initiatief meer bij de woningbouw te betrekken, vooral ook omdat nog te grote 
sommen aan rijksgelden voor de bouw nodig waren. Indien het om een 
tijdelijke zaak ging, die het woningpeil als zodanig niet zou aantasten, had 
Woudenberg geen bezwaar tegen het opsplitsen van woningen. Van een 
huurverhoging kon volgens hem alleen sprake zijn bij voldoende compensa
tie.107

Voor de KVP-fractie voerde Kraayvanger als eerste het woord over de 
problematiek van de volkshuisvesting. Zijn eerste vraag gold het bouwpro- 
gram voor 1948. Omdat na de kritiek op de uitvoering van het program voor 
1946 het bouwprogram voor 1947 intern was gebleven, lag het voor de hand 
te vragen of er een dergelijk program voor 1948 was en of dat program naar 
buiten zou worden gebracht. Kraayvanger deed verder wat suggesties om het 
bouwprogram op te voeren, want de woningbouw bleef volgens hem een 
zorgenkind. Zo bepleitte hij tariefloon terwille van de arbeidsproduktiviteit 
en beperking van de kostenstijgingen. Hij vond dat de reistijd te goed beloond 
werd, waardoor arbeiders er de voorkeur aan gaven elders te werken. Betere 
arbeidsvoorwaarden in de bouwsector moesten volgens hem het tekort aan 
arbeidskrachten tegengaan. Hij stelde voor om materiaalschaarste te bestrijden
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door gedurende enige maanden alle aanbestedingen stop te zetten en aldus 
materiaal te "sparen" voor hetgeen onder handen was. Verder moest naar zijn 
mening de particuliere woningbouw worden bevorderd. Dat de minister wilde 
bouwen naar de normen van 1939 had zijn instemming. Maar Kraayvanger 
achtte het wel van belang dat de minister bevorderde dat zo eenvoudig 
mogelijk gebouwd werd -  bijvoorbeeld door de gemeentebesturen te vragen 
met de bouwverordeningen daarnaar te streven -  in de strijd tegen de geste
gen bouwkosten. Hij was nieuwsgierig naar de effecten van de nieuwe bouw
methoden. Nijkamp (KVP) heeft in zijn bijdrage aan het debat nogmaals het 
grote belang van de woningbouw onderstreept, al moest er ook ruimte zijn 
voor de bouw van scholen en kerken. Van belang in de strijd tegen de woning
nood achtte dit Eerste Kamerlid het onderhoud aan de woningen om verkrot
ting van oude woningen te voorkomen. Het premiestelsel op de nieuwbouw 
kwam hem juist voor, maar hij achtte ook aanpassing van de huren van 
betekenis. Anders dan Kraayvanger ondersteunde hij de minister zonder enige 
reserve bij het vasthouden aan een behoorlijk woningpeil. Verlaging van dat 
peil -  beneden de standaard van 1939 -  achtte hij uit den boze: "Een kleine 
versnelling van het tempo zou daarmede te duur zijn gekocht." Verder vroeg 
hij aandacht voor woningbouw voor grote gezinnen en voor het vraagstuk van 
het eigen woningbezit bij de arbeiders.108

H.C. Nijkamp, KVP-Eerste Kamerlid J. Reijers, CHU-Eerste Kamerlid
(s. 6 febr. 1940). (s. 23 juli 1946).

(Foto's ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 b-c).

Reijers (CHU), die van de oppositionele woordvoerders het eerst zich liet 
horen, had weliswaar het nodige vertrouwen in de nieuwe bewindsman, maar 
tekende wel aan dat bij de woningbouw de situatie zo ernstig was dat alleen 
met drastische maatregelen iets te bereiken viel. Zo dienden naar zijn mening 
de bouwvakkers en de arbeiders in de woningmaterialen-industrie langere 
arbeidstijden te maken, zoals de mijnwerkers dat al hadden gedaan; overwerk 
moest volledig worden vrijgelaten; wellicht kon de Marshall-hulp op het
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terrein van de deviezen soelaas bieden. De particuliere woningbouw moest 
volgens hem alle ruimte krijgen. Zelfstandige handelingsbevoegdheid binnen 
de wet door de gemeentebesturen moest worden bevorderd, aldus Reijers. De 
rijksorganisatie op het terrein van de volkshuisvesting kon wat hem betrof ten 
dele met vervroegd pensioen gaan. Dat die rijksorganisatie volgens deze 
senator weinig doelmatig werkte zou zijn gebleken uit de geringe woningpro
duktie en de lange duur die met die produktie gemoeid was. De bouwverorde
ningen moesten worden aangepast bij de splitsing van woningen. De bouw 
van boerderijen moest worden bevorderd door een goede financieringsrege- 
ling. Een matige huurverhoging leek Reijers gewenst. Al zijn suggesties 
moesten bijdragen aan de bestrijding van het grootste euvel: de samenwoning. 
Reijers kwam tot een fraai slot aan zijn betoog: "Op kerkelijk gebied, ..., 
spreekt men van drie leerstukken: ellende, verlossing, dankbaarheid. Ten 
opzichte van samenwoningen is het leerstuk der ellende onuitputtelijk, de 
verlossing komt zelden en de dankbaarheid nooit, tenzij deze Minister kans 
ziet deze woninglozen aan een mogelijkheid van leven in eigen gezinsverband 
te helpen, dan verdient hij ten volle de dankbaarheid van het vaderland."109 
Hommes (ARP) beperkte zich vervolgens tot een sombere schets van de 
toestand op het gebied van de woningproduktie. Hij gaf wel toe dat het geen 
zin had hiervoor de minister met scherpe kritiek aan te spreken: ook de 
minister kon ijzer niet met handen breken. Het kwam er op neer dat hij 
decentralisatie, inschakeling van het particulier initiatief en oriëntatie op vóór 
de oorlog aanvaarde standaarden voor de bouw bepleitte. De liberaal Zegering 
Hadders vroeg aandacht voor de bouw van bedrijfsruimten en scholen. Hij 
meende dat de woningbouw goedkoper kon worden opgezet door soberder 
bouwstandaarden en door inschakeling van particuliere bouwondernemingen. 
De minister diende volgens hem ook te zorgen dat de financieringsregeling 
voor de particuliere bouwers en de politie van de huis- en grondeigenaren 
werden verbeterd. Ook moesten de kosten voor het onderhoud van woningen 
realistischer worden ingeschat en de overige kosten (verhoging van allerlei 
belastingtarieven, zoals de grondbelasting) worden doorberekend, zodat de 
huren daarnaar konden worden opgesteld. Verder noemde Zegering Hadders 
de ambtenarij en de onvoldoende financieringsregelingen als blokkades in de 
woningbouw. Opmerkelijk was zijn pleidooi om ook de staatsbossen in 
aanmerking te laten komen voor onteigeningen ten behoeve van uitbreidings
plannen voor verkeersdoeleinden, woningbouw of bedrijfsterreinen. De 
communist Brandenburg had zijn gehele redevoering afgestemd op de tegen
stelling tussen de door een parlementaire meerderheid gebillijkte uitgaven voor 
Oorlog en Marine en de alom betreurde achterstand in de woningbouwpro
duktie. Hij merkte op dat de suppletoire begroting van Oorlog voor 1948 
voldoende was om ca. 1.800 goede arbeiderswoningen te bouwen. Verder wees 
hij erop dat voor de bouw van kazernes meer geld was uitgetrokken dan voor 
de bouw van scholen en ziekenhuizen. Deze keuzes waren een gevolg van het 
regeringsbeleid, niet van allerlei externe factoren. Brandenburg gaf wel toe dat
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het onmogelijk was om plotseling 80.000 woningen per jaar te halen, maar hij 
achtte het wel mogelijk een getal van 50.000 woningen per jaar te realiseren. 
Voorwaarden daarvoor waren volgens hem een goede beloning van bouwvak
arbeiders, voorrang aan de woningbouw boven allerlei luxueuze bedrijfsgebou
wen (zoals het door hem verfoeide Groothandelsgebouw in Rotterdam) en 
actieve bestrijding van de zogeheten zwarte bouw. Dat het moeilijk was allerlei 
kleine verbouwingen te controleren wilde Brandenburg aanvaarden, maar het 
ging soms om grote verbouwingen die vrijwel op complete nieuwbouw 
neerkwamen. Dat moest toch opvallen? Verder bepleitte hij de nodige ruimte 
voor het onderhoud van gemeente- en verenigingenswoningen. Zijn fractie
genoot Hermans wees nog eens op het smijten van miljoenen guldens in een 
bodemloze put -  de militaire uitgaven -  met een schamele rest voor een be
hoorlijke huisvesting. Door het uitblijven van een goede woningbouw dreigde 
volgens hem de volkskracht te worden aangetast. Zijn betoog gold vooral de 
woningbehoefte in het zwaar getroffen Limburg.110

Minister In 't Veld moest mededelen dat het bouwprogram-1948 nog niet 
was vastgesteld, maar hij wilde wel globaal aangeven waar het om ging. Het 
totale bouwvolume voor 1948 zou volgens de minister 1.050 miljoen gulden 
bedragen, waarvan ca. 300 miljoen voor de woningbouw was uitgetrokken. 
In deze cijfers was rekening gehouden met de positieve effecten van de 
Marshall-hulp. Het bouwprogram-1948 sloot ook de openbare werken, die de 
bouw begeleiden, in, zoals aanleg van straten en rioleringen. Dat fabrieks
gebouwen en dergelijke noodzakelijk waren sprak voor deze minister vanzelf, 
vooral ook uit de overweging om het industrialisatieprogram te verwezenlij
ken en daardoor een evenwichtige betalingsbalans in 1952 te bereiken. De 
door Brandenburg (CPN) opgeworpen kwestie van de nieuwe bankgebouwen 
in Rotterdam beschouwde de minister als een voor hem voldongen feit. Men 
had volgens hem bij de bouw van deze zaken de idee gehad om het hart van 
Rotterdam weer te laten kloppen, maar de minister liet doorschemeren dat de 
bouw van banken voor dat doel zeer kwestieus was. In ieder geval zou in 
1948 minder aan dat soort nieuwbouw worden besteed. De verdeling over de 
provincies had aanvankelijk geleid tot een toewijzing van 200 woningen voor
1948 aan Zeeland, gezien de niet sterk stijgende bevolking aldaar. Echter, op 
grond van de bijzondere positie van Zeeland ten gevolge van de oorlog, was 
dit aantal -  naar de minister kon mededelen -  opgevoerd tot 1.000. De 
minister had de 150 Finse pre-fab-woningen, die in Oostburg zouden worden 
gebouwd, als een extra gebaar niet onder dit contingent gebracht. Bij de 
landelijke verdeling van het bouwvolume van woningen werden de provin
ciale besturen betrokken, maar de minister besliste, aldus In 't Veld. De 
verdeling over de gemeenten wilde de minister evenwel laten aan G.S., waar 
tot dan toe overleg werd vereist tussen G.S. en de hoofdingenieur-directeur 
van het Provinciale Bureau van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Bekeken 
zou worden hoe een dergelijke decentralisatie zou kunnen worden bereikt bij 
de bouw van scholen en boerderijen. De voortgang in de bouw werd volgens
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Bij de behandeling van de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1948 in de 
Eerste Kamer was door J. Brandenburg (CPN) de bouw van bankgebouwen in Rotterdam 
gehekeld, gelet op het schrijnende gebrek aan woningen. Minister In 't Veld (PvdA) liet in 
zijn antwoord aan deze senator doorklinken het met deze kritiek wel eens te kunnen zijn. Al 
eerder waren in beide Kamers van de Staten-Generaal door woordvoerders van uiteenlopen
de politieke richtingen kanttekeningen geplaatst bij de bouw van niet-noodzakelijk geachte 
gebouwen als dancings, bioscopen en andere minder primair benodigde gebouwen. De 
ergernis van Brandenburg betrof de nieuwbouw van de Robaver/Rotterdamse Bank NV aan 
de Coolsingel in Rotterdam (links op deze foto uit 1947 in aanbouw) in het -  op restanten 
van de vooroorlogse stad na -  verder nog lege hart van de stad. Deze nieuwbouw was kort 
na de bevrijding ter hand genomen; verlof daartoe was verleend vanuit de veronderstelling 
dat het gebouw noodzakelijk was voor het doen herleven van de economie van de stad. Het 
gebouw, thans ABN/Amro-bank, kon spoedig worden opgeleverd (1948). Bepaald was 
inmiddels wel dat delen van het gebouw moesten worden verhuurd aan andere bedrijven 
die om ruimte verlegen zaten en dat noodwinkels (zie de foto) voor het gebouw moesten 
kunnen worden gebouwd. De commotie over deze bouw, terwijl een deel van de eigen 
bevolking niet eens een fatsoenlijk onderkomen had, heeft tenslotte er mede toe geleid dat 
er veel duidelijker prioriteiten voor het bouwprogramma zijn gesteld, zowel op landelijk als 
op locaal niveau. (Foto Cas Oorthuys/Nederlands Fotoarchief Rotterdam)
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De binnenstad van Rotterdam, vijf jaar na de bevrijding (zomer 1950). (Foto KLM Aerocarto- 
Amhem)

Aan de Coolsingel staat massief de enige voltooide nieuwbouw aldaar na de oorlog, het op 
de voorgaande pagina omschreven gebouw van de Robaver/Rotterdamse Bank NV.(l) Aan 
dezelfde zijde van de Coolsingel is, tegenover het vooroorlogse Postkantoor (naast het 
stadhuis), het skelet van de Amsterdamse Bank NV te onderscheiden, waarvan de afbouw 
werd gestaakt.(2) Tussen het naast het Postkantoor gelegen Beursgebouw (1936) en de ruïne 
van de St. Laurenskerk is de nieuwbouw van Vroom-en-Dreesmann te onderscheiden.(3) 
Verder zijn slechts enkele nieuwe winkels neergezet.(4) De rest van het stadshart is nog leeg. 
De in 1950 tot stand gekomen Wet op de Materiële Oorlogsschaden (Band B van de serie- 
Beel, hoofdstuk IV, par.II.3.a) en de Wederopbouwwet (zie in dit hoofdstuk: par.II.d en III.c.4) 
moesten, samen met de gestegen welvaart en de optimistischer toekomstverwachtingen, de 
weg banen voor investeringen in de wederopbouw van de binnenstad. (Vgl. E. Roelofsz, De 
xoederopbouw van Rotterdam 1940-1950, pp.185-188) Daarbij kwam de regeling van de eigendom 
van appartementen voor eigenaren-bewoners (in dit hoofdstuk: par.III.c.3) goed van pas.
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de minister nog steeds geremd door het gebrek aan materialen (baksteen; 
cement, waarvan de helft tegen harde deviezen moest worden geïmporteerd 
en grotere hoeveelheden nodig waren voor de montagebouw) en arbeids
krachten. De "zwarte" bouw werd volgens In 't Veld zwaar overdreven. Wel 
gaf de minister senator Brandenburg gelijk dat de gemeenten alerter konden 
zijn. De minister dacht er aan om "zwarte" aannemers voor enige tijd te doen 
uitsluiten van mededinging. Zoals Brandenburg bepleit had, wilde In 't Veld 
komen tot betere arbeidsvoorwaarden voor de bouwvakkers. Men moest 
echter volgens hem wel bedenken dat het aantal bouwvakarbeiders in Neder
land vergeleken met de jaren voor de oorlog (en in percentage van de wer
kende bevolking met het buitenland) was teruggelopen. Veel zou het derhalve 
allemaal niet uithalen, was de boodschap van de minister, die niettemin 
meende dat voor 1948 gerekend moest worden op 30.000 gereed gekomen 
woningen, een veel beter resultaat dan in 1947. De bouw van gezinswoningen 
was gesteld op een inhoud van 260 m3, met uitschieters daarboven voor de 
grote gezinnen. De minister kwam Kraayvanger tegemoet met zijn toezegging 
om het individuele verantwoordelijkheidsbesef te versterken en derhalve waar 
mogelijk de bouwnijverheid zelf meer vrijheid te laten. De suggestie van de 
aanbesteding voor enige maanden stop te zetten achtte de minister uit psy
chologische overwegingen niet wel mogelijk. Wel was hij bereid met de VNG 
overleg te gaan voeren om te komen tot coördinatie van de gemeentelijke 
bouwverordeningen, die in sommige gevallen uitgingen boven de eisen van 
1939. Van opruiming van krotten zou voorlopig niet veel komen. De minister 
hoopte vooral door middel van 20.000 tot 30.000 montagewoningen per jaar
-  naast de ca. 30.000 traditioneel gebouwde woningen -  de beoogde produktie 
van een minimum van ca. 60.000 woningen per jaar voor een periode van 10 
jaar te bereiken. Die montagebouw begon enigszins op gang te komen (269 
woningen gereed; 2200 in uitvoering; over 4681 was overeenstemming be
reikt), maar de minister liet wel weten dat hij esthetische bezwaren had tegen 
de gereed gekomen complexen, zoals in Rotterdam. Wat de levensduur betrof, 
zouden die montagewoningen zeker niet voor de bakstenen woningen onder
doen, aldus de minister. In 't Veld ging ervan uit dat de vraag naar woningen 
ten gevolge van de daling van het aantal huwelijken na de hausse kort na de 
oorlog zou dalen. Hij toonde zich niet onder de indruk van het aantal huwe
lijken zoals Vos: "Ik denk, dat dit aan het feit ligt, dat minister Vos vrijgezel 
is en blijkbaar voor het huwelijk een zekere afschrik heeft." Grotere proble
men zag de minister in de toekomst bij de financiering van de woningbouw. 
De centrale overheid probeerde door middel van het renteverschil de gemeen
ten te dwingen voor de voorschotten voor de woningwetbouw zelf bronnen 
aan te boren voor deze financiering. Geleidelijke huurverhogingen moesten 
de overheid volgens de minister op termijn ontslaan van de verplichtingen tot 
steun bij de financiering van de onrendabele top. Die huurverhoging moest 
uiteraard worden bezien in het kader van de algemene lonen- en prijzenpoli
tiek. De spanning tussen lonen en prijzen moest worden erkend, maar de
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minister voegde er wel aan toe dat ook de huiseigenaren zaten met een 
spanning tussen de huren en de gestegen kosten van bouw en onderhoud. 
Bovendien was de minister ervan overtuigd dat de arbeiders ca. 1 /6  tot 1 /7  
deel van het loon voor hun woning opzij zouden moeten leggen: "Dat is op 
het ogenblik niet het geval en wanneer dit een blijvende toestand zou zijn, 
spruiten daaruit grote gevaren voort, want dan zal het ook in later tijd heel 
moeilijk worden om de scheef getrokken verhouding weer recht te krijgen". 
Bij een verkeerd beleid op dit punt voorzag de minister dat tot in lengte van 
jaren het Rijk toeslagen zou moeten geven op de huren dan wel het woning- 
peil zou moeten drukken. Alleen door behoorlijke huren was een hoge stan
daard aan woningbouw volgens hem mogelijk. De bouw van boerderijen was, 
zo erkende de minister, achtergebleven. Aan de andere kant vond hij dat de 
kritiek op het Bureau Wederopbouw Boerderijen onterecht was geweest. Dat 
ook op dat terrein naar normale verhoudingen zou moeten worden gekoerst 
en betrokkenen meer inspraak zou moeten worden verleend, sprak voor de 
minister vanzelf. Tot slot achtte de minister zich gesteund door een toegewijd 
ambtenarencorps, door actieve bestuurders op provinciaal en lokaal niveau, 
door een goede samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
en door het vertrouwen van de Kamers, zodat hij aan het slot van zijn betoog 
meende: "Niettegenstaande alle moeilijkheden, het zal waarachtig wel 
gaan."111

Het betoog in de Eerste Kamer, dat de geroutineerde bestuurder In 't Veld 
ten beste had gegeven, moet vrijwel iedereen tevreden hebben gesteld. Hij had 
geen socialistische stokpaardjes bereden; illusies had hij de senaat niet gelaten. 
Zulks bleek nog eens te meer in de korte duplieken tussen senator Branden
burg (CPN) en de minister. Een geweldige sprong voorwaarts in de woning
bouw achtte de minister blijkens dit debatje op korte termijn onmogelijk: zelfs 
bij voldoende arbeidskrachten, waren die arbeidskrachten naar zijn inschatting 
ook nodig voor de bouw van andere gebouwen dan woningcomplexen; het 
materiaalgebrek bepaalde hoe dan ook het bouwprogram. Verhoging van het 
aantal woningen achtte de minister alleen mogelijk via montagebouw en die 
bouw was kostbaar (deviezen voor cement en licenties). In 't Veld sloot niet 
uit dat de Marshall-hulp op dat laatste punt soelaas kon bieden. Opmerkelijk 
was in dit debatje dat bleek dat Brandenburg de stelling van In 't Veld omtrent 
de reservering van een bepaald gedeelte van het loon voor huur bevestigde. 
In 't Veld constateerde dan ook dat "wij niet zo heel erg van elkaar staan". 
Dat bleek ook uit de eindstemming: het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard.112

In het begin van dit hoofdstuk (par.I.c.2) is al vermeld dat het kabinet onge
veer tegelijkertijd de prioriteiten voor de bouw vaststelde, waarbij de wo
ningbouw nadrukkelijk voorop werd gesteld. Het beslag van de overheid op 
het bouwvolume zou worden teruggedrongen. Extra middelen zouden worden 
vrijgemaakt om de bouw ondanks de deviezenschaarste voort te laten gaan 
(import van de benodigde cement). Minister In 't Veld heeft zich sterk gemaakt
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om de woningbouw hoe dan ook op het voorziene peil te houden. Het gevolg 
was dat in 1948 meer dan de geschatte 30.000 woningen -  namelijk 36.269 -  
ter beschikking kwamen voor de woningmarkt, een veelvoud van het magere 
resultaat van 1947 (9.243). Daarmee was dan toch de opmaat gegeven voor een 
woningproduktie die de woningnood daadwerkelijk zou kunnen terugdringen. 
De signalen vanuit de maatschappij over die woningnood, zoals doorgegeven 
via de Staten-Generaal, waren dan toch gehoord en begrepen: het parlement 
had op dit terrein zijn waarde bewezen.

c. De wetgevende arbeid inzake de volkshuisvesting 1946-1948
Van de in deze subparagraaf te vermelden voorgenomen wettelijke regelin

gen is slechts één ontwerp van wet direct voor verantwooordelijkheid geko
men van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting: de Herziening 
van de Woningwet-1901. Dit ontwerp van wet moest echter onder druk van 
de Tweede Kamer worden ingetrokken. De overige wetsontwerpen op het 
terrein van de volkshuisvesting in de periode 1946-1948, die het Staatsblad 
hebben gehaald, kwamen voor verantwoordelijkheid van verschillende minis
ters: het ontwerp Voorlopige Voorzieningen Bouwspaarkassen (Bouwkassen- 
wet-1946) werd door de minister van Financiën als eerstverantwoordelijke 
ondertekend; het wetsontwerp ter bevordering van de doelmatige verdeling 
van de woongelegenheid (Woonruimtewet-1947) kwam voor rekening van de 
minister van Binnenlandse Zaken; de minister van Justitie -  met de minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting als tweede verantwoordelijke bewinds
man -  nam de eerste verantwoordelijkheid op zich voor het wetsontwerp 
inzake voorzieningen voor de eigendom van appartementen (Appartementen- 
wet-1951).

De Bouwkassenwet-1946 poogde het kaf van het koren bij de bouwspaarkas
sen door een vergunningensysteem onder toezicht van de Verzekeringskamer 
te scheiden en daarmee het eigen woningbezit voor "de kleine man" veilig te 
stellen. Waar in andere landen het bouwkaswezen -  door coöperatief sparen 
hypotheekverlening, veelal op niet-commerciële basis, bevorderen -  een hoge 
vlucht had genomen en door wetgeving was veilig gesteld, was in Nederland 
dit systeem pas in de jaren '30 tot ontwikkeling gekomen en onder en kort na 
de oorlog als spaarmogelijkheid-met uitzicht-op-woningbouw bij het publiek 
in de smaak gevallen, met alle ook nadelige gevolgen vandien. Nederland 
diende, precies als in andere landen was geschied, het bouwkaswezen aan 
toezicht te onderwerpen om de kleine spaarder en de particuliere woningbouw 
in de toekomst te beschermen. In afwachting van een definitieve regeling van 
het bouwkaswezen moest een voorlopige voorziening op dit terrein uitkomst 
bieden. Het tij voor de bouwkassen in Nederland verliep echter al spoedig, 
zodat een definitieve regeling is uitgebleven. De wet van 1946 is inmiddels 
ingetrokken.

De belangrijkste wet op het gebied van de volkshuisvesting uit het tijdvak- 
Beel 1946-1948 is de Woonruimtewet-1947 geworden. Deze wet verving eerdere
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noodregelingen op het gebied van de vordering van woonruimten. Ter bevor
dering van de doelmatige verdeling van de bestaande woonruimte werd een 
vergunningenstelsel voor het gebruik van woonruimten en de bevoegdheid 
tot het vorderen van woonruimte bij het college van Burgemeester en Wet
houders gelegd. Deze ver in het privéleven van de burgers ingrijpende wet
-  inwoning! -  heeft tientallen jaren gegolden en kan als een van de meest 
gehate, maar onontkoombare regelingen uit het tijdvak-Beel worden be
schouwd. Het overleg tussen regering en volksvertegenwoordiging heeft -  
dank zij vooral de eendrachtige samenwerking tussen oppositie (ter rechter
zijde vooral) en coalitie (met name de KVP) -  het wetsontwerp nog enigszins 
bijgeschaafd tot een in de bestuurlijke gewoonten van Nederland passende 
wet. Maar de voor de Eerste Kamer slechts als noodvoorziening in de bestaan
de woningnood acceptabele wettelijke regeling is pas met de inwerkingtreding 
van de Huisvestingswet-1992, namelijk op 1 juli 1993, definitief ingetrokken. 
Weliswaar werd de Woonruimtewet-1947 tussen 1969-1974 voor grote delen 
van Nederland buiten werking gesteld toen het huisvestingsbeleid kon worden 
geliberaliseerd, vervolgens moest deze wet toch nog in enkele gemeenten te 
hulp worden geroepen ter bestrijding van leegstand. Een wet derhalve met 
historie.

Niet onbelangrijk voor de volkshuisvesting was de wettelijke regeling van 
de eigendom van appartementen. Het Burgerlijk Wetboek voorzag niet in een 
duidelijke regeling van deze materie. Naar buitenlands voorbeeld moest een 
wettelijke voorziening voor deze eigendom worden getroffen, toen bleek dat 
met name in Rotterdam bij de wederopbouw een dergelijke voorziening werd 
gemist. Verwacht werd dat de eigenaren van veel door de oorlog verwoeste 
panden, noch financieel -  ten gevolge van de oorlogsschadevergoeding - , noch 
materieel -  ten gevolge van materiële en stedebouwkundige eisen - ,  anders 
dan als eigenaren van delen van woongebouwen (met kantoren en winkels) 
zouden kunnen optreden. Om te voorkomen dat wettelijke onvolkomenheden 
de wederopbouw in Rotterdam en de bouw elders zouden vertragen of 
belemmeren heeft de regering gemeend het B.W. te moeten aanvullen ter 
regeling van de eigendom van appartementen. Met de parlementaire behande
ling van dit wetsvoorstel ging nogal wat tijd heen, omdat de regering de 
suggestie van de Tweede Kamer om het voorstel aan een deskundig oordeel 
te onderwerpen heeft gevolgd. Nadat het voorstel conform het externe advies 
geheel was omgewerkt, kon de bijval van de Kamers worden verkregen 
(Appartementenwet-1951).

Tenslotte moet hier de poging tot herziening van de Woningwet-1901 
worden beschreven. Zoals al beschreven in par. II.d van dit hoofdstuk heeft 
de regering een tijdelijke regeling, in afwachting van de definitieve herziening 
van de Woningwet-1901, voorgesteld, waarbij provincies en gemeenten onder 
de supervisie van de centrale overheid zouden worden ingeschakeld bij de 
uitvoering van het Rijksbouwprogramma, terwijl tevens de financiële steun 
van de overheid bij de door particulieren geëntameerde bouw zou worden
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geregeld. Spoedig moest de nieuwe bewindsman van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting, In 't Veld, bespeuren dat noch dit wetsontwerp, noch het 
kort nadien ingediende ontwerp voor een wettelijke regeling van de weder
opbouw op enige steun van de volksvertegenwoordiging kon rekenen. De 
opzet van beide ontwerpen dateerde duidelijk uit de tijd van het na-oorlogse 
centralisme bij de aanpak van de problemen, waartegen het parlement zich 
steeds meer te weer stelde. De minister moest bakzeil halen en beloofde een 
nieuw ontwerp van wet in te zullen dienen, dat beide ontwerpen in de door 
de volksvertegenwoordiging voorgestane gedecentraliseerde en waar nodig 
aan parlementaire controle bij de uitvoering onderworpen opzet zou vereni
gen. De ministeriële tegemoetkoming symboliseerde de afsluiting van een 
tijdvak op het gebied van de wederopbouw en de volkshuisvesting, dat van 
het centrale gezag, centrale planning en centrale controle.

1. Wet Voorlopige Voorzienmgen Bouivkassen
Een onderwerp dat thuis hoort in het hoofdstuk Wederopbouw en Volks

huisvesting, hoewel het formeel moet worden gerekend tot de zorg van de 
minister van Financiën, is de Wet Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen. 
Bouwspaarkassen zijn publiekrechterlijke of privaatrechtelijke instellingen, die 
van het sluiten of afwikkelen van bouwkasovereenkomsten hun bedrijf maken. 
Deze overeenkomsten houden in dat men tegen ontvangst van een spaarbijdra- 
ge en een bijdrage in de kosten, in welke vorm en onder welke naam ook, op 
een uit het werkplan der instelling voortvloeiend tijdstip een geldsom (bouw- 
kapitaal: spaartegoed en hypothecaire lening) ter beschikking krijgt, welke, 
voor zover deze het totaal der gestorte spaarbijdragen overtreft, wordt ver
strekt rechtstreeks dan wel niet rechtstreeks in de vorm van een hypothecaire 
lening. De opzet van bouwspaarkassen is om door coöperatief sparen de 
deelnemers eerder een eigen huis te doen toekomen dan individueel mogelijk 
was geweest, derhalve een soort volkshypotheekbanken met spaarafdeling. 
Onderscheiden moeten worden bouwkassen met het renteloze stelsel (zonder 
toevoeging van middelen van niet-deelnemers worden aan de deelnemers 
renteloze hypothecaire leningen verstrekt) en met het renterekenende stelsel 
(in dit stelsel worden ook gelden van niet-deelnemers aangetrokken). In 
Engeland kwam al in 1781 de eerste Building Society tot stand; wetgeving ter 
regulering van het bouwkassenwezen in Engeland werd in 1836 en 1874 
(Building Societies Act) uitgevaardigd. Controle namens het parlement op de 
bouwkassen werd krachtens laatstgenoemde wet uitgeoefend door een admini
strateur, die de bouwkassen jaarlijks controleerde op zaken als de deposito's, 
reservefondsen en verstrekte hypotheken. De Building Societies, aanvankelijk 
slechts interessant voor de kleine spaarder, waren in hun voorwaarden in het 
algemeen gunstiger dan de normale hypotheekvers trekkende instellingen en 
zeer succesvol in de bevordering van het eigen woningbezit onder brede lagen 
van de bevolking (twee-derde van het totaal aantal tussen 1918-1938 gestichte 
woningen was gefinancierd door deze instellingen). Naar Brits voorbeeld
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kwamen ook in de V.S. dergelijke bouwspaarkassen tot ontwikkeling (Building 
and Loan Assoeiation). In reactie op de grote woningnood na de Eerste 
Wereldoorlog en de ongunstige voorwaarden, die de traditionele hypotheek
banken voor hypothecair krediet stelden, kwamen in Duitsland in de jaren '20 
idealistisch opgezette bouwspaarkassen tot ontwikkeling. Deze beweging had 
zoveel succes -  ondanks de zakelijk debacles van veel bouwkassen in Duits
land -  dat spaarbanken er toe overgingen eigen bouwspaarkassen in het leven 
te roepen. In 1931 kwam in Duitsland wetgeving betreffende de bouwspaar
kassen tot stand, waarin een concessiesysteem onder een "Reichsaufsichtsamt 
für Privatversicherung" in het leven werd geroepen. De bouwspaarkassen 
werden in Duitsland door de overheid in de jaren '30 direct en indirect (fiscale 
vrijstelingen voor spaarders) gesteund in het kader van de werkgelegenheids- 
politiek. De ideële grondslag van het systeem -  onderlinge hulpverlening, 
bevordering van de spaarzin, renteloze of laag rentende hypothecaire niet- 
opzegbare kredieten -  raakte op de achtergrond. Daar in Nederland de 
industriële ontwikkeling later dan in de genoemde landen was begonnen, 
kwam het vraagstuk van de voorziening in woningen voor brede lagen van 
de bevolking bij gevolg ook later dan in deze landen aan de orde. De wijze 
waarop van overheidswege de woningnood werd aangepakt (uitvoering 
Woningwet-1902) en het gemak waarmee in Nederland hypothecair krediet 
op redelijke voorwaarden kon worden verkregen, zorgden er voor dat in 
Nederland de behoefte aan bouwspaarkassen pas laat werd gevoeld. Na een 
eerste aanzet van het r.k. Werkliedenverbond via de Coöperatieve Levensver
zekeringmaatschappij Concordia (1924-1934), gestaakt op last van de Verzeke
ringskamer, werd in 1932 naar Duits model in Roermond de eerste bouwspaar- 
kas "Eigen Huis en Hof" gesticht. Vervolgens kwam een wildgroei van 
stichtingen, coöperatieve fondsen en naamloze vennootschappen op gang.113 
Was de belangstelling voor deze vorm van sparen voor de oorlog verminderd, 
onder en kort na de oorlog waren de omstandigheden voor dit systeem 
gunstig door de hoge liquiditeit en gebrek aan beleggings- dan wel bestedings
mogelijkheden. Per 31 oktober 1942 bestonden er in Nederland 24 bouwkassen, 
met een eigen kapitaal van ruim 9 ton en reserves van meer dan 4 ton; in een 
jaar tijd (1941-1942) waren de bouwkascontracten meer dan verdubbeld (van 
7.303 op 15.294). De oorlogssituatie dwong de overheid het financiële verkeer 
onder algehele controle te brengen om tomeloze inflatie bij de schaarste aan 
goederen te voorkomen. Naar aanleiding van het Eerste Uitvoeringsbesluit 
Banken (Nederlandsche Staatscourant, 4 juni 1943, nr. 107) had De Nederlandsche 
Bank bij schrijven van 21 juli 1943 alle toentertijd werkzame bouwkassen het 
sluiten van nieuwe bouwkascontracten verboden in afwachting van nadere 
regelingen. Ofschoon deze maatregel op basis van het Besluit Bezettingsmaat- 
regelen (Stb. 1944, E.93), art. 2, van kracht bleef, miste het iedere sanctie, 
omdat het genoemde Eerste Uitvoeringsbesluit Banken -  waarop deze bezet- 
tingsbeslissing steunde -  was vervallen. Bovendien bleven nieuwe bouwkassen 
buiten schot, hetgeen onbillijkheden schiep tegenover "oude" kassen. Er was
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derhalve alle reden om eindelijk, evenals in het buitenland al eerder was 
geschied, inzake de bouwspaarkassen met regelingen te komen, hoe voorlopig 
die ook zouden zijn.114

De minister van Financiën dr.P. Lieftinck (PvdA) diende op 27 april 1946 
ten tijde van het kabinet Schermerhorn-Drees het wetsontwerp Voorlopige 
Voorzieningen Bouwkassen in. Het ontwerp beoogde de bonafide van de 
malafide bouwspaarkassen door een vergunningensysteem onder toezicht van 
de Verzekeringskamer te onderscheiden om deze vorm van bevordering van 
het eigen woningbezit van "de gewone man" veilig te stellen. Soms hadden 
personen immers hun geld toevertrouwd aan instellingen, die de spaar
tegoeden ten behoeve van lucratiever beleggingen hadden doen verdwijnen, 
te hoge kosten berekenden of geen bouwkapitaal ter beschikking stelden. 
Aangezien de bouwkassen werden beschouwd als sociaal gerichte instellingen, 
lag hier voor de na-oorlogse regering, toen het algemeen beleid was om het 
lot van brede lagen in de maatschappij te verbeteren, een duidelijke taak: het 
stimuleren van de goede bouwkassen en het tegengaan van te kleine, te 
wankele en daardoor riskante bouwkassen. Aldus moest er voor gezorgd 
worden dat een van de pijlers voor het toekomstige eigen woningbezit vol
doende draagkracht zou hebben. Het wetsontwerp, dat in de periode-Beel 
parlementair door de Kamers zou moeten worden afgehandeld, paste in het 
volkshuisvestingsbeleid van het rooms-rode kabinet-Beel en werd dan ook 
door dit kabinet zonder meer overgenomen. In de Inleiding op dit hoofdstuk 
is al beschreven dat de overheid in de periode-Beel het nodige ondernam om
-  naast de enorme inspanningen om de wederopbouw af te ronden en de 
woningwetbouw weer van de grond te krijgen -  in die moeilijke jaren toch 
ook de eigen woningbouw binnen zekere limieten (grootte; uitvoeringswijze) 
met mate te bevorderen. Dat paste met name in het streven van coalitiepartner 
KVP naar bezitsspreiding, juist om de lager betaalden een betere en meer 
weerbare positie in de maatschappij conform de pauselijke sociale encyclieken 
te geven, alsook in de opzet van het kabinet-Beel tot een herinrichting van de 
maatschappij op financieel-economisch vlak te komen. Als aanzet voor een 
toekomst, waarin de particuliere woningbouw (niet voor beleggingsdoeleinden) 
als vanouds weer een rol van belang zou spelen, dienden de bouwkassen als 
vorm van bevordering van het eigen woningbezit onder de lagere inkomens
klasse alsook de reeds gereserveerde kapitalen in de bouwkassen dan ook te 
worden veilig gesteld. Dat minister van Financiën Lieftinck, al eerder in dit 
boek (Band B, hoofdstuk IV) aangeduid als een van de machtigste figuren in 
de kort na-oorlogse kabinetten, met de sanering van het bouwkassenwezen 
tevens ook een bouwsteen aandroeg voor zijn concept van de algehele finan
ciële sanering (en controle) van het land, was mooi meegenomen.

Hoewel al onder de oorlog een commissie onder leiding van de voorzitter 
van de Verzekeringskamer een wettelijke voorziening voor het bouwkaswezen 
in voorbereiding had genomen, werd een voorlopige voorziening voor de 
bouwkassen zowel in het algemeen belang als in het belang van spaarders en
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aspirant-spaarders noodzakelijk geacht, aldus de Memorie van Toelichting bij 
het wetsontwerp. Het belangrijkste artikel van het wetsontwerp Voorlopige 
Voorzieningen Bouwkassen betrof het verbod voor alle bouwspaarkassen om 
bouwkasovereenkomsten af te sluiten of bouwkapitaal van reeds gesloten 
overeenkomsten te verhogen, tenzij ontheffing was verleend door de bij de wet 
op het Levensverzekeringsbedrijf (Stbl. 1922, nr. 716) ingestelde Verzekerings
kamer. De Verzekeringskamer kon ook een verleende ontheffing intrekken. 
Tegen beslissingen van de Verzekeringskamer werd beroep open gesteld bij 
de Kroon (art. 2.1-4). Algemene voorwaarde voor ontheffing (art. 3.1) was dat 
de spaar- en aflossingsbedragen werden gestort op een rekening ter goed
keuring van de Verzekeringskamer, waarover niet anders kon worden beschikt 
dan tot het verstrekken van hypothecaire leningen aan deelnemers of het 
teruggeven van de spaargelden, alsook dat reeds aanwezig geachte spaar- en 
aflossingsbedragen eveneens op deze rekening zouden worden gestort. Ver
dere voorwaarden voor ontheffing, de wijze van verstrekken van de benodigde 
gegevens en de termijnen voor de beslissingen op verzoeken tot ontheffing en 
voor de beroepen zouden bij Algemene Maatregel van Bestuur worden 
geregeld (art. 3.2). Sloot men toch bouwkasovereenkomsten af of verhoogde 
men zonder ontheffing de bedragen dan werd een straf van 6 maanden 
gevangenis of 50.000 gulden boete in het vooruitzicht gesteld. Het beschikken 
over een rekening, in strijd met het bepaalde, en de medewerking aan een 
instelling met een dergelijke rekening werden eveneens met deze straf be
dreigd; feiten, die bij AMvB ter uitvoering van de beoogde wet als misdrijf 
zouden worden aangemerkt, konden bij opzettelijk handelen eveneens op 
dezelfde strafsanctie rekenen, alleen bij verwijtbare schuld lag dat lager. 
Bestuurders of commissarissen van stichtingen of verenigingen, die voomoem- 
de strafbare feiten zouden begaan, konden de vermelde zware straf ook lopen. 
In geval de strafbare feiten zouden worden begaan door publiekrechtelijke 
instellingen, zou deze straf de opdrachtgever of feitelijke leidinggevende 
treffen (art. 4-7). Dat de straffen zwaarder waren dan voor overtreding van 
de wet op het Levensverzekeringsbedrijf was, blijkens de Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer, een gevolg van het veel grotere misbruik 
bij de bouwspaarkassen. Deze zware strafdreigingen pasten in het na de oorlog 
uit de nood geboren systeem van overheidscontrole op het gehele financiële 
en economische gebeuren (zie hierover in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par.
II. 1-2 en par. V.I.; hoofdstuk V, par. Ill.a). Tenslotte beoogde art. 8 van het 
wetsontwerp dat de Verzekeringskamer eens per jaar de minister zou informe
ren over de stand van zaken bij de bouwkassen.115

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op dit wetsontwerp bleek 
dat men zich algemeen met de strekking van dit wetsontwerp kon verenigen, 
maar dat men van verschillende zijde -  ook van de zijde van coalitiepartner 
KVP -  ernstig bezwaar had tegen de wijze waarop de materie slechts voor een 
gering gedeelte in het wetsontwerp zelf werd geregeld. Veel zou immers 
worden geregeld bij AMvB, derhalve overgelaten aan het inzicht van de
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betrokken minister, in deze voorgelicht door de Verzekeringskamer. Dit werd 
niet juist geacht tegenover de volksvertegenwoordiging en tegenover het 
bouwkasbedrijf. Deze Kamerleden vonden dat zaken als het vereiste kapitaal, 
de voorgeschreven rechtsvorm, het aantrekken van vreemd geld en reserve- 
ringsvoorschriften bij wet dienden te worden geregeld. Ook vonden enkele 
Kamerleden een algemeen verbod op het bouwkasbedrijf, waarvan ontheffing 
kon worden verkregen, te ver gaan: de bonafide bouwkassen werden hierdoor 
onnodig getroffen en zouden personeel moeten ontslaan. Het werd beter 
geacht om te bepalen dat bouwkassen, die niet binnen een bepaalde tijd na 
het van kracht worden van de wet aan de voorwaarden hadden voldaan, 
werden gestaakt. In ieder geval moest -  indien aan het algemene verbod werd 
vastgehouden -  een voorlopige ontheffing worden verleend, hangende het 
onderzoek van de Verzekeringskamer.116 Aan dit laatste verzoek zijn de 
verantwoordelijke bewindslieden -  naast Lieftinck de minister van Justitie en 
de minister van Openbare Werken en Wederopbouw -  pas tegemoet gekomen 
bij Nota van Wijzigingen van 11 oktober 1946: het algemene verbod op het 
afsluiten van overeenkomsten en verhogen van bouwkapitaal zou pas ingaan 
na 3 maanden na de dag van afkondiging van de AMvB betreffende de 
verdere voorwaarden voor ontheffing. De Memorie van Antwoord van 12 
september 1946 aan de Tweede Kamer bevatte oorspronkelijk geen enkele 
concessie, maar wel een excuus: er moest op korte termijn iets gedaan worden 
op het terrein van de bouwkassen. Een uitputtende regeling bij wet op dat 
moment, terwijl een algemene wet op de bouwkassen aanstaande was, leek 
de drie verantwoordelijke ministers ongewenst. Verder meenden de ministers 
dat bonafide bedrijven niet tot een periode van werkloosheid waren gedoemd, 
aangezien de Verzekeringskamer begonnen was met het onderzoek van 
bouwkassen, die daartoe de wens te kennen hadden gegeven. Op dit laatste 
punt is van de kant van de regering zoals hiervoor genoemd een overgangster
mijn ingevoerd; de belofte dat een wetsvoorstel voor een algehele regeling van 
het bouwkaswezen zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal zou worden 
ingediend -  waarmee de Kamers kennelijk bij de goedkeuring van de Voor
lopige Voorzieningen Bouwkassen genoegen hebben genomen - , is evenwel 
nimmer nagekomen.117

Memorie van Antwoord en Nota van Wijzigingen moeten ongetwijfeld er 
voor gezorgd hebben dat de Tweede Kamer op 31 oktober 1946 slechts kort 
over dit wetsontwerp behoefde te spreken, al bleef de onvrede van een groot 
deel van de Kamer over de wijze waarop bij AMvB de wet grotendeels zou 
worden uitgevoerd niet verborgen. Mr. H.K.J. Beemink (CHU), gemeentesecre
taris van Rijswijk (ZH) en derhalve goed bekend met gemeentelijke aangelegen
heden, opende de debatten en wees er op dat inmiddels ook veel gemeentelijke 
bouwkassen waren gestart om sociale woningbouw mogelijk te maken. Bij 
circulaire van 23 maart 1946 had de minister van Binnenlandse Zaken Beel 
daarom de gemeenten gevraagd vooraf contact op te nemen met de Verzeke
ringskamer om te voorkomen dat niet aan de eisen werd voldaan. Hierop
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aansluitend vroeg Beernink of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij 
het ontwerpen van de definitieve wettelijke regeling voor de bouwspaarkassen 
zou worden betrokken. Lieftinck zei dit in zijn antwoord toe. Uitvoerig ging 
F. van Vliet (KVP) -  eerder al genoemd als oud-bestuurder van Eindhoven -  
in op dit wetsontwerp. Volgens hem stemden de direct belanghebbenden in 
met de strekking van dit wetsontwerp. Er groeide immers te veel onkruid in 
de hof van de bouwkassen. Maar verder wijdde hij zijn betoog aan de uitscha
keling van de volksvertegenwoordiging bij het totstandbrengen van de nadere 
regels, die aan de bouwkassen zouden worden gesteld ter verkrijging van de 
begeerde ontheffing. Dat zou immers allemaal bij AMvB gaan en dat was hem 
en Smeenk (ARP) -  die slechts kort het woord voerde om dit te onderstrepen
-  te kras. De volksvertegenwoordiging diende zeggenschap te hebben over het 
karakter der eisen en de soorten van voorschriften. Ook voor de bouwkassen 
was het gemis in de wet van de eigenlijke regeling van haar bedrijf verontrus
tend. Er moest toch enige klaarheid gegeven kunnen worden over hetgeen van 
de bouwkassen verlangd zou gaan worden, aldus Van Vliet. Het Kamerlid 
wenste dat in geen geval bij AMvB zaken werden geregeld als de rechtsvorm 
of staking van geldverstrekking voor aflossing van rentevorderende hypothe
ken en staking van de verstrekking van renteloze leningen. Van Vliet vreesde 
dat adviezen van de commissie ter voorbereiding van de definitieve wettelijke 
regeling van het bouwkasbedrijf al bij AMvB zouden worden geïncorporeerd. 
Van Vliet vroeg dan ook om overleg met de Vakgroep Bouwkassen -  onderdeel 
van de vigerende bedrijfsorganisatie -  bij het opstellen van de beoogde AMvB. 
Dat bij Nota van Wijzigingen een overgangstermijn voor de bouwkassen was 
ingelast, had de instemming van Van Vliet, die niettemin met de vraag bleef 
zitten: wat zou er gebeuren met geblokkeerde bouwkassen? Tenslotte hield 
Van Vliet een warm pleidooi voor overheidssteun aan het bouwspaarkasbedrijf 
om de door de KVP gewenste bezitsvorming te bevorderen.118

Minister Lieftinck antwoordde de Kamer dat het op dat moment minder 
juist was om het hele vraagstuk van de gewenstheid en gewenste begrenzing 
van de delegatie van wetgeving uit te werken. Het lag ook volgens hem niet 
op zijn weg. Nu het om een noodvoorziening ging was hij verheugd dat de 
Kamerleden in het algemeen het wetsvoorstel konden billijken. De bij AMvB 
te stellen nadere voorwaarden zouden, gehoord de Verzekeringskamer, mini
mumvoorwaarden zijn. De door Van Vliet gewraakte onderwerpen zouden 
zeker niet bij AMvB geregeld worden. Het ging er slechts om beunhazerij te 
voorkomen. De minister wist zelf nog niet wat er moest gebeuren met bouw
kassen die geen ontheffing hadden gekregen. Fusie met wel toegelaten bouw
kassen lag volgens hem het meest voor de hand. Het is vreemd dat Lieftinck 
en zijn ambtenaren niet hadden voorzien dat een dergelijke liquidatie van niet- 
toegelaten bouwkassen een aparte wettelijke voorziening zou vragen. De 
minister wilde weinig zeggen op de vraag of de overheid dit soort sociale werk 
zou kunnen of moeten steunen. Het leek hem meer een thema voor het mo
ment dat de financiële sanering van het land verder was opgeschoten. De
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Tweede Kamer heeft genoegen genomen met dit zeer beperkte antwoord op 
serieuze bezwaren. Aansluitend op het debat werd het wetsontwerp zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard. In de Eerste Kamer werd het wetsontwerp 
Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen op 21 november 1946 zonder beraad
slaging en zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De wet werd vastgesteld 
op 23 november 1946, Stbl.nr. G.331. De wet trad op 4 januari 1947 in wer
king.119

Op 4 juni 1947 vroeg het Tweede Kamerlid Van Vliet (KVP) schriftelijk aan 
minister Lieftinck waar de AMvB bleef ter uitvoering van de wet Voorlopige 
Voorzieningen Bouwkassen. De minister kon er op wijzen dat inmiddels op 
31 mei 1947 bij KB de bedoelde AMvB was vastgesteld (Stbl. nr.H.161). Deze 
AMvB bevatte eisen aangaande de rechtspersoonlijkheid, het waarborgkapitaal, 
de verstrekking van gegevens aan de Verzekeringskamer; de Verzekeringska
mer diende binnen 30 dagen na een gedaan verzoek om ontheffing een beslis
sing te nemen (of 60 dagen na 3 maanden na afkondiging van de AMvB); het 
beroep moest binnen 30 dagen worden aangetekend. Lieftinck wees er op dat 
het overleg met alle betrokkenen de nodige tijd had gevergd. De Verzekerings
kamer had inmiddels wel het nodige accountantsonderzoek gedaan en op 9 
april 1947 een circulaire gericht aan alle bestaande bouwkassen over de strek
king van het beoogde toezicht.120 Het bouwkaswezen is vervolgens flink 
opgeschud. Bij de inwerkingtreding van de Bouwkassenwet-1946 waren er ca. 
30 bouwkassen actief, waarvan er uiteindelijk 16 vrijstelling van acquisitie 
kregen. Van deze 16 werkte er 1 met een renteverrekenend systeem.121 Hoe
wel het "Rapport aangaande de wenselijkheid ener verdere ontwikkeling van 
het bouwkaswezen in Nederland en aangaande de wenselijkheid van het in 
het leven roepen ener wettelijke regeling betreffende de bouwkassen" al op
15 november 1946 was rondgedeeld in de Tweede Kamer, bleek het bijzonder 
moeilijk een definitieve regeling op te stellen.122 Een definitieve regeling zou 
ongetwijfeld politiek meer overhoop halen dan de voorlopige regeling had 
gedaan — het betoog van Kamerlid Van Vliet was een eerste schot voor de 
boeg - , zodat besloten is om in afwachting van een definitieve regeling in 
ieder geval de voorlopige regeling aan te vullen en wel met regels voor de 
overdracht van portefeuilles van niet-toegelaten bouwspaarkassen, met een 
noodregeling voor het geval bouwspaarkassen niet aan hun verplichtingen 
zouden kunnen voldoen analoog aan hoofdstuk IV van de wet op het Levens
verzekeringsbedrijf (Stbl. 1922, nr. 716) en met een regeling voor de bijdrage 
van de bouwkassen in de voor het toezicht van de Verzekeringskamer ge
maakte kosten (wet van 29 juli 1949, Stbl. nr. J.342).123

De definitieve regeling is er nooit gekomen. Wellicht was er ook minder 
klemmende reden voor, want het ging de bouwkassen vanaf het begin van 
de jaren '50 niet voor de wind. Al in 1952 moest worden geconstateerd dat er 
ten gevolge van portefeuille-overdracht dan wel plaatsing onder de nood
maatregel conform de aanvullingen van de Bouwkassenwet-1946 bij de wet 
van 1949 (Stbl. nr.J.342) nog maar 7 bouwkassen actief waren, waaronder de
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renterekenen.de bouwkas. Deze laatste kas -  de NV Bouwkas Noord-Neder- 
landse Gemeenten -  liet in de loop van de jaren '50 elke samenhang tussen 
sparen en hypotheekverlening vallen, zodat het toezicht van de Verzekerings
kamer voor deze kas (het onder de nieuwe naam bekend geworden Bouw
fonds Nederlandse Gemeenten) kwam te vervallen. De renteloze bouwkassen 
hebben vervolgens geen lang leven gehad. De animo voor het bouwkassysteem 
verflauwde. De voordelen ervan verdwenen als sneeuw voor de zon van de 
opgaande conjunctuur, verbeterde dienstverlening en uitbreiding van het 
hypotheekwezen én de enorme bouwwoede. De kosten van de bouwspaarkas
sen bleken spoedig even hoog te zijn als bij commerciële hypotheken; het 
sparen bij andere instellingen bleek voordeliger; door gebrek aan nieuwe 
contracten moesten ingeschreven spaarders ook langer wachten op realisatie 
van hun wensen. Ten gevolge van deze ontwikkelingen werden de werkzaam
heden van de bouwspaarkassen beperkt tot het afwikkelen van lopende 
overeenkomsten en het terugbetalen van tegoeden op geroyeerde contracten. 
De afwikkeling van de bouwspaarkassen in Nederland onder toezicht van de 
Verzekeringskamer werd in 1975 afgerond. Aangezien de aktiviteiten van 
mogelijk nieuwe bouwspaarkassen geacht werden te vallen binnen de reik
wijdte van de wet Toezicht Kredietwezen (Stbl. 1978, nr. 255), werd de wet 
Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen uit 1946 ingetrokken bij de wet van 
30 november 1983 (Stbl. nr. 616) teneinde samenloop van de Bouwkassenwet- 
1946 met de wet Toezicht Kredietwezen-1978 te voorkomen.124 In wezen viel 
hiermee ook het doek voor een uit idealisme voortgekomen systeem ter 
bevordering van het bezit van een eigen woning voor de minder draagkrachti- 
gen: enerzijds waren overheid (door premies en fiscale voordelen) en hypo- 
theekverleners erin geslaagd dit streven langs andere weg te bevorderen, 
anderzijds waren de minder draagkrachtigen door de gegroeide welvaart in 
staat gesteld zelf hun eigen woningbezit -  zo al gewenst -  te regelen. Uitvaar
diging en intrekking van de wet Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen 
omspant dan ook een tijdvak in de Nederlandse geschiedenis zoals niet eerder 
vertoond: van armoede naar ongekende welvaart.

2. Bevordering van doelmatige verdeling van de woongelegenheid

Het wetsontwerp
De belangrijkste wet op het gebied van de huisvesting uit de periode-Beel 

is die ter bevordering van de doelmatige verdeling van de woongelegenheid, 
de zogeheten Woonruimtewet-1947 (Stbl. nr. H.291, 4 augustus 1947). Bij het 
enorme gebrek aan woonruimte -  door verwoesting, achterstand herstel en 
de geringe nieuwbouw -  bleef er weinig anders over dan de schaarse woon
ruimte eerlijk te verdelen via vordering en toewijzing. Er waren weliswaar 
enkele noodvoorzieningen op het terrein van vordering en toewijzing van 
woonruimte voor handen, maar deze waren volgens de regering onvoldoende 
gericht op het daadwerkelijk in gebruik nemen van woongelegenheid. Het
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werd derhalve noodzakelijk geoordeeld om vordering, vestiging, verhuizing 
en verdeling van woonruimte als één geheel te behandelen, gericht op de 
bevordering van de doelmatige verdeling van de woongelegenheid over de 
bevolking. Het betrof hier bevoegdheden op gemeentelijk niveau, waarbij de 
burgemeester een spilfunctie was toegedacht, ten gevolge waarvan dit wetsont
werp vanzelfsprekend onder verantwoordelijkheid van de minister van Bin
nenlandse Zaken (Beel) op 19 maart 1947 bij de Tweede Kamer werd inge
diend. Medeondertekening door de minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting had voor de hand gelegen gelet op de strekking van dit wetsontwerp. 
Die strekking werd onderstreept door de wijze waarop Beel in de Memorie 
van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer naar aanlei
ding van dit wetsontwerp een uitvoerige schets van de woningtoestand van 
het land in 1947 gaf. Veel Kamerleden vonden het vreemd te lezen dat de 
minister van Binnenlandse Zaken gegevens van een ander departement aan
haalde en als basis gebruikte voor zijn voorstel, dat de strekking had de nood 
op het gebied van de volkshuisvesting te lenigen, zonder dat de minister die 
met de volkshuisvesting was belast mede ondertekende. Bovendien kon de 
vraag worden gesteld, waarom de minister van Justitie niet mede onderteken
de, gezien de voorgestelde ingrijpende uitsluiting van beroep op de gewone 
rechter tegen vordering van woonruimte. De Memorie van Antwoord ver
klaarde dat verdeling van de bestaande woongelegenheid iets anders was dan 
uitbreiding van woongelegenheid, waardoor de medeondertekening van de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting niet was vereist. Evenmin 
was medeondertekening door de minister van Justitie gevorderd, aldus deze 
Memorie van Antwoord, omdat in het wetsontwerp geen enkele specifiek 
justitiële materie in het geding was. Niettemin zag minister van Binnenlandse 
Zaken Beel zich verplicht in zijn Memorie van Antwoord een uitvoerig over
zicht van het herstel aan- en nieuwbouw van woningen sedert de bevrijding, 
zoals verzameld door het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
op te nemen en via deze Memorie van Antwoord de minister van Justitie te 
laten antwoorden op de bezwaren inzake de uitsluiting van de rechter.125

Het wetsontwerp ter bevordering van de doelmatige verdeling van woonge
legenheid incorporeerde of verving eerdere regelingen op het gebied van 
vordering en gebruik van woongelegenheid, waardoor inhoud en vormgeving 
ten dele werden bepaald. Zo trad het wetsontwerp in de plaats van de be
schikking van de secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse 
Zaken van 13 juli 1940 betreffende de onttrekking van woonruimte aan haar 
bestemming (Verordeningenblad 1940, nr. 46), waarbij bepaald werd dat voor 
de gehele of gedeeltelijke onttrekking van woningen aan hun bestemming de 
toestemming van burgemeester en wethouders nodig was. Op de dag van de 
inwerkingtreding van de Woonruimtewet zou ook het Vestigingsbesluit van
16 juli 1942 van de s.g. van Binnenlandse Zaken (Verordeningblad 1942, nr. 85), 
dat na de bevrijding voorlopig was gehandhaafd, komen te vervallen. Dit 
besluit maakte het mogelijk in buitengewone omstandigheden vestiging of
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verhuizing binnen gemeenten te doen beperken door de s.g. van Binnenlandse 
Zaken dan wel de burgemeester bij door de s.g. van Binnenlandse Zaken na 
advies van de Commissaris in de betreffende provincie goedgekeurde verorde
ning. Uit kracht van genoemd besluit was reeds in verschillende gemeenten 
door de burgemeester een desbetreffende verordening, gericht op de beperking 
van vestiging en verhuizing binnen de gemeente in het belang van een billijke 
verdeling van woongelegenheid onder gegadigden, vastgesteld, waarbij de 
vergunning door de burgemeester of burgemeester en wethouders werd 
verstrekt. Tenslotte trad de beoogde Woonruimtewet in de plaats van het 
Vorderingsbesluit Woonruimte van 11 september 1944 (Stbl. nr. E. 103), zoals 
gewijzigd bij de wet van 11 mei 1946 (Stbl. nr. G.123). In dit besluit was in art. 
1 de burgemeester bevoegd verklaard tot vordering van woonruimte, gebou
wen of inkwartiering over te gaan ten behoeve van daklozen ten gevolge van 
oorlogshandelingen of daden van de bezetter (oorspronkelijke versie), dan wel 
tot diezelfde vordering, aangevuld met de eventueel noodzakelijk geachte 
aanwezige meubilering en stoffering, over te gaan ten behoeve van burgerper- 
sonen die naar het oordeel van de burgemeester dringend woonruimte of 
verandering van woonruimte behoefden (herziene versie).126 In de Memorie 
van Antwoord van 8 maart 1946 op het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer op het wetsontwerp ter aanvulling van het Vorderingsbesluit Woon
ruimte had de regering, in antwoord op de opmerkingen van veel Kamerleden 
dat de gehele materie bij de wet geregeld diende te worden, gesteld dat 
overwogen werd om het in voorbereiding verkerende wetsontwerp tot doel
matige verdeling van de woongelegenheid te doen aanvullen met een nadere 
regeling van de vordering tot woonruimte. Die regeling zou het grootste deel 
van het wetsontwerp -  na het kleine hoofdstuk betreffende het in gebruik 
nemen en geven van woongelegenheid -  in beslag nemen.127 Het kwam er 
op neer dat de billijke verdeling van woongelegenheid geheel primair werd 
gesteld en daaraan allerlei bestaande regelingen over vestigings- en verhui- 
zingsbeperkingen ondergeschikt werden gemaakt. De tot dan toe geldende 
voorschriften, die slechts incidenteel konden worden gehanteerd, dienden een 
algemene werking te krijgen. Het nauwe verband tussen controle op vestiging 
en verhuizing enerzijds en vordering van de woonruimte anderzijds, maakte 
het wenselijk het stelsel van vergunningen geheel verplicht te stellen, alsook 
in beginsel één autoriteit te belasten met de vordering van de woonruimte -  
na verplichte raadpleging van een speciaal daarvoor ingestelde commissie -  
en de verdeling en toewijzing van woonruimte. Vordering van woonruimte 
werd geacht slechts nodig te zijn in geval van gebruikers, die hun woning vóór 
enige wettelijk regeling en derhalve zonder vergunning in gebruik hadden, 
in geval in de bestaande verdeling moest worden ingegrepen en in geval van 
de noodzaak aan een verleende vergunning tot vestiging de ingebruikneming 
van woonruimte te koppelen. In het laatste geval moest vooral worden gedacht 
aan de terugvoering van geëvacueerden naar hun oorspronkelijke woonplaat
sen en de huisvesting van gerepatrieerden; vandaar dat in een overgangsbepa-
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ling de provinciaal directeur van het Centraal Bureau voor de Verzorging van 
Oorlogsslachtoffers (C.B.V.O.) een prominente rol kreeg toebedeeld.128

De hoofdpunten van het ontwerp van wet waren de volgende. Vestiging, 
verhuizing en verdeling van woonruimten werden tezamen als één onderwerp 
geregeld, namelijk als ingebruikneming van woongelegenheid. Toewijzing van 
woonruimte en vergunning tot verhuizing werden primair aan de gemeente 
toevertrouwd; gedurende een overgangstijd (ontwerp: tot 1 januari 1949) zou 
voor enkele groepen (repatriandi of bij de bevrijding niet in enig bevolkingsre
gister ingeschrevenen) het aspect van vestiging bovengemeentelijk mede ter 
verzorging worden opgedragen aan de provinciale directeur van het C.B.V.O.. 
Voor het in gebruik nemen of geven van een woongelegenheid was vergun
ning van de burgemeester van de betrokken gemeente nodig. Gedurende de 
genoemde overgangsperiode en totdat deze regeling voor een of meer dan wel 
alle gemeenten buitenwerking zou zijn gesteld (uiterlijk geldend tot 1 januari 
1949) diende de burgemeester bij de vestiging van een persoon uit een van 
de C.B.V.O.-groepen altijd eerst overleg te plegen met de bedoelde directeur. 
Deze directeur kon een vergunning bij de vestiging van personen uit een aan 
zijn zorg toevertrouwde groepen blokkeren, tenzij de Commissaris der Konin
gin in de betrokken provincie op verzoek van de burgemeester anders besliste; 
indien bedoelde directeur vestiging nodig of wenselijk achtte en de burgemees
ter daartegen bezwaren had, kon de directeur de beslissing van de CdK 
inroepen. De C.B.V.O.-autoriteit kon dan vervolgens bij toewijzing tot vorde
ring van woonruimte overgaan. Ook werd deze autoriteit de bevoegdheid 
verleend -  conform de slot- en overgangsbepalingen van het wetsontwerp -  
ontruiming van de vluchtwoning door geëvacueerden te gelasten, in overleg 
met de burgemeester van de oorspronkelijke woongemeente. De burgemeester 
verleende dan ambtshalve vergunning tot ingebruikneming van de vroeger 
ontruimde of de daarvoor in de plaats aangewezen woning. Ook tegen deze 
mogelijkheid tot vordering van woonruimte door de C.B.V.O.-autoriteit stond 
de burgemeester beroep open bij de minster van Binnenlandse Zaken. Die 
C.B.V.O.-autoriteit dook ook nog op een ander punt in het wetsontwerp op. 
Zo diende de gemeenteraad binnen drie maanden na de inwerkingtreding van 
de wet regels vast te stellen inzake het vergunningstelsel voor het gebruik van 
woongelegenheid, met dien verstande dat geen andere gronden voor weigering 
van de vergunning mochten worden gesteld dan die voor een doelmatige 
verdeling van woongelegenheid in die gemeente bevorderlijk waren; die regels 
waren niet van toepassing, indien en voor zover deze onverenigbaar waren 
met de door de minister van Binnenlandse Zaken uitgevaardigde en in de 
Nederlandsche Staatscourant bekend te maken nadere voorschriften inzake het 
bedoelde vergunningenstelsel. Voor zover echter de provinciale directeur van 
het C.B.V.O. nog zeggenschap had inzake de vestiging van personen, diende 
de gemeenteraad niet in deze materie te treden.129

Niet alleen de positie van de burgemeester bij de woonruimteverdeling 
volgens dit wetsontwerp en de omineuze bepaling omtrent de richtlijnen van
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de minister van Binnenlandse Zaken voor de gemeenteraad bij het opstellen 
van regels voor het vergunningenstelsel zouden de nodige tegenkanting vanuit 
de Tweede Kamer oproepen, maar ook de tijdelijke bevoegdheden van de 
provinciale directeur van het C.B.V.O.. Minister Beel had op dit laatstgenoem
de punt namelijk een Kamervotum genegeerd: in de vorige kabinetsperiode 
had de Kamer een voorstel van de ook toen als minister van Binnenlandse 
Zaken optredende Beel om bij wet (Aanvulling Vorderingsbesluit Woonruimte) 
het mogelijk te maken om aan anderen dan de burgemeester bevoegdheid tot 
vordering te verlenen, afgewezen. Beel verdedigde toen zijn voorstel met de 
stelling dat het vinden van woonruimte van repatriandi, a-socialen en andere 
groepen een bovengemeentelijk en regionaal aspect had; bovendien wenste 
hij de burgemeester te behoeden voor grote moeilijkheden, zoals in het geval 
van vordering ten behoeve van a-socialen. Vandaar zijn voorstel dat concreet 
het oog had op inschakeling van de provinciale directeur van het C.B.V.O.. 
Het Kamerlid Algera (ARP) voerde destijds bij de mondelinge beraadslaging 
over het betrokken wetsontwerp de tegenstemmers aan, die meenden dat in 
alle gevallen de burgemeester de beslissende stem diende te hebben. Beel had 
geen dreigement geuit voor het geval zijn voorstel zou worden verworpen, 
maar wel zijn bezwaren uiteengezet. Op 26 maart 1946 werd vervolgens het 
voorstel van Beel om aan anderen dan de burgemeester bevoegdheid tot 
vordering te verlenen met 49 stemmen tegen en 22 stemmen (PvdA) voor 
verworpen. Dit Kamervotum was in dit wetsontwerp genegeerd, hetgeen in 
het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer aan de kaak zou worden ge
steld.130

Conform van de kant van de regering bij de behandeling van het wetsont
werp tot aanvulling van het Vorderingsbesluit Woonruimte in de Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer al was aangekondigd, waren in dit wetsont
werp woonruimteverdeling en woonruimtevordering samengebracht. Om 
duidelijk te maken dat de bevordering van doelmatige verdeling van woon
gelegenheid noodzakelijkerwijze gekoppeld was aan de vordering van woon
ruimte was daarom de inhoud van het Vorderingsbesluit Woonruimte groten
deels in dit wetsontwerp verwerkt. Een belangrijke aanvulling op dit Vorde
ringsbesluit Woonruimte betrof de instelling van de commissie van advies bij 
vordering van woonruimte. De burgemeester was dan wel als bevoegde 
autoriteit bij de vordering genoemd, maar hij mocht slechts van zijn bevoegd
heid tot vordering van woonruimte ter bevordering van een doelmatige 
verdeling van woongelegenheid in de gemeente met inachtneming van door 
de minister van Binnenlandse Zaken terzake gegeven voorschriften of richt
lijnen gebruik maken na raadpleging van een door de gemeenteraad te benoe
men vaste commissie van advies, naar richtlijnen van de minister samen
gesteld. Het denkbeeld van gemeentelijke commissies van advies bij de 
vordering van woonruimte was destijds in de Tweede Kamer bij de behande
ling van het wetsontwerp tot aanvulling van het Vorderingsbesluit Woonruim
te geopperd en vervolgens door de minister aan de burgemeesters doorgege-
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ven met richtlijnen voor de eventuele samenstelling ervan. In veel gemeenten 
waren dergelijke commissies vervolgens vrijwillig in het leven geroepen. De 
over het algemeen positieve ervaringen met dergelijke adviescommissies had 
er toe geleid in dit wetsontwerp adviescommissie en raadpleging ervan vast 
te leggen. De burgemeester vorderde, na raadpleging van deze commissie; het 
leek derhalve ook logisch de burgemeester de vergunningen voor het in 
gebruik nemen van woongelegenheid te laten verstrekken, aldus de Memorie 
van Toelichting. De Tweede Kamer zou uiteindelijk bij de behandeling van 
het wetsontwerp het logischer vinden om genoemde vergunningen én de vor
deringen van woonruimte bij het college van B. en W. te leggen. De Tweede 
Kamer heeft het wetsontwerp ook succesvol weten aan te vullen inzake de 
procedure via de commissie van advies en wijzigingen doorgevoerd weten te 
krijgen inzake het beroep tegen de vordering van woonruimte en de gronden 
voor dit beroep. Volgens het wetsontwerp kon verzet tegen de vordering 
worden aangetekend bij de minister van Binnenlandse Zaken, indien de vorde
ring niet in overeenstemming was met de conclusie van de commissie van 
advies. Al bij de Memorie van Antwoord zag minister Beel zich gedwongen 
het beroep via het college van G.S. te leiden, beroep mogelijk te maken bij niet- 
eenstemming advies van de genoemde commissie en de beoogde gevorderde 
toe te staan zijn bezwaren tegen vordering kenbaar te maken in de commissie, 
vóór het advies inzake de vordering werd vastgesteld.131

Onder gevorderde woonruimte kon mede worden begrepen de voor het 
gebruik van de woonruimte noodzakelijke meubilering -  op verzoek van de 
Tweede Kamer van de kant van de regering geschrapt -  en stoffering, alsmede 
daarbij behorende woonerven en bijgebouwen; het medegebruik van erven, 
gezamenlijke ruimten (keuken e.d.) en installaties (licht e.d.) kon in ditzelfde 
kader worden gevorderd. Nauwkeurig werd bepaald hoe de last tot vordering 
van woonruimte of van gebouwen moest worden ingekleed en hoe de vergoe
ding werd geregeld. Beroep tegen de vastgestelde vergoeding werd open 
gesteld bij een voor de betreffende gemeente (of gedeelte der gemeente) 
bevoegde, daartoe door de minister van Binnenlandse Zaken ingestelde, 
commissie, die in hoogste ressort de vergoeding bindend kon vaststellen; 
werkwijze en bevoegdheden van deze commissie zouden door de minister van 
Binnenlandse Zaken worden vastgesteld (de zogeheten Beroepscommissies 
Woonruimtewet). De gebruikers van het gevorderde onroerend goed hadden 
de verplichting dit in goede staat te houden en werden voor eventuele schade 
aansprakelijk gesteld. Het bedrag van de schadevergoeding werd zo mogelijk 
in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Op verzoek van de minister van 
Justitie is hier bij Nota van Wijzigingen, die de Memorie van Antwoord aan 
de Tweede Kamer vergezelde, de mogelijkheid tot beroep op de rechter aan 
toegevoegd.132

Aan het wetsontwerp -  en aan de vorderingen krachtens het Vorderingsbe
sluit Woonruimte -  hing een voor de gemeenten nadelig financieel kaartje, al 
heeft de centrale overheid in een enkel geval getracht de lasten voor de ge-
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meenten op voorhand te beperken. Zo dienden zij, die door de vordering niet 
volledig vergoede of niet te verhalen schade -  anders dan uit normaal gebruik 
van de woning vóór de vordering zou voortvloeien -  aan hun bezit hadden 
geleden, door de gemeenten schadeloos te worden gesteld. In het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer vroeg men zich af of het enkele feit van 
dubbele bewoning als abnormaal gebruik moest worden beschouwd. De 
minister rook hier zijn kans om de financiële aanspraken ten gevolge van dit 
voorgestelde artikel te beperken en paste bij Nota van Wijzigingen het artikel 
(17.1) zodanig aan, dat alleen moedwillige schade als grondslag voor een claim 
krachtens dit artikel overbleef.133 Het gevolg zou zijn dat de strijd bij veel 
schadeclaims krachtens dit artikel zou gaan over de vraag of de schade een 
gevolg was van uitwoning dan wel moedwillig was aangebracht. De bedragen 
van de schadeloosstelling dienden zo mogelijk in onderlinge overeenstemming 
tussen de vorderende autoriteit en de belanghebbende te worden vastgesteld; 
beroep stond open bij de eerder genoemde Beroepscommissies Woonruimte- 
wet. Met succes zou de fractie van de KVP in de Tweede Kamer bij de monde
linge beraadslaging over het wetsontwerp bij amendement een aansluitend 
artikel geplaatst weten te krijgen, waarbij de mogelijkheid werd geschapen om 
zowel ingekwartierden als huurders bij overlast, schade of dringend eigen 
gebruik uit het gevorderde object te kunnen zetten. Verder moest de gemeente 
bij vordering rekenen op mogelijke kosten gevolge van de aanpassing van het 
gevorderde onroerend goed aan het beoogde gebruik, in zoverre die aanpas
sing niet verhaald kon worden op huurder en eigenaar (art. 18 wetsontwerp). 
Extra voorzieningen namelijk, zoals bij dubbele bewoning een tweede keuken, 
wasgelegenheid en toilet, konden door de vorderende autoriteit ten behoeve 
van het gebruik van het gevorderde worden uitgevoerd, waarna de kosten 
mochten worden verhaald op huurder en eigenaar, de laatste slechts in zoverre 
deze met de voorzieningen was gebaat. Tegen het vastgestelde bedrag aan 
verhaal door de vorderende autoriteit kon de eigenaar in beroep bij de eerder 
genoemde Beroepscommissies Woonruimtewet. Het verschil moest de vorde
rende autoriteit -  veelal de gemeente -  derhalve bijpassen.

In het wetsontwerp stond dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Financiën regels zouden vaststellen inzake de tegemoetkoming van rijkswege 
in de uitgaven van de gemeentebesturen uit hoofde van de bepalingen inzake 
de vordering van woonruimte (art. 20). Anders dan in het Vorderingsbesluit 
Woonruimte, waar gesproken werd van het vaststellen van regels betreffende 
de vergoeding van rijkswege aan gemeentebesturen, werd in het wetsontwerp 
deze vergoeding kennelijk bewust beperkt tot een tegemoetkoming in de 
kosten van de gemeenten ten gevolge van het vorderen van woonruimte. 
Vanuit de Tweede Kamer werd in het Voorlopig Verslag op dit punt de vinger 
gelegd, omdat men vreesde dat de gemeenten derhalve niet konden rekenen 
op volledige vergoeding van de kosten ten gevolge van het genoemde Vorde
ringsbesluit (en toekomstige vorderingen). Uit de Memorie van Antwoord 
bleek echter dat de zuinige minister van Financiën dr. P. Lieftinck (PvdA) van
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opvatting was dat de gemeenten zelf financieel belang dienden te houden bij 
een geldelijk verantwoorde toepassing van de wet. Als bijlage bij deze Memo
rie van Antwoord werd bovendien de beschikking van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën d.d. 1 mei 1947 inzake de tegemoet
koming van rijkswege aan gemeentebesturen ter uitvoering van het Vorde
ringsbesluit Woonruimte de Kamer aangeboden.134 Met deze beschikking 
werd de vrees van de Kamer bewaarheid dat de gemeenten in veel gevallen 
ten onrechte hadden gerekend op volledige vergoeding van de kosten ten 
gevolge van vordering van woonruimte. Voor de uitvoering van de Woon- 
ruimtewet inzake de kosten van vordering voor de gemeentebesturen was met 
deze beschikking de lijn ook bepaald. De vrijwel hopeloze financiële situatie 
van veel, vooral door de oorlog getroffen, gemeenten werd hiermee eens te 
meer onderstreept; de Noodvoorziening Gemeentefinanciën-1948 werd hier
door bij voorbaat extra belast (zie in dit boek: Band C, hoofdstuk IX, par. II.d).

Hoofdstuk III van het wetsontwerp bevatte de strafbepalingen en bepalin
gen, daarmede verband houdende. Zo kreeg de burgemeester de bevoegdheid 
om een zonder vergunning in gebruik genomen woning te doen ontruimen, 
zonder dat -  gelijk in het geldende Vestigingsbesluit was bepaald -  een 
rechterlijk bevel tot ontruiming was vereist. Zo nodig konden de burgemeester, 
de leden van de commissie van advies en opsporingsambtenaren zich toegang 
verschaffen tot woningen tegen de wil van de bewoners, zij het dat dit met 
de nodige zekerheden werd omgeven (getuigen; lastgeving; proces-verbaal). 
Hoofdstuk IV van het wetsontwerp bevatte de slot- en overgangsbepalingen. 
Hieronder viel de bepaling om in het belang van de coördinatie in het beleid 
der verdeling van woongelegenheid in een complex van gemeenten -  zoals 
bijvoorbeeld Den Haag met de randgemeenten -  de uitvoering van de wet bij 
gezamenlijke regeling verplicht te kunnen stellen. Een dergelijke regeling was 
onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, dan wel de 
minister voor het geval betrokken gemeenten in meerdere provincies lagen. 
Gemeenten konden, de gemeenteraad gehoord, worden aangewezen, waarin 
de wet niet van toepassing zou zijn. De gemeenteraad was bevoegd onder 
goedkeuring van de minister verordeningen te maken om leegstaande of 
vrijkomende woningen of gedeelten ervan aan de van gemeentewege aangewe
zen gegadigden te verhuren. Hoofdstuk IV bevatte ook de bepaling, die stelde 
dat vorderingen volgens de regels van dit wetsvoorstel werden geacht een 
doelmatige verdeling van woongelegenheid in de gemeente te bevorderen; 
tegenbewijs was voor de rechter in burgerlijke zaken niet toegestaan (het z.g. 
vogelverschikkersartikel, art. 32). Het kwam er derhalve op neer dat tegen 
woonruimtevordering geen beroep open stond bij de rechter, maar slechts 
administratief beroep. De Memorie van Toelichting gaf als reden hiervoor dat 
het doel van de wet slechts dan kon worden bereikt, "als de bemoeiingen der 
sturende overheid niet worden doorkruist door rechterlijke uitspraken". 
Rechtmatigheid en doelmatigheid waren binnen de formele grenzen der 
onontbeerlijke bevoegdheden van de administratie op dit gebied niet meer zo
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te onderscheiden, dat zij aan de hoede van verschillende overheden konden 
worden toevertrouwd, aldus de Toelichting, waarin verder te lezen stond dat 
de norm voor de hantering van de vorderingsbevoegdheid de doelmatige 
verdeling van de woongelegenheid was, waardoor rechtmatigheid en doel
matigheid samenvielen. Voor uitspraken van de rechter in burgerlijke zaken, 
waarin deze rechtmatigheid ter toetsing aan de orde was, was derhalve 
volgens de minister van Binnenlandse Zaken in zijn Toelichting "geen rationele 
plaats".135 Het was een stelling, die veel parlementair stof zou doen op
waaien: daarvoor was de irritatie in het parlement over de ostentatieve greep 
naar de macht bij de administratie -  in aansluiting op het autoritaire bestuur 
uit de bezettingstijd -  te groot geworden (zie hiervoor met name de ergernis 
in de Kamers over de hantering van bezettingsregelingen op verkeersgebied 
door het na-oorlogs bewind, hoofdstuk XII, par. II, in dit boekdeel). Minister 
Beel zou dan ook onder druk van de kritiek uit de Tweede Kamer bij de 
mondelinge beraadslaging over dit wetsontwerp de rechterlijke macht wel 
degelijk het oordeel over misbruik van recht en détoumement de pouvoir 
laten, bij rechterlijke uitspraken tot en met de Hoge Raad (zaak-Doetinchem) 
hierin bevestigd.

Coalitie en oppositie in de Tweede Kamer zien hun kritiek gehonoreerd
Het wetsontwerp als zodanig, dat via de vergunning tot het in gebruik 

nemen van woongelegenheid en het vorderingsrecht zocht de woningnood te 
lenigen door verdeling van de bestaande woningvoorraad, kon nog wel op 
brede steun van de Tweede Kamer rekenen: een noodtoestand op woningge- 
bied vorderde noodmaatregelen. De uiteindelijke oplossing van de woning
nood werd echter terecht gezien in de bouw van nieuwe woningen, zodat 
allereerst aan de regering werd gevraagd hoe het daarmee stond. Binnen 
afzienbare tijd immers was het verzadigingspunt bij de woonruimteverdeling 
bereikt, zodat de vraag gewettigd was wat de regering had mede te delen over 
resultaten en vooruitzichten bij de nieuwbouw van woningen sedert de oorlog. 
In antwoord hierop werd een overzicht gegeven van de resultaten bij het 
herstel van beschadigde woningen, de bouw van noodwoningen en de schaar
se nieuwbouw. Verder werd gewezen op de toewijzing van een belangrijk deel 
van de quota bouwmaterialen aan de woningbouw en op de tijdelijke ophef
fing van de contingenteringen om de gemeenten aan te sporen waar mogelijk 
tot bouw over te gaan. Ook werd meegedeeld dat de minister van Weder
opbouw en Volkshuisvesting een -  financiële -  voorziening ter bevordering 
van de verbouwing van bestaande woningen ten behoeve van dubbele bewo
ning overwoog. Naar aanleiding van dit wetsontwerp betwijfelden zeer veel 
leden in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer of de overheid zelf wel 
het nodige ondernam om tot oplossing van de woningnood te komen. Men 
stelde dat de overheid veel panden aan de woningvoorraad onttrok ten 
behoeve van een al te ruim geachte huisvesting van een uitdijend ambtelijk 
apparaat. Krachtens het Algemeen Vorderingsbesluit mocht de Rijksgebouwen-
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dienst kantoorruimte vorderen. Vanuit de Kamer werd de vraag gesteld of 
barakkenbouw niet een betere oplossing was voor het gebrek aan kantoorruim
te. Uit het antwoord van de minister aan de Kamer bleek dat de Rijksdiensten 
over het gehele land 2.200 panden -  afgezien van hetgeen al vóór 1940 Rijks
eigendom was -  bezet hielden, die geschikt waren voor woonruimte. In Den 
Haag ging het om 12 flatgebouwen (met 394 woningen) en 500 overige panden 
(veelal geschikt voor 2 of 3 gezinnen). De overheid was niet van plan die 
panden op te geven: de omvang van het overheidsapparaat was immers sterk 
toegenomen en nieuwbouw van openbare gebouwen slechts op zeer beperkte 
schaal mogelijk. Barakkenbouw was bij gebrek aan materialen niet goed 
mogelijk; bovendien was de bouw van tijdelijke instellingen niet effectief. 
Gehoopt werd op bestaande barakken in het buitenland. Blijkens dit antwoord 
wilde de overheid de bevoegdheid om woonruimte voor kantoren voor de 
openbare dienst te vorderen niet opgeven. Wel zou de Rijksgebouwendienst 
de opdracht krijgen geen vordering van woonruimte uit te voeren, dan na 
overleg met de betrokken burgemeester. De pandenhonger van de overheid 
bleef derhalve onaangetast.136

Inhoudelijk werden ernstige bezwaren tegen dit wetsontwerp op de volgen
de punten ingebracht: de machtspositie van de burgemeester, het centralisme 
in het wetsontwerp, de uitsluiting van de rechter en de toekenning van het 
vorderingsrecht aan de provinciaal directeur van het C.B.V.O. in weerwil van 
een eerder op dit punt uitgesproken Kamervotum. Zeer veel Kamerleden 
(oppositie én leden van de coalitie) hadden ernstige bedenkingen tegen de 
grote bevoegdheden van de burgemeester in het ontwerp van wet. Hij bepaal
de eigenlijk wie er voor woonruimte in aanmerking kwamen en hoeveel 
ruimte men kon krijgen; hij beoordeelde of er al dan niet gevorderd zou 
worden. Gezien de mogelijkheid dat de burgemeester bij de verdeling van de 
woonruimte woningsplitsing met alle financiële gevolgen vandien kon opleg
gen, trad hij ook in het financieel beleid van de Raad. De vraag was bij wie 
de controle op het beleid van de burgemeester in al deze zaken berustte. 
Aangezien de burgemeester bij de verdeling van de woongelegenheid optrad 
in de sfeer van zelfbestuur, was het moeilijk hem ter verantwoording te roepen 
voor zijn beleid in het college van B. en W. of in de Raad. De vraag was, zoals 
het Voorlopig Verslag weergaf, of er een betere oplossing kon worden gevon
den. Zouden de bevoegdheden bij B. en W. berusten, dan liep men meer in 
de pas met het algemene woningbeleid in de gemeenten, maar kon de woon
ruimteverdeling in de politieke sfeer worden getrokken. Zelfbestuur werd in 
de regel opgedragen aan het college van B. en W., zodat het volgens veel leden 
(de PvdA-fractie) veel meer op de weg lag om na de noodmaatregelen op 
woninggebied -  waarbij de burgemeester met de zorg voor de woonruimte
verdeling was belast -  terug te keren tot meer staatsrechtelijk juiste verhoudin
gen op het terrein van het zelfbestuur. Andere Kamerleden zochten een 
oplossing van het probleem in de uitbreiding van de bevoegdheden van de 
verplichte adviescommissie in de gemeenten, teneinde te vermijden dat de
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woonruimteverdeling voorwerp van politiek gekrakeel zou worden. De 
commissie zou zich dan ook met de vorderingen moeten bemoeien. Bij verschil 
van mening tussen de commissie en de burgemeester zou het college van G.S. 
moeten beslissen. De KVP-fractie meende echter dat het niet juist was om een 
gemeentelijke bestuurstaak te delegeren aan een commissie.137

In zijn reactie stelde minister Beel de waarborg voor een juiste uitoefening 
van de bevoegdheden tegenover de belangen van een goed en soepel bestuur. 
Beel meende dat de toen geldende gemeentewet (art. 151) het mogelijk maakte 
om de burgemeester als zelfbestuursorgaan aan te wijzen, hoewel staatsrechte
lijk het college van B. en W. normaliter met zelfbestuur werd belast. Of dit op 
de ene of andere wijze moest geschieden was volgens Beel in zijn Memorie 
van Antwoord aan de Kamer op dit punt een kwestie van doelmatigheid. De 
voordelen van een collegiale beslissing konden volgens Beel toch ook worden 
verkregen door inschakeling van de vaste commissie van advies, zoals in het 
ontwerp van wet voorzien. In dit verband wilde Beel niet verder gaan dan bij 
Nota van Wijzigingen voor te stellen dat de Commissie van Advies de burge
meester kon uitnodigen tot een bepaalde vordering over te gaan. Voor een 
verplaatsing van het accent van de burgemeester naar deze commissie voelde 
Beel verder niets.138

Zeer veel leden van de Tweede Kamer -  wederom leden van de oppositie 
én de coalitie -  hadden bezwaar tegen het centralisme, dat uit dit wetsontwerp 
sprak. Deze leden waren verbaasd dat een minister, die zich herhaaldelijk voor 
vergaande decentralisatie had uitgesproken (i.c. Beel, sedert diens proefschrift), 
in de voorgestelde regeling daarvan allerminst blijk gaf. Zij waren van mening 
dat uniforme richtlijnen voor het gehele land, zoals voorgesteld in het wetsont
werp, centraal onuitvoerbaar waren. Daarvoor liepen de toestanden en gebrui
ken in de verschillende provinciën te ver uiteen. Het leek aangewezen om de 
provinciale besturen bij de uitvoering van deze wet in te schakelen. Naar 
analogie van andere regelingen wensten ook veel Kamerleden (i.c.: de PvdA- 
fractie) dat het provinciale bestuur, eventueel voorgelicht door een provinciale 
commissie ad hoc, de beroepsinstantie werd ter vervanging van het beroep 
op de minister in geval van beroep tegen een besluit tot vordering. Deze 
Kamerleden bepleitten met klem dat de vorderingsbevoegdheid werd gegeven 
aan het college van B. en W., voorgelicht door een adviescommissie. Bovendien 
werd bepleit dat de afwezigheid van een eenstemmig advies van deze commis
sie grond was voor een beroep. Sommige Kamerleden meenden dat normaal 
beroep op de rechter in dergelijke zaken de aangewezen weg was. Vanuit de 
rechterzijde van de oppositie werd gevraagd om een regeling, waarbij degene, 
van wie gevorderd werd, op verzoek kon worden gehoord door de commissie 
van advies.139

Minister Beel heeft in zijn reactie op dit punt uit het Voorlopig Verslag van 
de Tweede Kamer de beschuldiging van centralisme bestreden: het verstrekken 
van richtlijnen beoogde geen plan tot woonruimteverdeling in Nederland, 
maar de mogelijkheid om naar gelang van de behoefte bepaalde beginselen,
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die bij de uitoefening van de vorderingsbevoegdheid in acht moesten worden 
genomen, te codificeren. De algemeen gegeven bevoegdheid moest derhalve 
aan de hand van de praktijk nader worden beperkt naar gezichtspunten van 
rechtsvaardigheid en billijkheid en uit de gebleken noodzaak van coördinatie 
van bevoegdheden van verschillende instanties. Beel was bereid de suggestie 
voor een beroep op G.S. tegen een vorderingsbesluit over te nemen. Bij Nota 
van Wijzigingen nam hij ook de suggestie over om het recht van beroep tegen 
vordering uit te breiden in geval van een niet-eenstemmig oordeel van de 
commissie van advies. Eveneens had Beel geen bezwaar om degene, van wie 
gevorderd werd, in de gelegenheid te stellen zijn bezwaren aan de commissie 
van advies kenbaar te maken. Wel had Beel er bezwaar tegen om op dit punt 
de rechterlijke macht in te schakelen als beroepsinstantie, aangezien dit de 
rechter op de stoel van de vorderende instantie zou plaatsen.140

De ontwerp-bepaling dat vorderingen conform het wetsvoorstel geacht 
werden een doelmatige verdeling van woongelegenheid in de gemeente te 
bevorderen en tegenbewijs voor de rechter in burgerlijke zaken niet was 
toegelaten, was omstreden. Algemeen werd de tendens betreurd, aldus het 
Kamerverslag, om de rechter in burgerlijke zaken bij een materie, die normaal 
tot zijn competentie behoorde, in meerdere regelingen en ontwerpen uit te 
schakelen. Was de rechterlijke macht soms niet voor haar taak berekend of het 
geldende procesrecht uit de tijd? Waren de commissies, die de schadevergoe
ding bij gebruik van gevorderd goed moesten bepalen, daartoe wel in staat, 
zonder dat haar de bewijsmiddelen uit het normale procesrecht (zoals getui
genverhoor) ten dienste stonden? Was het bijvoorbeeld niet mogelijk om de 
rechterlijke controle conform de behandeling van pachtzaken op te dragen aan 
de kantonrechter, met bijstand van leken? Wat dacht de minister van Justitie 
ervan?141

In de Memorie van Antwoord werd op dit punt de minister van Justitie 
opgevoerd, die de door de Tweede Kamer vastgestelde tendens tot uitschake
ling van de rechter betreurde. De rechterlijke macht was naar zijn oordeel 
beter dan allerlei speciaal ingestelde commissies berekend voor een rechtspre
kende taak. Het geldende procesrecht in civiele zaken wenste de minister zeker 
bij de tijd te brengen (vergelijk de installatie van de commissie-Dorhout Mees 
tot herziening van het burgerlijk procesrecht en de rechterlijke organisatie op 
9 september 1947 in reactie op klachten uit de Kamer over de trage rechtsgang 
in burgerlijke zaken, zie in dit boek Band C, hoofdstuk VIII, par. III.b.1, p. 
1752). Aan de andere kant stelde minister Van Maarseveen zich op het stand
punt dat hij tegen het leggen van de beslissing in handen van de administratie 
in de onderhavige materie geen bezwaar had, mits met waarborgen omringd. 
Andere belangen dan die van de eigenaar moesten immers tot gelding kunnen 
komen; die belangen af te wegen behoorde tot de bevoegdheid van de in het 
wetsontwerp aangewezen organen. De rechter, gevraagd om een beslissing, 
had de middelen niet om een geval te beoordelen in het kader van het wo
ningbeleid in zijn geheel. Bovendien dreigde de rechterlijke macht, wanneer
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van iedere beslissing van de administratie beroep op de rechter zou worden 
gegeven, overbelast te worden. Ook zou dan de gehele verdeling van woon
gelegenheid worden vertraagd, hetgeen ontoelaatbaar moest worden genoemd. 
Naast de in dit geval geaccepteerde uitsluiting van de rechter op de doelmatig
heid van de woonruimteverdeling, kon de rechtmatigheid van een vordering 
door de rechter worden getoetst en wel de vraag of de wet werd toegepast 
met inachtneming van de voorschriften, aldus de Memorie van Antwoord. In 
beginsel echter werd rechterlijke controle afgewezen; voor een inschakeling 
van de kantonrechter zoals voorgesteld was dan ook geen plaats. Wel volgde 
minister Beel een suggestie van minister Van Maarseveen om schade aan de 
eigendom door de verhuurder in eerste instantie door de vorderende autoriteit 
te doen bepalen, maar bij ongenoegen over de vastgestelde schadeloosstelling 
verdere vergoeding in rechte te laten vorderen door de gelaedeerde. Aldus 
kwam de rechter bij Nota van Wijzigingen toch op een enkel punt in het 
wetsontwerp terug. Beel had derhalve niet alleen concessies te doen jegens de 
coalitiegenoten in de Kamer, maar ook nog op de valreep jegens zijn collega 
van Justitie. De voorbereiding van dit wetsontwerp was kennelijk niet bepaald 
zorgvuldig verlopen.142

Veel Kamerleden -  in dit geval een bundeling van de groepen die indertijd 
het Kamervotum op dit punt schraagden -  wilden weten, waarom de minister 
tijdelijk was afgeweken van de uitspraak van de Kamer van 26 maart 1946 om 
geen andere autoriteiten -  buiten de burgemeester -  met vordering van woon
ruimte te belasten (wetsontwerp Aanvulling Vorderingsbesluit Woonruimte). 
Deze Kamerleden vreesden de nodige competentieconflicten tussen de burge
meester en de provinciale directeur van het C.B.V.O.. De bedoelde directeur 
diende slechts gehoord te worden -  in geval van huisvesting van repatriëren- 
den en re-evacué's -  en met een beroepsrecht te worden bekleed, aldus deze 
Kamerleden.143

In zijn antwoord aan de Kamer meende Beel gerechtigd te zijn af te wijken 
van het bedoelde Kamervotum: anders dan in het wetsontwerp Aanvulling 
Vorderingsbesluit Woonruimte werd de beoogde andere vorderende autoriteit
-  namelijk de provinciale directeur van het C.B.V.O. -  genoemd, werd diens 
bevoegdheid in duur beperkt en werden de betrokken groepen van personen 
onder de hoede van deze autoriteit in het wetsontwerp omschreven. Die 
groepen waren de repatriandi uit de Oost of de West dan wel uit het buiten
land komende gezinnen -  men denke hierbij aan de vele eertijds in Duitsland 
gevestigde Nederlandse gezinnen die naar Nederland waren gevlucht dan wel 
gedwongen door de bezettende mogendheden (ter vrijmaking van het grensge
bied met Nederland; in ruil voor uitgewezen eertijds in Nederland gevestigde 
Duitsers, zie in dit boek Band C, hoofdstuk VIII, par. II, p. 1719) naar Neder
land waren en werden gedreven - , en evacué's uit Nederland zelf. De laatste 
groep was ook in 1947, naar de minister van Binnenlandse Zaken in zijn 
antwoord aan de Kamer aangaf, nog steeds niet volledig uit het toch al door 
de oorlog getroffen Oosten des lands of Noorden teruggekeerd naar het
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Westen en de steden Arnhem en Nijmegen. Terugkeer naar het Westen was 
kennelijk moeizaam, omdat in het Westen veel Indische gerepatrieerden waren 
geplaatst of zich zonder vergunning hadden gevestigd. De chaos was derhalve 
nog steeds groot. De minister noemde het verklaarbaar dat de gemeenten, die 
toch al met problemen op het gebied van de huisvesting te kampen hadden, 
niet van zins waren aanwijsbaar beschikbare en betaalbare woonruimte aan 
niet-gemeente-gebondenen te verlenen. Op grond van het gemis aan woon
ruimte voor de groepen, vallend onder de zorg van het C.B.V.O., moest de 
overheid contractpensions inschakelen dan wel toeslagen geven op de huisves
ting in dure woongelegenheden (zoals ook hotels). Beel was van mening dat 
hierin slechts succesvol kon worden ingegrepen, indien een b o vengemeente
lijke instantie de spreiding van de bedoelde groepen volgens een vast plan, 
waarbij rekening werd gehouden met de woningpositie in elke gemeente, kon 
bevorderen. Die opzet kon slechts slagen als die instantie daadwerkelijke 
bemoeienis met de huisvesting van deze groepen had. De wetenschap dat de 
C.B.V.O.-autoriteit in uiterste geval -  die instructie zou ook uitgaan -  zou 
kunnen vorderen, zou de betrokken burgemeester wel tot inschikkelijkheid 
bewegen, aldus de Memorie van Antwoord. Bovendien kon de burgemeester 
een vordering van de C.B.V.O.-autoriteit opschorten, totdat de minister op zijn 
bezwaar had beslist. De minister was derhalve van mening dat burgemeester 
en de betrokken provinciale C.B.V.O.-directeur wel een gedragslijn zouden 
weten uit te stippelen om de problemen de baas te worden. Dat die problemen 
soms ook onderschat werden, bleek uit de door Beel verstrekte gegevens 
omtrent het aantal te verwachten repatrianten. Hij meende dat nog 20.000 
personen konden worden verwacht, als alles -  de ontwikkelingen in Neder- 
lands-Indië en de mogelijkheden van transport -  mee zou zitten, dat wilde 
zeggen als het gros van de repatrianten na verhaal in Nederland weer aan de 
slag zou kunnen gaan in Indië. Dat zou nog wel eens kunnen tegenvallen, 
zoals uit de latere ontwikkelingen inzake de Indonesische kwestie zou blij
ken.144

De terugtocht van de regering tijdens het debat in de Tiveede Kamer over het 
ontwerp-Woonruimteivet: het college van B. en W. krijgt de aan de burgemeester 
toegedachte spilfunctie

Bij de mondelinge beraadslaging in de Tweede Kamer op 7 juli 1947 over 
het ontwerp-Woonruimtewet, die van regeringszijde naast Beel ook werd bijge
woond door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting L. Neher, 
opende Algera (ARP) de debatten. Het Kamerlid zag het wetsontwerp als een 
bewijs van de moeilijke omstandigheden, waarin land en volk na de oorlog 
verkeerden. Als codificatie van een diep in de levens- en rechtssfeer van de 
burgerij ingrijpende materie verdiende dit ontwerp door zijn overzichtelijkheid 
waardering. Het huisvestingprobleem kon natuurlijk niet met deze wet worden 
opgelost: alleen flinke aanpak van de woningbouw kon soelaas bieden. Dat 
de gemeenten in het wetsontwerp een ruime plaats hadden gekregen, verheug-
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de Algera, die overigens ook de nodige beperkingen op de bevoegdheden van 
de gemeenten onderscheidde. Daar was allereerst de mogelijkheid voor de 
minister om richtlijnen en voorschriften te geven. In de tweede plaats kon de 
Rijksgebouwendienst als concurrent van de gemeente optreden en woonruimte 
voor de openbare dienst vorderen. Algera zag deze vorderingsbevoegdheid 
het liefst ongedaan gemaakt. De derde inbreuk op de gemeentelijke compen- 
tentie zag hij in de vorderingsbevoegdheid van de provinciale directeuren van 
het C.B.V.O.. Algera liet zich op dit laatste punt niets wijsmaken: in wezen 
werd om dat moment hetzelfde gevraagd als indertijd in maart 1946 (Aanvul
ling Vorderingsbesluit Woonruimte). Met de concessies van de kant van de 
minister bij de Memorie van Antwoord, zoals de inschakeling van het college 
van G.S. en de procedure via de commissie van advies, was hij ingenomen. 
Niettemin had Algera nog kleinere en grotere wensen. Zo zag hij graag een 
artikel ingevoerd, waarbij automatisch een vergunning werd toegestaan in 
geval van woningruil. Zijn grotere wens sproot voort uit zijn zorg over de 
wijze waarop diep werd ingegrepen in de rechten van de vrijheden van de 
burgers. Hij wilde dan wel niet zo ver gaan als prof. mr. J.C. van Oven in zijn 
artikel in het Nederlands Juristenblad van 24 mei 1947, waar deze stelde dat het 
wetsontwerp was doortrokken van een dictatoriale, Duitse geest, maar Algera 
vond wel dat er meer waarborgen moesten komen om te zorgen dat de Duitse 
geest geen werkelijkheid kon worden. Bij de artikelsgewijze behandeling van 
het wetsontwerp zou hij dan ook met een belangrijk amendement komen dat 
beoogde de burgemeester als spilfiguur in dit wetsontwerp te doen vervangen 
door het college van B. en W., waarvoor hij de steun van de gehele Kamer zou 
verwerven. Algera vond tenslotte dat de wet zo spoedig mogelijk overbodig 
moest worden gemaakt door voldoende woningbouw, omdat bijvoorbeeld 
samenwoning het welzijn van de Nederlandse bevolking zou aantasten.145 
Zijn fractiegenoot mr.dr. E.P. Verkerk, burgemeester van Boskoop en lid van 
de Provinciale Staten van Zuid-Holland, ging in op de kwestie of het wetsont
werp beantwoordde aan de eisen van de rechtszekerheid. Juist omdat naast 
de eigendom zaken als huisrecht en gezinsleven in het geding waren, meende 
Verkerk dat sterke waarborgen van objectiviteit, eerlijkheid en afwegen van 
belangen moesten worden verzorgd. Hij bleef dan ook van mening dat de 
rechter -  de kantonrechter met bijzitters -  het aangewezen beroepsorgaan 
diende te zijn. Hij hekelde het ontbreken van duidelijke richtlijnen en van een 
procedure die de normale rechtsgang volgde. Handelingen van de administra
tie, waardoor rechten en verplichtingen van een persoon tegenover de gemeen
schap werden bepaald, leveren in wezen rechtspraak op. Hij vroeg de minister 
naar verheldering van de toetsingsmogelijkheden.146 Beernink (CHU) hekelde 
met name het centralistische karakter van dit wetsontwerp en het vaak niets 
ontziende handelen van ambtenaren. Evenals Verkerk stipte hij de onduidelijk
heden bij het beperkte beroepsrecht aan. Ook hij vreesde problemen met het 
vorderingsrecht van de C.B.V.O.-autoriteit. Ook voor de CHU-fractie in de 
Tweede Kamer gold, blijkens het betoog van de (oud-)bestuurder op gemeen-
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telijk en provinciaal niveau, Tj. Krol, dat het college van B. en W. de centrale 
instantie in het wetsontwerp diende te zijn.14'

Mr.dr. E.P. Verkerk, ARP-Tweede Kamerlid H.K.J. Beernink, CHU-Tweede Kamerlid 
(s. 4 juni 1946). (s. 4 juni 1946).

(Foto's ontleend aan Kcesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 g-h).

De liberaal Hacke erkende dat ingrijpende maatregelen nodig waren, maar 
hij had niet de indruk dat alles was ondernomen om de woningnood te 
lenigen. Daarbij had hij met name de kantoorruimte van overheid en particu
lieren op het oog. Werd al die ruimte tot het uiterste gebruikt? Werden alle 
voor kantoorruimte geschikte gebouwen -  Hacke wees hierbij op (delen van) 
kerkgebouwen -  wel nuttig gebruikt? Inwoning was ingrijpend, maar onver
mijdelijk. De toewijzing diende in ieder geval volgens normen en zonder 
willekeur gepaard te gaan. De waarborgen zoeken in de commissie van advies 
en ministeriële richtlijnen leek Hacke niet juist. Hij wenste een wettelijke 
verankering van de hoogste rechtsbelangen van de burgers en een rechterlijke 
toetsing van de rechtmatigheid van de vorderingen. De communist A.D. 
Schoonenberg (geb.1911), voorzitter van het Algemeen Nederlands Jeugd 
Verbond, sprak zijn instemming uit met dit wetsontwerp, dat volgens hem 
onder meer een eind kon maken aan wantoestanden als het sleutelgeld. Zijn 
betoog handelde vooral over het achterblijven van de bouw door de voorrang 
van de zogeheten geldpaleizen (bouw van banken), de bewapening en de 
bouwspeculanten. Verder sprak hij zich -  meer concreet -  uit voor elk voorstel, 
dat de bevoegdheid tot vordering zou doen uitsmeren over een breder orgaan 
dan de burgemeester als zelfbestuursorgaan. Hij was van mening dat de figuur 
van de burgemeester als oppermachtige autoriteit ook uit het oogpunt van 
doelmatigheid het minst zou beantwoorden aan de doeleinden van de wet. 
Schoonenberg zag liever een grote commissie, waarin de belangen van de 
burgerij in alle opzichten vertegenwoordigd zouden zijn, met de bevoegdheid 
tot bindend advies in het wetsontwerp als centrale instantie vastgelegd. De 
gedachte samenstelling van de commissie van advies -  huurders, huiseigena-
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ren, hypotheekhouders, totaal drie tot vijf leden -  achtte hij onjuist: hij wenste 
zonder meer vertegenwoordigers van de sociale organisaties daaraan toege
voegd te zien.148

Niet alleen de oppositie had kritiek, ook de coalitiegroeperingen KVP en 
PvdA hebben in de Tweede Kamer de nodige bezwaren tegen het regerings
voorstel opgeworpen. J.H. Maenen (KVP) zag het wetsontwerp als de spre
kende demonstratie van de nood, waarin het Nederlandse volk door de oorlog 
was komen te verkeren. Kon Nederland voor de oorlog ten gevolge van 
eendrachtige samenwerking van regering, parlement en particulier initiatief 
op het terrein van de verzorging van een menswaardige huisvesting een 
vergelijking met nagenoeg alle andere landen van Europa glansrijk doorstaan, 
door de oorlog was deze situatie drastisch veranderd. Het KVP-Kamerlid, oud- 
lid van de gemeenteraad van Heerlen en lid van G.S. van Limburg, wilde 
niettemin graag erkennen dat in de geteisterde gebieden van het land met 
grote energie het herstel van beschadigde woningen en noodbouw was 
ondernomen. Niettemin bleven er nog veel rechtmatige wensen onvervuld. 
Uitbreiding van de woningvoorraad was volgens dit Kamerlid het enige goede 
antwoord hierop. Het wetsontwerp was immers niet meer dan een socialisatie 
van de Nederlandse armoede, aldus Maenen. Gegeven de achterstand in de 
woningbouw en de aanwas van de bevolking, vreesde Maenen "met grote 
vreze" dat de voorgestelde noodmaatregelen van zeer lange duur zouden zijn 
en -  achteraf gezien -  niet ten onrechte. Dat die noodmaatregelen nodig 
waren, nu de vrijwillige medewerking aan het woningprobleem geen zoden 
aan de dijk zette, stond ook voor Maenen vast. Inwoning stond immers haaks 
op een van de hoofdkwaliteiten van het Nederlandse volk, te weten de huise
lijkheid, die volgens Maenen door Kerk, school en sociale organisaties was 
aangekweekt. Indien met de nodige rechtvaardigheid omgeven, wilde Maenen 
het systeem van het wetsontwerp billijken. Ingenomen was Maenen daarom 
met de verbeteringen die uit het gemeen overleg met de Kamer waren voort
gevloeid. Met de uitsluiting van de rechter, die immers niet het concrete ter 
beoordeling voorgelegde geval kon toetsen in het kader van het gehele wo- 
ningbeleid, ging de KVP-Kamerfractie akkoord. Daarentegen wenste deze 
fractie wel de rechter in te schakelen bij de beëindiging van een gebruik, dat 
op vordering was gegrond, zoals in het geval van overlast of bedreiging van 
de moraliteit. Ook Maenen wilde in een gezonde democratie geen plaats 
inruimen voor met dictatoriale bevoegdheden beklede functionarissen: de 
KVP-er meende dat de verstrekkende bevoegdheden alleen in handen van de 
burgemeester, zoals het wetsontwerp voorstelde, reminiscenties opriep aan de 
dictatoriale functies van deze autoriteit in de bezettingstijd. Concreet betekende 
dit de dictatoriale bevoegdheid van de chef der afdeling huisvesting ten 
stadhuize. Maenen was dan ook van mening dat het voor de burgemeester 
zelf zeer bedenkelijk was, "als hij tot een gemeentelijke boeman wordt ge
maakt". Vandaar zijn pleidooi om de uitoefening van de belangrijke bevoegd
heden in dit wetsontwerp onder verantwoordelijkheid te brengen van het col-
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J.H. Maenen, KVP-Tweede Kamerlid op een foto uit ca. 1948. (Foto KLIB/KDC Nijmegen)

Jozef Hubert (Jos) Maenen was te Meerssen (Limb.) in 1888 geboren en overleed te Maastricht 
in 1972. Volgde na enkele klassen aan de Rijksnormaalschool sociale ontwikkelingscursussen 
bij mgr.dr. H. Poels. Zou zich, naast zijn beroep als tuinder en vervolgens beambte, ontwikke
len tot gezaghebbend volksvertegenwoordiger en bestuurder. Zo was hij eerst secretaris en 
vervolgens voorzitter van de diocesane bond van het R.K. Werkliedenverbond in het bisdom 
Roermond (1925-1945), lid van de gemeenteraad van Heerlen (1917-1923), lid van de Provin
ciale Staten van Limburg (1916-1966) en lid van Gedeputeerde Staten van Limburg (1923-1966) 
voor de R.K. Staatspartij/KVP. Voor de RKSP had hij zitting in de Tweede Kamer van oktober 
1931-mei 1933 en voor de KVP van juni 1946-juni 1966. Van de KVP-Tweede Kamerfractie 
was Maenen de woordvoerder voor binnenlandse zaken (zie Band C van de serie-Beel, 
hoofdstuk IX, par.I-III; de Woonruimtewet-1947 is aan dat hoofdstuk onttrokken en in 
hoofdstuk XI geplaatst) en verkeer-en-waterstaat (zie in dit Banddeel, hoofdstuk XII, par.II.a.3 
en Il.b). Daarnaast trad Maenen in het krijt ten behoeve van de belangen van Limburg, zoals 
in zijn pleidooi voor ruime annexatie van Duits grondgebied in oktober 1946 in een besloten 
zitting van de Tweede Kamer (zie Band A van de serie-Beel, pp.475-476). Maenen bekleedde 
veel nevenfuncties, uiteenlopend van bestuurder van diverse maatschappelijke instellingen 
op het gebied van de volkshuisvesting tot het voorzitterschap van de vereniging van Katho
lieke Ziekenhuizen in Nederland; hij was commissaris bij de Limburgse Electriciteitsmaat- 
schappij. Gegevens: Parlementair Documentatie Centrum, Den Haag.
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lege van B. en W. en volgens door dit college vastgestelde richtlijnen. Vraag
tekens plaatste Maenen verder bij de gevolgen van het wetsontwerp, eenmaal 
aanvaard, voor de woningbouw door particulieren, die immers moesten vrezen 
dat gereed gekomen woningen gevorderd zouden kunnen worden. Hij vroeg 
zich ook af of bijvoorbeeld de Staatsmijnen konden beschikken over hun eigen 
voor het groeiend personeel te bouwen woningen? Tenslotte vroeg de KVP- 
fractie volgens Maenen dat in de wet zelf als beginsel werd vastgelegd dat de 
vorderende autoriteit niet enkel had te letten op de doelmatige verdeling van 
de woongelegenheid, maar ook andere belangen -  morele, hygiënische e.d. -  
in het oog had te houden. Vermeden moest worden dat iemand in zijn huis 
een NSB-familie kreeg die in de keuken nazi-liederen ging galmen of dat -  
zoals was voorgekomen -  inwoning gevorderd werd ten behoeve van een 
NSB-er in een woning, waarvan vader en moeder door de Duitsers waren 
vermoord. Toch achtte de KVP-Kamerfractie het wetsontwerp een grote 
verbetering ten opzichte van het bestaande Vorderingsbesluit. Maenen besloot 
met een citaat uit het KVP-blad De Opmars van 27 juni 1947: "We moeten 
helpen en daarom gelaten wat inschikken, en ons beperken om voor anderen 
plaats te maken." Zijn fractiegenoot Hooij voegde aan dit betoog toe dat de 
overheid het goede voorbeeld moest geven en desnoods in barakken haar 
werkzaamheden moest vervullen, een advies waaraan alleen het departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting zich jarenlang heeft gehouden. Hooij 
toonde zich een tegenstander van de mogelijkheid tot het vorderen van 
stoffering in de betrokken woonruimte en achtte het beter de mogelijkheid tot 
inkwartiering, buiten tijden van oorlog of oorlogsgevaar, te beperken tot uit 
te zenden arbeidskrachten. Dit laatste punt wilde Beel wel overwegen, maar 
dit heeft tot niets geleid.149

Ten Hagen (PvdA) deed zijn best om de toehoorders te laten weten dat zijn 
groepering -  het staatssocialisme afwijzend -  het wetsontwerp met zijn diepe 
ingreep in de levenssfeer van de staatsburger alleen als noodvoorziening 
wenste te aanvaarden. Na een dringend beroep op de regering om prioriteit 
aan de woningbouw te geven, kwam Ten Hagen te spreken over het wetsont
werp zelf. Ook de PvdA-Kamerfractie bleek ernstige bezwaren te hebben tegen 
de constructie om de burgemeester een spilfunctie te geven. Op deze wijze 
werden volgens deze fractie niet de beste waarborgen verkregen dat de wet 
zou worden toegepast overeenkomstig het rechtsbewustzijn van de gemeente
lijke bevolking. Ten Hagen somde de bevoegdheden van de burgemeester 
volgens het wetsontwerp op: deze ambtsdrager besliste over woonvergunnin
gen, vorderingen en het aanbrengen van voorzieningen aan woningen, hetzij 
voor herstel van de oorlogsschade -  als de eigenaar nalatig was of de benodig
de middelen niet had -  hetzij om deze geschikt te maken voor dubbelbewo- 
ning. Voor de grote gemeenten, waar normaal een wethouder de portefeuille 
van huisvesting heeft, betekende deze uitzonderlijke bevoegdheden voor de 
burgemeester een uitholling van de functie van de bedoelde wethouder en een 
gevaar voor verambtelijking bij een overbelaste burgemeester; in kleinere
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gemeenten had de praktijk (Vorderingsbesluit) uitgewezen dat de burgemees
ters in deze zaak "een weinig bevredigende en vooruitstrevende politiek" 
voerden. Bovendien was de burgemeester, die in deze zaak het zelfbestuur van 
de gemeente uitoefende, noch aan de raad of B. en W., noch aan hogere 
instanties verantwoording schuldig. De algemene tendens om bevoegdheden 
van democratische colleges te verleggen, van provincie en gemeente naar het 
Rijk en binnen de gemeente van de Raad naar B. en W. en van B. en W. naar 
de burgemeester, maakte ook in dit wetsontwerp furore, aldus Ten Hagen. 
Daarmee werd volgens hem gesuggereerd dat de Nederlandse democratische 
colleges niet capabel zouden zijn om hun bestuurstaak op behoorlijke wijze 
te vervullen. De PvdA-fractie achtte collegiale verantwoordelijkheid voor de 
gehele verdeling van woonruimte beter. Dat kon bereikt worden door het 
verleggen van de bevoegdheden naar het college van B. en W. ofwel door 
uitbreiding aan de bevoegdheden van de commissie van advies (bijvoorbeeld: 
beroep bij niet-opvolging van het advies op het college van G.S.). Ook de 
aanbevolen samenstelling van de commissie van advies lokte kritiek van Ten 
Hagen uit. De contractuele betrekkingen konden dan wel door de vertegen
woordiging van huurders, huiseigenaren en hypotheekhouders gewaarborgd 
zijn, maar niet de menselijke. In het geval van aantasting van de vrijheid door 
inwoning was een meer sociaal georiënteerde commissie aangewezen, aldus 
de PvdA-woordvoerder, die hiermee een CPN-visie op dit punt onderstreep
te.150

In zijn antwoord aan de Tweede Kamer gaf Beel toe "dat dit wetsontwerp 
een impopulair wetsontwerp is, waaraan echter niet valt te ontkomen". Kenne
lijk had Beel zijn wisselgeld ten opzichte van de Kamer bij de behandeling van 
dit wetsontwerp al in de schriftelijke fase uitgegeven, want hij stelde zich ten 
opzichte van de meeste wensen van de Kamerleden intransigent op. Zo kreeg 
Algera te horen dat de Rijksgebouwendienst de vorderingsbevoegdheid diende 
te houden. Vergemakkelijking van woningruil was Beel sympathiek, maar de 
overheid moest de mogelijkheid behouden om in bepaalde gevallen woningruil 
af te wijzen. Kamerleden, die gevraagd hadden om de voorschriften voor de 
toepassing van het vergunningensysteem te laten geven door de Kroon 
(derhalve: AMvB, met inschakeling van de Raad van State) in plaats van door 
de minister, kregen te horen dat de minister hiertegen bezwaren had: dat zou 
niet soepel genoeg werken, De minister was van plan de commissie van advies 
in grote gemeenten in verschillende kamers te doen opsplitsen; zo nodig zou 
de wethouder voor volkshuisvesting van deze commissie deel moeten uit
maken; het advies van de commissie moest worden gemotiveerd. Maar de 
minister was niet van plan, zoals Schoonenberg had voorgesteld, om de 
adviezen van de commissie een bindend karakter te geven: dat zou een nieuwe 
bestuursorganisatie scheppen. De samenstelling van de commissie wilde de 
minister echter wel onder de loupe nemen. Beel was bereid om het Kamerlid 
Maenen tegemoet te komen en de gemeentebesturen te vragen bij de beoorde
ling van de doelmatigheid van de verdeling van woongelegenheid ook te
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letten op bepaalde -  morele, hygiënische e.d. -  belangen. De minister wenste 
echter niet de vorderingsbevoegdheid ten opzichte van voor het personeel van 
bedrijven gebouwde woningen op te geven. Na het vrij algemene verzet vanuit 
de Kamer tegen de spilfunctie van de burgemeester in dit wetsontwerp liet 
Beel het aan de Kamer over te oordelen over dit punt. Hijzelf bleef van mening 
dat de voorgestelde spilfunctie juist was. De burgemeester handelde immers 
met de commissie van advies collegiaal; eventueel konden de bevoegdheden 
van deze commissie zoals Ten Hagen had voorgesteld worden uitgebreid. Aan 
het beperkte beroepsrecht tegen voorstellen van de commissie van advies hield 
de minister echter vast. Beel gaf aan dat het juist de bedoeling was een 
alomvattende rechtsgelijkheid door middel van beroepsprocedures te vermij
den, omdat rekening moest worden gehouden met van gemeente tot gemeente 
verschillende situaties. Gesteund als hij zich wist door zijn eigen politieke 
groepering op dit punt, hield Beel met klem vast aan de uitschakeling van de 
rechter, wanneer het om doelmatigheidskwesties ging. De rechter diende 
volgens hem niet gaan zitten op de stoel van de burgemeester; de rechter was 
niet geroepen over het woningbeleid te oordelen. Wel deel Beel een uitspraak, 
die door de rechterlijke macht later graag werd geciteerd: de rechter bleef -  
wanneer het wetsvoorstel de eindstreep had behaald -  oordelen bij schending 
van de wettelijke voorschriften, inzake de interpretatie van wettelijke termen 
("gebouw") en bij misbruik van recht en détournement de pouvoir. Hiermee 
nuanceerde Beel de Memorie van Toelichting, die voor de burgerlijke rechter 
geen plaats had gelaten (ad art. 32), en stelde hij grenzen aan de vrijheid van 
de administratie. Beels opvolger Witteman heeft op 20 november 1947, toen 
het Tweede Kamerlid Derks (KVP) bij de behandeling van de begroting van 
Binnenlandse Zaken een rechterlijke uitspraak inzake een geschil over vorde
ring van woonruimte in het geding bracht, dit nog eens onderstreept en 
uitdrukkelijk het aspect van de rechtmatigheid ter toetsing aan de rechter 
gelaten. Deze toetsing was trouwens onontkoombaar, gezien de bevoegdheid 
van de rechter om rechtmatigheid van overheidsdaden te beoordelen (GrW 
1946, art. 160; R.O. art. 2). Beel moest derhalve deze nuancering wel aanbren
gen. De minister was verder niet van plan om, zoals leden van de oppositie 
hadden gevraagd, stoffering van de vordering uit te sluiten: daarvoor was de 
schaarste aan stoffering te groot. Op financieel gebied -  de al dan niet integrale 
vergoeding van de vorderingskosten aan de gemeenten door het Rijk -  meende 
Beel niet verder te kunnen gaan "dan in overleg met mijn ambtgenoot van 
Financiën is bepaald". Daarmee spijkerde Beel ook dit belangrijke punt in de 
discussie over dit wetsontwerp met behulp van een afwezige ambtgenoot 
dicht.151

Bij de artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp kwam het amende- 
ment-Algera, mede ondertekend door leden van zijn fractie en die van de 
CHU, aan de orde, waarin werd voorgesteld om het vergunningenstelsel voor 
het in gebruik nemen van woongelegenheid in handen te geven van het 
college van burgemeester en wethouders in plaats van de burgemeester (art.
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1, lid 1); ook de vorderingsbevoegdheid diende volgens de opstellers van het 
amendement bij dit college te worden gelegd. Beel had al in zijn Kamerrede 
op dit punt het massieve verzet proberen te breken. Hij was van oordeel dat 
in kleine gemeenten het college van B. en W. te weinig bij elkaar kwam om 
effectief collegiaal te kunnen werken, terwijl daar ook de dorpspolitiek wellicht 
in kon meespelen; "in kleine gemeenten staan deze colleges ook niet vrij van 
de bevolking". In grote steden was het volgens Beel praktisch een hoofdambte
naar die zou beslissen, "want ik geef U de verzekering, dat deze colleges (van 
B. en W.) niet in de gelegenheid zijn om deze gevallen (betreffende woon
ruimteverdeling) zelf te behandelen". Men schoot derhalve volgens Beel met 
de vervanging van de burgemeester door het college van B. en W. niet zoveel 
op. Juist de inschakeling van de adviescommissie (bij vordering) zorgde er 
voor dat de burgemeester niet eigenmachtig kon beslissen. In de toelichting 
op zijn amendement wilde Algera vasthouden aan de regel (art. 151 van de 
toenmalige Gemeentewet) dat medewerking aan de uitvoering van wetten 
geschiedt door het college van B. en W. Het was weliswaar begrijpelijk dat 
kort na de bevrijding ook het Nederlandse gezag velerlei beslissingen in 
handen van de burgemeester had gelegd, maar Algera meende dat er geen 
reden meer was om het college van B. en W. niet in te schakelen op het 
moment dat de op normale wijze gekozen gemeenteraden weer functioneerden 
en op normale wijze wethouders waren gekozen. De eis van een vlot en soepel 
bestuur, die Algera in het wetsvoorstel op dit punt onderkende als drijvende 
kracht, diende volgens hem achter te staan bij die van waarborgen voor de 
burger. Voor Algera woog zwaar dat een beslissing van het college van B. en 
W. meer zou worden aanvaard door de bevolking, wat in deze gevoelige 
materie van groot belang was. De burgemeester werd hierdoor ook minder 
verantwoordelijk gesteld voor mogelijk arbitraire beslissingen. Daarbij werd 
in het college een beslissing grondiger overwogen, juist omdat de burger door 
de inschakeling van het college zich gemakkelijker zou kunnen wenden tot 
een wethouder in bepaalde kwesties. De waarborgen voor de burger op het 
vlak van vestiging en vordering inzake woonruimte overwogen bij de gehele 
Kamer zwaarder dan de nogmaals door Beel beklemtoonde factor urgentie die 
door de inschakeling van de burgemeester het best zou kunnen worden 
beantwoord: nadat de minister had verklaard de beslissing aan de Kamer over 
te laten, werd het amendement van Algera c.s. zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard.152

Beel was echter niet bereid op zijn wetsontwerp in de kern inbreuk te laten 
maken, namelijk door meer uitzonderingen toe te staan op de toepassing van 
de beoogde wet dan voorgesteld. Een amendement van Ten Hagen c.s. (leden 
van de PvdA-fractie) om naast bedrijfsruimten -  ter beoordeling van de 
minister van Economische Zaken -  ook ruimte benodigd voor de uitoefening 
van een beroep (artsen, tandartsen, advocaten, accountant e.d.) buiten de 
toepassing van de bepalingen van de beoogde wet te kunnen houden, werd 
door Beel ernstig ontraden. De minister verklaarde dat het voorstel te ruim
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was geformuleerd en dat hij bovendien op dit punt zelf met voorschriften zou 
komen. Daarop trok Ten Hagen zijn voorstel in. Evenzo gold dit zijn amende
ment van gelijke strekking bij de vordering van woonruimte.153 Beel nam een 
amendement over van Algera c.s., waardoor de gemeenteraad de vorderings- 
mogelijkheid kon beperken. Algera c.s. wilden naast de beperking van de 
bevoegdheid tot vordering door de voorschriften of richtlijnen van de minister 
een soepele toepassing van de wet bereiken, aangepast aan plaatselijke moge
lijkheden. De gemeenteraden stelden immers ook al de regels voor het vergun
ningenstelsel vast. De door de gemeenteraad uit te vaardigen verordeningen 
voor de vorderingen zouden onderworpen blijven aan de goedkeuring van 
de Kroon, hetgeen voldoende waarborg moest opleveren dat de regelings
bevoegdheid van de raad op redelijke wijze zou worden uitgeoefend. Concreet 
dachten de indieners van het amendement aan onderscheiden eisen ten 
aanzien van de inrichting van de te vorderen woning en de samenstelling van 
de gezinnen, alsook nadere bepalingen ten aanzien van de inwoning bij ouden 
van dagen (bijvoorbeeld: geen inwoning bij personen boven een bepaalde 
leeftijd).154

Maenen kwam met twee amendementen, gesteund door leden van de KVP- 
fractie. Het eerste amendement, dat zonder hoofdelijke stemming zou worden 
aangenomen, beoogde de aanvulling van het wetsontwerp met de bepaling 
dat bij de vordering van woonruimte -  met inachtneming van de voorschriften 
of richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken -  moest worden gelet 
"op de rechtspositie van partijen en van alle overige in aanmerking te nemen 
belangen." Maenen erkende dat op de eigendom de sociale hypotheek van de 
gemeenschap rust, maar dat betekende volgens zijn toelichting niet dat met 
het eigendomsrecht in het geheel geen rekening zou behoeven te worden 
gehouden. Het amendement beoogde verder een punt van kritiek van de kant 
van de KVP-Kamerfractie op dit wetsontwerp te ondervangen en de vorderen
de autotiteit rekening te doen houden met andere -  morele, hygiënische -  
belangen. Beel had geen bezwaar tegen dit voorstel, indien het voorstel 
beoogde om de genoemde belangen mede in de overwingingen bij vordering 
te betrekken; hij achtte het ten enenmale onmogelijk om al die belangen ook 
volledig tot hun recht te doen komen. Het diende volgens hem te gaan om een 
zuivere afweging van belangen in het kader van de bevordering van een 
doelmatige verdeling van de woonruimte in de gemeente. Maenen verklaarde 
namens de indieners zich bij deze interpretatie neer te leggen. Een dag later 
werd dit amendement-Maenen zonder hoofdelijke stemming door de Tweede 
Kamer aangenomen.155

Een tweede amendement van de kant van de KVP-Kamerfractie, zou -  na 
de toelichting van Maenen -  worden geschraagd door het prestige van fractie
voorzitter Romme, die tijdens de debatten gezwegen had. Het ging de indie
ners om de mogelijkheid bij de rechter (later nader aangeduid: de kantonrech
ter) in dezelfde gevallen ontruiming door de via vordering toegewezen 
huurder of ingekwartierde te kunnen eisen, waarin dit tegenover de normale
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huurder kan worden gevorderd, namelijk onbehoorlijk gebruik van gebouw 
of woonruimte, ernstige overlast en dringend noodzakelijk eigen gebruik onder 
afweging van de economische belangen en maatschappelijke behoeften van 
beide partijen naar billijkheid. In zijn toelichting op het amendement verklaar
de Maenen dat de KVP-fractie de uitschakeling van de rechter bij doelmatig- 
heidskwesties billijkte, maar de bedoelde materie eerder tot de competentie 
van de rechter te achten dan van de in het wetsvoorstel aangewezen vorderen
de autoriteit (B. en W.). Die autoriteit was daarvoor niet geoutilleerd en 
ontbeerde de nodige middelen om op te treden. Beel verklaarde daarop 
koeltjes dat hij de beslissing aan de Kamer wilde overlaten, nadat het voorstel 
zou zijn verbeterd, hetgeen ook Ten Hagen (PvdA) nodig achtte. Voor Romme 
was dit een wel erg magere reactie op een volgens hem hoogst noodzakelijke 
aanvulling van het wetsvoorstel. Hij vond dat, indien de voorgestelde rechter
lijke mogelijkheid tot beëindiging van een gevorderd gebruik van woonruimte 
niet zou worden gecreëerd, men gewone huurders wél en door vordering 
toegewezen huurders of ingekwartierden bij gebrek aan een goede procedure 
en machtsmiddelen via de vorderende autoriteit nooit uit zijn huis kon zetten 
wegens onbehoorlijk gedrag: "Dat gaat toch alle perken te buiten!" Romme 
voorzag de grootste ongelukken als dit voorstel niet in de wet kwam en 
betreurde het dat de minister deze gedachte niet positiever had bejegend. Beel 
retireerde onmiddellijk en zei dat hij het amendement nog pas kort in zijn 
bezit had en niet goed had kunnen lezen. De voorzitter begreep dat de minis
ter enig nader overleg in kleine kring nodig had en stelde voor de behandeling 
van het voorstel een dag uit te stellen, waarmee Beel instemde. Een dag later 
werd een gewijzigd amendement behandeld, waarin de rechterlijke instantie 
werd genoemd -  de kantonrechter - , hoger beroep op de rechterlijke beslissing 
werd uitgesloten en een maximumtermijn voor de ontruiming was bepaald. 
Dit aldus gewijzigde amendement-Maenen c.s. werd door de regering overge
nomen.156 Daarmee werd terecht bevestigd dat het beslechten van geschillen 
tussen burgers over zaken als onbehoorlijk gedrag of overlast bij gebruik van 
een gevorderde woonruimte een typisch judiciële functie was, maar -  zoals 
in een aan de Woonruimtewet-1947 gewijde dissertatie ook is opgemerkt -  de 
rechter was in deze materie niet te benijden.157 Velen zouden immers trach
ten aan een ongewenste samenwoning een einde te maken. Bij beschikking van 
30 augustus 1947 heeft de minister van Binnenlandse Zaken dit artikel aange
vuld met de instructie dat na de feitelijke door de rechter gelaste ontruiming 
de vordering moest worden beëindigd; daarmee werd de vorderende autoriteit 
de executant van het vonnis.158

Een aantal kleinere amendementen verbeterden het wetsontwerp. De rege
ring nam de voorstellen van Algera c.s. over om de commissie van advies 
inzake de vordering van woonruimte voor een jaar te benoemen en het college 
van G.S. te hulp te roepen in geval van onenigheid tussen gemeenteraden bij 
de benoeming van een gemeenschappelijk college van advies, alsook om de 
wet niet alleen geheel, maar ook gedeeltelijk voor een bepaalde gemeente
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buiten werking te kunnen stellen.159 Een artikel uit het wetsontwerp over 
verhuurdwang via verordeningen door de gemeenteraad werd door minister 
Beel, op verzoek van het Kamerlid Algera (ARP), teruggenomen, aangezien 
de tekst elders al op dit punt voorzag. Op 8 juli 1947 werd het wetsontwerp 
zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aanvaard.160

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp Bevordering 
doelmatige verdeling van de woongelegenheid was een opmerkelijk voorbeeld 
van vruchtbaar overleg tussen regering en Kamer, waarbij oppositie (Algera, 
ARP) en coalitie (Maenen, KVP) gelijkelijk hun steentje hebben bijgedragen 
om het zeer ingrijpende wetsvoorstel -  dat helaas als Woonruimtewet-1947 
lange tijd de Nederlandse samenleving ten gevolge van de woningnood zou 
moeten belasten -  nog zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met 
de bestuurlijke tradities en individuele rechtsbeschermingspraktijk. Beel, die 
altijd nogal een voorkeur had voor een soepel en in wezen autoritair bestuur, 
heeft tijdig ingezien dat op dit punt de Kamer haar irritatie over de door de 
bezettingstijd en het na-oorlogse besluitendbewind gegroeide machtsusurpatie 
van de overheid tot gelding zou kunnen brengen. Dat "links" in de Kamer nog 
de minste bezwaren had tegen het oorspronkelijke wetsvoorstel moet voor Beel 
een waarschuwing zijn geweest, die door de interventie van KVP-fractievoor- 
zitter Romme werd onderstreept. In De Volkskrant zou Romme in een van zijn 
befaamde politieke beschouwingen als staatkundig hoofdredacteur dan ook 
concluderen dat bij de behandeling van dit wetsontwerp de vruchtbaarheid 
van het gemeen overleg tussen regering en Staten-Generaal voorbeeldig was 
geweest. In dit krantenartikel uitte hij de hoop dat de wet in zoverre over
bodig kon zijn, dat het sociale besef kon helpen de vorderingen te voorkomen. 
Hij stelde het ook door het Kamerlid Maenen in het Kamerdebat over dit 
wetsontwerp genoemde optreden van een -  anoniem gelaten, maar vermoede
lijk katholieke -  burgemeester van een provinciale hoofdstad met 11 kinderen 
en 3 pleegkinderen, die in zijn ambtswoning een op straat gezet gezin van drie 
personen op nam, ten voorbeeld. Goed voorbeeld moest goed doen volgen, 
aldus Romme.161

De Eerste Kamer acht het zuetsontzuerp slechts als noodoplossing aanvaardbaar
Het door de Tweede Kamer flink verbeterde en vervolgens gesanctioneerde 

wetsontwerp ter bevordering van de doelmatige verdeling van de woongele
genheid is daarop vrij snel door de Eerste Kamer in behandeling genomen. 
Het was niet te verwachten dat de senaat, waar het wantrouwen jegens de 
machtsontplooiing van de administratie groot was, dit ingrijpende wetsvoorstel 
zonder behoorlijk commentaar zou laten passeren, al stond de uitslag -  gezien 
ook het waarschuwend woord van de politieke leider van de KVP in diens 
lijfblad -  wel vast. Blijkens het schriftelijk commentaar van de Eerste Kamer 
op het eindresultaat van het overleg tussen regering en Tweede Kamer bleek 
dat veel leden van de senaat weliswaar erkenden dat de noodtoestand op het 
gebied van de woonruimte een wettelijke regeling ervan vorderde, maar dat
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zij die regeling vanwege de ingrijpende gevolgen -  de samenwoning -  slechts 
aanvaardbaar achtten als tijdelijke voorziening in de woningnood. Het wets
ontwerp diende dan ook volgens deze groep senatoren zoveel mogelijk op 
Nederlands democratische wijze te worden uitgevoerd om erger te voorkomen, 
waarvoor de veranderingen ten gevolge van de behandeling in de Tweede 
Kamer de nodige waarborgen zouden hebben geschapen. De oplossing van 
het werkelijke probleem echter kon slechts worden gevonden in woningherstel 
en woningbouw. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting werd 
dan ook gevraagd nadere gegevens te verstrekken over de voortgang op deze 
gebieden. Met betrekking tot het woonruimtevraagstuk drongen senatoren 
(KVP-fractie) er bij de overheid op aan het goede voorbeeld te geven en zich 
te beperken tot het hoogst noodzakelijke beslag op gebouwen. Ook dienden 
ruim behuisden niet de dans te ontspringen, aldus enkele senatoren (CPN- 
fractie). Daartegenover stelden enkele senatoren van vermoedelijk liberale snit 
voor de maatschappelijk minder bedeelden onder de woningzoekenden bij 
voorkeur onder te brengen bij degenen, "die op hetzelfde maatschappelijke 
peil staan". In dit verband waren enkele senatoren (CHU-fractie?) van mening 
dat particulier bewoonde buitenhuizen en kastelen met hun kostbare inrichting 
van inwoning moesten worden vrijgesteld om schade aan het nationaal 
kunstbezit te voorkomen. Concreet werd door de ARP- en PvdV-fracties het 
vraagstuk van de pachters en landarbeiders aangesneden, die door het vesti- 
gingssysteem werden gehinderd om een werkplek naar keuze te vinden. De 
meeste aandacht van de senatoren ging uit naar het vraagstuk van de dienst
woningen, ook die van landarbeiders, in geval van vordering. Verder werd 
van liberale zijde gevraagd naar het standpunt van de regering inzake de 
mogelijke vordering van stoffering van de gemeenschappelijke ruimten. De 
Eerste Kamer bleek verdeeld te zijn over het vraagstuk van de uitschakeling 
van de rechter bij de toetsing van de woonruimteverdeling. Enerzijds waren 
er senatoren (de PvdV-fractie) die vreesden dat in de praktijk de ambtenaren 
ter secretarie van de gemeente "plenipotentiair" zouden handelen en beschik
ken op het gebied van verdeling en vordering van woonruimte en die derhalve 
er de voorkeur aan gaven dat wettelijke normen voor de woonruimteverdeling 
zouden worden vastgesteld en zouden worden getoetst door de rechter. 
Anderzijds vreesden senatoren (PvdA-fractie) dat bij rechterlijk beroep op een 
zo gevoelig terrein als de beoogde woonruimteverdeling een onoverzienbare 
reeks beroepen zou ontstaan. Andere senatoren meenden dan ook dat beginse
len als eigendom en bezit enigszins moesten worden prijs gegeven om het 
algemeen welzijn te kunnen bevorderen.162

Beel heeft -  evenals in zijn schriftelijk antwoord aan de Tweede Kamer -  
gemeend zijn schriftelijke reactie op de opmerkingen van de Eerste Kamer 
over dit wetsontwerp te moeten beginnen met bemoedigende berichten van 
het bouwfront: de lichte oorlogsschade zou in 1947 vrijwel zijn weggewerkt; 
de zware oorlogsschade zou in de volgende twee jaren kunnen worden 
aangepakt. De woningbouw werd volgens Beel vooral beperkt door de mate
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van inzet van en door de bouwvakarbeiders, waarbij Beel tot een tamelijk 
omstreden uitspraak ten nadele van deze groep arbeiders kwam (zie hier
onder). In hoeverre deze tiitspraak gebaseerd was op gegevens van zijn collega 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting -  wie het als PvdA-minister wellicht 
goed uitkwam dat Beel deze uitspraak voor zijn rekening wilde nemen -  is 
onbekend; mogelijk was deze uitspraak (ook) gevoed door klachten uit (katho
lieke) regio's met veel oorlogsschade en weinig uit overige delen van Neder
land aangetrokken en werkwillige bouwvakarbeiders. Inzake de diverse vragen 
van de senatoren toonde Beel zich beslist. Zo had hij al de richtlijn uitgevaar
digd, waarbij de door de overheid gebruikte woongelegenheid wel degelijk 
voor vordering in aanmerking zou kunnen worden gebracht. Ook had de 
minister de burgemeesters laten weten bewoning van boerderijgedeelten door 
niet-landbouwers minder gewenst te achten. Evenzo was de burgemeesters 
verzocht geen landarbeiderswoningen te vorderen, indien dit de personele 
voorziening ten plattelande zou belemmeren. Beel moet beseft hebben dat de 
agrarische sector op dat moment tenslotte de kurk was waarop Nederland -  
met de nodige buitenlandse financiële hulp -  dreef. Met ouden van dagen kon 
bij de volgorde in de vorderingen rekening worden gehouden: deze groep van 
vordering van hun woonruimte uitsluiten, zoals de PvdV-fractie wenste, wilde 
de minister duidelijk niet. De regering was volgens dit antwoord aan de Eerste 
Kamer niet van zins zoals verzocht vergoeding toe te kennen voor het aan
brengen van voorzieningen tot demping van geluid in woningen die door 
meer gezinnen zouden worden gebruikt. Deze mededeling maakte het lot van 
met name de met inwoning bedreigde ouden van dagen niet benijdenswaar
dig. Grond voor veel bittere veten zou ook het standpunt van de regering, dat 
stoffering van gemeenschappelijke ruimten mede in de vordering kon worden 
begrepen, opleveren. Beel was verder niet bereid om in het algemeen dienst
woningen van vordering uit te sluiten. Hij vond dat van dienstwoning in 
eigenlijke zin slechts kon worden gesproken, indien de werkzaamheden van 
een werknemer huisvesting in een bepaalde woning nodig maakten. Dat was 
bij landarbeiders volgens hem al kwestieus en niet aan de orde bij een woning 
van een chauffeur en de tuinman van de notaris. Beel was echter wel bereid 
een richtlijn te verstrekken om bij de verdeling van woonruimte met het 
economisch belang van de personeelsvoorziening van bedrijven rekening te 
houden, zelfs als die bedrijven geen eigen woningen hadden, en overleg met 
ondernemers op dit punt aan te bevelen. In het algemeen moest volgens Beel 
geen hogere autoriteit worden geplaatst boven B. en W. om de verdeling van 
woonruimte te regelen. In het najaar van 1947 werd echter bepaald dat vorde
ring ten aanzien van pastorieën of andere woningen van bedienaren van de 
eredienst slechts mocht geschieden met machtiging van de minister van 
Binnenlandse Zaken. Deze vaak zeer ruim gebouwde dienstwoningen vielen 
daarmee praktisch buiten de Woonruimtewet-1947. Tenslotte ging Beel in op 
de vraag of verdeling van woonruimte via wettelijke normen, getoetst door 
de rechter, niet wijzer was. Beel achtte iets dergelijks onuitvoerbaar. Ook vond
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hij een totale herverdeling van de woonruimte volgens vastgelegde normen 
principieel onjuist. Volgens Beel bleef derhalve slechts incidenteel ingrijpen, 
rekening houdend met plaatselijke omstandigheden en opvattingen, over. Die 
decentralisatie verdroeg zich naar de stelling van Beel niet met wettelijke 
normen en derhalve ook niet met rechterlijke toetsing. Een zekere rechtsvor
ming door de administratie was dan ook volgens hem onontkoombaar. Met 
dit antwoord had Beel -  openhartiger dan tegenover de Tweede Kamer -  de 
opzet van dit wetsontwerp verdedigd. Het was nu aan de senaat wetsontwerp 
en verdediging te beoordelen.163

Na de constructieve schriftelijke behandeling over en weer kon de monde
linge beraadslaging in de Eerste Kamer over het wetsontwerp woonruimte
verdeling op 31 juli 1947 niet veel meer opleveren dan wat namokken over 
niet vervulde wensen en uitgebreide stemverklaringen. Liefst zeven sprekers 
hadden zich aangemeld, zodat de voorzitter aandrong op bondigheid, die hier 
zal worden gevolgd. Reijers (CHU) ontried de minister het instellen van 
gemengde commissies van advies voor meerdere gemeenten, daar die volgens 
hem nooit goed zouden functioneren voor het doel: advies bij vordering. Ook 
vond hij dat zowel bouwverenigingen, in het bijzonder verenigingen voor 
arbeiderswoningbouw, en particuliere bouwondernemers, teneinde de onder
nemingslust in de bouw te stimuleren, de nodige invloed moesten hebben bij 
de toewijzing van woningzoekenden. Beel wees Reijers betreffende het eerste 
punt erop dat het ontwerp van wet voorzag om desnoods geen commissie van 
advies -  bijvoorbeeld in zeer kleine gemeenten -  in het leven te roepen. Verder 
ging de minister ervan uit dat gemeentebesturen niet zonder overleg met de 
besturen van woningbouwverenigingen zouden handelen.164 Zegering Had
ders (PvdV), die zich zeer bezorgd had getoon over de inwoning bij bejaarden, 
kreeg onomwonden van Beel te horen dat bejaarden veel levenservaring 
hadden en ook jong waren geweest, zodat hij dacht "dat een opvoedende 
werking van dit samenwonen zou kunnen uitgaan."165 Dat het duidelijk om 
een niet populair, maar noodzakelijk ontwerp van wet ging werd nog eens 
bevestigd door Hommes (ARP), die zich tevreden toonde met de ingrepen van 
zijn partijgenoot Algera in de Tweede Kamer. Het wetsontwerp voorzag in 
een noodoplossing, die Hommes -  sprekend voor het verwoeste Zeeland -  
alleen met krachtig herstel en nieuwbouw van woningen overbodig kon 
worden gemaakt. Hommes erkende dat het wetsontwerp beoogde diep in te 
grijpen in de rechten en vrijheden van de bevolking. Maar die ingreep betrof 
altijd mensen, die nog een dak boven het hoofd hadden; dat was altijd nog 
beter dan zelf tot de groep zonder woonruimte te behoren. Misschien had H.J. 
de Dreu (PvdA), burgemeester van Havelte na een onderwijsloopbaan in 
Nederlands-Indië, nog het meest oog voor de werkelijkheid van de ellende van 
de inwoning, toen hij zei dat de Eerste Kamer niet bestemd was om allerlei 
verhalen te vertellen over "de huilende vrouwen, die bij de burgemeesters 
haar nood komen klagen, omdat de buurvrouw, met wie het gemeentebestuur 
haar gedwongen heeft om in één huis te wonen, haar kind heeft geslagen of
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om verhalen te vertellen over de ziedende mannen, die na een handgemeen 
komen betogen, dat de samenwoning niet langer kan, omdat zij anders in de 
gevangenis terechtkomen wegens mishandeling of doodslag of wel om de niet 
minder interessante, maar stellig voor de gezonde volksgeest nog gevaarlijker 
situaties uiteen te zetten van de door de samenwoning ontstane al te grote 
vriendschap". Met andere woorden: het wetsontwerp zette ongewenste toe
standen in de plaats van onhoudbare toestanden. De uiteindelijke oplossing 
van het woningvraagstuk was dan ook volgens deze senator gelegen in ver
snelde bouw van nieuwe woningen. Kraayvanger (KVP) sprak terecht van een 
"alleronplezierigst wetsontwerp". Hij drong er dan ook bij Beel op aan in diens 
richtlijnen voor de uitvoering van de wet ten behoeve van de gemeentebestu
ren aan te dringen op toepassing van de wet met tact en gevoel voor mense
lijkheid. Waar de burgers zelf al bereid waren tot inwoning -  families, woning
ruil -  moesten zo min mogelijk belemmeringen in de weg worden gelegd. Hij 
vroeg in dit verband ook aandacht voor het jonge gezin en het grote gezin. 
Zijn fractiegenoot mr. B.M. Berger, burgemeester van Venlo, vroeg zich af of 
de ernstige overlast, die door het succesvolle KVP-amendement in de Tweede 
Kamer was aanvaard als mogelijke grond om bij de rechter beëindiging van 
een inwoning te verzoeken, niet door veel ruim behuisden zou worden 
gebruikt om inwoning te frustreren. Beel meende dat hier alleen ernstige 
overlast was bedoeld en hij verwachtte dat de rechter zeer wel in staat zou 
zijn op dit punt een juist oordeel te vellen; de dubbele bewoning zelf was 
volgens hem geen grond tot klagen.166

Alle senatoren, die het woord in dit debat voerden, erkenden de noodzaak 
van dit wetsontwerp, maar drongen tegelijk er op aan het probleem bij de 
wortel aan te pakken: herstel en nieuwbouw van woningen. Het was dit punt 
dat de CPN-er J.H. Hermans, mijnwerker, in het bijzonder aansneed. Hij had 
zich gestoord aan de uitlating van Beel in diens schriftelijke antwoord op het 
voorlopig verslag van de Eerste Kamer, waarin deze had gesteld dat de 
woningbouw slechts vorderingen kon maken "door de arbeiders op te wekken 
hun eigenbelang achter te stellen bij het belang van de gemeenschap". Beel 
had hierbij gedoeld op de weerzin van sommige bouwvakarbeiders daar te 
gaan werken, waar een schreeuwende behoefte was aan arbeidskrachten (zoals 
bijvoorbeeld in Limburg). Nu had in 1947 een groot deel van de bouwvakar
beiders de vakantie al opgeofferd aan de gemeenschap -  zoals Henri de 
Greeve s.j. voor de radio van de KRO al had toegejuicht - ,  zodat Hermans zich 
afvroeg of achter de achterstand in de bouw niet veel meer stak. Hij dacht 
bijvoorbeeld aan de beloning. Ook wees hij er op dat de USSR veel hout -  een 
zeer schaars artikel, waarvan de levering herstel en nieuwbouw van woningen 
in belangrijke mate beinvloedde -  had, maar dat Nederland aarzelde een 
verdrag met de Sovjet-Unie te sluiten om hout te verkrijgen. Op dit laatste 
punt kon minister Neher, die de senatoren op zijn terrein afzonderlijk van 
repliek diende, geruststellen: er was inmiddels een handelstractaat met de 
Sovjet-Unie gesloten, dat voorzag in de nodige houtleveranties. Maar veel
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concreets van het bouwfront had ook Neher niet te melden. Het bleef bij de 
verzekering dat de regering inzake (financiering van) het herstel van bescha
digd goed en nieuwbouw diligent was. Hermans kreeg slechts concreet 
antwoord van Beel op zijn vraag of ook de ruimer behuisden voor inwoning 
in aanmerking zouden komen: Beel antwoordde dat deze groep niet uitgeslo
ten zou mogen worden. Indien hem zou blijken dat de praktijk van de ge
meentebesturen op dit punt tekort schoot, dan zou hij niet nalaten in dit 
opzicht maatregelen te nemen.167

Het antwoord van Beel kon niet meer doen dan de noodzaak van het ook 
in zijn ogen impopulaire wetsontwerp onderstrepen. Een oplossing van de 
woningnood bood het wetsontwerp immers niet, slechts enig soelaas. Zonder 
dwang was volgens Beel geen afdoende resultaat op het terrein van de doel
matige verdeling van de woongelegenheid te bereiken, al zou het beginsel van 
vrijwilligheid voorrang hebben. Maar verder was uit de boude uitspraken van 
Beel af te leiden dat men zich maar had te voegen naar het onvermijdelijke. 
Dat gold voor de ouden van dagen, alsook voor diegenen die het te verwar
men woongedeelte moesten delen. Dat woonkamers van twee gezinnen aldus 
via suitedeuren -  veelal door gordijnen slechts aan het oog en niet aan het 
gehoor onttrokken -  met elkaar verbonden bleven en derhalve de privésfeer 
fors geweld werd aangedaan, was zelfs voor deze politicus van de gezinspartij 
KVP onvermijdelijk. Een vrijbrief voor het aanbrengen van geluiddempende 
voorzieningen in dit soort gevallen wilde Beel in geen geval geven. Beel 
eindigde dan ook met de oproep "draagt elkanders lasten". Hij hoopte dat de 
wet snel kon worden ingetrokken, een ijdele hoop zoals zou blijken. De Eerste 
Kamer zag kennelijk ook geen andere oplossing voor de woningproblemen 
van dat moment en aanvaardde het wetsontwerp zonder hoofdelijke stem
ming. De Woonruimtewet-1947 werd vastgesteld op 4 augustus 1947 (Stbl. H. 
291), afgekondigd op 29 september 1947 en trad op 1 oktober 1947 in wer
king.168

De nadere uitwerking van de Woonruimtewet-1947
Tegelijk met de wet trad de beschikking van de minister van Binnenlandse 

Zaken van 30 augustus 1947 met richtlijnen ter uitvoering van de Woonruimte
wet-1947 in werking. Met deze beschikking werden ook enkele beloften van 
minister Beel tegenover het parlement ingelost. Ten aanzien van de vergunning 
tot het in gebruik nemen van een woongelegenheid werd gesteld dat deze 
vergunning niet mocht worden geweigerd aan ambtenaren, aan wie door het 
bevoegde gezag de gemeente als standplaats was aangewezen, wiens gezins
samenstelling voldeed aan de voor die gemeente geldende norm bij de toeken
ning van een woongelegenheid en van wie redelijkerwijs niet kon worden 
verlangd de afstand tot zijn werk dagelijks te overbruggen; bedienaren van 
de eredienst, aan wie het bevoegde kerkelijk gezag de gemeente als stand
plaats had aangewezen; de eiser, wiens eis tot ontruiming krachtens de 
Woonruimtewet (art. 18: bij onbehoorlijk gebruik; dringend eigen gebruik) was
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toegewezen; de openbare dienst, ten behoeve waarvan na overleg met B. en 
W. een woning of gebouw krachtens de Vorderingsregeling 1944 was gevor
derd; personen, die in inrichtingen en kampen, welke door het Rijk worden 
beheerd, werden gehuisvest (spoedig vervallen); gedemobiliseerde militairen 
na hun dienst in Indië (later toegevoegd). Vergunning kon worden verstrekt 
aan de eigenaar, aan wie vergunning was toegezegd, voor het geval deze de 
kosten van nieuwbouw geheel of gedeeltelijk zelf zou dragen. Met betrekking 
tot de vordering krachtens de Woonruimtewet-1947 werd bepaald dat B. en 
W. bij de toepassing van de wet rechtvaardigheid en billijkheid, met name 
voor wat betreft de volgorde bij vordering, dienden te betrachten. Het lot van 
de bejaarde verdiende daarbij als zodanig aandacht. De behoefte aan woon
gelegenheid ten gebruike van de uitoefening van een beroep diende te worden 
gewogen, evenzo het economisch belang van de personeelsvoorziening van 
een bedrijf zowel in het geval van vordering van woningen van een bedrijf 
of anderszins. Vordering mocht slechts in het uiterste geval worden gebruikt, 
als redelijkerwijze het onmogelijk was gebleken om op basis van vrijwilligheid 
tot regelingen te komen; met de voorkeur van de gevorderde bij de toewijzing 
van woongelegenheid voor bepaalde personen moest zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden. Vordering met dwang tot samenwoning mocht niet plaats 
vinden ten behoeve van a-sociale elementen (politieke delinquenten werden 
hieronder niet gerekend). Woningen in eigendom van bejaarde bewoners als 
oudedagsvoorziening dienden niet in haar geheel te worden gevorderd, tenzij 
elders passende woonruimte kon worden aangeboden. De beschikking legde 
verder de afwikkeling vast in geval iemand tot ontruiming wegens onbehoor
lijk gebruik of overlast was veroordeeld. Vastgelegd werd ook dat vordering 
ten aanzien van woningen van bedienaren van de eredienst en gebouwen in 
bezit of in gebruik door het Rijk slechts met machtiging van de minister van 
Binnenlandse Zaken kon geschieden. Woningen of gebouwen, die voor mili
taire doeleinden werden gebruikt, konden slechts worden gevorderd na 
machtiging van de minister van Oorlog. Later werd de bepaling toegevoegd 
dat bedrijfsruimten slechts konden worden gevorderd na overleg met de ter 
plaatse bevoegde Kamer van Koophandel. Woonruimte van een ambtenaar 
diende -  bij het vrijkomen ervan -  bij voorkeur voor een andere ambtenaar 
van de betrokken dienst te worden gevorderd. Ook werd later bepaald dat 
woningen van Duitse ingezetenen, die ter uitwijzing in een van de daarvoor 
bestemde kampen bij de grens met Duitsland waren ondergebracht, niet 
konden worden gevorderd alvorens de betrokken Duitsers daadwerkelijk 
waren uitgeleid. Zoals elders in dit boek (Band C, hoofdstuk VIII, par. II) is 
beschreven, moest het voornemen van de overheid om alle in Nederland 
woonachtige Rijksduitsers met hun gezinnen als vijandig geachte elementen 
massaal naar Duitsland uit te wijzen onder druk van de betrokken geallieerde 
bezettingsautoriteiten en het in Nederland ontwakend moreel besef ten gevolge 
van kerkelijke (in het bijzonder rooms-katholieke) en politieke acties worden 
bijgesteld en worden beperkt tot de meest notoire nazi's en hun gezinnen. Dat
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betekende dat een groot deel van de voor uitwijzing in de kampen bij Nijme
gen en Arnhem verzamelde Duitsers met hun gezinnen weer naar hun woon
plaats kon terugkeren om daar veelal te moeten constateren dat het meubilair 
was verkocht en de woning door anderen was betrokken. Het Nederlands 
Beheersinstituut (beheerder van de in beslag genomen meubels van de betrok
ken Duitsers) en de gemeenten kregen van de minister van Justitie respectieve
lijk de minister van Binnenlandse Zaken de instructie af te wachten welke 
Duitsers daadwerkelijk werden uitgewezen. Beschreven is in de genoemde 
paragraaf "Weg met de Moffen" dat er gemeenten waren die op zo snel en 
krachtig mogelijke actie tegen de aldaar gevestigde Rijksduitsers hebben 
aangedrongen vanuit de veronderstelling dat aldus het woonruimtevraagstuk 
in de betrokken gemeenten door vordering van de eerder door Duitsers be
woonde woningen kon worden verlicht. Men kan derhalve aannemen dat de 
genoemde instructie van 15 juli 1948 in veel gemeenten voor veel teruggekeer
de Duitsers te laat kwam.169

Ook de samenstelling van de commissie van advies inzake vorderingen 
werd in de beschikking van 30 augustus 1947 vastgelegd: ten minste vijf 
ingezetenen van de gemeente (eventueel ook gemeenteraadsleden), waarvan 
twee representanten voor huiseigenaren en hypotheekhouders. Voor de overige 
plaatsen moest worden gelet op technische en sociale kennis en ervaring. In 
plattelandsgemeenten diende een deskundige op sociaal-agrarisch gebied, in 
gemeenten met een groot contingent arbeidersbevolking een vertegenwoordi
ger uit de vakbeweging te worden benoemd in de commissie. Bij grotere 
commissies diende de commissie te worden gesplitst in kamers van vijf leden. 
Dat de bepalingen ten aanzien van de samenstelling van de commissie van 
advies aanleiding konden zijn voor allerlei belangenstrijd -  voorkeur voor 
bepaalde personen uit bepaalde verenigingen of vakorganisaties -  werd kenne
lijk als onvermijdelijk aanvaard.170 Bij ministeriële beschikking van 18 septem
ber 1947 werden de commissies van beroep, zoals in de Woonruimtewet-1947 
voorzien in geval van betwisting van de bepaling huur-huurwaarde van het 
gevorderde (art. 13-14), van de bepaling van de schade bij abnormaal gebruik 
van het gevorderde (art. 17) en van de bepaling van de kosten voor de eige
naar door het aanbrengen van voorzieningen door de vorderende autoriteit 
aan het gevorderde (art. 19), ingesteld. Voor het rechtsgebied van ieder der 
gerechtshoven werd een dergelijke commissie in het leven geroepen, waarvoor 
de bezetting werd overgenomen van de commissies voor onroerende goederen 
(Algemeen Vorderingsbesluit 1940; Algemene Vorderingsregeling 1944).171 
Nadere regels voor de wijze, waarop bedrijfsruimten al dan niet bij vordering 
zouden kunnen worden betrokken, rondden de Woonruimtewet-1947 als het 
ware af. Bij ministeriële beschikking van 27 november 1947 heeft de minister 
van Binnenlandse Zaken bepaald dat B. en W., alvorens tot vordering van 
klaarblijkelijke bedrijfsruimten ten behoeve van de woongelegenheid over te 
gaan, de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de betreffende gemeente 
moesten raadplegen. Tegelijk ontvingen de Kamers van Koophandel en Fabrie-
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ken van de minister van Economische Zaken de nodige instructies voor het 
afgeven van verklaringen, die krachtens de Woonruimtewet-1947 (art. 1, lid 
6) bedrijfsruimten uitzonderden van het vergunningenstelsel (en bij gevolg van 
vordering). De bedoelde Kamers werden gehouden om, alvorens een dergelijke 
verklaring af te geven, eerst overleg te plegen met B. en W.. Als bedrijfsruimte 
kon niet worden aangemerkt ruimte, die diende voor de uitoefening van het 
beroep als advocaat, arts, tandarts en dergelijke. In twijfelgevallen besliste de 
minister van Economische Zaken.172 De ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Financiën stelden regels vast betreffende de tegemoetkoming uit 
's Rijks middelen in de uitgaven van de gemeentebesturen uit hoofde van de 
W oonruim te wet-1947.173

Met deze nadere beschikkingen met betrekking tot de uitvoering van de 
Woonruimtewet-1947 was deze diep ingrijpende wet afgerond. Eigenlijk ont
brak aan deze wet -  afgezien van de hierna nog te behandelen duidelijke afba
kening van het toetsingsrecht voor de rechter -  een regeling van de schade 
door uitwoning van de gevorderde woonruimte. De al eerder genoemde (par.
I.c.1) Huurprijsuitvoeringsbeschikking-1948 stond wel verhoging van de huur 
toe in geval van inwoning door "derden", maar die beschikking ging uit van 
de op 9 mei 1940 bevroren huren en kon derhalve geen enkel soelaas bieden 
voor dit probleem. Strikt genomen betekende de Woonruimtewet-1947 derhal
ve, vooral voor kleine wooneigenaren, een verkapte tijdelijke onteigening 
zonder voldoende wettelijke waarborgen omtrent schadevergoeding. Terwijl 
normale onteigening met vergaande wettelijke waarborgen wordt omgeven, 
in het belang van de eigenaar, was in deze Woonruimtewet-1947 duidelijk 
sprake van het onttrekken van onroerend goed aan de beschikkingsmacht van 
de eigenaar, zonder dat er afdoende mogelijkheden waren om schadevergoe
ding voor waardeverlies (uitwoning) en voor slijtage van stoffering te claimen. 
Hierdoor waren de eigenaren die nog woningen hadden na de oorlog in het 
nadeel ten opzichte van hen, die geen woning(-en) meer hadden, maar konden 
rekenen op schadevergoeding uit de wet op de Materiële Oorlogsschaden. De 
tragische gevallen van ten einde raad gebrachte eigenaren -  vaak bejaarden, 
die van enkele huisjes moesten leven - ,  die geen uitweg meer zagen, zoals die 
in de Handelingen van de Staten-Generaal in het verslag van de debatten over 
het wetsontwerp doelmatige verdeling van de woonruimte zijn opgesomd, 
onderstrepen dit. Natuurlijk had minister Beel gelijk: een andere mogelijkheid 
dan de verdeling van de aanwezige woonruimte was er niet. Maar wellicht 
had men de huiseigenaren enige schadevergoeding voor de gevolgen van de 
inwoning in het vooruitzicht kunnen stellen, wanneer het land wat ruimer in 
de middelen zou steken. Het achterwege laten hiervan heeft een sterk nivelle
rende werking gehad.
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Administratie versus rechterlijke macht: het Doetinchemse arrest van de Hoge Raad 
(1949)

Tenslotte moet hier aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen rond 
het vraagstuk van de afbakening van de bevoegdheden tussen administratie 
en rechterlijke macht. Uit de parlementaire geschiedenis van de Woonruimte
wet-1947 blijkt, dat bij de regering de bedoeling voorzat om de bevoegdheid 
van de rechter te beperken tot de beoordeling van de formele vereisten van 
een vordering van woonruimte, doch deze beperking was niet uitdrukkelijk 
in de wet opgenomen. Wel had art. 32 -  dat bepaalde dat vordering en 
inkwartiering altijd werd geacht een doelmatige verdeling van woongelegen
heid in de gemeente te bevorderen, waarbij tegenbewijs voor de rechter in 
burgerlijke zaken niet toelaatbaar werd verklaard -  de onmiskenbare strekking 
om het beleid van de overheid aan het rechterlijke oordeel te onttrekken. 
Minister Beel heeft echter ook in de Tweede Kamer bij de behandeling van het 
betreffende wetsontwerp gesteld dat de rechter kon blijven oordelen over 
beweerd misbruik van recht en détournement de pouvoir. De opvolger van 
Beel als minister van Binnenlandse Zaken, mr. P.J. Witteman (KVP), vond het 
niet meer dan juist dat de rechter bleef oordelen over de vraag of onrechtmatig 
bij vorderingen was opgetreden. Hij kwam tot deze stelling, toen hem op 20 
november 1947 door het Tweede Kamerlid mr. W.H.J. Derks (KVP) werd 
gevraagd hoe een rechterlijke uitspraak over de vraag van de rechtmatigheid 
van een bepaalde vordering zich verhield tot het gestelde in art. 32 van de 
Woonruimtewet.174

Die rechterlijke uitspraak -  een uit een reeks, die uiteindelijk zou worden 
bekroond met een befaamd arrest van de Hoge Raad inzake de verhouding 
administratie versus rechterlijke macht -  betrof het verweer tegen vordering 
van woonruimte. Het ging hier in eerste aanleg nog om de toepassing van het 
Vorderingsbesluit Woonruimte 1944 (E. 103), zoals gewijzigd bij de wet van 
11 mei 1946 (Stbl. nr. G.123). Meermalen hadden zij, tegen wie op grond van 
dit besluit gevorderd was, met succes de hulp van de rechterlijke macht 
ingeroepen; de wijziging van de considerans van het Vorderingsbesluit had 
hierin geen verandering gebracht. Nu de Woonruimtewet-1947 uitdrukkelijk 
had getracht rechterlijke beleidscontrole te voorkomen (art. 32), was de vraag 
aan de orde in hoeverre misbruik van recht bij vordering van woonruimte als 
verweer voor de rechter kon worden gehanteerd. Inzet van het hier ten 
principale gevoerde verweer, dat onder het oude Vorderingsbesluit zou 
worden ingezet en onder de nieuwe Woonruimtewet met een arrest van de 
Hoge Raad zou worden afgesloten, was de vordering van de gemeente Doetin- 
chem van woonruimte bij bewoners, die blijkens een psychiatrisch rapport 
alleen gestichtsverpleging konden ontgaan, indien zij de vrije beschikking 
zouden houden over hun woning. Bij vonnis van de president van de Arron
dissementsrechtbank te Arnhem van 18 januari 1947 was een eerste poging 
tot vordering van deze woonruimte op basis van het toen geldende Vorde
ringsbesluit gestuit en de burgemeester van Doetinchem -  die in deze de
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betroffen gemeente vertegenwoordigde -  veroordeeld zich te onthouden van 
stappen om de vordering te effectueren. Bij dat vonnis had de burgemeester 
van Doetinchem zich neergelegd. Op grond van de Woonruimtewet-1947 deed 
het gemeentebestuur op 31 oktober 1947 evenwel een nieuwe vordering voor 
dezelfde woning uitgaan. De rechter (Arrondissementsrechtbank te Arnhem) 
werd daarop namens de bij deze vordering getroffen bewoners in kort geding 
gevraagd wederom deze vordering te stuiten. Bij vonnis van 8 november 1947 
verklaarde de president van bedoelde rechtbank zich bevoegd kennis te nemen 
van de primaire vordering. De president achtte zich krachtens Grondwet (1946: 
art. 160) en wet (R.O., art. 2) bevoegd om rechtmatigheid van overheidsdaden 
te beoordelen en staking ervan te bevelen, indien burgerlijke rechten daardoor 
onrechtmatig worden aangetast. Volgens de president bleef de gewone rechter 
bevoegd de rechtmatigheid van een vordering van B. en W. krachtens de 
Woonruimtewet-1947 te beoordelen, namelijk de vraag of de burgerlijke 
rechten door een vordering onrechtmatig werden aangetast en aldus B. en W. 
zich aan misbruik van recht hadden schuldig gemaakt. Noch art. 32 van 
bedoelde wet noch de wordingsgeschiedenis van de wet deden aan het aldus 
beperkte toetsingsrecht van de rechter iets af, aldus dit vonnis. Had de rege
ring de toetsing willen beperken tot uitsluitend de formele vereisten van de 
wet, dan had dat in de wet moeten worden opgenomen. Tenslotte veroordeel
de de rechtbank te Arnhem gedaagde (burgemeester van Doetinchem) zich 
te onhouden van het effectueren van de bedoelde vordering en beval de 
schorsing voor onbepaalde tijd van de vordering totdat de rechter over de 
wettigheid ervan had beslist.175 Dit vonnis was voor het Kamerlid Derks 
aanleiding minister Witteman (KVP, Binnenlandse Zaken) enkele weken later 
naar diens mening over deze zaak te vragen. Deze antwoordde op 20 novem
ber 1947 als verstandige jurist: "Ik kan niet zeggen, dat ik daarvan achterover 
gevallen ben. Dat vonnis gaat ervan uit, dat de vraag of de overheid hier 
onrechtmatig is opgetreden ter beoordeling blijft van de rechter. Ik zou zeggen: 
in onze rechtsstaat is dat een gelukkig ding." De bedoeling van de wet was 
volgens Witteman geweest om de vraag van de doelmatigheid aan de rechter 
te onttrekken. Er konden zijns inziens zich echter gevallen voordoen van 
misbruik van recht "en dan zou het niet juist zijn, wanneer de rechter zich in 
dit opzicht incompetent zou verklaren". Hij verwachtte overigens dat derge
lijke beslissingen een uitzondering zouden blijven.176

Deze uitspraak van minister Witteman zou een rol gaan spelen -  samen met 
de hele parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de Woon- 
ruimtewet-1947 -  in de verdere procedure rond de omstreden Doetinchemse 
vordering van woonruimte. De burgemeester van Doetinchem ging in beroep 
tegen de uitspraak van de president van de rechtbank te Arnhem bij het 
Gerechtshof in dezelfde plaats. Namens de burgemeester werd in stelling 
gebracht dat de president ten onrechte had aangenomen dat art. 7 en 32 van 
de Woonruimtewet-1947 onderling beschouwd nog ruimte lieten voor ingrijpen 
van de rechter op grond van misbruik van recht bij het vorderen van woon-
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ruimte. Door deze beslissing van de rechter was volgens dit verweer het 
begrip misbruik van recht te ruim getrokken, was uit het oog verloren dat van 
een onrechtmatige overheidsdaad alleen sprake kon zijn bij overschrijding van
-  zeker bij deze wet ruim getrokken -  grenzen, waarbinnen de overheid vrij 
naar inzicht moest kunnen handelen, en was rechtstreeks ingegaan tegen de 
parlementaire geschiedenis van de Woonruimtewet-1947. Het Hof achtte echter 
in zijn uitspraak van 22 juni 1948 de grief ongegrond. Ook al kon de rechter 
op grond van de Woonruimtewet-1947 niet meer onderzoeken of het vorde
rend orgaan zijn bevoegdheid had gebruikt voor een ander doel dan de wet 
had aangegeven, dit sloot volgens het Hof niet uit de mogelijkheid van 
misbruik van recht op grond dat het orgaan zijn formele bevoegdheid niet 
redelijk had gebruikt in die zin dat de belangen van anderen onevenredig 
werden geschaad of een te grote onevenredigheid bestond tussen gediende 
en geschonden belangen, vanwege het algemene beginsel dat een grens stelde 
aan de toepassing van de wet en niet toeliet dat alles wat logisch uit een 
wettelijke bepaling kon worden afgeleid als geoorloofd mocht worden be
schouwd. Het Hof verwees, zoals de president van de rechtbank, naar de 
parlementaire geschiedenis van de Woonruimtewet-1947, waaruit volgens het 
Hof bleek dat de regering de bedoeling had gehad de bevoegdheid van de 
rechter te beperken tot beoordeling van de formele vereisten, maar dat niet 
uitdrukkelijk in de wet had opgenomen. Bovendien verwees het Hof naar het 
antwoord van minister Witteman op 20 november 1947 op vragen van het 
Tweede Kamerlid Derks. Het Hof meende tenslotte dat de gevraagde schorsing 
van vordering van woonruimte in dit geval op haar plaats was; het vonnis van 
de rechtbank diende derhalve bekrachtigd te worden.177

In cassatie oordeelde de Hoge Raad (HR) op 25 februari 1949 dat het Hof 
in dit geval ten onrechte er tussen was gekomen. Uit de art. 7 en 32 van de 
bewuste Woonruimtewet viel volgens de HR af te leiden dat de waardering 
in een bepaald geval van de verschillende belangen bij de beslissing van de 
vraag of voor een vordering grond was te vinden, was overgelaten aan het 
beleid van de administratie. De rechter had volgens de HR vanuit een andere 
appreciatie van de belangen niet tussen beide te komen. Tussenkomst van de 
rechter zou gerechtvaardigd zijn, indien de vordering als een daad van 
willekeur kon worden aangemerkt, namelijk dan wanneer de vorderende 
autoriteit bij afweging van de verschillende belangen in redelijkheid niet tot 
een vordering had kunnen komen en dus afweging van die belangen geacht 
moest worden niet te hebben plaats gehad. In dit geval deed zich deze reden 
volgens de HR niet voor, daar de mogelijkheid aanwezig was dat redelijk 
denkende mensen bij afweging van de belangen tot een verschillend resultaat 
konden komen. De HR kwam hiermee naar aanleiding van deze zaak tot een 
soort "objectiveringsbeginsel" bij de toetsing van vorderingen krachtens de 
Woonruimtewet-1947. Bovendien vormde dit zogeheten Doetinchemse arrest 
van de Hoge Raad onderdeel van een toenmalige trits, waarbij de bevoegd
heden van rechter en administratie -  naar aanleiding van het veelvuldig
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beroep van justitiabelen op de burgerlijke rechter om "ambtelijke overmoed" 
tegen te gaan -  werden afgebakend. De Woonruimtewet-1947 was derhalve 
ook in dit opzicht een welkome kluif voor de rechterlijke macht.178

De rechterlijke macht heeft er verder voor gewaakt dat oneigenlijke gronden 
voor vorderingen op grond van de Woonruimtewet-1947 werden gehanteerd: 
de HR verwierp op 14 januari 1949 de beëindiging van een exorbitant hoge 
huurprijs als motief voor een vordering van woonruimte; de president van de 
rechtbank te Amsterdam wees op 28 januri 1949 een vordering van een pand 
van een "kamerverhuurder" af, die de ergerlijke toestand van de meubilering 
in het pand had aangevoerd als motief onder de verzekering dat alle bewoners 
in het betrokken pand konden blijven, omdat die sanering volgens deze 
president op andere wijze bereikt moest worden dan op basis van de Woon
ruimtewet-1947; de HR besliste op 2 november 1951 dat aan B. en W. (in dit 
geval: Amersfoort) geen bevoegdheid toekwam om een woning te vorderen 
om deze te doen afbreken, ook al zou dit geschieden met het doel op het 
vrijgekomen terrein een groot flatgebouw te laten bouwen.179 De doelmatige 
verdeling van de woongelegenheid diende de basis te blijven voor de vorde
ring van woonruimte conform de Woonruimtewet-1947.

De verdere geschiedenis van de Woonruimteïvet-1947
Zoals hiervoor is beschreven, heeft de HR de beëindiging van een exorbitant 

hoge huurprijs als motief voor een vordering van woonruimte conform de 
Woonruimtewet-1947 afgewezen. Vanwege de woningnood kwam huurwoeker 
nogal veel voor, zodat het begrijpelijk was dat de regering heeft geprobeerd
-  onder druk ook vanuit het parlement -  dit euvel via wetswijziging en 
aanvulling van de Woonruimtewet-1947 aan te pakken. Op 12 september 1951 
werd een ontwerp van wet tot wijziging van de Woonruimtewet bij de Tweede 
Kamer ingediend, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken (Van Maarse- 
veen, KVP) onder meer wilde bereiken dat het bestrijden van huurwoeker 
onder het begrip "bevordering van een doelmatige verdeling van woongele
genheid" kon worden gebracht. Hoewel de Tweede Kamer in het Voorlopig 
Verslag van 17 maart 1953 het initiatief van de kant van de regering niet 
afwees, werd kritiek uitgeoefend op het ingewikkeld karakter van het wetsont
werp. Bovendien werd betwijfeld of een duidelijk criterium voor huurwoeker 
was te formuleren. Men vroeg zich af of de kwestie van de huurwoeker niet 
een zaak was voor de huuradviescommissie. Op 22 juni 1955 heeft de toen
malige minister van Binnenlandse Zaken (Beel, KVP) het wetsontwerp inge
trokken, omdat er volgens hem in het algemeen geen behoefte meer zou 
bestaan aan de voorstellen en het ook niet wenselijk werd geacht om langs 
wettelijke weg in de gang van zaken van de Woonruimtewet ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen. Wel zouden de voorschriften tot uitvoering 
betreffende de artikelen 3, 7, 8 en 21 aanvulling en wijziging behoeven.180

De woonruimtewet-1947 heeft het B. en W. enkele decennia lang mogelijk 
gemaakt de schaarse woonruimte te verdelen. Toen de behoefte aan een
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dergelijke vergaande bemoeienis van overheidswege met het woonruimte
vraagstuk door de sterke toename van de woningvoorraad geleidelijk aan 
minder werd gevoeld, werd de aanpassing van de regelgeving vooral gezocht 
in de territoriale beperking van de werkingssfeer van de Woonruimtewet- 
1947. Op 20 april 1966 liet de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening -  onder wiens zorg de Woonruimtewet-1947 inmiddels was ge
bracht -  bij persbericht weten dat in enige delen van het land, te weten de 
provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en delen van Limburg, 
grotere vrijheid op het gebied van het bouw-, het huur- en het woonruimte- 
beleid zou kunnen worden beproefd. Vervolgens werden zogeheten liberali- 
satiebesluiten woonruimtebeleid afgekondigd, waarbij voor (series) gemeenten 
in de meeste provincies -  behoudens op enkele gemeenten na Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht -  de Woonruimtewet-1947 buiten werking werd 
gesteld. Het eerste besluit van 4 maart 1969 (Stbl. nr. 108) betrof de gemeen
ten in de provincie Zeeland (ingaande: 1 juni 1969). Halverwege 1973 werd 
deze algemene liberalisatie van het woonruimtebeleid stop gezet. De wijziging 
van de kwantitatieve woningnood in kwalitatieve woningnood (behoefte aan 
goedkope woningen), de aanpak van de stadsvernieuwing en de bestrijding 
van leegstand maakten het noodzakelijk te zorgen dat de Woonruimtewet-
1947 in aangepaste vorm kon blijven functioneren. Op 4 april 1974 werd een 
wetsvoorstel tot wijziging van de Woonruimtewet-1947 bij de Tweede Kamer 
aanhangig gemaakt, waardoor het mogelijk zou worden op verzoek van de 
raad van een gemeente een gedeelte van de wet te handhaven dan wel be
paalde categorieën woningen onder de werking van deze wet te laten. De 
bemoeienis van de wet zou dan kunnen worden beperkt tot die sectoren, 
waarvoor zij nog niet kon worden gemist. Na de parlementaire behandeling 
verscheen deze wet in het Staatsblad, 12 september 1974, nr. 534. Aansluitend 
werd de Woonruimtebeschikking-1974 (12 december 1974, Nedl. Stscrt. 242) 
uitgevaardigd, in 1984 vervangen door de Woonruimtebeschikking-1984 (22 
juni 1984, Nedl. Stscrt. 124). Van belang was dat hierin richtlijnen werden 
aangegeven voor de verlening van een woonruimtevergunning -  voor onzelf
standige woonruimte werd het vergunningensysteem vervallen verklaard - , 
mede op basis van economische binding, voor bepaalde categorieën huur- of 
koopwoningen (beneden de gestelde huurprijs- of koopprijsgrens). Met deze 
beschikking -  uitgevaardigd op grond van art. 3 van de Woonruimtewet-1947, 
waardoor de minister nadere voorschriften kon geven inzake de toepassing 
van art. 1 van de wet -  deed het systeem van de door de minister vastgestel
de huur- en koopprijsgrenzen zijn intrede. Nadat bij besluit van 1 december 
1975 de Woonruimtewet-1947 weer van toepassing was verklaard voor het 
aan de gemeente Deventer toegevoegde gedeelte van het gebied van de 
gemeente Diepenveen, volgde herinvoering van de Woonruimtewet-1947 in 
enkele grote steden in het zuiden des lands, zoals Tilburg (1978, gedeeltelijk; 
1981, geheel), Maastricht (1979), Eindhoven (1979, gedeeltelijk), 's-Hertogen- 
bosch (1980) en Breda (1984), en in enkele over het land verspreide kleinere
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gemeenten.181 De Woonruimtewet-1947, zoals gewijzigd in 1974, kreeg der
halve nog een tweede leven, maar niet voor lang.

Naar aanleiding van de maatschappelijke commotie over de leegstand en 
de wijze waarop individuen wederrechtelijk lege panden hadden "gekraakt" 
werden zowel van de kant van de regering als vanuit de Tweede Kamer in 
de loop van de jaren '70 initiatieven ontwikkeld ter bestrijding van dit maat
schappelijke probleem. Op 7 maart 1973 werd bij de Tweede Kamer het 
voorstel van wet ingediend ter aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met 
bepalingen omtrent het wederrechtelijke gebruik van een woning of besloten 
lokaal, dat niet verder zou komen dan de behandeling en aanvaarding door 
(een meerderheid van) de Tweede Kamer in mei 1976.182 Op 17 mei 1978 
werd een initiatief-wetsontwerp van de PvdA-Tweede Kamerleden Schaefer, 
Salomons en Patijn ingediend tot wijziging van de Woonruimtewet-1947, 
teneinde leegstand te bestrijden. Dit wetsontwerp werd door de indieners bij 
brief van 2 juni 1981 ingetrokken, toen het regeringsvoorstel Leegstandwet het 
Staatsblad had bereikt.183 Op 12 januari 1980 werd namelijk onder verant
woordelijkheid van de toenmalige staatssecretaris voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en de minister van Justitie bij de Tweede Kamer een 
ontwerp-Leegstandwet ingediend, dat naast de invoering van een registratie
systeem voor alle leegkomende woningen in gemeenten van meer dan 25.000 
inwoners een aparte vorderingsprocedure voor woningen en gebouwen -  met 
de mogelijkheid ten behoeve van niet met name genoemde woningzoekenden 
te vorderen (z.g. blanco-vordering) -  bevatte, alsook de nodige bepalingen 
(met strafdreiging) omtrent het wederrechtelijk gebruik van leegstaande 
woningen en gebouwen. Deze wet bereikte -  na een record aan schriftelijke 
stukkenwisselingen met de nodige wijzigingen, onder meer om het initiatief- 
wetsontwerp te incorporeren -  in 1981 het Staatsblad (wet van 21 mei 1981, 
Stbl. nr. 337).184 Het regeringsvoorstel van 1973 en het initiatief-wetsontwerp 
uit 1978 konden derhalve van tafel.

Het lag voor de hand om bij de vervanging van de Woonruimtewet-1947, 
die als uitgediend moest worden beschouwd en bij de tijd moest worden ge
bracht zoals met het oog op de ruimtelijke ordening en de intergemeentelijke 
samenwerking, elementen van de Leegstandwet in de herziening van de 
Woonruimtewet-1947 op te nemen. De Leegstandwet, die toch al vanwege het 
kostenaspect ten gevolge van het beoogde registratiesysteem gewijzigd was 
om beperkte invoering mogelijk te maken (wijzigingswet 29 augustus 1985, 
Stbl. nr. 490), degradeerde daarmee tot een opmaat naar de herziening van de 
oude wet uit 1947. Op 12 april 1988 werd het wetsontwerp houdende regelen 
met betrekking tot de woonruimte (Huisvestingswet) ingediend bij de Tweede 
Kamer. Aan de Woonruimtewet-1947 ontleend bleef een vergunningenstelsel 
voor woonruimte mogelijk, alsook de bevoegdheid tot het vorderen van woon
ruimte; de registratie van leegstand en de vordering van leegstaande woningen 
en gebouwen waren aan de Leegstandwet ontleend (de betrokken artikelen 
van de Leegstandwet kwamen te vervallen), alsook de bepalingen omtrent
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wederrechtelijk gebruik van leegstaande woningen en gebouwen (namelijk door 
toevoeging van art. 429 sexies in het Wetboek van Strafrecht). Op 17 maart 1992 
werd dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer en vervolgens op 29 september 
1992 in de Eerste Kamer -  met de W D  als belangrijkste opposant -  aanvaard. 
Het wetsvoorstel kwam op 1 oktober 1992 in het Staatsblad (nr. 548) en trad 
op 1 juli 1993 in werking. Met ingang van die datum werd de Woonruimtewet- 
1947, conform art. 89.1 van de Huisvestingswet-1992, ingetrokken.185 De Woon- 
ruimtewet-1947 heeft derhalve na een welbesteed leven en de nodige kosmetisch 
chirurgie aan het einde van haar bestaan de voor wettelijke regelingen aanzien
lijke leeftijd van 46 jaar bereikt en leeft ten dele in verjongde en vernieuwde 
versie voort in de Huisvestingswet-1992. De kwantitatieve schaarste aan 
woningen is dan wel opgeheven, het instrumentarium van de oude wet wenst 
de overheid voor nieuwe problemen achter de hand te houden.

3. Wettelijke regeling van de eigendom van appartementen

Het oorspronkelijke ontiverp-Appartementenwet: de horizontale eigendom
Op 15 april 1947 werd bij de Tweede Kamer, onder verantwoordelijkheid 

van de minister van Justitie Van Maarseveen en van de minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting Neher een wetsontwerp ingediend, dat beoogde 
om via aanvulling van het Burgerlijk Wetboek (art. 638 a-r) noodzakelijke 
voorzieningen betreffende de eigendom van appartementen te treffen. Die 
voorzieningen werden nodig geacht, toen bleek dat bij de wederopbouw -  met 
name in Rotterdam -  regelingen omtrent de eigendom van appartementen 
werden gemist met nadelige gevolgen voor de investeringen in de bouw. Al 
tijdens de bezettingstijd, namelijk in 1941, had de Algemeen Gemachtigde voor 
de Wederopbouw en de Bouwnijverheid opdracht gegeven een wettelijke 
regeling van de afzonderlijke eigendom van appartementen voor te bereiden. 
De Groningse hoogleraar mr. J.H. Beekhuis -  die over de horizontale eigendom 
had gepubliceerd -  heeft vervolgens, in samenwerking met mr. A.F. Schepel 
en prof.mr. P. Scholten, een ontwerp opgesteld, dat de grondslag werd voor 
het in 1947 ingediende wetsontwerp.

Bij de overname van de Franse Code Civil in het Burgerlijk Wetboek in 1838 
was daaruit niet de mogelijkheid van eigendom van verdiepingen meegeno
men (art. 664 CC). Bij gebreke aan grote in afzonderlijke eenheden in eigen
dom te nemen gebouwen in Nederland op dat moment, werd daaraan geen 
behoefte gevoeld. Stadswoningen werden vaak wel door veel gezinnen be
woond, maar als één geheel in eigendom genomen als beleggingsobject. Na 
de Eerste Wereldoorlog kwamen echter in Nederland flatgebouwen in zwang. 
Voor zover deze gebouwen als beleggingsobjecten door financiers of instellin
gen werden gesticht en geëxploiteerd, waren er geen problemen: verhuur ging 
gemakkelijk. Anders was het bij de ontwikkeling van koopflats. Doordat het 
Burgerlijk Wetboek (BW) een lacune vertoonde, moesten gegadigden voor een 
flat in een flatgebouw via gemeenschappelijke investeringen en beheer een
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dergelijk gebouw stichten en bewonen. Dat had het nadeel dat het moeilijk 
was een opvolger te vinden om de betrokken aandelen (NV-constructie) of 
obligaties (coöperatieve vorm) in het betrokken flatgebouw over te nemen. 
Waar in landen als België (1924), Frankrijk (1938) en Italië (1942) de nodige 
stappen waren genomen om de eigendom van appartementen nader te regelen, 
liep Nederland achter.

De al voor de bezettingstijd gebleken behoefte aan een wettelijke regeling 
van deze materie werd onderstreept door de problemen rond de wederop
bouw. Door de oorlogsschade en de achterop geraakte huizenproductie werd 
het noodzakelijk zo economisch mogelijk met grond en materialen om te gaan, 
zodat woongebouwen -  ook uit stedebouwkundig oogpunt -  het meest aange
wezen waren. In de stichting van deze gebouwen zou het particulier kapitaal 
een grote rol moeten spelen, niet alleen uit beleggingsoverwegingen. De 
mogelijkheid moest immers ook worden geopend om zelf een woning, deel 
uitmakend van een woongebouw, in eigendom te verwerven. Speciaal in 
Rotterdam, waar de bij het Duitse bombardement van 1940 verwoeste (door 
particulieren bezeten) woningen vaak klein waren en bij gevolg in schade
verhaal volgens de normen (zie in dit boek Band B, p. 953) zouden achterblij
ven bij de kosten voor nieuwbouw en bovendien de herinrichting van de stad 
de nodige eisen zou stellen op stedebouwkundig gebied, was het combineren 
van voormalige eigenaren van onroerend goed voor de stichting van een 
woongebouw (flats) de aangewezen weg, bijvoorbeeld in de vorm van een 
flatgebouw met winkels en kantoren op de grond en de lagere verdiepingen. 
De wet moest derhalve de mogelijkheid tot het in eigendom hebben van 
appartementen vastleggen, opdat de stichting van deze woongebouwen werd 
bevorderd en transacties in dergelijke eigendommen werden vergemakkelijkt.

De vraag was natuurlijk: stond de bestaande wet de mogelijkheid van 
eigendom van appartementen in de weg? Men kon twisten over de vraag of 
art. 626 (BW-oud), dat bepaalt dat de eigenaar van de grond geacht wordt de 
eigendom te hebben van hetgeen op en in de grond is, appartementseigendom 
belemmerde. Is dit artikel een regel van dwingend recht, die slechts kan 
worden doorbroken door de wetgever, of staat het partijen vrij ook buiten de 
wet om een toestand van zogeheten horizontaal gesplitst eigendom in het 
leven te roepen? De Hoge Raad had zich duidelijk voor laatstgenoemde 
richting uitgesproken, zodat de indieners van het wetsontwerp meenden dat 
het BW geen belemmering kon vormen voor het in het leven roepen van 
eigendom van appartementen. Een tweede juridische vraag was of een verdie
ping in juridische zin een zaak is, die voor afzonderlijke eigendom vatbaar zou 
zijn. Afzonderlijke eigendom van een gedeelte van een zaak is in het algemeen 
onbestaanbaar, zo stelde de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp vast, 
maar dat wordt volgens deze Toelichting anders wanneer een gebouw tevoren 
is ingericht voor eigen zelfstandige woningen. De vraag of een bepaald 
voorwerp als zelfstandig rechtsobject kan worden aangemerkt, wordt immers 
bepaald door verkeersopvattingen, zoals de Toelichting opmerkte. Een flat-
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gebouw is echter ook weer geen conglomeraat van privé-eigendommen. Het 
eigendomsrecht van een bepaalde woonruimte in een dergelijk gebouw gaat 
immers gepaard met een recht van mede-eigendom in gemeenschappelijke 
zaken, zoals de gangen, de trap, het dak, de buitenmuren en ook de grond. 
Het eigendomsrecht inzake appartementen kan, volgens de Memorie van 
Toelichting, daarom nooit los worden gezien van het mede-eigendomsrecht 
in de gemeenschappelijke zaken. Vanwege de gebrekkige wijze, waarop het 
recht van mede-eigendom in het Nederlandse recht op dat moment was 
geregeld, meenden de indieners van het wetsvoorstel dat er behoefte bestond 
aan een wettelijke regeling van het onderwerp. Daarbij werd met name 
gedacht aan het ontbreken van een regeling van de bevoegdheden, welke 
iedere mede-eigenaar ten opzichte van de gemeenschappelijke zaken mag 
uitoefenen. De wet bepaalde niets in geval van onenigheden tussen mede- 
eigenaren. Dat kon men wel op vangen door eigen regelingen hieromtrent, 
maar deze waren alleen verbindend voor partijen en derhalve niet voor latere 
verkrijgers van de eigendom van appartementen, aldus de Toelichting. De 
indieners van het wetsontwerp stelden dan ook dat de onzekerheid over een 
en ander bij het uitblijven van een wettelijke regeling van appartementen 
hypotheekbanken en beleggers -  juist vanwege de onzekerheid over hun 
rechten -  zou afschrikken om geld beschikbaar te stellen onder hypothecair 
verband op appartementen. Bij het ontbreken van krediet zou de verhandel
baarheid van appartementen nadelig worden beïnvloed; de animo om apparte
mentsgebouwen te stichten zou onder die omstandigheden nooit groot kunnen 
zijn. Tenslotte werd het wenselijk geacht bij een wettelijke regeling van de 
eigendom van appartementen de aanstelling van een administrateur mogelijk 
te maken.186

Het wetsvoorstel beoogde om in het BW een afzonderlijke afdeling (Boek
II, 3e titel), getiteld "Van eigendom van appartementen" (art. 638 a-638 r), in 
te voegen. Omdat in Nederland de eigendom van appartementen nog weinig 
opgang had gemaakt, werd het onjuist geacht al te veel in details te treden. 
In principe moest zoveel mogelijk worden overgelaten aan de regelingen van 
partijen. De grondslag van rechten en verplichtingen van partijen werd gezocht 
in het reglement. De verdeling van een gebouw in appartementen zou geschie
den door overschrijving in de openbare registers van een notariële akte, die 
een dergelijk reglement moest bevatten. Ook de omvang van de bevoegd
heden, toegekend aan de vergadering van eigenaren, was aan de autonomie 
van partijen overgelaten. Beroep op de rechter was royaal mogelijk gemaakt, 
teneinde misbruik van de bij wet of reglement toegekende bevoegdheden door 
eigenaren te kunnen keren.

De opstellers van het wetsontwerp hadden er voor gekozen om -  in navol
ging van het Belgische, Franse en Italiaanse recht -  de volledige eigendom van 
het appartement voorop te stellen, gevolgd door de mede-eigendom in ge
meenschappelijke zaken. Het eerste artikel bevatte de kern: de eigenaar van 
een gebouw was bevoegd de eigendom te verdelen in eigendom van apparte-
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men ten. Onder appartement werd dan verstaan een gedeelte van een gebouw, 
dat blijkens bouw of inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt. Onder de gemeenschappelijke zaken werden gerekend de 
gedeelten van het gebouw en toebehoren, die niet tot uitsluitend gebruik van 
de eigenaar van een bepaald appartement zijn bestemd; de in eigendomsverde- 
ling betrokken grond met toebehoren (of erfpacht of opstal); een gemeenschap
pelijk fonds, bestemd voor de voldoening van schulden, kosten en lasten die 
de gemeenschappelijke zaken betreffen en waarvoor de eigenaren gezamenlijk 
aansprakelijk zouden zijn. Het is juist dit uitgangspunt geweest dat bij nadere 
juridische toetsing door de staatscommissie (-Meijers) tot herziening van de 
Nederlandse Burgerlijke Wetgeving -  zie in dit boek Band C, hoofdstuk VII, 
par. III, b. 1 -  moest worden losgelaten ten faveure van de omkering van de 
prioriteiten: de mede-eigendom zou in het herziene en succesvolle wetsvoorstel 
op de voorgrond worden gesteld, gevolgd door het uitsluitend gebruik van 
een bepaald gedeelte van het betreffende hiervoor bestemde gebouw. Het 
fonds werd in dit herziene voorstel vervangen door een -  facultatief in te 
stellen -  vereniging van eigenaren.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte -  na de omschrijving van apparte
ment en gemeenschappelijke zaken (zie hiervoor) -  de bepaling dat de verde
ling van appartementen diende te geschieden bij notariële akte, die moest 
worden overgeschreven in de daartoe bestemde openbare registers. Na deze 
overschrijving zou elk appartement als een zelfstandige onroerende zaak 
worden beschouwd. De kantonrechter kon zo nodig op verzoek van de meest 
gerede belanghebbende een vertegenwoordiger benoemen voor de persoon 
die weigerachtig of nalatig was de afspraken met anderen omtrent de splitsing 
van een gebouw in appartementen te honoreren. Wanneer het te verdelen goed 
met grondrente of hypotheek was belast dan wel de grond van het goed met 
een erfpachtcanon was belast, dan werden de verplichtingen bij de overschrij
ving van de akte van verdeling over de appartementen omgeslagen. Vast
gelegd werd dat van de gemeenschappelijke zaken geen scheiding en deling 
kon worden gevorderd, een uitzondering op de regel van het BW (art. 628 en 
art. 1112 BW-oud). De akte van verdeling moest, naast de aanduiding van de 
ligging van het gebouw en een omschrijving van de appartementen, ook een 
reglement bevatten. Het reglement moest de verhouding vastleggen, waarin 
iedere eigenaar in de gemeenschappelijke zaken en de daaruit voortvloeiende 
baten en lasten zou participeren, alsook regelingen bevatten omtrent gebruik, 
beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke zaken en omtrent bevoegd
heden en inrichting van de vergadering van eigenaren. Tevens moest het 
reglement bepalen door wie en tegen welke gevaren het gebouw zou worden 
verzekerd en wat ieders aandeel in de premie zou moeten bedragen. Het 
reglement kon regelingen bevatten omtrent de vorming van het genoemde 
gemeenschappelijke fonds van de eigenaren, omtrent de aanstelling van een 
administrateur en diens taak en bevoegdheden en omtrent het gebruik van 
afzonderlijke appartementen. Door overschrijving in de openbare registers
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werd het reglement mede verbindend voor diegenen die onder bijzondere titel 
in de rechten van de eigenaren zouden op volgen en voor diegenen aan wie 
de eigenaar het appartement ten gebruike had afgestaan. Bepaald werd welke 
verplichtingen er op nieuwe eigenaren zouden komen te rusten en dat van 
elke overdracht door partijen terstond bericht moest worden gegeven aan de 
overige eigenaren of aan de administrateur. Vervreemding, bezwaring en 
wijziging van de bestemming van de gemeenschappelijke zaken, alsook het 
aanbrengen van vernieuwingen en verbouwingen met gevolgen voor het 
uiterlijk van het gebouw, konden alleen met toestemming van alle eigenaren 
worden tot stand gebracht. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de eigena
ren voor verbintenissen met betrekking tot de gemeenschappelijke zaken werd 
omschreven; in drie artikelen werden de bevoegdheden van de administrateur 
opgesomd. Een appartementseigenaar kon, wanneer hij van mening was dat 
een besluit van de vergadering van eigenaren in strijd zou zijn met de wet of 
het reglement dan wel dat zijn belang op onredelijke wijze daardoor zou 
worden geschaad, binnen een maand de kantonrechter om vernietiging van 
het bedoelde besluit verzoeken. In alle gevallen, waarin volgens de wet of het 
reglement voor bepaalde stappen toestemming was vereist van een of meer 
eigenaren of de vergadering van eigenaren, kon die toestemming worden 
vervangen door een machtiging van de kantonrechter, wanneer de eigenaren 
die toestemming zonder redelijke gronden weigeren dan wel het benodigde 
aantal stemmen ter vergadering niet was verkregen. Het daartoe verstrekkende 
verzoek kon worden gedaan door diegene die de betrokken toestemming 
nodig had. De kantonrechter diende op de genoemde verzoeken (tot vernieti
ging dan wel tot machtiging) te beslissen na verhoor of oproeping van alle 
eigenaren en de administrateur; eigenaren en administrateur konden tegen de 
beschikking van de kantonrechter binnen 14 dagen in beroep gaan bij de 
rechtbank. Het wetsontwerp bevatte verder de nodige regels voor het afsluiten 
van de verzekering van het gebouw en het aanwenden van de gemeenschap
pelijke verzekeringspenningen in geval van schade. Bepaald werd ook hoe alle 
eigenaren en hypotheekhouders hadden te beslissen over opheffing van de 
verdeling dan wel wijziging of aanvulling van de verdeling of van het regle
ment onder vastlegging ervan bij notariële akte, over te schrijven in de open
bare registers, met de mogelijkheid van een machtiging van de kantonrechter 
in geval van onredelijke weigerachtigheid. Sloop van het gebouw kon alleen 
met toestemming van alle eigenaren en hypotheekhouders; bij weigering van 
een of meer van hen kon de toestemming worden vervangen door een machti
ging van de rechtbank op verzoek van vertegenwoordigers van tenminste de 
helft van het aantal betrokken eigenaren. Bij sloop zouden de vergadering van 
eigenaren en de administrateur lopende zaken afwikkelen. Van de gemeen
schappelijke resterende zaken kan scheiding en deling wél worden gevor
derd.187

Het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht 
van de Tweede Kamer, gedateerd 25 maart 1948, was het met de regering eens
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dat voorzieningen op het gebied van de eigendom van appartementen nodig 
waren. Naast de door de regering in de Memorie van Toelichting genoemde 
en erkende redenen voerde de commissie ook aan dat deze wettelijke voorzie
ning de bezitsspreiding, namelijk de eigendom in grotere eenheden, bevorder
de. Het voorstel werd door de commissie als een aantrekkelijke regeling 
beschouwd, waarvan goede resultaten werden verwacht. Enkele kanttekenin
gen wenste de commissie toch te maken. Het wetsontwerp beperkte zich 
bewust niet tot woningen, maar had ook winkels en kantoren op het oog 
(zoals in Rotterdam ook in gezamenlijke gebouwen werd beoogd). De Vaste 
Commissie vroeg zich af of het woord "appartement" niet te veel verbonden 
was aan het begrip "woonruimte". Het wetsontwerp breidde het begrip 
"appartement" wel uit, maar de Commissie had geen alternatieve term bij de 
hand. Enkele leden van de Commissie betreurden dat met deze regeling het 
wonen in flats, dat zij beschouwden als nadelig voor het gezinsleven, werd 
bevorderd, al gaven zij toe dat er aan deze regeling niet te ontkomen viel. De 
Commissie vroeg zich af wat de sancties waren bij niet-naleving van de 
bepalingen van het reglement door een eigenaar van een appartement. De 
Commissie analyseerde dat alleen een bij reglement vast te leggen boete 
mogelijk was; bij niet-betaling van de boete kon zo nodig uitzetting uit het 
appartement volgen. Bij gehuurde flatwoningen was echter uitzetting uit de 
woning mogelijk bij niet-nakomen van andere dan financiële verplichtingen. 
Verder werd gevraagd naar een nadere uiteenzetting van de financiering van 
een appartementsgebouw. Bij stichting door een (natuurlijke of rechts-)persoon 
moest de hypotheek gesplitst worden; bij gezamenlijke stichting lag dat 
moeilijker. Bovendien vroeg de commissie zich af hoe de financiële kaarten 
zouden komen te liggen, wanneer iemand niet in staat zou zijn tot het betalen 
van de omslag in geval van noodzakelijke reparaties en dergelijke aan het 
appartementsgebouw. De Commissie zag slechts de mogelijkheid in een 
dergelijk geval nalatigen te dwingen tot betaling, desnoods door beslag op en 
verkoop van hun appartementen. De Commissie achtte zulks juist, omdat de 
eigendom van een appartement nu eenmaal het risico van deelname in geza
menlijke uitgaven met zich meebrengt. De eigenaar van een gewoon pand ziet 
zich zelf immers ook geplaatst voor bepaalde voorzieningen aan zijn pand, 
aldus de Commissie. De Commissie eindigde het algemene deel van het 
Verslag met de constatering dat na de indiening van het wetsontwerp prof. 
Meijers was opgedragen om een nieuw BW te ontwerpen. De Commissie vroeg 
zich af of prof. Meijers zich met dit wetsontwerp, afkomstig van zijn oud- 
leerling en collega Beekhuis, kon verenigen. Daarmee deed de Commissie een 
suggestie, die grote gevolgen voor het wetsontwerp zou hebben. Meijers zou, 
zoals gezegd, voor een principieel ander uitgangspunt kiezen. De Vaste 
Commissie had de nodige vragen bij de verschillende artikelen van het 
oorspronkelijke wetsontwerp -  zoals over het fonds van eigenaren - , maar 
geen ervan lag op het werkelijke principiële terrein, dat door Meijers zou 
worden betreden.188
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Het gewijzigd ontwerp: het appartement als deel van de gemeenschappelijke eigen
dom (Appartementenwet-1951)

Pas op 22 september 1950 is de Memorie van Antwoord op het hiervoor 
genoemde Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het ontwerp-Apparte- 
mentenwet ingezonden. Deze lange tijdspanne ter beantwoording van dat 
Voorlopig Verslag was gebruikt om wetsontwerp, Memorie van Toelichting 
en het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer aan de Staatscommissie tot 
herziening van de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving voor te leggen en het 
wetsontwerp naar de aanbevelingen van deze Staatscommissie -  onder leiding 
van Meijers -  om te werken. De staatscommissie was namelijk van oordeel, 
dat de rechtspositie van de flatbewoners hoofdzakelijk wordt bepaald door 
het mede gerechtigd zijn in het gehele gebouw en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen. De staatscommissie achtte het daarom enigszins misleidend 
om de alleen-eigendom van bepaalde gedeelten van het gebouw op de voor
grond te stellen, zoals het wetsontwerp had gedaan. Bovendien was het 
lichamelijk object van de alleen-eigendom van bepaalde gedeelten van het 
gebouw volgens de staatscommissie nauwelijks aan te geven, omdat de 
samenstellende delen ervan vrijwel alle tot de gemeenschappelijke eigendom 
van alle flatbewoners moeten worden gerekend. De staatscommissie had 
derhalve geadviseerd om de mede-eigendom in het gehele gebouw in het 
wetsontwerp centraal te stellen. De verantwoordelijke ministers hadden 
gemeend dit advies van dogmatische aard van de staatscommissie te moeten 
volgen, ook al om de ontwerper van het nieuwe BW niet te binden aan een 
voor hem wellicht minder aannemelijk uitgangspunt. Het nieuwe uitgangspunt 
had geleid tot een gewijzigd ontwerp van wet, dat met de Memorie van 
Antwoord de Tweede Kamer werd aangeboden. Dit antwoord behelsde 
derhalve ook een nieuwe toelichting op het totaal herschreven ontwerp.189

Het uitgangspunt, dat ook door Zwitserland en Oostenrijk wordt gevolgd 
en als "monistisch stelsel" onder de specialisten in deze materie bekend 
staat190, werd dat onder appartement wordt verstaan "een aandeel in het ge
bouw met toebehoren, zomede in de daarbij behorende grond met toebeho
ren", waaraan vervolgens de alleen-eigendom werd gekoppeld: "in welk 
aandeel is begrepen het recht op uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte 
van het gebouw dat blijkens zijn inrichting bestemd is om als afzonderlijk 
geheel te worden gebruikt." De nieuwe lijn werd doorgetrokken in de intro
ductie van de vereniging van eigenaren. Naar aanleiding van de nodige vragen 
in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer over het voorstel om een 
fonds van eigenaren mogelijk te maken, werd voorgesteld om bij reglement 
een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van eigenaren op te richten. 
De op te richten vereniging zou van rechtswege rechtspersoonlijkheid bezitten, 
mits voldaan zou worden aan drie vereisten: beperktheid van doel, reglemen
taire regeling betreffende de aanstelling van een administrateur en reglemen
taire regeling betreffende de kasmiddelen. Deze constructie loste de vragen 
omtrent het fonds van eigenaren op en sloot aan op de bestaande coöperatieve
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verenigingen van appartementsbewoners (-mede-eigenaren): na de inwerking
treding van de wet zou na de splitsing van het gebouw van de coöperatieve 
vereniging de bedoelde vereniging in de plaats van de coöperatieve vereniging 
kunnen treden. Dit laatste zou overigens anders verlopen dan toentertijd is 
gedacht, zoals nog zal worden aangegeven. Omdat men van mening was dat 
de oprichting van een vereniging van eigenaars overbodig was in het geval 
van een enkele splitsing van een woonhuis in twee woongedeelten en derge
lijke, bevatte het wetsvoorstel ook een regeling voor dergelijke gevallen (de 
vergadering van eigenaren was imperatief voorgeschreven als deel van het 
reglement).

Op twee vragen van de Vaste Commissie ging het antwoord van de kant 
van de regering bijzonder in. De verantwoordelijke ministers meenden dat bij 
niet-naleving van de bepalingen van het reglement door de gezamenlijke 
eigenaren of de administrateur in rechte kan worden opgetreden tegen de 
nalatige eigenaar. Zo zou herstel in de vorige toestand of een verbod van 
stoornis voor de toekomst, gehandhaafd door een dwangsom, kunnen worden 
gevorderd en bij niet-voldoening aan financiële verplichtingen tot uitwinning 
van het appartement of andere vermogensbestanddelen kunnen worden 
overgegaan. Het reglement zou voor dergelijke gevallen boetes kunnen 
bepalen. Anders dan een huurder van een flat zou een flateigenaar niet bij 
niet-voldoening aan andere dan financiële verplichtingen zonder meer uit zijn 
flat kunnen worden gezet. De positie van de flateigenaar was in dit opzicht 
eerder te vergelijken met een eigenaar van een eengezinswoning, die zijn 
buren overlast zou aandoen. Bij onbehoorlijk gebruik van zijn woning door 
de eigenaar zou moeten worden opgetreden op grond van de bepalingen uit 
het BW (art. 1401; 625; 638a, BW-oud). "Dat in dat geval voor de in een zekere 
gemeenschap levende flateigenaar strengere normen van maatschappelijke 
betamelijkheid zullen gelden is wel aannemelijk", aldus de Memorie van 
Antwoord over dit gevoelige punt. Nadrukkelijk werd in de Memorie van 
Antwoord verklaard dat de Vakgroep Hypotheekbanken zowel over het 
oorspronkelijke als over het gewijzigde wetsontwerp was gehoord; van de kant 
van de regering werd dan ook gesteld dat de hypotheekhouders in de gevon
den regeling van hun belangen en zekerheden -  de gevonden oorspronkelijke 
regeling was op deze punten vrijwel onveranderd overgenomen in het her
ziene wetsontwerp -  voldoende zekerheid kon worden geboden om investerin
gen in flatgebouwen aan te moedigen. De gang van zaken bij de financiering 
van een flatgebouw werd als volgt gedacht. Tot stichting van een dergelijk 
gebouw zou worden overgegaan door een bouwonderneming, door een 
coöperatieve vereniging of eventueel ook door de mede-eigenaren. De bouw 
zou worden gefinancierd uit het een bouwkrediet, dat gedekt zou worden 
door een krediethypotheek. Deze hypotheek heeft betrekking op de grond en 
geleidelijkaan op het gehele gebouw. Het bouwkrediet wordt verstrekt door 
instituten als financieringsmaatschappijen en handelsbanken. Is het gebouw 
voltooid, dan wordt een normale lening op het gehele perceel verstrekt door
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een hypotheekbank of hypotheekgever; met deze lening lossen de betrokkenen 
het bouwkrediet af. Bij de splitsing van het gebouw in appartementen zullen 
de eigenaren uit het hypothecaire verband op het geheel worden ontslagen 
tegen betaling van een pro-rato-aandeel in de gehele schuld dan wel een 
geldlening en hypotheek op hun appartement. Het lag voor de hand dat een 
hypotheekhouder bij verkoop van de afzonderlijke appartementen bereid zou 
zijn tot splitsing van zijn hypotheek op het geheel over te gaan teneinde de 
verkoop van de flats te bevorderen. In geval van een erfpachtcanon zou deze 
verdeeld moeten worden om splitsing van de hypotheek zakelijk verantwoord 
te maken. Zou de grond in eigendom zijn van de toekomstige flateigenaren, 
dan was het aannemelijk dat de hypotheekhouder zou verlangen dat de 
betrokken eigenaren zich hoofdelijk jegens hem verbinden met de grond als 
onderpand. Was de eigendom van een flatgebouw eenmaal gesplitst, dan was 
het volgens de Memorie van Antwoord veelal niet meer mogelijk om hypo
theek op het gehele gebouw te nemen om voorzieningen ten laste van de 
eigenaren (of de rechtspersoon) te financieren. Die voorzieningen zouden de 
eigenaren uit eigen middelen moeten financieren.191

In het kort kwam het nieuwe ontwerp op het volgende neer (art. 638 a-t). 
Het eerste artikel bevatte de bepaling dat de eigenaar van een gebouw be
voegd is de eigendom daarvan te splitsen (niet: verdelen) in appartementen 
(zie de al eerder geciteerde formule); in geval van erfpacht of opstal uitgege
ven grond, waarop het gebouw zou staan, konden de rechten dienovereen
komstig worden gesplitst. Art. 638.b bevatte de regeling voor de splitsing bij 
notariële akte, waaraan werd toegevoegd de bepaling dat na de overschrijving 
geen beroep kon worden gedaan op de omstandigheid dat uit de inrichting 
van het gebouw de bestemming -  afzonderlijke appartementen -  niet zou 
blijken. De aansprakelijkheid van de notaris moest borg staan voor de deugde
lijkheid van het verlijden van de akte; voorkomen moest worden dat lange tijd 
na splitsing acties tot nietigheid van transacties werden ingesteld. Art. 638.c 
regelde de uitvoering van de zakelijke overeenkomst tot splitsing tussen de 
mede-eigenaren, met de mogelijkheid hierbij de kantonrechter te hulp te 
roepen, alsook art. 697 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (dit 
was nieuw). Art. 638.d bepaalde dat verplichtingen uit grondrente, hypotheek 
of erfpacht vanaf de overschrijving van de akte van splitsing op elk er apparte
menten voor het geheel zou berusten. Met deze bepaling werd aangesloten 
bij het beginsel uit het burgerlijke recht, dat de schuldeiser de bevoegdheid 
heeft na de verdeling van het goed verhaal te zoeken op het gehele goed. Ter 
bescherming van met name de hypotheekhouder is in dit artikel nog opgeno
men de bepaling dat de schuldeiser de bevoegdheid zou houden het goed in 
zijn geheel te verkopen of uit te winnen, zolang niet een of meer van de 
appartementen van het verband ontlast zouden zijn of de schuldeiser niet in 
de verdeling van de schuld over de appartementen zou hebben toegestemd. 
De eigenaars waren volgens art. 638.e niet bevoegd scheiding en deling te 
vorderen van de tussen hen bestaande gemeenschap of van een gedeelte
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daarvan. In art. 638.f -  de bepalingen omtrent de imperatief voorgeschreven 
inhoud van de akte van splitsing -  was naast de aanduiding van de (kadastra
le) ligging van het gebouw, de nauwkeurige omschrijving "van de gedeelten 
van de gemeenschap, welke bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt" en het reglement op verzoek van de Vaste Commissie voor Privaat- 
en Strafrecht ingevoegd de eis met betrekking tot de kadastrale aanduiding 
van de appartementen overeenkomstig nader bij AmvB te stellen regels en de 
vermelding van de eigenaar. De akte zou niet alleen splitsen, maar ook 
eenmalig op naam (naar de nadere uitleg van de kant van de regering) toewij
zen. Art. 638.g bepaalde wat het reglement verplicht dan wel facultatief 
inhoudt. Verplicht was: de vermelding van de rechten in het geheel en de 
verplichtingen voor ieder der eigenaren, ook tegenover derden; een overzicht 
van de verplichtingen voor de gezamenlijke eigenaren; een regeling voor de 
jaarlijkse exploitatierekening; een regeling voor gebruik, beheer en onderhoud 
van de gemeenschappelijke gedeelten; een regeling omtrent bevoegdheden en 
inrichting van de vergadering van eigenaren; gegevens omtrent de verzeke
ringen van het gebouw en het beheer van de verzekeringspenningen. Het 
reglement kon bepalingen bevatten omtrent de oprichting van een vereniging 
van eigenaren, van rechtswege met rechtspersoonlijkheid uitgerust, volgens 
al eerder hiervoor genoemde (drie) vereisten, alsook een regeling omtrent het 
gebruik, beheer en onderhoud van de gedeelten van de gemeenschap, die 
bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Art. 638.h bepaal
de dat door overschrijving in de openbare registers het reglement mede 
verbindend is voor opvolgers onder bijzondere titel; die delen van het regle
ment, die betrekking hebben op de gemeenschappelijke gedeelten, dienden ook 
door gebruikers van het appartement te worden nagekomen. In art. 638.i was 
op verzoek van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht ter bevorde
ring van de verhandelbaarheid van appartementen bepaald dat bij vervreem
ding of toescheiding van het appartement naast de oude eigenaar de nieuwe 
eigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor de voldoening van de bijdragen van 
de laatste twee jaren, waardoor de overige appartementseigenaren niet behoe
ven te lijden onder de insolventie van een der eigenaren. Het artikel bepaalde 
verder dat van iedere vervreemding of toescheiding door de verkrijger kennis 
moest worden gegeven aan de overige eigenaren of aan de administrateur; 
vervreemding of toescheiding omvatte vanzelfsprekend mede de rechten van 
de eigenaar (le  lid artikel). Dan volgden in het ontwerp van wet twee artikelen 
omtrent het gebruik van het eigen appartement en de gemeenschappelijke 
ruimten. Nieuw was het artikel (art. 638.j), waarin de bepaling werd voorge
steld om de eigenaar, die verbeteringen aanbrengt in zijn appartement, ver
plicht te stellen daarvan de andere eigenaren of de administrateur in kennis 
te stellen; bij ontruiming mag hij de verbeteringen afbreken en meenemen, 
mits de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. Beheer en toezicht op de 
gemeenschappelijke gedeelten berusten bij de vergadering van eigenaren, waar 
bij meerderheid van stemmen (tenzij bij reglement anders bepaald) wordt
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besloten, aldus art. 638.k; met deze bepaling werd getracht om bij oppositie 
door een enkele eigenaar niet de hulp van de rechter te hoeven inroepen. In 
dit artikel werd verder bepaald dat vervreemding of verhypothekering van 
in de splitsing betrokken percelen slechts kan geschieden na wijziging van de 
akte van splitsing. Het algemeen gedeelte van het wetsvoorstel werd afgesloten 
met de uit het oorspronkelijke wetsvoorstel vrijwel gelijkluidend overgenomen 
bepalingen omtrent de wijze waarop een eigenaar in verzet kan komen tegen 
de vergadering van eigenaren en een beroep kan doen op de kantonrechter 
(juridisch: een requestprocedure, waarbij de rechter wordt vrijgelaten in de 
keuze der bewijsmiddelen, aldus de nadere uitleg van de kant van de rege
ring) en hoe de kantonrechter een eigenaar kan machtigen tot een bepaalde 
handeling over te gaan, wanneer een of meer eigenaren dan wel de vergade
ring van eigenaren zonder redelijke gronden de vereiste toestemming zouden 
weigeren of het benodigd stemmental ter vergadering niet is verkregen. De 
kantonrechter diende bij zijn beslissingen in deze gevallen alle eigenaren en 
de administrateur te verhoren of behoorlijk op te roepen; iedere eigenaar en 
de administrateur kon tegen de beschikking van de kantonrechter binnen 14 
dagen bij de rechtbank in beroep gaan (art. 638.1).

Een aparte afdeling van het wetsvoorstel was gewijd aan de vereniging van 
eigenaren en de administrateur. Geheel nieuw was de bepaling (art. 638.m) 
dat de eigendom van een appartement van rechtswege mede het lidmaatschap 
van de vereniging van eigenaren met zich meebrengt. De hoogste macht in 
de vereniging berust bij de vergadering van eigenaren; voor de uitvoering van 
de besluiten bedient de vereniging zich van een administrateur. Art. 638.n 
bepaalde dat de schulden e.d., die volgens het reglement voor rekening van 
de gezamenlijke eigenaren komen, tot de schulden van de vereniging worden 
gerekend; voor de schulden van de vereniging zijn zij, die eigenaar waren ten 
tijde van het ontstaan ervan, aansprakelijk. De artikelen 638.0 tot en met 638.q 
bevatten nadere regelingen omtrent ontslag, taken en bevoegdheden van de 
administrateur. Art. 638.r was het verzekeringsartikel; bepaald werd dat herstel 
van schade aan een appartement zoveel mogelijk volgens de aanwijzingen van 
de betrokken eigenaren moet worden verricht, waarbij de kantonrechter bij 
verschil van mening beslist; uitkering van verzekeringspenningen aan de 
eigenaren zou alleen geschieden in geval van een overschot na herstel van de 
schade en in geval van besluit (door eigenaren of de rechter) tot sloop. In dit 
verband wees de Memorie van Antwoord er op dat er zich gevallen kunnen 
voordoen, waarbij de meerderheid van eigenaren een minderheid kon ver
plichten tot belangrijke, door die minderheid niet gewilde, bijdragen in het 
herstel van het gebouw, wanneer het herstel van de schade niet volledig kan 
worden betaald uit de verzekeringspenningen. Toegegeven werd dat een 
eigenaar van een eengezinswoning tot dergelijke financiële offers slechts uit 
vrije wil zou overgaan. De verantwoordelijke ministers meenden echter dat 
een eigenaar altijd nog het genoemde artikel 638.1 in stelling kan brengen -  
verzet tegen besluit van vergadering van eigenaren -  en verder er voor had
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te zorgen dat door de vergadering van eigenaren tijdig de verzekerde som in 
overeenstemming was gebracht met de waardeontwikkeling van het verzeker
de object. Mocht de betrokken eigenaar zijn bijdrage aan het herstel van de 
schade -  of andere gemeenschappelijke kosten -  niet zelf kunnen betalen of 
uit een aanvullende hypotheek op zijn appartement kunnen voldoen, dan 
restte slechts de uitwinning van het appartement van de eigenaar door de 
gezamenlijke eigenaren of de rechtspersoon. De ministers achtten het een 
onontkoombaar gevolg van zijn positie als mede-eigenaar in een gebonden 
gemeenschap dat een eigenaar door de eigenaren van andere appartementen
-  al dan niet met behulp van de rechter -  kan worden gedwongen aan bepaal
de voorzieningen bij te dragen. De afdeling "Wijziging of aanvulling van de 
akte van splitsing of van het reglement, opheffing der splitsing en sloping" 
was, behoudens in terminologie, vrijwel gelijkluidend aan de desbetreffende 
artikelen uit het oorspronkelijke wetsontwerp (art. 638.s en 638.t). Evenals in 
het oorspronkelijke wetsontwerp werd ook nu voorgesteld een aantal artikelen 
uit het BW aan te passen (zoals art. 844 BW-oud omtrent het vruchtgebruik 
van een appartement: art. 844.a BW-oud).192

Op 24 mei 1951 bracht de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht van 
de Tweede Kamer verslag uit van haar bevindingen over het gewijzigde 
wetsontwerp Voorzieningen betreffende de splitsing van de eigendom van een 
gebouw in appartementen. Voorop plaatste de Vaste Commissie de opmerking 
dat er, ondanks de recente ontwikkeling van de coöperatieve flatbouwvereni- 
gingen, behoefte bestond om door middel van de wettelijke regeling van de 
eigendom van appartementen gemakkelijk verhandelbare en vervreemdbare 
objecten te scheppen, hetgeen van nut werd geacht voor de woningbouw en 
de bouw van industrieflats. De advisering van Meijers en de staatscommissie 
voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving werd gewaardeerd. De Vaste 
Commissie kon zich vinden in de wijziging van het uitgangspunt van het 
wetsontwerp, maar vroeg zich wel af of deze wijziging consequent was 
doorgevoerd, met name daar waar het begrip "appartement" meerduidig 
(zoals in enkele voorgestelde wijzigingen in het BW) was gehanteerd. Met de 
introductie van de figuur van de vereniging van eigenaren was de Vaste 
Commissie ingenomen. Juridisch werden er nog enige noten gekraakt, zoals 
over de positie van de hypotheekhouder voor en na de splitsing van een 
gebouw in appartementen; eerstgenoemde behoefde in de splitsing niet te 
worden gekend, laatstgenoemde diende te worden gekend bij een wijziging 
van de splitsingsakte, eventueel van het daarin vervatte reglement. Bij Nota 
naar aanleiding van het Verslag van 26 juni 1951 kwam de regering de Vaste 
Commissie tegemoet om het begrip "appartement" uit het wetsontwerp -  daar 
begrepen als een recht -  te laten sporen met het BW. Het wetsvoorstel bevatte 
de nodige aanvullingen van BW-artikelen, waar dit volgens de Vaste Commis
sie onjuist was. Van de kant van de regering werd ingestemd om in het BW 
daar waar lichamelijke zaken werden vermeld het juridisch begrip "apparte
ment" niet in te voeren, maar wel in te voeren waar sprake is van onroerende
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rechten, derhalve juridische en materiële begrippen van het appartement 
consequent te scheiden. Bij Nota van Wijzigingen werd dit vastgelegd.193

Na de kennelijke instemming van Meijers en diens staatscommissie met het 
wetsontwerp en de enkele kleine formele kanttekeningen van de kant van de 
Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht kon niet worden verwacht dat 
de behandeling van dit wetsontwerp in een plenaire zitting van de Tweede 
Kamer meer kon zijn dan een louter procedurele. In de zitting van de Tweede 
Kamer van 18 juli 1951 werd het wetsontwerp slechts kort besproken. Donker 
(PvdA) voerde namens de betrokken Vaste Commissie het woord en wees nog 
eens op het kennelijk gebrek aan een wettelijke voorziening inzake de eigen
dom van appartementen zoals in Rotterdam. In Nederland moest de kwestie 
van deze eigendom worden omzeild zoals in de NV- of coöperatieve vorm, 
waar in het buitenland deze materie uitvoerig was geregeld. De Vaste Com
missie was het derhalve met de regering eens dat een voorziening nodig was. 
In een korte reactie heeft de minister van Justitie in het kabinet-Drees I (1951- 
1952), mr. H. Mulderije, verklaard waarom de Memorie van Antwoord zo lang 
moest uitblijven en derhalve pas op dat moment de parlementaire behandeling 
kon plaats vinden. Het wetsontwerp werd vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming door de Tweede Kamer aanvaard.194 Bij de schriftelijke voorberei
ding van de behandeling van het wetsontwerp door de Eerste Kamer bleek 
dat enkele senatoren bezwaren koesterden tegen de herziene versie van het 
wetsontwerp. De oorspronkelijke opvatting van het begrip "appartement" had 
hen meer aangesproken; bovendien bleef er volgens hen in de herziene versie 
van het wetsontwerp veel verwarring over het begrip over. Ook werd tegen 
het wetsvoorstel aan de hand van een systematische en artikelsgewijze be
schouwing het verwijt van onvoldoende zorg voor de formulering van het 
wetsontwerp van deze zijde ingebracht. In de Memorie van Antwoord werd 
nog eens uiteengezet waarom voor de nieuwe opzet was gekozen. Gestipu
leerd werd dat de individualisering van de privé-ruimte nog steeds op de 
voorgrond stond, maar geconstrueerd als een zakelijk gebruiksrecht, gekoppeld 
aan het deelhebben in de eigendom van het complex. De term "eigenaar" was 
verder duidelijk genoeg. Anders dan sommige senatoren achtte de regering 
het wetsvoorstel noodzakelijk, vooral om het hypothecaire krediet te verge
makkelijken. De afzonderlijke bezwaring met hypotheek, die door het voorstel 
voor de appartementen werd mogelijk gemaakt, bevorderde de verhandel
baarheid meer dan in het geval van het lidmaatschap van een coöperatieve 
vereniging, aldus de verantwoordelijke ministers, die in deze Memorie van 
Antwoord verder de opmerkingen over de terminologie systematisch weer
legden.195 Op 18 december 1951 vond een kort debat in de Eerste Kamer over 
het (herziene) wetsvoorstel plaats. Na een korte gedachtenwisseling tussen 
senator Molenaar (W D ) en de minister van Justitie over de notariële be
moeienis met de akte van transport (van eigendom), werd het wetsontwerp 
vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De wet Voorzieningen 
betreffende de splitsing van de eigendom van een gebouw in appartementen
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werd vastgesteld op 20 december 1951, Stbl. nr. 571.196 De wet trad op 1 
december 1952 in werking.

De herziene Appartementenwet (1972) als "voortrein" voor het NBW
Anders dan was verwacht heeft de appartementenwet van 1951 niet geleid 

tot een massale omzetting van rechten van de leden van een coöperatieve 
flatvereniging in appartementsrechten, ondanks het feit dat een appartements- 
recht als zodanig een vaster recht is dan een van de statuten afhankelijk 
lidmaatschapsrecht van een coöperatieve (flat-) vereniging. Er waren kennelijk 
overwegingen ten voordele van de constructie van de coöperatieve flatvereni
ging. Tot de inwerkingtreding van de wet op de belastingen van rechtsverkeer 
(wet van 24 december 1970, Stbl. nr. 611) op 1 januari 1972 (wet van 21 mei 
1971, Stbl. nr. 355) was de overdracht van een appartementsrecht wel belast 
en de overdracht van lidmaatschapsrechten van een coöperatieve vereniging 
niet, hetgeen de coöperatieve vorm van appartementseigendom en -beheer 
heeft bevorderd. Sedert 1 januari 1972 is echter ook de overdracht van lidmaat
schapsrechten van een coöperatieve flatvereniging belast. Een coöperatieve 
flatvereniging bood verder het voordeel dat reeds voor of tijdens de bouw de 
bouwers konden optreden als leden van de vereniging en derhalve als bestuur; 
in de herziene Appartementenwet-1972 is hieraan tegemoet gekomen door de 
splitsing in appartementen al op papier mogelijk te maken. Een ander pro
bleem was dat de financiers van flatgebouwen hypotheek op een afzonderlijk 
appartement minder zeker vonden dan een hypotheek op het gehele gebouw. 
De bepaling (art. 638.g) dat de vereniging van eigenaren van rechtswege 
rechtspersoonlijkheid zou bezitten, indien onder meer werd voldaan het 
vereiste dat "zij uitsluitend ten doel heeft het voeren van het beheer van het 
gebouw", bleek te strak geformuleerd. Deze bepaling betekende immers dat 
de vereniging zich niet bezig mocht houden met de verzorging van andere 
belangen van de bewoners, zoals in verzorgingsflats wordt beoogd. De coöpe
ratieve vereniging bood hier een uitweg, die pas met de herziene Appartemen
tenwet-1972 overbodig is geworden. Vandaar dat na de invoering van de 
Appartementenwet-1951 de coöperatieve vereniging heeft gebloeid, naast 
overigens de splitsing van duizenden gebouwen in appartementen conform 
de wet van 1951.197

In de jaren '60 laaide, vooral binnen het notariaat, de discussie op over de 
vraag welk systeem nu eigenlijk de voorkeur verdiende, appartementsplitsing 
dan wel coöperatieve eigendom. J.J.M. de Vries, notaris te Amsterdam, bracht 
een preadvies over "De coöperatieve flatexploitatievereniging" voor de Broe
derschap der Candidaat-Notarissen uit (1965), waarin hij aan het slot sugges
ties deed om de omzetting van een coöperatief eigendom in een appartements
eigendom te bevorderen. Aan zijn voorstel om de regering per brief te ver
zoeken een aantal problemen rond de geldende appartementenwet op te lossen 
werd voldaan op 16 november 1967. Op die datum werd het rapport van de 
Commissie inzake de Coöperatieve Flatexploitatieverenigingen, ingesteld door
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het hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland en dat 
van de Broederschap van de Candidaat-Notarissen, aan de minister van Justitie 
en de minister van Financiën (met het oog op de verlangde herziening van de 
registratierechten) aangeboden. Daarnaast waren er ook in het buitenland 
ontwikkelingen in het appartementenrecht gaande -  de nieuwe wetgeving op 
dit terrein in de Bondsrepubliek (1951) en Zwitserland (1963), de herziene 
wetgeving van het appartementenrecht in Frankrijk (1965) - ,  die aanleiding 
konden zijn het Nederlandse systeem te heroverwegen. Ongetwijfeld wilde 
men van de zijde van de regering bovendien dat de Appartementenwet -  die 
bedoeld was tevens te worden opgenomen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
(zie hieronder) -  zoveel mogelijk op basis van de ervaring werd aangepast nu 
de herziening van het beoogde nieuwe wetboek dat de appartementseigendom 
zou behandelen (Boek 5, titel 10) nog onder handen was.198 Het gevolg van 
een en ander was dat op 27 oktober 1970 bij de Tweede Kamer het wetsont
werp tot herziening van de regeling in het Burgerlijk Wetboek betreffende 
splitsing van appartementen werd ingediend. Naast hetgeen de minister van 
Financiën ondernam op het terrein van de registratierechten -  de invoering 
van de genoemde wet op de belastingen van rechtsverkeer met ingang van 
1 januari 1972 -  moest het voorstel tegemoet komen aan de ondervonden 
bezwaren tegen de geldende appartementsrechten. Zo werd de splitsing in 
appartementen mogelijk gemaakt op het moment van de beoogde stichting 
of gewijzigde inrichting van het gebouw (dus al op papier), hetgeen het 
mogelijk maakte uit de aanbetalingen de financiering te regelen (in plaats van 
het duurdere bouwkrediet). Eigenaars van in erfpacht (of verleners van opstal
recht) uitgegeven grond dienden in voorkomende gevallen hun toestemming 
tot splitsing in appartementsrechten te geven, maar de kantonrechter kon op 
verzoek vervangende machtiging van deze toestemming geven, indien deze 
zonder redelijke grond werd geweigerd of zonder verklaring uitbleef. Vereist 
werd dat bij splitsing aan de minuut van de akte van splitsing een tekening, 
volgens nader bij AMvB te stellen vereisten, werd gevoegd.199 De vereniging 
van eigenaars werd verplicht. Was in de oude appartementenwet (1951) de 
taak van deze vereniging beperkt tot het voeren van het beheer over het 
gebouw, in het wetsvoorstel werd deze omschrijving verlaten ten gunste van 
de formule dat de vereniging van eigenaars tot doel heeft "het behartigen van 
gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars". In geval van 
vezorgingsflats werd deze formule afdoende geacht. De hier genoemde 
voornaamste wijzigingen in het appartementenrecht werden, na de nodige 
correcties uit het schriftelijk verkeer tussen de Tweede Kamer en de regering 
over dit wetsontwerp, op 2 mei 1972 in de Tweede Kamer zonder hoofdelijke 
stemming en op 5 september 1972 in de Eerste Kamer zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.200 De wet is vastgesteld op 
7 september 1971, Stbl. nr. 467.

De herziene appartementenwet uit 1972 was een "voortrein" voor het appar
tementenrecht, zoals dat in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) zou worden
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geformuleerd. Meijers, belast met de herziening van het BW, nam het stand
punt in dat burgerrechtelijke wetten die in de decennia vóór zijn opdracht tot 
stand waren gekomen, zoveel mogelijk onveranderd in het nieuwe BW moes
ten worden overgenomen. Aan dit uitgangspunt is dan ook bij de voorberei
ding van Boek 5 over zakelijke rechten vastgehouden. In het ontwerp-Meijers 
was de titel over appartementen in dat Boek open gelaten, omdat Meijers de 
regeling uit 1951 met geringe wijzigingen wilde ovememen. In het regerings
ontwerp van Boek 5 van het nieuwe BW, waarvoor de lijnen na het overlijden 
van Meijers waren uitgetekend door het driemanschap Drion-Eggens-De Vries 
en dat op 17 januari 1957 bij de Tweede Kamer werd ingediend, was een 
nieuwe titel 10 over appartementensrechten ingevoegd. Deze plaatsing had 
ook in het voornemen van Meijers gelegen. In deze titel was de inhoud van 
de oude artikelen 638.a-638.t (wet-1951) ondergebracht, zij het aangepast aan 
het stelsel en de terminologie van het nieuwe wetboek. Belangrijkste wijziging 
was wel de invoering van het begrip "appartementsrecht" in de plaats van 
appartement als aanduiding van een bijzonder zakelijk recht, waaruit ook de 
plaatsing van de titel in het ontwerp van Boek 5 NBW voortvloeide. De 
herziening van de Appartementenwet-1951 in 1972 leidde uiteraard tot een 
aanpassing van de voorgestelde tekst van titel 10 van Boek 5 NBW. Bij de wet 
van 9 mei 1980 (Stbl. nr. 431) werd Boek 5 NBW vastgesteld. In de invoerings
wet voor de Boeken 3, 5 en 6 NBW (30 juli 1989, Stbl. nr. 290), waarvoor het 
ontwerp op 2 september 1982 (oorspronkelijk de Boeken 3-6 NBW betreffend) 
was aangeboden, was het appartementsrecht opnieuw gewijzigd naar aanlei
ding van de opmerkingen van de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede 
Kamer en de behandeling in de Tweede Kamer (amendement-Van der Burg- 
Korthals). Vervolgens werd bij KB van 20 februari 1990 (Stbl. nr. 90) bepaald 
dat de Boeken 3, 5 en 6 NBW met ingang van 1 januari 1992 in werking 
zouden treden. Thans zijn de Appartementsrechten te vinden in Boek 5 NBW, 
titel 9, artikel 106 tot en met artikel 147. De nieuwe indeling en nummering 
werden vastgesteld bij Beschikking van de minister van Justitie van 22 novem
ber 1991 (Stbl. nr. 600).201

Het "nieuwe" appartementsrecht als onderdeel van Boek 5 NBW is te 
beschouwen als een van de blijvende -  zij het aangepaste -  nalatenschappen 
van de periode-Beel. Een bewijs te meer dat die periode-Beel een bijzondere 
in de politiek-parlementaire geschiedenis van Nederland is geweest: talrijke 
initiatieven zijn indertijd snel en stoutmoedig genomen ter oplossing van voor 
of onder de oorlog resterende vraagstukken, die hun stempel hebben gedrukt 
op de vormgeving van de na-oorlogse samenleving. Wie een flat koopt, weet 
zich sedert het resultaat van het regeringsontwerp Voorzieningen betreffende 
de eigendom van appartementen zeker van zijn rechten en plichten en kan de 
verhandelbaarheid van zijn eigendom zonder zorg tegemoet zien. Nederland 
is op dit gebied dank zij dit initiatief uit de periode-Beel bij de tijd gebracht.
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4. Wijziging van de Woningzvet-1901
Zoals in par.II.d in dit hoofdstuk al aangegeven, moest de minister van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting fikse nederlagen incasseren bij zijn pogin
gen om tot belangrijke regelingen op zijn terrein te komen: noch het wetsvoor
stel tot (tijdelijke) regeling van de wederopbouw, noch het wetsvoorstel tot 
(tijdelijke) herziening van de Woningwet-1901 konden op de benodigde steun 
van de Tweede Kamer rekenen. Uit vooroverleg met Kamerleden en uit 
reacties in het land heeft minister In 't Veld geconcludeerd dat het geen zin 
had om deze twee wetsvoorstellen te handhaven, te meer daar vereniging van 
de beide wetsontwerpen, onder de nodige correcties en aanvullingen, het 
meest voor de hand lag. Is op het wetsontwerp tot (tijdelijke) regeling van de 
wederopbouw door de Tweede Kamer geen Voorlopig Verslag meer uitge
bracht, op het voorstel tot (tijdelijke) wijziging van de Woningwet is dit wel 
geschied. Dat had zo zijn reden. Hoewel op 14 april 1948 minister In 't Veld 
in de Eerste Kamer al had aangekondigd dat hij de beide wetsontwerpen zou 
doen vervangen door een nieuw ontwerp van wet, dat aan de geuite bezwaren 
tegemoet zou komen, heeft de Commissie van Rapporteurs, die het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer op het wetsontwerp tot wijziging van de 
Woningwet voorbereidde, gemeend toch een Verslag te moeten uitbrengen. 
De Commissie van Rapporteurs heeft eens en voor al de bezwaren tegen de 
na-oorlogse centralistische aanpak van de wederopbouw en de bouwnijverheid 
willen vastleggen om de regering te waarschuwen: men was het zat. Voor de 
historie verdient derhalve deze confrontatie tussen regering en volksvertegen
woordiging naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Woning
wet -  in aansluiting op hetgeen al geschreven is over de kritiek van de volks
vertegenwoordiging op het beleid van Wederopbouw en Volkshuisvesting -  
te worden vastgelegd.

De Memorie van Toelichting op het op 8 oktober 1947 ingediende wetsont
werp tot wijziging van de Woningwet-1901 begon al omineus. De verantwoor
delijke bewindslieden -  Neher, Lieftinck (Financiën), Witteman (Binnenlandse 
Zaken) en Van Maarseveen (Justitie) -  stelden dat de moeilijkheden bij de 
uitvoering van een Rijksbouwprogramma en het juist gebruik van de beschik
bare materialen onoverkomelijk zouden zijn, indien aan de Kroon dan wel de 
minister niet enkele bevoegdheden werden toegekend met betrekking tot de 
op dit gebied door de lagere organen te verrichten werkzaamheden. Wel zou 
de voorgestelde regeling op 31 december 1950 vervallen. Men wilde niet 
vooruitlopen op de herziening van principiële aard van de Woningwet, welke 
werd voorbereid door de eerder genoemde en op 14 februari 1947 ingestelde 
staatscommissie-Van den Bergh. Het wetsontwerp hield verschillende zaken 
in, uiteenlopend van wijzigingen in de Woningwet-1901 tot afzonderlijke 
nieuwe regelingen. De overzichtelijkheid was met deze mengeling, zoals in 
het Voorlopig Verslag werd opgemerkt, zeker niet gediend.

Het eerste artikel van het wetsontwerp beoogde de minister de mogelijkheid 
te geven gemeenten aan te wijzen voor een gemeenschappelijke regeling van
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het bouw- en woningtoezicht, waarbij ook de dienst van de gemeentewerken 
in deze regeling zou worden betrokken. De gemeenschappelijke regeling was, 
volgens het voorstel, onderworpen aan de goedkeuring van G.S., waarbij deze 
zonodig in de uitvoering konden voorzien bij in gebreke blijven van een ge
meentebestuur. Artikel II hield in dat de minister kon bevelen dat het gemeen
telijke bouw- en woningtoezicht mede van dienst zou zijn bij de uitvoering 
van het Rijksbouwprogramma. Artikel III regelde de vaststelling van dit bouw
programma: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting stelde voor 
de door hem aan te geven tijdvakken de bouwprogramma's -  woningbouw, 
utiliteitsbouw, openbare werken -  vast en diende deze ter algemene kennis 
te brengen. Alleen in de toelichting werd vermeld dat het in de bedoeling lag 
met G.S. over de uitvoering van de bouwprogramma's in de afzonderlijke 
gewesten te overleggen. Dit artikel stond symbool voor de autoritaire geest 
op het departement en zou de grootste ergernis opwekken bij die Kamerleden, 
die zich hadden ingezet voor de decentralisatie van het beleid van dit departe
ment en voor een betere parlementaire controle op dit beleid. De omwerking 
van dit artikel zou dan ook de omslag in het denken inzake de organisatie van 
de wederopbouw en de volkshuisvesting weerspiegelen. Waar de andere 
artikelen van het wetsvoorstel met geringe wijzigingen terugkwamen in het 
wetsontwerp-Wederopbouwwet dat de mislukte voorstellen zou vervangen, 
zou dit artikel geheel worden herschreven (zie hieronder). Met die nieuwe 
versie van dit artikel in het eind 1948 ingediende ontwerp-Wederopbouwwet 
zou uiterlijk afscheid worden genomen van het wederopbouw- en huisves- 
tingsbeleid-oude-stijl, dat zo nadrukkelijk en onbekommerd in de eerste versie 
voor nog enige jaren werd beoogd. Artikel IV van het wetsontwerp bepaalde 
dat bouwvergunning kon worden verleend in afwijking van de bepalingen van 
de Woningwet, indien de uitvoering van het bouwprogramma of de voorzie
ning van bouwmaterialen dit vorderden, ter goedkeuring van de minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting na raadpleging van G.S.. Een bouwvergun
ning, zoals in artikel IV bedoeld, kon zo nodig een gemeentebestuur worden 
opgelegd (artikel V). Mocht een plan van uitbreiding de oprichting van een 
gebouw, zoals bedoeld in artikel IV, beletten, dan diende de Kroon te bepalen 
dat G.S. met betrekking tot een bepaalde gemeente herziening van een uitbrei
dingsplan of de aanwijzing van de toestemming in onderdelen behoorden te 
bevelen met inachtneming van de door de Kroon te geven richtlijnen (artikel 
VI). Dit artikel VI keerde, vanwege het ostentatief centralistische karakter 
ervan, niet in een of andere vorm terug in het wetsvoorstel-Wederopbouwwet. 
Tenslotte werd de wettelijke grondslag voor de financiële steun van overheids
wege (rijk; gemeente) overeenkomstig door de minister van W. en V. te stellen 
regels bij de uitvoering van het Rijksbouwprogramma ten behoeve van particu
lieren voorgesteld. Zowel het Rijksbouwprogramma als deze financieringsrege
ling waren nieuwigheden, die met de wijziging van de Woningwet-1901 in het 
wetsontwerp op tafel werden gelegd en er tegelijk de kern van uitmaakten. 
Deze financieringsregeling, later teruggekeerd in het ontwerp-Wederopbouw-
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wet, somde de verschillende wijzen van steun voor de daadwerkelijke mede
werking van particulieren bij de uitvoering van het Rijksbouwprogramma op: 
het verstrekken van leningen, al dan niet onder hypothecair verband aan 
natuurlijke personen alsmede aan andere dan in de Woningwet (art.52) 
genoemde rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen (woningbouwverenigin
gen en -stichtingen e.d.); het verstrekken van periodieke bijdragen aan ge
noemde personen of lichamen; het deelnemen van kapitaal in genoemde 
lichamen; het stellen van zekerheid ten behoeve van de bedoelde personen en 
lichamen. Een raadsbesluit met betrekking tot deze financiële steun moest 
binnen 30 dagen na dagtekening aan G.S. worden meegedeeld; goedkeuring 
van G.S. werd gevraagd, indien voor de uitvoering van dit besluit geen 
geldelijke steun van het Rijk werd gevraagd. Ten laste van 's Rijks kas kon, 
onder nader door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te 
stellen voorwaarden (dit is later geworden: bij AMvB), voor het beoogde doel 
aan de gemeente geldelijke steun worden verleend.202

Zoals al beschreven had de nieuw aangetreden minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting snel doorzien dat met de wensen van de Kamers tot 
decentralisatie van het beleid en herstel van de positie van de lagere over
heden, onder de nodige parlementaire zeggenschap, rekening moest worden 
gehouden om voor het beleid voldoende politiek draagvlak te verkrijgen. 
Ondanks de aankondiging van minister In 't Veld dat de wetsontwerpen tot 
regeling van de wederopbouw (nr.740) en tot wijziging van de Woningwet- 
1901 (nr.620) zouden worden omgewerkt tot een nieuw wetsontwerp, heeft 
de Commissie van Rapporteurs een Voorlopig Verslag op het laatstgenoemde 
wetsontwerp uitgebracht. De commissie achtte het van belang dat de minister 
duidelijk wist, welke opmerkingen omtrent het wetsontwerp waren gemaakt, 
opdat hij bij de indiening van een nieuw ontwerp daarmee rekening kon 
houden. De commissie heeft zich beperkt tot de grote lijnen van de verschillen
de tot uiting gekomen opvattingen over het wetsontwerp in kwestie, maar 
heeft gezien de teneur van het Verslag de gelegenheid aangegrepen om de 
minister tevens goed voor ogen te stellen dat ook het inmiddels aan de 
Tweede Kamer voorgelegde voorstel tot regeling van de wederopbouw geen 
behandeling verdiende. De minister kon uit het vooroverleg met Kamerleden 
over de beide wetsontwerpen eigenlijk al raden wat de inhoud van het Verslag 
zou zijn. Hij had op voorhand al op 14 april 1948 bekend gemaakt wat zijn 
reactie hierop was, zodat het ook niet nodig was nog met een officiële Memo
rie van Antwoord te komen.

In het Voorlopig Verslag van 28 mei 1948 werd aangetekend dat zeer vele 
leden -  naar men kan aannemen de leden van de KVP-fractie -  kritiek hadden 
op de centralistische tendens van het wetsontwerp. Het had deze leden "onaan
genaam getroffen, dat het ontwerp wederom nieuwe bevoegdheden geeft aan 
centrale organen". Blijkbaar had de regering geen vertrouwen in de zelfwerk
zaamheid van de lagere organen en wilde zij daarom zelf de touwtjes in han
den houden, aldus deze groep Kamerleden. Waar sprake was van overdracht
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van werkzaamheden aan verantwoordelijke organen van gemeenten of samen
werkende gemeenten hadden deze Kamerleden de indruk dat eerder sprake 
was van het maken van bepaalde gemeentelijke diensten tot verlengstuk van 
de eigen centrale diensten, zodat het Rijk aan die diensten rechtstreeks op
drachten zou kunnen geven buiten de gemeentebesturen om. Deze groep Ka
merleden vroeg zich ook af waarom de Kroon de nodige voorzieningen moest 
treffen, indien aan een bevel tot reorganisatie van het bouw- en woningtoezicht 
niet werd voldaan. In zulke gevallen behoorden toch G.S. op te treden, aldus 
het Verslag. Waarom werd de uitvoering van het Rijksbouwprogramma niet 
geheel aan G.S. toevertrouwd, eventueel onder goedkeuring van de Kroon, 
vroegen deze Kamerleden zich tenslotte af. Bij dit laatste punt sloten vele leden
-  de PvdA-fractie -  zich aan. Nadere regels omtrent de vaststelling van de 
Rijksbouwprogramma's werden gemist, aldus deze Kamerleden, die opmerkten 
dat het wetsontwerp op dit punt weinig anders deed dan een hun onwelgeval
lige praktijk vastleggen. Deze Kamerleden wensten dat het nodige overleg met 
G.S. en met allerlei andere lichamen en organisaties werd vastgelegd. Ook 
bepleitten deze Kamerleden een regeling, waarbij aan de provinciale besturen 
een belangrijke taak werd toegekend bij de verdeling van het beschikbare 
bouwvolume over de daarvoor in aanmerking komende gemeenten. Deze 
groep Kamerleden achtte het onjuist dat de minister een soort van blanco 
volmacht werd gegeven met betrekking tot de vaststelling van de prioriteiten 
en de verdeling van het bouwvolume over de verschillende delen van het land. 
Achtten "zeer vele leden" een wettelijke grondslag voor de financiering van 
overheidswege bij de wederopbouw gewenst onder aantekening dat de regels 
voor het verstrekken van credieten of andere medewerking bij de bouw door 
particulieren bij AMvB of zelfs bij wet zouden moeten worden gesteld, daar
tegenover vonden "vele leden" (PvdA) dat de financiering van de particuliere 
woningbouw niet behoorde te worden geregeld in de Woningwet. Deze Wo
ningwet had naar hun oordeel immers niet ten doel de particuliere bouw aan 
te moedigen. De overige politieke stromingen lieten eveneens de nodige 
kanttekeningen bij het wetsvoorstel noteren. Van die zijde werd, kennelijk goed 
geinformeerd, gevraagd of over het wetsontwerp -  dat op tal van plaatsen de 
medewerking van G.S. eiste -  wel tevoren het advies van de colleges van G.S. 
was gevraagd, "en, zo neen, waarom dit is nagelaten".203

In de periode-Beel is wellicht op geen ander wetsontwerp een dergelijk 
vernietigend Voorlopig Verslag uitgebracht. De kritiek op het wetsontwerp 
Wijziging Woningwet-1901 was duidelijk "Kamerbreed", zodat de minister het 
niet behoefde te wagen met een nieuw wetsontwerp te komen dat niet duide
lijk brak met de bestaande centralistische praktijk. Zoals al vermeld in par.II.d 
in dit hoofdstuk is op 1 december 1948 het wetsontwerp Voorzieningen ten 
behoeve van de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid 
(Wederopbouwwet) ingediend, waarin de beide ingetrokken wetsontwerpen 
(nr.620 en nr.740) waren opgegaan; in die subparagraaf zijn al enkele grote 
verschillen tussen de twee oude wetsontwerpen en het nieuwe ontwerp
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genoemd. Wat de artikelen betreffende de bevordering van de bouwnijverheid 
in het nieuwe wetsontwerp in vergelijking met het wetsontwerp tot wijziging 
van de Woningwet-1901 (nr.620) betreft kan hier worden volstaan met de 
aandacht voor één centraal artikel. Symbolisch voor de ommezwaai ten 
opzichte van het zo fel door de Tweede Kamer schriftelijk bekritiseerde 
wetsontwerp nr.620 was immers het nieuwe artikel betreffende het bouwpro
gramma. Dat programma gaf, aldus het nieuwe wetsontwerp, bedragen aan 
voor de soorten werken voor een bepaald kalenderjaar in verband met de 
beschikbare arbeidskrachten, geldmiddelen en materialen, jaarlijks vast te 
stellen door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in overleg 
met de ministers van Sociale Zaken, Financiën en Economische Zaken en voor 
de soorten werken met de daarbij betrokken ministers; het programma zou 
worden meegedeeld door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
aan de Staten-Generaal tegelijk met de aanbieding van de Rijksbegroting aan 
de Tweede Kamer. De (bouw-)werken zouden door de minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting worden verdeeld, in overleg met de betrokken 
minister en G.S. gehoord, over de provincies; de nadere verdeling zou plaats 
vinden door G.S., in overleg met de inspecteurs van Volkshuisvesting. Deze 
bepalingen, zoals die in de Wederopbouwwet-1950 (Stbl.nr.K.236) werden 
vastgelegd, legden het collegiale ministeriële en interdepartementale overleg, 
de decentralisatie en de parlementaire bemoeienis inzake het bouwprogramma 
vast, waarvoor de steeds luider wordende kritiek op het gevoerde beleid ten 
tijde van de periode van het kabinet-Beel de aanzet heeft gegeven.

Er zijn in de periode-Beel veel restanten van het autoritaire en centralistische 
ambtelijke bewind uit de bezettingsjaren en het besluitenbewind van het kabi- 
net-Schermerhorn-Drees door een steeds kritischer wordend parlement onder 
de loupe genomen. Het kostte de nodige strijd voor het parlement om zeggen
schap en controle te herwinnen dan wel te verkrijgen op terreinen, die de 
uitvoerende macht door de bijzondere omstandigheden ongecontroleerd in 
handen waren gespeeld dan wel door deze macht waren geüsurpeerd, alsook 
de centrale overheid te dwingen de lagere organen in hun gebruikelijke rol 
bij het beleid te erkennen. Hetgeen onder de vlag van de noodzakelijk geachte 
centrale aanpak van de gevolgen van de oorlog door de ambtelijke macht in 
Den Haag onder haar hoede was genomen, werd evenwel niet zonder slag of 
stoot prijs gegeven. In deze Band van de serie-Beel worden aan de hand van 
de schermutselingen over het wederopbouw- en volkhuisvestingsbeleid en over 
de regeling van het vervoer (zie het volgende hoofdstuk XII Verkeer en Water
staat, par.II.a: 1-5) aspecten van deze strijd tussen centrale overheid en parle
ment getoond. Met deze strijd werd pas werkelijk een begin gemaakt met de 
slechting van de gevolgen van de bijzondere bezettings- en bevrijdingstijd, die 
de machtsbalans in Nederland te zeer had doen doorslaan ten gunste van een 
controle-vijandige centrale overheid. Een vijandige bezetting laat -  naast mense
lijk leed -  niet alleen materieel, maar ook bestuurlijk kennelijk de nodige 
puinhopen achter, die vragen om snelle en degelijke wederopbouw.
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47 Schipper, EK 16 april 1947, pp. 574 11-575 I, p. 576; Kolff, EK 17 april 1947, pp. 583-584 I; 
Zegering H., idem, p. 581-583 I; Koejemans, idem, p. 584.

48 Minister, EK 17 april 1947, pp. 586-591 I.

49 Eindstemming: 17 april 1947, p. 592 I.
50 Wetsontwerp betreffende toewijzing van onroerend goed ten behoeve van de weder

opbouw met bijbehorende Memorie van Toelichting, d.d. 7 november 1946, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 358. Voorlopig Verslag Tweede Kamer: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 358.4, d.d.
17 januari 1947; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer, nr. 358.5, 
met Nota van Wijzigingen, d.d. 4 juni 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 358.5-6. Behande
ling Tweede Kamer, 17 juni 1947: Ten Hagen, pp. 1751-1752; Beemink, pp. 1752 11-1754 
I; Andriessen, p. 1754; Algera, pp. 1754 11-1756 I; Hacke, p. 1756 I; antw. minister Neher: 
pp. 1756-1757; tweede termijn: Andriessen, p. 1757 II; artikelsgewijze behandeling en
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behandeling amendementen: pp. 1758-1761; eindstemming, p. 1761 II in fine. Voorlopig 
Verslag Eerste Kamer: HEK 1946-1947 Bijlagen, nr. 358, d.d. 26 juni 1947; Memorie van 
Antwoord op Voorlopig Verslag Eerste Kamer, HEK 1946-1947 Bijlagen, nr. 358. Behande
ling Eerste Kamer, 10 juli 1947: Kropman, pp. 878 11-879 I; antwoord minister, p. 879; 
eindstemming: p. 879 II. De wet is vastgesteld 11 juli 1947, Stbl. nr. H. 241.

51 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. IX A, d.d. 2 december 
1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX A.5, Algemene beschouwingen: Organisatie 
en werkivijze van het Departement; Decentralisatie; Zumigheid; Wetgeving.

52 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. 
IX A, d.d. 19 december 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX A.6, Algemene 
beschouwingen: Organisatie en werkwijze van het Departement; Decentralisatie; Zuinigheid; 
Wetgeving.

53 A.v., Algemene beschomoingen: Vergoeding van oorlogsschade, p. 35; Wederopbouwplannen, pp. 
37-38.

54 Voorlopig Verslag, a.w., stuknr. 600.IX A.5, Algemene beschomoingen: Bouw van boerderijen, 
p. 12; Memorie van Antwoord, a.w., stuknr. 600.IX A.6, Algemene beschouwingen: Bouzu van 
boerderijen, pp. 35 11-37 I.

55 Andriessen, TK 27 januari 1948, p. 1214 I.

56 IJsselmuiden, a.v., pp. 1235 11-1238.

57 Droesen, a.v., pp. 1240 11-1242 I.

58 Ten Hagen, a.v., pp. 1225 11-12271; kritiek op wisseling bemanning top departement ook: 
Stapelkamp, idem, p. 1217 II; Smeenk, idem, p. 1220 II; Van der Feltz, idem, p. 1232 I.

59 Stapelkamp, a.v., p. 1218; Smeenk, idem, p. 12211; Van der Feltz, idem, p. 1232II; Kikkert, 
idem, p. 1235 II; Van Dis, idem, pp. 1238 11-1240; Haken, TK 28 januari 1948, pp. 1245 II- 
1246 en p. 1248 II (in fine).

60 Vos, TK 28 januari 1948, pp. 1249 11-1251 en pp. 1258 11-1259 I.

61 Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. IX A, d.d. 12 maart 1948, 
HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX A, Algemeen; Bouw van boerderijen; Memorie van 
Antwoord op Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. IX A, HEK
1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX A, Algemeen; Bouw van boerderijen.

62 Woudenberg EK 13 april 1948, pp. 397 11-398 I; Kraayvanger, idem, pp. 405-406 I, p. 407
I en p. 408 II; Nijkamp, EK 14 april 1948, pp. 409 11-410 I.

63 Reijers, EK 13 april 1948, pp. 400 11-401; Hommes, idem, pp. 402 11-403 I (citaat) en p. 404; 
Biewenga, EK 14 april 1948, p. 414; Zegering H., idem, p. 415 I; Brandenburg, idem. p. 411.

64 Min., EK 14 april 1948, pp. 416 11-418.

65 Wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet met bijbehorende Memorie van Toelichting, 
d.d. 8 oktober 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 620.1-3.

66 Wetsontwerp tot regeling van de Wederopbouw, met bijbehorende Memorie van Toelich
ting d.d. 28 februari 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 740.1-3.

67 Voorlopig Verslag op het wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet, d.d. 28 mei 1948, 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 620.4; min. In 't Veld, EK 14 april 1948, p. 418.

68 De wetsontwerpen nr. 620 en nr. 740 zijn bij brief van 26 november 1948 van de minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting In 't Veld, gericht aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer, mede namens zijn ambtgenoten-medeondertekenaars, krachtens machtiging 
van het Staatshoofd, ingetrokken, zie: HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 620.5.

69 Zie het in aantekening 66 vermelde wetsontwerp met Memorie van Toelichting.

70 Ontleend aan de Memorie van Toelichting, wetsontwerp Voorzieningen ten behoeve van
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de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid (Wederopbouwwet), d.d. 1 
december 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1058.3, p. 5.

71 Opdracht staatscommissie-Van den Bergh: Verslag van de Staatscommissie voor de herziening 
van de Woningwet, 's-Gravenhage 1950, p. 1. Zie voor deze staatscommissie in dit hoofdstuk 
ook: par. III.b.4: Herziening van de Woningwet-1901. Voor de brief van minister In 't Veld 
aan de VNG van 5 augustus 1948 zij verwezen naar: P.A. van der Drift, Volkshuisvesting. 
Deel II: Commentaar op de Woningioet, Alphen a.d. Rijn 1949, pp. 30-31.

72 Zie het wetsontwerp Voorzieningen ten behoeve van de wederopbouw en de bevordering 
van de bouwnijverheid (Wederopbouwwet) met Memorie van Toelichting, ingediend 1 
december 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1058.1-3.

73 Voor de parlementaire afwikkeling van het wetsontwerp Voorzieningen ten behoeve van 
de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid (Wederopbouwwet), inge
diend 1 december 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1058.1-2, zij verwezen naar: J.J.M. 
Ramakers, De Wederopbouwwet, in: idem, Wederopbouw en volkshuisvesting: misplaatst 
optimisme, hfdst. II van: P.F. Maas (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland, deel. II, 
Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), Band B, Nijmegen 1992, pp. 186-197.

74 De verlenging van de tijdelijk bedoelde Wederopbouwwet-1950 was geen uitzondering: 
in dit boek zijn nog andere wetten genoemd die als dringend gewenste noodvoorzieningen 
langer hebben moeten dienen dan aangekondigd: de Noodwet Ouderdomsvoorziening 
(noodwet-Drees), in Band B, hoofdstuk VI, par. IILb, spec. p. 1410; Noodvoorziening Ge- 
meentefinanciën, Band B, hoofdstuk IX, par. Il.d, spec. pp. 1840-1841. Het was nu eenmaal 
onmogelijk om in korte tijd op dergelijk legislatief en politiek ingewikkelde terreinen als 
de herziening van de financiering van de gemeenten, de vormgeving van een oudedags
voorziening en de herziening van de Woningwet een definitieve regeling tot stand te 
brengen. Ongetwijfeld heeft de overweging, dat de situatie in Nederland gestabiliseerd 
zou moeten zijn alvorens met regelingen te komen die verstrekkende financiële gevolgen 
zouden kunnen hebben, een rol gespeeld om geen haast te maken de veelal centralistisch 
georiënteerde en financieel zeer sobere noodregelingen te doen vervangen. De vraag kan 
wel worden gesteld of de oorspronkelijk in de genoemde wetten vastgelegde expiratiedata 
serieus bedoeld waren en/of konden worden beschouwd gezien de praktijk met de 
totstandkoming van belangrijke wetgeving in Nederland. De al te kort genomen tijdelijk
heid van deze noodwetgeving kan door regering en parlement ook wel bedoeld en 
geaccepteerd zijn om druk op de ketel te houden. Men vergelijke hetgeen Ramakers in zijn 
in aantekening 73 genoemde studie op dit punt citeert en stelt (pp. 196-197).

75 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op Rijksbegroting 1946 (en 1947), hfdst. IX A, d.d. 21 
november 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX A.7, Algemeene beschomoingen: 
Bouwplan; voorrang voor woningbomv en voor getroffen gebieden, pp. 17-19.

76 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer op Rijksbegroting 1946 (en 
1947), hfdst. IX A, d.d. 3 december 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX A.8, 
Algemeene beschomoingen: Bouioplan; voorrang voor woningbouw en voor getroffen gebieden, pp. 
30-33, alsook p. 26 I (met betrekking tot de woningbouwverenigingen).

77 Ten Hagen, TK 10 december 1946, pp. 709-711.

78 Nederhorst, a.v., pp. 717 11-718.

79 Andriessen, a.v., pp. 715 11-716.

80 Steinmetz, a.v., pp. 719-720.
81 Smeenk, a.v., p. 713; Hacke, idem, pp. 722-723 I; Zandt, idem, p. 730 I.

82 Haken, a.v., pp. 724-725.
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83 Minister, TK 11 december 1946, pp. 738-743. Bij de Tweede Nota van Wijziging, ingezon
den 3 december 1946, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946, hfdst. IX A, HTK 1946-1947 
Bijlagen A, stuknr. 2.IX A.9, was art. 139 (Uitgaven, verbonden aan bouwkundige proef- 
constructies, welke niet kunnen worden verhaald) gebracht van 100.000 op 230.000 
gulden.

84 TK, 11 december 1946, p. 754 I.

85 Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1947, hfdst. IX A, d.d. 7 februari 1947, 
HEK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 300.IX A, Woningbouw.

86 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1947, hfdst. 
IX A, HEK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 300.IX A, Woningbouw.

87 Nijkamp, EK 16 april 1947, pp. 567 11-568 I.

88 Kraayvanger, a.v., pp. 572 11-574; Woudenberg, EK 17 april 1947, pp. 580 11-581 I.

89 Schipper, EK 16 april 1947, p. 567 II; Zegering H., EK 17 april 1947, p. 582 I; Koejemans, 
idem, pp. 584 11-586 I.

90 Minister, EK 17 april 1947, pp. 586-591 I; eindstemming, idem, p. 592 I.
91 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. IX A, d.d. 2 december

1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX A.5, Bouwplan; Omvang van de zooningbouw; 
De z.g. krepeergevallen.

92 A.v., Woningpeil en woningtypen; montagebouw; woningen uit het buitenland, alsook: Bouw- 
materialen; Bouzovakarbeiders; Overheids- ofpartiadiere woningbouw; financiering alsook: Huren.

93 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer op Rijksbegroting 1948, 
hfdst. IX A, d.d. 19 december 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX A.6, 
Bouwplan; Omvang van de zooningbouw, pp. 23-25 I.

94 A.v., pp. 251-26; De zgn. krepeergevallen, pp. 26 11-271; Woningpeil en woningtypen; montage
bouw; woningen uit het buitenland, pp. 271-28; Bouwmaterialen, pp. 28 11-29 I; Bomovakarbei
ders, pp. 29 1-31 I.

95 A.v., Overheids- o f particuliere zooningbouw; financiering, pp. 311-33 I (citaat); Huren, pp. 34
I-35 I.

96 Andriessen, TK 27 januari 1948, pp. 1212 11-1215.

97 Van Vliet, a.v., pp. 1215 11-1217.
98 Steinmetz, a.v., pp. 1219 11-1220.

99 Ten Hagen, a.v., pp. 1226-1232 I.

100 Stapelkamp, a.v., p. 1217 II en 1218 11-1219 I; Smeenk, idem, pp. 1220 11-1222; Algera, 
idem, pp. 1242-1244.

101 Van der Feltz, a.v., pp. 1232-12351; Kikkert, idem, pp. 1235-1236; Van Dis, idem, pp. 1238
II-1240.

102 Hacke, a.v., pp. 1223-1225.

103 Haken, TK 28 januari 1948, pp. 1245 11-1248; Borst, idem, p. 1249 I.

104 Minister, a.v., pp. 1251-1258.

105 Andriessen, a.v., p. 1259; Ten Hagen, idem, pp. 126211-1263; IJsselmuiden, idem, pp. 1263 
11-1264 I; min., idem, pp. 1265 11-1267. Eindstemming: TK 29 januari 1948, p. 1276 I.

106 Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. IX A, d.d. 12 maart 1948, 
HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX A, Woningbouzv; Positie huis- en grondeigenaren; 
Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. 
IX A, HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX A, Woningbouw; Positie huis- en grondeigena
ren.
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120 

121 

122

123

Woudenberg, EK 13 april 1948, pp. 398-400.

Kraayvanger, a.v., pp. 406-408; Nijkamp, EK 14 april 1948, pp. 410-411 I.
Reijers, EK 13 april 1948, pp. 401 11-402.

Hommes, a.v., pp. 403 11-405 I; Zegering H., EK 14 april 1948, pp. 415-416; Brandenburg, 
idem, pp. 411 11-413 I; Hermans, idem, p. 413. Voor de hoeveelheid materiaal en het 
belang dat met de bouw van het Groothandelsgebouw in Rotterdam, gehekeld door de 
communist Brandenburg, gemoeid was, zie: Eric de Lange, Sober en Solide. De wederopbouw 
in Nederland 1940-1965, Rotterdam 1995, hfdst. 10: Het Groothandelsgebouw in Rotterdam. 

Minister, EK 14 april 1948, pp. 418 11-424 I.

Brandenburg, a.v., pp. 424-425 I; min., idem, p. 425. Eindstemming, EK 14 april 1948, p. 
425 II.

De gegevens over de ontwikkeling van het bouwspaarkaswezen in Engeland, Duitsland 
en Nederland tot de Tweede Wereldoorlog zijn ontleend aan: A.F.H.C. Schrijvers, 
Botnvspaarkassen, diss. Tilburg, Leiden 1942, hfdst. I-VI.

Memorie van Toelichting, wetsontwerp houdende voorlopige voorzieningen met betrek
king tot de bouwkassen, HTK 1945-1946 Bijlagen, nr. 206.3.

Wetsontwerp met Memorie van Toelichting, houdende voorlopige voorzieningen met 
betrekking tot de bouwkassen, HTK 1945-1946 Bijlagen, nr. 206. 1-3.

Voorlopig Verslag Tweede Kamer op wetsontwerp Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen 
d.d. 1 augustus 1946, HTK 1946 II Bijlagen, nr. 206.4.

Memorie van Antwoord aan Tweede Kamer met betrekking tot wetsontwerp Voorlopige 
Voorzieningen Bouwkassen, d.d. 12 september 1946, HTK 1946II Bijlagen, nr. 206.5; Nota 
van Wijzigingen m.b.t. wetsontwerp Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen, d.d. 11 
oktober 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 206.7.

Beemink, Van Vliet en Smeenk: TK 31 oktober 1946, pp. 138-140.

Lieftinck, a.v., p. 141; eindstemming TK, idem, p. 142 I. In de Eerste Kamer werd het 
wetsontwerp (nr.206) zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming op 21 novem
ber 1946, p. 64 II, aangenomen.

Vragen Van Vliet betr. de in art.3, lid 2, van de wet Voorlopige Voorzieningen Bouwkas
sen genoemde AMvB, ingezonden 4 juni 1947; antwoord minister Lieftinck, ingezonden
18 juni 1947, in: HTK 1946-1947 Aanhangsel, vraag nr. 164, p. 189, vel 93.

Ontleend aan Memorie van Toelichting wetsontwerp Intrekking wet van 23 november
1946, Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen Stbl. G.331, HTK 1982-1983 Bijlagen, nr. 18
002.3.
Verspreiding Rapport Commissie Bouwkassen, TK 15 november 1946, p.245 I. Moeilijk
heden bij opstelling definitieve regeling Bouwkassen: Memorie van Toelichting, wetsont
werp Wijziging en aanvulling van de wet Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen, Stbl. 
G.331, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1192.3
Wetsontwerp, met Memorie van Toelichting, Wijziging en aanvulling van de wet Voor
lopige Voorzieningen Bouwkassen, Stbl. G.331, ingediend 9 april 1949, HTK 1948-1949 
Bijlagen, nr. 1192.1-3; Voorlopig Verslag Tweede Kamer, idem, 1 juni 1949, idem, nr. 
1192.4; Memorie van Antwoord aan Tweede Kamer, idem, 6 juli 1949, idem, nr. 1192.5; 
Nota van Wijzigingen, idem 6 juli 1949, idem, nr. 1192.6; behandeling in plenaire zitting 
Tweede Kamer, TK 12 juli 1949, pp. 1660 11-1662, alwaar zonder hoofdelijke stemming 
het wetsontwerp nr. 1192 werd aangenomen; in de Eerste Kamer werd op 27 juli 1949 
wetsontwerp nr. 1192 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aanvaard 
(p. 753 I).
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124 Gegevens ontleend aan Memorie van Toelichting wetsontwerp Intrekking wet van 23 
november 1946, Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen Stbl. G. 331, HTK 1982-1983 
Bijlagen, nr. 18 002.3, alsook: Encyclopedie De Grote Oosthoek, 7e druk, deel 4, p. 84 I. 
Wetsontwerp nr. 18 002 is in de Tweede Kamer op 20 oktober 1983 (p. 607 I) en in de 
Eerste Kamer op 29 november 1983 (p. 137II) zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.

125 Voorlopig Verslag op het wetsontwerp Bevordering van doelmatige verdeling van 
woongelegenheid, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.4, d.d. 30 mei 1947, Algemeen, p. 11 
II; Memorie van Antwoord betr. idem, nr. 424.5, d.d. 2 juli 1947, Algemeen, slot (p. 20 I).

126 Wetsontwerp Bevordering van doelmatige verdeling van woongelegenheid met Memorie 
van Toelichting, ingediend 19 maart 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.1-2, spec. art.33 
(Wetsontwerp) en A. Algemeen (Memorie van Toelichting).

127 Memorie van Antwoord betr. wetsontwerp ter aanvulling van het Vorderingsbesluit 
Woonruimte, d.d. 8 maart 1946, HTK 1945-1946 Bijlagen, nr. 150.5, Algemeen. Zie over deze 
materie ook: F.J.F.M. Duynstee, J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees 24 juni 1945-3 
juli 1946, Assen-Amsterdam 1977, pp. 462-467.

128 Memorie van Toelichting, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.3, A.Algemeen.

™  A.v..

130 Beel, TK 26 maart 1946, p. 645 II; stemming na herhaald verzet van Algera betr. dit artikel 
uit het wetsontwerp ter aanvulling van het Vorderingsbesluit Woonruimte, idem, p. 648; 
zie hierover ook: Duynstee-Bosmans, a.w., p. 465. Klachten over het negeren van het 
Kamervotum van 26 maart 1946: Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op wetsont
werp nr. 424, HTK 1946-1947 Bijlagen, Vorderingsrecht directeur P.B.V.O. (p. 14 I, slot).

131 Memorie van Toelichting, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.3, Artikelen 7,8  en 32; Voorlopig 
Verslag, idem, nr. 424.4, Artikel 8 (p. 16); Memorie van Antwoord, idem, nr. 424.5, Artikel 
8.

132 Wetsontwerp Bevordering van doelmatige verdeling van woongelegenheid, HTK 1946- 
1947 Bijlagen, nr. 424.2, hoofdstuk II; Nota van Wijzigingen, d.d. 2 juli 1947, HTK 1946- 
1947 Bijlagen, nr. 424.7, punt X betr. art. 16 (zie het door minister Beel weergegeven advies 
van minister van Justitie Van Maarseveen in de Memorie van Antwoord op het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.5, Uitsluiting van de rechter, 
slot, p. 22 I).

133 Zie art. 17 van het hiervoor genoemde wetsontwerp nr. 424; Voorlopig Verslag Tweede 
Kamer, nr. 424.4, betr. art. 17 (p. 17 I); Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag 
Tweede Kamer, nr. 424.5, betr. art.17 (p. 28 I); Nota van Wijzigingen, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 424.7, punt XI betr. art. 17.

134 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 424, a.w., betr. art. 20 (p. 17 II); 
Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer, nr. 424.5, a.w., betr. art.
20 (p. 28 II). Zie verder de Bijlage van de Memorie van Antwoord, nr. 424.6, ingezonden
2 juli 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen: Beschikking van de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën d.d. 1 mei 1947.

135 Memorie van Toelichting, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.3, Artikelen 7, 8 en 32 (p. 8 I).

136 Voorlopig Verslag, d..d. 30 mei 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.4, Algemeen; Panden- 
honger der Overheid; Memorie van Antwoord, d.d. 2 juli 1947, idem, nr. 424.5, Algemeen; 
Pandenhonger der Overheid.

137 Voorlopig Verslag, nr. 424.4, a.w., Machtspositie van de burgemeester (p. 13).

138 Memorie van Antwoord, nr. 424.5, a.w., Machtspositie van de burgemeester (pp. 22 11-23 I); 
Nota van Wijzigingen, d.d. 2 juli 1947, nr. 424.7, a.w., punt IV.a betr. art. 8.
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139 Voorlopig Verslag, nr. 424.4, a.w., Centralisatie o f decentralisaite; beroep (pp. 13 11-14 I).

140 Memorie van Antwoord, nr. 424.5, a.w., Centralisatie o f decentralisatie; beroep (p. 23); Nota 
van Wijzigingen, d.d. 2 juli 1947, nr. 424.7, a.w., punt IV.a-b betr. art. 8.

141 Voorlopig Verslag, nr. 424.4, a.w., Uitsluiting van de rechter (p. 14 I).

142 Memorie van Antwoord, nr. 424.5, a.w., Uitsluiting van de rechter (pp. 23 11-241); Nota van 
Wijzigingen, d.d. 2 juli 1947, nr. 424.7, a.w., punt X.d betr. art. 16.

143 Voorlopig Verslag, nr. 424.4, a.w., Vorderingsrecht directeur P.B.V.O. (p. 14 I).

144 Memorie van Antwoord, nr. 424.5, a.w., Vorderingsrecht directeur P.B.V.O. (p. 24).

145 Algera, TK 7 juli 1947, pp. 1912 11-1915. Het betreffende artikel van prof. mr. J.C. van 
Oven luidde: Vordering van woonruimte, in: Nederlands juristenblad, 24 mei 1947, pp. 325- 
331.

146 Verkerk, TK 7 juli 1947, pp. 1932 11-1934 I.

147 Beemink, a.v., pp. 1925 11-1930 I; Krol, idem, pp. 1934 11-1935.

148 Hacke, a.v., pp. 1930-1932; Schoonenberg, idem, pp. 1915 11-1919 I.

149 Maenen, a.v., pp. 1919-1922 I; Hooij, idem, p. 1934; Beel, idem, p. 1938 II.

150 Ten Hagen, a.v., pp. 1924-1925.
151 Beel, a.v., pp. 1935 11-1938; Witteman, TK 20 nov. 1947, pp. 426 11-427 I.

152 Beel, TK 7 juli 1947, p. 1937 I; am.-Algera met toelichting, idem, pp. 1938 11-1940 I; stand
punt Beel, idem, p. 1940 I (in fine); stemming, idem, p. 1940 II (in fine).

153 Am.-Ten Hagen, a.v., p. 1939 I; toelichting-Ten Hagen, idem, p. 1940 I; standpunt Beel, 
idem, p. 1940 II; intrekking am.-Ten Hagen, idem, p. 1940 II; ook: idem, p. 1942 II, betr. 
uitzondering van bedrijfsruimte bij vorderingen, zie p. 1941 II.

154 Am.-Algera, a.v., p. 1941 II, met toelichting van Algera, idem, p. 1942 I; standpunt Beel, 
idem, p. 1942 II (in fine).

155 Am.-Maenen, a.v., pp. 1941 11-1942 I, met toelichting van Maenen, idem, p. 1942 II; 
standpunt Beel, idem, p. 1943 I, met aansluitende verklaring van Maenen, p. 1943 I. 
Stemming over dit am.-Maenen: TK 8 juli 1947, p. 1959 I.

156 Am.-Maenen II, TK 7 juli 1947, p. 1944 II, met toelichting Maenen, pp. 1944 11-1945 I; 
standpunt Beel, idem, p. 1945 I; nadere verklaring Romme, idem, p. 1945; aansluitend 
excuus Beel, idem, pp. 1945 11-19461; voorstel Kamervoorzitter Van Schaik, idem, p. 1946 
I, waarop positieve reactie Beel, idem, idem. Heropening beraadslaging over dit vervol
gens gewijzigde en aangevulde am.-Maenen II in TK, 8 juli 1947, pp. 195911-19601, alwaar 
Beel namens de regering dit amendement overnam.

157 Zie: F.A. Helmstrijd, Woonruimtewet 1947, Staatsblad nr. H 291, diss. Leiden, Alphen aan 
den Rijn z.jr.(1948), p. 72.

158 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 augustus 1947, nr. U 50912, 
Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtsoffers-Wetgeving, tot uitvoering der artikelen 3,
7 en 8 van de Woonruimtewet 1947, in: Nederlandse Staatscourant, 16 september 1947, nr. 
178, pp. 3-4, spec.B (Vordering), punt 5 (Ook: E. van Bolhuis, Woonruimtewet 1.947, Zwolle
1949, Schuurman-Jordens-editie nr. 142, pp. 125-130, betr.B.5, p. 127).

159 A.-Algera betr.art.8: TK 7 juli 1947, p. 1943 II, met toelichting van Algera, idem, pp. 1943
11-1944 I; standpunt Beel, die namens regering am.-Algera overnam, idem, p. 1944 I (betr. 
college van advies bij vordering van woonruimte). Am.-Algera betr. art. 30, idem, p. 1948
I, met toelichting Algera en standpunt Beel (betr. mogelijkheid niet toepasselijk verklaren 
van gehele wet of gedeelten van de wet voor bepaalde gemeenten).

160 Am-Algera betr. schrapping art. 31 van het wetsontwerp, a.v., p. 1948 I met aansluitende
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toelichting door Algera; Beel nam in het Kamerdebat van 8 juli 1947 dit artikel terug, p. 
1960 I. Hierop werd het wetsontwerp aanvaard.

161 Romme: Woonruimtewet-1947, in: De Volkskrant, 15 juli 1947, p. 1 en p. 2. De burgemeester 
in kwestie zou de burgemeester van Maastricht, jhr. mr. W. Michiels van Kessenich, zijn 
geweest.

162 Eindverslag van de commissie van rapporteurs over het ontwerp van wet tot bevordering 
van doelmatige verdeling van woongelegenheid, d.d. 24 juli 1947, HEK 1946-1947 Bijlagen, 
nr. 424.

163 Nota naar aanleiding van het eindverslag van de commissie van rapporteurs over het 
ontwerp van wet tot bevordering van doelmatige verdeling van woongelegenheid, 
ingezonden 28 juli 1947, HEK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424.
De bepaling ten aanzien van pastorieën of andere woningen van bedienaren van de 
eredienst is ontleend aan: Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 
augustus 1947, nr. U 50912, Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers-Wetgeving, tot 
uitvoering der artikelen 3, 7 en 8 van de Woonruimtewet 1947, in: Nederlandse Staats
courant, 16 september 1947, nr. 178, pp. 3-4, B.8 (ook: E. van Bolhuis, Woonnnmtewet 1947, 
Zwolle 1949, Schuurman-Jordens-editie nr. 142, p. 128).

164 Reijers, EK 31 juli 1947, pp. 964 11-965 I; antw. Beel, idem, pp. 972 11-973 I.

165 Zegering Hadders, a.v., pp. 966 11-967; ant. Beel, idem, p. 973 II.

166 Hommes, a.v.d, pp. 96711-969; De Dreu, idem, pp. 97 1 II (alwaar citaat)-972 I; Kraayvan
ger, idem, pp. 965-966; Berger, idem, pp. 970 11-971; antw. Beel, idem, p. 974 I.

167 Hermans, a.v., pp. 969 11-970, in reactie op Nota n.a.v. het eindverslag van de commissie 
van rapporteurs, HEK 1946-1947 Bijlagen, nr. 424, par. 1 (p. 10 1); antw. Neher, EK 31 juli
1947, pp. 974 11-975.

168 Beel, a.v., pp. 972 11-974; eindstemming, idem, p. 975 II. Met het oog op de benodige tijd 
voor de benoeming van de commissies van advies in de gemeenten besloot Beel bij 
circulaire van 10 september 1947, nr. 50605 II, Afdeling Wetgeving -  aan de gemeente
besturen betreffende de Woonruimtewet 1947, de Woonruimtewet-1947 op 29 september 
1947 te doen afkondigen, zodat zij op 1 oktober 1947 in werking kon treden. Zie: E. van 
Bolhuis, Woonruimtewet 1947, Zwolle 1949, S.-D.-editie nr. 142, p. 130.

169 Zie de Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 augustus 1947, nr. 
U 50912, a.w., zoals verschenen in: Nederlandse Staatscourant, 16 september 1947, nr. 178, 
pp. 3-4, zoals gewijzigd bij de beschikkingen van 27 november 1947, 28 januari 1948 en
30 december 1948 (ook: E. van Bolhuis, Woonruimtewet 1947, a.w., pp. 125-130). De 
circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken van 15 juli 1948, nr. 4235, afd. M.Z.
II, Bureau 5, aan de gemeentebesturen betreffende de toepassing van de Woonruimtewet 
1947 ten aanzien van door Duitsers bewoonde woningen, in: E. van Bolhuis, Woonruimte- 
zuet 1947, a.w., pp. 152-153.

170 Zie de in aantekening 169 aangehaalde Beschikking van 30 augustus 1947.

171 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 18 september 1947, nr. 56108, 
Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers, ter uitvoering van art. 13 (lid 2 en 3), art. 14 
(lid I.c), art. 16 (lid 4), art. 17 (lid 3) en art. 19 (lid 4) van de Woonruimtewet-1947, Neder
landse Staatscourant, nr. 187 (ook: E. van Bolhuis, Woonruimtewet 1947, a.w., pp. 133-134).

172 Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken van 27 november 1947, nr. 57512, Afd. 
Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Wetgeving, aan de gemeentebesturen betr. aanvul
ling en wijziging van de Beschikking van 30 augustus 1947 betr. uitvoering art. 3, 7 en
8 van de Woonruimtewet-1947, met bijgevoegde instructies voor de Kamers van Koophan
del en Fabrieken in zake het vanwege de minister van Economische Zaken afgeven van
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verklaringen als bedoeld in art. 1, lid 6, van de Woonruimtewet-1947, in: E. van Bolhuis, 
Woonruimtewet 1947, a.w., pp. 139-143. Voor dit onderwerp ook: F.A. Helmstrijd, Woon- 
ruimtewet 1947, a.w., par. 22 Bedrijfsruimten. Bij Beschikking van de minister van Economi
sche Zaken van 2 december 1947, nr. 74742 J.Z., Afd. Juridische Zaken, ter uitvoering van 
art. 1, lid 6, van de Woonruimtewet-1947, Nederlandse Staatscourant 1947, nr. 238 (ook: E. 
van Bolhuis, Woonruimtewet 1947, a.w., p. 143) werden de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken bevoegd verklaard tot het afgeven van verklaringen inzake bedrijfsruimten.

173 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 10 september 1947, nr. 45854, 
Afd. Hulpverlening Oorlogsslachtoffers, en van Financiën van 1 oktober 1947, nr. 252, 
Generale Thesaurie, afd. Economische en Sociale Zaken, tot het vaststellen van regelen 
betr. de tegemoetkoming uit 's Rijks middelen in de uitgaven der gemeentebesturen uit 
hoofde van hoofdstuk II der Woonruimtewet-1947, Nederlandse Staatscourant, nr. 221 (ook: 
E. van Bolhuis, Woonruimtewet 1947, a.w., pp. 131-133).

174 Beel, TK 7 juli 1947, p. 1938 II; Derks, TK 20 november 1947, pp. 413 11-414 I; antw. 
Witteman, idem, pp. 426 11-427 I.

175 Nederlandsche Jurisprudentie 1947, nr. 677.

176 Zie aantek. 174 betr. vragen Derks en antwoord Witteman, TK 20 november 1947.

177 Nederlandse Jurisprudentie 1948, nr. 573.

178 Nederlandse Jurisprudentie 1949, nr. 558 (z.g. Doetinchemse woonruimtearrest HR); zie 
verder het commentaar in noot 1, Nederlandse Jurisprudentie 1949, ad nr. 559, pp. 1061-1064, 
waarbij in de trits zijn besloten: HR 14 januari 1949, NJ 1949, nr. 557 (hantering van te 
hoge huur als grond van vordering afgewezen); HR 25 februari 1949, NJ 1949, nr. 558 
(Doetinchemse arrest); HR 24 juni 1949, NJ 1949, nr. 559 (inzake Groningse kweldergron- 
den). Over het Doetinchemse arrest inzake de rechterlijke toetsing bij vorderingen 
krachtens de Woonruimtewet-1947 ook: Nederlands Bestuursrecht, II Binnenlands bestuur, 
uitgave 1962, Alphen a.d. Rijn 1962, pp. 166-167.

179 Nederlandse Jurispnidentie 1949, nr. 557 (HR 14 januari 1949); idem, nr. 471 (Pres. Arr. Rb. 
Amsterdam, 28 januari 1949); NJ 1952, nr. 64 (HR 2 november 1951).

180 Zie wetsontwerp met Memorie van Toelichting betreffende wijziging van de Woon
ruimtewet-1947, HTK 1950-1951. Bijlagen, nr. 2288.1-4; Voorlopig Verslag Tweede Kamer, 
HTK 1952-1953 Bijlagen, nr. 2288.5 (17 maart 1953); intrekking door minister van Binnen
landse Zaken dr. L.J.M. Beel bij brief van 22 juni 1955, HTK 1954-1955 Bijlagen, nr. 2288.6.

181 Gegevens ontleend aan: M.M.T. Philippi, Woonrubntewet 1947 -  Leegstandwet, 9e druk, 
Zwolle 1986 (Schuurman-Jordens 142), Bijlagen: Persbericht van het ministerie van 
Volksluusvesting en Ruimtelijke Ordening van 20 april 1966 (pp. 80-89), Liberalisatie- 
besluiten (vanaf p. 98), Persbericht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelij
ke Ordening van 27 juni 1973 (pp. 117-122), Herinvoering Woonruimtewet-1947 te 
Diepenveen etc. (pp. 125-164), alsook Breda (pp. 193-195); Woonruimtebeschikking-1984 
(pp. 164-172). Ook: Th.G. Drupsteen, Ruimtelijk Bestuursrecht, 4 I, deel I Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting, Alphen a.d. Rijn-Brussel 1983, p. 132. Verder: wetsvoorstel 
tot wijziging van de Woonruimtewet-1947, d.d. 4 april 1974, HTK 1973-1974, Bijlagen, nr.
12 888.1-4; Voorlopig Verslag TK d.d. 5 juni 1974, id., nr. 12 888.5; Mem. v. Antw., d.d.
7 juni 1974, id., nr. 12 888.6; Nota van Wijzigingen, nr. 12 888.8; Eindverslag, nr. 12 888.9; 
behandeling in TK 19 juni 1974, pp. 4217-4219 en pp. 4230-4244; 20 juni 1974, pp. 4296- 
4315; 25 juni 1974, pp. 4325-4329, zonder stemming aangenomen, id., p. 4329 II; behande
ling in EK, 10 september 1974, pp. 1072-1080 I, alwaar z. stemming aangenomen.

182 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met bepalingen omtrent het 
wederrechtelijk gebruik van een woning of besloten lokaal, ingediend 7 maart 1973, HTK 
1972-1973, nr. 12 305; behandeld in TK op 18,19, 20 en 26 mei 1976, aangenomen met de
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stemmen tegen van PvdA, D66, PPR, CPN, PSP en Huijsen (D-66er Nooteboom stemde 
voor). Ook: M.M.T. Philippi, Woonruimtewet 1947 -  Leegstandwet, 9e druk, a.w., Inleiding 
Leegstandwet, p. 208.

183 Wetsontwerp van de heer Schaefer, mevr. Salomons en de heer Patijn tot wijziging van 
de Woonruimtewet 1947, ingediend 17 mei 1978, HTK 1977-1978 Bijlagen, nr. 15 030, 
ingetrokken bij brief van 2 juni 1981. Ook: M.M.T. Philippi, Woonruimteioet 1947 -  Leeg
standwet, 9e druk, a.w., Inleiding Leegstandzuet, p. 208.

184 Zie het wetsontwerp houdende regelen omtrent leegstaande woningen en andere gebou
wen (Leegstandwet), d.d. 12 januari 1979, HTK 1978-1979 Bijlagen, nr. 15 442.1-4 (met 
Memorie van Toelichting); Voorlopig Verslag TK d.d. 17 augustus 1979, id., nr. 15 442.6; 
na gesprek met indieners van wetsontwerp nr. 15 030 (zie aantekening 183), volgde de 
Memorie van Antwoord op dit Verslag, d.d. 14 juli 1980, HTK 1979-1980 Bijlagen, nr. 15 
442.8, met de (Eerste) Nota van Wijzigingen (nr. 15 442.9). Hierop volgde een Nader 
Voorlopig Verslag op 15 augustus 1980 (nr. 15 442.12), met een Nadere Memorie van 
Antwoord van 8 oktober 1980, HTK 1980-1981 Bijlagen, nr. 15 442.13, met Tweede Nota 
van Wijzigingen. Het Eindverslag werd vastgesteld op 10 december 1980 (nr. 15 442.17), 
waarop weer een Nota naar aanleiding van het Eindverslag op 13 januari 1981 werd 
uitgebracht, met een Derde Nota van Wijzigingen. De amendementen uit de Tweede 
Kamer besloegen de nummers 15 442.21 tot en met 14 442.148 (HTK 1980-1981 Bijlagen)! 
De behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer geschiedde in de zittingen van 
20, 21, 22 januari 1981, 12 februari 1981, 11, 17 en 19 maart 1981. Het wetsvoorstel werd 
op 19 maart 1981 bij zitten en opstaan aangenomen, met de tegenstemmen van de PPR, 
CPN, PSP, BP en het lid De Hamer (zie p. 4159 II). In de Eerste Kamer werd het voorstel 
op 12 en 19 mei 1981 behandeld en aanvaard met 63-9 (leden van de PvdA, PPR, CPN 
en PSP), zie p. 990.

185 Het wetsvoorstel houdende regelen met betrekking tot de woonruimte (Huisvestingswet), 
d.d. 12 april 1988, HTK 1987-1988 Bijlagen, nr. 20 520.1-3 (met Memorie van Toelichting); 
Voorlopig Verslag TK d.d. 29 augustus 1989, HTK 1988-1989 Bijlagen, nr. 20 520.4; Memorie 
van Antwoord op Verslag TK, d.d. 20 november 1990, HTK 1990-1991 Bijlagen, nr. 20 520.5, 
met Nota van Wijzigingen; Eindverslag d.d. 30 mei 1991, id., nr. 20 520.10. De debatten 
in de Kamer over dit wetsvoorstel vonden plaats op 18, 20, 26 en 27 februari 1993,10 en 
17 maart 1992; bij de eindstemming stemden de fracties van CDA, SGP, GPV, RPF, PvdA, 
D66 en Groen Links voor, de rest tegen, zodat het voorstel was aangenomen (TK 17 maart 
1992, p. 3885). Aan het slot van het debat in de Eerste Kamer op 29 september 1992 (p. 
94) werd het voorstel zonder stemming aanvaard, met de aantekening van de tegenstem 
van de VVD-fractie (de W D-fracties in beide Kamers achtten het wetsontwerp in strijd 
met de voornemens tot deregulering op het terrein van de volkshuisvesting). Zie voor 
deze materie in het bijzonder: C.L. Gerrits, Huisvestingswet-Leegstandivet, 10e druk, Zwolle 
1993 (Schuurmans-Jordens 142). Na de invoering van de Huisvestingswet resteerden van 
de Leegstandwet als voornaamste punten: de bepalingen met betrekking tot de tijdelijke 
huur en verhuur en de anonieme dagvaarding.

186 Memorie van Toelichting, wetsontwerp Voorzieningen betreffende de eigendom van 
appartementen, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 451.3, Algemeene beschomoingen. J.H. Beekhuis 
had naam gemaakt met zijn Prae-advies aan de Broederschap der Notarissen in Neder
land: Horizontale eigendom, in: Correspondentie-Blad van de Broederschap der Notarissen in 
Nederlajzd, deel 43, aflevering 8, Augustus 1940. Voor deze inleiding is ook gebruik 
gemaakt van enkele gegevens uit: J.H. Beekhuis, m.m.v. J.H. Linders, Appartementseigen- 
dom, Deventer 1974, hfdst. I: Eigendom van etagewoningen tot de invoering van de Apparte- 
mentemuet van 20 december 1951, Stb. 571; hfdst. II: Totstandkoming en inhoud van de Apparte- 
mentenwet van 20 december 1951, Stb. 571, alsook van: R.F.H. Mertens, Appartementsrecht
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en de welstandsbepalingen, Diss. Maastricht, Deventer 1989, hfdst. 2: Het Nederlandse 
appartementsrecht, pp. 15-35. Voor de situatie in Rotterdam moet speciaal verwezen worden 
naar: P. van Schilfgaarde, De wederopbomo van Rotterdam. Stedelijke herverkaveling in de 
praktijk, 's-Gravenhage 1987.

187 Wetsontwerp Voorzieningen betreffende de eigendom van appartementen, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 451.2, en de Toelichting op de afzonderlijke artikelen, in: Memorie van 
Toelichting, idem, nr. 451.3.

188 Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht, d.d. 25 maart 1948, 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 451.4.

189 Memorie van Antwoord, d.d. 22 september 1950, HTK 1950-1951 Bijlagen, nr. 451.5, 
Algemene beschomoingen.

190 De aanduiding "monistisch stelsel" is ontleend aan: A.A. van Velten, Regels zijn regels. 
Enkele opmerkingen over het hybride karakter van het begrip appartementsrecht in het Nederlandse 
privaatrecht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
op de leerstoel privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed bij de faculteit der rechts
geleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 14 december 1989, 
Deventer 1989, III: Typering van het Nederlandse begrip appartementsrecht, 1. Het aangepaste 
wetsontioerp, p. 8.

191 Memorie van Antwoord, nr. 451.5, a.w., slot Algemene beschomoingen.

192 Zie het gewijzigd ontwerp van wet Voorzieningen betreffende de splitsing van de 
eigendom van een gebouw in appartementen, bijlage (nr. 451.6) bij de Memorie van 
Antwoord, d.d. 22 september 1950, nr. 451.5, a.w., met de artikelsgewijze toelichting in 
dit laatstgenoemde stuk. Zie hierover ook: Beekhuis-Linders, Appartementseigendom, a.w., 
hfdst. II; Mertens, Appartementsrecht en de welstandsbepalingen, a.w., par. 2.1.5: De hoofdlijnen 
van de wet van 20 december 1951.

193 Verslag van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht op het gewijzigd wetsontwerp 
nr. 451, d.d. 24 mei 1951, HTK 1950-1951 Bijlagen, nr. 451.7; Nota naar aanleiding van het 
Verslag, ingezonden 26 juni 1951, a.v., nr. 451.8, met Nota van Wijzigingen, ingezonden
25 juni 1951, idem, nr. 451.9.

194 Zie: TK 18 juli 1951, pp. 2502 11-2503, alwaar eindstemming.

195 Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs op het ingezonden herziene 
wetsontwerp (zie: HEK 1950-1951 Bijlagen, nr. 451), d.d. 23 oktober 1951, HEK 1951-1952 
Bijlagen, nr. 451; Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Commissie 
van Rapporteurs, vastgesteld 10 december 1951, HEK 1951-1952 Bijlagen, nr. 451.

196 Zie: EK 18 december 1951, pp. 55 11-58, alwaar eindstemming. Analyse indertijd van de 
Appartementenwet-1951: J.H. Beekhuis, Het recht van appartement, Zwolle 1959.

197 Beekhuis-Linders, Appartementseigendom, a.w., hfdst. III: Ontwikkelingen na de invoering van 
de toet van 1951 par. I. Inleiding; Mertens, Appartementsrecht en de loelstandsbepalingen, a.w., 
par. 2.1.6.2: De vlucht in de coöperatieve verenigingen na 1952.

198 Gegevens ontleend aan de Inleidende opmerkingen van de Algemene beschomoingen van de 
Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot herziening van de regeling in het Burger
lijk Wetboek betreffende de splitsing van appartementen, HTK 1970-1971 Bijlagen, nr. 10
987.3. Bedoeld zijn: J.J.M. de Vries, De coöperatieve flatexploitatievereniging. Preadvies ten 
behoeve van de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1965; het rapport van de Commis
sie inzake de Coöperatieve Flatexploitatieverenigingen, ingesteld door het hoofdbestuur 
van de Broederschap der Notarissen in Nederland en het hoofdbestuur van de Candidaat- 
Notarissen, is met de aanbiedingsbrief van 16 november 1967, gericht aan de bewindslieden 
van Justitie en van Financiën, afgedrukt in het Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en
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Registratie (WPNR), nr. 4973,2 december 1967. Voor de genoemde internationale ontwikke
lingen in het appartementsrecht zij verwezen naar: Frédéric Aeby, La propriété des apparte- 
ntents. Ses aspects jtiridiques et pratiques, Bruxelles 1967 (2), spec.: Legislations étrangères, pp. 
603-656. Zie ook Mertens, Appartementsrecht en de welstandbepalingen, a.w. hfdst. III: Buiten
lands appartementsrecht (België, Bondsrepubliek, Frankrijk en Zwitserland).

199 Zie: Besluit van 25 september 1972, houdende vaststelling van een Algemene Maatregel 
van Bestuur als bedoeld in de artikelen 875.d, tweede lid, tweede volzin en 875.e, eerste 
lid onder c van het Burgerlijk Wetboek (Besluit betreffende splitsing in appartementen), 
Stbl. 1972, nr. 468. Zie ook de beschikking van de minister van Financiën van 25 septem
ber 1972, nr. K.72/6173, Nederlandse Staatscourant, nr. 205, d.d. 20 oktober 1972, aangevuld 
met de wijzigingen van 29 maart 1973, nr. K. 73/1960, Nedl. Stscrt., nr. 68, d.d. 5 april 
1973. Hierover specifieke uitleg in: Anneke Klein Lankhorst, De tekening bij de akte van 
splitsing in appartementsrechten, in: Maandblad voor het Notariaat, 6 (1973), pp. 127-128 
(rubriek: Mededelingen). De genoemde beschikking K.72/6173 is vervallen bij de inwer
kingtreding van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet van 3 december 1991 {Nedl. Stscrt., 
nr. 245), waarin de vereisten omtrent de splitsingstekening zijn opgenomen. De kadastrale 
aanduiding van appartementsrechten is ingevolge de invoering van de nieuwe (op 
onroerend goed én appartementen gerichte) Kadasterwet-1989 (Stbl. nr. 186) nader 
aangegeven in art. 2 van het Kadasterbesluit van 6 november 1991 (Stbl. nr. 571) en in 
art. 6 en art. 7 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet-1994 (d.d. 27 april 1994, Nedl. 
Stscrt., nr. 81). Zie: R.F.H. Mertens, Algemene bepalingen, in: Kluwer-editie Zakelijke rechten, 
titel 9: Appartementsrechten, par. 2. Geschiedenis van het appartementsrecht, suppl. 8 (maart 
1996).

200 Zie het wetsontwerp tot herziening van de regeling in het Burgerlijk Wetboek betreffende 
splitsing van appartementen met Memorie van Toelichting, d.d. 27 oktober 1970, HTK 
1970-1971 Bijlagen, nr. 10 987.1-3; Voorlopig Verslag Vaste Commissie voor Justitie, d.d. 
17 maart 1971, idem, nr. 10 987.4; Memorie van Antwoord, d.d. 17 juni 1971, idem, nr.
10 987.5, met Nota van Wijzigingen, idem, nr. 10 987.6; TK 2 mei 1972, pp. 3179 11-3187
I, alwaar eindstemming; Voorlopig Verslag Eerste Kamer, d.d. 2 juni 1972, HEK 1971-1972 
Bijlagen, nr. 10 987; Memorie van Antwoord op V.V. Eerste Kamer, d.d. 9 juni 1972, idem, 
nr. 10 987; EK 5 september 1972, p. 1191 II (zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen).
Beekhuis-Linders, Appartementseigendom, a.w., is geheel gewijd aan de Appartementenwet- 
1972; voor de schets van de totstandkoming van de Appartementenwet-1972 is onder meer 
gebruik gemaakt van hetgeen in dit boek op pp. 46-47 hierover is geschreven (hfdst.III, 
par. 3). Zie ook: Mertens, Appartementsrecht en de welstandsbepalingen, a.w. par. 2.2: Nieuw 
appartementsrecht 1972 (2.2.1 en 2.2.2).

201 Voor de gang van zaken met betrekking tot de invoering van de inhoud van de Apparte- 
mentenwet-1951/1972 in Boek 5 NBW, titel 10, is gebruik gemaakt van de Memorie van 
Toelichting, Wetsontwerp Vaststelling van Boek 5 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
d.d. 17 januari 1957, HTK 1956-1957 Bijlagen, nr. 4572.3, Titel 10: Appartementsrechten, 
Inleidende opmerkingen; Beekhuis Linders, Appartementseigendom, a.w., hfdst. III, par. 2: De 
totstandkoming van het ontioerp Boek 5 nieiao B.W., p. 43; Mertens, Appartementsrecht en de 
xvelstandsbepalingen, a.w., par. 2.2.3: De regeling van het appartementsrecht in het NBW. Zie 
verder het verloop van het wetsontwerp Vaststelling van Boek 5 van het nieuwe Burger
lijk Wetboek (HTK 1956-1957 Bijlagen, nr. 4572.1-3) en van het wetsontwerp Invoeringswet 
Boeken 3-6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (HTK 1981-1982 Bijlagen, nr. 17 541.1-3) 
(bij Nota van Wijziging van 3 oktober 1983 vervangen door: Invoeringswet Boeken 3, 5 
en 6 NBW, zie HTK 1983-1984 Bijlagen, nr. 17 541.4). Het betrokken amendement van de 
Tweede Kamerleden Van der Burg en Korthals bij de behandeling van het genoemde
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ontwerp-Invoeringswet had onder meer betrekking op de afhandeling van erfpacht of 
opstal bij splitsing van een gebouw in appartementen, zie: HTK 1986-1987 Bijlagen, nr.
17 541.18/20.

202 Wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet met bijbehorende Memorie van Toelichting, 
d.d. 8 oktober 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 620.1-3.

203 Voorlopig Verslag op het wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet, d.d. 28 mei 1948, 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr.620.4.
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XII
V e r k e e r  e n  W a t e r s t a a t

a. Het departement
Het Staatsblad van 26 juli 1946 (G. 186) bevatte het KB, waarbij het ministe

rie van Verkeer en Energie was gewijzigd in ministerie van Verkeer, dat ook 
de zorg kreeg voor de PTT en de scheepvaart. Het ministerie van Scheepvaart 
werd opgeheven; energiezaken werden overgedragen aan Economische Zaken. 
Bij KB van 23 februari 1947 (Stbl. H. 63) werd Waterstaat, dat sedert 16 
augustus 1945 was ondergebracht bij Openbare Werken en Wederopbouw, 
overgedragen aan Verkeer, dat voortaan het ministerie van Verkeer en Water
staat heette. De zaken betreffende de PTT gingen bij ditzelfde KB over op 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, welke overgang op 27 februari 1948 weer 
ongedaan werd gemaakt (Stbl. I. 76). Onder Verkeer en Waterstaat kan men 
in de betrokken periode in grote lijn rekenen de zorg voor het vervoer van 
personen en goederen over land (weg en rail, via de zeggenschap in de in 1937 
opgerichte N.V. Nederlandsche Spoorwegen ofwel NS), over het water en door 
de lucht, de zorg voor het transport van geld en berichten (via de zorg voor 
het Staatsbedrijf der PTT, dat voor de periode van 28 februari 1947 tot 1 maart 
1948 ten tijde van het bewind van L. Neher -  voormalig directeur-generaal van 
de PTT -  als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting onder diens 
verantwoordelijkheid was geplaatst), de zorg voor de waterhuishouding en 
de beveiliging van het land tegen water (na de toewijzing van Rijkswaterstaat 
aan de verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer).

Organisatorisch konden op Verkeer en Waterstaat in de jaren 1946-1948 
worden onderscheiden: het directoraat-generaal van het verkeer, het directo- 
raat-generaal van de scheepvaart, het directoraat-generaal van de Rijkslucht
vaartdienst met de zorg voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI), 
en het begin 1947 toegevoegde directoraat-generaal van de Rijkswaterstaat, 
waaronder de Dienst der Zuiderzeewerken en het Rijksinstituut voor Zuive
ring van Afvalwater ressorteerden (zonder deel uit te maken van Rijkswater
staat zelf). Rechtstreeks onder de minister vielen het Staatsvissershavenbedrijf, 
de Dienst van de Noordoostpolderwerken (Directie Wieringermeer) en de 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet. Bij KB van 14 maart 1947 
(Stbl. H. 90) was nader bepaald dat niet alleen de rijkswaterstaat, maar ook 
de Zuiderzeeraad, de Zuiderzeewerken, de afwikkeling van de Zuiderzee
steunwet, de zorg voor de zuivering van het afvalwater, het Staatsvissers
havenbedrijf, de Noordoostpolderwerken en de waterstaatkundige werken aan 
de domeingronden onder de minister van Verkeer en Waterstaat vielen. Onder 
de directeur-generaal van het Verkeer vielen, naast de afzonderlijke Rijks
hoofdinspectie van het verkeer voor overheidsdiensten, de afdeling Vervoer
wezen onder een inspecteur-generaal, met aparte bureaus voor de verschillen-

I. Inleiding: het departement, de minister en de voortgang in het herstel
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de vervoersvormen, belast met voorbereiding van wetgeving, het opstellen van 
richtlijnen, organisatie en planning op het gebied van materialen en materieel, 
onderscheiden in verkeers- en vervoersgebied; vervolgens was er het directo
raat van het Vervoer, dat de voorbereiding, regeling coördinatie en toezicht 
op alle vervoersvormen (weg, rail, water) verzorgde, alsmede de toewijzing 
van vergunningen voor bedrijven en de distributie van materialen en materieel 
(in de periode-Beel parlementair de meest omstreden aangelegenheid, vooral 
in verband met de vergunningen voor het uitoefenen van autobusdiensten, 
waarover in eerste aanleg de Commissie Vergunningen Personenvervoer 
conform de Wet Autovervoer Personen-1939 beschikte), met als gedecentrali
seerde organisaties de autobevrachtingsdienst, debevrachtingscommissariaten 
voor de binnenvaart en de sleepvaartcommissariaten, die hadden zorg te 
dragen voor de uitvoering van de vervoersbepalingen, zoals die met name 
onder de bezetting (onder meer in de nog nader te behandelen zogeheten 
Uitvoeringsbesluiten) voor de bijzondere omstandigheden waren geformuleerd 
en in afwachting van nadere wettelijke regelingen op vervoersgebied na de 
oorlog waren gehandhaafd; tenslotte was er de Rijksverkeersinspectie onder 
leiding van de inspecteur-generaal van het Verkeer, die toezicht moest houden 
op de handhaving en uitvoering van de desbetreffende voorschriften en 
regelingen. Deze dienst was gedeconcentreerd over het land. Vervolgens was 
er het directoraat-generaal van de Scheepvaart, met ingang van 3 juli 1946 
ingericht als concentratie van alle scheepvaartaangelegenheden (enkele scheep- 
vaartzaken vielen voorheen onder Handel en Nijverheid), belast met de 
behartiging van de belangen van de Nederlandse koopvaardijvloot, voor zover 
het de bemoeiingen van de overheid betrof, onder meer bij hulpverlening ten 
behoeve van de reconstructie van de vloot, de financiële afwikkeling van de 
bezitsvordering gedurende de oorlog, het bevorderen van internationaal 
contact inzake algemeen scheepvaartbeleid en de uitvoering van de Zee- en 
Luchtvaartverzekeringswet-1939. Dit d.g. van de Scheepvaart zette de regle
mentering bij de vaststelling van de prioriteit in de aanvoeren en de vrachtver
deling voort van de internationale scheepvaartpool (United Maritime Authori- 
ty) van de grote zeevarende naties, waaronder Nederland, die van 23 mei 1945 
tot 2 maart 1946 heeft gefunctioneerd ter oplossing van de vervoersproblemen 
en ter voorkoming van een vernietigende concurrentie ten nadele van de door 
de oorlog getroffen landen. Voorst ressorteerden onder dit d.g. de Scheep
vaartinspectie onder een inspecteur-generaal (gedeconcentreerd), de Scheeps- 
metingsdienst, de Raad voor de Scheepvaart en de commissies voor de stuur
lieden- en machinistenexamens. Het directoraat-generaal voor Zeehaven- en 
Rijnvaartzaken, dat op 15 april 1946 bij het toenmalige ministerie van Verkeer 
en Energie was ingericht als concentratie van alle zeehaven- en Rijnvaartzaken, 
werd opgeheven met ingang van 1 januari 1948; de werkzaamheden van dit 
d.g. werden ondergebracht in de afdelingen Zeehavens respectievelijk Rijnvaart 
van het d.g. van Scheepvaart. Onder "Verkeer" viel tenslotte het directoraat- 
generaal van de Rijksluchtvaartdienst, welke zich bezighield met de uitvoering 
van de op de burgerluchtvaart betrekking hebbende internationale verdragen,
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van wetten en algemene maatregelen van bestuur, met luchtvaartpolitiek en 
-onderhandelingen, met concessies en vergunningen voor luchtvaartonderne
mingen, met aanwijzing en goedkeuring van luchtvaartterreinen, met lucht- 
vaartinspectie en luchtverkeersbeveiliging, met de rijksluchtvaartschool (opge
richt op 1 januari 1946) en het Nationaal Luchtvaartlaboratorium.

Tenslotte moet hier de Directie van de Waterstaat, onder de directeur- 
generaal van de Rijkswaterstaat, als een van de hoofddirecties van het departe
ment worden genoemd. De Directie van de Waterstaat had volgens de om
schrijving in de periode-Beel alle waterstaatsaangelegenheden van rijksbelang 
onder zich, waaronder de voorbereiding en toepassing van wetten, verordenin
gen, overeenkomsten, concessies en vergunningen betreffende de waterstaat 
en aanleg, beheer en onderhoud van en toezicht op de waterstaatswerken. De 
Directie kende een "droge" afdeling, namelijk de Centrale dienst voor de 
wegen en de bruggen, die onder meer de provinciale wegenplannen onder
zocht in het kader van het nationale plan en tot aan de tijdelijke opheffing 
ervan (zie in dit hoofdstuk onder: Verkeersfonds) het Verkeersfonds beheerde, 
en de uitvoerende directies Wegen en Bruggen van de eigenlijke dienst 
Rijkswaterstaat zelf. Het grootste deel van het over land verspreide Korps 
Ingenieurs van Rijkswaterstaat en hun staven had uiteraard te maken met de 
zorg voor de "natte" waterstaat, met regionaal verdeelde directies en de 
directie Beneden- en Bovenrivieren. In 1937 had de directeur-generaal van 
Rijkswaterstaat de algemene leiding van de Dienst der Zuiderzeewerken (geen 
onderdeel van Waterstaat zelf) onder zich gekregen, waarmee de eenheid van 
het rijksbeleid was gediend. Het droogleggen van polders was aan deze dienst 
opgedragen, evenzo het waterschapsbeheer ervan (in het geval bijvoorbeeld 
van de Noordoostpolder). De inrichting van de nieuwe polders was toever
trouwd aan de Dienst van de Noordoostpolderwerken (Directie Wieringer- 
meer). Het beheer van de poldergronden in de nieuwe polders viel als "lands- 
kapitaal" onder de directie der Domeinen van het ministerie van Financiën. 
Op de parlementaire onrust over de onduidelijke verhoudingen bij aanleg, 
ontginning en beheer van de nieuwe polders en de voorlopige oplossing voor 
dit probleem in de periode-Beel zal nog worden teruggekomen. De Zuiderzee- 
raad (geïnstalleerd in 1919 in samenhang met de Zuiderzeewet van 1918), 
waarin ook Kamerleden zitting hadden, zou pas onder het volgend kabinet
-  na de expiratie van de zittingsperiode in 1945 -  als adviesorgaan én arbiter 
tussen de verschillende departementale aanspraken worden gereactiveerd. 
Tenslotte moet hier de plaatsing in 1947 van het uit 1920 daterende Rijksinsti
tuut voor de Zuivering van Afvalwater onder de directeur-generaal van 
Rijkswaterstaat worden genoemd, hetgeen eveneens de eenheid van het 
rijksbeleid -  coördinatie van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer -  ten 
goede kwam. Het gehele departement van Verkeer en Waterstaat had halver
wege 1947 7.231 personen in dienst en kwam in grootte daarmee na Justitie 
(met de Bijzondere Rechtspleging), Financiën (met de Belastingdienst), Land- 
bouw-Visserij-en-Voedselvoorziening (met de distributie- en controlediensten), 
Oorlog en Marine (samen genomen) en Economische Zaken.1
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b. De minister
Aan het hoofd van dit grote departement van Verkeer en Waterstaat -  zoals 

dit departement verder zal worden aangeduid -  kwam de socialist ir. Hein 
Vos te staan. Vos was geboren op 5 juli 1903, had de HBS gevolgd in Heeren- 
veen en was in Delft in 1926 afgestudeerd als electrotechnisch ingenieur. Na 
gewerkt te hebben bij de rijksnijverheidsdienst in Deventer (1927-1928) en als 
ingenieur bij de Octrooiraad in de periode 1928-1934, welke functie hij nog
maals zou vervullen in de oorlogsjaren, was hij in de periode 1934-1940 direc
teur van het wetenschappelijk bureau van de SDAP in Amsterdam. In de 
laatste functie verwierf hij grote bekendheid door het door dit bureau uitge
werkte Plan van de Arbeid, waaraan Vos een grote bijdrage heeft geleverd. 
Dit Plan van de Arbeid was een programma tot bestrijding van de economische 
depressie, vooral door het uitvoeren van openbare werken -  wat het in omloop 
brengen van geld en dus koopkracht zou betekenen -  en het volgens plan laten 
werken van genationaliseerde basisindustrieën en overige bedrijven. Vader van 
dit idee was de Belgische socialist Hendrik de Man, wiens plan voor België 
van 1934 een vervolg was op zijn eerdere analyse van een socialisme zonder 
marxistische dogma's. Deze benadering van een gemengde economie volgens 
een planmodel heeft het sociaal-democratisch denken lange tijd beheerst. De 
publikaties van J.M. Keynes, de Engelse econoom, heeft met name het actief 
optreden van de overheid door middel van een anticyclische politiek -  op gang 
brengen van de economie in tijden van flauwte door overheidsbestedingen, 
goedkoop-geld politiek en budgettekorten -  de theoretische grondslag gegeven. 
Vos werkte deze gedachte uit in het in 1946 verschenen: "Enige kwantitatieve 
onderzoekingen over de betrekkingen tussen overheidsfinanciën en volkshuis
houding". Een weerslag van zijn denken kan men ook vinden in zijn initiatief 
als minister van Handel en Nijverheid in het kabinet-Schermerhorn-Drees om 
te komen tot een Centraal Plan Bureau, dat ging functioneren onder zijn 
medewerker bij het SDAP-Plan van de Arbeid, dr. J. Tinbergen. Het CPB heeft 
echter, door de politieke verhoudingen in Nederland, nooit de rol gekregen 
die Vos en een deel van de PvdA deze instelling hadden toegedacht. Een en 
ander is al eerder in dit boek -  hoofdstuk V, Economische Zaken, par. Il.a -  aan 
de hand van de wetgeving met betrekking tot de opstelling van het centraal 
economisch plan aan de orde gesteld. Ook de gedachten over nationalisatie 
en socialisatie, welke bij de PvdA nog leefden in vervolg op dit Plan-denken, 
werden in het parlement bij gelegenheid van de Algemene Beschouwingen en 
de debatten over Economische Zaken nog wel geventileerd, maar vonden 
nauwelijks verwezenlijking. De nationalisatie van De Nederlandsche Bank is 
een unicum gebleven (vgl. hfdst. V, par. II.c.-d.). De uitslag van de verkiezin
gen voor de Tweede Kamer in mei 1946, welke voor de PvdA eigenlijk op een 
kleine nederlaag uitgelopen waren, heeft juist voor Vos' positie als minister 
in een volgend rooms-rood kabinet gevolgen gehad. Een dergelijke, als over
tuigd (plan-)socialist geldend persoon kon moeilijk op een post van gewicht 
met veel ordeningsmogelijkheden als Handel-en-Nijverheid/Economische
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Ir. H. Vos (PvdA), minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Beel, gefotografeerd 
achter zijn bureau in de loop van 1947. (Foto Spaamestad)
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Zaken -  de wetgeving op het Centraal Planbureau en op de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie zou door dit departement worden verzorgd -  worden 
gelaten in een kabinet, waarin de niet-ordeningsgezinde KVP voor de PvdA 
de enig aanvaardbare partner was. Omdat een aantal zetels in het kabinet, tot 
dan toe bezet door socialisten, moest worden ontruimd ten gunste van de KVP, 
kwam Handel-en-Nijverheid in de aanbieding. De KVP wenste O.K. en W. te 
bezetten en een zetel in de financieel-economisch-sociale driehoek. Bij de 
kabinetsformatie heeft formateur Beel met de gesprekspartners van de PvdA 
al snel overeenstemming bereikt om de socialisten Drees (Sociale Zaken), 
Lieftinck (Financiën) enMansholt (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) 
op hun zetels te houden, zodat Handel-en-Nijverheid aan de KVP moest 
toevallen en Vos moest verhuizen. Bij de onderhandelingen over de personele 
bezetting van het rooms-rode kabinet heeft de fractievoorzitter van de PvdA 
in de Tweede Kamer, Van der Goes van Naters, zich zeer ingespannen om Vos 
een plaats in het kabinet te doen geven. Voor veel oud-SDAP-ers gold Vos 
immers als de vertegenwoordiger bij uitstek van de idealen van de SDAP, de 
man-van-het-Plan, die de nieuwe PvdA met anderen op linkse koers moest 
houden. Het ministerie van Verkeer, dat bij de formatie de Energiezaken had 
moeten afstaan aan het nieuwe ministerie van Economische Zaken, was na 
Handel-en-Nijverheid een duidelijke degradatie van Vos. Toch heeft hij het 
aanbod van formateur Beel om Verkeer als minister te leiden aanvaard, nadat 
hij voor zijn departement alle scheepvaartzaken had veilig gesteld. Zijn tijdelijk 
beheer van Openbare Werken en Wederopbouw (O.W. en W.) na het aftreden 
van de partijloze Ringers in de periode 15 november 1946 tot 28 februari 1947 
is door het kabinet "beloond" met de overheveling van Waterstaat van O.W. 
en W. naar het ministerie van Verkeer, dat bij besluit van 28 februari 1947 
voortaan ministerie van Verkeer en Waterstaat heette (O.W. en W. werd 
Wederopbouw en Volkshuisvesting).

Dat Vos in februari 1948 aan collega Drees te kennen heeft gegeven niet 
meer voor een nieuwe termijn als minister in aanmerking te willen komen, had 
niet zoveel te maken met zijn ervaring als bewindsman op het politiek weinig 
interessante departement van Verkeer en Waterstaat. Het moet eerder het 
gevoel zijn geweest medeverantwoordelijk te zijn voor een kabinetsbeleid, 
waarin hij zich steeds minder kon herkennen. Natuurlijk was het voor Vos 
zeker een teleurstelling dat van de "geleide economie", zoals die door de 
PvdA werd voorgestaan en waarvoor hij in het kabinet-Schermerhom-Drees 
omstreden voorstellen had gelanceerd, weinig terecht zou komen bij de 
naoorlogse politieke krachtsverhoudingen. Maar het meest moet hem de 
ontwikkeling in de Indië-politiek zijn gaan tegenstaan. Bij de besluitvorming 
over de politiële actie in het kabinet toonde hij grote aarzelingen. Hij bleef 
binnen het kabinet een lastige man, die vragen stelde bij een beleid dat, onder 
eerste verantwoordelijkheid van een partijgenoot, niet de in zijn ogen noodza
kelijke nieuwe rechtsorde van het Rijk snel en tot tevredenheid van de gehele 
bevolking overzee naderbij zou kunnen brengen. Vos moet begin 1948 begre-
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pen hebben dat in het Indonesisch conflict met name door Nederland te veel 
kansen op een bevredigende regeling waren verspeeld om nog het vertrouwen 
te kunnen koesteren dat, na bemoeienis van de Veiligheidsraad met het conflict 
en de bevestiging van de lijnen van de nieuwe rechtsorde (zoals eind 1946 
overeengekomen te Linggadjati) door beide partijen op het Amerikaanse 
marineschip de Renville, het conflict vreedzaam kon worden opgelost. Het 
moet hem niet zijn ontgaan dat hij zowel voor de KVP als ook voor zijn eigen 
partij als een lastpak was gaan gelden, niet gemakkelijk in zijn contact met 
medeministers en met de top van de PvdA. Ongetwijfeld speelde bij de kritiek 
op Vos uit de KVP en uit eigen rijen ook zijn voor die tijd ongewone particu
liere levensstijl, die niet paste in het door de KVP gewenste gezinsoffensief, 
een rol: sinds diens 17e levensjaar leefde de romancier Aar van de Werfhorst 
("De grote stille knecht"; "Volcmar de Ommelandvaarder"), pseudoniem voor 
Piet Jansen (1907-1994), samen met Hein Vos. Bij de kabinetsformatie van 1948, 
waarbij ook CHU en W D  met het oog op de steun voor de herziening van 
de Grondwet deelnamen, lieten de twee politieke groeperingen hun minder 
succesvolle of lastige broeders vallen: bij de KVP moest Gielen (O.K. en W.) 
zijn zetel inruimen voor Rutten, terwijl de PvdA op Vos geen beroep meer 
heeft gedaan. Na zijn ministerschap werd Vos directeur van de Centrale 
Arbeidersverzekeringsbank en later nog kroonlid van de SER. Van 1956 tot 
1968 had hij zitting in de Eerste Kamer voor de PvdA. In 1968 werd hij lid van 
de Raad van State. Verder was Vos lid van het partijbestuur van de PvdA en 
van het Europese parlement. Hij overleed op 23 april 1972 te Wassenaar.2

c. Verkeer en Waterstaat en de voortgang in het herstel

1. De "zwaarte" van het departement
Was het departement van Verkeer en Waterstaat bij de kabinetsformatie van 

1946 wellicht nog een post van personeel belang, namelijk als parkeerplaats 
voor een man van partijpolitiek gewicht als Vos, politiek was deze post als 
"technisch" departement -  zeker na de uitbreiding met Waterstaat -  nauwelijks 
van enig belang op dat moment. In de analyse van de Proeve van een rege- 
ringsprogram van 17 juni 1946, basis voor het kabinet-Beel, is al uiteengezet 
dat de Proeve in navolging van de urgentieprogramma's van KVP en PvdA 
niets had bepaald omtrent verkeerszaken (in dit boek Band A, hoofdstuk I, 
par. III.b.6., pp. 158-159, Geen verkeersbeleid?). Toch stond er, blijkens ook de 
Troonredes van 1946 en 1947, bij het departement de nodige wetgeving van 
ingrijpende en derhalve mogelijk politiek omstreden aard op stapel, zoals de 
voorstellen tot ordening van het transportwezen in Nederland ter vervanging 
van een serie bezettingsmaatregelen (Gedeeltelijk herstel Wet Autovervoer 
Personen; Vergunningenstelsel Motorrijtuigen; Wijziging Wet Autovervoer 
Personen; Wetgeving Autovervoer Goederen; Wetgeving Goederenvervoer 
Binnenschepen), waarvoor het sanctiesysteem was ontleend aan de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939. Laatstgenoemde wet moest dan ook schielijk
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weer tot leven worden gewekt, toen bij het begin van de werkzaamheden van 
het kabinet-Beel bleek dat het gezien de bijzondere financieel-economische 
omstandigheden voorlopig onmogelijk zou zijn het verkeer vrij te laten. 
Minister Vos heeft wel bereikt dat onder zijn bewind vrijwel alle wetsvoorstel
len tot vervanging van de hiervoor genoemde bezettingsmaatregelen bij de 
Tweede Kamer zijn ingediend, waarmee hij zijn beleid, zoals uiteengezet bij 
de parlementaire behandeling van zijn eerste begroting, is nagekomen. De 
parlementaire verwezenlijking van de "grondwet" voor het vervoer vergde 
echter de nodige tijd. Op 31 oktober 1947 werd bij de Tweede Kamer het 
wetsontwerp tot regeling van het goederenvervoer met vrachtauto's aangebo
den, dat tot wet werd verheven op 4 augustus 1951, Stbl. nr. 421. Op 16 juni
1948 werd het voorstel tot wijziging van de Wet Autovervoer Personen 1939 
(WAP) aangeboden, dat evenwel eerder de eindstreep haalde (wet van 24 
november 1949, Stbl. nr. J. 510). Het wetsontwerp tot regeling van het goede
renvervoer met binnenschepen werd pas op 29 augustus 1950 aanhangig 
gemaakt (wet van 1 november 1951, Stbl. nr. 472). De ordening van het 
transportwezen op wettelijke basis zou dan wel een zaak van langere adem 
worden, die tot ver over de periode-Beel heen reikte, toch kon in deze periode 
een begin worden gemaakt met de vervanging -  al was het maar op voorlopi
ge basis -  van enkele bezettingsmaatregelen op vervoersgebied, namelijk 
inzake het vergunningenstelsel motorrijtuigen en met name daar waar op 
vooroorlogse wetgeving (de WAP uit 1939) kon worden teruggevallen. De 
Tweede Kamer heeft op dit laatste bij motie met algemene stemmen aange
drongen, waaraan de regering tegemoet is gekomen. In dit hoofdstuk zal aan 
de parlementaire discussies over een en ander en aan de wetgevende arbeid 
met betrekking tot de sector Verkeer primair aandacht worden besteed. In de 
Troonrede van 1947 was verder een ontwerp-Havenwet aangekondigd, die de 
mogelijkheid moest bieden aan de overheid om in te grijpen in het havenbeleid 
(investeringen, tarieven) en in buitengewone omstandigheden in het haven- 
gebruik. In hoofdstuk I, par. III.b.6.: Geen verkeersbeleid?, is reeds vermeld dat 
de regering ervan heeft afgezien dit ontwerp bij de Tweede Kamer in te 
dienen. Volstaan werd met de verlenging van de Buitengewone Havenwet 
1946 (Stbl. nr. G. 137), die het mogelijk maakte tijdelijke maatregelen te nemen 
ter verzekering van een doelmatig gebruik van tot de zeehavens behorende 
werkkrachten en hulpmiddelen. Hoewel de Buitengewone Havenwet 1946 
geen toepassing heeft behoeven te vinden, omdat steeds door onderling 
overleg het beoogde resultaat werd bereikt, heeft de regering het gewenst 
geacht de mogelijkheid achter de hand te houden de gang van zaken in de 
zeehavens te kunnen beïnvloeden, indien mocht blijken dat het vrije particulie
re initiatief in concreto niet de in het algemeen landsbelang noodzakelijke 
oplossingen kon brengen. De regering was ervan overtuigd dat alleen al het 
bestaan van deze mogelijkheid het verloop van het genoemde onderling 
overleg tussen overheid en vertegenwoordigers van werkgevers en werkne
mers in de havens vergemakkelijkte. De Buitengewone Havenwet 1946, die
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tot 1 januari 1947 zou gelden, werd bij de wet van 28 december 1946 (Stbl. nr. 
G. 421) verlengd tot 1 januari 1948 en bij de wet van 12 februari 1948 (Stbl. 
nr. I. 54) tot 1 januari 1949. Na de periode-Beel is de Buitengewone Havenwet 
1946 nog eenmaal verlengd tot 1 januari 1950 (wet van 25 februari 1949, Stb. 
nr. J. 94).3 Het succes van het dreigement, dat uitging van de Buitengewone 
Havenwet 1946, zorgde er voor dat nog slechts voorzieningen behoefden te 
worden getroffen voor het havengebruik in buitengewone omstandigheden 
waarvoor de Havennoodwet van 9 mei 1963, Stbl. nr. 222, moet dienen.

Te voorzien was bij de kabinetsformatie in 1946 dat, afgezien van de 
genoemde wettelijke regeling van de ordening van het vervoer, het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat politiek geen opvallende rol zou vervullen in de 
volgende kabinetsperiode. Naast de genoemde wettelijke regeling van het 
vervoer zijn het slechts de steunverleningsoperatie aan de nationale lucht
vaartmaatschappij en enkele PTT-zaken geweest, die de aandacht van de 
volksvertegenwoordiging in de periode-Beel voor aangelegenheden van 
Verkeer en Waterstaat hebben gevraagd. Kan politiek dit departement derhalve 
als een typisch voorbeeld van een toenmalig "departement in de luwte" 
worden aangeduid, dat bij de portefeuilleverdeling tijdens de kabinetsformatie 
een sluitstuk kon vormen, financieel was het departement voor de begrotings
jaren (1946 en) 1947 en 1948 (onder toerekening van de post Waterstaat over 
de betrokken periode) van groot gewicht. Verantwoordelijk voor een deel van 
de herstelfinanciering van het land, zoals op het terrein van waterstaat ("nat" 
en "droog"), de spoorwegen en de luchtvaartterreinen op grond van de 
(voorlopige) vergoeding van de oorlogsschade onder supervisie van de 
minister van Financiën (zie hierover Band B, hoofdstuk IV, par. II.3.a-b), kwam 
dit departement naar omvang van de begroting gerekend onmiddellijk na 
andere "herstel"-depar temen ten als Financiën (met de Nationale Schuld 
gerekend) en Wederopbouw-en-Volkshuisvesting, de grote beheersdepartemen- 
ten (O.K. en W.; Binnenlandse Zaken) en de uitgaven voor de strijdkrachten 
(zie de verzamelstaat van de gehele dienst van de Rijksbegroting-1948). Bij de 
vaak financieel veel minder gewichtige departementen zijn echter in de 
periode-Beel beslissingen en/of wetgeving van ingrijpende aard aan de orde 
geweest, waarvan de weerslag in dit boek is te vinden. De parlementaire 
geschiedenis van Nederland na 1945 kan voor de periode-Beel slechts de 
bescheiden plaats van de aangelegenheden van het departement van Verkeer 
(en Waterstaat) in de parlementaire aandacht weergeven, voorafgegaan door 
een schets van de voortgang van het herstel op het terrein van het verkeer in 
deze Inleiding. Aan het herstel van het land leverde het departement van 
Verkeer en Waterstaat immers een belangrijke bijdrage door beleid en investe
ringen. Juist die investeringen droegen bij tot de hiervoor al genoemde forse 
begrotingscijfers van Verkeer en Waterstaat, waarover wel een enkele opmer
king in het parlement is gemaakt.4

Toen in tegenstelling tot die van andere departementen (zoals de door de 
KVP-bewindsman Fiévez geleide departementen van Oorlog en Marine, zie
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in dit boek hoofdstuk III in Band A) de begroting van Verkeer en Waterstaat 
voor 1948 nauwelijks onder het bezuinigingsmes van de (met minister Vos 
politiek verwante) minister van Financiën scheen te zijn gekomen, mogelijk 
wellicht in ruil voor de medewerking van minister Vos bij de (tijdelijke) 
uitschakeling van het Verkeersfonds en de daarmee samenhangende over
heveling van alle inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting naar de algemene 
middelen (zie par. II.a.6), kon het KVP-Tweede Kamerlid Serrarens het niet 
laten aan zijn ergernis over deze bevoordeling van de sector van minister Vos 
lucht te geven in de zitting van 13 januari 1948 bij de vaststelling van hoofd
stuk IX B van de Rijksbegroting. Serrarens stond toch al vrij kritisch tegenover 
het beleid van juist deze minister van Verkeer en Waterstaat (zie hierover 
uitvoerig in par. II.a.1 in dit hoofdstuk). Hij merkte op dat de oud-vaderlandse 
wijsheid om de tering naar de nering te zetten in de begroting van Verkeer 
en Waterstaat niet was terug te vinden: "Sinds wij de evenredige vertegen
woordiging hebben ingevoerd, is de band tussen de leden der Kamer en het 
district, dat zij vertegenwoordigen, niet meer zo als ik wel eens van andere 
landen heb gehoord, dat er leden waren, die elke zittingsperiode voor hun 
district minstens een brug of een weg of een station hadden moeten veroveren, 
wilden zij persona grata blijven." Een dergelijke opdrijving van de uitgaven 
was van de Kamer niet meer te verwachten, aldus Serrarens, al moet gesteld 
worden dat hij hier een aantal eisen voor spoor- en waterverbindingen in 
katholieke gewesten over het hoofd zag, die juist vanuit de KVP-gelederen bij 
de behandeling van de begrotingen van Verkeer en Waterstaat in de periode- 
Beel waren gedaan (zie par. ILb-c). In ieder geval stelde Serrarens: "Voor 
stijging van de uitgaven hoeven de leden niet te zorgen. Daar zorgt de minis
ter wel voor."5 Het KVP-Kamerlid doelde met name op de kosten voor onder
houd en aanleg van luchtvaartterreinen (zie par. II.d.1). Minister Vos heeft 
geantwoord dat hij "deze opmerking niet (had) gewaardeerd", "omdat het 
slechts met een bijzondere mate van inspanning gelukt is deze begroting 
binnen de perken te houden, ook in overleg met de minister van Financiën". 
Het vervoerswezen was een te belangrijke sector in het economische leven om 
het risico te lopen dat het vervoerssysteem door al te krasse bezuinigingen het 
breukpunt zou worden in de nationale economie. Vernieuwing en herstel 
moesten voortgaan. Dat de uitgaven van Verkeer en Waterstaat ook de ontwik
kelingen van de kosten weerspiegelden moest eveneens onder ogen worden 
gezien.6 Het is bij deze enkele kritiek op de begrotingscijfers voor Verkeer en 
Waterstaat in de periode-Beel gebleven. Minister Vos heeft steeds zonder een 
tegenstem zijn begrotingen door de Kamers aanvaard gezien.7

2. Waterstaatswerken: veel nuttig besteed geld
Geconstateerd moet worden dat de begrotingen van Verkeer en Waterstaat 

voor de jaren 1946,1947 en 1948 de Kamers weinig aanleiding hebben geboden 
tot fundamentele debatten, behalve op het punt van de vervoersordening. Veel 
wetgeving van belang, waarbij het parlement zich juist over de vervoersorde-
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ning had kunnen uitspreken, ging er in de periode-Beel nog niet om; de wijze 
waarop de centrale overheid echter van noodregelingen gebruik maakte, lokte 
de nodige kritiek én zorg over de toekomstige voorstellen inzake de vervoers- 
ordening in de Kamers uit. Zo er al aandacht in de Kamers voor andere zaken 
dan vervoersordening bij de behandeling van de genoemde begrotingen was, 
ging die uit naar het herstel en de verbetering van de vervoerssystemen in 
Nederland, parallel met de publieke belangstelling in het land voor deze 
zaken. Anders dan het Kamerlid Serrarens (KVP) het, zoals hiervoor aange
haald, heeft voorgesteld, vroeg elke woordvoerder in de Kamers bij de begro
tingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat voor zijn belangengroep of regio 
prioriteit voor het herstel of de aanleg van deze of gene brug, railverbinding, 
(lucht-)haven of kanaal. Waterstaat kreeg in het parlement nauwelijks de 
aandacht, die het als centrale instelling voor het fysieke voortbestaan van de 
natie, namelijk bij de waterbeheersing en de bescherming tegen de zee, ver
diende. Deze geringe aandacht is des te opmerkelijker, gezien de grote bedra
gen -  onder meer in het kader van het herstel van de oorlogsschade -  die hier 
om gingen. Vos heeft in een terugblik op zijn bewind als minister van Verkeer 
en Waterstaat -  waarover trouwens hijzelf noch zijn ambtenaren ontevreden 
konden zijn -  met betrekking tot Waterstaat geschreven dat er bij de rijksover
heid geen dienst aan te wijzen zou zijn, "waar met minder kapitaal een grotere 
economische mogelijkheid wordt geboden". De steun van overheidswege aan 
de landbouwsector was volgens hem wel besteed: "Maar in 1947, werd, door 
het aftappen van water uit het IJsselmeer voor Friesland en Noord-Groningen, 
in een zeer droge zomer, een oogstopbrengst behouden, die tientallen millioe- 
nen guldens waard was, als gevolg van vroegere waterstaatswerken."8 In dit 
verband herinnerde hij aan het werk van Waterstaat na de bevrijding van het 
land bij het behoud van Walcheren en de Wieringermeer en de verschillende 
projecten voor landaanwinning. Het beheer van de onder de oorlog droogge
vallen Noordoostpolder trok toen publiek en in het parlement de aandacht, 
omdat deze polder ruimte moest geven aan gesaneerde boeren van elders, 
bovenal van het herverkavelde Walcheren (zie in dit boek, Band B, hoofdstuk 
VII, par. III.c). Op het gebied van de landaanwinning werd gewerkt aan de 
nieuwe bedijking onder Uithuizen en Uithuizermeeden (provincie Groningen, 
bij de Waddenzee) met inbegrip van verkaveling en wegenaanleg en dergelij
ke, aan de indijking van een gedeelte van het Sloe (arm van de Westerschelde, 
die een inham vormt aan de zuidkust van het overgangsgebied tussen Walche
ren en Zuid-Beveland in de provincie Zeeland) bezuiden de Sloedam (in 1871 
aangelegd ten behoeve van de spoorlijn Middelburg-Goes, waarmee de open 
verbinding tussen Sloe en Veerse Gat was onderbroken) en aan werken ter 
bevordering van de aanslibbing in het Waddengebied. Tegen de inpoldering 
bij het Sloe en van de Braakman (inham van de Westerschelde, waardoor 
Zeeuws-Vlaanderen in twee stukken is verdeeld) hebben de Belgen hun stem 
verheven, zodat dit werk vertraagd werd en onder Vos niet tot uitvoering is 
gekomen: pas in 1949 kon bezuiden de Sloedam de Quarlespolder worden
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bedijkt en in 1952 werd de inpoldering van de Braakman voltooid. Daarnaast 
was Waterstaat in de periode 1946-1948 bezig met de bescherming van de 
land- en tuinbouw -  de kurk waarop Nederland voorlopig dreef -  door het 
tegengaan van de verzilting via de Brielse Maas, met werk ten behoeve van 
de verbetering van de bevaarbaarheid van verschillende rivieren, met het 
onderhoud en de voorbereiding van de aanleg van nieuwe kanalen en tenslotte 
met de traditionele verdediging van de kust. Veel geld bij Waterstaat was 
nodig voor herstelwerkzaamheden en het wegwerken van achterstallig onder
houd (ten gevolge van de oorlog) zoals aan rivierdijken en de kustverdediging. 
Enkele bezorgde vragen uit de Tweede Kamer over de kustverdediging, met 
name op enkele Waddeneilanden, wezen op deze achterstand. Vos zelf hield 
blijkens de notulen van de ministerraad van 5 januari 1948 rekening met de 
mogelijkheid dat de hoge winter-waterstand op de rivieren gemakkelijk tot 
dijkdoorbraken zou kunnen leiden.9 Waterstaat speelt verder een belangrijke 
rol bij de aanleg en het onderhoud van bruggen en wegen ("droge" Water
staat). Vos moest achteraf erkennen dat dit deel van de waterstaatszorg 
eigenlijk het enige was, waarvoor echte belangstelling bestond.10 De centrale 
plaats van Waterstaat in Nederland stond voor deze minister buiten kijf: hij 
wist daarvoor ondanks de financiële problemen van het Rijk voor 1948 een 
aanzienlijke budgetverruiming binnen te halen. Zijn pleidooi in het kabinet 
voor een verbeterde salariëring van de ingenieurs bij Rijkswaterstaat -  dat 
overigens nogal wat verzet losmaakte: Vos diende maar te wachten op een 
algemene herziening van het bezoldigingsstelsel -  sloot hierop aan.11

3. Vervoersproblematiek
Dat in het publieke leven van Nederland kort na de oorlog alles wat met 

herstel van het verkeer in ruime zin te maken had voorpaginanieuws was, was 
overigens begrijpelijk. Door de oorlog was immers -  vooral sinds de spoor
wegstaking -  het vervoerssysteem van Nederland goeddeels verlamd. Bruggen 
waren opgeblazen, spoorwegen ontmanteld, havens geblokkeerd en haven
installaties vernield, schepen bij oorlogshandelingen vernield of geroofd, 
(vracht-)auto's, bussen en fietsen gestolen of totaal versleten. Elke stap op weg 
naar een beter vervoer trok toen de aandacht, omdat daarmee een van de 
draagvlakken van de Nederlandse economie, namelijk overslag en vervoer van 
goederen, op gang kon komen en reizigers de zekerheid kregen binnen 
redelijke tijd hun bestemming te kunnen bereiken. Ook betekende een herstel 
van de havens dat goederen voor de industrie konden worden aangevoerd en 
met name voedselimporten op tijd konden worden gelost. Langs dezelfde weg 
moest een deel van de export verlopen.

Enkele gegevens over het herstel van het verkeer in ruime zin in de eerste 
jaren na de oorlog kunnen een beeld geven van de nood van die tijd en van 
het succes van het werk dat werd verzet en waaraan Verkeer en Waterstaat
-  initiërend en waar nodig coördinerend in samenwerking met departementen 
als Wederopbouw-en-Volkshuisvesting en Financiën (deviezen), stimulerend
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Een succes van Rijkswaterstaat: de droogmaking van Walcheren, dat in de strijd tegen de 
Duitsers door de geallieerden was geïnundeerd (oktober 1944). Na de droogmaking -  dichten 
van de dijken en het droogmalen van het ondergelopen gebied -  wachtte Walcheren de 
voorgenomen herinrichting (zie Band B van de serie-Beel, hoofdstuk VII, par.III.c: Herverkave- 
Jingsivet Walcheren) met de verplaatsing van boeren van Walcheren naar de Noordoostpolder 
(zie in dit hoofdstuk par.III.b: Ontginning van de Noordoostpolder). Op deze foto van vermoede
lijk 5 juli 1946 bezoekt dr.ir. J.A. Ringers, minister van Openbare Werken en Wederopbouw 
in het kabinet Schermerhorn-Drees 1945-1946 en in het kabinet-Beel tot 15 november 1946 eri 
als zodanig ook verantwoordelijk voor Rijkswaterstaat (rechts op de foto), een drooggevallen 
deel van Oost- en West Souburg(?) op Walcheren. (Foto Spaamestad)
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en participerend (namens de staat, zoals bij de KLM) -  indirect of direct een 
bijdrage leverde. Om te beginnen de overslag van goederen in de havens en 
de scheepvaart.12 Pas op 18 juli 1946 kon de Noordersluis in IJmuiden weer 
in gebruik worden genomen, waardoor grote zeeschepen konden worden 
geschud. Het herstel van kaden en haveninstallaties vorderde traag, waarbij 
vaak uit de moeizame recuperatie -  de bezettingsautoriteiten stonden niet 
altijd afvoer toe van in Duitse havens ingezet Nederlands materieel (zie 
hierover Band A, hoofdstuk II, par. III.4.a, spec. p. 608) -  of door herstelbeta
ling uit Duitsland kranen en loopbruggen moesten worden verkregen. In het 
algemeen was dit een zaak voor lokale overheden of particuliere bedrijven of 
schappen, zodat men hiervan geen weerslag kan vinden in de begrotingsstuk
ken van Verkeer en Waterstaat. Uit de verslaggeving van de Kamers van 
Koophandel blijkt dat 1945 voor het havenverkeer en de binnenscheepvaart 
een dieptepunt was, dat in 1946 circa een derde van het vooroorlogse ton- 
nageniveau in omslag in de havens en aan transport via de binnenscheepvaart 
kon worden behaald, in 1947 ongeveer de helft, terwijl in 1948 al goeddeels 
het vooroorlogse niveau van 1938 werd gehaald, rekening houdend met de 
omstandigheden dat het transitoverkeer op Duitsland aan grote beperkingen 
onderhevig was. Bij de zeevaart bedroeg het aantal binnengekomen schepen 
maandelijks in 1938 1.758, in 1946 539 en in 1948 al weer 958. Voor de binnen
scheepvaart golden de cijfers: resp. 6.146; 1.149 en 2.458. Het goederenvervoer 
in miljoenen ton betekende voor de binnenvaart in Nederland voor 1938,1946 
en 1947 resp. 25.5; 24.8 en 25.4; voor de internationale binnenvaart van Neder
landse schepen resp. 64.7; 11.0 en 13.5; de zeevaart 56.7; 11.0 en 17.7; het 
railverkeer 17.2; 13.7 en 16.4. De tonnage van de Nederlandse koopvaardijvloot 
bedroeg in februari 1948 weer 83,5% van de tonnage van 1938. Voor de 
betalingsbalans betekende deze koopvaardij alleen al aan -  geraamde -  
inkomsten voor 1948 (deviezenopbrengst netto) 375 miljoen gulden, waarvan 
190 miljoen gulden deviezen en 185 miljoen gulden aan deviezenbesparingen. 
De overname van de V.S. van zogeheten Liberty-schepen en van enkele 
schepen van de voormalige Duitse handelsvloot bij wijze van herstelbetalingen 
(zie hiervoor in dit boek, Band A, hoofdstuk II, par. III.4.b, pp. 613-614) had 
de koopvaardij in tonnage althans weer enigszins op peil gebracht, al had het 
materieel een te voorziene korte levensduur. Deze vloot kon bijvoorbeeld in 
Rotterdam eind 1946 in een voor driekwart herstelde haven worden afgehan
deld.

De problemen voor het vervoer in eigen land over spoor en weg waren 
groter. In de periode-Beel waren het spoorwegverkeer voor het personenver
voer en de binnenscheepvaart voor het vrachtvervoer -  met een niet onbe
langrijke aanvulling door de spoorwegen -  de eigenlijke slagaders van Neder
land, waarnaast het openbaar vervoer en de fiets (de levering van dit Neder
lands vervoermiddel kwam mondjesmaat op gang) op lokaal niveau van het 
woon-werkverkeer en het overig verkeer voor hun rekening moesten nemen. 
Particulier vervoer per auto was aan een vergunningenstelsel (zie hieronder)
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gebonden: alleen bepaalde beroepsgroepen konden theoretisch over een auto 
beschikken, maar waren afhankelijk van toewijzing door de overheid. De 
deviezenproblemen van de overheid dwongen tot een keuze voor het openbaar 
vervoer, de spoorwegen voorop, dat het gezicht van Nederland lang zou 
bepalen. Overigens: interlokaal vervoer over de weg werd toch al gehinderd 
door de vernielde infrastructuur (vooral bruggen) en vervolgens door de 
afwezigheid van een landelijk net van autowegen (alleen in het westen van 
het land waren enkele autowegen aanwezig). Het kwam derhalve op de 
spoorwegen en de binnenscheepvaart aan.

Het herstel van de verkeersbrug over de IJssel bij Zwolle, gefotografeerd op 7 november 1946. 
De IJsselbrug, die in 1930 voor het verkeer was vrijgegeven, was onder de oorlog tweemaal 
vernield: eenmaal door het Nederlandse leger om de Duitse opmars te hinderen (meidagen 
1940) en eenmaal door het Duitse leger om de geallieerden de voet dwars te zetten (1945). 
Op 4 oktober 1947 kon de minister van Verkeer en Waterstaat, ir. H. Vos, de heropening van 
deze belangrijke verkeersschakel verrichten. (Foto ANP)
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4. Spoorwegen in opbouw
Kon de binnenscheepvaart in beginsel snel op gang worden gebracht, 

wanneer de obstakels in de vaarwegen waren geruimd (vernielde sluizen; 
wrakken van schepen; restanten van vernielde bruggen) en brandstof en 
machineonderdelen voor de binnenscheepvaartvloot (aangevuld met terug
gekeerde en -  tijdelijk -  overgenomen schepen uit Duitsland, zie Band A, 
hoofdstuk II, par. III.4.a, p. 608) waren aangevoerd, dat lag bij de spoorwegen 
totaal anders. Infrastructuur en materieel van de spoorwegen waren ten 
gevolge van oorlogshandelingen geheel of gedeeltelijk vernield of weggevoerd. 
De bezetting door de Duitsers had van de spoorwegen materieel een zware 
tol geëist. De schade werd geraamd op 524,5 miljoen gulden (1946). Daarnaast 
werd ca. 900 miljoen nodig geacht om het spoorwegnet -  elektrificatie, verbete
ring infrastructuur (wegwerken gelijkvloerse kruisingen, waar nodig en 
mogelijk dubbelspoorsuitvoering) -  te moderniseren.13 De eerste aandacht 
ging echter uit naar het wegwerken van de oorlogsschade. Dat ging niet 
gemakkelijk. De schaarste aan de aanbodzijde (rails, bovenleidingen, elek
trische installaties, rijdend materieel, bouwmaterialen) en het gebrek aan 
deviezen zorgden er voor dat slechts langzaam voortgang kon worden ge
maakt met het herstel van de infrastructuur en materieel van de spoorwegen 
en dat enkele jaren lang na de bevrijding een bonte stoet aan spoorwegmate- 
rieel uit allerlei landen in allerlei staat de reizigers ter beschikking stond, 
meestal voor een staanplaats. De spoorwegen moesten prioriteiten stellen, 
zodat alleen voor de drukke lijnen en centrale verbindingen de bruggen in 
definitieve vorm werden hersteld, waar voor minder drukke lijnen volstaan 
werd met herstel van bruggen door middel van bailey-materiaal en de sporen 
voorlopig enkelvoudig (in plaats van voorheen dubbelspoors) waren uitge
voerd. Aangezien de Duitsers vooral het elektrische deel van het spoorwegnet 
hadden gesloopt -  hetgeen koper opleverde voor munitie -  heeft het veel 
moeite gekost op dit punt herstel te bereiken. Koper was een schaars artikel 
kort na de oorlog. Bovendien ontbrak het rijdend materieel voor deze sectie 
van het spoorwegnet, zodat de spoorwegen ook hier moesten kiezen voor 
herstel van de elektrische tractie op slechts enkele centrale lijnen, veelal in het 
westen des lands gelegen tot ergernis van de overige provincies. In enkele 
gevallen moesten de spoorwegen de exploitatie van een traject over de rail 
op geven ten gunste van de inzet van materieel op andere meer lucratieve 
trajecten. In deze gevallen zetten de spoorwegen bussen in om het marktaan
deel te handhaven ten nadele van lokale busondernemingen, hetgeen in het 
parlement nog tot de nodige ergernis aanleiding heeft gegeven, zoals zal 
worden beschreven in par. II.a.1 in dit hoofdstuk.

Enkele data en cijfers uit de periode-Beel mogen het herstel op het gebied 
van de spoorwegen en daarmee van de toen belangrijkste verkeersverbindin
gen in Nederland illustreren. Op 24 augustus 1946 werd de Moerdijkspoor- 
brug, voorlopig hersteld met Engelse brugdelen op hulppijlers, weer openge
steld. Op 10 januari 1947 heeft de kort tevoren officieel teruggetreden presi-
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Op 24 augustus 1946 werd de voorlopig herstelde Moerdijkspoorbrug feestelijk heropend door 
Z.K.H. Prins Bemhard. Daarmee was het Noord-Zuid spoorwegverkeer weer mogelijk. De 
Moerdijkspoorbrug dateert van 1871 en was in 1944 en 1945 door de bezetters vernield. Voor 
het voorlopig herstel van de spoorbrug (enkelspoors) waren de nog beschikbare overspannin
gen (8 van de 14, elk van 100 m.) aangevuld met allerlei Engelse brugelementen, zoals een 
deel van de vroegere Waterloobrug in Londen. Voor de inpassing van enkele Engelse brugde- 
len zijn twee hulppijlers gebouwd. Gegevens: KHA aug. 1946, p.6853 A. (Foto Spaamestad)
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Overzicht herstelde en nog te herstellen grote bruggen van de Nederlandse Spoorwegen, 
daterend van september 1946. Uit: Keesings Historisch Archief, 1-7 september 1946, nr.794, 
p.6862.
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dent-directeur van de NS, de in 1946 met een eredoctoraat te Delft begiftigde 
ir. W. Hupkes, de spoorbrug te Zaltbommel officieel weer in gebruik gesteld. 
De belangrijkste noord-zuid-spoorverbindingen waren daarmee hersteld. Van 
de 21 grote bruggen waren er 19 opgeblazen en konden er 16 in de periode 
tot 1 januari 1947 worden hersteld, waaronder de verbindingen te Dordrecht, 
Nijmegen, Oosterbeek, Zutphen, Deventer en Culemborg. In totaal zaten de 
NS met 220 vernielde bruggen, waarvan er 200 konden worden hersteld in de 
aangegeven periode. Gebrek was er ook aan rollend materieel. De Duitsers 
hadden alle 137 elektrische en 57 dieselelektrische treinstellen vernield of 
gestolen. Begin 1947 waren er slechts 32 elektrische en 15 dieselelektrische 
weer in gebruik. Van de ruim 860 stoomlocomotieven, die de NS ooit in 
gebruik hadden, konden er 405 uit Duitsland worden teruggehaald. Begin 1947 
waren er weer 737 in bedrijf, waaronder een aantal uit de geallieerde voorra
den en in bruikleen van andere landen, waaronder Zweden. De schade aan 
de rijtuigen was het grootst. Van de bijna 1.500 rijtuigen van de NS waren er
1.400 vernield. Door herstel en aankoop of lening van rijtuigen uit het buiten
land liepen er begin 1947 weer een kleine 700 op de Nederlandse rails. Van 
het spoorwegnet was inmiddels weer 90% in gebruik. Aan personentrein- en 
goederentreinkilometers kon ongeveer 90% respectievelijk 85% -  door gebrek 
aan goederenwagons -  van 1938 worden behaald in 1947. Doordat andere 
wijzen van vervoer onmogelijk of zeer beperkt waren, hebben de NS in de 
periode kort na de oorlog zeer goede jaren gehad inzake het passagiersvervoer, 
neerkomend op een verdubbeling van hun bezetting ten opzichte van 1938. 
De winst- en verliesrekening van de NS sloot voor 1947 af met 1,4 miljoen 
gulden winst. Wel constateerden de NS dat met geïmproviseerd materieel 
moest worden gewerkt, zodat snelle veroudering plaatsvond en vernieuwing 
onontkoombaar, zodat hoge investeringen te voorzien waren. Infrastructurele 
vernieuwingen werden, na de periode van herstel, voor wenselijk gehouden, 
maar zouden enkele decennia op verwezenlijking moeten wachten.14

5. Vervoermiddelen als distributie-artikelen
Bij het herstel van al deze bovengenoemde zaken had het departement van 

Verkeer en Waterstaat in de periode-Beel op een of andere wijze te maken. 
Allereerst gold bij het aanschaffen van grondstoffen en materieel uit het 
buitenland een deviezenprioriteitenschema, waarvoor elk departement een 
verlanglijstje mocht inleveren op basis van verzoeken vanuit het departement 
zelf of de maatschappelijke organisaties waarmee het departement speciale 
bemoeienis had, onder de eerste verantwoordelijkheid van de minister van 
Financiën (zie in dit boek, Band B, hoofdstuk IV, par. V.l.a). Het departement 
van Verkeer en Waterstaat had speciale verantwoordelijkheid voor het semi- 
staatsbedrijf van de Spoorwegen, waarbij de vennootschapsvorm -  herinnerend 
aan de vroegere zelfstandige maatschappijen -  het zelfstandig beheer moesten 
garanderen, maar de staat vrijwel alle aandelen in handen had (vergelijk de 
positie, waarin De Nederlandsche Bank in de periode-Beel terecht kwam, zie
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in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. IV.2.a). De constructie betekende in 
ieder geval dat het parlement de minister van Verkeer en Waterstaat verant
woordelijk hield voor het beleid en dus ook voor het investeringsbeleid bij de 
spoorwegen, dat de minister kon beïnvloeden. Mede op basis van de (voorge- 
schoten) uitkering aan de spoorwegen voor de geleden oorlogsschade ten 
gevolge van de door de overheid in Londen bevolen spoorwegstaking (zie 
hiervoor en voor de wettelijke regeling van deze schadevergoeding aan de 
spoorwegen in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. II.3.b, aantekening 27) werd 
de overheidsinvloed op het beleid van de spoorwegen in de periode-Beel 
terecht hoog ingeschat. Reden waarom dan ook bij de behandeling van de 
begrotingen van Verkeer en Waterstaat in de Kamer in de periode-Beel allerlei 
wensen op spoorgebied werden geuit, waarop nog in par. Il.b zal worden 
teruggekomen. Ten aanzien van de hier genoemde bemoeienis van het depar
tement van Verkeer en Waterstaat met de materieelvoorziening voor de 
verschillende vormen van vervoer, zij hier vervolgens herinnerd aan de sector 
scheepvaart. De overheid heeft na de oorlog hulp geboden bij de aanschaf van 
zeeschepen, namelijk door leningen (in deviezen) aan scheepvaartmaatschap
pijen en door bemiddeling. Zo heeft de overheid zich ingezet voor de aanschaf 
in de V.S. van zogeheten Liberty-schepen (haastig onder de oorlog in de V.S. 
in seriebouw ter compensatie van getorpedeerde schepen geproduceerde 
vrachtschepen) door Nederlandse reders. Ook de aanschaf of overname van 
havenmaterieel, brugonderdelen, autobussen en ander te importeren materieel 
diende via Verkeer en Waterstaat -  in samenwerking met de departementen 
van Economische Zaken (d.g. Buitenlandse Economische Betrekkingen), van 
Financiën en van Wederopbouw en Volkshuisvesting -  te lopen ten behoeve 
van de importvergunning, de deviezentoewijzing en de inpassing in de 
wederopbouwschema's. De verambtelijking was in de schaarstetijd onont
koombaar, terwijl vaak ook het buitenland -  de grote leveranciers de V.S. en 
Engeland (ook via hun vertegenwoordigers in Duitsland) voorop -  bij voor
keur zaken wenste te doen met overheden. Zoals in dit boek in Band B in 
hoofdstuk IV, par. V.l.a, De deviezenkzvestie, en in hoofdstuk V, par. IlI.a, 
Handelsvraagstukken, is uiteengezet, was dit een gevolg van het deviezentekort 
dat Nederland gemeen had met zoveel andere door de oorlog getroffen 
Europese landen. Dit tekort dwong de regering van het betrokken land tot het 
stellen van prioriteiten bij de besteding van de schaarse deviezen (verdiend 
uit export of ter beschikking gesteld door leningen of kredieten) en bij het 
samenstellen van ruilpakketten in het bilaterale handelsverkeer dat ook in 
Nederland het zakelijk verkeer met het buitenland in de eerste jaren na de 
bevrijding beheerste. In de genoemde subparagrafen in hoofdstukken IV en 
V in dit boek is uiteengezet welke instrumenten de Nederlandse overheid tot 
haar beschikking had om haar leidende rol in de noodsituatie van dat moment 
te effectueren. De overheid verzorgde voor de gemeenschap de aanschaf van 
goederen, hetzij op basis van betaling met deviezen (waaronder krediet), hetzij 
uit goederenruil; alleen de overheid werd in staat geacht de nodige coördinatie
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tot het samenstellen van die goederenpakketten tot stand te brengen en ruil 
en betaling te garanderen. Dat betekende wel dat die overheid aansprakelijk 
kon worden gesteld voor de aankoop van alle goederen in het buitenland, 
maar -  zoals in Band B, hoofdstuk V, par. IlI.a is beschreven -  in het parle
ment is in de periode-Beel een diepgaand debat over het aankoopbeleid 
achterwege gebleven. Slechts in de pers is iets te vinden van de ergernis onder 
de bevolking over de vervoersproblemen en met name over de wijze waarop 
sommigen (zoals zwarthandelaars) zich kennelijk aan die problemen konden 
onttrekken.

Het meest direct kwamen de genoemde problemen uit de eerste naoorlogse 
jaren tot uiting in de moeite die het departement van Verkeer en Waterstaat 
had om de benodigde personenauto's, vrachtauto's en bussen te leveren. Een 
parlementair omstreden, want op vérgaande oorlogsregelingen gebaseerd, 
vergunningensys teem (aankoopvergunningen; rijvergunningen) werd door de 
minister van Verkeer en Waterstaat (directoraat-generaal van het Verkeer; 
Verkeersinspectie) ingezet om de distributie van deze schaarse goederen 
enigszins in geordende banen te leiden. De aankoop van nieuwe auto's, 
motorrijwielen, vrachtauto's en autobussen, alsook van banden, onderdelen, 
smeermiddelen en brandstof, leverde in de eerste jaren na de bevrijding veel 
problemen op. Er was een gigantische vraag, maar de financiële problemen 
van het land (deviezengebrek) verhinderden een royale import. Aangezien er 
weinig deviezen beschikbaar werden gesteld voor de aanschaf van dit ver- 
voersmaterieel, zocht de overheid zoveel mogelijk naar leveranciers die in een 
bepaald ruilpakket pasten om deviezen te sparen en aldus ook eigen produk- 
ten te kunnen ruilen tegen de gewenste vervoermiddelen. Bovendien leverden 
de landen met een minder harde munt veelal auto's van een niet al te opzich
tige en goedkope "snit", die beter pasten bij de stand van het land. Men had 
het echter als armlastig land na de oorlog nu eenmaal niet voor het zeggen, 
zodat soms via een soort "gedwongen winkelnering" deviezen moesten 
worden besteed. Sommige landen zoals de V.S., die krediet verleenden, eisten 
namelijk dat Nederland met dat krediet ook eenbepaalde hoeveelheid (meestal 
veel te dure en te grote) automobielen en andere vervoermiddelen afnam (zie 
in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. V.2.a, p. 1058). Verkeer en Waterstaat 
moest maar zien te trachten in samenwerking met Financiën (Buitenlands 
Betalingsverkeer) en Economische Zaken (Buitenlandse Economische Betrekkin
gen) aan de vraag, onderworpen als die was aan de distributiecriteria, te 
voldoen. Die distributiecriteria, zoals die binnen Nederland werden gehanteerd 
bij de verstrekking van de benodigde aankoop -  (bij nieuwe vervoermiddelen) 
en rijvergunningen (bij alle vervoermiddelen) -  functioneerden op basis van 
de tot leven gewekte of nog geldende, kort voor de oorlog en bij het begin van 
de bezetting geschapen regelingen, die parlementair omstreden waren (zie in 
dit hoofdstuk par. II.a.1). Die criteria zorgden er idealiter voor dat alleen zij, 
die het vervoermiddel dringend nodig hadden voor de uitoefening van beroep 
of bedrijf, een aankoopvergunning en een rijvergunning (in geval van auto's

4027



XII. Verkeer en W aterstaat

en motorrijwielen) kregen. Een aankoop vergunning was niet nodig voor een 
tweedehands voertuig, maar een rijvergunning was altijd nodig. Zo kon een 
rijvergunning bijvoorbeeld worden toebedeeld aan een arts, die niet over een 
auto beschikte; de bezitter van een voertuig die geen rijvergunning had 
gekregen, kon dan zijn voertuig verhuren aan de betrokken arts. De distributie 
van motorrijtuigen (aankoopvergunningenstelsel) werd opgeheven op 25 
december 1948; het rijvergunningenstelsel, gebaseerd op het Eerste Uitvoe
ringsbesluit van 18 juni 1940 en vervolgens op de wettelijke regeling ter 
vervanging hiervan (Stbl. 1947, nr. H 419, zie in dit hoofdstuk onder par. 
II.a.4), heeft tot 1 januari 1950 gefunctioneerd. De aanschaf en het gebruik van 
autobussen en vrachtauto's was op soortgelijke wijze onderworpen aan een 
landelijk urgentiesysteem, eveneens berustend op een vergunningenstelsel op 
basis van de voor het vervoerswezen kort voor de oorlog en bij het begin van 
de bezetting geschapen regelingen (zie in dit hoofdstuk eveneens onder par. 
II.a.1). Werd bij de toewijzing van vergunningen voor het gebruik van een 
particulier motorrijtuig gelet op de beroepsuitoefening, bij de toewijzing van 
de benodigde vergunningen aan bedrijven voor het vervoer van passagiers of 
vracht over de weg werden eisen gesteld aan coördinatie en efficiency in het 
vervoer, waarover in het parlement in de periode-Beel het nodige te doen is 
geweest. Het vergunningenstelsel voor toewijzing en gebruik van bussen en 
vrachtauto's, ooit ingevoerd vanwege de buitengewone omstandigheden, leek 
te worden gebruikt om tot een gesaneerd vervoerswezen (streekvervoer voor 
passagiers; grote vervoerders in het vrachtvervoer, de dochteronderneming 
van de NS voorop) te komen. Hierbij zij aangetekend dat de benzinedistributie 
op 1 juni 1946 was opgeheven, maar dat de vrije verkoop was afgestemd op 
het geringe aantal voertuigen op de weg; daarnaast was er een zondagsrij- 
verbod, behalve voor het openbaar vervoer en aparte vergunninghouders, dat 
massaal werd overtreden. Slechts enkele zondagen (Pasen, Pinksteren, bollen- 
zondagen) waren door de minister van dit rijverbod, dat als algemeen voor
schrift bij de wettelijke regeling van het vergunningenstelsel motorrijtuigen 
werd bevestigd, uitgezonderd.

Enige cijfers over de stand van het wagenpark in Nederland in de periode- 
Beel mogen het bovenstaande illustreren. Zo werden voor 1946 ten behoeve 
van de artsen in Nederland door de regering deviezen beschikbaar gesteld 
voor de aanschaf van 3.000 Amerikaanse wagens (merk: Nash). Daarnaast 
zouden er voor 1946 8.000 worden ingevoerd uit de V.S. (uit Amerikaans 
krediet), 3.600 uit Engeland (krediet), 1.900 uit Frankrijk (handelsakkoord) en 
ca. 500 (merk: Skoda) uit Tsjechoslowakije (handelsakkoord). In het laatste 
geval bleek de auto veel te duur (5.500 gulden als verkoopprijs, het dubbele 
van het gemiddelde jaarloon), waardoor kopers aarzelden. Een probleem was 
verder dat de leveringen aan Nederland vaak op zich lieten wachten. De 
overheidsdienaren maakten zelf -  in veler ogen overdadig en vaak onnodig, 
want particulier -  gebruik van auto's, jeeps en motoren uit geallieerde dump- 
voorraden en soms van splinternieuwe luxe Amerikaanse auto's -  zoals in

4028



Par.I. Inleiding: departement, m inister en voortgang in herstel

Geen treffender beeld van de toestand van het vervoer over de weg dan deze foto op een 
gewone werkdag (vermoedelijk eind 1946) van de autoweg Utrecht-Den Haag (Rijksweg 12), 
in de richting van Den Haag gemaakt, bij het kruispunt naar Moerkapelle. (Foto Spaamestad)
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Het op gang brengen van het openbaar vervoer in de steden na de bevrijding was zeer 
moeilijk: bussen waren er in afwachting van onder meer de befaamde Crossley-leveranties 
nauwelijks, al konden uit de geallieerde dumpvoorraden verkregen trucks met aangepaste 
opleggers soms uitkomst brengen; van de trambedrijven waren veel tramwagens door de 
Duitsers gestolen en was de infrastructuur soms zwaar gehavend. Op deze foto wachtten 
enkele tientallen uit Amsterdam gestolen tramwagons op een rangeerterrein in Bremen op 
hun terugvoering naar en herstel in Nederland (foto uit januari 1946), zie hierover ook Band 
A van de serie-Beel, p.609. (Foto Spaamestad)
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Het gebrek aan particulier vervoer, vooral aan fietsen en fietsonderdelen (de Troonrede van 
23 juli 1946 maakte niet voor niets melding van het voornemen van de regering om de 
produktie van banden te bevorderen), dwong het publiek gebruik te maken van het schaars 
uitgeruste openbaar vervoer, zoals hier in Rotterdam (foto van eind 1946). (Foto Spaamestad)
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Vijf jaar na de bevrijding was de situatie op het gebied van het vervoer gestabiliseerd: het 
openbaar vervoer functioneerde bevredigend, het particulier vervoer per fiets had zijn 
traditionele plaats in het verkeer hernomen, niet gehinderd door veel andere weggebruikers 
zoals auto's of vrachtverkeer. Symbolisch voor deze situatie mag deze foto van het Trajanus- 
plein (aansluiting van de Waalbrug op de stad) in Nijmegen uit 1950 worden genoemd: de 
tram -  die helaas enkele jaren later uit het stadsbeeld van Nijmegen zou verdwijnen -  kruist 
het plein zonder veel moeite, waarna een bus en een fietser hun reis vervolgen. Op hetzelfde 
plein moeten nu tientallen verkeerslichten de verkeersstromen regelen. (Foto Gemeentearchief 
Nijmegen)

Ook in 1952 was het autoverkeer in Nederland nog schaars, zoals deze afbeelding van het 
Keizer Karelplein te Nijmegen -  tot op de dag van vandaag het centrale verkeersknooppunt 
van de stad -  bewijst. (Foto Gemeentearchief Nijmegen)
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1947 hetgeen veel publieke verontwaardiging heeft gewekt. De maatschap
pelijke kritiek op de ambtelijke vervoersdrift leidde al snel na de oorlog tot 
de instelling van een Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer voor Overheids
diensten bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waardoor paal en perk 
werd gesteld aan gebruik van overheidsvervoermiddelen voor particulier 
gebruik (door de invoering van het opschrift "Dienstauto") en een geleidelijke 
vermindering van het aantal motorrijtuigen van het Rijk kon worden bereikt 
(1 januari 1946: 6.933 auto's, 853 jeeps, 900 motoren; 1 januari 1947: 2.689 
auto's, 744 jeeps, 2.170 motoren; 1 januari 1948: 2.351 auto's, 467 jeeps, 2.190 
motoren). In 1939 waren er in Nederland ca. 100.000 auto's in gebruik, waar
van de leeftijd 4,5 jaar was; in 1946 waren er 47.000, met een gemiddelde 
leeftijd van 10 jaar. Halverwege 1947 was dit aantal weer geklommen naar 
bijna 70.000. Het aantal bussen bedroeg in 1939 4.518, in 1947 3.479. De 
vrachtauto's waren in getal van 54.000 in 1939 naar 71.000 in augustus 1947 
gestegen. Veel vervoersmaterieel was afkomstig uit geallieerde dumps en 
opgelapt of omgebouwd voor civiel gebruik. De toestand van het materieel 
zorgde er voor dat ca. 35% van het bestand niet inzetbaar was wegens repara
tie. Wat wel reed, kreeg nogal eens pech onderweg: de in 1946 opgerichte 
Wegenwacht van de A.N.W.B. -  op uit de dump overgenomen Harley David- 
son Liberators (motor met zijspan) -  moest deze problemen zien op te lossen. 
In het wagenpark van Nederland weerspiegelde zich het moeizame herstel van 
het land, waar niettemin in 1948 de eerste Auto-RAI plaatsvond. Het optimis
me, steunend op de Amerikaanse Marshall-hulp, had ook op dit terrein er toe 
geleid niet bij de pakken neer te zitten.

6. De zorg voor de binnenvaart
Verder had het departement te zorgen voor de binnenvaart, waar dezelfde 

ordening als die bij het passagiers- en vrachtvervoer over land door middel 
van een vergunningenstelsel in handen van de overheid op basis van een 
bezettingsmaatregel bestond (zie in dit hoofdstuk onder par. II.a). Vos heeft 
een wettelijke regeling van het vrachtverkeer over water, waar ordening 
precies als voor de oorlog vanwege de structurele overcapaciteit in de binnen
vaart dringend geboden was, wel aangekondigd, maar de zaak kwam pas 
onder zijn opvolgers rond. Van primair belang voor de heropleving van de 
binnenvaart was -  naast de inzet van de nodige (herstelde) sleepboten, aken 
en motorschepen -  het herstel van de binnenvaartwegen van Nederland, de 
rivieren en kanalen. Plannen werden wel gemaakt voor nieuwe kanalen of 
voor verbetering van bestaande waterwegen, maar gezien de slechte toestand 
van de financiën van het land konden die vooralsnog niet tot uitvoering 
worden gebracht. Bovendien wenste men af te wachten waar de zwaartepun
ten van de toekomstige industrialisatie zouden komen te liggen, teneinde de 
investeringen in waterstaatswerken zo economisch verantwoord mogelijk te 
kunnen doen. Vandaar dat van de kant van de minister afhoudend is gerea
geerd, toen vanuit de Tweede Kamer wederom werd aangedrongen op
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verbetering van de bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel, een zaak die al van 
voor de Eerste Wereldoorlog speelde. Wel werden omvangrijke bedragen voor
1948 uitgetrokken voor het werk aan het Amsterdam-Rijnkanaal, omdat 
hiermee bestaande centra (Amsterdam als overslaghaven en industriegebied; 
Limburgs kolen- en industriegebied) werden gediend en reeds geïnvesteerde 
bedragen in de aanleg van dit kanaal rendabel moesten worden gemaakt. De 
urgentie om het vaarwegennet te verbeteren met het oog op overslag en 
transport ten behoeve van (grensoverschrijdend) verkeer naar het achterland 
(Duitsland) was er op dat moment niet. Al eerder in dit boek is gewezen op 
de politiek van de bezettingsautoriteiten in Duitsland om uit financiële over
wegingen (zoals het gebrek aan deviezen) en bij gebrek aan politieke en 
financieel-economische eensgezindheid een zonaal (of bi-zonaal) autarkiebeleid 
te voeren en overslag en transport over de eigen zeehavens en via eigen 
transportmiddelen (spoorwegen, Duitse binnenvaart) af te wikkelen (zie Band 
A, hoofdstuk II, par. III.3: De kwestie Duitsland en de Nederlandse economie). De 
Nederlandse havens en het Nederlands transitoverkeer werden hierdoor 
getroffen. De binnenvaart op de Rijn was, dank zij de herleving van het 
Verdrag van Mannheim bij het Akkoord van Londen uit 1945 (zie Band A, p. 
589), vrij, maar buitenlandse schepen waren uitgesloten van de intern-Duitse 
scheepvaart. Het departement van Verkeer en Waterstaat heeft de nodige 
bijdragen geleverd voor de nota's die over al deze kwesties, die voor Neder
land zeer schadelijke effecten hadden (nog afgezien van het feit dat de Duitse 
economie zich slechts binnen zeer nauwe grenzen mocht ontplooien), in de 
periode-Beel bij de Grote Vier zijn ingediend. Pas begin 1950 werd voor de 
verdeling van de grensoverschrijdende Rijnvaart een bevredigende regeling 
gevonden. De kwestie van de intern-Duitse scheepvaart was echter een zaak 
van zeer lange adem, die voorlopig niet kon worden opgelost. De bevoordeling 
van de Duitse zeehavens via de tariefpolitiek van de Duitse spoorwegen bleef 
tot diep in de jaren '50 een punt van onderhandelingen tussen de ministers 
van Verkeer van Nederland en van de nieuwe Duitse Bondsrepubliek.15

Naast deze kwesties met het traditionele achterland van handel en verkeer 
van Nederland had het departement van Verkeer en Waterstaat in de betrokken 
periode nog met een andere internationale kwestie te maken, de oude Rijn- 
Schelde-kwestie. In het kader van de Benelux-samenwerking is deze zaak 
echter ten grave gedragen. Zoals al beschreven was deze samenwerking, die 
kort na de oorlog de vluchtheuvel van het Nederlands buitenlands beleid in 
ruime zin is geweest (zie Band A, hoofdstuk II, par. II), verrassend groot en 
effectief geweest. Naast de samenwerking bij de kwestie-Duitsland (zie Band 
A, hoofdstuk II, par. III.1-3) en bij de internationale besprekingen in Parijs in 
de zomer van 1947 over het voorstel van Marshall voor Amerikaanse hulpver
lening aan Europa (zie Band B, hoofdstuk IV, par. V.3.a), heeft de samenwer
king concreet geleid tot de Benelux-douaneovereenkomst (ratificatie: 29 oktober 
1947, zie Band B, hoofdstuk VI, par. IlI.d). In het kader van de uitwerking van 
deze douaneovereenkomst op de weg naar een economische unie toonde
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Nederland zich bereid tegenover de concessie van de Belgen en Luxemburgers 
jegens Nederland op het gebied van de ijzer- en staalproduktie (ten gunste van 
Hoogovens) de Zuiderburen tegemoet te komen op het punt van de verzorging 
van de bestaande verbindingen tussen Schelde en Rijn en inzake de bepalingen 
van de sleeptarieven, terwijl daarnaast een gemengde Nederlands-Belgische 
commissie in de loop van 1948 aan het werk ging om over een definitieve Rijn- 
Schelde-verbinding (Moerdijkkanaal) overeenstemming te bereiken. Daarmee 
was een belangrijk probleem in de verhouding tussen Nederland en België, 
ontstaan na de verwerping in Nederland in 1927 van het Belgisch-Nederlands 
tractaat over de Rijn-Schelde-verbinding, in beginsel uit de weg geruimd (zie 
Band B, hoofdstuk V, par. IlI.d, p. 1319). Het was een logisch antwoord op de 
royale wijze, waarop België de Noorderburen na de oorlog financieel-econo- 
misch (zie Band B, hoofdstuk IV, par. V .l; hoofdstuk V, par. IlI.d) en politiek 
(naast de hierboven genoemde samenwerking moet hier ook worden gedacht 
aan de steun van België aan het Nederlands beleid in Indië voor het forum 
van de Veiligheidsraad van de V.N. en in de VR-Commissie van Goede Dien
sten, zie in dit boek Band D, hoofdstuk XIV.B) te hulp was gekomen.

7. De civiele luchtvaart komt op gang
Een aparte sector van het departement van Verkeer en Waterstaat strekte 

zich uit over de civiele luchtvaart. Actieve bemoeienis had het departement 
met de plannen voor en ontwikkeling van de vliegvelden, de opleiding tot 
verkeersvlieger en de concessieverlening, naast de uitvoering van de interna
tionale verplichtingen en het voeren van internationaal overleg ter verkrijging 
van de nodige vrijheid voor de operaties van de nationale luchtvaartmaat
schappij, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV (KLM), de oudste lucht
vaartmaatschappij ter wereld (opgericht 7 oktober 1919). De internationale 
luchtvaartconferentie te Chicago (1944) had dan wel een nieuw luchtvaartver- 
drag opgeleverd, maar het Verdrag van Chicago liet het, zoals nog zal worden 
beschreven in dit hoofdstuk (par. II.d.2), aan de verdragsluitende partijen over 
om over het geregeld luchtverkeer de nodige overeenkomsten te sluiten. Als 
klein land had Nederland met de ene grote luchthaven en een beperkt achter
land in de onderhandelingen voor deze overeenkomsten weinig te bieden en 
veel te winnen. Het gelukte de KLM ondanks deze handicaps de nodige 
ruimte voor het begin van een internationaal luchtnet te verkrijgen. Maar de 
overheid deed nog meer voor de nationale trots. Het herstel van de KLM ging 
de overheid als grootaandeelhouder in de KLM zozeer ter harte, dat op 17 juni 
1947 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel werd ingediend tot deelneming 
van de staat in het aandelenkapitaal van de KLM en het verstrekken van 
leningen c.q. garanties ten laste van de staat. Het belang van de KLM als 
deviezenleverancier en als eigen -  niet voor buitenlandse druk gevoelige
-  vervoerder op de "levenslijn" met Indië leidde er toe dat de staat de aan
schaf van het benodigde (Amerikaanse) vliegmaterieel mogelijk maakte 
(deviezen!). Op de parlementaire behandeling van dit vérgaande wetsvoorstel,
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waarbij de regering het monopolie van de KLM voor Nederland onderschreef 
en de overheidsinvloed in dit bedrijf zeker stelde, zal nog nader worden 
ingegaan (zie in dit hoofdstuk par. II.d.2). Hier zij opgemerkt dat de overheids
investering in de KLM een gouden greep leek, omdat de KLM zich wonder
baarlijk snel na de bevrijding had hersteld onder de bezielende leiding van 
directeur Albert Plesman. Laatstgenoemde was er niet voor teruggeschrokken 
om de Amerikaanse president Truman in april 1945 persoonlijk om hulp voor 
zijn bedrijf te vragen. Hoewel de oorlog tegen Japan nog aan de gang was, 
kreeg Plesman zijn zin en werden enige tientallen militaire transportmachines 
(varianten van de DC-3 en de DC-4) aan de KLM afgestaan.16 Op basis van 
dit vliegmaterieel uit de V.S. begon de KLM, aanvankelijk onder de aandui
ding "Netherlands Government Air Transport" teneinde in de onduidelijke 
internationaal-(luchtvaart)-politieke verhoudingen het aldus als geallieerde 
instantie aangeduide bedrijf van faciliteiten te verzekeren ("nomen est omen" 
moet men gelet op de overheidssteun voor het bedrijf zeggen), weer te 
draaien: na een proefvlucht op 10 november 1945 werd op 28 november 1945 
de verbinding naar Batavia hervat, spoedig met een frequentie van vier keer 
per week. De vlucht liep na enige tijd via Rome, Calcutta, Bangkok en Singa
pore en duurde viereneenhalve dag; toen ten gevolge van de solidariteit van 
Pakistan en India, vervolgens ook van Ceylon, met de republikeinse strijd in 
Indonesië in reactie op de politiële acties van het Nederlands gezag in de Oost 
het luchtruim voor Nederlandse vliegtuigen enige tijd werd gesloten (de 
Britten zegden de landingsrechten in Singapore op, hetgeen hen ook uit 
concurrentieoverwegingen goed uitkwam), moest aanvankelijk via Ceylon 
(1947) en later met veel kosten en voorzieningen via Khartum (Soedan) en het 
eiland Mauritius (1948) worden gevlogen. Als eerste Europese maatschappij 
opende de KLM na de oorlog de dienst op New York: na een proefvlucht op 
25 februari 1946 vertrok de eerste lijnvlucht op deze nieuwe KLM-route op 
21 mei 1946 vanaf het provisorisch herbouwde Schiphol. Deze twee verbindin
gen vormden kort na de oorlog de "gouden" lijnen voor de KLM, waarbij 
overigens in het oog moet worden gehouden dat die lijn op Indië ten dele op 
belastinggelden (ten laste van de departementen van Overzeese Gebiedsdelen, 
van Oorlog en van Marine; alsook ten laste van de Nederlands-Indische 
regering, bijvoorbeeld voor de repatriëring) draaide. Vanuit de scheepvaart- 
wereld zijn kort na de oorlog pogingen ondernomen om de KLM juist op deze 
rendabele routes concurrentie aan te doen met een tweede vliegmaatschappij, 
die evenwel door de overheid ter bescherming van de rentabiliteit van de KLM 
en derhalve van het daarin door het Rijk geïnvesteerde geld zijn afgewezen 
(zie in dit hoofdstuk par. II.d.2). Zuid-Amerika en Zuid-Afrika werden in het 
luchtnet van de KLM opgenomen. In de zomer van 1946 begon de lijndienst 
op Curaqao en -  na aanvankelijke problemen over een luchtvaartovereenkomst 
met Argentinië -  op Buenos Aires. De lijn Amsterdam-Johannesburg werd op 
7 oktober 1947 geopend. Binnen Nederland en Europa werden lijnnetten 
gespannen. Kortom: de KLM bloeide. Op 24 januari 1948 vertrok van Schiphol
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een KLM-toestel voor het maken van de 500e retourvlucht op de lijn Amster- 
dam-Batavia sedert de bevrijding, terwijl tegelijk 250 retourvluchten op New 
York waren geboekt met 16.700 passagiers. De overheidshulp aan de KLM in
1947 moest de continuïteit van dit bloeiende bedrijf waarborgen en de vervan
ging van het oude omgebouwde militaire materieel door nieuwe toestellen 
(Lockheed Constellation; DC-6; Convair) mogelijk maken. Naast de pluspunten 
in de ontwikkeling van de KLM moesten ook minpunten worden genoteerd. 
Materieel, gronduitrusting, onderhoud en personeel in de lucht en op de grond 
(bijvoorbeeld bij de verkeersleiding) waren hier noch elders op het gewenste 
niveau, waardoor een aantal rampen in de jaren 1946-1948 de KLM heeft 
getroffen, waarover in het parlement de nodige zorg is geuit. Bij een van deze 
rampen is een hoge ambtenaar op dienstreis onverzekerd om het leven geko
men, hetgeen de overheid heeft gedwongen voor haar personeel op dienstreis 
de nodige financiële voorzorgen te treffen. Aangetekend zij hier dat in de 
periode-Beel een overeenkomst tot stand kwam, waarbij de KLM de Konink
lijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij zou overnemen en voor 
de naaste toekomst was aangewezen voor de verzorging van de internationale 
verbindingen vanaf Batavia, terwijl de beoogde federatie in Indonesië het 
interinsulaire luchtverkeer zou organiseren.17

8. Het KNMI wordt ontzien
Tenslotte moet hier de zorg van het departement van Verkeer en Waterstaat 

voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in De Bilt 
worden genoemd. In de periode-Beel zijn in het parlement over dit vooral voor 
het vliegverkeer en de land- en tuinbouw nuttig geachte instituut klachten 
geuit. Men vond de kosten te hoog en de staf te groot en men vroeg zich af 
of het niet wat minder kon. De minister wees in zijn antwoord op de kosten 
vanwege de vervanging van weggevoerde en verouderde installaties. Gezien 
het profijt van het KNMI voor de economie, de wetenschap en de luchtvaart 
was de minister niet van zins om op het KNMI te bezuinigen. Door een 
schenking van het Amerikaanse leger van radiosonde-materiaal konden 
achteraf de gelden voor 1947 worden verlaagd, waardoor in 1948 extra investe
ringen voor het KNMI konden worden gedaan.18

d. De indelmg van dit hoofdstuk
De belangrijkste thema's bij de parlementaire behandeling van zaken van 

Verkeer en Waterstaat en de daaronder (tijdelijk) ressorterende diensten en 
de wetgevende arbeid die onder verantwoordelijkheid van de minister van 
Verkeer en Waterstaat viel (of gemakshalve in dit hoofdstuk is ingedeeld) zijn 
verdeeld over verkeersaangelegenheden, uitgesplitst naar vervoerscategorie
-  te weten personen- en vrachtvervoer over de weg, spoorwegen, zeescheep
vaart en binnenvaart, civiele luchtvaart - ,  en bijzondere onderwerpen, te weten 
PTT-zaken (waaronder twee parlementair zeer omstreden wetsontwerpen 
vallen) en het Zuiderzeefonds.
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Par. II: Verkeersaangelegenheden in het parlement begint met hetgeen regering 
en parlement hebben gedaan om hun zorg voor het personen- en vrachtver
voer over de weg in moeilijke tijden te uiten. De meeste aandacht bij de eerste 
confrontatie tussen regering en Kamers over verkeerszaken ging uit naar de 
onder de oorlog wegens de bijzondere omstandigheden aangescherpte over
heidscontrole op het vervoerswezen, die in het passagiers- en goederenvervoer 
over de weg praktisch had geleid tot een sanering van het transportwezen, 
veelal ten voordele van de spoorwegen en haar dochterondernemingen voor 
het vervoer over de weg. De kritiek in de Kamers op deze sanering en centrali
satie in het vervoerswezen, op basis van de oorlogsregelingen onder de oorlog 
doorgevoerd en na de oorlog kennelijk niet gestopt, was algemeen. Wel werd 
beseft dat ordening van het personen- en goederenvervoer over de weg en 
over het water, gezien de ervaringen vóór de oorlog, noodzakelijk was, zodat 
werd afgewacht wat de regering ter uitvoering van de aankondigingen in de 
Troonredes 1946 en 1947 zou voorstellen. Het was echter de algemene wens 
van de Tweede Kamer, zoals tot uiting gekomen bij de behandeling van de 
Verkeersbegrotingen voor 1946 en 1947 in de steun aan de motie-Serrarens 
(KVP), om de oorlogsregeling op het gebied van het personenvervoer langs 
de weg teniet te doen ten gunste van het systeem van de Wet Autovervoer 
Personen van 1939 (WAP) (par. II.a.1). Het wetsvoorstel tot bekrachtiging van 
het besluit van de regering tot herstel van de Wet Gebruik Vervoermiddelen-
1939 (par. II.a.2) leek moeilijk verenigbaar met de belofte van minister Vos zo 
spoedig mogelijk de oorlogsregelingen op vervoersgebied te vervangen door 
herstel van oude en voorstellen tot nieuwe wettelijke regelingen. Het herstel 
van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 moest immers, gezien de verwij
zing ernaar in de oorlogsregelingen op vervoersgebied voor de strafsancties, 
worden beschouwd als een onderstreping door de regering van de parlemen
tair zeer omstreden noodvoorzieningen voor het vervoerswezen. Aan de 
andere kant werd beseft dat de regering gezien de nood van het land het 
noodsysteem voor het vervoerswezen compleet achter de hand wilde hebben, 
zodat na de nodige toezeggingen van de kant van de regering over het tijdelijk 
karakter van dit systeem de volksvertegenwoordiging akkoord is gegaan. Pas 
met het voorstel tot gedeeltelijk herstel van de WAP -  in afwachting van een 
algehele herziening van de WAP -  werd tegemoet gekomen aan de wens van 
de Kamer (motie-Serrarens): het bestaande bestand aan vergunningen zou 
volgens de WAP worden getoetst (par. II.a.3). Met dit wetsontwerp en met het 
voorstel van wet inzake het vergunningenstelsel motorrijtuigen (par. II.a.4) 
werd een begin gemaakt met de uitvoering van aangekondigd beleid om de 
bezettingsmaatregelen op vervoersgebied te vervangen door wettelijke regelin
gen. Ter vervanging van de oorlogsregeling van het goederenvervoer over de 
weg werd op 31 oktober 1947 een wetsontwerp ingediend, aansluitend op de 
WAP, dat in de periode-Beel niet verder kwam dan het Voorlopig Verslag van 
de Tweede Kamer van 23 juni 1948. De indiening hiervan heeft de Kamers niet 
weerhouden om minister Vos in diens vervoersbeleid hinderlijk te blijven
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volgen bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van Verkeer en 
Waterstaat voor 1948 (par. II.a.5). Op de valreep van het kabinet-Beel werd 
nog een wetsontwerp tot algehele herziening van de WAP ingediend. Het 
sluitstuk van de vervoerswetgeving en daarmee van de uitschakeling van de 
bezettingsregelingen werd het wetsontwerp tot regeling van het vervoer van 
goederen met binnenschepen, dat -  aangekondigd in de Troonrede-1947 -  pas 
op 29 augustus 1950 bij de Tweede Kamer is ingediend. Er is vanaf gezien om 
aan deze wetgeving in dit hoofdstuk aandacht te besteden: deze wetgeving 
komt aan de orde in de beschrijving van de parlementaire geschiedenis van 
het kabinet-Drees I (1951-1952). Met de genoemde voorstellen van wet kreeg 
het parlement dan eindelijk gelegenheid mede vorm te geven aan het vervoers
beleid, dat sedert die oorlogsregelingen -  die na de bezetting waren gehand
haafd -  zozeer het odium van overheidswillekeur ten nadele van de zelfstandi
ge ondernemer en ten voordele van de spoorwegen en haar dochteronderne
mingen op het terrein van het vervoer van passagiers en vracht had gekregen 
bij het bereiken van de overigens door iedereen voor wenselijk gehouden 
coördinatie en efficiency in het vervoer. Dat de nood van het land niet alleen 
de inzet van de bezettingsmaatregelen op vervoersgebied (tijdelijk) bij het 
gebruik van vervoermiddelen vorderde, maar ook de overheid dwong alle 
financiële zeilen bij te zetten en de totale opbrengst van de wegenbelasting te 
bestemmen voor de algemene middelen van de staat, bleek uit de wetgeving 
met betrekking tot de (tijdelijke) uitschakeling van het Verkeersfonds (par. 
II.a.6). Bij de Wet Afwijking Artikelen Verkeersfonds werden de gelden van 
het Verkeersfonds, gevoed uit de motorrijtuigenbelasting (de rijwielbelasting 
was inmiddels vervallen), tijdelijk -  maar dit werd blijvend: het parlement 
werd in het ootje genomen -  overgeheveld naar de algemene middelen. 
Tenslotte wordt in dit deel van par. II aandacht besteed aan de discussies over 
de bedrijfsschapsstructuur, die de minister van Verkeer aan de betrokken 
organisaties nog langer opgelegd wilde zien als middel om de gewenste 
coördinatie in de sector Verkeer te bereiken. Opmerkelijk hierbij is dat het 
minister Vos is gelukt hierin de arbeidersorganisaties op te nemen (par. II.a.7).

Aan de parlementaire begrotingsdiscussie zijn de thema's "spoorwegen" 
en "scheepvaartzaken" ontleend (par. Il.b en c). Bij de behandeling van de 
plannen van de NS in de Kamers bleek de regionale belangenbehartiging in 
de volksvertegenwoordiging goed tot haar recht te komen: vooral het Zuiden 
des lands liet zijn groeiend economisch gewicht hierbij tot uiting komen. Het 
historisch zeer van de eeuwenoude achterstelling van het gebied ten zuiden 
van de grote rivieren was bij de discussies over de spoorwegplannen nog 
voelbaar. In de periode-Beel moest het echter bij deze plannen blijven. Gehoopt 
werd dat het economisch herstel ten gevolge van de Amerikaanse hulp de 
verwezenlijking van de NS-plannen mogelijk zou maken. Dat de regering de 
directie van de Spoorwegen dekte in de uitsluiting van de EVC als gespreks
partner namens een deel van de werknemers kon, na de confrontatie met de 
EVC in de stakingsactie van het voorjaar van 1947, geen verrassing meer zijn.
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Het moet CPN-voorman en Tweede Kamerlid De Groot, die dit thema had 
aangesneden, eens te meer overtuigd hebben van zijn gelijk bij het aangaan 
van de confrontatie met het "burgerlijke" en aan de Amerikaanse belangen 
"onderworpen" politieke bestel van het land. Onder het thema "scheepvaart
zaken" uit de begrotingsdebatten over hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting 
in de periode 1946-1948 zijn de parlementaire discussies over de navolgende 
zaken gerangschikt: de wat al te zwaar opgetuigde ambtelijke bemoeienis met 
Zeehaven- en Rijnvaartzaken; het herstel van de koopvaardijvloot, onder meer 
via het uit de oorlog stammende Scheepvaartfonds, dat de kassen van de 
reders voor het gebruik van de schepen in oorlogstijd goed had gespekt en 
aan hen de middelen had gegeven om het kort na de oorlog letterlijk hogerop
-  in de luchtvaart -  te zoeken; de toetreding van Nederland tot enkele inter
nationale verdragen op het gebied van de zeescheepvaart (met betrekking tot 
de intergouvernementele scheepvaartorganisatie IMCO en tot de beveiliging 
van mensenlevens op zee); de vraag of ordening van de binnenscheepvaart, 
juist kort na de oorlog voordat de binnenvaartvloot volledig op oude (en te 
grote?) sterkte was, niet gewenst was; de zorg van regering en Kamers over 
de geallieerde tegenwerking bij de vaart op de Rijn; de afbraak van de oude 
tegenstellingen tussen de havenbelangen van Nederland en België door de 
aanpak van bestaande en toekomstige verbindingen tussen Schelde en Rijn; 
de verbetering van de bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel, waartoe kort 
voor de oorlog de regering blijkens een wetsontwerp tot kanalisatie van de 
IJssel had besloten en die bij de aanvaarding van de motie-Roolvink (KVP) op 
16 januari 1948 noodzakelijk werd genoemd voor de ontwikkeling van het 
Oosten van het land. Uitvoering van deze laatstgenoemde motie heeft evenwel 
lang op zich moeten laten wachten en is niet door kanalisatie van de IJssel 
bereikt.

Vervolgens komt in dit hoofdstuk de luchtvaart als belangrijk thema aan 
de orde. Dat de luchtvaart voor Nederland van belang is en de nationale 
luchtvaartmaatschappij (KLM) menig bewoner van het kleine Nederland met 
trots vervult: in de periode-Beel was het niet anders. Regering en Kamers 
hebben zich dan ook met aandacht gewijd aan de bevordering van de lucht
vaart in en op Nederland. Dat deze of gene stad (Rotterdam) en bepaalde 
ondernemingen (scheepvaart) graag wilden meedoen in de profijtelijk geachte 
luchtvaart en daarvoor de nodige Kamerleden warm wisten te maken komt 
aan de orde in de beschrijving van de discussies over de aanleg van lucht
vaartterreinen en de steunverleningsoperatie van het Rijk aan de KLM (par.
II.d. 1-2). Waar na de oorlog voor andere verkeerssectoren geen of weinig geld 
beschikbaar was (zie de genoemde wetgeving met betrekking tot het Verkeers
fonds), heeft de regering voorgesteld het Rijk een overeenkomst met de KLM 
te doen aangaan, waarbij het Rijk voor een aanzienlijk bedrag kon deelnemen 
in het kapitaal van de KLM en leningen c.q. garanties aan dit bedrijf ter 
beschikking zou stellen (in deviezen) voor de aanschaf van nieuw (Ameri
kaans) materieel. De gelijktijdig ondernomen statutenwijziging van de nationa-
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le luchtvaartmaatschappij zou de overige groepen aandeelhouders daarbij in 
hun waarde laten. Hoewel de regering met dit voorstel een algemeen belang
rijk geacht bedrijf steun wilde verlenen zonder daarvan een staatsbedrijf te 
willen maken, is vanuit de Eerste Kamer niettemin ernstig verzet geboden 
tegen de staatsinvloed op dit bedrijf, alsook tegen de door de regering voorge
stane monopoliepositie van de KLM. Minister Vos zou bij de verdediging van 
deze monopoliepositie van de KLM argumenten over de noodzaak van 
concentratie hanteren, die hij ook heeft ingezet bij de discussies over het 
personen- en vrachtvervoer over de weg en over het water. Daarmee is de 
cirkel in deze paragraaf rond.

De parlementaire geschiedenis van het departement van Verkeer en Water
staat over de periode 1946-1948 wordt afgerond met twee bijzondere onder
werpen: PTT-zaken en Het Zuiderzeefonds (par. Ill.a-b). Hoewel onder de 
minister van Verkeer en Waterstaat slechts enige tijd het staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) ressorteerde, zijn terwille van de 
systematiek in dit boek alle PTT-zaken, die parlementair de aandacht hebben 
getrokken in de periode 1946-1948, in dit hoofdstuk ondergebracht. De PTT 
was eerst toevertrouwd aan de zorg van minister Vos en vervolgens bij het 
aantreden van L. Neher -  tot zijn benoeming als minister directeur-generaal 
van de PTT -  als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting verhuisd 
naar het laatstgenoemde departement. Na de benoeming van Neher tot 
Gedelegeerde van het Opperbestuur in Indonesië (met ingang van 1 maart 
1948) werden de PTT-zaken weer behartigd door de minister van Verkeer en 
Waterstaat, die ook al ad interim sedert het (op verzoek van de Nederlandse 
regering) vertrek van Neher naar Nederlands-Indië eind 1947 het ministerie 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting had beheerd (tot 1 maart 1948). Bij 
de vaststelling van de begrotingen van de PTT voor de jaren 1946, 1947 en
1948 heeft de Tweede Kamer er blijk van gegeven het overheidsbeleid en het 
bedrijfsbeleid zeer kritisch te volgen, hetgeen zelfs op een openlijke confron
tatie tussen een meerderheid in de Kamer en de verantwoordelijke bewinds
man is uitgelopen. Waar het op neerkwam was dat een meerderheid in de 
Kamer er alles aan gelegen was een behoorlijke greep te houden op het 
staatsbedrijf (investeringsbeleid; kostenbeheersing), alsook de in de oorlogstijd 
versterkte positie van het bedrijf niet zonder meer wenste te aanvaarden. Bij 
de behandeling van de begrotingen van de PTT voor de jaren 1946 en 1947 
in het parlement werd weliswaar lof uitgesproken over het herstelbeleid van 
de PTT, maar werden ook de nodige kanttekeningen geplaatst. Algemeen was 
de ergernis over de forse stijging van de meeste PTT-tarieven na de loon- en 
prijsstop van 1946. Dat de regering iets te gemakkelijk de verordeningen van 
de Duitse bezetter, waarbij de gemeentelijke telefooncentrales van Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage en de gemeentelijke en particuliere radiodistribu- 
tiecentrales (draadomroep) aan de PTT waren toegewezen, met allerlei argu
menten als voldongen feiten wenste te aanvaarden, stak veel Kamerleden. 
Volgens velen was rechtsherstel of een behoorlijke afkoopregeling geboden.
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De vergroting van de monopoliepositie van de PTT op de genoemde terreinen 
(telefonie; radiodistributie), gevoegd bij de constatering dat de PTT over goede 
reserves beschikte en kennelijk hoge investeringen zoals bij de draadomroep 
kon doen, moet de Tweede Kamer kopschuw hebben gemaakt bij de behande
ling van de begroting van de PTT voor 1948. Een ruime meerderheid in de 
Kamer, overtuigd van de noodzaak bij de rijksuitgaven de tering naar de 
nering te zetten, steunde een voorstel uit KVP-hoek om een onduidelijke post 
op de begroting van de PTT te schrappen (par. III.a.1). De wijze waarop de 
regering aan de aandrang van de Tweede Kamer tegemoet kwam en de 
radiodistributiezaak wettelijk wilde regelen, namelijk door de "naasting" van 
de gemeentelijke en particuliere centrales bij het begin van de bezettingstijd 
te legaliseren en de PTT blijvend het monopolie op dit gebied te verlenen, 
negeerde de onrust die onder de betrokken eigenaren bij het uitblijven van 
rechtsherstel was ontstaan en via de geëigende politieke kanalen ook de 
Tweede Kamer had bereikt. Schriftelijk ondervond het regeringsvoorstel dan 
ook van de kant van de Tweede Kamer al zoveel tegenkanting, dat moeilijk 
verwacht kon worden dat de mondelinge beraadslaging van het desbetreffende 
wetsontwerp in de Tweede Kamer op 23 november 1948 een succes kon 
worden. De minister van Verkeer en Waterstaat zag zich genoopt om schorsing 
van de beraadslagingen te vragen. Pas jaren later, nadat de nodige nota's over 
de stand van zaken en over de onderhandelingen met betrokken partijen aan 
de Tweede Kamer waren gezonden en een aanvullende vergoeding aan de 
vroegere eigenaren was geboden en geaccepteerd, kon dit wetsontwerp door 
de Kamers in 1953 worden aanvaard: de klok was niet teruggedraaid (par.
III.a.2). De poging van de regering om de rechtspositie van de PTT meer bij 
de tijd te brengen en de bezettingsmaatregelen op dit gebied een wettelijke 
grondslag te geven leed in een nog vroeger stadium schipbreuk. De Tweede 
Kamer wilde in overgrote meerderheid onder geen beding dat aan de parle
mentaire controle op het staatsbedrijf -  die zij juist in die tijd meer noodzake
lijk achtte dan ooit -  ten gevolge van het wetsvoorstel afbreuk zou worden 
gedaan. Het was een standpunt dat ook binnen de regering tot controverses 
heeft geleid en een antwoord op het schriftelijke oordeel van de Kamer over 
dit wetsontwerp heeft verhinderd. Nadat in 1954 een oplossing is gevonden, 
waarbij aan de bezwaren tegen het wetsontwerp uit 1947 tegemoet is gekomen 
door enerzijds de PTT weer terug te brengen tot de status van zuiver staatsbe
drijf en anderzijds aan het bedrijf enige eigen financiële ruimte te geven, zou 
het nog enige decennia duren voordat de kwestie van de verzelfstandiging van 
de PTT definitief kon worden opgelost, namelijk met de Machtigingswet PTT 
Nederland NV van 1988 (par. III.a.3). Tenslotte wordt in deze paragraaf 
aandacht besteed aan de bespreking van de begrotingen van het Zuiderzee
fonds voor de jaren 1946, 1947 en 1948 in de Kamers, waarbij het beleid ten 
aanzien van de verdere inpoldering van de voormalige Zuiderzee en bovenal 
inrichting en beheer van de Noordoostpolder de voornaamste thema's vormen 
(par. IlI.b).
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a. De zorg om het personen- en vrachtvervoer over de iveg in moeilijke tijden

1. Centralisatie in het personen- en vrachtvervoer?
De plannen van de minister in de strijd tegen de oorlogsregelingen op vervoers

gebied
De coördinatie en organisatie van het vervoerswezen was het belangrijkste 

thema in de parlementaire discussies over de begrotingen van het departement 
van Verkeer (en Waterstaat). Vóór de oorlog had de overheid al ordenend 
ingegrepen op het terrein van het vervoer van personen en goederen over land 
en over water, hetgeen onder de oorlog door de bijzondere omstandigheden 
alleen maar was aangescherpt en na de oorlog vanwege dezelfde omstandig
heden voorlopig was gehandhaafd. Hier lag derhalve voldoende stof tot 
ergernis, die de socialist Vos -  uiteraard niet wars van ordening -  zocht te 
pareren door zijn beleid op dit gebied als toelichting op zijn eerste begroting 
te ontvouwen: het vervoersapparaat beschouwende als een eenheid, waarvan 
de vervoerstakken de organen zijn, diende de vrije ontplooiing van die takken 
slechts beperkt te worden, voor zover de harmonische groei van het vervoers
apparaat dat gebood.19

In aansluiting op de traditionele vergunningen voor en eisen aan geregeld 
vervoer van personen en goederen is sedert de Wet Openbare Vervoermidde
len uit 1880 (Stbl. nr. 67) een ordening op gang gekomen, voornamelijk 
gestimuleerd door de concurrentie van de spoorwegen. Voorkomen moest 
worden dat door tariefoorlogen schade werd toegebracht aan de vervoers
systemen en aan de gedane investeringen. Overcapaciteit moest bestreden 
worden; de ondernemers moest een redelijk bestaan gewaarborgd worden; 
passagiers en verladers moesten kunnen rekenen op uitvoering van het 
vervoersplan, ook op zogeheten niet-rendabele trajecten (vandaar de noodzaak 
de tarieven op de rendabele trajecten winstgevend te doen zijn). Niet alleen 
de vervoerswereld was overigens voor de oorlog voorwerp van de ordenings- 
gedachte. Bij de Bedrijfsvergunningenwet van 1938 (vervangen door het 
Bedrijfsvergunningenbesluit-1941, dat zou gelden tot de Bedrijfsvergunningen- 
wet-1954) werd in het economisch bestuursrecht de gedachte van ordening 
geïntroduceerd. Die ordeningsgedachte was op sociaal-economisch vlak waar 
te nemen in de plannen voor een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waar
voor de herziening van de Grondwet in 1938 de ruimte bood (het zogeheten 
vijfde hoofdstuk, art. 159-161), in antwoord op de decennialange discussies 
binnen de diverse zuilen van de Nederlandse samenleving over de vraag hoe 
het sociaal-economisch leven optimaal moest worden ingericht. De bedrijfsor
ganisaties zouden op lange termijn de noodzakelijke ordening in allerlei 
bedrijfstakken moeten regelen, maar zo ver was het nog niet. Men zat na de 
oorlog met de door de bezettingstijd gedeformeerde -  dat wilde zeggen 
"verstatelijkte" -  vooroorlogse wetgeving en met aan de staat opgedragen
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vergunningenstelsels op het terrein van de ordening van het vervoerswezen, 
die om herstel respectievelijk vervanging vroegen. Afgezien van de al voor 
de oorlog politiek algemeen erkende noodzaak inzake het vervoer van passa
giers en vracht over land en water tot ordening te komen, golden uiteraard 
na de oorlog de buitengewone omstandigheden als richtsnoer in het overheids
optreden inzake het vervoer. Deze omstandigheden dwongen de regering om 
de Wet Gebruik Vervoermiddelen van 16 september 1939 (Stbl. nr. 528), die 
de mogelijkheid bood (oorspronkelijk aan de minister van Waterstaat) regels 
te stellen ter verzekering van het doelmatig gebruik van vervoermiddelen in 
het belang van de volkshuishouding in geval van oorlog, oorlogsgevaar en 
buitengewone omstandigheden, na expiratie op 28 september 1945 bij KB op 
10 augustus 1946 weer tot leven te wekken en wel voor de termijn tot en met 
31 december 1947 ten gevolge van een amendement van het KVP-Tweede 
Kamerlid Kortenhorst bij de behandeling van het voorstel tot bekrachtiging 
bij wet van het KB. Nog in de periode-Beel moest de werkingsduur van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 worden verlengd tot 1948. Uiteindelijk 
heeft de wet gegolden tot 16 februari 1954 (zie par. II.a.2). Deze wet van 1939 
bevatte de sancties waarnaar de hierna te noemen en na de oorlog gehandhaaf
de omstreden uitvoeringsbesluiten op vervoersgebied uit de oorlogstijd 
verwezen. Het expireren van deze wet na de oorlog beroofde de genoemde 
uitvoeringsbesluiten van de benodigde sancties, hetgeen een van de redenen 
was voor de regering, geconfronteerd met de grote problemen op vervoers
gebied, de Wet Gebruik Vervoermiddelen weer tot leven te wekken en voorlo
pig bij de hand te houden. Over de parlementaire weerslag van het besluit de 
bedoelde wet van 1939 weer in werking te doen treden zal in par. II.a.2 in dit 
hoofdstuk afzonderlijk worden teruggekomen. Een ding was duidelijk: de 
bezettingsregels voor het vervoer, zoals die hierna zullen worden uiteengezet, 
konden dan pas effectief door wettelijke regelingen worden vervangen, indien 
ook de buitengewone omstandigheden die het vervoer noodgedwongen onder 
de directe hoede van de overheid hadden geplaatst, zouden zijn beëindigd.

In het kader van de bevordering van de harmonische groei van het ver
voerswezen wenste Vos in de toelichting op zijn beleid in de Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer van 9 december 1946 allereerst de vooroor
logse Wet Autovervoer Personen (WAP) van 24 juni 1939 (Stbl. nr. 527) met 
het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen (UAP) van 
10 augustus 1939 (Stbl. nr. 564) te herstellen. Deze waren op dat ogenblik -  tot 
algemene ontevredenheid in het parlement, zoals nog zal worden beschreven -  
slechts ten dele van kracht, aangezien het Vierde Uitvoeringsbesluit van de 
secretaris-generaal van het departement van Waterstaat van 1 juli 1940 (Stbl. 
nr. S 554) nog gold. Dit Vierde Uitvoeringsbesluit, een van de vier bezettings
regels op vervoersgebied die na de oorlog voorlopig hun geldigheid in afwach
ting van wettelijke regels op dit gebied krachtens het Besluit Bezettingsmaatre
gelen (Stbl. nr. E 93) hadden behouden, uitgevaardigd op basis van een 
machtigingsverordening (15/ 1940) ter uitvoering van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939 (de strafdreiging was aan deze wet bij elk van deze vier
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uitvoeringsbesluiten ontleend), behelsde een aantal afwijkingen van de WAP. 
De in het kader van de WAP verstrekte vergunningen (voor een bepaalde 
termijn) werden ingetrokken; de in de WAP voorziene Commissie Vergunnin
gen Personenvervoer kreeg de centrale plaats bij het verstrekken van (slechts 
tijdelijke) vergunningen. Doordat slechts tijdelijke vergunningen in het geding 
waren, werden Gedeputeerde Staten, die bij de totstandkoming van de WAP 
bij amendement het recht hadden gekregen aan de commissievergaderingen 
en de stemmingen over vergunningen (voor een bepaalde termijn) deel te 
nemen, uitgeschakeld; evenzo werd de beoogde adviescommissie voor het 
bedrijfsleven geëcarteerd; de mogelijkheid van vergoeding uit 's rijks kas (art. 
20,3 WAP) ter compensatie van geleden schade ten gevolge van wijziging of 
intrekking van een vergunning was verdwenen; de opschortende werking van 
het beroep (art. 21 en 88 WAP) bij beslissingen over vergunningen werd 
tenslotte afgeschaft bij Besluit Wijziging Vierde Uitvoeringsbesluit van 4 juni 
1941. De vergunningencommissie kreeg naar Duitse snit alle macht en heeft 
die ook -  zoals hieronder zal worden uiteengezet -  gebruikt, vooral bij de 
sanering van het personenvervoer. Wat betreft het goederenvervoer langs de 
weg was er een begin gemaakt van ordening bij de toepassing van het Tweede 
en Derde Uitvoeringsbesluit van de secretaris-generaal van het departement 
van Waterstaat van 18 juni 1940 (Stbl. nrs. S 551 en S 552), welke besluiten het 
goederenvervoer langs de weg bond aan een door de inspecteur-generaal van 
het Verkeer beheerst vergunningenstelsel. Deze besluiten hadden mede de 
strekking, afgezien van de door de noodsituatie van de bezetting gedicteerde 
ordening, te geraken tot een zoveel mogelijk doelmatige opbouw van het 
vervoer langs de weg. De minister kondigde aan dat een regeling van het 
goederenvervoer langs de weg in voorbereiding was. Het vervoer te water was 
geregeld in het Binnenscheepvaart-besluit van 24 oktober 1941 (Stbl. nr. S 557) 
van de secretaris-generaal van Waterstaat, dat het vervoer van goederen over 
water zonder vergunning verbood. Dit besluit sloot aan op de wet van 5 mei 
1933 (Stbl. nr. 251), dat tijdelijke maatregelen ter bevordering van een zoveel 
mogelijk evenredige vrachtverdeling in de binnenscheepvaart bevatte. De 
minister erkende in de genoemde Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer dat met de ordening van de binnenscheepvaart nog een begin moest 
worden gemaakt; een regeling voor het goederenvervoer over water was 
nodig.

Afgezien van deze bezettingsmaatregelen, die na de oorlog waren gehand
haafd in afwachting van herstel van de oude wetgeving of voorstellen tot 
nieuwe wetgeving, gaf minister Vos aan dat de nood van dat moment de 
overheid de mogelijkheid bood nog langs andere weg ordening van het 
vervoer -  voorkoming overaanbod aan vervoer en tariefdumping en bevorde
ring efficiënte inzet van middelen en personen -  te bereiken: "De door tijdelij
ke overheidsinmenging gekenmerkte investeringspolitiek geeft gelegenheid, 
reeds thans in de richting van een zekere coördinatie werkzaam te zijn aan 
de hand van een investeringsplan, zich uitstrekkende over de onderscheidene 
takken van vervoer." De minister hoopte wel dat de bedrijfstak zelf in staat
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zou zijn in de toekomst de ordening van de overheid over te nemen. Die 
bedrijfstak was onder de oorlog al noodgedwongen tot een uitvoeringsorgaan 
van het overheidsbeleid omgevormd. Het lidmaatschap van de beroepsorgani
saties (Eigen Vervoerders Organisatie EVO; Nederlandse Organisatie voor het 
Beroepsgoederenvervoer langs de weg NOB) en de bedrijfsorganisatie voor 
het vervoerswezen (Hoofdgroep Verkeer van de zogeheten organisatie-Wolter- 
som met de bedrijfsgroepen Wegvervoer en Binnenscheepvaart) was tijdens 
de bezetting verplicht voorgeschreven. Alleen door de bedrijfsgroep te demo
cratiseren en daarin vertegenwoordigers op te nemen van de oude (herstelde), 
vrij geworden (zoals de NOB) of nieuwe organisaties van beroepsvervoerders 
en de werknemers in het vervoer kon deze bedrijfsgroep een geloofwaardige 
belangenbehartiger van de aangesloten betrokkenen en partner van de over
heid worden (zie ook in dit hoofdstuk, par. II.a.7). Die overheid, bang voor 
een kostbare verbrokkeling in het vervoer bij het mislukken van de coördinatie 
ervan, heeft de nieuwe bedrijfsgroep als adviseur graag erkend. Die samenwer
king met de overheid leverde de bedrijfsgroep de inzet van de overheid bij 
het herstel van het vervoer in het land op. Het gebruik van auto's (en moto
ren) werd in dit systeem na de oorlog alleen voor enkele beroepsgroepen als 
(in beginsel) noodzakelijk erkend. Ook voor deze sector gold een bezettings- 
maatregel, namelijk het Eerste Uitvoeringsbesluit van de secretaris-generaal 
van het departement van Waterstaat van 18 juni 1940, Stbl. nr. S 550, met het 
daarin voorgeschreven vergunningenstelsel. De minister zou op korte termijn 
dit vergunningenstelsel door een wettelijke regeling van beperkte duur vervan
gen (zie in dit hoofdstuk par. II.a.4). Het kwam er derhalve op neer dat de 
minister van Verkeer (en Waterstaat) na de oorlog een totale greep had op alle 
vervoermiddelen van het land en dan ook voor alle vervoerskwesties aanspra
kelijk werd gehouden, waartegenover hij slechts de brave voornemens tot 
vervanging en terzijdestelling van de oorlogsregelingen .en noodvoorzieningen 
kon stellen. De vraag lag voor de hand of het parlement met deze voornemens 
genoegen zou nemen dan wel op enigerlei wijze de minister zou manen tot 
voorzichtigheid bij deze almacht en tot spoed bij zijn voornemens.

Bij de eerste naoorlogse parlementaire behandeling van hoofdstuk IX.B 
(Verkeer) van de Rijksbegroting spitste de kritiek op de handhaving van de 
bezettingsmaatregelen inzake het vervoer zich toe op de mogelijke bevoorde
ling van de spoorwegen (NS) ten gevolge van de hantering van deze maat
regelen. Op de achtergrond speelde de al van voor de oorlog daterende strijd 
tussen particuliere en semi-overheidsorganisaties op het gebied van het 
vervoer van goederen en personen. In de jaren dertig had men het verschijnsel 
gehad van de "wilde" bussen die de spoorwegen wensten te concurreren met 
uiterst lage prijzen: een poging van het particulier initiatief om het overheids- 
monopolie op bepaalde goed beklante vervoerstrajecten te breken. Het defini
tieve antwoord hierop, na een bij KB uitgevaardigde regeling (zie het KB van 
12 januari 1937, Stbl. nr. 562), was de WAP van 1939. Het vierde uitvoerings
besluit van 1 juli 1940 van de secretaris-generaal van Waterstaat behelsde,
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zoals eerder opgemerkt, een aantal afwijkingen van de WAP. De Commissie 
Vergunningen Personenvervoer kreeg een centrale positie bij het verstrekken 
vaii de vergunningen en heeft in 1942 een zeer grote concentratie teweeg 
gebracht in het autobusverkeer, waar de chaos nu eenmaal groot was. In 1945 
bleek het aantal bedrijven teruggebracht van 334 tot 69. Tweederde van het 
autobusverkeer was bovendien in handen gegeven van de spoorwegen en wel 
van dochterondernemingen van de NS. Na de bevrijding was dit beleid met 
gebruikmaking van dit uitvoeringsbesluit uit de oorlogstijd voortgezet. Evenzo 
was met het goederenverkeer langs de weg een begin van ordening tot stand 
gebracht bij de toepassing van de tweede en derde uitvoeringsbesluiten van 
de secretaris-generaal van het departement van Waterstaat van 18 juni 1940, 
omdat door coördinatie van het vervoersaanbod op bepaalde trajecten en van 
het prijssysteem onder druk van deze besluiten een aantal bedrijfjes moest 
afhaken. Na de bevrijding had het er alles van dat de spoorwegen ook inzake 
het vrachtverkeer de sanering ten eigen nutte wilde uitbuiten. Er ontstond een 
strijd tussen de NS en de N.V. Algemene Transport Onderneming (ATO)-Van 
Gend en Loos -  sedert 1928 had de NS de activiteiten van Van Gend en Loos 
overgenomen en in de ATO ondergebracht -  enerzijds en de overige vervoer
ders anderzijds. Het verwijt was dat de NS door speciale tarieven de beurt- 
vaart en de wegvervoerders concurreerden, terwijl de ATO zowel in tarief als 
in het door de overheid ter beschikking gestelde materieel en het vergunnin
genbeleid de kleine particuliere vervoerders de loef afstak. Van Gend en Loos 
bestond juist in 1946 150 jaar en kon met 4.000 man personeel, 80 kantoren en 
700 vrachtauto's een trotse organisatie aanbieden. Het punt was dat de uit de 
oorlog daterende maatregelen inzake de ordening van het vervoer -  waaronder 
ook die voor de binnenscheepvaart -  ten dele zouden zijn neergekomen op 
de kennelijke bevoorrechting van de NS en haar dochter-busondernemingen 
en haar dochter-vrachtondememing.20

Aan de andere kant moet hier gewezen worden op de keerzijde van hetgeen 
zich als bevoorrechting van de NS-belangen liet analyseren. De logische 
consequentie van het vergunningenstelsel, zoals dat al voor de oorlog bij de 
WAP was ingevoerd, betekende vooreerst dat de overheid door het verlenen 
van een monopolie -  dat immers de werkelijke inhoud van de vergunning 
was -  ook eisen kon stellen, bijvoorbeeld inzake het verlenen van autobusdien- 
sten. Dat hield onder meer in dat ook niet rendabele lijnen moesten worden 
uitgevoerd, dat een behoorlijke frequentie werd onderhouden op onrendabele 
lijnen en dat er samenwerking zou worden betracht met andere maatschappij
en, onder meer ook met de spoorwegen. De streek waar de bussen opereerden 
moest derhalve in zijn geheel worden bediend. Gegeven de plicht tot streek
vervoer lag de vorming van streekvervoerbedrijven -  zij het soms onder 
handhaving van bepaalde vormen van zelfstandigheid -  voor de hand. Dat 
nu was gebeurd onder en kort na de oorlog, veelal door de binding van 
busondernemingen met de NS. Die binding garandeerde echter de zakelijke 
coördinatie, die nodig was om de vereiste bediening van de streek en de
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samenhang met het treinvervoer te kunnen realiseren. De NS hadden dan wel 
het management van de bedrijven, die men had overgenomen, met de naam
geving intact gelaten, maar er werd namelijk meer acht geslagen op coördina
tie met andere busondernemingen, tevens NS-dochters, en met de NS zelf, 
hetgeen het vervoer van passagiers ten goede kwam. De koppeling van 
busbedrijven aan de NS had uiteraard, in een tijd dat deze bedrijven goede 
baten hadden -  tot ca. 1968 - ,  ook zakelijk voordeel en had positieve invloed 
op de balans van de spoorwegen. Tenslotte was de materieelvoorziening een 
punt ten voordele van deze NS-bundeling. Coördinatie kon hier zorgen voor 
een goedkopere bus, betere onderdelenvoorziening en vooral sneller en 
effectiever overleg met het ministerie van Financiën over de nodige deviezen. 
De aanvullende orders op de Crossley-bestelling uit de oorlogstijd zijn hiervan 
een gevolg geweest.21 Een soortgelijk betoog kon ten voordele van de centrali-

Foto van een 42-persoons Crossley-autobus in dienst bij de Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer 
Maatschappij (NZH) N.V., een dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen. De 
order voor de honderden autobussen bij Crossley (Engeland) was door de Nederlandse 
regering in ballingschap in Londen verstrekt om te zorgen dat Nederland na de bevrijding 
vervoer zou hebben. De geleverde bussen (in uitvoeringen voor 46 en 42 personen) zijn over 
alle dochtermaatschappijen van de NS op het gebied van het personenvervoer over de weg 
verdeeld. Het merendeel van Nederland heeft derhalve meer dan een decennium lang moeten 
leren leven met deze luidruchtige en kostbare (personeel: 2 personen, chauffeur in aparte 
cabine en conducteur/-trice, per bus; brandstofgebruik; reparaties) bussen. Minister Vos heeft 
overigens -  daarover aangesproken in de Eerste Kamer -  alles op het conto van het toenmalige 
kabinet in Londen geschoven (7-4-1948). (Foto archief NZH, zoals afgedrukt in: A. Steetskamp, 
N Z H  Gedenkboek 1881-1956, Amsterdam 1958, p.107)
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satie in het vrachtvervoer over de weg via de ATO worden gehouden. De 
Kamerleden-specialisten, die met de verwijten jegens de NS en haar dochter
ondernemingen werden geconfronteerd, kenden natuurlijk deze keerzijde van 
de medaille. Voor hen stond de noodzaak van coördinatie en zelfs de sanering 
van marginale bedrijven niet ter discussie, maar wel een ongecontroleerde 
machtsusurpatie en centralisatie in het vervoerswezen op basis van oorlogsre
gelingen buiten enige zeggenschap van het parlement om.

De Tzueede Kamer eist concrete stappen tegen de oorlogscentralisatie: de motie- 
Serrarens

Hoewel men in de Tweede Kamer blijkens het Voorlopig Verslag op de 
eerste naoorlogse begroting van Verkeer tevreden was over hetgeen op ver
keersgebied na de oorlog tot stand was gebracht, werd toch ook aangetekend 
dat er "in de vervoerbedrijven veel verwarring en ontstemming heerst en dat 
van ordelijke toestanden ten aanzien van de verdeling van het vervoer tussen 
water-, rail- en wegvervoer eigenlijk geen sprake is". Die ontstemming richtte 
zich vooral tegen de spoorwegen, met name tegen de politiek van de dochter
onderneming ATO. Die kritiek uit de Kamer was ook afkomstig van de partij 
van de minister, de PvdA. Op de lange duur zagen de socialisten het meest 
in socialisatie van het gehele vervoerbedrijf, maar in de ontwikkelingsfase van 
dat moment werd de voorkeur gegeven aan een bindende vervoerscoördinatie. 
De PvdA-fractie kwam met het voorbeeld van de beurtvaart, die door de lage 
tarieven van de spoorwegen voor het massavervoer concurrentie werd aange
daan. Die lage tarieven waren volgens deze fractie mogelijk door de hoge 
opbrengsten uit het passagiersvervoer. De beurtvaart werd hierdoor gedwon
gen tot lage prijzen en sociaal niet te verdedigen werktijden en lonen. De 
fractie van de KVP onderschreef de noodzaak van coördinatie, maar zag geen 
heil in uiteindelijke socialisatie. De bezwaren tegen de praktijk van dat mo
ment deelde zij wel. Ook andere politieke groeperingen laakten de uitkomsten 
van de vergunningenpraktijk van dat moment. Zo moesten de particuliere 
busondernemers met lede ogen toezien dat de NS een algemene vergunning 
had gekregen tot het uitoefenen van busdiensten langs onderbroken spoorweg- 
trajecten of trajecten, waarop de spoorwegdienst onvoldoende was hervat. In 
de vergunning was dan wel samenwerking met andere ondernemers voorge
schreven, maar de spoorwegen hadden volstaan met de uitgifte van een 
dienstregeling van hun bussen. De spoorwegen kwamen hiermee in een positie 
die niet meer zou zijn terug te draaien bij een definitieve regeling van het 
personenvervoer. De streekvervoermaatschappij, die het wegvervoer parallel 
aan de spoorwegen verzorgde, kwam hierdoor in het gedrang. Daarbij zou 
er sprake zijn van aandrang van de NS op particuliere wegvervoeronder- 
nemingen om hun bedrijf te verkopen.22

De minister gaf in zijn antwoord toe dat er na de oorlog overhaast vervoer 
uit de grond moest worden gestampt, waardoor een behoorlijk vervoerplan 
niet kon worden ontplooid en de ordening in een beginstadium is blijven
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steken. De minister kondigde de nodige voorstellen van wet tot ordening van 
het vervoer aan -  hierboven al in de algemene inleiding aangehaald -  waarbij 
de coördinatie tussen de verschillende vervoerstakken de centrale gedachte 
zou zijn. Hiervoor was een tarievenstelsel onmisbaar. Een gemengde commis
sie, van overheid en bedrijfsleven, moest dit stelsel voorbereiden. Socialisatie 
van het vervoerswezen leek ook minister Vos niet praktisch op dat moment; 
nader moest worden onderzocht in welke mate reeds de publieke eigendom 
in deze sector van het maatschappelijk leven aanwezig was en welke maat
regelen konden worden genomen om verdere overgang naar de publiekrechte
lijke sferen, waar dat algemeen geboden was, te bewerkstelligen. Met betrek
king tot de beurtvaart meende de minister dat de verschuiving van het vervoer 
ten voordele van de NS geen gevolg was van het ingrijpen van overheidswege. 
Wel tekende de minister aan dat de positie van de ATO ten dele van tijdelijke 
aard was, samenhangend met de bijzondere omstandigheden waarin de 
spoorwegen zich op dat moment bevonden. Zodra deze omstandigheden 
voorbij waren, diende de ATO aan een nadere analyse te worden onderwor
pen. De verhouding tussen de NS en de "wilde" vaart bij het massavervoer 
was, gezien de cijfers over 1938 en 1946, niet gewijzigd. Bovendien zouden de 
spoorwegen niet gebaat zijn met een tariefpolitiek om goederenvervoer aan 
te trekken, omdat het de spoorwegen ontbrak aan vervoerscapaciteit. De 
minister meende ook dat het onjuist was het exploiteren van buslijnen op 
tijdelijk uitgeschakelde NS-trajecten door de NS (via dochters) te laken. De 
vergunning hiervoor was van tijdelijke aard. Zodra de NS de lijnen per rail 
zou exploiteren, zou de vergunning voor de bus beëindigd worden. Uit zijn 
reacties op de beschuldigingen vanuit de Tweede Kamer jegens de spoorwegen 
en haar dochterondernemingen, bleek dat Vos niet ontkende dat op een enkel 
punt -  zoals de positie van de ATO in het goederentransport in Nederland -  
de Kamer wel gelijk kon hebben, maar dat de bijzondere omstandigheden als 
excuus moesten worden aanvaard. Het kwam er kortweg op neer dat Vos, 
vanuit zijn visie op de op dat moment geboden coördinatie in het vervoer en 
op de centrale rol die de spoorwegen daarbij konden en moesten vervullen, 
geen kwaad woord wilde horen over de spoorwegen en eigenlijk ook niet over 
haar dochterondernemingen. Het optreden van de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer, die had geleid tot vermindering van het aantal bedrijven, 
was volgens Vos in overeenstemming met de politiek van de regering vóór 
de oorlog ten gunste van krachtige streekbedrijven en ter beëindiging van de 
concurrentie tussen rail- en wegvervoer. Dat de minister van Verkeer sterk 
planmatig dacht over de inzet van geld en middelen voor het vervoer, waarbij 
aan de spoorwegen een voorname plaats was toegedacht, bleek ook uit zijn 
opmerking dat de opbouw van het verkeersapparaat harmonisch moest passen 
in het Centraal Economisch Plan, waarbij derhalve rekening moest worden 
gehouden met de plannen voor industrialisatie en met de investeringsmogelijk
heden. De noodzakelijke coördinatie in het vervoer was derhalve een onder
deel van het totale economische model voor het land. In die coördinatie,
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waarbij overheid en bedrijfsleven moesten samenwerken, speelde natuurlijk 
de bedrijfsorganisatie voor het vervoer een grote rol, die de minister wenste 
te erkennen.23 Met deze erkenning had de minister weer wat krediet ter 
rechterzijde voor zijn beleid opgebouwd. Zou de minister daarmee de Kamer, 
onder beroep op de buitengewone omstandigheden, achter zich weten te 
krijgen?

Bij de behandeling van het hoofdstuk IX.B van de (gewijzigde) begroting 
voor 1946 (Verkeer en Energie) en voor 1947 (Verkeer), met de begrotingen 
van het Verkeersfonds (ten laatsten male, zie par. II.a.6) en van het Scheep- 
vaartfonds, in de zitting van de Tweede Kamer op 12,13 en 16 december 1946 
bleek dat men vrij algemeen de minister niet volgde in diens laconieke incor
poratie van de oorlogsregelingen op vervoersgebied in het naoorlogse op 
coördinatie van de vervoerstakken gericht beleid. Op talloze gebieden sloot 
het overheidsbeleid gemakshalve maar aan op tijdens de bezetting genomen 
maatregelen en saneringen, zoals bij de belastingtarieven (zie Band B, hoofd
stuk IV, par. III.l), de ziekenfondsen (zie Band B, hoofdstuk VI, par. Ill.e) en 
de gemeentes (zie Band C, hoofdstuk IX, par. Il.b-c). Juridisch was er, gezien 
de besluiten met betrekking tot een belangrijk deel van de bestuurlijke beslis
singen uit de bezettingstijd (waaronder ook de hier betrokken uitvoeringsbe
sluiten op vervoersgebied vielen), geen verweer meer tegen deze oorlogsrege
lingen te voeren, maar politiek wel. Daarmee kon een waarschuwing aan de 
minister worden gegeven ten behoeve van herstel van bestaande of uittekening 
van nieuwe wetgeving op vervoersgebied, die de minister immers zelf in zijn 
Memorie van Antwoord had aangekondigd. De Tweede Kamer heeft dit 
moment niet laten glippen.

Op 12 december 1946 heeft mr. J. Algera (ARP) zijn Kamerrede grotendeels 
aan die oorlogsregelingen, in het bijzonder aan de sanering van het vervoers
wezen tijdens de bezetting door de Commissie Vergunningen Personenvervoer, 
gewijd. Het kwam er op neer dat hij vond dat die oorlogssanering in het 
vervoerswezen onjuist was geweest. Ook al was die sanering gedicteerd door 
zakelijke overwegingen zoals benzine- en materiaalbesparing, de sanering van 
veel busbedrijven in 1942 en volgende jaren had geleid tot de verkoop van veel 
busbedrijven voor een appel en een ei en derhalve tot veel naoorlogse wrevel. 
Hoezeer ook al jaren voor de oorlog de sanering van het vervoerswezen 
slepende was geweest en had gevraagd om een oplossing, het was volgens 
Algera onjuist geweest om onder de oorlog een duurzame rationele vervoers
voorziening te gaan opbouwen, vanwege de abnormale omstandigheden en 
vanwege de bevoegdheid daartoe, aan de Duitsers ontleend. Dat na de oorlog 
met die regelingen voor het vervoerswezen geen korte metten was gemaakt, 
was Algera een raadsel. Waarom was de WAP niet onmiddellijk hersteld? 
Verder vond Algera dat de minister met zijn toelichting op het vervoersbeleid 
meer ophing aan de oorlogsregelingen dan indertijd was bedoeld. Hij herinner
de eraan dat het Eerste Uitvoeringsbesluit van 18 juni 1940 een vergunningen
stelsel invoerde met het oog op het zo beperkt mogelijk houden van het
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Mr. J. Algera, ARP-Tweede Kamerlid, op een foto uit 1946. (Foto Gem.archief Leeuwarden)

Mr. Jacob Algera was in Wirdum (Friesl.) in 1902 in een gereformeerd milieu geboren en 
overleed in Den Haag in 1966. Na zijn rechtenstudie in Groningen werd hij ambtenaar op de 
Provinciale Griffie in Leeuwarden (1933-1937) en bij de Provinciale Bibliotheek aldaar. Van 
1935 tot in 1945 was hij -  met onderbreking door de bezettingstijd -  lid van de gemeenteraad 
van Leeuwarden voor de ARP. Als reserve-officier veldartillerie werd hij na de meidagen-1940 
geïnterneerd; als gijzelaar is hij daarna in Buchenwald en St. Michielsgestel gevangen 
gehouden. Na de bevrijding was hij 1945-1946 waarnemend burgemeester van Leeuwarden 
(zie de foto). Sedert 21 september 1937 was hij voor de ARP lid van de Tweede Kamer tot 
1 september 1952. In de Kamer was Algera woordvoerder Binnenlandse Zaken (vgl. Band C 
van de serie-Beel, hoofdstuk IX, par.II en VI.c) en Waterstaat. Naast zijn Kamerlidmaatschap 
was hij 1946-1952 lid van de Provinciale Staten van Friesland, tevens lid van Gedeputeerde 
Staten. In twee kabinetten-Drees was hij vervolgens minister van Verkeer en Waterstaat (2 
september 1952-10 oktober 1958); hij trad om gezondheidsredenen af. Als minister bracht hij 
in 1954 de nieuwe Postwet, de Aanwijzingswet PTT, de Rijkspostspaarbankwet en de wet op 
de PTT-raad tot stand, in 1958 de nieuwe Luchtvaartwet en de Deltawet (zie de vooraankondi
gingen op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk). Na zijn aftreden als minister werd hij lid 
van de Raad van State (1958-1966). Nevenfuncties: lidmaatschap van de Raad van Waterstaat 
en de Zuiderzeeraad, van de Commissie van Advies van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie; president-directeur van de Vrije Universiteit (1961-1965). Gegevens: Parlementair 
Documentatie Centrum, Den Haag.
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gebruik van benzine. Wat de minister wilde, ging hier ver over heen, zodat 
hij hier "détournement de pouvoir" aanwezig achtte. Als de minister wilde 
komen tot een bedrijfsvergunningenstelsel, dan moest hij daarvoor maar de 
wettelijke maatregelen treffen.24

Algera had datgene verwoord, wat andere Kamerleden nog maar in het kort 
behoefden te herhalen: hun onvrede over de oorlogsmaatregelen en over het 
uitblijven van de nodige vervanging van deze maatregelen. Zo vroeg Tj. Krol 
(CHU) zich af of de minister wel de wettelijke bevoegdheid bezat om, middels 
oorlogsmaatregelen, een sanering op te leggen. Het kwam hem toch wel wat 
kras voor dat de minister de organisatie van het streekvervoer dwingend 
oplegde: "Autobusondernemingen, waarvan de houders zich niet wensen in 
te passen in de streekvervoeronderneming, zijn opgezegd per medio 1948 of 
zelfs eerder, eventueel zonder uitzicht op een billijke schadevergoeding." Met 
de algemene lijn van de minister inzake de aanpak van vervoerszaken kon hij 
zich wel verenigen, maar niet met een dergelijke uitwerking zonder een 
deugdelijke rechtsgrond. Gelet ook op de positie van de ATO vond Krol dat 
de coördinatie van het vervoerswezen werd voorbereid onder het directoraat- 
generaal van een spoorwegman (d.g. van Verkeer). Het wegvervoer leek te 
worden gesocialiseerd. Dat directoraat diende derhalve te verdwijnen. Gezon
de coördinatie moest worden bereikt door verschillende inspectoraten voor 
de diverse soorten verkeer, in samenwerking met het georganiseerde bedrijfs
leven. De oud-provinciaal bestuurder (Groningen) Krol werd in zijn betoog 
nog bijgevallen door zijn fractiegenoot J. de Ruiter. Deze kwam, met talloze 
voorbeelden van "schreeuwend onrecht", op voor de oude busmaatschappijen 
en de particuliere goederenvervoerders. De Commissie Vergunningen Perso
nenvervoer was voor hem de kwade pier: "De commissie regeert in het 
vervoersbeleid dictatoriaal." Het particuliere autobusbedrijf had nog maar 33% 
van het vervoer in handen; de rest was aan de spoorwegen en haar dochter
ondernemingen gekomen. Dat de spoorwegen tijdelijk hun schade opvingen 
door middel van bustransport kon hij billijken, maar dit leek uit te lopen op 
een coördinatie die hij persoonlijk niet gewenst achtte.25 De liberaal Hacke 
hield op 13 december 1946 een soortgelijk pleidooi als dat van Algera, Krol 
en De Ruiter. Naar zijn mening dienden alle beslissingen ingevolge het onder 
Duitse bezetting ontstane vierde uitvoeringsbesluit te worden herzien en in 
afwachting hiervan alle tijdelijke vergunningen voorlopig met een half jaar te 
worden verlengd. Bij de beoordeling van de afzonderlijke gevallen dienden 
Gedeputeerde Staten -  zoals ooit voorzien in de WAP -  te worden ingescha
keld, kortom, de procedure van de WAP moest worden gevolgd. "Het is thans 
een toestand van grote rechteloosheid, die terstond moet eindigen", aldus 
Hacke. Ook ten aanzien van het goederenvervoer diende te worden ingegrepen 
om aan de dictatoriale bevoegdheden van het directoraat-generaal van het 
Verkeer een einde te maken. Het wegtransport was volgens hem in staat zelf 
coördinatie te bedrijven, zodat de politiek ten voordele van de ATO -  ooit in 
de nood van het land gerechtvaardigd geweest -  kon worden omgebogen.26
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Ook Van Dis (SGP) achtte de toestand bij het verkeerswezen op dat moment 
zeer onbillijk. Men kon toch niet zo maar particuliere ondernemers, die steeds 
een aandeel hadden gehad in het vervoerswezen, zo maar uitschakelen. De 
particuliere ondernemers dienden gehoord te worden. Bovendien leidde de 
uitschakeling van de particuliere ondernemers in het bustransport tot schen
ding van de zondagsheiliging: op de Veluwe werd vroeger nooit op zondag 
gereden, maar sedert de overname van de busonderneming door de spoorwe
gen geschiedde dat wel. Evenzo kwam Van Dis op voor het belang van de 
binnenschippers, die werden beconcurreerd door de spoorwegen die hun 
tekorten konden afwentelen op de staat.27

Zelfs van de kant van de communisten, die toch coördinatie van het vervoer 
via een vorm van nationalisatie de aangewezen weg vonden ter oplossing van 
de problemen, ondervond Vos kritiek. CPN-fractiewoordvoerder en vakbonds
bestuurder A.C. Koenen verstond onder die nationalisatie een algehele ge
dwongen coördinatie van particuliere vervoerders, als een vorm van herstel 
in hun oude positie als vervoerder, maar niet in hun oude rechten. De kans 
daarop had de vorige regering, op een moment dat het Nederlandse vervoers
wezen volgens hem rijp was geweest voor een dergelijke nationalisatie, laten 
passeren. De minister van Verkeer zat nu met de chaos. Het ging echter om 
een belangrijke zaak, want vervoer is een centrale factor in de economie van 
het land die duizenden werkgelegenheid verschaft. De communisten behoor
den dan ook niet tot hen, "die dit ministerie alleen als technisch beschouwen 
of, nog erger, menen, dat het weinig om het lijf heeft". De wijze waarop op 
basis van een bezettingsregeling bedrijven waren uitgeschakeld ten voordele 
van de NS en haar dochterondernemingen was ergerlijk. Organisatorische 
coördinatie was gewenst, daarbij moest het blijven. Die coördinatie was ook 
van vitaal belang voor het voorkomen van tariefoorlogen door het ontbreken 
van gelijkluidende lonen en arbeidsvoorwaarden in sommige sectoren van het 
vervoer. Zo was hij bang dat de concurrentiestrijd tussen de NS en de binnen
vaart uiteindelijk zou worden uitgevochten op de ruggen van degenen, die 
in loondienst van deze ondernemingstak waren. Hier lag volgens Koenen een 
taak voor de minister van Verkeer voor overleg met zijn ambtgenoot van 
Sociale Zaken.28

Was de oppositie blijkbaar eensgezind in haar afkeuring van het door de 
minister getolereerde vervoersbeleid op basis van de oorlogsregelingen, ook 
de coalitie was in de Tweede Kamer eensgezind en wel eveneens in afkeuren
de zin. Zo had de ondernemersstem binnen de fractie van de PvdA in de 
Tweede Kamer in de persoon van de oud-graanhandelaar en lid van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland J. Schilthuis (zie Band B, p. 
833) kritiek op de sanering binnen het vervoerswezen, die in de praktijk de 
spoorwegen ten goede was gekomen. Op 13 december 1946 kwam hij wel te 
spreken over de noodzaak tot coördinatie van het vervoerswezen onder 
supervisie van de overheid, onder de lof voor het herstelwerk van de NS; aan 
de andere kant vroeg hij zich af of de spoorwegen -  die in de tijd onmiddellijk
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J. Schilthuis, PvdA-Tweede Kamerlid, op een foto uit 1952. (Foto Spaamestad)

Jan Schilthuis was in een doopsgezind milieu geboren in Groningen in 1882 en overleed in 
1965 in Den Fïaag. Na de Handelshogeschool in Leipzig werd hij te werk gesteld op het 
Rotterdamse kantoor van de graanhandelsfirma Schilthuis. Na de ondergang van het oorspron
kelijke handelshuis zette hij met een broer een handelsfirma in de havenstad op. In 1920 werd 
hij gekozen in de Rotterdamse Kamer van Koophandel. In de jaren '30 kreeg hij, door zijn 
rol tussen organen van de overheid en de handel, sterke interesse voor de politiek. Op 13 juni 
1933 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de Vrijzinnig Democratische Bond; zijn Kamer
lidmaatschap -  onderbroken door de bezettingstijd, aan het einde waarvan hij deel uitmaakte 
van het Politiek Convent onder voorzitterschap van W. Drees -  zette hij na de bevrijding 
aanvankelijk voor de VDB en vervolgens vanaf 1946 na zijn politieke overgang naar de PvdA 
voort (tot 2 juli 1956). In de PvdA-Tweede Kamerfractie vertolkte hij de stem van de onder
nemers. Handelsaangelegenheden (zoals inzake de betrekkingen met Duitsland, zie Band A 
van de serie-Beel, pp.595-596; alsook: Band B, hoofdstuk V, par.III) en verkeerszaken hadden 
zijn grootste interesse. De energieke Schilthuis, begiftigd met een scherp analytisch verstand, 
was ook nog enkele jaren voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie naar het 
Regeringsbeleid 1940-1945 (1952-1954) en consul-generaal voor de Unie van Zuid-Afrika. 
Gegevens: W.F. Lichtenauer, in: BWN, dl.II, pp.498-499.
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3 hólland;»
c z e c h d s l o v a k i a

Een in de V.S. gebouwde vrachtwagen (merk: Mack) van ATO-Van Gend & Loos op weg van 
Nederland naar Tsjechoslowakije. Deze regelmatige vrachtauto-dienst tussen Rotterdam en 
Praag was voortgevloeid uit een overeenkomst tussen de Nederlandse en Tsjechoslowaakse 
spoorwegen, gevolg van de tijdelijke problemen bij de Duitse spoorwegen. Vandaar dat de 
NS-dochter ATO-Van Gend & Loos vrijwel het monopolie had op deze route aan Nederlandse 
kant -  soortgelijke situaties bestonden op de verbindingen met Zwitserland en Oostenrijk - ,  
een punt dat parlementair omstreden was. (Foto uit het archief van Van Gend & Loos, zoals 
afgedrukt in het gedenkboek van W. Visser, 150 Jaren Van Gend & Loos 1796-1946, Utrecht 
1946, p.70)
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na de bevrijding terecht volgens hem door de overheid waren gesteund -  niet 
te zeer werden ontwikkeld, ten nadele van de rol van de auto, die in de 
toekomst wel eens in het vervoer van goederen en mensen zeer groot kon gaan 
worden en economisch zeer voordelig. Als aan de spoorwegen de voorkeur 
werd gegeven uit deviezenoverwegingen, zo betoogde het PvdA-Kamerlid, 
"dan zou er echter van moeten zijn uitgegaan, dat auto's evenzeer als spoor- 
wegmaterieel, kolen, olie of elektriciteit evenzeer als benzine deviezen verte
genwoordigen, onafhankelijk, ten aanzien van de kolen, of die in of buiten 
Nederland zijn gedolven". Om te zorgen dat de afweging van de belangen 
binnen het directoraat-generaal van het Verkeer beter tot zijn recht zou komen, 
bepleitte Schilthuis dat deskundigen uit de vervoerswereld te water en op de 
weg bij het werk van dit directoraat zouden worden betrokken, een pleidooi 
dat in de Kamer algemeen toen is gehoord. Schilthuis vond ook de bevoorde
ling van de ATO onjuist. Het goederenvervoer op het buitenland via de ATO
-  vooral op Tsjechoslowakije voor driekwart en op België voor een derde in 
handen van deze NS-dochter -  had de vrijheid voor de verlader volgens hem 
te zeer beperkt. Ook bij de busbedrijven vond Schilthuis coördinatie tussen 
de goed lopende zelfstandige bedrijven beter dan alles over te laten aan de 
monopoliepositie van de NS via de dochterondernemingen. De zaak moest 
vrijer zijn en aldus kunnen leiden tot een veel grotere efficiency van het 
vervoer, juist ook via de weg. Een partijgenoot die pleit voor het vrije spel van 
de economische krachten en voor het particuliere wegvervoer met slechts een 
aanvullende en tot coördinatie stimulerende rol voor de overheid: Vos bleef 
niets bespaard.29 Dat Posthumus, eveneens lid van de PvdA-Kamerfractie, zijn 
korte bijdrage aan dit debat afsloot met een waarderend woord over de 
noodzaak en het nuttig economisch effect van een planmatig beleid, met name 
in de "dynamische aanpak van de huidige problemen door de spoorwegen", 
ondanks ook zijn kanttekeningen bij de juistheid van de spoorwegtarieven bij 
het vervoer van goederen in concurrentie met de binnenscheepvaart, moet 
voor Vos betekenisvol zijn geweest. De Delftse scheikundig ingenieur S.A. 
Posthumus (geb. 1910) zou immers door de minister worden uitgenodigd 
zitting te nemen in de Commissie Vergunningen Personenvervoer, toen deze 
commissie onder voorzitterschap (sedert de instelling ervan in 1939) van 
prof.ir. H. van Breen (in de wandeling dan ook commissie-Van Breen geheten) 
met het oog op een beter politiek en maatschappelijk draagvlak werd uitge
breid.30

Het meest uitvoerige betoog over verkeerszaken, geheel toegespitst op de 
positie van het personenvervoer ten gevolge van de oorlogsregelingen op 
vervoersgebied, leverde het KVP-Tweede Kamerlid, tevens secretaris-generaal 
van het Internationaal Christelijk Vakverbond, P.J.S. Serrarens, die al eerder 
in dit boek aan de orde is gekomen als woordvoerder van de KVP-fractie in 
de Tweede Kamer inzake het buitenlands beleid (zie Band A, hoofdstuk II, par. 
I-II). In tweede termijn zou Serrarens tenslotte met een motie op het gebied 
van het personenvervoer komen, die zonder hoofdelijke stemming zou worden
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aangenomen. Serrarens noemde de handhaving van de oorlogsregelingen voor 
het vervoerswezen onrecht, geen noodrecht. Hij wenste de minister aan te 
spreken op diens verantwoordelijkheid voor het voortduren van dit onrecht. 
De commissie-Van Breen immers had volgens hem door de omstandigheden 
"de kans gekregen, een autobusdictatuur te vestigen en zij heeft die kans 
benut". In geen enkel opzicht werd bij zijn weten naar letter en geest van de 
WAP door de commissie-Van Breen gehandeld. Zo was Serrarens verbaasd 
over de argumentatie van de commissie-Van Breen bij het verlenen van 
vergunningen voor busondernemingen, waarbij als criterium de coördinatie 
met het spoor werd aangevoerd, waar de wetgever van 1939 slechts het belang 
van een redelijke en duurzame voorziening in de verkeersbehoeften als 
criterium bij het verlenen van vergunningen had geformuleerd. Vandaar zijn 
stelling dat "de koude voor-socialisatie, die door de commissie-Van Breen 
wordt toegepast en die gebeurt in strijd met de wet, die gelden moest", geen 
dag langer mocht voortduren. Hij stelde daarom de minister voor de verlening 
van vergunningen te doen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van 
de WAP; het vierde uitvoeringsbesluit te doen vervallen en de bestaande 
tijdelijke vergunningen als vergunningen in de zin van de WAP te laten 
doorlopen; de sedert de bevrijding krachtens dat vierde uitvoeringsbesluit 
beëindigde vergunningen voor herziening in aanmerking te doen komen 
(Serrarens gaf toe dat het onmogelijk was alle vervoersbeschikkingen uit de 
bezettingstijd aan een herziening te onderwerpen). Hij liet het van het ant
woord van de minister afhangen of deze voorstellen nog nader -  zij het dan 
in de vorm van een motie -  aan de orde moesten worden gesteld.31

Vos verdedigde zich krachtig, ook al had hij pas dit departement onder zijn 
hoede en gold het Kamerbrede verwijt grotendeels het beleid van zijn voorgan
ger. Die had echter niet te maken gehad met een parlement dat over zijn 
departementaal beleid aan de hand van een begroting kon discussiëren. Dat 
is zeker de reden dat Vos de zaken wel verdedigde, maar zich ook weer niet 
al te sterk verzette tegen de wensen van de Kamer om het vergunningenbeleid 
om te buigen. Centraal in zijn verdediging stond dat gedane zaken geen keer 
moesten nemen. Alleen langs die weg immers kon de feitelijk doorgevoerde 
sanering uit de oorlogstijd en de kort-naoorlogse periode worden gered. De 
minister voelde natuurlijk niets voor een herziening van de eenmaal genomen 
beslissingen -  zelfs niet het aantal naoorlogse, dat overigens verrassend genoeg 
een climax kende ten tijde van de behandeling van dit begrotingshoofdstuk 
door de Tweede Kamer32 - ,  die het verkeersplan kon aantasten en bovendien 
de staat geld en werk zou kunnen kosten. Vos begon dan ook te stellen dat 
in 1945-1946 duidelijk uit de discussies in het parlement naar voren was 
gekomen, dat de in oorlogstijd genomen besluiten kracht van wet hadden. 
Herziening van deze besluiten zou aan de regering worden overgelaten. De 
uitvoeringsbesluiten konden niet gezien worden als Duitse insluipsels, maar 
als besluiten van Nederlandse origine, die hadden gediend om ordening te 
brengen in het vervoer ten gevolge van de moeilijkheden door de bezettings-

4058



Par.II. Verkeersaangelegenheden in het parlem ent

Foto van enkele aanwezigen op het KVP-congres van december 1948, van links naar rechts 
de voormalige voorzitter van de Tweede Kamer (onder meer in de periode-Beel) en toenmalig 
vice-premier en minister Zonder Portefeuille in het door hem geformeerde kabinet-Drees mr. 
J.R.H. van Schaik, de Belgische CVP-politicus (partijvoorzitter) A.E. de Schrijver en het KVP- 
Tweede Kamerlid P.J.S. Serrarens. (Foto Spaamestad)

Petrus Josephus Servatius Serrarens (Dordrecht 1888-De Bilt 1963) volgde na zijn HBS de 
Vormschool voor onderwijzers in Rotterdam. Door P.J.M. Aalberse in contact met de vakbewe
ging gebracht, zou hij na zijn onderwijzerschap zich in dienst stellen van de nationale 
katholieke en internationale interconfessionele vakorganisatie. Hij was geen revolutionair, 
maar wel voorstander van sociale hervormingen en onvermoeibaar strijder voor een vrije 
vakorganisatie en -  later -  voor de Europese samenwerking. In zijn functie bij het bureau van 
de R.K. Vakorganisatie schreef hij dan ook de brochure Rootnsche kinine tegen roode koorts als 
antwoord op de revolutiedreiging in 1918. Van de vervolgens ingestelde Hoge Raad van 
Arbeid werd hij namens zijn vakorganisatie lid. Van groot belang was zijn met succes 
bekroonde poging om internationaal datgene te bereiken, hetgeen nationaal niet was gelukt: 
een interconfessionele vakorganisatie mét katholieken (Internationaal Christelijk Vakverbond 
ICV, 1920). Serrarens werd er secretaris-generaal van (1920-1952); het secretariaat werd in 
Utrecht gevestigd. Serrarens brak internationaal door: hij werd lid van de Nederlandse 
delegatie (en technisch adviseur 1919-1951) naar de vanaf 1919 gehouden Internationale 
Arbeidsconferenties (zie zijn verslag van de conferentie van 1921, in 1922 in Den Bosch 
uitgegeven) en hij kwam in de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau (1934). 
(vervolg: zie ommezijde)
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(Vervolg toelichting op foto p.4059)
Zijn principiële stellingname (zie bijvoorbeeld zijn publicatie: De revolutie van het hakenkruis, 
Utrecht 1933) werd gewaardeerd. Op 1 juli 1940 werd het secretariaat van het ICV gesloten; 
het archief was tevoren door S. in Zwitserland in veiligheid gebracht. Serrarens dook onder. 
Inmiddels was Serrarens ook nationaal politiek actief geworden. Voor de R.K. Staatspartij had 
hij zitting in de Eerste Kamer 1929-1937 en voor de RKSP/KVP van 1937-1952 in de Tweede 
Kamer met een onderbreking voor de bezettingstijd en enkele weken in 1948. In 1952 verliet 
hij het ICV en de Tweede Kamer en werd -  als niet-jurist -  lid van het Hof van Justitie van 
de E.G.K.S. tot in 1958. Als specialist internationale aangelegenheden van de KVP-Tweede 
Kamerfractie heeft Serrarens zich nadrukkelijk ingezet voor de Europese integratie, zoals tot 
uitdrukking gekomen in de befaamde moties Van der Goes-Serrarens (zie Band A van de 
serie-Beel, hoofdstuk II, par.II). Hij was voorzitter van de Nederlandse raad van de Europese 
Beweging (1949-1952) en lid van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa (zie 
zijn: Romantiek en realisme in Straatsburg, Rotterdam 1950). Hij heeft verschillende publicaties 
op zijn naam staan, onder meer over het ICV. Gegevens: J.J.C. Sprenger in: Biografisch 
Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, dl.III, pp.188-191.

Mr. Josephus Robertus Hendricus van Schaik (Breda 1882-Den Haag 1962) gold aanvankelijk 
als progressief-katholiek Tweede Kamerlid, toen hij -  Kamerlid geworden in 1917 naast zijn 
advocatenpraktijk -  in 1923 behoorde tot de dissidenten binnen de R.K. Staatspartij-fractie 
inzake de Vlootwet. Later, toen hij zijn Kamerlidmaatschap onderbrak voor een ministerschap 
op Justitie in het 2e en 3e kabinet-Colijn (1933-1937), toonde hij zich al te bedachtzaam (zoals 
inzake het vluchtelingenvraagstuk) en behoudend. Als Kamervoorzitter in de periode 1929- 
1948 -  onderbroken door zijn ministerschap en de bezetting -  verwierf hij gezag, dat hem in 
staat stelde in 1948 succesvol als kabinetsformateur werkzaam te zijn. In 1952 werd hij (tot 
begin 1957) lid van de Raad van State. Gegevens: J. Bosmans, BW N, dl.III, pp.525-526.
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tijd. Gelet op de toestand van het land gold na 1945 één adagium volgens Vos 
voor het verkeer: het voorkomen van overcapaciteit. Het voorstel van Algera 
om terug te keren tot de situatie van 1940 was onmogelijk: Algera moest Vos 
dan ook het materieel van dat moment kunnen leveren. Principieel hield Vos 
bij het omstreden vergunningenbeleid voor het personenvervoer vast aan het 
uitgangspunt, dat volgens hem voor de oorlog algemeen was aanvaard: het 
totstandbrengen van streekvervoermaatschappijen. Het systeem, waarbij een 
enkele maatschappij de verbinding tussen enkele plaatsen verzorgde, zonder 
dat de passagiers een idee hadden van de mogelijkheden van verder vervoer, 
en de daarbij behorende chaos -  men denke aan de nietsvermoedende passa
gier die vanuit een station moet uitzoeken hoe hij verder vervoer kan verkrij
gen naar een niet aan de spoorwegen gelegen plaats in de tijden voor de 
oorlog en nog vele jaren daarna -  was volgens Vos duidelijk achterhaald. 
Uitgaande van de chaos voor de oorlog kon 34% op het materieel, 54% op het 
reservematerieel bespaard worden en konden 45% meer buskilometers worden 
gemaakt. Coördinatie en sanering was economisch gesproken derhalve een 
noodzaak. Vos zei het toe te juichen, "indien wij kregen een aantal streekver- 
voerondernemingen", waarbij provincies, gemeenten en de spoorwegen een 
taak en een aandeel hadden, "omdat pas door een vereniging van deze 
belangen in de vervoersmaatschappijen zelf een behoorlijk evenwicht kan 
ontstaan". Met dat criterium voor ogen voldeed de praktijk van het verkeers
beleid. De klemtoon bij Vos in zijn verkeersbeleid lag derhalve in de econo
mische noodzaak tot ordening. Een deviezenpolitiek kon in een aantal jaren 
overbodig worden, maar een investeringspolitiek zou niet kunnen worden 
ontbeerd en derhalve niet de nodige ordening. "Dit zal dan echter moeten 
gaan uit een weloverwogen wetsconstructie voor de ordening zelf", aldus 
Vos. De vraag, of deze ordening op den duur socialisatie ten gevolge zou 
hebben, hoopte de minister "in gemeen overleg met de Staten-Generaal te 
bespreken".33

Concreet wilde Vos wel tegemoet komen aan de bezwaren van een aantal 
Kamerleden tegen de toepassing van het vierde uitvoeringsbesluit, waar dit 
al te zeer afweek van de terzijde geschoven WAP. Zo zei Vos toe dat hij de 
Commissie Vergunningen Personenvervoer de aanwijzing zou verstrekken dat 
bij de volgende te behandelen zaken steeds Gedeputeerde Staten zouden 
moeten worden ingeschakeld, met stemrecht (in de WAP was inschakeling van
G.S. dwingend voorgeschreven). Inzake het beroep tegen een beslissing van 
de vergunningencommissie wees de minister erop dat in de praktijk de WAP 
werd gevolgd. De WAP kende als beroepsinstantie de Kroon, met inschakeling 
van de Raad van State; het vierde uitvoeringsbesluit stond beroep toe op de 
secretaris-generaal, hetgeen automatisch de minister was geworden, in alle 
gevallen met inschakeling van de Raad van State. De minister was bereid de 
commissie van advies uit het bedrijfsleven, die de WAP had voorzien en die 
nooit was ingesteld, alsnog in het leven te roepen en een recht van redres te 
bieden. Of de naoorlogse beslissingen inzake de vergunningen moesten
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worden herzien en of de tijdelijke vergunningen voorlopig moesten doorlopen 
naar de geest van de WAP, wenste de minister niet concreet te beantwoorden. 
Hiervan moesten de gevolgen eerst nader worden bezien. Van een stopzetting 
van de werkzaamheden van de Commissie Vergunningen Personenvervoer 
wilde Vos niets weten. Hij zag het werk van de commissie zowel onder de 
WAP als onder het uitvoeringsbesluit hetzelfde karakter hebben.34

"De ATO vormt inderdaad een van de moeilijke punten", aldus minister 
Vos in zijn antwoord op de bezwaren vanuit de Tweede Kamer tegen de gang 
van zaken rond en met deze NS-dochteronderneming in het vrachtvervoer 
over de weg. Anders dan bij het personenvervoer over de weg kon de minister 
niet terugvallen op het (gedeeltelijk) herstel van een wettelijke regeling van 
het vrachtvervoer over de weg, want die bestond nog niet. De oorlogsregeling 
was hier de norm, waardoor de positie van het ambtelijk apparaat van Ver
keer, met het vergunningensys teem voor het vrachtvervoer over de weg belast, 
oppermachtig was geworden. Wat kon de minister op de klachten vanuit de 
Kamer anders antwoorden dan met te ontkennen dat er "een soort koude of 
stille socialisatie" in het wegtransport aan de gang was? De minister verklaar
de in geval van socialisatie dit zeker "behoorlijk en openlijk aan te kondigen". 
De minister achtte het redelijk dat de spoorwegen bij gebrek aan goederen
wagons via vrachtwagens in de noden van het transport wilden voorzien. Hij 
gaf toe dat de ATO op dat moment meer materiaal had dan de NS-dochter 
voor de oorlog had. Het ging echter volgens hem om een tijdelijke zaak; 
wanneer de spoorwegen weer voldoende wagons hadden, zou over de positie 
van de ATO in het wegvervoer onderhandeld moeten worden en zouden 
beslissingen moeten worden genomen. De minister zag zeker ruimte voor het 
particuliere vrachtvervoer en voor de spoorwegen. Wel tekende hij aan dat 
men niet blind moest zijn voor de voordelen, die een goede coördinatie tussen 
spoor- en wegvervoer kon bieden. Verder ontkende Vos dat er sprake was van 
een tarievenoorlog tussen de NS en bijvoorbeeld de binnenscheepvaart. De 
spoorwegen hadden immers een gebrek aan transportmiddelen. Vos wees er 
ook op dat men zich goed moest realiseren dat de binnenscheepvaart veel 
kostbaarder was dan men dacht, aangezien de tol-, brug- en sluisgelden niet 
opwogen tegen de kosten van aanleg en onderhoud van de vaarwegen (de NS 
moesten hun eigen railnet opzetten en onderhouden), terwijl de last van de 
wachttijden in de seizoengevoelige binnenscheepvaart (afvoer landbouwpro- 
dukten) evenmin in beschouwing werd genomen. Met andere woorden: de 
kosten bij de binnenscheepvaart waren veel hoger dan men wel dacht, terwijl 
de verschillende sprekers in de Tweede Kamer juist hadden betoogd dat de 
concurrentiekracht van de binnenscheepvaart contra de NS door manipulaties 
van de kant van de NS bij de tarieven werd aangetast.35

Kon de Tweede Kamer wellicht de minister nog wel volgen in diens betogen 
ten gunste van de tijdelijkheid van het overwicht van de ATO en van de 
goedwillendheid van de spoorwegen in de vrachtvervoertarieven, dat was niet 
het geval in diens verdediging van het beleid op het gebied van de regeling
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van het personenvervoer over de weg. Te veel ondernemers waren volgens 
de critici in de Kamer door het overheidsbeleid onder en kort na de oorlog 
gedupeerd en met een schamele financiële compensatie (zeker in de oorlogs
tijd, toen vervoersondernemingen er uiteraard slecht voor stonden) afgedankt; 
te ostentatief leek de overheid volgens dezelfde Kamerleden een bepaald 
vervoersmodel (de streekvervoerder) aan de gemeenschap op te leggen, 
waarbij de schijn werd gewekt dat de procedures van de WAP als al te 
hinderlijk werden ondervonden. Serrarens (KVP) had goed begrepen dat 
minister Vos weinig had toegezegd, zoals op het punt van het laten doorlopen 
van de tijdelijke vergunningen en het herzien van de intrekking van vergun
ningen na de bevrijding. Hij diende derhalve, met enkele fractiegenoten en de 
PvdA-Kamerleden Schilthuis en Nederhorst, een motie in, die volgens Serra
rens moest worden beschouwd als een aide mémoire voor de minister, waarbij 
de Kamer zou uitspreken dat de verlening en intrekking van vergunningen 
voor het uitvoeren van autobusdiensten zo spoedig mogelijk diende te geschie
den overeenkomstig de bepalingen van de WAP en de minister werd uitgeno
digd zo spoedig mogelijk het Vierde Uitvoeringsbesluit te doen vervallen en 
intussen de bestaande tijdelijke vergunningen te laten doorlopen als vergun
ningen in de zin van de WAP (art. 12), alsook een procedure tot herziening 
van de na de bevrijding ingetrokken tijdelijke vergunningen in het leven te 
roepen.36 Het werd kennelijk aan Vos overgelaten hoe hij dit wilde organiseren; 
een dwingende datum werd niet genoemd, waardoor het voor de PvdA- 
Kamerleden mogelijk moet zijn geweest steun aan deze motie te verlenen. De 
motie was eerder een afrekening met een oorlogsrestant, waar een alternatief
-  de WAP -  voorhanden was, dan een vorm van kritiek op de minister van 
Verkeer. Schilthuis verklaarde zijn steun aan de motie uit de vrees voor de 
"monopolistische positie van de spoorwegen in het autobusbedrijf, die mij niet 
juist en ook onpraktisch voorkomt" en uit de ergernis over de wijze waarop 
de autobusbedrijven uit hun bedrijfstak waren verwijderd. Gelet op de steun 
vanuit zijn eigen politieke groepering in de Kamer voor deze motie-Serrarens, 
moet Vos begrepen hebben dat het weinig zin had het been in deze zaak stijf 
te houden. Vos verklaarde dan ook de motie "in gunstige overweging" te 
zullen nemen, mits men maar begreep dat de vergunningen ook door deze 
motie niet een onopzegbaar karakter zouden krijgen. Wanneer de indieners 
van de motie bedoelden de tijdelijke vergunningen te laten duren totdat de 
WAP weer in werking zou zijn en herziening mogelijk zou worden -  de 
Commissie Vergunningen Personenvervoer zou dan toch weer moeten oorde
len over de juistheid van de vergunningaanvrage, vakbekwaamheid en garan
ties voor de uitvoering van de dienst - ,  kon de minister daarmee instem
men.37 Hoewel aanvankelijk nog gedacht werd dat de motie zou worden 
ingetrokken na het antwoord van de minister, zoals G. Wagenaar (CPN) op 
16 december 1946 in zijn stemverklaring onthulde, werd de motie gehandhaafd 
en door alle partijen ondersteund. Zelfs Algera (ARP), die de motie niet ver 
genoeg vond gaan, meende dat met deze motie in ieder geval afkeuring werd
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uitgesproken over het oorlogsbeleid dat verdergaande doelen bij het vervoer 
dan strikt noodzakelijk met het oog op de oorlogsomstandigheden had nage
streefd, althans verwezenlijkt, zonder "de waarborgen tegen eventueel mis
bruik van bevoegdheid, die de rechtsstaat kent". De Tweede Kamer nam 
kennelijk genoegen met de uitleg van Vos van de motie, om te voorkomen dat 
men met een geheel nieuwe motie moest komen: zonder hoofdelijke stemming 
werd deze afrekening met een deel van het oorlogsverleden aanvaard.38 Aan 
deze motie is uitvoering gegeven door de indiening bij de Tweede Kamer op 
10 juni 1947 van het wetsontwerp tot intrekking van het Vierde Uitvoeringsbe
sluit van de secretaris-generaal van het departement van Waterstaat van 1 juli
1940 en het daarmee beoogde gedeeltelijke herstel van de WAP, in afwachting 
van een voorstel tot algehele herziening van de WAP dat een jaar later zou 
worden ingediend. Aan dit wetsontwerp van 10 juni 1947 zal aandacht worden 
besteed in par. II.a.3 in dit hoofdstuk.

In de Eerste Kamer was de onvrede over de concentratie achter gesloten 
deuren in het wegvervoer van personen bij de eerste confrontatie na de oorlog 
tussen regering en parlement over verkeerszaken niet anders dan in de 
Tweede Kamer. Zo constateerde Zegering Hadders (PvdV) dat de Commissie 
Autovervoer Personen eenvoudig haar concentratieplan had doorgevoerd in 
een periode, waarin de waarborgen van de Wet Autovervoer Personen niet 
aanwezig waren. Hij ontkende niet dat bij de totstandkoming van de WAP de 
gedachten in de richting van een zekere concentratie gingen, maar het proces 
was achter gesloten deuren anders verlopen dan ooit gedacht. Dat op zichzelf 
een concentratie in het autodienstwezen ter vorming van goed geleide krach
tige streekvervoersbedrijven voorop moest staan, stond voor dit Eerste Kamer
lid niet ter discussie. Tegen de wijze waarop een en ander had plaatsgevonden, 
had hij echter grote bezwaren. Een punt van wrevel bij dit Eerste Kamerlid 
bleef dat de spoorwegen op tijdelijk onderbroken trajecten met bussen reden, 
terwijl daar vaak ook streekvervoerders werkzaam waren, op basis van een 
algemene vergunning van de Commissie Autovervoer Personen van 27 
augustus 1946. Men kon dan wel aanvoeren -  zoals de minister in de schrifte
lijke stukkenwisseling had gedaan -  dat het om verschillende vervoersmarkten 
ging, maar helemaal logisch was dit allemaal niet. Zegering Hadders verdacht 
de NS ervan een verloren gegane markt te willen terugwinnen. Voor de oorlog 
namelijk was de lijn geweest dat de spoorwegen de grotere afstanden zouden 
verzorgen met snelvervoer, terwijl de streekvervoerders de tussengelegen 
plaatsen zouden aandoen. Onder de oorlog waren de spoorwegen er noodge
dwongen toe overgegaan allerlei gesloten stations weer te openen en hier en 
daar noodstations in te richten, maar deze fase was voorbij. Zegering Hadders 
wilde naar de vooroorlogse verdeling terug. Ook Kraayvanger (KVP) had 
weinig goede woorden over voor de wijze waarop de sanering in het autobus- 
vervoer was doorgevoerd. Hij had op basis van de verstrekte gegevens uitgere
kend dat 59% van het buslijnennet in handen was van de dochterondernemin
gen van de NS (43% van het net), te zamen met andere semi-overheids- en
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overheidsbedrijven. Van het restant was 14% in handen van 6 grote particulie
re bedrijven; de overige 27% was in handen van 60 kleine bedrijven. De KVP- 
senator had tegen een sanering in het autobuswezen niet zoveel bezwaar, maar 
hij had wel de indruk dat er willekeur had plaatsgevonden. Vandaar zijn 
pleidooi om er voor te zorgen dat hetgeen in de bezettingstijd is geschied, niet 
zou prejudiciëren op de nieuwe vergunningenverlening. Wanneer de WAP 
weer ging functioneren, moest daarmee rekening worden gehouden. Mochten 
uitgeschakelde ondernemingen toch niet voor een vergunning in aanmerking 
komen, dan moest deze ondernemingen recht worden gedaan. Met klem vroeg 
hij de minister er voor te waken dat de volksvertegenwoordiging betrokken 
zou worden in het debat over de opzet van het vervoer. Dat laatste punt werd 
ook door Biewenga (ARP) in het geding gebracht. Hij wilde voorzichtig zijn 
met concrete kritiek op de commissie-Van Breen, omdat hij niet de dossiers 
van de individuele beslissingen had gezien. Wel vond hij dat te lang was 
gewacht met terugkeer "tot echt Nederlandse verhoudingen", dat wilde 
zeggen de terugkeer tot de wettelijke regeling van het personenvervoer. 
Daarentegen was Van Santen (CPN) juist zeer tevreden over de verstreken 
sanering in het personenvervoer, "omdat wij hier een overwinning hebben van 
een der allerergste excessen der kapitalistische anarchie, die wij gehad heb
ben".39 Minister Vos verdedigde het werk van de commissie-Van Breen, die 
in aansluiting op de kort-vooroorlogse concentratie in het personenvervoer, 
in oorlogstijd niet anders kon handelen dan gehandeld was. Door de samen
voeging van bedrijven kon men dikwijls met veel minder materieel precies 
dezelfde verkeersbehoeften dekken, hetgeen in de bezettingstijd nu juist door 
de tekorten aan materiaal geboden was. Vos weersprak de aantijging, dat de 
commissie-Van Breen van de omstandigheden gebruik had gemaakt om haar 
plannen door te zetten. Er was zorgvuldig gehandeld en wel buiten de be
moeienis van de Duitsers en de NSB-ers. De strijd tegen het Vervoersfront had 
deze commissie zelfs in de problemen gebracht. Wel was de minister bereid 
om te bepleiten dat bij de bijzondere belastingheffing rekening zou worden 
gehouden met de vooroorlogse "goodwill" van overgenomen bedrijven bij de 
vaststelling van de vermogensaanwas. De uitvoering van de motie-Serrarens 
was in de maak, aldus de minister. Wél wees hij er op dat natuurlijk ook 
vroegere ondernemers na het herstel van de WAP een vergunning konden 
aanvragen, maar dat -  gezien de unanieme opvatting betreffende de noodzaak 
om tot streekvervoerbedrijven over te gaan -  het niet mogelijk zou zijn het 
aantal bedrijven in bepaalde gevallen uit te breiden. Concentratie zou derhalve 
niet ongedaan worden gemaakt. De vraag kon wel aan de orde komen, wie 
die geconcentreerde ondernemingen zou leiden.40

Met de Wet Gedeeltelijk herstel Wet Autovervoer Personen van 22 novem
ber 1947, die nog zal worden beschreven in par. II.a.3, was aan de motie- 
Serrarens betreffende het vergunningenbeleid inzake het personenvervoer 
zoveel mogelijk tegemoet gekomen in afwachting van de algehele herziening 
van de Wet Autovervoer Personen. Het personenvervoer (autobusdiensten;

4065



XII. Verkeer en W aterstaat

Commissie Vergunningen Personenvervoer) bleef niettemin ook bij de parle
mentaire behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1948 
het belangrijkste thema vormen, zoals zal worden uiteengezet in par. II.a.5. 
Intussen hadden de Kamers namelijk ook het wetsvoorstel tot herstel van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 moeten bespreken, dat juridisch de stok 
achter de deur was van de zozeer omstreden oorlogsregelingen op vervoersge
bied (de zogeheten uitvoeringsbesluiten). Begrijpelijk dat de Kamers in meer
derheid argwanend bleven jegens het overheidsbeleid op het gebied van het 
personenvervoer, ondanks de wettelijke regeling van het gedeeltelijk herstel 
van de WAP. Het had er alle schijn van dat de overheid haar uit de oorlogstijd 
daterende macht op vervoersgebied niet wilde opgeven.

2. De stok achter de deur: herstel Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939
De mondelinge beraadslaging van de Tweede Kamer in plenaire zitting over 

het wetsvoorstel tot bekrachtiging van het besluit tot het weer in werking doen 
treden van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 -  de Eerste Kamer zou over 
dit wetsvoorstel geen debat voeren -  viel na het debat in de Tweede Kamer 
over de begrotingen van minister Vos voor de jaren 1946 en 1947, dat was 
uitgelopen op de aanvaarding van de motie-Serrarens. De brede onvrede in 
de Tweede Kamer over het voortbestaan van de oorlogsregelingen op ver
voersgebied had zich ontladen in deze motie, waarin van de regering werd 
gevraagd om voor de regeling van het autovervoer van personen terug te 
vallen op de regels van de bestaande wetgeving (Wet Autovervoer Personen 
1939). Het genoemde wetsvoorstel kon echter moeilijk een bijdrage worden 
genoemd aan het vertrouwen van de Kamer in de toezegging van de minister 
om de oorlogsregelingen op vervoersgebied te vervangen door de nodige 
wetgeving, aangezien die oorlogsregelingen slechts konden werken met het 
sanctiesysteem van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. Aan de andere 
kant was het begrijpelijk dat de regering, in het vooruitzicht van grote proble
men op vervoersgebied (zoals in de landbouw), de mogelijkheid wilde hebben 
in een noodsituatie het nodige vervoer te kunnen vorderen en in te kunnen 
zetten. Het was aan de volksvertegenwoordiging om uit te maken in hoeverre 
de minister zijn geloofwaardigheid met deze argumentatie, gezien hetgeen bij 
de eerste confrontatie tussen met name de Tweede Kamer en de minister over 
verkeerszaken over de tafel was gegaan, bij de verdediging van dit wetsvoor
stel zou behouden of zou verliezen.

De Wet Gebruik Vervoermiddelen van 16 september 1939 (Stbl. nr. 528) 
maakte het mogelijk regels te stellen ter verzekering van het doelmatig gebruik 
van vervoermiddelen in het belang van de volkshuishouding in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar en buitengewone omstandigheden. De minister van 
Waterstaat was bevoegd regels te stellen voor de houders van vervoermidde
len voor transport van vracht over land en water ter registratie en het gebruik 
(verbod of verplichting) ervan. Overtreding van de voorschriften bij of krach
tens deze wet werd gestraft met ten hoogste één jaar hechtenis of een geldboe-
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te van 10.000 gulden (aard: overtreding). In geval van een overtreding door 
een rechtspersoon zou vervolging worden ingesteld tegen hem die tot het 
bedoelde feit opdracht gaf dan wel daarbij de feitelijke leiding had. De vier 
uitvoeringsbesluiten uit het begin van de bezettingstijd (Stbl. 1940, nrs. S. 550- 
552 en 554), die immers de genoemde wet uit 1939 tot uitvoering brachten, 
verwezen voor de strafsanctie bij overtreding ervan naar de genoemde straf
dreiging uit de Wet Gebruik Vervoermiddelen van 1939. Aangezien ten tijde 
dat de werking van deze wet moest worden verlengd (de wet was op 17 
september 1939 in werking getreden voor de duur van één jaar), het land was 
bezet, kon niet meer de hand worden gehouden aan de voorschriften voor de 
wijze van verlenging (bekrachtiging bij wet na het besluit tot verlenging). 
Vandaar dat zonder bekrachtiging bij wet deze wet van 1939 bij het begin van 
de bezetting bij besluit van de secretarissen-generaal van de departementen 
van Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Handel-Nijverheid-Scheepvaart, Land
bouw-Visserij van 29 augustus 1940 (Verordening 123/1940) tot nader order 
werd verlengd. Dit verlengingsbesluit was door plaatsing op lijst B, bedoeld 
in art. 17 van het Besluit Bezettingsmaatregelen, bij de bevrijding evenwel 
buiten werking getreden. De Londense regering had bij KB van 21 september 
1944 (Stbl. nr. E 113) de bedoelde wet van 1939 weer in werking gesteld voor 
een termijn, eindigend op 28 september 1945. De betrokken ministers in het 
kabinet Schermerhorn-Drees hebben gemeend niet onmiddellijk een verlenging 
van de werkingsduur van de wet van 1939 te moeten bevorderen, daar zij het 
niet mogelijk achtten, dat deze zonder ernstig bezwaar zou kunnen worden 
ontbeerd. Ten dele weerspiegelde zich hierin het algemeen optimisme dat 
spoedig na het puinruimen de normale verhoudingen zouden kunnen terugke
ren, waarbij de overheid geen middel achter de hand behoefde te hebben om 
in het vervoer in noodgevallen in het land in te kunnen grijpen. Bij het aantre
den van het kabinet-Beel moest evenwel worden erkend dat, aldus de Memo
rie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot bekrachtiging van het besluit tot 
het weer in werking doen treden van de betreffende wet uit 1939, "de omstan
digheden, waaronder het vervoer verkeert, nog in die mate van de normale 
afwijken, dat weder in werking treden van de wet noodzakelijk voorkomt". 
De buitengewone omstandigheden van 1939 waren niet precies dezelfde als 
die ten gevolge van de oorlog, eerder was de situatie op dat moment op het 
gebied van de vervoermiddelen nog erger dan die van 1939. Dat de regering 
de werkingsduur van de wet van 1939 had kunnen laten aflopen zonder in 
te grijpen, had vooral ook te maken met het feit dat het Militair Gezag een 
parallel vergunningensysteem kende, namelijk de Verordening Rijvergunnin
gen van de Chef van de Staf van het M.G. met eigen, niet met de wet samen
hangende, strafbepalingen. Zolang de bijzondere staat van beleg gold -  tot en 
met maart 1946 -  kon derhalve de wet van 1939 eigenlijk worden ontbeerd. 
De regering moet aanvankelijk hebben verwacht dat gedurende deze bijzonde
re staat van beleg het vervoerssysteem wel voldoende overeind was gekrab
beld. Dat laatste bleek om velerlei redenen niet het geval, zodat de regering
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na 4 maart 1946 met een probleem zat: er konden geen bindende opdrachten 
meer op vervoersgebied worden gegeven, bijvoorbeeld met het oog op het 
binnenhalen van oogsten; de bestaande voorschriften op vervoersgebied (op 
basis van de uitvoeringsbesluiten uit oorlogstijd) werden bij gebrek aan 
sancties sedertdien massaal overtreden, met name in het wegvervoer. Er 
dreigde derhalve een complete chaos. Vandaar dat op 10 augustus 1946 (Stbl. 
G 205) de regering het besluit had uitgevaardigd de Wet Gebruik Vervoermid
delen 1939 weer in werking te stellen. Het wetsvoorstel tot bekrachtiging van 
dit besluit (conform art. 8 van de wet van 1939) werd hiertoe op 24 augustus
1946, onder verantwoordelijkheid van de ministers van Verkeer, Oorlog, 
Marine en Binnenlandse Zaken, bij de Tweede Kamer ingediend. In dit voor
stel van wet werd de werkingsduur van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 
1939 tot twee jaar beperkt.41

De buitengewone omstandigheden hadden de regering er toe gedwongen 
er voor te zorgen dat bij het vervoer van regeringswege de nodige leiding kon 
worden gegeven, aldus de toelichting. De Wet Gebruik Vervoermiddelen gaf 
daartoe de nodige instrumenten. De regering kon via deze wet bindende 
opdrachten verlenen. Daarnaast wilde de regering voorkomen dat de uitvoe
ringsbesluiten op vervoersgebied, daterende uit de bezettingstijd, formeel 
zonder strafsanctie zouden zijn, waar deze vier besluiten voor hun strafsanctie 
verwezen naar die van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. De regering 
had er van afgezien om een aparte wettelijke voorziening te scheppen voor 
de strafsancties van de vier uitvoeringsbesluiten, omdat verwacht werd dat 
die besluiten op korte termijn toch zouden worden vervangen door wettelijke 
regelingen op vervoersgebied. Dat met deze toelichting de regering -  i.c. de 
verantwoordelijke minister van Verkeer -  het risico liep heftig verzet vanuit 
het parlement uit te lokken, is voor de hand liggend: de maatschappelijk zeer 
omstreden bezettingsregelingen voor het vervoerswezen leken door de stappen 
van de regering nog te worden geconsolideerd in plaats van onttakeld.42

Hoewel de Tweede Kamer zich blijkens het Voorlopig Verslag algemeen 
wel kon verenigen met het voorstel tot bekrachtiging van het genomen besluit, 
waren er nogal wat kanttekeningen gemaakt. De toelichting op het wetsvoor
stel werd te summier geacht door de een of onjuist door de ander. Zo vond 
men dat de toelichting had moeten verklaren waarom eerst was afgezien van 
verlenging van de werkingsduur van de wet van 1939 en wat de regering 
precies voor ogen had met die zogenaamde bindende opdrachten in het kader 
van de wet van 1939. De vrees voor een verder centralistisch streven in het 
vervoerswezen door de overheid werd onverbloemd uitgesproken. Verder 
werd het onjuist geacht dat de regering de buitengewone omstandigheden van 
1939 op één lijn plaatste met de schaarsteproblemen van dat moment. Het leek 
er veel op dat de overheid het afgeven van vergunningen voor andere doelein
den wenste te gebruiken dan ooit bedoeld met de wet van 1939 en de verschil
lende uitvoeringsbesluiten in oorlogstijd. Het feit dat de minister zelf volgens 
een artikel in Beroepsvervoer van 24 augustus 1946 verklaard zou hebben de

4068



Par.II. Verkeersaangelegenheden in het parlement

rijvergunningen te willen hanteren als een vorm van bed rij fs ver gunningen was 
voor verscheidene leden van de Kamer, "zonder dat de Staten-Generaal zich 
daarover hadden uitgesproken", volstrekt onaanvaardbaar. De vrees van deze 
groep Kamerleden -  waarin de leden van het rechterdeel van de oppositie 
onder aanvoering van de fractie van de ARP zijn te onderscheiden - , dat 
aanvaarding van het betrokken wetsvoorstel zou kunnen worden uitgelegd 
als het verlenen van het fiat aan het onjuist gebruik van de WAP en aan de 
nog geldende bezettingsbesluiten op vervoersgebied, was groot. Gevraagd 
werd om de gehele vervoersproblematiek met de Kamers fundamenteel te 
bespreken, waarvoor de vervanging van de bezettingsbesluiten door wettelijke 
regelingen een goede gelegenheid kon bieden.43

De Memorie van Antwoord van 10 februari 1947 was, bij een dergelijk be- 
krachtigingsvoorstel, ongebruikelijk lang. De regering had zich kennelijk ver
plicht gezien, gelet op de tamelijk fundamentele kritiek op de toelichting en 
de vele vragen en opmerkingen van algemene aard betreffende het vervoersbe
leid die ook waren gesteld, de nodige informatie aan de Tweede Kamer te ver
schaffen. Dat betrof derhalve niet alleen een nadere verklaring over de reden 
de wet van 1939 weer tot leven te wekken -  met name het aflopen van het Mili
tair Gezag en de daarmee samenhangende verordeningen op vervoersgebied - , 
maar ook en bovenal de verzekering aan de Kamer dat de regering de wet van 
1939 slechts zou willen inzetten voor de verzekering van de vervoervoorziening 
in bepaalde gevallen. Daarbij werd met name gedacht aan voorkoming of ophef
fing van stagnatie in het vervoer van belangrijke levensmiddelen of daarmee 
gelijk te stellen goederen. Verder zag de regering zich verplicht aan te kondigen 
dat werd gewerkt aan de vervanging van de oorlogsregelingen op vervoersge
bied door wettelijke regelingen, waarbij het vergunningenstelsel voor motorrij
tuigen en het vervoer van passagiers met autobussen vermoedelijk het eerst 
aan bod zou komen. De minister van Verkeer was niet bereid de teugels bij 
de hantering van het rij vergunningenstelsel op dat moment in belangrijke mate 
te laten vieren in afwachting van de verschillende wettelijke regelingen op 
vervoersgebied. Wél liet minister Vos weten dat hij de geldende richtlijnen voor 
de rijksinspecteurs van het Verkeer voor de verlening van vergunningen, die 
te veel vrijheid lieten en daardoor te veel samenhang ontbeerden, had aange
scherpt. In die zin gaf hij toe de verlening van vergunningen in het vervoers
wezen te zien als een opmaat voor een bedrijfsvergunningenstelsel in deze 
sector, waarbij de ordening dienstbaar werd gemaakt aan andere doelen dan 
centralisatie. In geen geval moest aanvaarding van het betrokken wetsvoorstel 
worden opgevat als een fiat op het onjuist gebruik van de WAP of aan de nog 
geldende besluiten uit de bezettingstijd.44

Bij de plenaire behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer op 
19 februari 1947 was het Algera (ARP) die, in aansluiting op zijn bij de behan
deling van de begroting van Verkeer voor 1946-1947 geuite ergernis over de 
toepassing van de (bezettings-)regels op vervoersgebied, in geen geval geacht 
wenste te worden zijn fiat middels steun aan dit wetsontwerp te geven aan
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de nog geldende besluiten uit de bezettingstijd. Hoewel hij tevreden was over 
de aankondiging van de spoedige vervanging van die besluiten door wettelijke 
regelingen, moest het hem toch van het hart dat het onbegrijpelijk was dat die 
vervanging zo lang moest duren. Algera bleef, juist door het uitblijven van die 
vervanging, wantrouwig: "Ik blijf het onjuist achten dat de rijvergunningen 
worden gehanteerd teneinde een coördinatie in het vervoer na te streven." Het 
uitblijven van wettelijke regelingen op vervoersgebied kon voor deze deviatie 
van de oorspronkelijke opzet van het vergunningensysteem alleen maar ruimte 
scheppen, aldus samengevat de redenering van Algera. Het ARP-Kamerlid 
bepleitte derhalve een zo kort mogelijke termijn voor de werkingsduur van 
de wet van 1939 en daarmee impliciet voor de uitvoeringsbesluiten op ver
voersgebied uit de bezettingstijd, namelijk een jaar.45

De liberaal drs. H.A. Korthals, verbonden aan de redactie van de NRC, 
toonde zich geërgerd over het lange uitblijven van de Memorie van Antwoord 
na het Voorlopig Verslag bij dit wetsontwerp, waardoor het parlement wel erg 
op afstand werd gezet ten opzichte van het genomen besluit. Wat het wetsont
werp zelf betrof, had dit Kamerlid de indruk dat de regering eigenlijk geen 
echte redenen had genoemd waarom de Wet Gebruik Vervoermiddelen weer 
moest gelden. Was er misschien sprake van dat de regering van alles vreesde 
en spoken zag? Korthals onderstreepte dat de wijzigingen in de structuur van 
het economische leven in de afgelopen halve eeuw er toe hadden geleid, dat 
de overheid een geheel andere taak had gekregen met betrekking tot het 
economische leven, een meer positieve taak. Voor de liberalen bleef echter het 
grondvereiste voor de vooruitgang de mogelijkheid voor de in de maatschappij 
werkzame krachten zich zo vrij mogelijk te ontwikkelen. De noodzaak van 
inperking van het particuliere initiatief in het algemeen belang moest men 
derhalve kunnen aantonen. Dat het parlement zich nog steeds niet had kunnen 
uitspreken over de vervoerspolitiek aan de hand van voorstellen ter wettelijke 
regeling van het vervoer en men moest doorwerken met oorlogsregelingen, 
die niet langs democratische weg tot stand waren gekomen, was Korthals dan 
ook een doorn in het oog: "Wij komen hier tot het stelsel der rijvergunningen, 
veel besproken ook in de volksmond, en dan niet op een wijze, die de hoog
heid der overheid ten goede komt." Het parlement wist volgens hem nog 
steeds te weinig over de doorgevoerde ordening in het vervoerswezen, een 
ordening die blijkens de uitlatingen van de minister nog steeds doorging. Het 
bedrijfsleven wist niet waar het aan toe was. "Daarom is wettelijke regeling 
zo spoedig mogelijk broodnodig", zo bepleitte Korthals.46

Mr. L.G. Kortenhorst (KVP) -  oud-secretaris van de vereniging van katholie
ke werkgevers, advocaat (o.m. ten behoeve van De Telegraaf, zie Band C, p. 
2072) en woordvoerder van zijn fractie voor aangelegenheden van economische 
aard -  sloot zich bij de vorige twee sprekers aan. Dat het juridisch vacuüm 
met het genomen besluit moest worden gedicht, stond voor hem buiten 
discussie. Maar de bezwaren tegen het genomen besluit, ontleend aan de 
samenhang met het vervoersbeleid van de overheid, deelde hij. In de kern ging
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Drs. H.A. Korthals, P vd V /W D - Mr. L.G. Kortenhorst, KVP-Tweede
Tweede Kamerlid (s. 20 nov. 1945). Kamerlid (s. 15 sept. 1925).

(Foto's ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 h en e)

het immers volgens hem om de herleving van uitzonderingsrecht, die zich 
moeilijk liet verenigen met de rechtsstaat: "Het gaat hier om een incidentele 
coördinatie en ordening van het vervoerswezen, om de organisatie van een 
belangrijke tak van bedrijf." Coördinatie stond echter in de visie van Korten
horst dikwijls tegenover subordinatie en dan was het gevaar niet denkbeeldig
-  de Tweede Kamer was hier blijkens de motie-Serrarens (eerder genoemd) 
buitengewoon gevoelig -  dat "aangestuurd wordt onder de mom van bedrijfs
organisatie en coördinatie naar een monopolievorming van de overheid". Met 
zoveel bevoegdheden uitgerust dreigde er snel détournement de pouvoir. In 
dit kader achtte Kortenhorst het onjuist dat de minister niet de nieuwe richtlij
nen voor de toetsing van de aanvragen voor vervoersvergunningen had 
gepubliceerd. Niet dat de minister volgens dit Kamerlid misbruik zou maken 
van de hem toekomende bevoegdheden om buiten het parlement om een 
verkeersordening door te willen voeren. Ook was Kortenhorst volgens eigen 
zeggen geen tegenstander van staatsinmenging, waar dat nodig was. Waar het 
op aan kwam was dat hij zonder noodzaak geen grote bevoegdheden aan de 
overheid wilde toestaan, zonder dat dit moest worden uitgelegd als een blijk 
van wantrouwen jegens deze bewindsman, al moet elke aanwezige in dit debat 
geweten hebben dat juist dit Kamerlid tegenover juist deze bewindsman het 
nodige wantrouwen koesterde. Hij stelde er prijs op van de minister te horen 
dat deze bereid zou zijn de werkingsduur voor de herleving van de wet van 
1939 tot een jaar te bekorten.47

Vos heeft met klem tegengesproken dat de wet van 1939 zou worden 
ingezet om tot ordening te komen. Wel bracht hij een reden in het geding, die 
nog niet was genoemd. De deviezenpositie van het land had al aanleiding 
gegeven tot het drastisch beperken van de import van vrachtauto's, hetgeen 
te gemakkelijker kon door het vrijkomen van grote hoeveelheden geallieerd 
dumpmaterieel (opgeslagen op het vliegveld Deelen, bij Arnhem). De minister 
wenste zich niettemin voor te bereiden op een noodtoestand in het vervoer, 
met name in oogsttijd en met slecht weer. Dat de strafsancties van de wet van
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1939 nodig waren om de uitvoeringsbesluiten voor het vervoerswezen te laten 
functioneren, was volgens de minister zonder meer een belangrijke reden voor 
het betreffende besluit en het daaraan gekoppelde wetsvoorstel. Hij beloofde 
echter dat de wet niet langer zou worden toegepast dan strikt noodzakelijk 
was. De minister kwam verder de woordvoerders in de Kamer tegemoet door 
toe te zeggen dat de richtlijnen voor de Verkeersinspectie met betrekking tot 
de afgifte van vervoersvergunningen zouden worden overgelegd. Aan de 
wettelijke regeling van het vervoerswezen werd gewerkt; zo lang moesten de 
uitvoeringsbesluiten uit de oorlogstijd noodgedwongen worden gehanteerd. 
Daarmee was aan het eerste gedeelte van de motie-Serrarens uitvoering 
gegeven, aldus minister Vos.48

Waren deze toezeggingen van minister Vos voldoende om het wantrouwen 
in de Tweede Kamer, met name van de coalitiepartner KVP blijkens de 
woorden van Kortenhorst, tegen deze wettelijke basis voor de herleving van 
de wet van 1939 weg te nemen? Kortenhorst wilde druk op de ketel zetten, 
teneinde de minister er toe te krijgen zoveel mogelijk de wettelijke regelingen 
voor het vervoerswezen op korte termijn te bevorderen. Vandaar zijn voorstel 
voor een amendement op de tekst van het wetsvoorstel, waardoor de wer
kingsduur van de wet van 1939 werd beperkt tot en met 31 december 1947. 
Vos, die verklaarde dat dit amendement ook een inspanningsverplichting bij 
het parlement legde, nam daarop de gedachte van het amendement over, 
onder het voorbehoud om, wanneer "het parlement of een ander onderdeel 
van de machine niet loopt in het tempo dat nodig is", alsnog een nadere 
voorziening te vragen. Bij de formele afhandeling van het wetsontwerp nam 
de minister het amendement (gesteund door acht KVP-Kamerleden) zelf over. 
Het wetsontwerp werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard.49 
De Eerste Kamer had geen reden om aan dit wetsontwerp aandacht te beste
den, noch schriftelijk, noch mondeling. Op 6 maart 1947 werd het ontwerp van 
wet zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming in de senaat 
aangenomen. De wet is vastgesteld op 8 maart 1947 (Stbl. nr. H 89).50

Bij de expiratie van de werkingsduur van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 
1939, zoals die bij de hiervoor genoemde wet (H 89) was vastgelegd, was er 
nog niet veel schot gekomen in de definitieve wettelijke regeling van het 
vervoerswezen ter vervanging van de omstreden oorlogsregelingen. Wel was 
het Vierde Uitvoeringsbesluit ingetrokken en de WAP gedeeltelijk hersteld bij 
de wet van 22 november 1947 (Stbl. nr. H 386, zie in dit hoofdstuk par. II.a.3), 
alsook het Eerste Uitvoeringsbesluit vervangen door een tijdelijke regeling van 
het personenvervoer met motorrijtuigen bij de wet van 11 december 1947 (Stbl. 
nr. H 419, zie in dit hoofdstuk par. II.a.4). Een wetsontwerp tot regeling van 
het vervoer van goederen met vrachtauto's was op 31 oktober 1947 bij de 
Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Wetsontwerpen tot herziening van de 
WAP en ter regeling van het vrachtvervoer over water moesten nog worden 
ingediend. Er was derhalve toch wel wat wetgevende arbeid op verkeersge
bied afgerond, maar niet die fundamentele regelingen voor het vervoer,
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waarbij het parlement alle gelegenheid zou hebben gehad met de minister aan 
de hand van de nodige wetsvoorstellen en toelichtingen over de richting in 
het vervoersbeleid te discussiëren, Hoe zou het parlement dan reageren, 
wanneer de regering zou moeten voorstellen de werkingsduur van de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen te verlengen om het juridisch kader van het ver
voerssysteem niet krachteloos te laten zijn?

Bij Besluit van 29 december 1947, nr. 20 (Stbl. nr. H 460), werd bepaald dat 
de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 met ingang van 1 januari 1948 weer 
in werking trad. Op 9 januari 1948 werd bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel 
ter bekrachtiging van dit Besluit ingediend met de bepaling dat de betrokken 
wet ten hoogste voor de tijdsduur eindigende op 31 december 1948 in werking 
zou zijn. De regering moest, om voor de geldende regelingen ten aanzien van 
de sancties geen vacuüm te laten ontstaan, gebruik maken van het hiervoor 
aangehaalde voorbehoud van minister Vos bij de beperking van de looptijd 
van de wet van 1939 tot 1 januari 1948. Hoewel de voorbereiding van de wette
lijke regeling van het vervoerswezen gevorderd was, "is het toch niet mogelijk 
gebleken, binnen de gestelde termijn tot invoering te geraken".51 Blijkens het 
Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer bleek men zich algemeen te kunnen 
verenigen met het voorstel van wet. Aan de onvrede over de hantering van 
het vergunningensysteem op basis van de oorlogsregelingen voor het vervoers
wezen of aan het mogelijk misbruik van de overheid van de bevoegdheden 
op basis van de wet van 1939 werd geen letter gewijd.52 De Kamer moet over
tuigd zijn geweest van het oprechte voornemen van de regering de oorlogs
regelingen te willen liquideren, waarvoor de genoemde wetgeving in 1947 en 
het wetsvoorstel betreffende het vervoer van goederen over de weg voldoende 
bewijs hadden geleverd. De gestelde datum was als inspanningsdatum bedoeld, 
niet als resultaatsverplichting. Uit deze houding van de Kamer sprak tenslotte 
ook het nodige vertrouwen in minister Vos zelf, hetgeen hem echter niet heeft 
overgehaald op zijn overwegingen omtrent zijn loopbaan als minister bij de 
wisseling van de wacht in het kabinet terug te komen. Het betrokken wetsont
werp werd op 17 februari 1948 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming door de Tweede Kamer aanvaard; de Eerste Kamer aanvaardde het 
op 2 maart 1948. De wet is vastgesteld op 3 maart 1948, Stbl. nr. I 81.53

De Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 heeft nog langer moeten dienen dan 
tot 31 december 1948. Pas met de Wet Goederenvervoer Binnenschepen van 
1 november 1951 (Stbl. nr. 472) was de wettelijke regeling van het vervoer over 
de weg en over het water afgerond en waren de uitvoeringsbesluiten uit de 
oorlogstijd eigenlijk uitgediend. De invoering van de zogeheten grondwet voor 
het vervoer was echter afhankelijk van een reeks uitvoeringsbesluiten, terwijl 
voor de internationale binnenvaart nog nadere regels moesten worden getrof
fen. Pas toen dit alles rond was behoefde niet meer te worden teruggevallen 
op de bedoelde wet van 1939 als juridisch vangnet voor (een van) de uitvoe
ringsbesluiten op vervoersgebied uit de oorlogstijd. Aldus kon de Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939 definitief op 15 februari 1954 expireren.54
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3. Gedeeltelijk herstel Wet Autovervoer Personen: uitvoering van de motie-Serra- 
rens?

De motie-Serrarens, die op 16 december 1946 in de Tweede Kamer naar 
aanleiding van de behandeling van de begrotingen van Verkeer voor 1946 en 
1947 met algemene stemmen was aangenomen, had uitgesproken dat de 
verlening en intrekking van vergunningen tot uitoefening van autobusdiensten 
ten spoedigste dienden te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de 
Wet Autovervoer Personen (WAP), die door een -  ook na de oorlog nog 
bestaande -  oorlogsregeling (het Vierde Uitvoeringsbesluit van 1 juli 1940) was 
vervangen. De Tweede Kamer, die zich in deze eerste confrontatie over het 
verkeersbeleid na de bevrijding geërgerd toonde over het wel zeer rigoureuze 
en centralistische vergunningenbeleid onder dit oorlogsbesluit, nodigde de 
minister uit dit besluit te doen vervallen en intussen de bestaande tijdelijke 
vergunningen te laten doorlopen als vergunningen in de zin van art. 12 (om
trent aanvragen om vergunning) van de WAP (derhalve vergunningen voor 
een bepaalde en algemeen bekend gemaakte termijn) en voor de tijdelijke 
vergunningen, die na de bevrijding waren ingetrokken, een procedure van 
herziening in het leven te roepen.

Met de indiening op 10 juni 1947 bij de Tweede Kamer van het wetsontwerp, 
dat het Vierde Uitvoeringsbesluit van 1 juli 1940 introk en alle krachtens dat 
besluit verleende vergunningen voor vervallen verklaarde (alsook alle ingevolge 
dat besluit ingestelde beroepen buiten behandeling stelde) en de WAP van 1939
-  zij het met overgangsbepalingen en slechts gedeeltelijk -  herstelde, kwam 
de regering zoveel mogelijk aan de genoemde motie-Serrarens tegemoet. De 
regering had met de intrekking van het Vierde Uitvoeringsbesluit niet willen 
wachten tot de herziening van de WAP, zodat slechts een gedeeltelijk herstel 
van de WAP mogelijk zou zijn. Anders dan gevraagd werd in de motie-Serra
rens heeft minister Vos blijkens de toelichting op het wetsontwerp geen reden 
gezien om de bestaande tijdelijke vergunningen, via het uitvoeringsbesluit 
gegeven, te laten doorlopen als vergunningen in de zin van de WAP. Wel had 
minister Vos begrepen dat Serrarens c.s. de bedoeling hadden om te vragen 
naar bestendiging van de bestaande toestand onder de regels van de WAP. 
Vandaar dat de verleende vergunningen, op of omstreeks 13 december 1946 
(de dag van de indiening van de motie-Serrarens) uitgeoefend of uitgevoerd 
overeenkomstig een door een rijksinspecteur van het Verkeer goedgekeurde 
dienstregeling, konden worden voortgezet als tijdelijke vergunningen, door 
of vanwege de minister van Verkeer en Waterstaat ambtshalve verleend. Deze 
tijdelijke vergunningen werden geacht vergunningen krachtens de WAP te zijn, 
zij het zonder de bij de WAP vastgelegde beroepsmogelijkheid gezien de 
automatische toekenning van deze tijdelijke vergunningen. De minister zou 
bevoegd zijn in bijzondere omstandigheden de vergunningen te wijzigen of 
in te trekken. Behoudens deze mogelijkheid zouden deze tijdelijke vergunningen 
op basis van de toestand van 13 december 1946 ongestoord blijven, totdat in 
het kader van de WAP beslist zou zijn over de aanvragen voor definitieve
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vergunningen. Binnen drie maanden na het inwerkingtreden van de beoogde 
wet moesten namelijk zowel gegadigden als de houders der vergunningen de 
procedure op grond van de WAP hebben ingeleid door het doen van een 
aanvraag om vergunning voor het betrokken traject; zou een dergelijke aanvraag 
niet zijn ingediend, dan volgde intrekking van de vergunning. Beroep was in 
dit geval ongewenst, teneinde te vermijden dat tijdelijke vergunningen een 
blijvend karakter zouden krijgen, alsook onnodig, omdat de ondernemers door 
een simpele aanvraag het beroepsrecht langs die kant konden verwerven.55

De Tweede Kamer toonde zich blijkens het Voorlopig Verslag van 1 juli 
1947 in het algemeen tevreden met het wetsvoorstel, al bleef er wel wat te 
wensen en te vragen over. Zo hebben enige leden de aandacht van de regering 
gevraagd voor het deel van de motie-Serrarens, waarbij om een herzienings
procedure voor de na de bevrijding ingetrokken vergunningen werd gevraagd. 
Tegen deze opmerking, vermoedelijk uit KVP-hoek, hebben andere Kamerle
den (PvdA-fractie?) ingebracht, dat een dergelijke herziening, hoe nuttig ook 
om mogelijke onrechtvaardigheden nader te toetsen, niet mocht leiden tot 
frustratie van het tot dan toe overeenkomstig de strekking van de WAP 
gevolgde beleid van coördinatie en concentratie van autobusondernemingen 
in grote gewestelijke eenheden. Enkele Kamerleden merkten op dat uit ver- 
voerderskringen de klacht was geuit dat na 13 december 1946, de dag van de 
motie-Serrarens, de commissie-Van Breen was doorgegaan met het doen 
overgaan van autobuslijnen aan de NS. Daartegenover hebben enkele andere 
Kamerleden de directe of indirecte zeggenschap van de NS in de bediening 
van de trajecten, die met de exploitatie van de spoorwegen in nauw verband 
stonden, onvermijdelijk genoemd. In de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer van 30 juli 1947 heeft minister Vos verklaard dat, aangezien 
de nieuwe vergunningverlening met de waarborgen van de WAP omkleed zou 
zijn, voor een herzieningsprocedure geen reden was: herstel van gedupeerde 
autobusondernemers was mogelijk door het indienen van een nieuwe aan
vraag. In de Toelichting op het wetsontwerp was al verklaard dat bij de 
behandeling van aanvragen ook de gronden, waarop beroep was ingesteld 
tegen verschillende ingevolge het Vierde Uitvoeringsbesluit genomen beschik
kingen, opnieuw in beschouwing zouden worden genomen (op nog aan
hangige beroepen zou uiteraard geen beslissing meer worden genomen). De 
minister kwam de critici in de Kamer in zoverre tegemoet dat hij weliswaar 
de coördinatie en de concentratie van autobusondernemingen in bepaalde 
gebieden wenselijk achtte, maar toch ook ruimte liet dat bij de algehele 
vernieuwing van de vergunningen de accenten iets anders werden gelegd en 
ruimte zou worden gelaten voor ontplooiing voor het lokale en gewestelijke 
initiatief en voor afstemming op lokale behoeften en omstandigheden. Verder 
nam Vos de commissie-Van Breen in bescherming, die volgens hem na de 
bewuste datum geen beslissingen meer had genomen in principiële zaken, 
maar slechts had gehandeld in dringende gevallen, in hoofdzaak van gemeen
telijke aard. Van overdracht van lijnen aan de NS was geen sprake geweest
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in de betrokken periode sedert december 1946. Wél verklaarde Vos er voor 
te willen blijven waken, dat het behoud van de in het grote vervoersgeheel 
onmisbare spoorwegexploitatie werd bedreigd "door ontoelaatbare vervoers- 
aftapping door autobusdiensten".56

Bij de behandeling van het wetsontwerp tot gedeeltelijk herstel van de WAP 
in de plenaire zitting van de Tweede Kamer op 10 september 1947 besprak 
Maenen (KVP) de vervoerspolitiek in algemene zin niet, daar Serrarens dit bij 
de behandeling van de begroting van minister Vos had gedaan. Hij leverde 
vooral kritiek op het optreden van de commissie-Van Breen onder en kort na 
de oorlog. Er was volgens Maenen concentratie doorgevoerd, waar slechts 
coördinatie geoorloofd was geweest. Aldus was naar zijn mening het particu
lier initiatief geremd en de ondernemingsgeest gefnuikt. In dit kader vroeg 
hij zich af of dezelfde commissie-Van Breen nog wel kon fimctioneren, aange
zien tegen haar veel wantrouwen bestond (over het beleid van deze commissie 
na de aanneming van de motie-Serrarens had Serrarens zelf aan de hand van 
enkele voorbeelden nog op 17 maart 1947 de nodige vragen aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat gesteld, die overigens had gesteld dat de commissie 
in de geest van de WAP en volgens de bedoeling van de motie had gehan
deld). Bovendien had hij enige argwaan jegens de minister, die in de Memorie 
van Antwoord niet bepaald afstand had genomen van hetgeen op vervoersge
bied was geschied en nog gaande was. Aan de andere kant verdedigde 
Maenen het wetsontwerp, dat volgens hem strookte met de door de minister 
zelf gegeven interpretatie van de motie-Serrarens, namelijk dat de motie 
betekende dat de vergunningen niet langer zouden duren dan totdat de WAP 
weer in werking was getreden, met de daarbij behorende wettelijke voorschrif
ten voor de afgifte van vergunningen. De Commissie Vergunningen Personen
vervoer, die ook volgens Maenen voort diende te gaan met haar arbeid totdat 
onder nieuwe vigeur wellicht iets anders zou zijn gevonden (bijvoorbeeld bij 
de herziening van de WAP), moest zich wel volgens dit Kamerlid niet gebon
den weten aan het tijdens de bezetting gevoerde beleid en evenmin aan de 
krachtens de oorlogsregeling genomen besluiten. De particuliere ondernemers 
dienden in deze visie niet te worden achtergesteld bij overheids- of semi- 
overheidsbedrijven. Gehandeld diende te worden in de geest van de WAP van 
1939. Maenen noemde in tweede termijn doublures in het autobus verkeer fout, 
maar wenste wel op te komen voor ondernemers die van oudsher een bepaal
de lijn in exploitatie hadden en waren (en werden) geconfronteerd met het 
streven naar een streekvervoersbedrijf.57

Had Maenen voor zijn groepering een voorwaardelijke steun aan het 
wetsontwerp geformuleerd, Schilthuis (PvdA) kon in de Kamer zonder meer 
steun voor het wetsontwerp toezeggen. Anders dan Maenen zag hij de concen
tratie in het geregeld busvervoer als zeer positief en wenselijk. Hij steunde 
derhalve het beleid tot vorming van streekvervoersbedrijven. Zo er al fouten 
waren gemaakt, konden die bij de nieuwe vergunningenronde worden recht 
gezet. Wel oefende hij kritiek uit op de concentratie via dochterondernemingen
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van de NS, omdat in dat geval niet altijd het belang van de streek was ge
diend, maar dat van de spoorwegen.58

Vanuit de oppositiebanken klonken kritische geluiden, veelal over het in 
het verleden gevoerde beleid, die het wetsontwerp zelf niet in gevaar hebben 
gebracht. Algera (ARP) hield het langste betoog. Hij verklaarde het wetsont
werp te kunnen steunen. De behandeling van dit wetsontwerp bood volgens 
hem een goede gelegenheid van gedachten te wisselen over de vervoerspoli- 
tiek, in dit geval het autobusvervoer, waarbij hij de concentratiepolitiek ten 
behoeve van de vorming van streekvervoersbedrijven onder vuur nam. Naar 
zijn mening was dat nooit de bedoeling geweest van de WAP. Zo er al streek
vervoersbedrijven moesten komen -  hij was daar op zichzelf geen tegenstander 
van - , dan moesten die volgens hem worden gevormd op de basis van een 
wet, die voorwerp was geweest van een debat in het parlement. De onder de 
oorlog min of meer afgedwongen concentratie was in de optiek van Algera 
fout, zoals ook de Raad voor het Rechtsherstel had uitgesproken. Alleen 
vrijwillig aangegane concentratie-overeenkomsten konden op dat moment door 
de beugel. De Landelijke Bond van Autobusondernemers had in deze zin een 
voorstel gelanceerd en dat werd door Algera warm aanbevolen. Dat Algera 
dan ook een voorstander was van een algehele herzieningsprocedure, was dan 
ook geen verrassing. In dit kader was het begrijpelijk dat Algera met enige 
argwaan de bepalingen in het wetsvoorstel had gelezen om het beroep bij de 
toekenning van de tijdelijke vergunningen (sedert december 1946) uit te sluiten 
en de minister de mogelijkheid te geven in deze vergunningen in te grijpen. 
De beschuldiging was duidelijk: wenste de minister niet uitwegen te hebben 
om zijn vervoerspolitiek toch door te voeren? Overigens vond Algera dat het 
ontwerp moest worden aanvaard, maar dat bij de nieuwe concessieverlening 
de commissie-Van Breen zich had te onthouden van een gedwongen concentra
tie terwille van het streekvervoer, zolang dat niet bij wet behoorlijk was 
geregeld. Voor dat laatste diende de minister volgens hem zorg te dragen. De 
Ruiter (CHU) wenste van de minister te horen dat het kleine restant aan 
ondernemers in het passagiersvervoer over de weg zou worden gespaard en 
dat de commissie-Van Breen haar concentrerend werk zou staken totdat de 
WAP weer volledig in werking zou treden. Van Dis (SGP) vroeg om een betere 
inachtneming door de busbedrijven van de Zondagswet. Bierema (PvdV) 
drong aan op goede kansen voor de particuliere vervoerders bij de toekenning 
van vergunningen. Er diende volgens hem niet alleen naar de NS-ondernemin- 
gen gekeken te worden, een thema dat ook door Algera en De Ruiter was 
aangesneden. De communist J.H.C. Spijkers, eertijds werkzaam in het textielbe
drijf en functionaris bij zijn partij, onderschreef de klacht over de mogelijke 
bevoordeling van de NS. Spijkers sloot zich ook op het punt van de verdedi
ging van het particulier initiatief in het busvervoer aan bij de rechterzijde van 
de Kamer. Hij sprak er zelfs over dat door het uitblijven van een behoorlijke 
revisie van het vergunningenbeleid op basis van het Vierde Uitvoeringsbesluit 
het vertrouwen van de particuliere ondernemingen in het overheidsbeleid
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alleen maar geschokt kon zijn. Hij besloot zijn bijdrage aan dit debat dan ook 
met een pleidooi voor een coördinatie in het vervoerswezen "met inschakeling 
van de particuliere vervoersondernemingen". Een kleine pesterij om de meest 
bekende plan-socialist uit zijn schulp te krijgen? In ieder geval had de CPN- 
Kamerfractie, op een moment dat met name door de Indië-kwestie (eerste 
politiële actie, zomer 1947) de kloof tussen de CPN en de overige politieke 
groeperingen was verdiept, een opmerkelijk standpunt ingenomen.59

Vos had het in zijn antwoord gemakkelijk. Hij constateerde dat in de Kamer 
tegen de algemene strekking van het wetsontwerp zelf geen bezwaar bestond. 
In zoverre de historie van de bezettingstijd op vervoersgebied was opgerakeld, 
wenste hij naar het debat in de Tweede Kamer over zijn begroting in december 
1946 te verwijzen en het oog verder te richten op de toekomst. Wel was de 
minister openhartig in zijn stellingname over de toekomst van het passagiers
vervoer over de weg op korte en lange termijn. Voor de korte termijn heeft 
hij de Kamer voorgehouden dat het beleid van de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer, hoezeer ook in de nieuwe en uitgebreide samenstelling niet 
gebonden aan haar eigen beleid in oorlogstijd, niettemin bij haar beleid inzake 
de kwestie van de concentratie mede beheerst zou blijven door het gebrek aan 
materieel, zoals in de oorlogstijd. De deviezen- en materialenpositie zou onge
twijfeld bij de beslissingen een rol moeten spelen. Voor de lange termijn hield 
hij persoonlijk vast aan de stelling dat "de ontwikkeling, die wij hebben gehad, 
blijvend zal leiden tot streekvervoersbedrijven", waarbij de spoorwegen en de 
streek samen het streekvervoer zouden verzorgen. De vraag naar coördinatie 
was er derhalve volgens hem wel mede een van onderlinge samenwerking in 
de ondernemingen zelf. Voor een dergelijke samenwerking stonden de spoor
wegen, volgens de minister op grond van zijn ervaringen in het overleg met 
de directie van de NS, open. Van een overwicht van de spoorwegen kon 
volgens de minister niet zonder meer worden gesproken: van de 69 streek- 
vervoersondememingen was een derde in particuliere hand, een derde in 
handen van de NS en een derde als "gemengd" (overheid/semi-overheid) aan 
te merken. In het concept van de minister paste het natuurlijk niet om de 
sanering van het aantal busbedrijven ten gunste van het streekvervoer on
gedaan te laten maken door allerlei revisieprocedures over de genomen beslis
singen in te voeren, ook al had daar de motie-Serrarens voor een bepaalde 
groep om gevraagd. De minister meende dat de toetsing door de commissie- 
Van Breen van de aanvragen voor vergunningen voor alle trajecten volgens 
het plan van dit wetsvoorstel voldoende mogelijkheden tot correctie bood. Aan 
de andere kant had de minister al laten doorschemeren waarmee de commis
sie-Van Breen rekening had te houden, zodat in de Tweede Kamer het gevoel 
moet zijn ontstaan dat de bewindsman met de ene hand gaf om met de andere 
hand terug te nemen. Dat moet nog zijn versterkt, toen hij liet weten voor 
kleine ondernemers alleen nog een kans te zien als specialisten in bepaalde 
vormen van groepsvervoer, maar dat zij in het streekvervoer zouden moeten 
opgaan in streekvervoersbedrijven.60
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Tegen de inzet van de WAP voor de vorming van streekvervoersbedrijven, 
zoals Vos had mogelijk geacht en bepleit, verzette zich Anema (ARP) in 
tweede termijn: daarover had het parlement te beslissen. Daarom stelde hij een 
aparte regeling voor het streekvervoer bij de herziening van de WAP voor, 
zodat dit onderwerp kon worden besproken en de resultaten ervan hun 
weerslag konden vinden in de formulering van de wet. Vos was in beginsel 
hiervan geen tegenstander, maar zag toch niet goed hoe over de vorming van 
het streekvervoer de wet regels kon bevatten. In het kader van de argwaan 
van Algera jegens deze minister paste de strijd over de tekst van het eerste 
artikel van het wetsontwerp, waarbij beroepsprocedures op grond van het 
Vierde Uitvoeringsbesluit gestart en nog in behandeling, buiten behandeling 
zouden worden geplaatst. Algera, met steun van leden van zijn eigen fractie 
en die van de CHU en PvdV, stelde bij amendement voor deze toevoeging te 
schrappen. Afwerking van deze beroepen zou, volgens Vos, tot niets anders 
kunnen leiden dan tot een vermeerdering van de hoeveelheid werk, zonder 
dat de rechtstoestand daarmee verbeterd zou zijn. Diegenen, die onder de 
oorlog of kort na de oorlog hun vergunningen waren kwijtgeraakt, zouden 
door het winnen van hun beroep immers zeker niet in staat zijn een lijn te 
gaan bedienen door het gebrek aan materieel, terwijl het inmiddels uitgekeerde 
schadegeld in geval van een succesvol beroep zou moeten worden terugbe
taald, zo moet men hier de minister aanvullen. Deze meende dat pas bij de 
aanneming van de herziening van de WAP de rechtstoestand van de betrokken 
ondernemers aan de orde kon komen. Vos ontried het betrokken amendement, 
waarin de Kamer hem volgde met 43 stemmen tegen en 23 stemmen (ARP, 
CHU, PvdV, SGP en CPN) voor. Het wetsontwerp werd vervolgens zonder 
hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aanvaard.61

Nadat in de schriftelijke fase van behandeling van dit wetsontwerp door 
de Eerste Kamer was gebleken dat het amendement-Algera bij verschillende 
leden veel waardering had ondervonden en verder de concentratiepolitiek 
sedert de oorlogstijd door verschillende groeperingen onjuist werd geacht, kon 
het niet uitblijven dat bij de debatten in de senaat over dit wetsontwerp op 
19 november 1947 verleden en heden op vervoersgebied nogmaals in den 
brede aan de orde werden gesteld.62 Kraayvanger (KVP) en Biewenga (ARP) 
hielden zo hun bedenkingen tegen de concentratiepolitiek in het vervoer. 
Kraayvanger vroeg dan ook om de toezegging dat alle vroegere vergunning
houders als eerste aanvragers zouden worden beschouwd. Met klem drong 
hij aan op een zo spoedig mogelijk te houden parlementair debat over de 
gewenste vervoerspolitiek, omdat hij weinig vertrouwen had in de commissie- 
Van Breen. Het was hem het liefst, wanneer de minister de indiening van het 
wetsontwerp tot wijziging van de WAP zodanig zou bespoedigen, dat de 
afhandeling was geschied voordat de commissie-Van Breen op de aanvragen 
om concessies zou hebben beslist. Bij die gelegenheid zou dan naar de gedach- 
tengang van Kraayvanger de vervoerspolitiek en derhalve de richtlijnen voor 
de commissie-Van Breen kunnen worden besproken: "De minister moge er
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zich ernstig van bewust zijn, dat de ervaring met de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer opgedaan, vraagt om de grootst mogelijke openbaarheid en 
gelegenheid tot discussie, ten einde de onrust, die in vervoerskringen heerst, 
te kalmeren en elk gevoel van dictatoriaal optreden en rechtsonzekerheid te 
vermijden." Daarbij tekende Kraayvanger vast voor zijn politieke groepering 
aan dat de term "concentratie" uit den boze was. Ook A.W. Biewenga (ARP), 
landbouwer en bestuurder in verschillende landbouworganisaties, was nieuws
gierig naar de zienswijze van de minister op de gewenste eindtoestand in het 
Nederlandse vervoer. De mening van de minister, dat de WAP ook concentra
tie op het oog had, wenste hij slechts voor de vooroorlogse "wilde" buslijnen 
te accepteren. Dat het amendement-Algera in de Tweede Kamer niet was 
aanvaard, betreurde hij. Hij verklaarde niettemin het wetsontwerp te steunen.

A.W. Biewenga, ARP-Eerste Kamerlid (s. 7 nov. 1946).
(Foto ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 g)

Dat Kramer (PvdA) achter het wetsontwerp zei te staan, was niet verwonder
lijk. Wél was het opmerkelijk dat ook Kramer vond dat de minister iets moest 
zeggen over de richtlijnen bij het verstrekken van vergunningen en over de 
wijze waarop de coördinatie en het personenvervoer per autobus zouden 
worden geregeld, alsook over de regeling van het streekvervoer en de wijze 
waarop de mogelijk noodzakelijke naasting van maatschappijen zou worden 
voltrokken.63

Vos was niet van plan tegemoet te komen aan de wens van senator Kraay
vanger om de sedert het Vierde Uitvoeringsbesluit weggesaneerde ondernemers 
in het personenvervoer voorrang te verlenen bij het verlenen van vergun
ningen. Uit zijn toelichting op zijn standpunt bleek dat hij een dergelijke 
voorrang ook een economische achteruitgang vond, omdat hij ervan uitging 
dat de sanering in het vervoer gewenst was: "Ik meen ook, dat dan de wet, 
wat haar bedoelingen betreft, geweld zou worden aangedaan." Kortom: de lijn 
van de WAP was ook onder de oorlog keurig aangehouden en er was geen 
reden tot excuses. Bovendien: ieder had het recht -  ook diegenen die in beroep 
waren gegaan -  om weer van voren af aan een concessie aan te vragen bij de 
commissie-Van Breen, aldus de minister. Die commissie was tamelijk zelfstan-
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dig en Vos zei toe dat in het wetsontwerp tot herziening van de WAP de 
commissie instructies moest kunnen krijgen van de minister. De rol van de 
minister beperkte zich immers volgens de oude wet tot de betrokkenheid bij 
het beroep op de Kroon onder advies van de Raad van State. Vos meende dat 
in de toekomst na invoering van de herziene wet WAP de richtlijnen voor de 
bedoelde commissie voorwerp van debat in het parlement zouden moeten zijn. 
Aan de andere kant was er op dat moment het vacuüm, waarin de commissie- 
Van Breen toch volgens een bepaalde visie de vergunningen verleende: name
lijk die van de oorspronkelijke opstellers van de WAP voor de oorlog, te weten 
de weg van de sanering. Daarom was ook Vos zo eerlijk door te stellen dat 
de streekvervoersondememing, economisch en sociaal, de meest aangewezen 
wijze van werken was in dit deel van het vervoer en in lijn met het beleid 
sedert de invoering van de WAP. Daarnaast had hij als standpunt dat, waar 
de spoorwegen de treinenloop zouden hervatten, de autobusdiensten van de 
NS zouden moeten vervallen. Er zou dus ook ruimte komen voor die streek- 
vervoersondernemingen. De minister was van plan zijn mening over het 
vervoer aan de commissie-Van Breen bekend te maken, hetgeen hij in overeen
stemming achtte met de wet. Men heeft de indruk dat de commissie-Van Breen 
wel degelijk in de concentratielijn, zoals de minister die op het oog had, is 
verder gegaan, ook al omdat andere wegen nauwelijks begaanbaar waren. De 
ergernis over het beleid in het verleden was in ieder geval via de behandeling 
van dit wetsontwerp in het parlement de ruimte gegeven. De minister zei 
tenslotte toe het wetsontwerp tot herziening van de WAP zo snel mogelijk in 
te dienen, maar deze belofte van 19 november 1947 werd pas ingelost op 16 
juni 1948. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming in de Eerste 
Kamer aanvaard. De wet is vastgesteld op 22 november 1947, Stbl. nr. H 386.64

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp tot herziening van de 
WAP heeft inderdaad geleid tot een duidelijke meningsvorming ten gunste 
van het streekvervoersbedrijf. Ook wist de Tweede Kamer bij amendement de 
minister te verplichten tot het verstrekken van richtlijnen aan de Commissie 
Vergunningen Personenvervoer bij AMvB, hetgeen openbaarmaking insloot. 
Nadat de Wet Herziening WAP was vastgesteld op 24 november 1949, Stbl. 
nr. J 510, werden de richtlijnen voor de commissie-Van Breen uitgevaardigd 
bij KB van 23 augustus 1950, Stbl. nr. K 373. Die richtlijnen gingen uit van het 
vervoerswezen als een eenheid, waarbij concurrentie tussen verschillende 
vervoermiddelen of vervoerstakken moest worden voorkomen, allereerst door 
vrijwillige onderlinge samenwerking. Meer behoefde ook eigenlijk niet te 
worden vastgelegd, want de vorming van streekbedrijven was inmiddels 
vrijwel voltooid.65

4. De klachten uit de Kamers en de wettelijke regeling van het vergunningenstelsel 
motorrijtuigen

Zoals in de Inleiding op dit hoofdstuk beschreven, waren aankoop en 
gebruik van motorrijtuigen (auto's; motoren) aan een rigoureus vergunnin-
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gensysteem onderworpen. De armoede van het land deed zich met name op 
dit terrein na de oorlog zichtbaar gelden. Het aankoopvergunningenstelsel was 
gebaseerd op de Distributiewet-1939 en het Besluit Regeling In- en Uitvoer van 
1944 (E 80); het rijvergunningenstelsel was gebaseerd op het Eerste Uitvoe
ringsbesluit van 18 juni 1940. Een aankoopvergunning was alleen nodig voor 
nieuwe voertuigen; een rijvergunning was altijd nodig. Dat dit rigoureuze 
systeem bij de eerste parlementaire debatten over het verkeersbeleid na de 
oorlog in het parlement werd besproken, sprak voor zich. Waar mogelijke 
oneffenheden in de distributie van andere artikelen -  voedsel, kleding, brand
stof -  zich meestal aan de openbaarheid onttrekken, kon daarvan bij automo
bielen en motorfietsen geen sprake zijn. Zo kon het gebruik van deze goederen 
door bepaalde mensen, die niet vielen onder de algemeen urgent geachte 
gevallen zoals artsen, ambtsdragers, handelsreizigers en taxichauffeurs, ter 
discussie komen, zeker wanneer dit gebruik werd waargenomen op de daar
van bij voorbaat uitgesloten zondag, alsook de regionale verspreiding van deze 
vervoermiddelen. De indruk was dat veel zwarthandelaren, exporteurs en 
andere zakenlieden in goeden doen over een auto konden beschikken, waar 
de arts op de fiets ging (zie de caricatuur van L.J. Jordaan uit 1945). In het 
Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de begrotingen van Verkeer voor 
1946 en 1947 werd vermeld dat industrieën, die voor de export werkten en 
dus deviezen inbrachten, met vergunningen werden nagelopen. Een aantal 
Kamerleden had de indruk dat er sprake was van corruptie bij de uitgifte van 
vergunningen en dat naast giften in geld en goederen ook het behoren tot een 
bepaalde politieke richting het verkrijgen van de begeerde vergunningen 
vergemakkelijkte. De ergernis in den lande, zoals die een uitlaatklep vond in 
het parlement, richtte zich met name ook tegen de verschillende overheden, 
waarvan te veel vertegenwoordigers al te ostentatief gebruik maakten van
-  soms gloednieuwe, Amerikaanse, luxueuze -  gemotoriseerde voertuigen. De 
ambtenarij scheen bij voorbaat al meer dan 10% van de import van auto's te 
claimen. Verder waren de toewijzingspercentages voor de provincies buiten 
de Randstad verrassend laag. De vraag lag voor de hand of het niet beter was 
om van het hele rijvergunningenstelsel maar af te stappen. Dat de hantering 
van een bezettingsmaatregel voor dit stelsel ongewenst werd geacht en vervan
ging daarvan door een wettelijke regeling -  zoals bij de andere uitvoerings
besluiten op vervoersgebied -  noodzakelijk, sprak eigenlijk vanzelf. Algera 
(ARP) heeft op 12 december 1946 in de Tweede Kamer dit laatste punt nog 
eens gememoreerd. Hij en het Kamerlid De Ruiter (CHU) waren ontevreden 
over de verdeling van auto's over de verder weg gelegen provincies, het enige 
thema dat op dit terrein in de Eerste Kamer bij de behandeling van de begro
tingen van Verkeer voor 1946 en 1947 ter sprake kwam. Zo trad senator dr.
H.J.J. van Velthoven (KVP), woonachtig in Den Bosch, in het krijt ten behoeve 
van een evenredige motorisering van Brabant. Het liberale Tweede Kamerlid 
Hacke wilde het vergunningenstelsel, verrassend genoeg, zeker niet prijsgeven, 
omdat een goede verdeling -  bijvoorbeeld over de verschillende beroepsgroe-
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"Komt U direct even, dokter!"

Uit: De Groene Amsterdammer, 10 november 1945 (L.J. Jordaan)

4083



XII. Verkeer en W aterstaat

pen -  volgens hem in de moeilijke tijden van dat moment een economisch 
belang kon dienen. Konden politieke partijen ook in aanmerking komen voor 
een toewijzing van een auto, zo wilde Koenen (CPN), die zich de problemen 
bij de verkiezingen in 1946 herinnerde, van de minister weten. Serrarens (KVP) 
kwam op voor een behoorlijke voorziening van de artsen, alsook wijkver
pleegsters, met auto's, terwijl hij ook pleitte voor het vrijstellen van de zondag
ochtend van het dan geldende rijverbod terwille van de kerkdienst. Tenslotte 
vroeg het Kamerlid Posthumus (PvdA) om een scherpere controle op de 
naleving van het rijvergunningenstelsel en bestrijding van de zwarte handel 
met verkochte auto's.66

Vos heeft in zijn reacties op de verwijten en vragen van de Tweede Kamer 
over het vergunningensysteem voor aankoop en gebruik van de auto -  de 
motorfiets was al spoedig uit het rijvergunningensysteem getild -  weinig heel 
gelaten van de verwijten en de wensen zoveel mogelijk gehonoreerd. Hij 
kondigde aan het rijvergunningenstelsel te baseren op een wettelijke regeling, 
waardoor het mogelijk zou worden bij Algemene Maatregel van Bestuur voor 
telkens nieuwe groepen de rijvergunning te laten vervallen. De klachten over 
het misbruik bij het geven van aankoopvergunningen en de toewijzing van 
auto's noemde hij even rijkelijk als vaag. Dergelijke klachten noemde hij 
inherent aan distributie van goederen, waarbij een teleurgestelde al snel aan 
bevoorrechting van anderen zal denken waar slechts ambtelijke richtlijnen 
worden gevolgd. Aankoopvergunningen werden immers zorgvuldig gegeven 
door de Rijksinspecteurs van het Verkeer, hierin bijgestaan door regionale 
adviescommissies, met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en het culturele 
en sociale leven. De minister sloot niet uit dat in de eerste tijd na de bevrijding 
wel wat onregelmatigheden waren geschied, ook door politieke connecties, 
maar die zaken waren aangepakt. Wel gaf de minister toe dat met de betekenis 
van bepaalde industrieën rekening werd gehouden bij de verstrekking van 
vergunningen. Evenzo bevestigde hij de toewijzing van een bepaald percentage 
voor de overheid. Over het type wagens had de minister weinig te zeggen, 
afhankelijk als de import was van leveringsmogelijkheden in het buitenland 
en handelsverdragen. De minister ontkende dat de verdeling van auto's over 
de provincies anders was dan voor de oorlog. In de Eerste Kamer gaf hij bij 
dit onderwerp toe, dat men in verband met de ontwikkeling van bevolking 
en industrie die historische basis van tijd tot tijd moest herzien, maar hij achtte 
een nieuwe normering voor de toewijzingen op die basis zo ingewikkeld, dat 
het hem beter leek te trachten het aantal te importeren auto's te verhogen. De 
minister was bereid zich extra in te spannen om de artsen van auto's te 
voorzien, maar niet de wijkverpleegsters. Evenmin wilde hij een uitzondering 
maken op het zondagsrijverbod. Hij vermoedde dat dan erg veel mensen juist 
toevallig in een andere gemeente naar de kerk wilden gaan en aldus het 
plezierrijden mogelijk werd gemaakt. Controle daarop was volgens Vos "bij 
de tegenwoordige geestesgesteldheid van de Nederlanders" niet wel mogelijk, 
terwijl een omvangrijke controle op zondag in strijd zou komen met de
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zondagsrust. Anderzijds was de minister voornemens de controle op andere 
dagen te verscherpen en de zwarte handel in auto's aan te pakken. Dat 
politieke partijen over een auto moesten kunnen beschikken, stond voor Vos 
eigenlijk buiten kijf. De CPN zou hierin zeker niet worden gediscrimineerd.67

Een jaar later had Vos het op dit punt gemakkelijker: de ontevredenheid 
in het land over de toewijzing en het gebruik van auto's was weggeëbd. De 
overheid zelf had het goede voorbeeld gegeven door het aantal dienstauto's 
sterk te beperken en misbruik door de aanduiding van de aard van het 
voertuig tegen te gaan. De voorziening van het land met auto's, in het bijzon
der van de artsenstand, was vrijwel vooroorlogs, al was het materieel in 
slechte staat. Het gebrek aan deviezen en de problemen bij de leveranciers 
waren er oorzaak van dat het autopark nog weinig florissant was. Met steun 
van de protestants-christelijke groepen en van zijn eigen politieke groepering 
hield Vos nog vast aan het zondagsrijverbod, ook al werd dit massaal ontdo
ken. De minister zei het Kamerlid De Ruiter (CHU) toe pogingen in het werk 
te stellen de controlediensten voor het (schaarse) verkeer te vereenvoudigen. 
Naast de gewone politiediensten was er immers de rijksverkeersinspectie, 
speciaal belast met de controle op de naleving van het vergunningenstelsel. 
Veel vaart zat hierin evenwel niet, zolang het vergunningenstelsel nog noodza
kelijk werd geacht, ook al was dit inmiddels wettelijk geregeld.68

Kort nadat namelijk de regering het wetsvoorstel tot intrekking van het 
Vierde Uitvoeringsbesluit en ter regeling van het gedeeltelijk herstel van de 
Wet Autovervoer Personen (zie hiervoor onder par. II.a.3) aanhangig had 
gemaakt, was op 20 juni 1947 bij de Tweede Kamer het wetsontwerp inge
diend om tot een tijdelijke regeling van het personenvervoer met motorrijtui
gen te komen onder gelijktijdige intrekking van het Eerste Uitvoeringsbesluit 
van 18 juni 1940. Dit Eerste Uitvoeringsbesluit van de secretaris-generaal van 
het departement van Waterstaat van 18 juni 1940 (Stbl. nr. S 550) stelde het 
gebruik van motorrijwielen en motorrijtuigen, ingericht voor het vervoer van 
personen anders dan met autobussen in de zin van de WAP, afhankelijk van 
een vergunning. Voorgesteld werd om deze oorlogsregeling te vervangen door 
een regeling bij wet, waardoor, ter bevordering van een zo economisch moge
lijk gebruik van bedoelde motorvoertuigen, het bij het genoemde Eerste 
Uitvoeringsbesluit ingevoerde vergunningenstelsel voorlopig gehandhaafd zou 
worden (de vergunningen krachtens dit Uitvoeringsbesluit zouden doorlopen 
als vergunningen krachtens de nieuwe wet, ditzelfde gold ook voor de inge
stelde beroepen), zij het dat dit stelsel naar gelang de omstandigheden geleide
lijk buiten werking zou worden gesteld. Het wetsontwerp gaf aan dat het 
rijden met een motorrijtuig (motorfietsen; auto's) gebonden was aan een 
vergunning, waarvoor een bepaald kenteken op de voorruit of op een andere 
duidelijk zichtbare plaats als bewijs moest dienen; aan een vergunning konden 
voorwaarden worden verbonden met betrekking tot het gebruik van het 
motorrijtuig (parlementair later het meest omstreden punt); de minister van 
Verkeer en Waterstaat gaf de voorschriften omtrent indiening en behandeling
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van de verzoeken om vergunning, die zou worden verleend door een door 
de minister aangewezen ambtenaar; tegen een beslissing op de aanvrage voor 
een vergunning kon binnen veertien dagen na dagtekening schriftelijk beroep 
worden ingesteld bij de minister; overtreding van de voorschriften krachtens 
de betrokken wet zou worden gestraft met maximaal een jaar hechtenis of 
10.000 gulden boete (vergelijk de strafsanctie uit de Wet Gebruik Vervoermid
delen 1939, par. II.a.2); opsporing van de strafbare feiten werd toegewezen aan 
de politie en daartoe aangewezen ambtenaren (Verkeersinspectie); de betrok
ken wet zou uiterlijk met ingang van 1 januari 1950 vervallen. Ratio voor het 
handhaven van het vergunningensysteem voor motorrijtuigen was volgens de 
Memorie van Toelichting de voortdurende schaarste aan benzine en auto's. 
Met name het tekort aan auto's -  in par. I in dit hoofdstuk is daarover al iets 
opgemerkt -  dwong volgens de Toelichting tot een registratie via een vergun
ningenstelsel, omdat anders het toewijzingsstelsel -  onder meer via gedwongen 
verhuur van motorrijtuigen aan artsen en andere categorieën -  niet meer zou 
werken. Het kwam derhalve neer op een stelsel van distributie, gekoppeld aan 
een stelsel van rijvergunningen.69

Uit het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Openbare Werken, 
Verkeers- en Waterstaatsaangelegenheden van de Tweede Kamer, in wier 
handen dit wetsontwerp tenslotte was gelegd, bleek dat men het toejuichte dat 
een bezettingsregeling werd vervangen door een wet. De commissie deelde 
de opvatting van de regering dat een tijdelijke verlenging van de levensduur 
van het vergunningenstelsel voor motorrijtuigen onvermijdelijk was. De twee 
distributiesystemen voor motorrijtuigen, namelijk aankoopvergunningen en 
rijvergunningen (via dit laatste systeem konden autobezitters gedwongen 
worden hun auto te verhuren aan anderen die daaraan meer behoefte hadden), 
werden onlosmakelijk van elkaar gezien. Evenals bij de toewijzing van vergun
ningen voor het onderhouden van buslijnen vroeg een aantal commissieleden 
naar de richtlijnen voor de toewijzing van de vergunningen door de Rijks
inspectie. Deze commissieleden vreesden dat de uitgifte van de vergunningen 
niet volgens de juiste beginselen zou geschieden en vroegen dan ook om te 
stellen voorwaarden en richtlijnen in de wet vast te leggen dan wel krachtens 
de wet tot stand te laten komen en algemeen bekend te maken. Het betrekken 
van gemeentebesturen in de beoordeling van een aanvrage tot vergunning leek 
deze leden gewenst. Behandeling in beroep door de Kroon, derhalve na 
contradictoire behandeling door de Raad van State, leek deze commissieleden 
beter dan afhandeling van het beroep door de minister. Andere commissie
leden betwijfelden echter of een Kroonberoep in dit soort gevallen wel gewenst 
was. Enkele commissieleden -  vermoedelijk uit het protestants-christelijke 
kamp -  meenden dat het wetsvoorstel veel te ver ging en de distributie 
oversteeg. Aan een algemene delegatie aan de minister, om willekeurig het 
economisch gebruik van motorrijtuigen te bevorderen, moest het parlement 
niet meewerken, aldus deze leden. Zij drongen dan ook aan op verkorting van 
de werkingsduur van de beoogde wet.70
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Vos verklaarde in zijn schriftelijk antwoord aan de Tweede Kamer dat een 
zware beroepsprocedure niet paste in een stelsel van distributie, evenmin het 
doen opnemen van de richtlijnen bij de beoordeling van de aanvragen voor 
vergunningen in de wet. Enerzijds was er een objectieve basis in de richtlijnen, 
die de minister bekend maakte: geëist werd dat het gebruik van de personen
auto noodzakelijk was ten behoeve van het uitoefenen van het beroep of 
bedrijf van de aanvrager en bovendien dat deze beschikte over een personen
auto om het beoogde vervoer te bewerkstelligen. Anderzijds was er de moei
lijkheid dat bij de uitwerking ervan een vaste objectieve maatstaf moeilijk was 
vast te stellen. Er moest immers ook gelet worden op de individuele omstan
digheden van de aanvrager, zowel van persoonlijke als van zakelijke aard. De 
minister gaf dan ook toe dat aldus het subjectieve element bij de beoordeling 
van de aanvragen een niet te miskennen rol speelde. De inschakeling van de 
gemeentebesturen bij de beoordeling van de aanvragen leek de minister niet 
raadzaam, daar deze besturen in de regel niet zouden beschikken over de 
nodige gegevens voor vergelijking met soortgelijke aanvragen in andere 
gemeenten. Dat de minister het vergunningenstelsel wilde hanteren al naar 
gelang de omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van verdere economische 
problemen, gaf hij toe. Om aan de bezwaren van de Kamer tegen een dergelijk 
gebruik op grond van de tekst van het wetsvoorstel tegemoet te komen, werd 
bij Nota van Wijzigingen voorgesteld de mogelijkheid te openen om bij 
ministeriële beschikking, bekend te maken via de Staatscourant, andere voor
schriften te geven over het autogebruik, zo nodig met voorbijgaan van aan de 
vergunning verbonden voorwaarden. Uit de toelichting in zijn Memorie van 
Antwoord bleek dat bij dit wijzigingsvoorstel ongetwijfeld een rol heeft 
gespeeld dat op dat moment -  20 oktober 1947 -  de toestand van de deviezen- 
portefeuille zeer slecht was en verdere beperkingen in het gebruik van auto's 
onvermijdelijk konden zijn. In dit kader achtte de minister het weinig aan
nemelijk dat de beoogde wet reeds op 1 januari 1948 zou kunnen worden 
gemist Mocht dat wel het geval zijn, dan kon de wet altijd nog buiten werking 
worden gesteld.71

Bij de behandeling van dit wetsontwerp in de zitting van de Tweede Kamer 
op 14 november 1947 lag al een amendement-Hacke (PvdV) op tafel, waarbij 
de controle werd vergroot op de ministeriële vrijheid om op grond van de 
beoogde wet in de komende jaren al naar gelang de omstandigheden de 
voorwaarden bij het gebruik van een motorrijtuig te wijzigen. Het debat 
beperkte zich dan ook tot de vraag hoe een al te subjectief toewijzingsbeleid 
voor rijvergunningen kon worden voorkomen en welke controle door de 
overheid moest worden ingesteld om misbruik van autogebruik tegen te gaan. 
De behandeling van dit wetsontwerp bood de Kamer nu ook volop gelegen
heid om allerlei voorbeelden van onjuiste toewijzingen te spuien. J. de Ruiter 
(CHU) vroeg om een herziening van een systeem, dat vriendjespolitiek en 
malversaties moest uitlokken en niet had geleid tot de verstrekking van auto's 
aan de juiste personen. "Specialisten in Groningen hebben de strijd tegen de
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J. de Ruiter, CHU-Tweede Kamerlid (s. 25 juli 1946).
(Foto ontleend aan Keesittgs Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 h)

kinderverlamming moeten voeren per taxi", aldus dit Kamerlid. Oud-NSB-ers 
hadden volgens De Ruiter rijvergunningen gekregen; artsen ten plattelande 
moesten zich per rijwiel naar hun patiënten spoeden. Schilthuis (PvdA) kwam 
eveneens met voorbeelden van onjuiste verstrekking van vergunningen, zoals 
aan een vrouwelijke employé van een magazijn in Den Haag. De adviezen van 
de Kamers van Koophandel achtte hij nutteloos. Hij drong aan op een strenge 
toepassing van het zondagsrijverbod, omdat men de indruk had dat er op die 
dag zonder vergunning gereden werd voor allerlei vertier. Van Dis (SGP) 
achtte de overtreding van het zondagsrijverbod weer om andere redenen 
verwerpelijk. Hij kwam op voor de verstrekking van vergunningen aan 
predikanten op de Veluwe, die uitgestrekte arbeidsterreinen hadden. Algera 
(ARP) en Hacke (PvdV) drongen aan op objectivering van de criteria bij de 
verstrekking van vergunningen. Hacke vond de mededeling van de minister 
omtrent de noodzaak van vrijheid van handelen bij het toepassen van voor
waarden onaanvaardbaar. Hoezeer ook de toestand van het land kon nopen 
tot een inkrimping van het benzineverbruik tot tweederde van de gemiddelde 
hoeveelheid en wel via verandering van de voorwaarden, dit kon nog geen 
excuus zijn voor een inkrimping van het gebruik op deze wijze en vooral ten 
laste van het bedrijfsleven, hetgeen Hacke vreesde. Kon de minister niet op 
dat moment al een machtiging aan het parlement vragen voor een aantal met 
name te noemen voorwaarden? Daarbij achtte Hacke een algemene benzine- 
korting schadelijk, omdat men meer zou vernielen dan zou winnen, waarbij 
hij wees op een inmiddels bekend geworden adres van de gezamenlijke 
wegverkeers- en vervoersbonden aan de minister over dit thema. Zoals 
hiervoor al aangeduid had Hacke al op 6 november 1947, met steun ook van 
Serrarens (KVP) en Algera (ARP), een amendement op het wetsontwerp 
ingezonden, dat de strekking had de publieke controle op de te stellen voor
waarden bij het gebruik van een motorrijtuig mogelijk te maken en te voorko
men, dat op minder juiste wijze van het bij de wet te geven recht tot het 
stellen van voorwaarden wellicht zou kunnen worden gebruik gemaakt. 
Advies van de Raad van State en afkondiging van de voorwaarden in de 
Staatscourant werden noodzakelijk geacht. Door de voorwaarden aan de
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vergunning voor het gebruik van een motorrijtuig te binden aan de bepaling 
"volgens bij Algemene Maatregel van Bestuur te stellen regelen" werd hieraan 
voldaan zonder dat de minister volgens de opstellers van het amendement 
werd belemmerd in de uitoefening van zijn taak. Vos bleek later bereid dit 
amendement over te nemen, zodat dit geen onderwerp meer van beraadsla
ging uitmaakte.72

Vos gaf in zijn antwoord aan de Tweede Kamer toe dat in het grote aantal 
vergunningen dat werd verstrekt -  per maand gingen alleen al 1.000 aan
koopvergunningen om -  er altijd wel enige scholen, die niet verdedigbaar 
waren. De verkeersinspectie werkte daarbij met de helft van het aantal mensen 
van 1946, zodat overbelasting niet ondenkbaar was. Een verandering van het 
systeem door inschakeling van de gemeenten zou de problemen alleen maar 
verplaatsen naar de gemeenten. Een dergelijke adviserende rol van de gemeen
ten had alleen maar zin bij een ruimere voorziening aan motorrijtuigen. De 
deviezenkrapte van dat moment leidde ertoe dat de minister moest aankondi
gen dat deze krapte tot het overwegen van drastische maatregelen had ge
voerd. Zo werd gedacht aan een systeem van benzinedistributie, aan een 
verbod tot rijden na bepaalde tijdstippen of op bepaalde dagen van de week. 
De eisen die dergelijke ingrepen aan de controle stelden en de mogelijke 
schade voor het economisch apparaat hadden Vos evenwel voorlopig gebracht 
tot het van start doen gaan van een campagne tot vrijwillig sober gebruik van 
de auto. Als deze campagne echter geen effect zou hebben, zo waarschuwde 
de minister, zou in verband met de deviezensituatie van het land er niets 
anders opzitten dan de weg van dwang te bewandelen. Overigens had het 
vraagstuk van de deviezenuitgaven voor benzine volgens hem nog een samen
hang met de import van nieuwe auto's (ook een deviezenpost): nieuwe auto's 
waren zuiniger in het gebruik dan de zeer oude of opgelapte exemplaren. Ook 
de onderdelen voor oude auto's kostten veel deviezen. Vos zag verder geen 
reden om ook na afschaffing van het hele distributiestelsel voor motorrijtuigen, 
dus na verruiming van de deviezenkas van het land en derhalve in het 
tijdperk van meer welvaart, vast te houden aan een algeheel zondagsrijverbod, 
waarnaar verschillende Kamerleden van de ARP, CHU en SGP hadden 
gevraagd terwille van de zondagsrust.73

Bij de artikelsgewijze behandeling van dit wetsontwerp kwam Hacke 
(PvdV), na het al eerder door de minister overgenomen amendement, ook met 
een voorstel om de nadere voorschriften voor het gebruik van de auto -  zo 
nodig in afwijking van de voorwaarden -  bij KB te doen geschieden. Dit achtte 
Vos onjuist. Sommige besluiten moesten op korte termijn kunnen worden 
genomen, bijvoorbeeld in een precaire deviezenpositie. Door publikatie van 
deze voorschriften in de Staatscourant, waartoe de minister bij Nota van 
Wijzigingen zelf al had besloten, kon het parlement altijd nog achteraf de zaak 
aan de orde stellen. De Kroon mocht naar de overtuiging van Vos ook niet 
overbelast worden. Voor deze argumentatie week Hacke. Een voorstel van de 
CPN-fractie, met steun van Kamerleden uit de PvdA en de PvdV, om het
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artikel te doen veranderen, waarin bepaald werd dat het in bewaring stellen 
van onjuist gebruikte voertuigen voor rekening van de houder van het voer
tuig was, door dit te binden aan de term "indien de schuld bewezen is" werd 
door Vos afgewezen: er zouden te veel vorderingen op de Staat uit kunnen 
voortvloeien. De minister meende dat men altijd nog de normale juridische 
weg had bij een onrechtmatige daad van de overheid. Na een verdere discus
sie met Vos trok Koenen (CPN) zijn amendement in. Het wetsontwerp werd 
daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen.74

Na slechts enkele opmerkingen over de distributie van personenauto's in 
de schriftelijke behandeling van dit wetsontwerp, die mondeling door de 
minister in de zitting van de Eerste Kamer van 10 december 1947 werden 
beantwoord, volgde een korte mondelinge fase op dezelfde datum. Molenaar 
(PvdV) bleek zich geërgerd te hebben aan het vele autogebruik in zijn woon
plaats Wassenaar op zondag, waarbij door de automobilisten openlijk werd 
gepocht dat men geen vergunning had. Vos moest echter antwoorden dat hij 
voor de controle op het rijden afhankelijk was van de medewerking van het 
departement van Justitie. Dat die controle nog wel meer moeilijkheden zou 
opleveren bij verdergaande inperking van het autoverkeer, die Vos naar zijn 
zeggen in deze Kamer voor 1948 niet onmogelijk achtte, moet geen enkele 
senator zijn ontgaan. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming 
door de Eerste Kamer aangenomen. De wet werd vastgesteld op 11 december
1947, Stbl. nr. H 419.75 De minister heeft geen gebruik hoeven te maken van 
de bevoegdheden, hem in deze wet verleend, om bijzondere maatregelen te 
nemen tot beperking van het autogebruik, met alle problemen in de controle 
ervan. Een dramatische terugval in het peil van de Nederlandse bestedingen 
in het buitenland in 1948 kon worden voorkomen, zoals elders in dit boek (in 
Band B, hoofdstuk IV, par. V.2-3) uitvoerig is beschreven. Hij volstond met 
het algemeen voorschrift dat het rijden op zondag verboden was, in aansluiting 
op hetgeen al op grond van de oorlogsregeling was bepaald. Bovendien was 
de zuinigheidsactie van de verkeersbonden en de organisaties van het vervoer 
op de weg kennelijk voldoende om een moeizame herinvoering van de ben
zinedistributie, die even in de loop van 1948 dreigde, te ontgaan. De minister 
heeft voor de verlening van de vergunningen de Rijks(hoofd)inspecteur van 
het Verkeer aangewezen en richtlijnen vastgesteld voor de verlening dan wel 
de weigering van een vergunning krachtens deze wet. Nog in de loop van 1948 
werden de regels iets versoepeld, zoals voor buitenlands geregistreerde auto's 
en huurauto's -  met de vrijgave van deze laatste categorie kon het zondagsrij
verbod worden ontgaan -  en voor bromfietsen, een eerste teken dat deze wet 
slechts tot de aangegeven datum zijn geldigheid behoefde te hebben.76

5. De Kamers blijven minister Vos in diens vervoersbeleid hinderlijk volgen
Aangezien de WAP voorlopig hersteld was in afwachting van een algehele 

herziening van de WAP, conform de uitspraak van de Tweede Kamer in de 
motie-Serrarens, was bij de behandeling van de begroting van Verkeer en
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Waterstaat voor 1948 het thema personenvervoer over de weg van haar gela
denheid ontdaan. Wel bleef men in de Kamers alert over het optreden van de 
Commissie Vergunningen Personenvervoer. Veel leden van de Tweede Kamer 
vonden dat deze commissie op dat moment, zonder uitdrukkelijke door de 
Kamers gebillijkte opdracht daartoe, niet de bevoegdheid had streekvervoersbe
drijven te creëren. Evenzo waren leden van de Tweede Kamer bezorgd dat, 
nu er nog geen regeling was van het autovervoer van goederen over de weg, 
de spoorwegen voortgingen paralleldiensten te annexeren ten koste van de 
particuliere vervoerders. In zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer 
heeft minister Vos duidelijk stelling genomen. Waar spoorwegen en busdien
sten elkaar beconcurreerden trok Vos partij voor de spoorwegen. Hij achtte 
inzake het personenvervoer het behoud van een goed spoorwegnet van primair 
belang voor het land, dat niet mocht worden opgeofferd voor andere verkeers- 
belangen. Minister Vos stelde dat aldus voorkomen werd dat vervoer aan de 
spoorwegen werd onttrokken, waar de spoorwegen op redelijke en econo
mische wijze vervoer konden aanbieden en het behoud van bepaalde spoor- 
weglijnen voor de streek onmisbaar was, alsook overigens voldoende wegver
voer aanwezig kon worden geacht: "Er is hier alleen sprake van bescherming 
der spoorwegen tegen een uit een oogpunt van vervoersbediening onnodige 
en daarom oneconomische concurrentie, niet van bevoorrechting." Dat beteken
de niet dat de autobusdiensten aan de luimen van de spoorwegen waren 
onderworpen. Tegenover een mogelijk te ver doordringen van spoorwegbelan- 
gen bij de uitoefening van autobusdiensten gaf de commissie-Van Breen naar 
de overtuiging van de minister alle steun aan de particuliere vervoerders: 
inmiddels zou deze commissie een twintigtal diensten van de spoorwegen om 
die reden hebben overgeheveld aan niet met de spoorwegen gelieerde autobus- 
dienst-ondememingen. Van een bevoordeling van de spoorwegen bij de 
verschaffing van busmaterieel was volgens Vos evenmin sprake, al gaf de 
minister wel toe dat de spoorwegen uit de voorschotten op de oorlogsschade 
op de busmarkt (onder meer in de aanschaf van 240 trekkers met in Nederland 
geconstrueerde oplegger-bussen) goed kon kopen. De minister was inmiddels 
aan de druk uit het parlement om de vrachttarieven van de spoorwegen nader 
te onderzoeken tegemoet gekomen door met de NS-directie in overleg te treden 
over een reorganisatie van de verhoudingen tussen de spoorwegen en het met 
de spoorwegen gelieerde vrachtautobedrijf ATO. Voorlopig hield Vos het er 
op dat van dumpingprijzen bij dit bedrijf geen sprake was.77

Had de minister tot dan toe de onvoorwaardelijke steun van zijn partij
genoten in de Kamers gekregen, bij de behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat voor 1948 werden zoveel kritische vragen over ver
keersaangelegenheden vanuit de PvdA-banken op de minister afgevuurd dat 
die steun niet meer in die mate zonder meer aanwezig scheen. Met name het 
betoog van de ondernemer in de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, Schilthuis, 
op 13 januari 1948 kwam de kritiek van coalitiegenoot KVP en de rechtse 
oppositie wel erg tegemoet. Zijn betoog richtte zich vooral op het plaatsen van

4091



XII. Verkeer en W aterstaat

vraagtekens bij de machtsontplooiing van de spoorwegen op het gebied van 
het transport van passagiers en vracht over de weg. Hoewel concentratie in 
het personenvervoer Schilthuis om reden van geldsbesparing in een armoede- 
tijd een goede zaak leek, waren er toch vragen bij hem gerezen. Waarom werd 
geen voorkeur gegeven aan andere vormen van streekvervoer dan de enkele 
vennootschap, bijvoorbeeld in de vorm van coöperatieve samenwerking of een 
beheer door publiekrechtelijke lichamen (provincies, gemeenten, waarbij 
Schilthuis wees op een busbedrijf in Oost-Groningen). Ook vroeg hij zich af 
waarom er steeds bij de beoordeling van het parallelvervoer (spoorbus), als 
onderdeel van de toetsing van een aanvraag voor een vergunning, van werd 
uitgegaan dat de oneconomische concurrentie lag bij het vervoer over de weg. 
In deze context stelde hij de vraag waarom de minister niet in staat was 
geweest een goede kostprijsberekening over te leggen ten aanzien van het 
vrachtvervoer van de NS, opdat bekeken kon worden in hoeverre de spoorwe
gen concurrerend of marktvervalsend bezig waren. Hoewel Schilthuis onder
kende dat een groot bedrijf als de ATO veel beter in staat was te zorgen dat 
het materieel steeds optimaal was belast en daardoor concurrerend kon werken 
tegenover kleine bedrijven zonder voldoende (retour-)vracht, hield hij toch een 
pleidooi om een al te sterke concentratie van het vrachtvervoer over de weg 
bij één bedrijf te voorkomen. Met name het ongeregelde vrachtvervoer over 
de weg kon beter door middel van kleinere particuliere bedrijven, aangepast 
aan de plotselinge behoeften, in de wensen van de opdrachtgever voorzien 
dan door het grote bedrijf. Bij centralisatie vreesde Schilthuis het gevaar, "dat 
in het bedrijfsleven aan iedere machtspositie eigen is en dat dikwijls moeilijk 
is te voorkomen". Na dit betoog van Schilthuis kon Serrarens (KVP) gemakke
lijk doel treffen: de kritiek op de minister inzake het vervoer over de weg leek 
immers vrij algemeen, ondanks het gedeeltelijk herstel van de WAP. Serrarens 
toonde zich geïrriteerd dat de gedupeerde autobusondernemers (die geen 
vergunning hadden gekregen of waren uitgekocht) niet in de adviescommissie 
personenvervoer (ex art. 9 van de WAP) waren vertegenwoordigd. Ook was 
hij verbaasd dat de minister de Commissie Vergunningen Personenvervoer 
niet drastisch had gewijzigd, teneinde een ander beleid mogelijk te maken 
zoals de Kamer toch had gewenst. Al kon de minister geen richtlijnen geven 
aan de commissie-Van Breen, in de visie van het KVP-Kamerlid was de 
minister politiek voor het werk van deze commissie verantwoordelijk. Serra
rens had de volgende beschuldiging: "Professor Van Breen gaat kalmweg door 
met zijn vroegere politiek, zoals hij die op zijn kaarten heeft uitgetekend en 
zoals hij die wil doorzetten tot alles mooi gewrongen is in het keurslijf, dat 
hij voor de autobusdiensten heeft ontworpen." Dat keurslijf was het streekver
voer, zoals dat door de minister werd gewenst, liefst in handen van de spoor
wegen. Daarom was het volgens Serrarens zo nodig dat het parlement over 
de richtlijnen voor deze commissie, die bij een herziening van de WAP naar 
een toezegging van de minister zouden worden ingevoerd, kon meepraten. 
Het KVP-Kamerlid was in ieder geval bevreesd dat de usurpatie van het
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streekvervoer door de spoorwegen minister en parlement voor het probleem 
stelde hoe enige controle op dat vervoer te krijgen: "Laat de minister, die 
hevig protesteert, als men hem verdenkt van stiekeme nationalisatie, het 
particulier bedrijf een eerlijke kans geven, op voorwaarde, dat het wil meewer
ken tot coördinatie, dat het bereid is de bedrijven in te schakelen in een 
geordend geheel, willen deze mensen zich hun bestaansmogelijkheid niet 
ontnomen zien, alleen omdat zij niet passen in een vooropgesteld schema, dat 
op beginselen berust, die nooit door de wetgever aanvaard zijn."78 Algera 
(ARP) verklaarde zich met de kritiek van Serrarens op de kwestie van het 
personenvervoer over de weg te kunnen verenigen. Hij onderstreepte de vraag 
van Schilthuis (PvdA) naar een kostprijsberekening van de verschillende 
vervoersvormen bij de NS. Ook De Ruiter (CHU) stelde zich achter het betoog 
van Serrarens. Hij had de indruk dat "de stille nationalisatie onder leiding van 
prof. Van Breen" schijnbaar doorging. De meeste Kamerleden -  coalitie én het 
rechterdeel van de oppositie -  vonden derhalve de overheidsgreep op het 
vervoer over de weg ondanks het gedeeltelijk herstel van de WAP door het 
optreden van de commissie-Van Breen en de spoorwegen te groot en vooral 
ongrijpbaar. De parlementaire inspraak bij het vervoersbeleid werd nog steeds 
node gemist. In dit kader paste de wens van het CPN-Kamerlid Koenen naar 
grotere zeggenschap van de overheid op alle vervoersvormen, teneinde door 
een algehele -  en dan parlementair te controleren -  coördinatie van de bedrijfs
tak goede arbeidsvoorwaarden in het vervoer te kunnen bereiken. Coördinatie 
werd door alle woordvoerders gewenst, maar het vervoersbeleid ging naar de 
analyse van Koenen in de richting van concentratie.79

Vos heeft in zijn antwoord aan de Tweede Kamer op 14 januari 1948 niet 
verhuld dat hij streekvervoersondernemingen voor het personenvervoer over 
de weg de beste oplossing vond. De minister achtte het evenwel zeer wel 
mogelijk dat dit streekvervoer door verschillende ondernemers onder een 
behoorlijk gecentraliseerde leiding zou worden uitgeoefend: "Dit kan ook een 
coöperatie zijn." Ook nam Vos de suggestie voor het opnemen van de gemeen
te- en streekbelangen in de streekvervoermaatschappijen ter harte. Aan de 
andere kant waarschuwde hij voor een oplossing, waarbij ongelijke grootheden 
in een dergelijke organisatie werden gebundeld. Een dergelijke oplossing 
achtte hij onwezenlijk. In de visie van de minister moest er dus altijd een 
zekere concentratie vooraf zijn gegaan aan het goed functioneren van een 
zelfstandig streekvervoersbedrijf. Ook was volgens hem concentratie nodig bij 
de aanschaf van materieel, omdat aankoop in het groot goedkoper materieel 
opleverde. De minister kon inzake het busvervoer geen richtlijnen geven aan 
de commissie-Van Breen, zodat hij slechts op andere wijze -  zoals op dat 
moment in de Kamer -  zijn mening kenbaar kon maken. Wilde de commissie 
deze visie negeren, dan had de minister naar zijn zeggen nog de mogelijkheid 
bij het beroep van verschillende aanvragen het advies van de Raad van State 
af te wachten en mede naar aanleiding hiervan dan een beslissing voor te 
bereiden. Op deze wijze moest ook jurisprudentie worden gevormd inzake
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het vraagstuk van het parallelvervoer, waarbij de belangen van de spoorwegen 
en het andere vervoer dienden te worden afgewogen. De minister verdedigde 
verder het werk van de commissie-Van Breen. Hij achtte het mogelijk om in 
de toekomst, wanneer de nieuwe WAP het mogelijk zou maken aan deze 
commissie richtlijnen te geven, met deze commissie te werken aan de richting 
van het personenvervoer over de weg: het streekvervoer, dat rekening zou 
houden met de spoorwegen in het betrokken gebied en met de belangen van 
de streek. Aan wie het streekvervoer zou worden opgedragen, was een zaak 
die, naar de minister stelde, werd beslist op grond van de vergunningaanvra
gen, c.q. het beroep op de Kroon. Kon en wenste de minister derhalve inzake 
het personenvervoer over de weg de Kamer weinig tegemoet te komen, dat 
lag anders bij de kwestie van de concurrentie van de spoorwegen (over de 
rails en over de weg) in het vrachtvervoer. De minister kon immers wel 
degelijk de spoorwegen hiervoor ter verantwoording roepen en hij toonde zich 
bereid dit ook te doen. De minister verklaarde dat hij de spoorwegen de 
opdracht zou geven "eens een poging ... te wagen" om een kostenoverzicht 
voor het personen- en vrachtvervoer te maken, al zei hij er bij voorbaat bij dat 
het een ingewikkelde zaak zou zijn. De centrale kwestie, namelijk de toereke
ning van de vaste kosten (infrastructuur), was volgens de minister immers 
afhankelijk van de vraag welk onderdeel van de spoorwegen men van vitaal 
belang achtte voor de samenleving. Voor het ATO-bedrijf was dit natuurlijk 
niet aan de orde. Inzake dit bedrijf was de minister bereid te streven naar het 
beperken van het vrachtvervoer door de NS-dochter tot het doen van afhaal- 
en besteldiensten in aansluiting op het spoorwegvrachtvervoer. Het eigenlijke 
vervoer over de weg op langere afstand zou dan weer in zijn geheel een zaak 
worden van het particulier initiatief. Vos zag overigens geen principiële reden 
waarom de overheid van het wegvervoer geheel zou moeten worden uitgeslo
ten. Wel was hij van mening dat men het overheidsvrachtvervoer via de ATO 
moest zien in het kader van de koppeling tussen spoorwegen en dat vrachtver
voer, waarbij de noodsituatie bij de spoorwegen bij het einde van de oorlog 
de ATO tot de gehekelde ontplooiing had gebracht. De verschillende toezeg
gingen van de minister inzake het personen- en vrachtvervoer over de weg 
hebben Schilthuis ertoe gebracht in tweede termijn "zijn" minister te loven. 
Serrarens echter bleef wantrouwend jegens het beleid van de minister inzake 
de vervoerssector, omdat PvdA-voorzitter Vorrink in het PvdA-blad Paraat van 
9 januari 1948 had gesteld dat de door minister Vos nagestreefde ordening van 
het vervoerswezen deel uitmaakte van het streven naar socialisatie van de 
voornaamste produktiemiddelen. De minister was zo handig hierop niet in te 
gaan en vast te houden aan zijn vervoersideeën, die de steun van de Tweede 
Kamer kregen.80

In de Eerste Kamer werd bij de behandeling van de begroting van Verkeer 
en Waterstaat voor 1948 de vraag aan de orde gesteld of de minister er niet 
beter aan gedaan had eerst de principiële vraagstukken van organisatie en 
coördinatie op het gehele terrein van het vervoer in de volksvertegenwoordi-
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ging aan de orde te stellen, voordat de minister met allerlei ontwerpen van 
wettelijke regelingen voor onderdelen van het vervoersapparaat -  zoals hij had 
aangekondigd -  was gekomen. De minister zou dan de voortdurende discus
sies over verkeerszaken, zoals weer gevoerd in de beide Kamers bij de begro
tingsbehandeling, hebben kunnen voorkomen. De minister ging er evenwel 
van uit dat eerst de wettelijke regelingen voor de afzonderlijke vervoerstakken 
individueel behoorlijk moesten werken, alvorens een goede coördinatie van 
het vervoer tot stand zou kunnen worden gebracht. Deze coördinatie -  waar
onder werd verstaan de taakverdeling tussen de verschillende vervoerstakken 
naar aard en economisch karakter door middel van op elkaar afgestemde 
capaciteits- en tariefregelingen -  was het einddoel der vervoerswetgeving, 
aldus de visie van minister Vos. De keuze van vervoermiddel was aan de 
verlader. Bij een goede coördinatie zou naar de overtuiging van minister Vos 
met eerbiediging van deze vrijheid voor de verlader een juiste en billijke 
verdeling van het vervoer over de verschillende vervoerstakken kunnen 
worden bereikt. De overheid regelde volgens hem de verschillende belangen 
slechts uit een oogpunt van algemeen belang (vergunningstelsel voor alle 
takken van vervoer). Aan de bedrijfsgenoten zou een ruimere taak -  met 
overheidssanctie en overheidscontrole -  kunnen worden overgelaten, naarmate 
de organisatie van het bedrijfsleven zelf zich had gevestigd.81 Dit betoog hield 
Vos voor een goede aanleiding voor een uitputtend principieel debat. Hij zag 
namelijk weinig in een ontwerp-vervoerscoördinatiewet, omdat een dergelijk 
ontwerp veel te vaag zou moeten zijn. Hij zag meer in een werkprogramma 
aan de hand van de praktijk van de vervoerswetgeving, dat telkenjare aan de 
controle van de volksvertegenwoordiging werd onderworpen, namelijk bij de 
begrotingsbehandeling. Daarmee riep de minister als het ware zelf de steeds 
terugkerende discussies over het vervoersbeleid en de onderlinge verhoudin
gen tussen de vervoerssectoren op.82

Ook in de Eerste Kamer vermochten de uiteenzettingen van minister Vos 
over de coördinatie van de vervoerstakken en de rol van de overheid daarbij 
niet de onvrede van verschillende senatoren over de praktijk van het vervoers
beleid te temperen. Van de kant van de KVP-fractie kwam in de persoon van 
Kraayvanger op 6 april 1948 de nodige kritiek op het beleid inzake het perso
nenvervoer over de weg. Hij kon de minister best volgen in diens visie op het 
vervoersbeleid, maar vroeg zich wel af of de minister de ordening van het ver
voer als noodzakelijk middel dan wel als doel op zichzelf zag. De minister had 
volgens Kraayvanger de neiging een duidelijke uitspraak over deze en andere 
soort vragen op vervoersgebied te ontgaan door naar een debat in de toekomst 
naar aanleiding van ervaring met de vervoerswetgeving te verwijzen. Maar 
intussen werden de vergunningen volgens een bepaalde visie vergeven en sa
neringen doorgevoerd. 'Tndien een basiswet basis ware geweest voor de ver
schillende aparte wetten, zou er ook gelegenheid zijn geweest de verhouding 
van overheidsbedrijf tot particuliere onderneming principieel te bespreken", 
aldus Kraayvanger. Nu moest men het doen met de praktijk en dat leverde
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volgens dit Eerste Kamerlid weinig fraais op, zoals de opmerkelijke bevoorde
ling van het overheidsbedrijf (de spoorwegen). Graag zag Kraayvanger, alvo
rens zou worden beschikt over de vergunningen door de commissie-Van Breen 
onder de vigeur van de gedeeltelijk herstelde WAP, richtlijnen opgesteld en 
gepubliceerd. Zowel voor het personenvervoer als voor het vrachtvervoer over 
de weg moest gelden dat de overheid ruim baan moest geven aan het particu
liere bedrijfsleven, dat ook stimulerend kon werken voor het overheidsbedrijf, 
en initiatieven bij dat bedrijfsleven om tot ordening te komen leidend moest 
sturen. Het was een standpunt waarin hij bijgevallen werd door de rechterzijde, 
zoals Zegering Hadders (W D ) en Hommes (ARP). Laatstgenoemde was het 
opgevallen dat de minister wel steeds protesteerde tegen de verdachtmaking 
dat hij stille socialisatie zou bedrijven, maar hij meende -  onder meer aan de 
hand van het wetsontwerp tot regeling van het vervoer van goederen met 
vrachtauto's van 31 oktober 1947 -  dat in de nieuwe wetten die voor de 
vervoerstakken op stapel stonden de wurggreep van de overheid op het 
vervoer zichtbaar was. Verdedigd werd het overheidsingrijpen door PvdA- 
senator en bestuurder van het Algemeen Mijnwerkersfonds J.J. Kramer, die, 
meer dan PvdA-woordvoerder Schilthuis aan de overzijde van het Binnenhof, 
oog had voor de geweldige chaos in de vervoerswereld, ook weer na de oorlog, 
welke slechts door overheidsingrijpen zou kunnen worden beteugeld. Coördi
natie en concentratie waren derhalve volgens deze senator noodzakelijk en 
onvermijdelijk, via de overheid. Het doorslaggevende argument voor hem was 
dat na 1945 er nog meer particuliere vervoerders waren (voor vracht) dan in 
1939, namelijk 8.800 (was 8.000) met 19.000 vrachtwagens (was 18.000).83

J.J. Kramer, PvdA-Eerste Kamerlid (s. 23 juli 1946).
(Foto ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 b)

Vos kwam op 7 april 1948 in de Eerste Kamer de critici van het vervoers
beleid in zoverre tegemoet, dat hij met nadruk verklaarde dat alleen de 
efficiency van het vervoer de leidraad bij de wettelijke regelingen ervan was 
en zou zijn. Noch bij de investeringspolitiek, noch bij de verdelingspolitiek zat 
naar hij beweerde een andere gedachte voor: "Te dien aanzien is er geen 
enkele reden te veronderstellen, dat het spoorwegverkeer een zekere bevoor-
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deling zou hebben genoten of thans nog zou genieten." Of zodanig middel of 
doel was, was voor Vos een gewetensvraag. Voor hemzelf was ordening een 
middel om in de maatschappij een toestand te bereiken, "waarin een beter 
gemeenschapsleven, een rijkere individuele ontplooiing en een grotere levens- 
zekerheid voor de massa een plaats kunnen vinden". Dit middel kon volgens 
de minister echter ook een doel worden genoemd, in zoverre dit een voor
waarde kon worden genoemd om het andere te bereiken. Het vergunnin
genstelsel was daarin weer het middel om ordening te realiseren. Vos begreep 
goed dat men hem van bepaalde zijde van socialisatieplannen verdacht. Hij 
verklaarde dan ook tegen socialisatie op zichzelf geen bezwaar te hebben, 
maar wel tegen de bewering dat hij dit streven voorstond in zijn vervoersbe
leid. De snelste weg om socialisatie uit te lokken was immers om de boel in 
het honderd te laten lopen, waardoor staatsingrijpen vanzelfsprekend zou 
worden, aldus Vos. Het vrije spel van de maatschappelijke krachten zou 
volgens hem ongetwijfeld de ondergang van veel kleinere ondernemers 
betekenen: "Men zou dan een volslagen ontreddering krijgen of men zou 
krijgen een sterke particuliere monopolievorming, welke monopolievorming 
dan eveneens tot staatsingrijpen en socialisatie zou moeten leiden." Een 
behoorlijk vergunningenstelsel, zoals de minister voorstond in de wettelijke 
regeling van de verschillende vervoersvormen, voorkwam naar diens stellige 
overtuiging de noodzaak tot socialisatie. Ten aanzien van de eigendomsver
houdingen bij het personenvervoer, meende Vos dat getracht zou moeten 
worden bij het streekvervoer zowel de belangen van de spoorwegen, de 
streekbelangen als de particuliere belangen te combineren, omdat anders een 
daarvan schade zou ondervinden: de niet-NS-dochter zou immers altijd 
trachten de aansluiting bij de stations te verwaarlozen; de NS-dochter zou 
zoveel mogelijk vervoer richten op de stations van de NS. De min of meer 
dwingende pressie van de overheid moest in de visie van de minister deze 
coördinatie afdwingen. Volgens Vos waren de tegenstellingen bij de vervoer
ders zo groot, dat de vervoerders zelf over het bereiken van enige ordening 
langer zouden doen dan de levensduur van een vervoermiddel. De leiding van 
de overheid kon derhalve niet worden ontbeerd. De wetten op het personen- 
en goederenvervoer zouden de verdere uitwerking van het vergunningenstel
sel naar nieuwe stijl inhouden, zo hield Vos de senatoren voor. Aan de parle
mentaire beslissing bij de behandeling van de voorstellen van wet voor het 
vervoer wilde de minister de kwestie van de publikatie van de richtlijnen voor 
het verlenen van vergunningen overlaten. Zelf had hij er geen bezwaar tegen. 
Met dit antwoord had de minister het vraagstuk van de sanering in het 
vervoer omzeild en de aandacht weten te richten op de niet weersproken 
noodzaak tot coördinatie (personenvervoer) en ordening (vrachtvervoer).84 
Aan de andere kant had de minister, meer dan in de Tweede Kamer, toch het 
vervoersvraagstuk principieel benaderd en onomwonden zijn standpunt 
gegeven. Kraayvanger verklaarde met het antwoord van minister Vos zeer 
ingenomen te zijn: "Wij hebben het op prijs gesteld op parlementaire wijze van
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gedachten te wisselen met een minister van een regering, waarvan wij zelf ook 
deel uitmaken." De KVP-fractie kon, juist door de nuanceringen van de 
minister inzake de kwestie van de eigendom en de socialisatie, het beleid van 
de minister steunen en hem bijgevolg het vertrouwen geven dat hij nodig had 
om zijn beleid te voeren. Vos voelde er kennelijk ook weer niets voor om als 
een bekeerde socialist te gelden, want hij heeft in tweede termijn gesteld 
voorstander van socialisatie te blijven, wanneer daarvoor een parlementaire 
meerderheid was gevonden, aangezien hij die weg prefereerde boven het 
andere uiterste, de chaos. Een standpunt dat, blijkens tekenen van instemming, 
ook werd gesteund door Kraayvanger. De begroting van Verkeer en Waterstaat 
voor 1948 werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard.S5

In de periode-Beel hebben de Kamers het beleid van de minister om het 
vervoerssysteem te reguleren en de oorlogsregelingen op vervoersgebied te 
vervangen door wettelijke regelingen principieel niet bestreden. Regulering 
van het vervoerssysteem was best mogelijk, mits het parlement maar over doel 
en middelen bij de vormgeving ervan kon medebeslissen. Op voorhand 
hebben de Kamers in meerderheid grenzen aangegeven, waar voorbij de 
coördinatie in het vervoer en het daarop afgestemde vergunningenstelsel niet 
mochten gaan onder verwijzing naar de praktijk met de uitvoeringsbesluiten 
op vervoersgebied uit de bezettingstijd. De Kamers hebben in meerderheid 
daarbij met name de praktijk bij het vergunningenbeleid voor het personen
vervoer over de weg aan de kaak gesteld, omdat die praktijk kennelijk was 
uitgelopen op een sanering ten gunste van het door dochterondernemingen 
van de spoorwegen beheerste streekvervoer. De Kamers, die de spoorwegen 
ook al verdachten van oneerlijke concurrentie in het vrachtvervoer, hebben 
aangedrongen op een zo spoedig mogelijk herstel van de bestaande wetgeving 
(de WAP) en op snelle indiening van voorstellen van wet ter vervanging van 
de oorlogsregelingen op vervoersgebied. De vrees was immers aan de hand 
van de praktijk van het personenvervoer over de weg gewettigd dat het 
parlement pas bij de wettelijke vormgeving van de regulering van het vervoer 
zou worden betrokken, wanneer feitelijk de regulering van het vervoer in de 
praktijk op een niet door het parlement gewenste wijze gestalte had gekregen, 
namelijk sanering ten gunste van enkele grote ondernemingen in plaats van 
door de overheid via het vergunningenstelsel opgelegde ordening en coördina
tie. In de Eerste Kamer is er dan ook niet voor niets begin 1948 voor gepleit 
om eerst over de algemene lijnen voor het vervoersbeleid te discussiëren, 
alvorens de afzonderlijke en tijdrovende voorstellen van wet van de regering 
af te wachten. De minister kon de Kamers overtuigen van zijn ernst om alle 
spoed te betrachten bij de genoemde wetgeving en daarmee de Kamers 
uitzicht bieden op een op korte termijn te verwachten inspraak bij de concrete 
regeling van het vervoer, hetgeen alle bezwaren in de Kamers tegen het 
overheidsingrijpen na de oorlog in het vervoer en tegen het optreden van de 
spoorwegen en haar dochterondernemingen voor het vervoer van personen 
en goederen over de weg moet hebben gerelativeerd. Vandaar dan ook dat
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de begrotingen van Verkeer en Waterstaat voor de periode-Beel, ondanks de 
grote woorden die wel in de Kamers zijn gehanteerd om te waarschuwen voor 
de socialistische plannen achter het beleid van minister Vos, zowel in de 
Tweede als in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming zijn aanvaard. 
De beloften jegens de Kamers zijn nagekomen. Het tempo van de indiening 
van de betrokken voorstellen van wet is meegevallen. Met de (herziene) Wet 
Autovervoer Personen (1949), de Wet Autovervoer Goederen (1951) en de Wet 
Goederenvervoer Binnenschepen (1951) is dan toch vrij snel de "grondwet" 
voor de organisatie van het vervoer tot stand gekomen. Het program van 
minister Vos op vervoersgebied was daarmee voltooid. De chaos van vóór de 
oorlog op vervoersgebied was met deze "grondwet" geschiedenis geworden, 
zoals Vos en zijn staf dat hadden gewenst. Al eerder is vermeld dat op het 
terrein van het personenvervoer over de weg, de meest omstreden zaak op 
vervoersgebied in de periode-Beel, bij de herziening van de WAP de Kamers 
het streekvervoer als norm hebben onderstreept; bereikt werd dat de richtlijnen 
voor de Commissie Vergunningen Personenvervoer zijn bekend gemaakt. 
Regering en Kamers hadden hun zin gekregen.

6. Wetgeving met betrekking tot de (tijdelijke) uitschakeling van het Verkeersfonds
Was de organisatie ervan één kant van de zorg om het personen- en vracht

vervoer over de weg in moeilijke tijden, de terbeschikkingstelling van de 
nodige gelden voor de aanleg van wegen vormde met de voorziening van de 
nodige voertuigen en brandstof de andere kant ervan. In de periode-Beel 
konden deze twee kanten kennelijk niet met dezelfde intensiteit worden 
verzorgd. De financiering van de aanleg van wegen via het Verkeersfonds 
werd namelijk -  tijdelijk, zoals de regering in het betreffende wetsvoorstel 
voorspiegelde -  ongedaan gemaakt: deze financiering zou (tijdelijk) geschieden 
uit de algemene rijksmiddelen, afhankelijk van de prioriteiten bij het herstel 
van het land. De inkomsten van het Verkeersfonds zouden (tijdelijk) deel 
uitmaken van de algemene rijksmiddelen. Het was duidelijk dat hiermee een 
ernstige breuk werd geschapen tussen de belasting op voertuigen en de 
besteding ervan. Minister Vos had voor de dringende wens van de machtige 
minister van Financiën, P. Lieftinck (PvdA), moeten buigen, in ruil waarvoor 
de minister van Verkeer blijkbaar bij de begroting voor 1948 is ontzien. Met 
de (tijdelijke) liquidatie van het Verkeersfonds zijn inkomsten uit het verkeer 
en uitgaven voor het verkeer grotendeels van elkaar losgemaakt en afhankelijk 
gemaakt van het algemene financierings- en bestedingsbeleid van de overheid.

Bij de wet van 6 oktober 1934, Stbl. nr. 534, was het Verkeersfonds in het 
leven geroepen ter bestrijding van de gezamenlijke uitgaven van het verkeer. 
Onder de middelen van dit fonds werden de motorrijtuigenbelasting en de 
rijwielbelasting gerangschikt, zij het dat een zeker deel van de opbrengst van 
deze belastingen moest worden aangewend voor de aanleg, verbetering of 
onderhoud van wegen, voorkomende op het Rijkswegenplan dan wel op 
provinciale of tertiaire wegenplannen. Het beheer over dit fonds was toege-
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wezen aan de minister van Waterstaat. De opheffing van het ministerie van 
Waterstaat en de instelling van de afzonderlijke departementen van Openbare 
Werken en Wederopbouw en van Verkeer, waardoor de zorg voor het verkeer 
in de ruimste zin van het woord over twee departementen was verdeeld 
geraakt, maakte het nodig de wettelijke regeling op dit punt te herzien. 
Tegelijk moest de vraag onder ogen worden gezien of het Verkeersfonds nog 
wel gehandhaafd moest worden. Het antwoord op deze twee punten kwam 
in de vorm van een wetsontwerp, waarbij de gelden van het Verkeersfonds 
voor de begrotingsjaren 1945 tot en met 1949 naar de gewone middelen 
zouden worden overgeheveld. Verantwoordelijk voor de indiening van dit 
wetsontwerp op 30 oktober 1946 waren de ministers van Financiën (Lieftinck), 
Openbare Werken en Wederopbouw (Vos a.i.) en Verkeer (Vos).

In de considerans op dit wetsontwerp werd gesteld dat dit ontwerp zowel 
een gevolg was van de wens de overzichtelijkheid van de begrotingen van 
Openbare Werken en Wederopbouw en van Verkeer te bevorderen, als van 
de noodzaak alle beschikbare middelen daar aan te wenden, waar deze het 
meest zouden bijdragen tot het herstel van de welvaart. Het werd daarom 
gewenst geacht een voorziening te treffen, op grond waarvan de wettelijke 
bepalingen, volgens welke bepaalde middelen uitsluitend voor uitgaven ten 
behoeve van het verkeer werden aangewend, buiten toepassing te laten. Bij 
de samenstelling van de begrotingen en middelenramingen voor 1945, 1946 
en 1947 was reeds met de voorgestelde regeling rekening gehouden; het ging 
erom voor de overige genoemde jaren een wettelijke basis aan deze praktijk 
te geven. Om met name te zorgen dat de lagere overheden hun provinciale 
en tertiaire wegenplannen zouden kunnen financieren werd, in aansluiting op 
de compensatie bij de vaststelling van de provinciale uitkeringen voor de jaren 
1941-1944 op de grondslag van de opbrengst van de rijwielbelasting in 1939, 
een aflopende compensatie voor de jaren 1945-1947 voorgesteld op dezelfde 
grondslag, naast het uit te keren bedrag aan de provinciën ingevolge enkele 
artikelen van de Verkeersfondswet. Het wetsvoorstel bracht door de overheve
ling van de gelden naar de gewone rijkskas een weg ten einde, die al was 
ingeslagen bij de instelling van het Verkeersfonds. Met die instelling werd het 
voor die tijd gehuldigde beginsel, dat de inkomsten van enige tak van verkeer 
uitsluitend ten gunste van dezelfde verkeerstak behoorde te worden aange
wend, verlaten. Het verkeer in al zijn vormen werd als eenheid gezien, waar
voor verschillende belastingen (motorrijtuigenbelasting; rijwielbelasting) bijeen 
werden gehaald. Nu de directe doelbelasting al voor een deel was verlaten, 
werd bij het nieuwe voorstel deze lijn doorgetrokken door elke band tussen 
belasting en doel door te snijden en nog slechts in de uitkering aan de provin
ciën als geheel aan de oude wet vast te houden.86

Vanuit deze laatste ontwikkeling is het te begrijpen dat er nogal wat 
Kamerleden waren die weinig ingenomen waren met het voorstel van wet. Een 
groep Kamerleden, waarin de ARP-fractie is te herkennen, herinnerde eraan 
dat de instelling van het Verkeersfonds indertijd niet door de weggebruikers
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zelf met instemming was begroet, omdat inkomsten uit het wegverkeer ook 
voor andere vormen van verkeer werden gebruikt. Het voordeel van het fonds 
was echter dat in ieder geval een systematisch overzicht werd gegeven van 
de bestemming van de gelden voor het verkeer. Het argument van de regering 
dat het inzicht in het rijksbudget werd gediend door de opheffing kon dan ook 
niet worden gedeeld. Het zwaarst zou wel volgens deze groep Kamerleden 
hebben gewogen dat de gelden van het fonds nodig waren voor de algemene 
middelen. Deze Kamerleden vroegen zich af of voor het herstel van het land 
niet ook herstel van de verkeersuitrusting nodig was. In de regel dienden de 
uitgaven voor het verkeer te worden gedekt door de inkomsten welke de 
verschillende verkeersvormen het Rijk opbrachten. Juist als extra aansporing 
voor de regering om het herstel van het verkeersnet te bevorderen, moest 
derhalve het Verkeersfonds volgens deze groep Kamerleden worden gehand
haafd. Ook andere Kamerleden -  de liberale groepering -  waren het met deze 
stelling eens. Weer andere leden, zeer waarschijnlijk leden van de PvdA-fractie, 
vonden dat het tijdelijk karakter van de voorgestelde regeling voldoende 
zekerheid bood dat het Verkeersfonds zou terugkeren. In tijden van herstel 
en wederopbouw moest vermeden worden dat a priori de bestemming van 
een deel der middelen was vastgelegd. Sommige Kamerleden vonden de 
voorgestelde afloop van de compensatie aan de provincies, onder de verwij
zing naar de mogelijkheid van stijgende inkomsten uit het toegewezen deel 
van de motorrijtuigenbelasting, onjuist.87

De ministers bleven er bij, in de Memorie van Antwoord, dat het algemeen 
inzicht in het rijksbudget moest prevaleren boven het inzicht in de verkeers- 
uitgaven en dat het onjuist was de waarde van de verkeersbelangen te laten 
bepalen door hetgeen het verkeer opbracht. Het kon immers zeer wel het geval 
zijn dat in een bepaald jaar een groter bedrag aan het verkeer zou worden 
besteed dan het verkeer tezamen opbracht. De regering was er daarbij vol
doende van overtuigd dat de welvaart mede samenhing met een uitstekende 
verkeersuitrusting. Om deze stellingen te onderstrepen werd erop gewezen 
dat voor 1947 bij Openbare Werken en Wederopbouw voor de gewone dienst 
ten behoeve van onderhoud en verbetering van bij het Rijk in beheer zijnde 
wegen 9.9 miljoen gulden was uitgetrokken, in plaats van het daarvoor 
bestemde bedrag van 3/10 deel van de opbrengst van de motorrijtuigenbelas
ting voor 1947, geraamd op totaal 19.3 miljoen gulden, derhalve 5.7 miljoen 
gulden. Daarnaast was ten laste van de Buitengewone Dienst van dit departe
ment voor hetzelfde doel nog eens 11.8 miljoen gulden uitgetrokken. Ten 
aanzien van de provincies meenden de ministers dat het onjuist was dat het 
Rijk tot in lengte van dagen voort zou gaan met het geven van een compensa
tie wegens het wegvallen van een belasting. De ministers die natuurlijk niet 
van plan waren de hoogst impopulaire rijwielbelasting weer in te voeren, 
voorzagen een groei van het autopark, waardoor voldoende middelen voor 
de provincies volgens de niet aangetaste verdeelsleutel van gelden voor de 
provincies gezamenlijk -  namelijk een vast percentage van de autobelasting -
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zouden overschieten. Wel was de regering van plan deze zaak nader te regelen 
bij de voorstellen tot herziening van de provinciale financiën (zie in dit boek, 
Band C, hoofdstuk IX, par. Il.e.).88

Toen op 13 december 1946 dit wetsontwerp in de plenaire zitting van de 
Tweede Kamer onmiddellijk na de vaststelling van hoofdstuk IX B (Verkeer) 
van de Rijksbegroting 1946 en 1947 aan de orde kwam, wist het Kamerlid en 
burgemeester van Boskoop mr.dr. E.P. Verkerk (ARP) voor zijn groepering de 
twijfels bij dit wetsontwerp kernachtig weer te geven: "De aankondiging van 
de opheffing van het Verkeersfonds droeg alle kenmerken, welke een aan
kondiging van een overlijden pleegt te bezitten. Zij was sober en strak en zij 
kwam onverwacht." Hij vond de argumenten van de regering om het Ver
keersfonds min of meer uit te schakelen niet sterk. Wat geschiedde was 
volgens hem een stap terug in plaats van vooruit. Hij zou het zeer op prijs 
stellen, wanneer de regering overeenkomstig de wens van zes vervoersorga
nisaties -  ANWB, KNAC, Koninklijke Nederlandsche Motorwielrijdersvereeni- 
ging, de Vakgroep Goederenvervoer langs de weg, de Vakgroep Personenver
voer langs de weg, de Algemene Verladers en Eigen Vervoerdersorganisatie 
(EVO) -  de tijdelijke werking van dit wetsontwerp zou beperken tot 1947 in 
plaats van 1949. De Rijswijkse hoogste gemeente-ambtenaar mr. H.K.J. Beer- 
nink (CHU) ondersteunde dit verzoek, daarbij zijn zorg over de financiering 
van de kosten van de wegen door de lagere overheden ten gevolge van dit 
wetsvoorstel onderstrepend. Hacke (PvdV) betuigde dat hij in het geheel geen 
instemming voor dit ontwerp kon uiten. Ook hij wenste op zijn minst beper
king van de tijdelijke werking. Voor de coalitie sprak alleen het lid van de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland M.P. van der Weijden (KVP). Dit Kamer
lid wist uit ervaring te vertellen dat tijdelijke regelingen en wetten veelal in 
nogal langlopende worden omgezet. Hij had dus nogal wat wantrouwen. Ook 
had hij zo zijn zorg over de besteding van de motorrijtuigenbelasting zonder 
de bestemmingsverplichtingen van het Verkeersfonds. De regering kon op dat 
moment wel aantonen dat er meer aan het verkeer werd besteed dan aan 
belastingen bij de gebruikers werd opgehaald, maar bleef dat zo? Zou het 
autoverkeer niet de tekorten bij de spoorwegen moeten dekken, zoals voor de 
oorlog het geval was? De grootste zorg van dit Kamerlid gold de uitkering 
voor de provincies, waardoor aanleg en onderhoud van secundaire en tertiaire 
wegen moest worden veilig gesteld.89

Lieftinck antwoordde namens de regering dat het Verkeersfonds tot voor 
kort geen inkomsten had gehad vanwege het stilvallen van het vervoer in 
Nederland door de oorlogstijd en de eerste tijd daarna. Het bepalen van de 
urgenties daarna in het totale uitgavenpatroon van het Rijk verdroeg niet het 
handhaven van een bepaald bestemmingskarakter aan enige belasting. Een 
aantal urgenties was al bepaald, zoals het herstel van bruggen en andere vitale 
verkeerspunten, zonder enig verband met het (lege) Verkeersfonds. Zo zou 
ook het beleid in de naaste toekomst zijn. Gelet op de planning voor de jaren
1948 en 1949, welke immers al voor een deel een aanvang nam in 1947 (begin
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1947 de begroting 1948, gevolgd door de voorbereiding van de begroting van
1949 in begin 1948) was het onmogelijk het buiten werking stellen van het 
Verkeersfonds te beperken tot en met 1947. De minister wenste ruime armslag 
te hebben. Hij verzocht verder de Kamer om de regering de tijd te geven tot 
het voorbereiden van die wettelijke voorzieningen, die provincies en gemeen
ten in staat zouden stellen hun aandeel in het verzorgen van de wegen en 
andere verkeersvoorzieningen te leveren. De nooduitkering voor de provincies, 
zoals die in het ontwerp van wet voor een deel van de inkomsten was voorge
steld, was volgens Lieftinck voorlopig voldoende. Voor de rest had het parle
ment volgens hem alle zeggenschap over de verkeersgelden, maar wel steeds 
bezien in het totale pakket van inkomsten en uitgaven, "ten aanzien waarvan 
het mijn voortdurende zorg is, hoe tot een sluitende rekening te komen". Aan 
het adres van de nog niet tevreden heren Hacke en Verkerk meende Lieftinck 
in tweede termijn te moeten opmerken, dat het handhaven van het Verkeers
fonds volstrekt nutteloos werk was en de moeilijkheden van de regering 
slechts nodeloos zou verzwaren. Het wetsontwerp werd na dit krachtige 
betoog van Lieftinck, wiens prestige nu eenmaal groot was, zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen, al wensten de ARP-ers Verkerk en Schouten aanteke
ning te hebben tegengestemd. 90

Uit het Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs van de Eerste 
Kamer bleek dat de opposanten tegen dit wetsontwerp genoegen namen met 
de verklaring van Lieftinck, in de Tweede Kamer afgelegd, dat het vraagstuk 
van het bestemmingskarakter van de motorrijtuigenbelasting en van de 
bijdragen aan de provincies voor het onderhoud van de wegen ten spoedigste 
onder ogen zou worden gezien91 Het wetsontwerp werd daarna zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer aan
vaard.92 De wet is vastgesteld op 28 december 1946, Stbl. nr. G 404.

Met deze wet werd een begin gemaakt met het einde van een typische 
bestemmingsbelasting, zoals die oorspronkelijk op verzoek van de georgani
seerde automobilisten zelf als middel tot verbetering van het wegenstelsel in 
het leven was geroepen (Wet van 30 december 1926, Stbl. nr. 464). De motorrij
tuigenbelasting was door de invoering van de wet van 28 december 1946 
voortaan een onderdeel van de algemene middelen en kon dan ook om reden 
van algemeen belang, buiten de noden van het verkeer gelegen, worden 
verhoogd. Dit gebeurde voor het eerst in 1951 -  de wet van 28 december 1946 
was inmiddels verlengd -  met het oog op de hoge defensieuitgaven. De 
pessimisten in het parlement, die voorspeld hadden dat de tijdelijke opheffing 
van het Verkeersfonds een langdurige zaak zou worden, hadden wel gelijk 
gekregen. De wet werd in 1949 verlengd tot en met 1950 en vervolgens in 1950 
tot en met 1953.93 Daarna werd de tijdelijke uitschakeling van het Verkeers
fonds nog vele malen verlengd, tot bij de wet van 21 januari 1965 (Stbl. nr. 30) 
het Rijkswegenfonds tot stand kwam, gevoed uit in hoofdzaak de algemene 
middelen en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze belasting werd 
gemoderniseerd bij de wet van 21 juli 1966 (Stbl. nr. 332). De oorspronkelijke
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bestemmingsgedachte van deze belasting en van het Verkeersfonds bleef in 
zoverre nog leven, dat een deel van de motorrijtuigenbelasting via de in stand 
gebleven desbetreffende artikelen van het Verkeersfonds werd uitgekeerd aan 
de provincies voor de secundaire en tertiaire wegen. Dit werd bij de totale 
opheffing van het Verkeersfonds vervangen door de Wet Uitkeringen Wegen 
van 12 juli 1966 (Stbl. nr. 367).

7. De bedrijfsgroep Wegvervoer gedemocratiseerd als aanloop tot bedrijfsordening
Al eerder is vermeld dat de wettelijke regeling van de ordening van het 

verkeer ter vervanging van de regels op dat gebied uit de oorlogstijd (de 
uitvoeringsbesluiten) na de oorlog door de minister van Verkeer was toege
zegd. De uitvoering van dat ordeningsbeleid, zij het op basis van de oorlogs- 
regels, zij het op basis van de (voorlopige) wettelijke regels, was grotendeels 
overgelaten aan het overleg van de regering met de bedrijfsgenoten binnen 
de structuur van de bedrijfsorganisatie, zoals die ook uit de oorlogstijd dateer
de en ter vervanging waarvan eveneens een wettelijke regeling in de maak 
was. Maar er was nog meer aan de hand. De oorlogsregels op vervoersgebied 
hadden de vervoerders aan die bedrijfsorganisatie geklonken. Onder de oorlog 
was namelijk aan het vergunningensysteem krachtens de uitvoeringsbesluiten 
het lidmaatschap van vervoersorganisaties gekoppeld die op hun beurt weer 
verplicht deel uitmaakten van de (oorlogs)bedrijfsorganisatie, de in dit boek 
al eerder genoemde organisatie-Woltersom (Band B, hoofdstuk V, par. Il.e, p. 
1259). Zo was aan het Tweede Uitvoeringsbesluit het lidmaatschap van de 
Eigen Vervoerdersorganisatie EVO gekoppeld aan de vergunningen voor eigen 
vervoer; het Derde Uitvoeringsbesluit stelde het lidmaatschap van de Neder
landsche Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer langs den weg (NOB) 
op dezelfde wijze verplicht. Binnen de (oorlogs-)bedrijfsorganisatie (de organi
satie-Woltersom) was voor de bedrijfsgenoten in de verkeerssector de Hoofd
groep Verkeer ingesteld, waaronder de bedrijfsgroepen Wegvervoer en Binnen
scheepvaart vielen. De EVO maakte van deze organisatie als dwarsverband 
deel uit. Na de oorlog bleven zowel de uitvoeringsbesluiten als de organisatie- 
Woltersom noodgedwongen voorlopig bestaan. Het lag op zijn minst voor de 
hand om de vertegenwoordiging van de bedrijfsgroep aan te passen aan de 
(her-)verschijning van de vrije organisaties van het beroepsvervoer over de 
weg. Naast de NOB, die ook vrijwillig door veel beroepsvervoerders was 
gekozen, moeten hier de Nederlandsche Vereeniging van Transport Onderne
mingen (NVTO) en de Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland (BBN) 
worden genoemd. Daarnaast ontstonden organisaties van ondernemers in het 
beroepsgoederenvervoer volgens verzuild model (protestant; rooms-katholiek; 
algemeen), die na enkele jaren een samenwerking zouden aangaan in de 
Federatie van Nederlandsche Organisaties van Beroepsgoederenvervoerders. 
Evenzo zou de federatie van Nederlandsche Organisaties voor het Personen
vervoer tot stand komen. De Unie-Verkeer en de Unie-Vervoer zouden de 
werknemersorganisaties -  eveneens verzuild verdeeld -  in de vervoersbedrij-
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ven bundelen; de Commissie van Werkgeversverenigingen in het Wegverkeer 
bundelde de werkgeversorganisaties in deze bedrijfstak. Tenslotte was er het 
Centraal Overleg van werkgevers en werknemers in het vervoer, samen met 
de grote verkeersbonden. Bij de binnenvaart zou eveneens een bundeling van 
verschillende bonden tot stand komen, namelijk de Stichting De Nederlandsche 
Particuliere Binnenvaart, waarnaast voor de internationale vaart de afzonder
lijke belangenorganisaties bleven bestaan.94

Het was vooral debedrijfsschapsstructuur, met verplicht lidmaatschap voor 
de verkeers-, bedrijfs- en vakgroepen, die bij de eerste naoorlogse confrontatie 
tussen regering en volksvertegenwoordiging ter discussie kwam te staan. Er 
waren stemmen opgegaan om van deze nalatenschap van de bezettingstijd op 
vervoersgebied af te stappen, maar minister Vos wilde daar niets van weten. 
Er werd door het College van Advies voor Aangelegenheden betreffende het 
vervoer gewerkt aan de toekomstige organisatie van het vervoer, nog afgezien 
van hetgeen aan veranderingen in de organisatiestructuren verwacht kon 
worden ten gevolge van de algemene wettelijke regeling voor de organisatie 
van het bedrijfsleven. In afwachting van dat alles leek Vos het niet verant
woord de bestaande bedrijfsgroepsstructuur op te heffen, aangezien dan het 
bedrijfsleven een gelegenheid zich uit te spreken aangaande te nemen maatre
gelen zou worden ontnomen. Het loslaten van de bedrijfsorganen zou de 
neiging tot verbrokkeling, volgens Vos zichtbaar in de vervoerswereld, alleen 
maar aanwakkeren. Wel was na de oorlog het bestuur van de bedrijfs- en 
vakgroep op democratische wijze gekozen, zodat geacht kon worden dat het 
bestuur beter dan vroeger de belangen van de bedrijfsgenoten kon beharti
gen.95 Het CHU-Tweede Kamerlid Krol vroeg zich bij de behandeling van de 
begrotingen van minister Vos voor 1946 en 1947 op 12 december 1946 af 
waarom de minister zich, wat het bedrijfsleven betrof, uitsluitend in verkeers
zaken liet adviseren door de Woltersomse bedrijfsgroepen. Met name interes
seerde het hem of de minister van plan was de sanctie op het niet deelnemen 
en betalen aan deze organisatie, namelijk het intrekken van de vergunning, 
te handhaven dan wel te laten vervallen. Schilthuis (PvdA) was ook kritisch 
over de verplichte bedrijfsorganisatie in het verkeer. Ook al had de bedrijfsor
ganisatie een goede rol gespeeld in het verbeteren van de contacten tussen 
overheid en bedrijven, men kon volgens hem de ontevredenheid in de ver- 
keerssector niet negeren. Met name de vrije verenigingen uit het verkeer 
zouden zich naar zijn oordeel niet op hun waarde behandeld voelen. Vandaar 
dat dit Kamerlid voorstelde om tussen bedrijfsorganisatie en vrije verenigingen 
in het beroepsvervoer betere verhoudingen na te streven. Concreet stelde hij 
voor om in de commissie, die de Rijksinspecteur van het verkeer adviseerde 
inzake het verlenen van rijvergunningen, vertegenwoordigers van deze vrije 
verenigingen op te nemen. Minister Vos voelde er wel voor om, in afwachting 
van de wettelijke regeling van de bedrijfsorganisatie, samenstelling en be
voegdheden van de vakgroepen te herzien. Aan de andere kant waren de vrije 
verenigingen volgens hem niet geheel representatief voor het verkeersbedrijf,
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terwijl er ook te veel ruzie in die gelederen was. Maar hij wilde de vrije 
organisatie best ontvangen voor adviserend werk; de vakgroepen zouden 
-  zoals dat ook door de minister van Economische Zaken ten aanzien van de 
vakgroepen in de industrie kort tevoren was gesteld -  voor zover nodig de 
uitvoeringsorganen van het regeringswerk moeten blijven. Impliciet betekende 
dit ook: verplicht lidmaatschap. Op vragen van de Eerste Kamerleden Zegering 
Hadders (PvdV) en Biewenga (ARP) naar de inschakeling van de vrije vereni
gingen van bedrijfs- en beroepsgenoten bij alle voorkomende (economische 
én sociale) vraagstukken, was Vos op 19 maart 1947 in zijn antwoord nog wel 
stelliger in zijn oordeel over deze verenigingen: hij wilde erop wijzen "dat het 
vóór de oorlog op geen enkele wijze is mogen gelukken op de vrije organisatie 
een behoorlijke vervoersordening te doen steunen". Hoewel Vos ervan over
tuigd was dat de vrije organisaties op dat moment een meer open oog hadden 
voor de noodzaak tot ordening, twijfelde hij toch of "ook thans de vrije 
organisaties deze ordening alleen zouden kunnen dragen".96 Het kwam er 
kortweg op neer dat de minister op vervoersgebied de dwang van een vorm 
van bedrijfsorganisatie noodzakelijk achtte om de hopeloos verdeelde sector 
tot afspraken, in samenhang met het regeringsbeleid, te krijgen, al kon men 
de vraag stellen of naast de overheidsregels tot ordening van het vervoer de 
bedrijfsorganisatie op vervoersgebied een ordenende dan wel een andere taak 
zou moeten hebben, bijvoorbeeld op economisch en sociaal terrein.97

Minister Vos heeft bij het nakomen van zijn belofte jegens de volksverte
genwoordiging met betrekking tot de inschakeling van de vrije verenigingen 
bij het beleid een richting voor de bedrijfsorganisatie in de vervoerssector 
aangegeven. Na overleg namelijk met zijn (KVP-)collega van Economische 
Zaken (Huysmans) heeft hij op 6 januari 1948 een nieuw bestuur van de 
Bedrijfsgroep Wegvervoer geïnstalleerd, waarin beter dan voorheen en beter 
ook dan bij andere bedrijfsgroepen de verschillende groepen uit de bedrijfstak 
waren vertegenwoordigd, niet alleen vrije verenigingen van de bedrijfsgenoten, 
maar ook vertegenwoordigers van de werknemers(-organisaties) in deze sector. 
Vooral de inschakeling van het werknemerselement in deze bedrijfsgroep was 
tamelijk revolutionair en van bijzondere betekenis. De minister gaf hiermee, 
als instigator van het naoorlogse debat over de bedrijfsorganisatie in zijn 
eerdere functie in het kabinet Schermerhorn-Drees (zie in dit boek, Band B, 
hoofdstuk V, par. II, pp. 1260-1261), aan hoe zijns inziens de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie met een breed takenpakket op het terrein van de sociaal- 
economische ordening en met een brede vertegenwoordiging een acceptabel 
compromis tussen PvdA- en KVP-zienswijzen kon zijn, waarmee de weg 
gebaand kon worden voor een sterke rooms-rode band als kern van toekomsti
ge kabinetten. Het signaal is toentertijd goed begrepen. Bij de behandeling van 
de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1948 in de Tweede Kamer toonde 
Schilthuis (PvdA) zich op 13 januari 1948 dan ook zeer tevreden over deze 
stap van "zijn" minister. Daarentegen betreurde het liberale Kamerlid Hacke 
het dat de minister met zijn stap was vooruitgelopen op de nog te nemen
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beslissingen van de volksvertegenwoordiging over de bedrijfsorganisatie. Vos 
heeft daarop Hacke geantwoord dat de organisatiebeschikking, die ten grond
slag lag aan de organisatie-Woltersom, op geen enkele wijze de vertegenwoor
diging van werknemers verhinderde. Evenmin hadden de vervoerdersorganisa- 
ties hiertegen geprotesteerd. Voor zover hier van een vooruitlopen sprake zou 
kunnen zijn, "meen ik, dat er bij alle verschil van mening ten aanzien van de 
wijze, waarop de ordening zal moeten plaats hebben, toch ten aanzien van één 
punt wel een algemene overeenstemming bestaat, namelijk dat bij de nieuwe 
bedrijfsorganisatie de arbeidersorganisaties dienen te worden ingeschakeld", 
aldus Vos. Waar dit een zo algemeen uitgesproken verlangen en verwachting 
betrof, had de minister gemeend, juist omdat er geen juridische bezwaren 
waren, in nauw overleg met de minister van Economische Zaken "deze poging 
te mogen en te moeten wagen". Toen Hacke toch op dit punt bleef hameren, 
kon Vos het niet laten het achterste van zijn tong te laten zien: "Ik acht het 
noodzakelijk dat wij na de oorlog eindelijk komen tot inschakeling van deze 
arbeidersorganisaties. Wanneer ik de mogelijkheid zie in juridisch opzicht om 
hieraan te voldoen, zal ik trachten die weg op te gaan."98 Dat was duidelijke 
taal. Vos had hiermee weer eens bewezen zijn SDAP-afkomst zeer serieus te 
nemen.

b. Kamers en spoorwegen

Gefrustreerde NS-plannen en Kamerleden
Bij de bespreking van de begrotingen van Verkeer voor 1946 en 1947 in de 

Kamers was er sprake van algemene waardering voor het tempo van het 
herstel van de (genationaliseerde) Nederlandse Spoorwegen (NS), los van de 
ergernis over de machtsontplooiing van de spoorwegen op het terrein van het 
goederen- en personenvervoer over de weg bij een groot deel van de volksver
tegenwoordiging (zie in dit hoofdstuk de vorige subparagraaf, sub 1, 3 en 5). 
Dit herstel geschiedde grotendeels op basis van voorschotten op de nadere 
wettelijke regeling van de vergoeding van oorlogsschade van de spoorwegen, 
die gezien de opdracht vanuit Londen tot staking van het bedrijf in oorlogstijd 
daar zeker recht op hadden (zie over de afzonderlijke wettelijke regeling van 
deze vergoeding, Stbl. 1951, nr. 471, in dit boek Band B, hoofdstuk IV. par. II. 
3.b, aantekening 27). Vanzelfsprekend leefden er in de Kamers de nodige 
vragen en wensen met betrekking tot de spoorwegen, die miljoenen te investe
ren hadden. Deze betroffen zowel de algemene koers bij al dit herstelwerk als 
de afzonderlijke onderdelen ervan, onder invoeging van de nodige regionale 
belangenbehartiging. Zo vroegen vele leden van de Tweede Kamer -  blijkens 
een betoog van soortgelijke inhoud door het Kamerlid Posthumus op 13 
december 1946 betrof het hier de PvdA-fractie -  zich af of er niet al te veel 
geld voor herstel van de NS werd uitgegeven, daar de NS in de toekomst wel 
eens een geheel andere rol konden gaan spelen naast andere vervoerssectoren. 
Moesten de spoorwegen -  aldus deze Kamerleden -  zich niet beperken tot het
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vervoer op hoofdlijnen en op die hoofdlijnen tot de voornaamste stations? 
Minister Vos heeft daarop in de Memorie van Antwoord gesteld dat het 
investeringsprogramma van de spoorwegen in nauw overleg met het Centraal 
Planbureau (i.o.) werd opgesteld, waarbij werd nagegaan welke maatregelen 
uit vervoerseconomisch oogpunt geboden waren en binnen het kader van de 
bestaande mogelijkheden tot uitvoering konden worden gebracht. Samengevat 
kwamen de plannen van de spoorwegen, zoals die door de minister waren 
overgenomen en aan de Kamers werden voorgelegd, op het volgende neer. 
Vast stond dat het vervoer op het hoofdnet van de NS in de toekomst geheel 
met elektrische tractie zou worden uitgevoerd. Voor de zijlijnen zou worden 
onderzocht of deze al dan niet behouden moesten blijven. Zolang het onder
zoek daarnaar nog niet beëindigd was, zouden de herstelwerkzaamheden op 
deze lijnen tot een minimum worden beperkt. Op het geëlektrificeerde deel 
van het net zouden ook de belangrijke tussenstations worden bediend. Van 
aanleg van nieuwe lijnen, zoals die tussen Amsterdam en Den Haag met 
ondergrondse stations in beide steden en die over de Afsluitdijk, kon voorlo
pig geen sprake zijn. Alle inzet was erop gericht het grootste deel van het 
oude net weer in bedrijf te nemen, vernielde bruggen en stations te herstellen 
en te zorgen dat het rollend materieel op peil werd gebracht, alsook voorberei
dingen te treffen voor de vervanging ervan door het nodige elektrische en 
dieselelektrische materieel van eigen fabrikaat. Vanzelfsprekend kwam bij de 
plannen voor herstel en de toekomstige opbouw van de spoorwegen de vraag 
aan de orde of het Westen des lands, waar de spoorwegen verhoudingsgewijs 
de minste schade hadden, bij het herstel en de verdere plannen niet werd 
bevoordeeld. De minister ontkende niet dat het Westen, waar nu eenmaal 
eerder elektrificatie had plaats gevonden, een voorsprong had op dat moment. 
Ook commercieel gezien was het Westen voor de spoorwegen, gezien de 
bevolkingsdichtheid, interessanter dan de rest van Nederland. De minister was 
er echter van overtuigd dat de spoorwegen zich niet alleen lieten leiden door 
commerciële overwegingen, maar ook de openbare functie van het bedrijf mee 
lieten wegen. Hij zei er echter niet bij tegen welke prijs de overheid bereid was 
die openbare functie van de spoorwegen te steunen."

In het algemeen kon de Tweede Kamer zich wel verenigen met de plannen 
van de spoorwegen voor de korte en wat langere termijn. Het was de regiona
le belangenbehartiging die de Kamerleden bij dit thema nog even in beweging 
heeft gebracht. Zo vroeg de in Leeuwarden woonachtige Algera (ARP) om een 
verbinding tussen Holland en Friesland via de Afsluitdijk. De Limburger 
Maenen (KVP) sprak uitgebreid over de belabberde verbindingen tussen 
Twente en het Zuiden des lands enerzijds en het Westen des lands anderzijds. 
Verder kwam hij op voor het behoud van de spoorlijn Boxtel-Gennep en voor 
de inschakeling van de lijn Simpelveld-Kerkrade-Schaesberg in het personen
verkeer. Over deze laatstgenoemde zaak had hij al op 28 augustus 1946 
schriftelijke vragen aan de minister van Verkeer gesteld en daarop het ant
woord gekregen dat de bedoelde lijn nimmer voor reizigersvervoer was
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ingericht en uitgerust en dat de spoorwegen niet in staat waren bedoelde lijn 
in het personenvervoer op te nemen. Maenen nam hiermee geen genoegen en 
wenste van de minister "met zijn progressieve ideeën" dat hij eindelijk het 
verlossende woord zou spreken ten gunste van deze verbinding. De minister 
antwoordde dat het project-Afsluitdijk er een was voor de verdere toekomst 
als onderdeel van een openbare-werken-programma. Op dat moment had dat 
project geen enkele prioriteit. De overige zaken waren in onderzoek, aldus Vos 
in de Tweede Kamer op 13 december 1946.100

Het was vooral de Eerste Kamer, waar de regionale belangen naar voren 
werden gebracht. Zo kwam Zegering Hadders (PvdV), die in Emmen woon
achtig was, op voor behoorlijke spoorverbindingen tussen de uithoeken van 
het land en het centrum, waaraan hij ook een pleidooi voor het behoud van 
de lijn Assen-Stadskanaal knoopte (door het Tweede Kamerlid Bruins Slot 
(ARP) is hiervoor schriftelijk tegelijkertijd bepleit). Hij en andere senatoren in 
dit debat maten de moeilijkheden om vanuit de regio's per spoor naar Den 
Haag te komen breeduit. Onder verwijzing naar een verzoekschrift van het 
gemeentebestuur van Kerkrade om deze gemeente uit haar verkeersisolement 
te halen, heeft Van Santen (CPN) -  die sprak namens zijn afwezige fractie
genoot en inwoner van Vaals (L), Hermans -  het betoog van het Tweede 
Kamerlid Maenen onderstreept. Ook Kramer (PvdA), woonachtig te Brunssum 
(L), bepleitte een verbetering van de aansluiting van het uiterste zuiden van 
Limburg op het spoorwegnet, waarbij hij ook wees op het nut ervan voor het 
toerisme. Door de internationale situatie moest immers de vakantie door de 
meeste Nederlanders binnenslands worden doorgebracht, zodat Limburg 
daarvan volgens hem optimaal moest kunnen profiteren. De Brabantse belan
gen werden in dit debat vertegenwoordigd door Van Velthoven (KVP), gepro
moveerd geograaf en leraar in het middelbaar onderwijs in Den Bosch. Hij 
wenste een spoedige inrichting van een volledige spoorwegdienst in de Lang
straat, het in stand houden van de lijn Boxtel-Gennep en de handhaving, moge
lijk de uitbreiding van de spoorwegverbindingen met België (via Valkenswaard 
en via Baarle-Nassau). Gebrek aan materieel (Langstraat) en gebrek aan rende
ment (verbindingen op België), zoals de minister naar voren had gebracht in 
de schriftelijke fase van de behandeling van zijn begroting in de Eerste Kamer, 
achtte dit Eerste Kamerlid weinig geschikt om de argwaan in het Zuiden jegens 
het Westen weg te werken. Van Velthoven schroomde niet om in dit verband 
de eeuwenoude verwaarlozing van.de generaliteitslanden door het Noorden 
als argument te hanteren en de verwaarlozing van de verbindingen met België 
in het vervolg daarvan te zien. Hij kwam tot de slotsom dat, nu het Zuiden 
op het punt stond "door middel van intense landbouw en een wijdvertakte 
industrie tot welstand te komen en daarmee de nationale kracht van Nederland 
te vergroten" en het streven tot nauwere samenwerking tussen Nederland en 
België zich baan had gebroken, het verkeersapparaat in het Zuiden daarop 
moest zijn toegerust. Tegen de feitelijke opheffing van de spoorlijn Amersfoort- 
Rhenen (waar de spoorbrug was verwoest)-Kesteren (Betuwe) keerde zich
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senator Kolff (CHU), kantonrechter te Gorinchem en wonende te Geldermalsen. 
Hij meende dat "juist het behoud van de lijn Amersfoort-Kesteren-Nijmegen 
een aanmerkelijke ontlasting zou geven voor het goederenvervoer op de reeds 
zo overbelaste lijn Utrecht-Amhem-Nijmegen", waarmee hij de argumentatie 
voor de later zo omstreden Betuwe-route voor goederenverkeer per spoor op 
Duitsland al vroeg lanceerde. Kolff zag bovendien "zijn" route over bestaand 
spoor als een belangrijke schakel tussen de producenten in de Betuwe (fruit) 
en de afzetmarkten in de randstad, vooral Amsterdam. De in Garsthuizen 
(provincie Groningen) boerende Biewenga (ARP) toonde zich ontevreden dat 
het vee nog zo lang op de geprojecteerde spoorbaan op de Afsluitdijk zou 
grazen. Deze regionale pleidooien, met name die Van Velthoven, zijn minister 
Vos kennelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Hij stelde in zijn antwoord 
aan de senaat op 19 maart 1947 met nadruk dat hij als minister de plicht had 
om verkeersaangelegenheden vanuit algemeen nationaal standpunt te bekijken. 
In dit kader voelde hij er weinig voor om al datgene wat ooit had bestaan, 
maar was opgeheven, weer in bedrijf te stellen, zoals de lijnen Boxtel-Gennep 
en Eindhoven-België. Men moest dat alles blijven bekijken vanuit economisch 
en algemeen sociaal standpunt. Vos was ervan overtuigd dat bepaalde vormen 
van vervoer zeker aan de noodsituatie van dat moment waren gebonden en 
wel eens spoedig zouden kunnen veranderen. Zo was de vergroting van het 
rijwielaanbod -  een belangrijk punt van regeringspolitiek -  al verantwoordelijk 
geweest voor een drastische terugval in het tramverkeer in sommige steden. 
Zo kon worden betwijfeld of na de opheffing van de deviezenmoeilijkheden 
de vakantiegangers in eigen land zouden blijven. Had het dan wel zin een 
investeringsbeleid op een tijdelijk verschijnsel te richten? Zeker was dat de 
bestaande plannen van de spoorwegen de regio's de verlangde snelle verbin
dingen met andere delen van het land zouden geven.101

Een jaar later weerspiegelden de op- en aanmerkingen van de Kamers bij 
het thema Spoorzvegen van de begroting van Verkeer en Waterstaat de alge
mene teleurstelling in het land over de voortgang van het herstel. Deels was 
de vertraging te wijten aan externe factoren, zoals het vastlopen van het 
financieel-economisch verkeer in grote delen van West-Europa (zie in dit boek 
Band B, hoofdstuk IV, par. V. 1-3; hoofdstuk V, par. Ill.a); deels was zij terug 
te voeren op beleidskeuzes in Nederland zelf, waarvan de inzet van mensen 
en middelen in Nederlands-Indië wel de meest ingrijpende is geweest. Ook 
de spoorwegen ondervonden ernstig nadeel van het gebrek aan financiële 
middelen om op de wereldmarkt hoogst noodzakelijke materialen voor het 
herstel van het net te verwerven -  nieuw spoorwegmaterieel (tractie en 
rijtuigen) was in het geheel nog niet aan de orde -  en van het gebrek aan 
arbeidskrachten. Het was dan ook niet te vermijden dat bij de behandeling van 
de begroting-1948 van Verkeer en Waterstaat in de Kamers de nodige ergernis 
werd gespuid over de desolate toestand van het materieel van de stoomtreinen 
en over de gevolgen van deze toestand en van het provisorisch herstelde net 
op tijdsduur en comfort van het reizen per spoor in Nederland. Op schriftelijke
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klachten van het Eerste Kamerlid Hommes (ARP) van 19 september 1947 over 
de inzet door de NS van onverlichte wagons op de lijn Dordrecht-Roosendaal- 
Vlissingen, had minister Vos niets anders kunnen meedelen dan dat de feiten 
klopten en dat gewacht werd op onderdelen uit het buitenland voor reparatie 
van de betrokken door de Duitsers achtergelaten wagons. In deze sfeer waren 
dan ook de berichten over uiterst kostbare vernieuwing van het directiekantoor 
van de NS -  er was sprake van vervanging van de eikehouten lambrizering 
door een van mahoniehout en van andere kostbare inrichting -  aanleiding tot 
irritatie onder de bevolking en bij Kamerleden. Het antwoord van minister Vos 
op vragen van het Tweede Kamerlid C.J. van Lienden (PvdA) -  oud-vakbonds- 
bestuurder (NVV) en voorzitter van de Centrale Bond van Ziekenfondsen, 
Statenlid (Brabant) en gemeenteraadslid (Eindhoven) -  over mogelijke verspil
ling van gelden bij de NS, ingezonden op 20 november 1947, dat een en ander 
samenhing met een reorganisatie van de verblijven van de hoofddirectie en 
dat rekening moest worden gehouden met het representatieve karakter van 
deze verblijven, moet weinig bevredigend zijn geweest.102

Dat de spoorwegen van primair belang voor Nederland waren en zouden 
blijven stond ondanks alle problemen van dat moment en de mogelijke 
ontwikkeling van het wegvervoer voor de KVP-fractie in de Tweede Kamer 
niettemin vast. Elke verkeerscoördinatie moest volgens deze fractie met dit 
belang rekening houden, al betekende dat niet dat andere ver keer sbelangen 
in elke situatie aan de spoorwegbelangen ondergeschikt zouden moeten 
worden gemaakt. Wél betekende dit dat het voortbestaan der spoorwegen niet 
aan andere verkeersbelangen mocht worden opgeofferd. Maenen (KVP) heeft 
in de zitting van de Tweede Kamer van 13 januari 1948 hieraan toegevoegd 
dat de ontwikkelingsmogelijkheden van een streek, zowel in economisch- 
sociaal als in recreatief opzicht in belangrijke mate bepaald werden door de 
vervoermiddelen. Hoewel het KVP-Kamerlid van mening was dat het vervoer 
over de weg zich nog fors zou ontwikkelen, was hij toch van oordeel dat "het 
spoorwegverkeer zijn hoogtepunt nog lang niet heeft bereikt". De elektrificatie 
van het net en de inzet van moderne diesel-elektrische treinstellen opende 
nieuwe perspectieven voor het vervoer per spoor over lange en korte afstand. 
Dat hij hoopte dat spoedig ook het Zuiden des lands hiervan zou profiteren 
sprak vanzelf. Het was duidelijk dat de KVP-fractie in de Tweede Kamer 
bevreesd was dat in het zicht van de toekomstige groei van het vervoer over 
de weg de overheid wel eens kon beslissen, gegeven de moeilijke financieel- 
economische situatie van het land op dat moment, geen investeringen te doen 
in de vernieuwing van het spoorwegnet in het Zuiden van het land, behou
dens op voor de economie van het land belangrijke trajecten (elektrificatie 
Eindhoven-Maastricht/Heerlen was met het oog op het kolentransport ter 
hand genomen). Niet voor niets herinnerde Maenen de minister nog eens aan 
de openbare functie die de spoorwegen hadden te vervullen. Andere Kamerle
den, afkomstig uit de rechterzijde van de oppositie, waren weinig ingenomen 
met de bescherming door de overheid van de spoorwegen. Zij zagen meer in
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een vrije concurrentie tussen de verschillende verkeersstromen. Minister Vos 
antwoordde de visie van de KVP-Kamerfractie te kunnen delen. Dat hij moest 
aankondigen dat, na het voorlopig herstel van de spoorwegen, het tijdvak voor 
het definitieve herstel (conform ook de berichtgeving van de NS bij de jaarwis
seling 1947/1948) met de daarbij behorende vernieuwing (elektrificatie) 
minstens op 10 jaar moest worden geraamd, viel hem duidelijk zwaar.103 De 
NS ging het niet slecht -  de overheid sprong royaal via de voorschotregeling 
op de schadevergoeding bij, er was veel klandizie, de NS en de dochteronder
nemingen betaalden geen winstbelasting - , maar investeringen in vernieuwing 
van structuur en materieel konden vrijwel niet worden gedaan, aldus de 
boodschap van de minister. Het wereldtekort aan staal en koper en de devie- 
zenproblemen waren hier schuld aan. Dit was teleurstellend voor velen in het 
parlement, die voor hun streek of gewest betere verbindingen met beter 
materieel wensten, maar het was nu eenmaal niet anders. In de Eerste Kamer 
vroeg Hommes (ARP) op 6 april 1948 aan de minister om dan maar de nodige 
aandacht aan het oplappen van het oude materieel te besteden. Vos kon hem 
en andere vragenstellers -  Van Velthoven en Kolff herhaalden hun wensen 
uit 1947; Zegering Hadders en Kramer vroegen om snelle elektrificatie -  wei
nig concreets in het vooruitzicht stellen, behoudens de studiecommissie voor 
de Nederlands-Belgische spoorverbindingen tot vreugde van Van Velthoven. 
Wel heeft Vos in zijn antwoord van 7 april 1948 de senaat gewezen op de 
Marshall-hulp als middel om uit de problemen te geraken. Maar Vos wilde 
geen te rooskleurige perspectieven voor de vernieuwing van de spoorwegen 
op korte termijn schetsen. Al te zeer immers hing de Marshall-hulp -  die nog 
slechts voor de periode van 1 jaar door het Amerikaanse congres was toege
staan -  naar de inschatting van de minister af van politieke ontwikkelingen, 
zoals de presidentsverkiezingen in de V.S. van 1948: "Waarom zouden wij dit 
verbloemen en ons niet een zekere mate van voorzichtigheid aanmeten, waar 
wij ten aanzien van deze politiek geen zekerheid bezitten?"104

De NS-directie gedekt in haar uitsluiting van de EVC
Een aparte kwestie bij het thema Spoonvegen als onderdeel van de behan

deling van de begrotingen van Verkeer (en Waterstaat) over de jaren 1946-1948 
in het parlement vormde de weigering door de directie van de NS om de 
Bedrijfsgroep Spoor, Tram en ATO, aangesloten bij de uiterst links georiënteer
de Eenheidsvakcentrale (EVC), te erkennen als partner bij de onderhandelingen 
over de arbeidsvoorwaarden van het personeel en in het overleg in de Perso- 
neelsraad te betrekken. Het Tweede Kamerlid en algemeen secretaris van zijn 
partij De Groot (CPN) sprak op 13 januari 1948 hierover de voor de spoorwe
gen verantwoordelijke minister aan en vroeg zich af met welk recht dit 
geschiedde. Weliswaar ging het slechts om een klein aantal spoormensen, dat 
bij de EVC was aangesloten, maar het betrof wel voornamelijk rijdend perso
neel, derhalve -  in het CPN-jargon -  het meest vitale deel van het bedrijf. 
Waarom, aldus het CPN-Kamerlid, werden leden en bestuurderen van andere

4112



Par.II. Verkeersaangelegenheden in het parlem ent

bonden voorrechten verleend, zoals extra-verlof en vrij reizen, om manifesta
ties bij te wonen en ledenwerfcampagnes te voeren, terwijl de EVC-leden op 
allerlei wijzen de voet werd dwars gezet? De Groot, die toch al kritiek had op 
de wijze waarop de ereschuld jegens het verzet bij de spoorwegen werd 
ingelost en collaborateurs in dit bedrijf na de oorlog promotie zouden hebben 
kunnen maken, herinnerde in dit verband aan het aandeel in de strijd tegen 
de Duitsers van hen, die op dat moment bij de bedoelde bedrijfsgroep waren 
aangesloten. Naar aanleiding van deze door De Groot aanhangig gemaakte 
zaak had Vos vervolgens een gesprek met een parlementslid en met enkele 
afgevaardigden van de EVC. Op grond van deze bespreking heeft hij vervol
gens een brief aan de EVC geschreven, waarin hij zich op het standpunt stelde 
"dat de vraag of de EVC bij het overleg met de personeelsbonden van de 
spoorwegen moest worden betrokken, ja dan neen, moet worden overgelaten 
aan het beleid van de directie van de spoorwegen". Vos, die dit op 14 januari 
1948 in de Tweede Kamer bekend maakte, meende dat dit op geen enkele 
wijze een ingrijpen in de vrijheid van organisatie was: "Elke spoorwegarbeider 
is vrij zich te organiseren in de bond, die hem het naaste staat." Het CPN- 
Eerste Kamerlid Hermans vond dit op 7 april 1948 een onvoldoende antwoord. 
Juist door zijn gezag als minister van Verkeer en Waterstaat bij de spoorwegen 
op dit punt niet te laten gelden, werd volgens Hermans het recht van organisa
tie op indirecte wijze aangetast, aangezien die organisatie de belangen van 
haar leden niet kon behartigen. Hij verzocht minister Vos derhalve alsnog zijn 
"inderdaad niet onbelangrijke gewicht" bij de directie van de NS in de schaal 
te leggen om aan "deze ongewenste en ondemocratische toestand" een einde 
te maken. Vos bleef echter bij zijn al in de Tweede Kamer ingenomen stand
punt.105 Te zeer ook, zo moet men hierbij wel aantekenen, had de EVC zich 
door wilde stakingsacties in 1947 (in dit boek Band B, hoofdstuk VI, par. Vl.d) 
in een positie gemanoeuvreerd, waardoor de regering zich slechts bevestigd 
kon weten in het negeren van de EVC, die door een afsplitsing in maart 1948 
geheel onder CPN-vleugels was gekomen. Had Vos zich nog in begin 1947 in 
het kabinet sterk gemaakt voor het open houden van de deur naar de EVC, 
een jaar later was ook hij in het kabinet akkoord gegaan met de weigering van 
de rechtspersoonlijkheid aan de EVC (zie in dit boek hierover: Band B, hoofd
stuk VI, par. II.a, spec. pp. 1372-1373). Het standpunt van Vos inzake de 
weigering van de NS-directie de EVC te erkennen en tot het arbeidsvoorwaar
denoverleg toe te laten sloot derhalve op dit kabinetsbeleid aan.

c. Kamers en scheepvaartzaken
Onder de scheepvaartzaken, zoals die bij de behandeling van de begrotin

gen van Verkeer (en Waterstaat) over de jaren 1946-1948 in de Kamers aan de 
orde kwamen, kunnen worden gerangschikt: ambtelijke structuur voor de 
bemoeienis met de scheepvaart, zeescheepvaart, binnenscheepvaart en Rijn
vaartzaken, en tenslotte vaarwegen. Deze onderwerpen komen hier achtereen
volgens aan de orde.
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Was een d.g. voor Zeehaven- en Rijnvaartzaken wel nodig?
In par. I van dit hoofdstuk is bij de schets van de departementale indeling 

al vermeld dat op 15 april 1946 het directoraat-generaal voor Zeehaven- en 
Rijnvaartzaken bij het toenmalige departement van Verkeer en Energie was 
ingericht en was overgenomen in de structuur van het departement van 
Verkeer (en Waterstaat) onder minister Vos. Uitvoerende instantie van dit d.g. 
was de dienst van de Rijkshavencommissarissen, met de Nationale Havenraad 
als adviescollege. De bedoelde commissarissen moesten toezien op de verde
ling van de nog aanwezige outillage over de havens, de toewijzing van nieuwe 
outillage, de redelijke verdeling van de beschikbaar komende bedragen voor 
herinvestering en nieuwe investeringen, de beoordeling van de verdeling van 
aanvoer en doorvoer over de verschillende havens, het in acht doen nemen 
van redelijke onderlinge concurrentieverhoudingen ten aanzien van de tarie
ven, de verhouding tussen en de organisatie van bedrijfsgenoten, alsmede die 
tussen de verschillende groepen van ondernemers. Waar de centrale overheid 
vroeger slechts bemoeienis had met de aanleg van havens uit waterstaatkundig 
oogpunt (Rivierenwet, Waterstaatswet 1900, Baggerijreglement) en aanleg en 
exploitatie van de grote zeehavens gemeentelijke zaken waren, had de rijks
overheid zich na de oorlog inzake het havenbeleid (aanleg, met zaken als 
gemeentelijke grenswijzigingen, outillage, investeringen, en tarievenpolitiek, 
waaronder de uitvoering viel van het verdrag over de haventarieven van 3 
april 1939, gesloten met Frankrijk en België) een sterke coördinatie en stimule
rende rol aangemeten. Basis daarvoor was, zoals al in de Inleiding op dit 
hoofdstuk is opgemerkt, de Buitengewone Havenwet 1946, die de regering de 
mogelijkheid gaf zo nodig terwille van het doelmatig gebruik van tot de 
zeehavens behorende werkkrachten en hulpmiddelen haar gezag te doen 
gelden. De regering heeft evenwel deze wettelijke mogelijkheid niet behoeven 
te gebruiken. Overleg heeft gezorgd dat de gewenste coördinatie en de doel
matige inzet van mensen en materieel werden bereikt. De overheid had 
bovendien via de instructies voor het College van Rijksbemiddelaars directe 
invloed op de loonvorming in de havens. Het Tweede Kamerlid Donker 
(PvdA) betoogde op 13 december 1946 het wenselijk te achten de rol van de 
overheid definitief wettelijk vast te leggen, evenals de positie van de Nationale 
Havenraad. Minister Vos kondigde de vervanging van de Buitengewone 
Havenwet door een havenwet voor gewone omstandigheden aan, maar 
daarvan is niets gekomen. Het is derhalve bij deze noodwetgeving en de 
daarbij betrokken ambtelijke instanties en interdepartementale coördinatie 
gebleven. Die laatstgenoemde coördinatie was onontkoombaar. Bij hun arbeid 
in en om de grote havens ontmoetten de havencommissarissen van Verkeer 
en Waterstaat de collega's van de Inspectie van de Havenarbeid van het 
ministerie van Sociale Zaken, die zich niet alleen opwierpen ter sociale be
scherming van de eigenlijke havenarbeiders, maar ook van veem- en expeditie- 
arbeiders, de classificeerders en het personeel, werkzaam in de binnenvaart 
en de visserijen. Om hun werk goed te doen moesten deze inspecteurs wel
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kennis nemen van het algemene havenbeleid, waarin het aanrakingspunt lag 
met Verkeer (en Waterstaat). Vandaar dat voor deze coördinatie (niet alleen 
tussen de departementen van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken, 
maar ook tussen de genoemde departementen en die van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting en van Financiën, alsook met het oog op de complexe 
materie van de internationale Rijnvaart van Buitenlandse Zaken) een inter
departementale commissie voor Zeehaven- en Rijnvaartzaken in het leven was 
geroepen.

Nogal wat leden van de Tweede Kamer vroegen zich bij de behandeling 
van de begroting van Verkeer voor de jaren 1946 en 1947 af of, naast het 
directoraat-generaal van de Scheepvaart, de zorg voor de zeehavens en de 
Rijnvaart niet te zwaar was opgetuigd. De minister voerde ter verdediging aan 
dat al voor de oorlog de behoefte was gesignaleerd om coördinerend en zo 
nodig dirigerend te kunnen optreden in de verhoudingen tussen de Neder
landse havens onderling en een nationale politiek te bevorderen ten aanzien 
van de positie van de Nederlandse havens ten opzichte van de buitenlandse 
zeehavens. De verwoestingen in de havens ten gevolge van de oorlog enerzijds 
en het ten gevolge van het beleid van de bezettingsautoriteiten in Duitsland 
totaal gewijzigde vervoerbeeld op de Rijn, waarvan de activiteiten in de 
grotere havens van Nederland sterk afhingen, dwongen volgens hem tot een 
nationale haven- en Rijnpolitiek. Onder dat laatste verstond de minister het 
terugwinnen van het Rijnvervoer voor Nederland door overleg te plegen met 
de bezettingsautoriteiten, het onderhouden van contacten met andere Rijn- 
oeverstaten en met België om te komen tot een gezamenlijke gedragslijn en 
de inspanningen om vervoer langs de Rijn uit Oostenrijk, Zwitserland en 
Frankrijk aan te trekken. De minister kondigde aan dat, wanneer de verhou
dingen op de Rijn na vredesonderhandelingen met Duitsland zouden zijn 
opgehelderd, de ambtelijke constructie eenvoudiger kon worden. De minister 
heeft evenwel niet op deze doorbraak voor de Rijnvaart gewacht om tot 
afslanking van zijn ministerie over te gaan. Bij zijn begroting voor 1948 
vermeldde Vos dat met ingang van 1 januari 1948 het d.g. voor Zeehaven- en 
Rijnvaartzaken zou worden opgelost in de directoraten-generaal van Scheep
vaart en van Verkeer. Veel bezuinigingen leverde deze constructie niet op: de 
betrokken ambtenaren in vaste dienst werden slechts overgeplaatst.106

Zeescheepvaart (Scheepvaartfonds; internationale verdragen)
Bij de behandeling van de afdeling Zeescheepvaart van de begroting van 

Verkeer (en Waterstaat) in de periode-Beel werd door de Tweede Kamer 
gelijktijdig de begroting voor het Scheepvaartfonds meegenomen; de Eerste 
Kamer behandelde deze begroting van het fonds afzonderlijk. De twee zaken 
hadden met elkaar te maken. Het departement hield zich bezig met algemene 
scheepvaartbelangen (uitkeringen aan krijgsgevangen gemaakte zeelieden 
krachtens het KB van 2 juni 1945, Stbl. F 125; uitkeringen aan weduwen en 
wezen van personeel van de Nederlandse koopvaardij- en vissersvloot, die
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geen uitkeringen genoten volgens de Zeeongevallenwet-1919, krachtens de 
regeling van 5 juni 1945; kosten voor de uitvoering van de verlof- en wacht
geldregeling voor zeelieden, krachtens KB van 21 september 1944, Stbl. E 116), 
met de uitvoering van de Schepenwet-1919 (Stbl. nr. 219), van de wetten op 
de zeevaart- en zeevisvaartdiploma's, van de zeeongevallenwet, met de meting 
van schepen, met de tijdelijke (tot 1 januari 1947) scheepvaartzaken in het 
buitenland (bovenal inspectie), met uitgaven voor het bij wonen van internatio
nale scheepvaartconferenties (de nog nader te noemen conferenties van Genève 
en Londen) en met het reddingwezen. Afgezien van de uitkeringen aan 
zeelieden of hun nagelaten betrekkingen, ging het hier om uitgaven die geen 
aanleiding gaven tot enige parlementaire discussie. Dat minister Vos van plan 
was zeelieden op 60-jarige leeftijd te doen pensioneren, na hun vaarplicht in 
oorlogstijd (zie in dit boek Band C, p. 1884) behoorlijk te hebben vervuld en 
minstens 10 jaar te hebben gevaren, en een wetsontwerp in te dienen voor een 
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers kon slechts algemene 
goedkeuring oogsten. Koenen (CPN) zei in de Tweede Kamer op 13 december 
1946 deze voornemens van de minister zelfs geweldig te vinden. Op 3 juli 1947 
werd het wetsontwerp voor het buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogs
slachtoffers bij de Tweede Kamer ingediend; op 11 december 1947 kon de wet 
in het Staatsblad worden afgekondigd (Stbl. nr. H 420) (zie hierover in dit boek 
Band B, hfdst. IX, par. IV.b). In de begroting voor 1948 was een bedrag 
opgenomen voor de genoemde categorie oud-vaarplichtige zeelieden van 60 
jaar. Vos had op dit punt de ereschuld van het land jegens de zeelieden 
ingelost. Voor de Kamers lag er hier geen enkele wens meer op tafel.107

De meeste aandacht van de Kamers bij het thema Zeescheepvaart ging uit 
naar het herstel van de Nederlandse koopvaardijvloot. Op de begrotingen voor 
1946-1948 vielen onder de kapitaalsuitgaven van Verkeer en Waterstaat de 
termijnbetalingen van voor derden aangekochte zeeschepen en uitkeringen aan 
het Scheepvaartfonds ten bedrage van het nadelig saldo der lasten en baten 
van het fonds. Tegelijk met de Rijksbegroting werden de cijfers van de uitga
ven en inkomsten van het Scheepvaartfonds aan de Kamers overgelegd. Het 
ging hier zowel om een voortzetting van een voor de oorlog door de overheid 
ten gunste van de zeescheepvaart ingeslagen lijn als om de keerzijde van 
onder de oorlog door de regering in ballingschap genomen maatregelen. Al 
voor de oorlog had de overheid zich incidenteel financieel geïnteresseerd in 
de zeescheepvaart (jaarlijkse kasvoorschotten sedert 1923 ten laste van het 
departement van Arbeid, Handel en Nijverheid voor de Koninklijke Holland- 
sche Lloyd; deelneming in het kapitaal van de NV Stoomvaartmaatschappij 
Zeeland ten bedrage van 1.5 miljoen gulden bij de wet van 31 december 1937, 
Stbl. nr. 1521). Structureel was de financiële interesse van de overheid in de 
zeescheepvaart tot uiting gekomen in deelneming in het kapitaal van de 
Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen NV bij 
de wet van 25 juli 1932, Stbl. nr. 373. De steun in de jaren dertig aan de 
zeescheepvaart was terug te voeren op het veilig stellen van de zeescheepvaart
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in de economische crisis.108 Het lag derhalve voor de hand dat na de oorlog 
de overheid, in de financieel-economische moeilijkheden van het land, even
eens de voor het land vitaal geachte zeescheepvaartbelangen veilig zou stellen 
en de reders een helpende hand zou bieden bij de aankoop van schepen en 
het herstel van de vloot. In dit licht moeten de termijnbetalingen van voor 
derden aangekochte zeeschepen worden gezien. Groot waren deze aflopende 
bedragen niet: 9.3 miljoen gulden voor 1946; 2.3 miljoen gulden voor 1947; 
nihil voor 1948 (tegenover de geraamde uitgaven van 8.8 miljoen gulden 
stonden inkomsten van gelijke hoogte in het begrotingsjaar). Uiteraard zouden 
ook de cijfers voor 1946 en 1947 worden teruggeboekt (het ging om een 
voorschotsys teem).109

Hetgeen de staat moest bijpassen op het Scheepvaartfonds was eveneens 
gering: voor het jaar 1946 werd dit tekort op 5.9 miljoen gulden, voor 1947 op 
115.450 gulden en voor 1948 kon worden volstaan met een pro memorie- 
post.110 De eindcijfers van de exploitatie en kapitaalsuitgaven van het Scheep
vaartfonds tezamen genomen logen er echter niet om: 398.975.000 gulden 
(1946), 171.023.250 gulden (1947) en 103.205.450 gulden (1948).111 Tegenover 
de verwachte uitgaven (betaling aan reders voor verhuur, herstel en vervan
ging van door de regering gevorderde schepen) stonden echter de inkomsten 
uit de verrekening voor huur van en transport met bedoelde schepen, alsook 
voor de verkoop van materieel. Een en ander verdient een nadere verklaring. 
Het Scheepvaartfonds was de financiële keerzijde van het onder de oorlog 
door de regering in ballingschap met het oog op de oorlogsinspanningen in 
geallieerd verband gevoerde beleid inzake de koopvaardij. Al eerder in dit 
boek is gewezen op de financiële consequenties voor de overheid ten gevolge 
van de invoering van de vaarplicht voor het koopvaardijpersoneel (Band C, 
p. 1884). Op dezelfde wijze moest de overheid de gevolgen onder ogen zien 
van het Zeeschepenbesluit van 5 maart 1942 (Stbl. nr. C 17), uitgevaardigd in 
aansluiting op de Zeeschepenvorderingswet van 1939 (Stbl. 1939, nr. 635), 
waarbij de beschikking over alle Nederlandse zeeschepen onbeperkt overging 
op de Staat der Nederlanden en wel voor de oorlogsperiode en de termijn van 
zes maanden daarna.112 Het besluit was mede bindend voor Nederlands-Indië, 
Suriname en Curagao (Antillen) krachtens Besluit van 21 september 1944, Stbl. 
nr. E 115. Ten gevolge van deze overname van schepen moest een afzonder
lijke administratie voor de in beheer genomen schepen worden ingesteld, 
hetgeen bij besluit van 15 april 1944, Stbl. nr. E 23, met terugwerkende kracht 
tot 1 juli 1942 is geschied (Besluit Scheepvaartfonds 1944). Het fonds zou de 
lasten en baten, de vergoeding voor het gebruik van schepen (na 2 maart 1946 
becijferd op een totaal bedrag van 210 miljoen gulden), alsook de kosten van 
het herstel van de schade aan schepen en de gelden voor de aankoop van 
schepen (gekocht door de staat, ook als vergoeding voor verloren gegane 
schepen) bevatten. Het is dit Scheepvaartfonds-1944 geweest dat na de oorlog 
een belangrijke rol heeft gespeeld bij het herstel van de Nederlandse koopvaar
dijvloot, zowel door aan- en verkoop van schepen van en aan reders bij wijze
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van compensatie van afgeschreven of verloren gegaan materiaal als door 
afrekening van de oorlogsschulden van de overheid jegens de scheepvaart
maatschappijen. De totale cijfers van de netto-uitgaven van dit fonds dienden 
weer als onderdeel van de becijfering van de totale oorlogskosten van de Staat 
der Nederlanden, die ten laste van Duitsland werden geclaimd (zie in dit boek 
Band A, hoofdstuk II, par. III. 4.b). Na de oorlog werden de cijfers van het 
Scheepvaartfonds ter goedkeuring voorgelegd aan de Staten-Generaal. Het 
Scheepvaartfonds is bij wet van 16 december 1954 vervangen door een nieuwe 
regeling voor het afzonderlijk beheer terzake van het gebruik door de Staat 
van bepaalde zeeschepen (Stbl. 1954, nr. 611). Naast hetgeen het Scheepvaart
fonds ondernam om de koopvaardijvloot weer op peil te brengen (zoals door 
de aanschaf en verhuur of verkoop van enkele tientallen schepen uit geallieer
de -  in hoofdzaak Amerikaanse -  voorraad) moet ook worden genoemd 
hetgeen in aanbouw of in bestelling was in opdracht van Nederlandse rederij
en voor de grote en korte vaart, met als uitschieter het passagiersschip het ms. 
"Willem Ruys" in opdracht van de Rotterdamsche Lloyd bij de Koninklijke 
Maatschappij "De Schelde" in Vlissingen (ca. 21.000 BRT; zie voor de maiden 
trip van dit schip naar Nederlands-Indië in december 1947 en de levensloop 
van dit schip Band D, eerste helft b, pp. 3128-3130), onder meer op basis van 
de vergoedingen uit het Scheepvaartfonds. Naast de vergoedingen uit dit 
Scheepvaartfonds als basis voor aankoop of nieuwbouw ten behoeve van de 
koopvaardij moeten worden genoemd de aanspraken van rederijen op de staat 
op basis van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet-1939 (z.g. tarieven B en 
II). De rechtsgevolgen van de aanspraken krachtens hetZeeschepenbesluit-1942 
en de genoemde wet uit 1939 waren nader geregeld in de, in overleg met de 
minister van Financiën opgestelde en door alle rederijen aanvaarde, "Regeling 
Vlootreconstructie Grote Vaart 1946" (een analoge regeling was voor de 
kustvaart opgesteld).113

Met de gegevens over de activiteiten van het Scheepvaartfonds en de lijst 
van hetgeen aan nieuwbouw in bestelling of onder handen was kon minister 
Vos in de eerste begrotingsbehandeling na de oorlog van hoofdstuk IX B van 
de Rijksbegroting met trots verklaren dat Nederland na uitvoering van het 
bestaande program ca. 91% van de omvang van de vloot aan grotere schepen 
(boven 1.000 BRT) van 1939 had en daarmee voorliep op het herstelprogram 
van België, waarmee zekere ongerustheid in de Tweede Kamer over de 
concurrentie uit België kan zijn weggenomen.114 De netto geringe lasten voor 
de staat ten gevolge van het Scheepvaartfonds hebben er uiteraard voor 
gezorgd dat de begrotingen van het Scheepvaartfonds weinig parlementaire 
aandacht hebben gekregen. Toch kon de vraag worden gesteld of de binnen 
het Scheepvaartfonds gehanteerde becijfering van de uitgaven (zoals voor de 
berekening van de huur van gevorderde schepen in oorlogstijd) en inkomsten 
(doorverkoop van schepen) wel helemaal klopte. Boekhoudkundig was de zaak 
(vrijwel) sluitend, maar waren de cijfers wel juist genormeerd geweest? In de 
Eerste Kamer heeft J. van Santen (CPN) op 7 februari 1947 bij de behandeling
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J. van Santen, CPN-Eerste Kamerlid, op een foto van 22 mei 1948. (Foto Ben van Meeren- 
donk/IISG Amsterdam)

Dr. Joseph (Joop) van Santen werd geboren in 1908 in Rotterdam (en r.k. gedoopt) en is 
overleden in 1992 te Zandvoort. Na het behalen van de M.O.-akten staathuishoudkunde en 
statistiek was hij leraar in het middelbaar onderwijs. Van 1931-1955 was hij lid van de CPN. 
Hij speelde een actieve rol in het verzet. Was lid van de Eerste Kamer voor de CPN vanaf 
23 juli 1946-14 juli 1952 en van de gemeenteraad van Amsterdam van 1946-1948. In de Eerste 
Kamer sprak Van Santen over uiteenlopende onderwerpen, zoals buitenlandse zaken, 
binnenlandse zaken, financiën, economische zaken, onderwijs en verkeer (Band A van de serie- 
Beel, p.405,428; Band B, p.920,1025,1109,1140,1176,1266,1313). Na een conflict met CPN- 
voorman Paul de Groot over de toekomst van de westerse markteconomie verliet hij de CPN 
en sloot zich vervolgens aan bij de PvdA. Na een door zijn politieke verleden moeizaam 
bestaan met een handel in jutezakken en de verhuur van films werd hij docent aan de 
Centrale Interfaculteit van de GU Amsterdam (tot 1975) en hield zich bezig met economisch- 
filosofische onderwerpen. Hij promoveerde aan deze universiteit op het proefschrift: De 
marxistische accumulatietheorie (Leiden 1968). Van zijn hand verschenen: Weimar 1933. Demokratie 
tussen fascisme en kommunisme (1983); Arbeid, plicht en vrijheid (1985) en Geld. Teken van geestelijke 
vrijheid (1991). Gegevens: Annemarie Goedmakers, in: Socialisme en Democratie, 49(1992), 
pp.282-283; Parlementair Documentatie Centrum, Den Haag.
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van de begroting van het Scheepvaartfonds voor 1947 zijn stem verheven tegen 
de verwerking in de vergoeding aan de rederijen voor de door de regering 
gevorderde schepen van een extra afschrijving voor gebruik onder oorlogsom
standigheden: "Hier worden dus uit 's Rijks schatkist gelden gevoteerd, die 
in laatste instantie afkomstig zijn van de werkende bevolking, ter meerdere 
glorie van scheepvaartondernemingen." Dat was volgens dit Eerste Kamerlid 
een vorm van meerwaarde-toeëigening, die "wij uit hoofde van onze verant
woordelijkheid jegens de proletarische bevolking niet kunnen aanvaarden". 
De over-liquide positie van enkele scheepvaartondernemingen was volgens 
Van Santen verantwoordelijk voor de interesse in de scheepvaartkringen voor 
de luchtvaart. Hij achtte het ongewenst dat de overheid via deze vergoeding 
voor de oorlogsvordering van schepen een concentratie van economische 
macht financierde. Minister Vos kon dan wel beweren dat die vergoedingen 
slechts ten dele in vrij geld ter beschikking kwamen en via de aankoop van 
door de overheid verworven schepen weer terugvloeide in de rijkskas, hij kon 
niet ontkennen dat de scheepvaartmaatschappijen nogal ruim in hun financiële 
jas zaten ten gevolge van deze door hem juist geachte vergoeding. De CPN- 
fractie in de Eerste Kamer verwierp de begroting van het Scheepvaartfonds 
voor 1947.115 Op het door de CPN opgeworpen vraagstuk van het streven van 
bepaalde scheepvaartondernemingen naar een bepaald segment van de 
luchtvaart zal in par. II.d. 1-2 in dit hoofdstuk nog worden teruggekomen.

Een jaar later heeft het CPN-Tweede Kamerlid Koenen bij gelegenheid van 
de behandeling van de begroting van het Scheepvaartfonds voor 1948 op 14 
januari 1948 scherpe kritiek laten horen. Die kritiek gold het bericht dat 
Nederland gedwongen zou worden via Marshall-gelden enkele honderden 
Amerikaanse in de oorlog in grote series fabrieksmatig en weinig duurzaam 
gebouwde vrachtschepen van de Liberty-klasse te kopen dan wel in huur te 
nemen. "De inhoud van dit plan is niet alleen een slag voor de efficiency van 
de Nederlandse scheepvaart, maar ook voor de Nederlandse scheepsbouw", 
aldus Koenen, die niets van "deze drijvende doodkisten" moest weten. Minis
ter Vos, die een eresaluut bracht aan de bedoelde in oorlogshaast gebouwde 
schepen, erkende dat deze Amerikaanse schepen niet erg economisch waren, 
maar onmiddellijk na de oorlog was men er blij mee en op dat moment was 
het redelijk na te gaan of de opgelegde Liberty-schepen bij de bestaande 
staaltekorten niet konden worden gebruikt, alvorens men tot grootscheepse 
nieuwbouw van schepen zou overgaan. Dat de minister de Marshall-hulp 
totaal anders beoordeelde dan Koenen, wilde hij toch wel gezegd hebben. In 
het uiteindelijk door het Amerikaanse Congres goedgekeurde hulpplan 
(Marshall) is de overdracht van overtollige schepen ten opzichte van het 
aanvankelijk door president Truman ingediende voorstel beperkt, al is wel 
onder druk van Amerikaanse scheepvaartbelangen bepaald, dat bij het vervoer 
van hulpgoederen voor Europa voor 50% van het volume de Amerikaanse 
scheepvaart moest worden ingeschakeld. Dat was dan ook weer voor de 
communisten (Tweede Kamer, Voorlopig Verslag op hoofdstuk X van de
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Rijksbegroting 1949) reden deze hulp te zien als een Amerikaans juk voor 
Europa (zie in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. V.3, p. 1152 en pp. 1180- 
1181). Toen de Amerikaanse regering in de loop van 1948 bereid was om 
schepen op krediet (onder hypothecair verband) aan Nederlandse ondernemers 
te verkopen en de Nederlandse regering een voorziening moest treffen (garan- 
tieverplichting van de Staat der Nederlanden ten laste van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat) voor de betaling van rente en aflossing, heeft niemand 
in de Kamer zijn stem tegen het betreffende haastig ingediende wetsvoorstel 
verheven. De Amerikaanse hulp werd stilzwijgend -  en dankbaar? -  aanvaard, 
ook door de communisten.116

Zoals de overheid de zeescheepvaart na de oorlog heeft geholpen bij de 
wederopbouw van de vloot door middel van bemiddeling bij aankoop (voor- 
schotregeling), doorverkoop van eigen bezit (via het Scheepvaartfonds), 
afrekening van de oorlogsschulden tegenover de reders en het aangaan van 
verplichtingen om Amerikaans krediet voor de aankoop van schepen veilig 
te stellen, zo heeft zij ook getracht de zeescheepvaart onder Nederlandse vlag 
internationaal de nodige ruimte te geven en door middel van internationale 
standaardisatie van eisen aan schepen en schepelingen concurrentie via niet 
standaard uitgeruste en bemande schepen tegen te gaan, voor zover natuurlijk 
de Nederlandse rederijen daar zelf geen nadeel van ondervonden. Zo is in het 
kader van de V.N. op basis van een ontwerp-statuut van de Economische en 
Sociale Raad van de V.N. (ECOSOC), zoals ontworpen door de Verenigde 
Maritieme Consultatieve Raad (tijdelijke voortzetting van de opgeheven 
geallieerde United Maritime Authority), van 19 februari tot 6 maart 1948 in 
Genève een Maritieme Conferentie gehouden met het doel te komen tot een 
intergouvernementele wereldscheepvaartorganisatie. Een dergelijke organisatie 
bestond, zoals de ECOSOC moest constateren, nog niet. De conferentie, die 
onder voorzitterschap van de Nederlandse delegatieleider mr. J.J. Oyevaar, 
directeur-generaal Scheepvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
stond, is een succes geworden. Het Nederlandse standpunt -  gelijkheid van 
behandeling, geen discriminatie van "vlaggen", vrijheid voor alle "vlaggen" 
voor deelneming aan het scheepvaartverkeer; kennisneming door de op te 
richten organisatie van beperkende maatregelen van deze vrijheid -  kon niet 
ten volle in het slotverdrag worden gerealiseerd, maar de Nederlandse rege
ring was met het resultaat zeer tevreden. Het Verdrag nopens de Intergouver
nementele Maritieme Consultatieve Organisatie (IMCO) van 6 maart 1948 werd 
bij de wet van 25 februari 1949 goedgekeurd (Stbl. nr. J 93).117 Op 23 april 1948 
werd in Londen een internationale conferentie geopend om het verdrag voor 
de beveiliging van mensenlevens op zee van 1929 te doen vervangen door een 
nieuw verdrag, waartoe de verdragsluitende partijen uit 1929 (waaronder 
Nederland) en later toegetreden landen waren uitgenodigd. Het resultaat was 
het nieuwe Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, bestaande 
uit een lange lijst van technische eisen, getekend op 10 juni 1948. Het Verdrag 
is goedgekeurd bij de wet van 22 december 1949, Stbl. nr. J 586, en op 19
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november 1952 in werking getreden. De Kamers hebben ook een zestal wets
ontwerpen goedgekeurd, waarbij de regering de mogelijkheid wilde hebben 
om toe te treden tot enkele op de 28e Internationale Arbeidsconferentie van 
de International Labour Organisation, gehouden in 1946 in Seattle (V.S.), 
aangenomen verdragen betreffende de voeding, de verzorging en de sociale 
zekerheid van zeelieden. De regering was echter onder druk van de scheep- 
vaartwereld niet bereid geweest om de verdragen, zoals aangenomen op de 
ILO-conferentie betreffende de gages, arbeidsduur en bemanningssterkte te 
onderschrijven, aangezien moest worden gevreesd dat aanpassing van de voor 
Nederlandse schepen geldende regels op dit punt aan de te Seattle gestelde 
hogere normen de concurrentiekracht van de Nederlandse zeescheepvaart zou 
aantasten. Op andere terreinen betreffende de sociale voorzieningen voor 
zeelieden, zoals overeengekomen op de genoemde ILO-conferentie (vakanties; 
pensioenen), zag de Nederlandse regering af van het vragen van bevoegdheid 
tot toetreding tot de betreffende ILO-verdragen, omdat de Nederlandse 
regelingen (bestaand of in de maak) terzake juist hoger mikten dan de ILO- 
conferentie had gedaan.118

Binnenscheepvaart- en Rijnvaartzaken
Bij het thema Binnenscheepvaart is bij de eerste confrontatie tussen regering 

en volksvertegenwoordiging over Verkeerszaken na de oorlog -  afgezien van 
het al behandelde vraagstuk van de concurrentie tussen spoorwegen en 
binnenvaart (zie hiervoor in par. II.a.1, 3 en 5) -  allereerst gevraagd hoe het 
stond met de repatriëring van de binnenschepen uit Duitsland. Van de in de 
bezettingstijd weggevoerde 2.625 binnenvaartschepen (met bemanningen) 
waren er eind 1946 nog 1.050 achtergebleven in Duitsland (en elders). Zoals 
in dit boek is beschreven (Band A, hoofdstuk II, par. III.4.a, pp. 608-609) is 
voor het merendeel van deze achtergebleven schepen een akkoord tussen 
Nederland en de bezettingsautoriteiten in de Engelse en Amerikaanse zones 
getroffen (20 januari 1947), waarbij deze schepen zijn geruild tegen in Neder
land aangetroffen Duitse binnenvaartschepen. De Nederlandse staat heeft het 
nodige moeten ondernemen om de bemanningen van de betrokken schepen 
in Duitsland te voorzien van leeftocht. Naast dit alsnog gecompenseerde 
verlies moest de Nederlandse binnenvaart de cijfers van tijdens de oorlog 
verloren gegane schepen onder ogen zien, ten dele door vordering van de 
Duitsers ter voorbereiding van de invasie van Engeland (waarvoor de betrok
ken schepen, ca. 1.000 in getal, "ontkopt" werden), ten dele door oorlogshan
delingen beschadigd en soms gezonken (totaal 5.000 van de 25.000 schepen). 
In zoverre de binnenschippers bijzondere vergoedingen hadden gekregen voor 
het gebruik van de schepen door de bezetter, is in de periode-Beel hieraan een 
einde gemaakt, teneinde het beginsel van gelijke monniken-gelijke kappen voor 
alle oorlogsgetroffenen onder de binnenschippers te laten gelden (namelijk de 
oorlogsschadevergoeding voor het schip en de inkomstenregeling van het 
Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers in afwachting van herstel of
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nieuwbouw van schepen dan wel toewijzing van uit Duits bezit verkregen 
schepen).119 Tegenover de schade ten gevolge van de oorlog voor de Neder
landse binnenvaart moet de keerzijde worden vermeld. Door het uitvallen van 
het weg- en vervolgens het railverkeer in Nederland tijdens de bezetting, had 
de binnenvaart van Nederland goede jaren gehad, waardoor de gevolgen van 
de onderlinge dodelijke concurrentie uit de jaren '30 konden worden vergeten 
en weggewerkt. De vraag was of na de oorlog, nu het vervoer weer in ver
schillende vormen gestalte kreeg, de ordening in de binnenscheepvaart niet 
moest plaatsvinden voordat alle schippers zich weer met hun schepen op de 
vervoersmarkt zouden aanbieden.

C. van der Zaal, ARP-Tweede Ir, SA . Posthumus, PvdA-Tweede
Kamerlid (s. 9 mei 1933). Kamerlid (s. 6 juni 1946).

(Foto's ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 g en e)

Het ARP-Tweede Kamerlid C. van der Zaal, hulpprediker en lid van de 
gemeenteraad van Ulrum, vroeg op 13 december 1946 bij gelegenheid van de 
behandeling van de afdeling Binnenscheepvaart van de begrotingen van Verkeer 
voor 1946 en 1947 dan ook om de nodige coördinatie van het verkeer te water, 
waarbij de organisaties van de binnenvaartschippers betrokken moesten 
worden. Eenzelfde betoog hield Koenen (CPN). In de visie van ir. S.A. 
Posthumus (PvdA), van origine scheikundig ingenieur (werkzaam geweest bij 
de TH Delft en het bedrijfsleven), moest de ordening van de binnenvaart ook 
leiden tot het bestrijden van sociale misstanden in de binnenvaart (nachtarbeid, 
zondagsarbeid). De minister zag, anders dan bij het personenvervoer over de 
weg, niet zo gauw langs welke lijnen de ordening en mogelijke sanering zou 
moeten plaats vinden. Vóór de oorlog was de binnenvaartvloot overcompleet 
en sterk verouderd geweest. "Plannen tot verbetering hebben, ondanks het feit 
dat de Wet op de Evenredige Vrachtverdeling 7 jaar heeft gewerkt, eigenlijk 
altijd ontbroken", aldus minister Vos. Zolang de binnenvaart zelf geen plannen 
had en beslist had welk soort binnenschip voor verschillende doeleinden recht 
van bestaan had, kon eigenlijk volgens hem bezwaarlijk tot daadwerkelijke
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ordening worden overgegaan. De moeilijkheid met de binnenvaart was, aldus 
minister Vos, dat in de herfst ten behoeve van het vervoer van landbouwpro- 
dukten (bieten; aardappelen) veel schepen ter beschikking moesten zijn. Die 
grote vloot was voor de rest van het jaar niet nodig, maar "hing" wel boven 
de markt en drukte de vrachtprijzen en verlengde de wachttijden. Het pro
bleem was niet eenvoudig op te lossen. Evenmin zou het eenvoudig zijn de 
arbeidsvoorwaarden voor de binnenvaart te wijzigen zonder de concurrentie
verhoudingen met het overige vrachtvervoer te beïnvloeden. De minister was 
persoonlijk tegenstander van een concurrentie door middel van verschillende 
arbeidsvoorwaarden, maar men moest de gevolgen van een en ander wel 
realistisch inschatten.120

Een jaar later werd van verschillende kanten in de Tweede Kamer gevraagd 
om een voortvarende aanpak van de binnenvaart, waarvan sanering onvermij
delijk werd genoemd. Bij de aanpak van de ordening van het vervoer, waar
binnen die sanering moest plaatsvinden, moest dan ook worden gekeken naar 
een behoorlijke tariefpolitiek tussen de verschillende vormen van vervoer 
teneinde te kunnen komen tot een maximaal gebruik van de waterwegen in 
Nederland. De minister bestreed dat er een zorgwekkende overcapaciteit aan 
grotere schepen bestond. Die categorie schepen kon immers ook internationaal 
opereren (al was de vaart op Duitsland nog aan allerlei beperkingen onderhe
vig). Ten gevolge van de oorlog was immers 20% van de capaciteit uitgevallen 
en de minister wilde eerst de stabilisatie van de vervoersmarkt afwachten, 
alvorens conclusies over een sanering te trekken, conform ook de adviezen van 
de ondernemers in de binnenvaart zelf. Bovendien achtte de minister het 
gewenst te bezien in hoeverre een wettelijke regeling van het watervervoer, 
die in de maak was, zou kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing 
voor de binnenvaartproblemen. In geen geval wilde de minister aan een der 
vervoersvormen bepaald vervoer toewijzen, omdat voor verreweg de meeste 
transporten de vervoermiddelen onderling vervangbaar zijn. Hij wilde daarom 
volstaan met het regelen van de capaciteit en van de tarieven. Binnen deze 
grenzen moest elke vervoerstak zich naar aard en economisch karakter kunnen 
ontplooien. Aan de verlader was de keuze van het vervoermiddel.121 Het 
Tweede Kamerlid dr. A.M. Lucas (KVP) -  leraar economie te Rotterdam -  
vond dat een prachtige beginselverklaring, alleen de praktijk was anders. Hij 
betichtte de spoorwegen van oneerlijke concurrentie jegens de niet kapitaal
krachtige schippers, bijvoorbeeld bij de verwerving van de kolentransporten. 
Dat de zondagsarbeid niet kon worden bestreden, wilde er bij dit Kamerlid 
niet in. Van der Zaal (ARP) gaf de minister op 13 januari 1948 in zoverre gelijk 
dat de binnenschippers buitengewoon individualistisch waren ingesteld en zich 
niet het hoofd braken over algemene vervoersvraagstukken. Hij spoorde de 
minister dan ook aan een vorm te vinden, waarbij de binnenvaart zichzelf 
reguleerde, saneerde en moderniseerde. Posthumus (PvdA) drong aan op 
overheidshulp bij de sanering in de binnenvaart, met name om te kleine 
schepen uit de vaart te nemen en een vloot van grotere schepen te bevorderen.
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Daarbij zouden de eigen organisaties van de binnenschippers een actieve rol 
moeten krijgen, want dit Kamerlid was -  anders dan Van der Zaal -  overtuigd 
van de veranderde mentaliteit bij de schippers. De minister antwoordde dat 
de zaak van de modernisering van de binnenvaartvloot in studie was. Dat die 
sanering ook lasten voor de overheid met zich mee zou brengen stond voor 
de minister overigens vast. Verder verwees hij de Kamer naar de komende 
behandeling van het wetsontwerp tot regeling van het vrachtvervoer over het 
water. Inzake het thema zondagsarbeid, dat aangesneden was door de Kamer
leden Lucas, de oud-predikant Van der Zaal en Van Dis (SGP), merkte Vos 
op 14 januari 1948 in de Tweede Kamer op dat het vreemd was dat men van 
een socialistische minister vroeg datgene af te dwingen, wat door geen minis
ter uit de tijd van de christelijke coalitiekabinetten was ingevoerd, namelijk 
een vaarverbod op zondag. Vos wilde eerst cijfers op tafel hebben over de 
omvang van het vraagstuk, omdat hij niet op grond van gevoelsargumenten, 
zoals hij dat noemde, dit verbod wilde uitvaardigen.122 Curieus is dat in de 
parlementaire debatten in de periode-Beel over de binnenvaart door groeperin
gen als de KVP en de ARP werd aangedrongen op minimaal een stimulerende 
rol van de overheid bij de ordening en sanering van de binnenvaart, waar 
dezelfde groeperingen bij het personenvervoer over de weg een dergelijke 
ordening en sanering hebben bestreden. Men kan aannemen dat de minister, 
wel wetend wat de (financiële) gevolgen voor de overheid zouden zijn bij een 
actieve rol in de sanering van deze bedrijfstak, weloverwogen de boot heeft 
afgehouden.

Even dreigde de minister met de volksvertegenwoordiging bij het thema 
Binnenscheepvaart in aanvaring te komen. Het betrof de uitgaven voor het 
onderzoek naar scheepsrampen op de binnenwateren voor 1948. Waar sedert 
de Binnenvaartrampenwet-1931 de overheid had volstaan met het belasten van 
een ambtenaar voor het voeren van het secretariaat van de betrokken commis
sie, was voor 1948 plotseling een bedrag van ƒ 5.000,— uitgetrokken voor een 
secretaris buiten de ambtenarij, Beernink (CHU) achtte dit ongewenst. Hij 
achtte de bedoelde secretaris ook te hoog betaald in vergelijking met de 
secretaris voor de Raad voor de Scheepvaart. Hij vond Vos' verdediging met 
betrekking tot de vrijwel volledige taak voor de bedoelde secretaris onvoldoen
de. Een amendement van de zijde van de fracties van de CHU, ARP en SGP 
in de Tweede Kamer werd ingediend om de post van dit secretariaat met het 
genoemde bedrag te verminderen. Vos had evenwel gezegd te bekijken in 
hoeverre het mogelijk was de aangevraagde gelden niet te besteden en binnen 
het departement een oplossing te vinden, reden waarom Serrarens (KVP) zei 
geen behoefte te hebben aan het amendement. Daarop werd op 15 januari 1948 
dit amendement met 50 stemmen tegen (KVP-PvdA) en 26 stemmen voor 
(overige groeperingen) verworpen.123

Grote zorg was er bij de Kamers over de stand van zaken in de Rijnvaart. 
De bezettingsautoriteiten in Duitsland voerden immers het gehele goederen
vervoer over de Duitse zeehavens om deviezen te sparen, waardoor de
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Nederlandse zeehavens en Rijnvaart in ernstige mate werden gedupeerd. 
Bovendien reserveerden deze autoriteiten het binnenlands vervoer in Duitsland 
voor Duitse schepen, waardoor het Duitse interne vervoer voor de Nederland
se Rijnvaart verloren was gegaan. "Er heerst op het ogenblik", zo meenden 
enkele Tweede Kamerleden met betrekking tot dit thema bij de behandeling 
van de begrotingen van Verkeer voor 1946 en 1947, "in Duitsland een toestand 
van autarkie, die nog erger is dan onder het bewind van Hitler, en die niet 
alleen niet in ons belang is, doch evenmin in dat van Duitsland en in dat van 
de geallieerden". Over de achtergronden van deze autarkiepolitiek in Duits
land en de gevolgen daarvan voor Nederland is in dit boek al eerder geschre
ven, namelijk in Band A, hoofdstuk II, par. III.3. Zoals daar is geschreven was 
door het Akkoord van Londen van 1945 weliswaar de Centrale Rijnvaartcom- 
missie hersteld als symbool van de herrijzenis van de vrije vaart op de Rijn 
op basis van het Verdrag van Mannheim (1868), maar zolang buitenlandse 
vervoerders en diensten door de militaire autoriteiten werden geboycot en de 
economie van Duitsland zich nauwelijks kon ontwikkelen, had de vrije Rijn
vaart voor een land als Nederland slechts papieren betekenis. Daar kwam nog 
bij dat het Duitse voorbeeld school maakte: Frankrijk en Zwitserland beperkten 
het vervoer naar en van hun eigen Rijnhavens tot hun eigen vloot. Nederland 
kon weinig meer doen, naar eerder is vermeld in de genoemde subparagraaf 
van hoofdstuk II in Band A, dan bij de geallieerde bezettingsautoriteiten 
aandacht vragen voor de Nederlandse belangen en in samenwerking met 
België (en Luxemburg) pogen bressen te slaan in het autarkiebeleid van de 
geallieerden in Duitsland en de inschakeling van de niet-Duitse zeehavens en 
binnenvaart te bepleiten. Andere wapens dan rationele economische overwe
gingen meende ook Vos, in navolging van hetgeen onder verantwoordelijkheid 
van andere ministers al op dit punt was ondernomen, niet tegen de geallieerde 
politiek te kunnen inzetten. Het gezamenlijk standpunt van Nederland en 
België om ondanks het beginsel van de vrije vaart voorlopig geen Duitse 
schepen toe te laten, zolang nog geen vredesverdrag met Duitsland was 
gesloten en zolang Nederlandse en Belgische dienstverlening werd geboycot, 
was een wat bot wapen, gezien de ongelijke belangen van Nederland en België 
enerzijds en de autoriteiten in Duitsland anderzijds bij de ontplooiing van de 
economische betrekkingen van Duitsland met de nabuurstaten. Het PvdA- 
Tweede Kamerlid Schilthuis, die zich bijzonder interesseerde voor de Neder- 
lands-Duitse financieel-economische betrekkingen (zie Band A, pp. 595-596), 
heeft er bij gelegenheid van de mondelinge beraadslagingen over de begrotin
gen van Verkeer voor 1946 en 1947 bij minister Vos op aangedrongen alles te 
doen om met België tot een gezamenlijke actie bij de geallieerde autoriteiten 
te komen. Hacke (PvdV) viel Schilthuis hierin bij. Dit Kamerlid vroeg de 
regering ook om te bevorderen dat de Rijnvloot van Nederland voor de 
toekomst werd voorbereid door hulp bij de noodzakelijke vernieuwing. 
Minister Vos kon op 13 december 1946 weinig meer bieden dan de verklaring 
dat overleg met de bezettingsautoriteiten, met België en andere Rijnoeverstaten
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plaats vond, zowel over de kwestie van de Rijnvaart zelf als over -  voor de 
toekomst -  de verdeling van het vervoer over de Rijn, de tariefpolitiek en de 
aanbouw van de Rijnvloot. Maar hij zei er wel bij: "Ik verheel niet, dat Neder
land op de Rijn de moeilijkste positie van alle Rijnoeverstaten heeft". De 
Nederlandse Rijnvloot was immers, naast vervoerder van eigen import en 
export, ook een vloot van dienstverlening voor het transport van goederen 
voor andere naties. Die positie was fundamenteel in het geding en de minister 
kon alleen maar hopen dat internationaal overleg hierin verbetering kon 
brengen.124

Eerder is beschreven dat het overleg met de geallieerde autoriteiten van de 
Engelse en Amerikaanse zones in Duitsland in de loop van 1947 voor de 
Nederlandse zeehavens en Rijnvaart weinig of niets had opgeleverd; de 
kwestie van de bijzondere tarieven van de Duitse spoorwegen voor de aan- 
en afvoer op de Duitse Noordzeehavens (z.g. Seehafenausnahmetarife), die 
Nederland en België graag uit de weg geruimd zagen, was zelfs verscherpt: 
een 15-tal Duitse Kamers van Koophandel had in een nota de Duitse "Tarif- 
hoheit" nog eens onderstreept en daarmee de geallieerde autoriteiten de 
nodige rugdekking gegeven. Men kon, zoals Schilthuis deed in zijn betoog op 
14 januari 1948 in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat voor 1948, slechts hopen dat de Amerikanen bij hun 
hulpplannen voor Europa zich door economische wetmatigheden zouden laten 
leiden en tot de conclusie zouden komen "dat de voorkeur voor de Duitse 
havens een economische ketterij is en de wederopbouw van Nederland en 
België belemmert, geheel in strijd met de doelstellingen van het Marshall
plan". Minister Vos kon verwijzen naar de goede samenwerking die met België 
was bereikt om gezamenlijk bij de geallieerden de kwestie van de zeehavens 
en de Rijnvaart onder de aandacht te brengen. Hij was ervan overtuigd dat 
het hanteren van het deviezenbeginsel op dit beperkte terrein de internationale 
economie bijzonder schade deed en dat bij een opleving van het Duitse 
achterland men wel gebruik moest maken van de natuurlijke vaarwegen.125 
Minister Vos heeft hierin gelijk gehad: de in het kader van de Marshall-hulp 
door de Beneluxlanden bepleite economische ontwikkeling van Duitsland, 
gepaard gaande met een steeds grotere verantwoordelijkheid van de Duitsers 
voor deze ontwikkeling, droegen nog in 1948 bij tot de nodige verruiming in 
het handels- en betalingsverkeer tussen Nederland en het samenwerkingsver
band van de Amerikaanse en Britse zones (Bizone), waarvan ook de Neder
landse zeehavens profiteerden. Tussen Nederland en België enerzijds en 
vertegenwoordigers van de Bizone anderzijds kon zelfs in beginsel een ak
koord worden bereikt over het transitoverkeer en dus ook over de Rijnvaart, 
maar de uitvoering van dat akkoord liet op zich wachten. Het zou nog enkele 
jaren duren voordat de grensoverschrijdende Rijnvaart werkelijk vrij was; de 
"innerdeutsche" scheepvaart bleef echter nog lang voor de Nederlandse 
binnenvaartvloot gesloten. Van doorslaggevend belang was echter dat nog in 
1948 aan westerse zijde het besluit was genomen een voorlopige Westduitse
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staat in het leven te roepen, met instemming van de Beneluxlanden (Zeslan- 
denconferentie-1948, zie in dit boek Band A, hoofdstuk II, par. III.2.e-h), die 
geacht kon worden het economisch belang bij een vrije ontplooiing van het 
goederen- en dienstenverkeer met een buurland als Nederland goed te onder
kennen.

Vaarwegen: hoe België en het Oosten des lands te ontzien? (Schelde-Rijn verbin
ding; IJssel-kanalisatie)

De samenwerking met België in het kader van de strijd tegen de geallieerde 
economische politiek in Duitsland, waaraan hiervoor is gerefereerd, zorgde 
er voor dat -  met de samenwerking met België op ander gebied (op internatio- 
naal-politiek en financieel-economische terrein in Benelux-verband; de betrok
kenheid van België bij de bemoeienis van de Verenigde Naties met Neder- 
lands-Indië in de vorm van het lidmaatschap van de Commissie van Goede 
Diensten namens de Veiligheidsraad van de V.N. sedert het najaar van 1947) -  
de onderlinge problemen over het Schelderegime en de Schelde-Rijnverbinding 
tot het verleden dienden te behoren. De verwerping van het Belgisch-Neder- 
lands tractaat over deze zaken (1925) door de Eerste Kamer in 1927 was een 
sta in de weg voor de Benelux-samenwerking. Vandaar dat in het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer op de begroting van Verkeer en Waterstaat 
voor 1948 enkele Kamerleden zich afvroegen "of de misverstanden tussen 
België en Nederland, thans met het oog op de Benelux minder dan ooit 
gewenst, niet voor een zeer groot deel uit de weg geruimd zouden kunnen 
worden, indien er onzerzijds geen enkele aanleiding voor klachten over het 
kanaal van Hansweert meer gegeven wordt". Het antwoord van de minister 
dat het nodige werd gedaan om dit kanaal na de oorlogsschade te herstellen 
was voor Schilthuis (PvdA) reden om in de zitting van de Tweede Kamer van 
14 januari 1948 ervoor te pleiten de tegenstanders van de Benelux in België 
geen enkele reden te geven de tegenstellingen opnieuw leven in te blazen. 
Minister Vos wist aan te tonen dat de bewering die in België de ronde deed, 
dat de Nederlandse regering zo min mogelijk geld wilde besteden aan de voor 
België belangrijke op Nederlands grondgebied liggende waterwegen, geen 
hout sneed.126 Nederland was bereid de bestaande waterwegen tussen Schelde 
en Rijn te herstellen (het herstel aan de grote sluizen van het kanaal door 
Zuid-Beveland zou nog voor het einde van 1948 worden beëindigd), zoals 
namens de regering op 2 maart 1948 aan Schilthuis na afloop van een Benelux- 
conferentie kon worden medegedeeld. In de loop van 1948 gingen ook delega
ties uit België en Nederland aan het werk om te onderhandelen over een 
directe Schelde-Rijn-verbinding (Moerdijkkanaal) (zie in dit Boek Band B, 
hoofdstuk V, par. IlI.d, pp. 1319-1320). De vaarwegenkwestie tussen België en 
Nederland zou definitief ten grave worden gedragen (Schelde-Rijnverdrag van 
13 mei 1963).

Een vaarwegenkwestie van binnenlandse aard, die de gemoederen in de 
volksvertegenwoordiging in beweging heeft gebracht, betrof de kanalisatie van
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de Gelderse IJssel. Deze moest voorkomen dat bij lage wateraanvoer van de 
Rijn de IJssel niet meer behoorlijk bevaarbaar was. Gesteld was wel dat ca. 100 
dagen per jaar zelfs kleine schepen van 200 ton niet meer op de IJssel konden 
varen. Wie de industrialisatie in het Oosten des lands een warm hart toedroeg, 
stelde het belang van de bevaarbaarheid van deze rivier hoger dan de kwestie 
van de voorziening van delen van het land met zoet water en het tegengaan 
van verzilting en van schade aan land- en tuinbouw en de drinkwatervoorzie
ning. Het was aannemelijk dat kanalisatie bij lage waterstand stuwend zou 
werken ten opzichte van zoet water en er voor zou zorgen dat meer zoet water 
langs de Lek zou vloeien dan voorheen in ongestuwde situatie het geval was. 
Bij hoge rivierstanden, als de stuwen geopend zouden zijn, zou het omgekeer
de het geval zijn ten gevolge van de te maken bochtafsnijdingen. Het zoutge
halte van het IJsselmeer werd hoofdzakelijk bepaald door de toevoer van zoet 
water door de IJssel, zodat er tegen gewaakt moest worden dat de kanalisatie 
van de IJssel nadelige invloed zou hebben op het zoetwatergehalte van het 
IJsselmeer. In droge tijden immers was een breed gebied, van Groningen en 
Friesland tot en met Noord-Holland, afhankelijk van zoet water uit het IJssel
meer. De belangen van industrie en scheepvaart moesten worden afgewogen 
tegen de belangen van waterstaatkundige aard en die van land- en tuinbouw. 
Bij de voorbereiding van de wet van 4 november 1919 (Stbl. nr. 645) betreffen
de de aanleg van scheepvaartkanalen in Twente was vastgesteld dat het 
Twente-kanaal alleen aan zijn doel zou beantwoorden, indien de IJssel beter 
bevaarbaar werd gemaakt of het kanaal zelf van een behoorlijke verbinding 
werd voorzien. Het eigenlijke Twente-kanaal als verbinding tussen de IJssel 
en Twente is er gekomen in de vorm van een hoofdkanaal vanaf de IJssel ten 
noorden van Zutphen tot een haven aan de westzijde van Enschede met een 
zijkanaal van Wiene naar Almelo, aangelegd in de periode 1930-1936. De keuze 
tussen kanalisatie van de IJssel of aansluiting van het Twente-kanaal op de 
Rijn was bij de voorbereiding van de wet-Twentekanalen in beginsel gemaakt 
ten gunste van een lateraal kanaal (grofweg de IJssel volgend) van Almen bij 
Zutphen, waar dit lateraal kanaal zou aftakken van het Twente-kanaal, tot 
Pannerden aan de Rijn, maar dit werk had geen hoge prioriteit en werd niet 
in uitvoering genomen. Er werd eerst een onderzoek naar de mogelijkheden 
en effecten van kanalisatie van de IJssel gestart, dat ongeveer 20 jaar heeft 
geduurd. Deze studie heeft tot een andere keuze bij de bevordering van de 
scheepvaartverbindingen met Twente geleid. Op 11 april 1940 werd bij de 
Tweede Kamer het wetsontwerp tot kanalisatie van de Gelderse IJssel (en tot 
het schrappen van het kanaal van Almen naar Pannerden) ingediend onder 
verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van Waterstaat, ir. J.W. 
Albarda (SDAP). De studie had uitgewezen dat alleen bij opeenvolging van 
twee zeer waterarme jaren een geringe, binnen de grenzen van het toelaatbare 
blijvende, verhoging van het zoutgehalte van het IJsselmeer moest worden 
gevreesd, zodat tegen kanalisatie van de IJssel uit dien hoofde geen bezwaar 
meer was. Door de Duitse inval in 1940 is dit wetsontwerp verder niet meer
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in behandeling gekomen en kort na de bevrijding ingetrokken.127 De vraag kon 
derhalve worden gesteld wat de regering na de oorlog met de kanalisatie van 
de IJssel, gezien het wetsontwerp van 1940, nu eigenlijk van plan was.

Bij de behandeling van de Rijksbegrotingen 1946 en 1947 heeft minister Vos, 
als verantwoordelijk bewindsman voor Waterstaat, namelijk als minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw a.i., op vragen uit de Tweede Kamer, 
zoals die van het Kamerlid De Ruiter (CHU) van 11 december 1946 betreffende 
de IJsselkanalisatie, geantwoord dat tijdens de bezetting een plan in studie was 
genomen om het IJsselmeer meer in te zetten voor de watervoorziening van 
omliggende gebieden, mede ter bestrijding van de verontreiniging, ook door 
verzilting, van de boezem- en polderwateren. Kanalisatie van de IJssel zou wel 
eens onvoldoende zoet water kunnen doorvoeren om aan dit plan te kunnen 
voldoen. Naar Vos bekend maakte, werd daarom gedacht aan een opzet, waar
bij voldoende water door de IJssel werd gevoerd ten behoeve van de voorzie
ning van het IJsselmeer en tevens de bevaarbaarheid van de IJssel en het kana- 
lensysteem van Twente werd bevorderd. De minister had hiermee de discussie 
binnen Rijkswaterstaat bij het begin van de bezettingstijd op het oog, waarbij 
in het kader van de algehele waterhuishouding van Nederland in zijn verschil
lende aspecten aan de waterhuishouding van het IJsselmeer meer dan in het 
verleden grote waarde werd toegekend. De voorgenomen IJsselkanalisatie zou 
volgens deze plannen moeten worden geschrapt, waarvoor in de plaats de 
kanalisatie van Nederrijn en Lek zou moeten komen; om de verzilting in de 
benedenrivieren ten gevolge van deze kanalisatie tegen te gaan, zouden enkele 
vertakkingen in het deltagebied moeten worden afgedamd (Brielse Maas, Oude 
Maas, Spui, Hollandse IJssel). De minister heeft evenwel verzuimd de hiervoor 
genoemde korte inhoud van de plannen van Rijkswaterstaat voor de Gelderse 
IJssel en de Rijn-Lek-afvoer bekend te maken, vermoedelijk omdat die plannen 
nog onvoldoende waren uitgewerkt. De Tweede Kamer kreeg slechts te horen 
dat het nodig was om eerst het vraagstuk van de kanalisatie van de IJssel in 
het geheel van de waterbeheersing in Nederland te doen bestuderen aan de 
hand van de inmiddels sedert de indiening van het wetsontwerp tot kanalisatie 
van de IJssel uit 1940 nieuw verworven inzichten. De minister wilde ook een 
goed beeld hebben van de kosten van kanalisatie tegenover de mogelijke 
schade voor de industrie bij onvoldoende bevaarbaarheid. In ieder geval achtte 
hij het nodig na te gaan of de verbetering van de bevaarbaarheid niet ook kon 
worden bereikt met werken die elders moesten worden ondernomen.128

Kamerleden weten dat "frapper toujours" het enige middel is om bij een 
bepaald onderwerp druk op de ketel te houden. Vandaar dat in het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer op de begroting van Verkeer en Waterstaat 
voor 1948 naar de stand van zaken met betrekking tot de kanalisatie van de 
IJssel werd gevraagd. Minister Vos heeft in zijn Memorie van Antwoord van 
23 december 1947 dit onderwerp met enkele vaagheden menen te kunnen 
afdoen. Hij zette uiteen dat hij weliswaar een betere bevaarbaarheid van de 
Gelderse IJssel voor noodzakelijk hield, maar dat een nauwgezet en tijdrovend
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onderzoek nodig was voordat tot uitvoering van de kanalisatie van de IJssel 
kon worden overgegaan. De gehele waterhuishouding van het land was 
immers aan deze kwestie verbonden.129 Het Tweede Kamerlid mr. E.G.M. 
Roolvink (KVP), wethouder van sociale zaken te Almelo, vond dit antwoord

Mr. E.G.M. Roolvink, KVP-Tweede Kamerlid. (Foto KLIB/KDC Nijmegen)

Mr. Eugenius Gerardus Maria Roolvink was te Oldenzaal geboren in 1898 en overleed in 
1978 in Almelo. Na zijn rechtenstudie in Groningen vestigde hij zich in 1923 als advocaat en 
procureur in Almelo, waar hij spoedig voor de RKSP lid werd van de gemeenteraad. Hij was 
daar wethouder vanaf 1933 tot 1935. Voor de RKSP kwam hij in de Tweede Kamer in 1937. 
Zijn Kamerlidmaatschap werd onderbroken door de bezettingstijd, waarin hij als gijzelaar 
geïnterneerd werd in St. Michielsgestel (mei-december 1942). Na de bevrijding was hij voor 
de RKSP/KVP lid van de Tweede Kamer tot 26 juli 1948 en in de periodes 1950-1952, februari- 
mei 1953 -  toen hij zijn zetel op last van het KVP-bestuur moest opgeven ten faveure van mej. 
De Vink, een buitenland-specialiste -  en 1956-1963. Hij maakte van 1950 tot 1951 deel uit van 
de Provinciale Staten van Overijssel voor de KVP. Hij had veel nevenfuncties. Zo was hij 
mede-oprichter van de Adelbertvereniging Twente, lid van de Raad van de Europese Parle
mentaire Unie (1946), lid van de Commissie Vergunningen Personenvervoer en president- 
commissaris van het dagblad de Twentsche Courant. Voor de KVP-Kamerfractie was hij 
woordvoerder voor justitie (zie Band C van de serie-Beel, hoofdstuk VIII, par.I.h en j) en 
verkeer-en-waterstaat. Daarnaast kwam hij op voor de Twentse belangen, zoals in zijn pleidooi 
voor een goede verstandhouding met de Oosterburen (zie Band A van de serie-Beel, pp.620- 
621), overigens na zijn pleidooien voor forse grenscorrecties in een eerder stadium (idem, 
pp.476-477 en pp.501-502). Gegevens: Parlementair Documentatie Centrum, Den Haag; J.A. 
Bomewasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980, Band I, p.332.
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van de minister, gezien de hele voorgeschiedenis, onbevredigend. Hij achtte 
kanalisatie van de Gelderse IJssel van groot belang voor het binnenvaartver- 
keer naar en van het Twentse industriegebied, zodat hij voor zijn regio -  onder 
verwijzing ook naar de nodige verzoekschriften aan de Tweede Kamer, 
afkomstig van de Kamers van Koophandel van Gelderland en Overijssel -  
opkwam en om de onmiddellijke aanpak van de kanalisatie van de Gelderse 
IJssel vroeg. Indien de minister niet van plan was gevolg te geven aan dit 
dringende verzoek, zou Roolvink een uitspraak van de Kamer uitlokken. Het 
pleidooi ten gunste van spoedige kanalisatie van de Gelderse IJssel werd door 
het gehele rechterdeel van de oppositie overgenomen: Smeenk (ARP), De 
Ruiter (CHU), Van Dis (SGP) en Hacke (lib.). Aangezien Het Vrije Volk in de 
Rotterdamse editie van 7 januari 1948 onder de titel "Het Delta-plan" het 
nodige had onthuld over de plannen van Rijkswaterstaat voor de afsluiting 
van een aantal riviermonden als onderdeel van de waterhuishouding van 
Nederland, waarmee de prioriteiten in de waterstaatswerken (waaronder de 
kanalisatie van de IJssel) wel eens anders zouden komen te liggen, heeft 
Posthumus (PvdA) zich gedwongen gezien "zijn" minister te kapittelen: "Als 
er iets van waar is, dan zou ik willen opmerken, dat het toch wel goed is, 
wanneer Waterstaatsplannen, in een dergelijk vergevorderd stadium van 
ontwikkeling verkerende, tijdig ter kennis van de Staten-Generaal worden 
gebracht", in ieder geval voordat de pers daarover uitvoerige publikaties kon 
doen, aldus het PvdA-Kamerlid.130

In reactie op al deze opmerkingen uit de Kamer moest Vos op 15 januari 
1948 wel wat meer vertellen over de achtergronden van de plannen van 
Rijkswaterstaat, al was hij wederom niet erg concreet in het aangeven van de 
contouren van deze plannen. Het kwam erop neer dat het zoutbezwaar een 
veel meer centrale plaats had gekregen in de opvattingen over de waterhuis
houding. Het vraagstuk van het zoutbezwaar had blijkens het betoog van 
minister Vos een veel grotere omvang in Nederland dan gedacht en de studies 
daarover waren in belangrijke mate gevorderd. Bij de projectie van het IJssel
meer waren bijvoorbeeld enkele zaken niet goed voorzien: land- en tuinbouw, 
die hogere opbrengsten moesten geven, stelden veel hogere eisen aan het 
grondwater; de inlaat van zout water via de sluizen van IJmuiden was veel 
schadelijker dan oorspronkelijk gedacht. Het IJsselmeer had zowel voor de 
watervoorziening van omliggende gebieden als voor het tegengaan van de 
verzilting via het Noordzeekanaal een centrale rol te vervullen. In deze visie 
moest de Gelderse IJssel juist bij droogte zoveel mogelijk water aanvoeren naar 
het IJsselmeer, hetgeen bij kanalisatie juist niet zou geschieden. "Door deze 
opvatting, die langzamerhand in waterstaatskringen gemeengoed is geworden, 
is het niet mogelijk de oude plannen van kanalisatie te bezien in het licht, 
waarin wij die in 1940 hebben bezien", aldus de minister. Voor de bestrijding 
van de verzilting bij de benedenrivieren (het meest via de Nieuwe Waterweg) 
achtte Rijkswaterstaat volgens de minister de afsluiting van enkele kleine 
armen, zoals de Brielse Maas, de Botlek en de Hollandse IJssel voldoende.
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Ondanks de krapte van de staatskas kondigde de minister aan dat de afslui
ting van de Brielse Maas zou starten in 1949. De afsluiting van de Hollandse 
IJssel was nog in onderzoek. Datzelfde gold voor de aanpak van de Gelderse 
IJssel in dit totaalplan voor de Nederlandse waterhuishouding, waarbij niet 
alleen rekening werd gehouden met zuiver waterstaatkundige zaken, maar ook 
met de belangen van land- en tuinbouw en met de scheepvaart. De minister 
wenste de nodige tijd te krijgen, opdat "wij geen beslissingen nemen, die wij 
later zouden betreuren". Voor de rest van de plannen inzake de waterwegen 
door het land stelde Vos dat de niet onmiddellijk noodzakelijke werken 
moesten worden verschoven naar latere datum, als een onderdeel van algeme
ne conjunctuurpolitiek. Wel werden naar hij meedeelde plannen ontwikkeld 
die in uitvoering konden worden genomen, wanneer dat gewenst werd. 
Hieronder viel bijvoorbeeld de regulering van de benedenrivieren.131

Roolvink was niet bevredigd met dit antwoord van de minister. Men was 
immers na het wetsontwerp van 1940 weer terug bij bestudering van het 
vraagstuk. Hij bepleitte dat bij die studie knopen werden doorgehakt, "zonder 
dat de zaak geheel en al kan worden uitgestudeerd". Daar had Twente volgens 
hem recht op. Hij diende daarom een motie in, ondertekend door Kamerleden 
van KVP, ARP en CHU, waarin werd gesteld dat de Gelderse IJssel zo van 
belang was voor de exploitatie van de bestaande welvaartsbronnen van het 
Oosten des lands en voor de verdere industrialisatie en dat de bevaarbaarheid 
van deze rivier zo onvoldoende was, dat op korte termijn het bedoelde gebied 
van een goed bevaarbare waterweg behoorde te worden voorzien. Posthumus 
(PvdA) verdedigde het beleid van minister Vos: er dienden geen overijlde 
stappen te worden genomen, hoe overtuigd Posthumus ook zelf was van de 
onhoudbare toestand van de IJssel. Het leek hem daarom gewenst in de motie 
van Roolvink c.s. de term "op korte termijn" te doen vervangen door "zo 
spoedig mogelijk". Een dag later, toen over deze motie gestemd moest worden, 
heeft Posthumus na fractieberaad moeten aankondigen dat de PvdA-fractie 
in de Tweede Kamer zou tegenstemmen. Minister Vos had immers nadrukke
lijk verklaard aan deze motie geen behoefte te hebben, waardoor de politieke 
steun van de eigen groepering zonder meer werd gevorderd. Zoals te ver
wachten was kreeg de motie echter verder de steun van de gehele Kamer, 
zodat deze met 50 stemmen voor en 26 stemmen tegen (PvdA) werd aangeno
men.132 Na de motie-Serrarens met betrekking tot de ordening van het perso
nenvervoer over de weg (zie par. Il.a) was dit de tweede succesvolle motie 
die van katholieke zijde in deze periode-Beel op de tafel van de socialistische 
minister van Verkeer en Waterstaat werd gedeponeerd.

Wat is er nu met die motie-Roolvink met betrekking tot de wens naar een 
bevaarbare waterweg in het Oosten van het land verder gebeurd? Uit de 
Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op de 
begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1948 bleek al duidelijk dat minister 
Vos vasthield aan de door Waterstaat gedicteerde visie op de zoutgrensproble- 
men, terwijl hij bovendien als verklaring voor mogelijke vertraging in de
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rapportage over het IJssel-vraagstuk gaf dat Waterstaat kampte met een 
personeelsgebrek en met de gevolgen van het onder de oorlog door brand 
verloren gaan van waarnemingsmateriaal betreffende de bovenrivieren.133 
Aanvankelijk hebben de Kamers het thema van de Gelderse IJssel nog enkele 
malen aangekaart, totdat concrete plannen voor de kanalisatie van de Neder- 
rijn en Lek (bij nota op 20 januari 1953 overgelegd aan de volksvertegenwoor
diging) waren uitgewerkt en als alternatief voor de IJsselkanalisatie konden 
worden aangeboden.134 De stormvloedramp van 1 februari 1953 zou tot een 
nieuwe ontwikkeling leiden. Er werd een nieuw Delta-plan opgesteld, waarbij 
alle grote Zeeuwse en Zuidhollandse zeegaten zouden worden afgedamd. In 
het kader van dit plan kwam de kanalisatie van de Nederrijn en Lek ten 
behoeve van een grotere waterafvoer van zoet water via de IJssel naar het 
IJsselmeer in een nieuw licht te staan. Door de in de nieuwe studies voorziene 
afsluiting van Haringvliet en Volkerak zouden er grote zoete binnenwateren 
ontstaan in het Zuidhollandse deltagebied. Hierdoor zou de enorme aanvoer 
van zoet water van de rivier de Waal in de richting van de open te houden 
nieuwe Waterweg worden gestuwd en zouden de nadelige effecten van de 
kanalisatie van de Nederrijn en Lek in de vorm van verzilting van het delta
gebied door de verminderde aanvoer van zoet water teniet worden gedaan. 
Een en ander werd in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer van 
25 november 1954 bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Water
staat duidelijk gemaakt.135 Het Brielse Gat en de Botlek waren inmiddels in
1950 in het kader van het oude deltaplan als deel van de aanpak van het 
IJsselprobleem afgedamd; de stormvloedramp had ervoor gezorgd dat de 
stormvloedkering in de Hollandse IJssel, eveneens een onderdeel van dit oude 
deltaplan, er snel kwam (1958). De afsluiting van het Haringvliet en het 
Volkerak kwam vervolgens gereed in het kader van de Deltawet van 8 mei 
1958, Stbl. nr. 246, dat de uitvoering van het nieuwe Delta-plan mogelijk 
maakte. De beheersing van het Haringvliet vervulde een tweeledig doel: niet 
alleen was hiermee in het kader van het nieuwe Delta-plan de beveiliging van 
het land tegen mogelijke stormvloeden gediend, maar was ook de kanalisatie 
van Nederrijn en Lek mogelijk gemaakt. In het kader van deze kanalisatie 
werd bij Driel een stuw gebouwd, die moest zorgen dat er meer water de 
IJssel werd opgestuwd, waardoor de bevaarbaarheid van deze rivier en de 
voorziening van het IJsselmeer met zoet water zijn bevorderd. In november 
1970 zijn de Haringvlietsluizen en de stuwen in de Nederrijn en Lek tegelijker
tijd in gebruik genomen, waaruit ook de onderlinge samenhang blijkt.136 De 
Kamer heeft nogal lang moeten wachten op uitvoering van haar wens uit 1948 
dat de IJssel beter bevaarbaar werd gemaakt. De kanalisatie van de IJssel is 
inmiddels officieel opgegeven.137
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d. De luchtvaart als hobby van regering en parlement

1. Cargo-cultus in Nederland: de strijd om de luchtvaartterreinen tegen de achter
grond van de dreigende sprong van de scheepvaart in de luchtvaart

De regering steunt het monopolie van de KLM tegen rijke reders in
Aangezien op de begroting van het departement van Verkeer voor 1947 een 

nieuwe post voorkwam, namelijk de inrichting van luchtvaartterreinen (15 
miljoen gulden), en de Memorie van Toelichting daarvoor geen nadere verkla
ring gaf, vroegen verscheidene leden van de Tweede Kamer om informatie. 
Uit het antwoord bleek dat de regering van plan was een serie over Nederland 
verspreide vliegvelden, die voor het merendeel uit de vooroorlogse tijd of de 
bezettingstijd dateerden, voor de burgerlijke luchtvaart geschikt te maken (het 
ging hier om Schiphol, het aan te leggen vliegveld voor Rotterdam, Leeuwar
den, Groningen, Twente, Eindhoven, Zuid-Limburg, Vlissingen, Zeeuws- 
Vlaanderen, Haamstede, Texel). Nog onduidelijk was welke vliegvelden door 
welke departementen zouden worden beheerd, aangezien de ministers van 
Oorlog en Marine, naast de zuiver militaire vliegvelden op dat moment (zoals 
Soesterberg en Gilze-Rijen voor de legerluchtmacht en Valkenburg voor de 
Marine Luchtvaartdienst), over nog andere goed geoutilleerde vliegvelden 
wensten te beschikken. Zo was Eindhoven nog in gebruik bij de Royal Air 
Force en lag voortzetting van de militaire functie van dit vliegveld na het 
vertrek van de Britten voor de hand; enkele voormalige Duitse vliegvelden, 
zoals Deelen, zouden alleen tegen hoge kosten geschikt kunnen worden 
gemaakt voor militair of civiel vliegverkeer en werden derhalve kort na de 
oorlog bij gebrek aan geld van de prioriteitenlijst afgevoerd. Advies over deze 
materie kreeg de regering van de Rijkscommissie voor Luchtvaartterreinen, 
ingesteld op 1 juni 1945 bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers 
van Waterstaat en Wederopbouw, van Oorlog en van Marine. De vraag was 
wel of de ontwikkeling van een net van binnenlandse vliegvelden voor civiel 
gebruik, wanneer de spoorwegverbindingen weer geheel hersteld waren, veel 
zin had. Toen de railverbindingen vanwege de oorlogsverwoestingen nog 
gebrekkig functioneerden, exploiteerde de KLM aanvankelijk in opdracht van 
de regering een binnenlands luchtnet met behulp van zes tweedekkers op 
Eindhoven, Maastricht, Enschede, Leeuwarden en Groningen, toen het verkeer 
over de rails en de weg nog moeilijk was. Vanaf begin 1946 exploiteerde de 
KLM dit luchtnet voor eigen rekening, maar toen was het binnenlands verkeer 
op de grond weer geleidelijk op gang gekomen. De regering gaf de Kamer
leden gelijk, die in het Voorlopig Verslag op de begrotingen van 1946 en 1947 
voor Verkeer hadden gewezen op de waarschijnlijkheid dat het vervoer op de 
binnenlandse luchtlijnen aanmerkelijk zou teruglopen. De minister wilde echter 
het binnenlands luchtnet als complex van aanvoerlijnen voor de intercontinen
tale en internationale lijnen en als nuttig exercitieveld voor jonge vliegeniers 
overeind houden, ook al zou een dergelijk net nimmer rendabel kunnen 
worden. Het meeste geld was overigens bestemd voor herstel en uitbreiding
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van Schiphol, de thuishaven van de zich snel ontwikkelende KLM. De KLM 
betaalde huur voor het gebruik van dit vliegveld en van de andere vliegvel
den, die voorlopig voor de burgerluchtvaart waren opengesteld.138

Het vraagstuk dat de periode-Beel bij de plannen voor en discussies over 
de luchtvaartterreinen beheerste was de aanleg van een internationale lucht
haven bij Rotterdam met op de achtergrond het hernieuwd streven van enkele 
scheepvaartondernemingen naar een aandeel in het luchtvervoer, waartegen 
de nationale luchtvaartmaatschappij (KLM) zich te weer heeft gesteld. In de 
Maasstad werd ernaar gestreefd om de in de oorlog verloren gegane lucht
haven Waalhaven te vervangen door een nieuwe en grotere luchthaven ten 
noordwesten van de stad (in de polder Schieveen). Rotterdam wenste een 
luchthaven die geschikt zou zijn voor internationaal en mogelijk zelfs intercon
tinentaal vervoer, kortom de tweede luchthaven van het land. Ten tijde van 
het kabinet-Schermerhorn-Drees had de regering zich in beginsel met deze 
opzet akkoord verklaard. Het plan voor een dergelijke luchthaven riep al 
spoedig bij de KLM weerstand op: enerzijds was de KLM beducht voor de 
extra kosten bij een gewongen spreiding van haar activiteiten over meerdere 
vliegvelden, anderzijds moet de KLM bevreesd zijn geweest voor een thuis
haven voor een tweede nationale luchtvaartmaatschappij, zoals die al kort na 
de oorlog in scheepvaartkringen werd gewenst. In par. II.c is onder Zeescheep
vaart uiteengezet dat ondernemingen in de zeescheepvaart kort na de oorlog, 
toen de vergoedingen via het Scheepvaartfonds voor de vordering van de 
beschikbare zeeschepen door de regering in ballingschap (met een extra toeslag 
berekend voor de oorlogstijd) en de uitkeringen krachtens de Zee- en Lucht- 
vaartverzekeringswet-1939 loskwamen, geacht konden worden over ruime 
financiële middelen te beschikken of daarop uitzicht hadden. De vraag was 
echter wat die ondernemingen met dat geld (voor zover niet geblokkeerd) 
zouden gaan doen: investeren in vervanging en uitbreiding van de vloot zoals 
de regering bij monde van minister Vos verwachtte of investeren in een 
nieuwe onderneming in de profijtelijk ingeschatte luchtvaart, zoals het CPN- 
Eerste Kamerlid Van Santen analyseerde.

Er waren aanwijzingen dat bepaalde scheepvaartondernemingen het lucht
ruim wilden kiezen en de scheepvaart wilden reserveren voor massavervoer. 
Bepaalde reders zagen goed dat, zoals in de Verenigde Staten van Amerika, 
het passagiersvervoer (in de luxe klasse) over grote afstanden steeds meer door 
de lucht zou plaatsvinden en dat het vrachtverkeer door de lucht voor bepaal
de goederen een grote toekomst kon hebben. Zoals in de V.S. en Engeland, 
is ook in de Nederlandse gemeenschap in ballingschap onder de oorlog de 
wens van scheepvaartondernemers naar voren gekomen om na de oorlog aan 
het luchtverkeer deel te nemen. Dat was niets nieuws: al bij de oprichting van 
de KLM waren de grote scheepvaartondernemingen de belangrijkste aandeel
houders geweest. Nu zagen enkele reders hun kansen om zelf de luchtvaart 
te gaan exploiteren. De Nederlandse reders, goed in het geld zittend door de 
oorlogsomstandigheden (zie het eerdere betoog), wilden gebruik maken van
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de slechte omstandigheden waarin de KLM verkeerde. In de aanloop naar de 
internationale luchtvaartconferentie van Chicago (1944) (zie de volgende 
subparagraaf) heeft de Nederlandse regering hierover intem een standpunt 
bepaald met het oogmerk elke poging dit thema op de genoemde conferentie 
tot een oplossing te brengen, te blokkeren. Het kwam erop neer dat de betrok
ken minister van Waterstaat (ir. J.W. Albarda, SDAP) adviseerde dat de KLM 
de enige particuliere maatschappij, met zeggenschap van de staat in het bedrijf, 
moest blijven, aangezien Nederland te klein werd geacht voor meerdere 
luchtvaartmaatschappijen (eenzelfde standpunt werd tegenover de KNILM in 
Nederlands-Indië ingenomen). Wilden de scheepvaartmaatschappijen meedoen 
in de luchtvaart, dan was participatie in de bestaande maatschappij (zoals vóór 
de oorlog) de enige weg. Alleen door een dergelijke lijn kon Nederland 
volgens dit standpunt opboksen tegen andere naties met grote maatschappijen 
en nationale voordelen, zoals een eigen vliegtuigindustrie en een aantrekkelijk 
binnenlands luchtnet. Alleen zo was het mogelijk als klein land succes te 
boeken bij luchtvaart-politieke onderhandelingen. Deze lijn was ook vrij 
logisch, gezien de vooroorlogse hulp van de overheid aan de KLM. Bovendien 
moest worden erkend dat in vrijwel alle landen de overheid de nationale 
luchtvaart steunde, financieel en in luchtvaart-politieke zin. Verderop in dit 
hoofdstuk (par. II.d.2) zal worden aangegeven dat het Verdrag van Chicago 
van 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart niet heeft geleid tot 
afbraak van de bestaande luchtvaartpolitieke belemmeringen. Het lag dan ook 
voor de hand om na de oorlog in Nederland geen andere koers inzake de 
nationale luchtvaart te varen dan voor de oorlog.

Blijkens de verdediging van de financiële hulp aan de KLM in de periode- 
Beel en de onderstreping van de monopoliepositie van de KLM bij deze 
gelegenheid heeft de regering de kern van het advies-Albarda uit 1943 ge
volgd. De scheepvaart werd aldus in haar ambities gefrustreerd. Onmiddellijk 
al na de bevrijding werden regering en KLM uitgedaagd, toen in scheepvaart- 
kringen serieus over plannen voor een tweede luchtvaartmaatschappij werd 
gesproken. De reders hadden, anders dan de KLM, ook het benodigde geld 
en wel in schaarse deviezen. De KLM moest vrezen dat getracht zou worden 
juist op de "gouden" lijnen naar Indië en de V.S. haar concurrentie aan te doen 
en zo de basis voor het gehele bedrijf ("gouden" en onrendabele lijnen) aan 
te tasten. In de rederskringen echter vond men die mogelijke concurrentie 
gezond en de bevoordeling van de KLM door de overheid -  door de bescher
ming van de monopoliepositie van de KLM in Nederland en Overzee en door 
financiële steun -  derhalve onjuist. Natuurlijk ging het hier om een nogal eng- 
economische en eng-nationale analyse van het vraagstuk van de Nederlandse 
burgerluchtvaart. Gegeven de internationale concurrentie en het bilaterale 
onderhandelingsspel rondom de landingsrechten getuigde de bevordering van 
concurrentie in eigen land op het terrein van de burgerluchtvaart niet van veel 
realiteitszin. Nederland had al moeite genoeg om met één luchtvaartmaat
schappij mee te doen aan het internationale luchtverkeer. Een tweede lucht-
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vaartmaatschappij zou slechts de Nederlandse positie in de internationale 
luchtvaart kunnen verzwakken; deelneming van de scheepvaartmaatschappijen 
met hun royaal vermogen in de KLM dan wel het betreden van nog niet 
ontwikkelde vormen van vracht- en charterluchtvaart lagen dan ook het meest 
voor de hand.

In deze richting zou de overheid dan ook manoeuvreren, toen de eerste 
stappen op weg naar een tweede luchtvaartmaatschappij werden gezet. In de 
loop van 1946 heeft de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), in nauw 
contact met de Holland-Amerika-Lijn in Rotterdam, voorbereidingen getroffen 
voor een eigen maatschappij op basis van Amerikaanse toestellen en van een 
na de oorlog gemakkelijk te verwerven internationaal vliegercorps en de 
overheid om een concessie gevraagd voor een luchtlijn op Batavia. Deze 
concessie is, op basis van de Luchtvaartwet van 30 juli 1926 (Stbl. 1926, nr. 
249), geweigerd. Zoals uitvoerig door de regering is verantwoord bij de 
parlementaire behandeling van de wettelijke regeling van de steun aan de 
KLM in 1947 (zie par. II.d.2 in dit hoofdstuk) was de regering niet bereid een 
concessie te verlenen voor een tweede maatschappij voor geregeld burgerlijk 
luchtverkeer: er was geen plaats voor een dergelijke maatschappij, zeker niet 
als deze alleen rendabele lijnen wilde exploiteren. De regering wilde niet 
verder gaan dan onderhandelingen over kapitaaldeelname in de nationale 
luchtvaartmaatschappij tussen de betrokken scheepvaartmaatschappijen en de 
KLM bevorderen (via de commissie-Tromp, zo genoemd naar de voorzitter 
van dit overleg, de oud-minister van Waterstaat, ir. Ph.Th. Tromp, die als 
vertrouwensman van de regering ook betrokken was bij de fusiebesprekingen 
van de Nederlandse vliegtuigfabrieken). Deze scheepvaartmaatschappijen 
voelden niet veel voor een dergelijke participatie en bleven ijveren voor een 
afzonderlijke luchtlijn. Zij zouden dan ook in juli 1947 bij de Eerste Kamer 
tegen de overheidssteun van het monopolie van de KLM protesteren, toen 
daar de wettelijke regeling inzake een omvangrijke overheidssteun aan de 
KLM aan de orde zou komen. Deze poging de steunoperatie te verhinderen 
heeft wellicht de kritische stemmen in de Eerste Kamer geïnspireerd, maar de 
wettelijke regeling verder niet in gevaar gebracht. De minister van Verkeer en 
Waterstaat zag zich vanwege de kritiek uit met name de Eerste Kamer wel 
verplicht opnieuw onderhandelingen tussen de KLM en de scheepvaartmaat
schappijen te bevorderen (de commissie-Albarda, zo genoemd naar de voorzit
ter, de oud-minister van Waterstaat 1939-1945). De opdracht aan deze commis
sie -  onderzoek naar mogelijkheden van deelname van de scheepvaart in de 
nationale luchtvaartmaatschappij -  werd echter door sommige leden van het 
parlement binnen en buiten de coalitie te beperkt geacht en niet in overeen
stemming met de toezegging van de kant van de regering om op dit terrein 
snel tot een beslissing te komen. De regering heeft echter aan haar opdracht 
aan de commissie vastgehouden; de commissie heeft niet tot de door de 
scheepvaartmaatschappijen gewenste mogelijkheden weten te leiden, tenzij op 
het terrein van het ongeregeld vervoer. Inmiddels had de SMN in de zomer
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van 1947 in Engeland een luchtvaartonderneming gesticht, de British-Nether- 
lands Airservices Ltd., voor geregeld continentaal luchtverkeer en voor de 
luchtverbinding tussen Engeland en het continent. In Nederland, waar precies 
zoals in andere West-Europese landen (met uitzondering van Frankrijk) 
hoogstens ruimte was gelaten voor de zogeheten "wilde vaart", het ongeregeld 
luchtvervoer, zoals die toentertijd bestond in de vorm van Frits Diepen 
Vliegtuigen NV, wist SMN met Frits Diepens Vliegbedrijf een luchtvaartonder
neming voor chartervluchten (vracht- en passagiersvervoer) in het leven te 
roepen, de NV Aerolanda, later (februari 1948) gewijzigd in Aero-Holland NV. 
De laatstgenoemde maatschappij, die mede op basis van de aanbevelingen van 
de commissie-Albarda officieel de ruimte kreeg om de scheepvaart in de 
luchtvaart een uitweg te bieden, was door de nationale belemmeringen in het 
internationale luchtverkeer geen succes. Het hiema nog te noemen Verdrag 
van Chicago (1944) inzake de internationale burgerlijke luchtvaart bood de 
nodige ruimte voor ongeregeld luchtvervoer, maar kort na de oorlog was 
kennelijk de markt voor deze vorm van vervoer nog te gering. De volgende 
en wel gelukte poging op het gebied van het charterverkeer door de lucht, op 
basis van de bevestiging van de in Chicago overeengekomen vrijheid voor 
ongeregeld luchtvervoer door de multilaterale overeenkomst inzake commer
ciële rechten voor niet geregelde luchtdiensten in Europa (gesloten te Parijs, 
30 april 1956, zie Trbl. 1957, nr. 137; ratificatie door Nederland op 20 januari 
1958 en voor Nederland in werking getreden 20 april 1958), was de oprichting 
van Martin's Air Charter in 1958 (beter bekend als Martinair), in 1966 gevolgd 
door Transavia. In beide maatschappijen had de rederij en transportonder
neming NedLloyd grote belangen (resp. 49% en 100%), overigens in Martinair 
samen met de KLM.139

De KLM poogt tevergeefs de toegezegde luchthaven van Rotterdam, ook als thuis
haven van een mogelijke concurrent, tegen te houden

Hoewel de overheid het KLM-monopolie, ook uit duidelijk eigenbelang 
(investeringen, zoals in 1947), met steun van een meerderheid in het parlement 
(zoals gebleken bij de wettelijke regeling van de overheidssteun in 1947) 
beschermde en er voorlopig geen vrees behoefde te bestaan voor kapers op 
de kust van de geregelde luchtvaart, kon de ontwikkeling van een tweede 
luchthaven voor internationaal en mogelijk intercontinentaal verkeer bij 
Rotterdam niet alleen als concurrent van Schiphol worden gezien, maar 
mogelijk ook als aanzet worden beschouwd voor een tweede maatschappij 
voor geregeld luchtverkeer, bijvoorbeeld ontwikkeld uit een maatschappij voor 
de "wilde vaart" door de lucht (zie hierboven). De KLM was dan ook weinig 
gecharmeerd van de gedachte van de aanleg van een flink vliegveld bij 
Rotterdam: niet alleen zou Schiphol concurrentie worden aangedaan, zowel 
in de investeringsfase als na voltooiing in de aan- en afvoer van passagiers 
en vracht, maar ook in potentie de KLM zelf. Aan de andere kant werd in 
Rotterdam begrepen dat de aanleg van een flinke luchthaven een eerste
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vereiste was om de havenstad een graantje mee te kunnen laten pikken van 
de (aan de hand van de cijfers in de V.S.) optimistisch ingeschatte ontwikkelin
gen in de burgerluchtvaart: de "cargo-cultus" in Nederland. Ten tijde van het 
kabinet-Schermerhorn-Drees was in beginsel de beslissing voor de aanleg van 
een eigen luchthaven van Rotterdam genomen. De vraag was echter of de 
overheid de middelen had om die aan te leggen. Zolang de luchthaven er nog 
niet lag, kon de KLM proberen die luchthaven bij Rotterdam te betwisten en 
daarmee investeringen in de eigen thuisbasis veilig te stellen en wellicht ook 
de thuisbasis voor een mogelijke concurrent bij voorbaat ongedaan maken. Zou 
de overheid, als belanghebbende bij een succesvolle KLM, niet gewonnen 
kunnen worden voor een -  al was het maar tijdelijke -  blokkade op de aanleg 
van de luchthaven Rotterdam?

Toen de president-directeur van de KLM, Plesman, die voor de aanleg van 
de luchthaven Rotterdam bestemde gronden ongeschikt voor een nieuw 
vliegveld had genoemd en er ook nog geen stap was gezet om het Rotter
damse vliegveld te verwezenlijken, is in de Eerste Kamer de vraag gesteld of 
deze uitlating van Plesman -  die tenslotte bij een door de staat gesteund 
bedrijf werkte -  het einde van de Rotterdamse ambities betekende. In de 
zitting van de senaat van 18 maart 1947 bij gelegenheid van de behandeling 
van de begrotingen van Verkeer voor 1946 en 1947 vroeg het oud-gemeente- 
raadslid en de oud-wethouder van openbare werken (1945-1946) van Rotter
dam ir. E.H.A. Kraayvanger (KVP) hoe het nu precies met deze zaak zat. Hij 
had de indruk dat men in Den Haag de Rotterdamse voortvarendheid niet had 
kunnen bijhouden, hetgeen hij betreurde: "Want er gaan nog jaren met de 
aanleg van dit vliegveld verloren en als het luchtverkeer zich blijft ontwikkelen 
met de snelheid en in een omvang als waarin dit tot nu toe is geschied, dan 
dreigt het gevaar, dat onze vliegveldcapaciteit in Nederland onvoldoende is." 
Kraayvanger bracht hiermee het nog jaren voortdurende touwtrekken tussen 
de economische magneet van het land en de hoofdstad voor het parlementaire 
voetlicht, dat in de gegeven moeilijke omstandigheden van het land bezwaar
lijk als gezonde wedijver kon worden beschouwd. In zijn antwoord aan 
Kraayvanger herhaalde de minister het standpunt van de regering dat in de 
nabijheid van Rotterdam een vliegveld zou worden aangelegd, geschikt voor 
Europees verkeer met uitbreidingsmogelijkheden voor het transatlantisch 
verkeer. Om problemen in de toekomst bij de aanleg van het vliegveld te 
voorkomen, diende echter volgens de minister een zorgvuldig bodemonder
zoek aan de investeringen vooraf te gaan. Kraayvanger merkte daarop op dat 
resultaten van een dergelijk onderzoek van de technische diensten van de 
gemeente Rotterdam al geruime tijd voorhanden waren. Was er toch niet meer 
aan de hand? De minister beloofde in gezamenlijk overleg de zaak te bespoedi
gen.140

Het wantrouwen van de Rotterdammers, dat overheid en KLM de aanleg 
van een luchthaven bij Rotterdam niet bepaald en zeker niet op dat moment 
wensten, werd in de loop van 1947 verder geprikkeld. Toen minister Vos bij

4140



Par.II. Verkeersaangelegenheden in het parlement

de behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot de financiële steun 
van de KLM door de overheid in de Tweede Kamer in antwoord op vragen 
van het Pvd A-Kamerlid (en gemeenteraadslid van Rotterdam) mr. L.A. Donker 
liet weten de verwezenlijking van het plan voor een Rotterdamse luchthaven 
afhankelijk te stellen van de prioriteiten bij de uitvoering van openbare 
werken, zond de gemeenteraad van Rotterdam een protesttelegram aan 
minister-president Beel: men achtte dit standpunt onaanvaardbaar met het oog 
op de eenmaal gedane toezegging en op de sleutelpositie van de haven van 
Rotterdam in het nationale verkeer. De burgemeester van Rotterdam, mr. P.J. 
Oud, en twee wethouders hebben vervolgens op 20 september 1947 in een 
bespreking met zes ministers nogmaals de noodzaak van een vliegveld voor 
Rotterdam mogen onderstrepen. Het tij voor de luchthaven van Rotterdam 
dreigde inderdaad te verlopen, hetgeen een goede aanleiding was voor tegen
standers van deze luchthaven zich breed te maken.141 Omdat kon worden 
verwacht dat, gelet op de financiële moeilijkheden van het Rijk, voorrang zou 
worden gegeven aan de uitbouw van de nationale luchthaven, waardoor de 
Rotterdamse luchthaven voorlopig een tekentafels tuk zou blijven en het 
touwtrekken tussen Amsterdam en Rotterdam derhalve geen einde zou nemen, 
heeft de KLM namelijk deze situatie willen gebruiken door plannen bekend 
te maken, die de aanleg van een luchthaven bij Rotterdam overbodig moesten 
maken en daarmee ook de ambities voor een tweede luchtvaartmaatschappij 
met een eigen thuishaven zouden kunnen smoren. KLM-directeur Plesman 
kwam eind 1947 op de proppen met een uitgewerkte variant van zijn al voor 
de oorlog gelanceerde en na de bevrijding bij betrokken ministers en de 
Rijkscommissie Luchtvaartterreinen bepleite plan om Schiphol als nationale 
luchthaven op te geven (en slechts te handhaven als overloop-luchthaven en 
als technisch onderhoudsstation) en een nieuwe luchthaven aan te leggen en 
wel in de omgeving van het een tiental kilometers zuidelijker aan de oostelijke 
rand van de Haarlemmermeer bij de Westeinderplassen gelegen Burgerveen. 
Dit plan van Plesman zou geld besparen, omdat in zijn visie het vliegveld bij 
Rotterdam niet behoefde te worden aangelegd en de gelden voor de de 
wederopbouw en de verbetering van Schiphol efficiënter zouden kunnen 
worden besteed bij de aanleg van een geheel nieuwe luchthaven. Plesman 
schermde met de steun van de kant van de Nederlandse Spoorwegen, de PTT 
en bepaalde industrieën (Fokker), maar die steun werd betwist. Het verzet 
tegen dit plan stond vast: niet alleen Rotterdam was om begrijpelijke redenen 
faliekant tegen dit plan, maar ook Amsterdam wenste vast te houden aan 
Schiphol als nationale luchthaven zoals was beslist in 1945. Bij die beslissing 
was ook aan Rotterdam een luchthaven toegewezen. Amsterdam leed volgens 
burgemeester D'Ailly niet aan "localitis", maar voelde ook niets voor "ples- 
manie". Begin 1948 kwam het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam 
tot de conclusie dat het plan-Burgerveen onrendabel was.142 Het verzet tegen 
het plan-Burgerveen met zijn financiële keerzijde moet de overheid hebben 
gesterkt om aan de eertijds genomen besluiten inzake de vliegvelden vast te
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houden. Het plan heeft de regering uiteindelijk dan ook niet afgebracht van 
de koers om vast te houden aan de trits Schiphol (nationale luchthaven voor 
internationaal en intercontinentaal vervoer), Rotterdam (internationaal vervoer, 
tweede luchthaven van het land) en Eindhoven (uitwijkhaven), in volgorde 
van belangrijkheid, met enig herstelwerk voor de overige vliegvelden, al heeft 
de regering het plan-Burgerveen wel serieus bestudeerd. In het parlement 
werd de regering, zoals hieronder zal worden beschreven, gesteund. Met name 
in de Eerste Kamer toonde men zich geïrriteerd over de wijze waarop de KLM 
de discussie over de vliegveldkwestie had proberen te beïnvloeden en werden 
het Rotterdamse belang én de kosten van het KLM-voorstel zwaar gewogen.

De discussie over de luchtvaartterreinen bij de behandeling van de begro
ting van Verkeer en Waterstaat voor 1948 in de Kamers werd allereerst 
aangezwengeld door de hoogte van de daarvoor uitgetrokken gelden. Er bleek 
20 miljoen gelden te zijn uitgetrokken, waarvan 15 miljoen gulden voor 
Schiphol en 1 miljoen gulden voor het begin van de aanleg van de luchthaven 
bij Rotterdam, in een tijd van algehele bezuinigingen op de rijksuitgaven. Met 
deze voorstellen had de regering kennelijk het ongenoegen in Rotterdam 
willen afkopen, zonder dat de opbouw van de luchthaven Schiphol in gevaar 
zou komen. Daarbij kwamen nog de kosten voor de aparte vergoedingsregelin
gen aan gedupeerde grondeigenaren (boeren en tuinders) via de Rijksdienst 
voor het Landbouwherstel. Dat Schiphol werd herbouwd en de KLM werd 
gesteund was tot daar aan toe. Een geheel program voor de aanleg van 
luchtvaartterreinen in Nederland was volgens veel Tweede Kamerleden te 
hoog gegrepen. Men vroeg zich af of de plannen niet te groots waren voor een 
klein land. De onteigening van landbouwgronden voor de aanleg van vliegvel
den buiten Schiphol -  voor het vliegveld Beek was ongeveer de helft van de 
grootte van Schiphol in 1940 uitgezet -  vond men te ver gaan. Het KVP- 
Tweede Kamerlid Serrarens, die al eerder in dit hoofdstuk (par. I) is aange
haald vanwege zijn kritiek op de hoge uitgaven van Verkeer en Waterstaat 
voor 1948, vroeg zich bij de plenaire behandeling van de begroting van dit 
departement voor 1948 af of de uitgaven voor het binnenlandse vliegverkeer 
nog wel verantwoord waren, als de treinen met een vaart van 125 km. door 
het land konden schieten. Hij vreesde dat overhaaste beslissingen werden 
genomen en die waren altijd verkeerd, "maar zeker in een tijd nu we zo arm 
zijn als de mieren". Het land had nog in geen jaren voldoende spoorwegmate- 
rieel, zoals de minister zelf had aangekondigd. "Maar we hebben dan toch de 
kans, dat over onze hoofden heen enkele uitverkorenen een uur van hun 
kostbare tijd met een vlucht besparen", aldus Serrarens' cynisch commentaar. 
Evenals Serrarens, kwamen de Kamerleden Algera (ARP) en De Ruiter (CHU) 
op voor het behoud van de nodige cultuurgrond voor het boeren- en tuinders- 
bedrijf in een tijd van tekorten aan voedsel. Vos antwoordde op 14 januari 
1948 de critici dat men kort na de oorlog nu eenmaal de beslissing had geno
men tot herinrichting van Schiphol en met dat doel had geïnvesteerd, terwijl 
een tweede luchthaven bij Rotterdam niet ontbeerd kon worden. Andere
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vliegvelden waren nodig als uitwijkhaven (zoals Eindhoven), voor de opbouw 
van een binnenlands luchtnet (zoals Beek in Zuid-Limburg), of voor verbindin
gen (zoals met de eilanden) of voor trainingsdoeleinden. Dit antwoord heeft 
Serrarens, die de inspanningen voor Schiphol als basis voor het internationale 
luchtverkeer kon billijken, niet overtuigd van de noodzaak van de aanleg van 
al die perifere vliegvelden in een tijd van grote financiële problemen. Uit de 
nadere reactie van de minister bleek dat bij hem -  derhalve bij zijn departe
ment -  sterk de gedachte leefde dat het binnenlands luchtnet voor de aan- en 
afvoer van passagiers voor de grote vliegvelden en voor het kort internationaal 
vliegverkeer (vanaf Eelde, Twente, Eindhoven) zich nog volop zou ontwikke
len, waarbij ongetwijfeld is gedacht aan de effecten van de industrialisatie van 
het land.143

In de Eerste Kamer had men bij de behandeling van de begroting van 
minister Vos voor 1948 ook zo zijn kanttekeningen bij de aanleg van een net 
van vliegvelden in Nederland. In zijn Memorie van Antwoord aan de senaat 
schoof de minister de suggestie van Plesman voor een luchthaven bij Burger- 
veen naar voren om wederom voorlopig uitstel van de definitieve beslissing 
over het vliegveld bij Rotterdam te kunnen bepleiten. Hoewel de regering in 
beginsel een beslissing had genomen voor de aanleg van dit vliegveld, stelde 
Vos dat gezien de vele onzekere factoren, die een rol speelden bij het bepalen 
van de ontwikkeling van het luchtverkeer, het onverantwoord zou zijn de ogen 
te sluiten voor andere argumenten en overwegingen. Dat was precies tegen 
het zere been van Kraayvanger. Uitvoering van het plan-Burgerveen zou 
immers naar zijn berekening nog meer kosten betekenen dan geraamd, omdat 
de investeringen op Schiphol moesten worden afgeschreven en geheel opnieuw 
in Burgerveen moest worden gestart. Het grote punt was natuurlijk de positie 
van de luchthaven van Rotterdam in dit plan. Kraayvanger had geen enkel 
vertrouwen in de ware bedoelingen van Plesman c.s.: "Heel het betoog van 
de KLM ademt de geest van een op winst gericht bedrijf met een eenzijdige 
kijk op het algemeen belang." Het semi-staatsbedrijf had natuurlijk te zorgen 
voor rentabiliteit, maar ook voor het algemeen belang, aldus de KVP-senator. 
Volgens hem hadden Plesman en de zijnen slechts het verkeer op vaste lijnen 
en dan nog hoofdzakelijk van passagiers voor ogen. Kraayvanger wees echter 
op de ontwikkeling van de (wilde) vrachtvaart door de lucht, welke nu 
eenmaal meer aan Rotterdam zou moeten worden gekoppeld. De regering 
diende derhalve naar een oplossing te streven, die natuurlijk aan de belangen 
van de KLM de nodige aandacht zou besteden, maar die daarnaast het oog 
gericht zou houden op de mogelijk te verwachten ontwikkeling, ook in het 
vrachtverkeer en wel speciaal in dat van de wilde vaart, aldus Kraayvanger. 
De KVP-senator stelde kortweg: "Eén centrale luchthaven voor de stad Hol
land is onvoldoende om het toekomstige luchtvervoer in zijn verschillende 
vormen (passagiers, vracht, lijndienst en wilde vaart) te kunnen opnemen." 
Rotterdam diende derhalve volgens hem zijn luchthaven te krijgen naast 
Schiphol. Bijgevallen werd Kraayvanger door Van Santen (CPN), die wees op
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de noodzakelijke afvoer van produkten van het Westland via de luchthaven 
van Rotterdam. Andere senatoren als Zegering Hadders (lib.) en Kolff (CHU) 
steunden de ambities van Rotterdam, maar hadden verder zo hun vragen over 
de verdere ontwikkeling van de regionale vliegvelden. Kramer (PvdA) vroeg 
de minister nu eindelijk eens de knopen in de luchthavenkwestie door te 
hakken.144

Niet ten onrechte stelde minister Vos in zijn antwoord aan de Eerste Kamer 
dat het vraagstuk van de luchtvaartterreinen in het debat over zijn begroting 
voor 1948 de meeste aandacht had getrokken. Uit zijn voorlopige inschatting 
van het plan-Burgerveen bleek dat de minister begreep dat de uitvoering van 
dit plan nog niet het einde betekende van de ambities van de gemeente Rotter
dam, op grond van mogelijk harde gegevens omtrent de noodzakelijke ver- 
voersontwikkelingen, toch nog een eigen luchthaven te krijgen. Financieel zou 
het plan-Burgerveen dan wel zeer kostbaar worden, gezien ook de problemen 
bij dit plan: het plan-Burgerveen gaf veel minder latere uitbreidingsmoge
lijkheden dan het project voor Schiphol, aldus Vos. Met andere woorden: er 
was veel voor te zeggen om vast te houden aan het oude plan, zoals geadvi
seerd door de Rijkscommissie voor Luchtvaartterreinen, om Schiphol uit te 
breiden, Rotterdam een eigen luchthaven te geven, Eindhoven geschikt te 
maken als uitwijkhaven en daarnaast een serie randhavens te ontwikkelen. Wel 
zag Vos voordelen in het plan-Burgerveen voor de spoorwegen en de posterij
en, die voor hun exploitatie de voorkeur gaven aan één groot vliegveld. De 
toen al voorziene spoorweg van Leiden naar Amsterdam speelde in deze 
overwegingen ook een rol. Gelet op alle pro's en contra's, onder meer de reeds 
geïnvesteerde gelden en de besparingen op onteigeningskosten (Schiphol) en 
de mogelijkheid van gemeentelijke financiële deelneming bij de eigen luchtha
ven van Rotterdam, was Vos naar zijn zeggen na bestudering van de gehele 
kwestie aan de vooravond van het debat in de Eerste Kamer tot de conclusie 
gekomen dat vastgehouden moest worden aan het oude plan. Kraayvanger 
sprak in zijn reactie op dit betoog van de minister er zijn vreugde over uit, 
dat de beslissing, die de regering indertijd ten gunste van de aanleg van een 
luchthaven bij Rotterdam had genomen, niet gewijzigd was: "Ik zie daarin een 
belang voor het land en ik mag er deze keer wel chauvinistisch aan toevoegen, 
dat ik als enige Rotterdammer in deze Kamer mijn bijzondere vreugde erover 
uitspreek, dat Rotterdam hiermede toch zeker wel zijn eigen vliegveld zal 
krijgen."145

Anders dan Kraayvanger had gedacht was de kous hiermee niet af: het plan 
voor een eigen luchthaven van Rotterdam bij Schieveen was niet gered, al was 
in aanwezigheid van minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting In 't 
Veld en van burgemeester Oud het bord met het opschrift "Hier komt de 
Luchthaven Rotterdam" op 18 mei 1948 (Wederopbouwdag) bij deze polder 
officieel onthuld. In de volgende kabinetsperiode zou plotseling het plan naar 
voren worden gebracht om het niet ver van de polder Schieveen verwijderde 
vliegveld Ypenburg als alternatief voor het Schieveense vliegveld te ontwikke-
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len. Op basis van het rapport van een daartoe ingestelde adviescommissie nam 
de regering vervolgens begin 1952 het besluit om af te zien van de aanleg van 
de luchthaven Schieveen. Ypenburg kreeg een verharde baan. Voor Rotterdam 
en zijn kampioen in het parlement, Kraayvanger, een bittere zaak, die uiteinde
lijk toch nog ten goede is gekeerd. Rotterdam heeft toch zijn eigen vliegveld 
in de polder Zestienhoven gekregen, nadat Ypenburg voor de militaire lucht
vaart was bestemd.146 Op 18 mei 1954 ging de eerste spa in de grond; op 1 
oktober 1956 vond de plechtige opening van de Rotterdamse luchthaven 
Zestienhoven plaats. Daarmee was aan een slepende kwestie dan toch een 
(voorlopig) einde gekomen.147

De nationale luchthaven Schiphol bij Amsterdam op een foto van 26 oktober 1948. Tot dan 
toe waren de na-oorlogse investeringen beperkt gebleven tot de verbetering en verdere aanleg 
van de start- en landingsbanen; de accomodatie voor personeel van de luchthaven, de 
luchtvaartmaatschappijen, passagiers en bezoekers was nog uiterst bescheiden en beperkt tot 
wat barakken. In het midden is een Lockeed Constellation van de KLM te onderscheiden, een 
dank zij ook de steun van de Nederlandse regering (zie in dit hoofdstuk par.II.d.2) aangeschaft 
Amerikaans propellervliegtuig, dat toentertijd de trots van de KLM was. (Foto Spaamestad)
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2. Overheid en burgerlijke luchtvaart, in het bijzonder de KLM

Internationale en nationale verbintenissen op luchtvaartgebied bij het aantreden 
van het kabinet-Beel (Verdrag van Chicago; bemoeienis met de KLM)

In de periode-Beel zijn twee stappen gezet op het terrein van de civiele 
internationale luchtvaart, die de rol van de overheid op dit terrein hebben 
bevestigd. De eerste stap betrof de parlementaire goedkeuring van de toetre
ding van Nederland tot het Verdrag van Chicago (1944) inzake de internatio
nale burgerlijke luchtvaart, dat het Verdrag van Parijs (1919) verving. Dit 
Verdrag van Chicago bracht de nodige verplichtingen op het gebied van de 
internationale samenwerking op het terrein van de civiele luchtvaart met zich 
mee. Het verdrag legde regels vast, waaraan het internationaal vliegverkeer 
zich had te houden en bovenal de organisatie ervan (International Civil 
Aviation Organization ICAO, in 1947 een gespecialiseerd orgaan van de V.N. 
geworden). De V.S. stonden aan de wieg van dit Verdrag. Tijdens en kort na 
de oorlog hebben de V.S. verschillende initiatieven genomen om het onderlin
ge (handels-)verkeer tussen de staten te vergemakkelijken. Elders is al beschre
ven tot welke uitkomsten het initiatief te komen tot afbraak van de handels
belemmeringen heeft geleid (zie de beschrijving van de mislukking van de 
Internationale Handels-Organisatie en het succes van de G.A.T.T., in dit boek 
Band B, hoofdstuk V, par. Ill.e). Het is niet gelukt om op luchtvaartgebied op 
de conferentie van Chicago in 1944, waaraan de leden van de V.N., van de 
daarbij aangesloten staten en van de ex-neutrale staten, op initiatief van de 
regering van de V.S. deelnamen, multilateraal tot afbraak van de bestaande 
belemmeringen te komen. Noch de Amerikaanse richting, die een volledige 
concurrentie in het luchtverkeer voorstond, noch andere richtingen, die het 
luchtverkeer uit de nationale belangenstrijd wensten te halen, hebben op de 
conferentie gezegevierd. Daarvoor wogen de nationale belangen bij de lucht
vaart nu eenmaal te zwaar. Vastgehouden werd derhalve aan het beginsel van 
het Verdrag van Parijs van 1919, namelijk de soevereiniteit van elk land over 
de lucht boven zijn grondgebied. In het Verdrag van Chicago van 7 december 
1944 was van de zogeheten vrijheden van het internationale luchtvervoer 
slechts het recht om met een vliegtuig voor niet geregeld luchtverkeer over 
het grondgebied van een ander land te vliegen zonder te landen vastgelegd, 
zomede het recht met een dergelijk vliegtuig in een ander land te landen 
zonder verkeersdoeleinden (behoudens het recht van het betrokken land een 
en ander te weigeren op grond van veiligheidsoverwegingen) (art. 5). De 
overige vrijheden om via geregeld luchtverkeer passagiers en lading te vervoe
ren (naar en van andere landen; binnen andere landen; via andere landen of 
het eigen land naar elders) werden duidelijk overgelaten aan het overleg 
tussen de verdragsluitende partijen (art. 6-7). Luchtvaartovereenkomsten, die 
de details van het geregelde luchtverkeer -  frequenties, landingsplaatsen, 
aantal stoelen e.d. -  onderling vastleggen, moeten derhalve het internationale 
luchtverkeer schragen. Voorbeeld voor de bilaterale luchtvaartovereenkomsten
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na 1945 zou de overeenkomst van Bermuda van 11 februari 1946 tussen de 
V.S. en Engeland worden. In Chicago was nog wel geprobeerd aan de hand 
van twee afzonderlijke aanvullende overeenkomsten multilateraal de vrijheden 
voor het luchtverkeer te verzekeren, maar veel heeft dit niet uitgehaald. Het 
gevolg was dat, zoals op de ICAO-conferentie van Genève onder ogen moest 
worden gezien, er ca. 2.400 bilaterale overeenkomsten nodig zouden zijn om 
alle luchtvaartregels en -vrijheden tussen de landen onderling geldend te 
maken. Het International Air Services Transit Agreement, betreffende de 
vrijheid om over een land te vliegen en een technische landing aldaar te 
maken, kon te Chicago door een groot deel van de verdragsluitende partijen 
nog wel worden getekend (in mei 1947 van kracht bij 36 landen; in 1966 bij 
72 landen). Maar het International Air Transport Agreement, betreffende de 
vrijheden om passagiers en vracht van het eigen land naar een ander land te 
vervoeren en vice versa, alsook betreffende de meest omstreden vrijheid, 
namelijk om passagiers en vracht tussen twee vreemde landen te vervoeren, 
vond nauwelijks steun, behoudens (aanvankelijk) bij de initiatiefnemer van 
de conferentie te Chicago (de V.S.) en bij een land als Nederland. Ten gevolge 
van een gewijzigd concept voor het te voeren internationaal beleid inzake de 
luchtvaartpolitiek zeiden de V.S. al in juli 1946 de Transport-overeenkomst op 
(hetgeen pas na één jaar kon worden geëffectueerd). Inmiddels bleek ook dat 
de Transport-overeenkomst slechts door weinig landen werd gesteund (in april
1948 door slechts 17 landen); slechts enkele in het algemeen kleine landen als 
Nederland bleven deze overeenkomst trouw (in 1966: 11 landen totaal). Op 
11 januari 1945 had Nederland dan ook niet alleen het op 7 december 1944 te 
Chicago ondertekende slotprotocol aanvaard, benevens de daarbij behorende 
tijdelijke overeenkomst inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, maar 
ook de Overeenkomst inzake de doortocht van internationale luchtdiensten 
(International Air Transit Agreement) en de Overeenkomst inzake het interna
tionale luchtverkeer (International Air Transport Agreement), hetgeen bij 
besluit van 13 september 1946 in het Staatsblad (nr. G 252) bekend is gemaakt. 
Het kleine Nederland kon immers slechts hopen, mede op basis van de 
geografische positie, een bloeiende luchtvaart te kunnen bedrijven, indien het 
vrije vervoer tussen de staten van passagiers en goederen werd bevorderd. 
Al met al moet worden geconstateerd dat de geest van samenwerking, die aan 
het Verdrag van Chicago ten grondslag lag en in de preambule tot uitdrukking 
was gebracht, het enige handvat bood de nodige vrijheden voor het luchtver
voer bij toekomstige noodzakelijke bilaterale of multilaterale luchtvaartover
eenkomsten te kunnen bedingen. Zo kon de regionale samenwerking, conform 
art. 77 van het Verdrag van Chicago, in Europa worden bereikt: op initiatief 
van de Raad van Europa, daartoe uitgenodigd door een Nederlands voorstel, 
kwam in 1955 de European Civil Aviation Conference ECAC tot stand, die het 
Europese luchtverkeer moest vergemakkelijken. Hieruit vloeide de eerder 
aangehaalde (par. II.d.1) multilaterale overeenkomst inzake commerciële 
rechten voor niet-geregelde luchtdiensten in Europa voort (Parijs, 30 april 1956,
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zie Trb. 1957, nr. 137). De implementatie van het Verdrag van Chicago in de 
nationale wetgeving vond pas plaats bij de vervanging van de Luchtvaartwet 
van 1926 door de Luchtvaartwet van 15 januari 1958, Stbl. nr. 47.148

Nederland, dat dan wel streefde naar "open skies", was overigens evenals 
alle andere staten vooral geïnteresseerd in de bevordering van het eigen 
nationaal belang bij de internationale luchtvaart. Het beste bewijs daarvoor 
uit de periode-Beel was de tweede belangrijke gebeurtenis die de rol van de 
overheid bij de civiele internationale luchtvaart onderstreepte, namelijk de 
indiening van het wetsontwerp tot het bevorderen van het onderhouden van 
luchtdiensten door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) bij het 
parlement op 17 juni 1947, waarbij de staat aanzienlijke bedragen middels 
participatie in het kapitaal van de onderneming en door de verstrekking van 
leningen c.q. garanties aan de KLM ter beschikking zou stellen. Met dit 
hieronder afzonderlijk te beschrijven wetsontwerp werd een bewuste keuze 
gemaakt voor de versterking van een voor de toekomst van het land belangrijk 
geachte vervoerstak in het kader van de wederopbouw. Werd het overheids
ingrijpen in het vervoerswezen van het land, zeker op het gebied van het 
personenvervoer, zoals beschreven in dit hoofdstuk vrij algemeen als te 
drastisch ervaren, deze ingreep in het personenvervoer door de lucht ten 
gunste van de ene nationale luchtvaartmaatschappij zou worden aanvaard, zij 
het in de Eerste Kamer met aanzienlijke tegenkanting. De overheidssteun ten 
gevolge van deze ingreep werd door een meerderheid als een logische voort
zetting van de vooroorlogse betrokkenheid van de staat bij de KLM en als 
onontkoombaar gezien: alleen door nationale coördinatie op dit terrein zou 
internationaal iets kunnen worden bereikt. De overheid had al voor de oorlog 
financiële bemoeienis gekregen met de KLM. De financiële verhouding tussen 
het Rijk en de KLM werd beheerst door de overeenkomst, bekrachtigd bij de 
wet van 30 juni 1927 (Stbl. nr. 228), gewijzigd bij de wetten van 31 mei 1929 
(Stbl. nr. 286) en van 31 juli 1930 (Stbl. nr. 341), waarbij het Rijk 2 miljoen 
gulden investeerde in de KLM. Vervolgens zijn door het Rijk aan de KLM in 
1938 2.5 miljoen gulden als rentedragend voorschot en in 1945 en 1946 rente
dragende financieringskredieten ten bedrage van 35 miljoen gulden ver
strekt.149

De wet telijke regeling van de steun aan de KLM komt in 1947, na kritiek van de 
Eerste Kamer op de overheidssteun aan de monopoliepositie van de KLM, toch rond

In 1947 achtte de regering het in verband met de belangrijkheid van de 
Nederlandse luchtvaart noodzakelijk, dat het Rijk ook in de toekomst in de 
financiering van de KLM in belangrijke mate deel zou nemen. De regering 
streefde er daarbij naar dat een meerderheid van de aandelen in handen van 
het Rijk zou zijn en een minderheid in handen van particulieren. Gelet op de 
plannen van de KLM om de vliegtuigen die uit de Amerikaanse legervoor- 
raden waren overgenomen -  Dakota's en C.54 toestellen -  snel te vervangen 
door een vloot van nieuwe vliegtuigen van Douglas en Lockheed (totaal 27)
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en 12 Consolidated Convair-toestellen, moest overwogen worden hoe de KLM 
dit allemaal kon financieren. De regering ging ervan uit dat een lening in 
vreemde valuta, op gunstige voorwaarden, het beste was. Daarvoor was echter 
nodig dat de financiers de zekerheid hadden dat het geplaatste kapitaal in 
aandelen in Nederlandse valuta ten minste even groot zou zijn als de tegen
waarde van het krediet en dat het Rijk de rentebetalingen en aflossingen zou 
garanderen.

Vandaar dat op 17 juni 1947 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp werd 
ingediend tot het bevorderen van het onderhouden van luchtdiensten door 
de KLM, waarbij de minister van Verkeer en Waterstaat werd gemachtigd om 
met de KLM een overeenkomst aan te gaan ter vervanging van de oude 
overeenkomst van 1927 en wel volgens het als bijlage toegevoegde ontwerp, 
waarover partijen het op 31 december 1946 eens waren geworden (art. 1.1). 
Voor zover de eveneens als bijlage toegevoegde statuten van de KLM NV, "of 
zoals zij na mogelijke wijzigingen zullen luiden", zouden afwijken van het 
Wetboek van Koophandel, bleef dat wetboek buiten toepassing, onverminderd 
de in dat wetboek vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar (art. 1.2). 
Vervolgens werden in art. 2 de ministers van Verkeer en Waterstaat en van 
Financiën gemachtigd namens de staat voor een bedrag van ten hoogste 51 
miljoen gulden deel te nemen in het kapitaal van de KLM NV, alsmede 
leningen c.q. garanties te verstrekken aan dezelfde maatschappij tot een bedrag 
van ten hoogste 50 miljoen gulden. De storting van de nodige bedragen zou, 
aldus de toelichting op het wetsontwerp, op de meest geschikte tijdstippen 
moeten geschieden. De KLM was toegestaan om haar maatschappelijk kapitaal 
te verhogen tot 100 miljoen. De gedachte bij deze financiële steunverlening was 
volgens de toelichting dat de burgerlijke luchtvaart in de eerstvolgende jaren 
een verscheidenheid aan deviezen zou opbrengen, welker waarde nagenoeg 
gelijk zou zijn aan de waarde van de deviezen, die aan de KLM ter beschik
king werden gesteld. De vooroorlogse cijfers van de KLM waren in zoverre 
gunstig, dat het bedrijf tot max. 95% rendabel was. Zonder de vooroorlogse 
oorlogsdreiging, die het rendement van het bedrijf nadelig zou hebben beïn
vloed, werden voor de jaren 1947-1950 overschotten op de exploitatie in de 
orde van enige miljoenen guldens verwacht, al liet de regering wel de moge
lijkheid open dat zulks niet zou gelukken en er derhalve van jaar tot jaar 
subsidies aan de KLM verstrekt zouden moeten worden. Het Rijk stond 
daarnaast voor hoge uitgaven voor de aanleg van luchtvaartterreinen en de 
zorg voor de luchtvaartbeveiliging.150

Bij de schriftelijke stukkenwisseling bleek dat de Tweede Kamer algemeen 
was ingenomen met het regeringsvoorstel. Van sommige zijden werd gevraagd 
of niet beter in een keer de KLM geheel kon worden genationaliseerd, gesocia
liseerd of in een luchtvaartschap kon worden omgezet. De ministers Vos en 
Lieftinck meenden echter dat er geen aanleiding was om tot dergelijke stappen 
over te gaan, nu sinds de deelneming van het Rijk in de KLM in 1927 een 
goede vorm was gevonden tussen overheid en particulier initiatief. De coördi-
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nerende taak van de overheid was gewaarborgd zowel door de centralisatie 
in het luchtverkeer als door de overwegende zeggenschap van de overheid 
in de KLM. De KLM was geen staatsbedrijf als de NS, de PTT of de Staatsmij
nen. Een deel van het kapitaal bleef bij particulieren. Sommige Kamerleden 
(de fractie van de PvdA) vroegen zich af of de overheid niet te veel risico 
droeg. Met name werd de vraag gesteld of de kleine groep houders van 
prioriteitsaandelen-B (nominaal 90.000 gulden vertegenwoordigend) geen te 
grote macht hadden, onder meer in het recht op voordrachten van niet minder 
dan drie van de commissarisplaatsen en vier leden van de Raad van Bestuur, 
zij het onder goedkeuring van de Staat, alsmede in het recht op het geven van 
medewerking bij de wijziging van de statuten, hetgeen in strijd werd geacht 
met het zeer grote financiële risico dat de Staat op zich nam. Ook was de 
positie van de houders van oprichtingsbewijzen -  te weten instellingen (BPM, 
Administratiekantoor Unitas en zeven bankinstellingen) en twee particulieren 
(dr. A. Plesman en jhr. I.L. van den Berch van Heemstede) -  zonder nadere 
toelichting versterkt (zoals het recht op overwinst). De regering werd geadvi
seerd alsnog deze oprichtersbewijzen in te kopen. De regering heeft geant
woord dat in de voorgestelde structuur het Rijk de meerderheid in de aandeel
houdersvergadering en in de raad van commissarissen bezat. Ook zou de 
meerderheid van de leden van de raad van bestuur worden benoemd op een 
bindende voordracht van de minister van Verkeer en Waterstaat, terwijl de 
benoeming van de overige leden de goedkeuring van de minister behoefde. 
De leden van de directie zouden worden benoemd door de aandeelhouders
vergadering onder goedkeuring van de genoemde minister. Gevoegd bij de 
speciale rechten als houder van de prioriteitsaandelen-A had het Rijk volgens 
de regering derhalve een gepaste stem in het kapittel. Natuurlijk droeg de 
staat op dat moment praktisch het gehele risico, maar het was de bedoeling 
dat het risico meer verspreid werd door in de toekomst emissies van aandelen 
op de particuliere markt te bevorderen. Voor een bijzondere optie voor de 
staat op een groter gedeelte van het in de toekomst uit te geven kapitaal, 
teneinde ter compensatie van het grote risico van dat moment de staat te 
kunnen laten delen in de toekomstige winsten, voelde de regering niets. 
Hoewel de regering naar voren bracht dat de particuliere kapitaalverschaffers 
uit de begintijd zware offers hadden gebracht, hetgeen als een excuus kon 
worden gezien voor de overwinstregeling voor deze groep beleggers, toonde 
de regering zich niet ongevoelig voor de kritiek uit de Tweede Kamer op dit 
punt. De regering kondigde aan de bedoelde oprichtersbewijzen op te kopen. 
Uit sociale overwegingen achtten de ministers het juist dat voor de leden van 
de directie en het personeel van de maatschappij 10% van de winst, als 
tantième belastingvrij volgens de geldende regeling, zou worden gereserveerd. 
Uit de opsomming in de Memorie van Antwoord bleek dat de salarissen van 
de directie voor die dagen hoog waren -  ruim het dubbele van een minister 
of secretaris-generaal - , waarop die winst werd gegeven. In dat opzicht is de 
KLM nooit karig geweest. Gevraagd naar een uiteenzetting van de verhouding
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tussen KLM en scheepvaartmaatschappijen, moest de regering erkennen dat 
de besprekingen onder haar bemiddeling tussen de twee partijen (de commis- 
sie-Tromp), nog niets hadden opgeleverd. Wel hadden de scheepvaartmaat
schappijen voor een bescheiden bedrag deelgenomen in het aandelenkapitaal 
van de KLM. Verdere deelneming voor deze maatschappijen stond open, aldus 
de minister. Uit de latere mededelingen van minister Vos in de plenaire 
zittingen van de Tweede en Eerste Kamer over dit wetsontwerp moest worden 
geconcludeerd dat deze maatschappijen, die zoals eerder vermeld (par. II.d.1 
in dit hoofdstuk) de ontwikkelingen in het internationale en intercontinentale 
vervoer van passagiers en (kleine) vracht onderkenden en derhalve aasden op 
de mogelijkheid zelf luchtlijnen op de "gouden" (winstgevende) routes (naar 
Batavia en New York) te openen, onvoldoende geld voor investeringen in de 
KLM ter beschikking hadden of wilden stellen en bovendien voor investerin
gen bij voorbaat bepaalde verzelfstandiging van bedoelde routes eisten. 
Minister Vos is er steeds bij gebleven dat participatie in de mogelijk lucratieve 
KLM de aangewezen weg was voor de scheepvaartmaatschappijen om in het 
geregelde luchtverkeer mee te doen en er voordelen van te plukken: van een 
verbijzondering van de "gouden" routes, laat staan van een tweede, concurre
rende luchtvaartonderneming op dezelfde routes vanuit de scheepvaartwereld 
moest de minister niets hebben.151

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de zitting van de Tweede Kamer 
van 10 juli 1947 tekende Roolvink (KVP), die verder tegen de deelname van 
de staat in de KLM niets inbracht, bezwaar aan tegen de vorm waarin de 
nieuwe verhouding tussen overheid en KLM was gegoten.152 In de bestaande 
toestand was er een uitvoerige overeenkomst tussen overheid en KLM, die 
alleen met medewerking van de Staten-Generaal kon worden gewijzigd. 
Daarnaast bestonden er statuten van de KLM met de nodige doublures ten 
opzichte van de overeenkomst, die konden worden gewijzigd door de aandeel
houdersvergadering met goedkeuring van de minister. Doordat in het nieuwe 
stelsel, zoals bij dit wetsvoorstel voor gelegd aan de Kamer, de overeenkomst 
was ingekort tot slechts enkele artikelen -  afgezien van de kapitaalregeling 
slechts een opsomming van die bevoegdheden, die het Rijk niet reeds uit 
hoofde van de statuten had of kreeg -  en alles (zoals bepalingen over bestuur 
en directie; wijziging van de statuten) was overgebracht naar de statuten van 
de NV, besliste voortaan de aandeelhoudersvergadering van de KLM samen 
met de minister over wijzigingen met uitsluiting van het parlement.153 Rool
vink verklaarde een amendement overwogen te hebben voor het doen vastleg
gen van de rechten van het parlement bij wijziging van de statuten, maar dat 
was hem door de ambtenaren van de minister van Verkeer en Waterstaat, die 
hij voor dit Kamerdebat over het voorstel had geraadpleegd, ontraden. Omdat 
de statuten van de KLM dikwijls aan wijziging onderhevig waren, werd het 
niet gewenst geacht daarvoor steeds de Kamers te raadplegen. Roolvink heeft 
daarop zijn voorstel afgezwakt tot een door een aantal KVP-Kamerleden 
ondertekend amendement op het wetsvoorstel, waarbij werd vastgelegd om

4151



XII. Verkeer en W aterstaat

wijziging van de als bijlage bij het wetsvoorstel gevoegde statuten door de 
minister van Verkeer en Waterstaat onverwijld te laten meedelen aan de 
Staten-Generaal. Vos nam dit amendement over.154 Vooroverleg tussen Rool
vink en de staf van de minister had al geleid tot wijziging van de formulering, 
waarbij nauwkeuriger werd vastgelegd dat het Wetboek van Koophandel 
buiten toepassing kon blijven, voor zover bepalingen van de nieuwe statuten 
van de KLM (zoals overgelegd aan de Kamer) daarvan zouden afwijken. 
Roolvink kondigde een amendement aan om duidelijk vast te leggen dat die 
afwijking slechts zou mogen gelden voor de statuten, zoals die als bijlage 
waren ingediend, derhalve onder uitsluiting van latere wijzigingen. Toen Vos 
echter onderstreepte dat die afwijking slechts gold volgens de hiervoor weer
gegeven beperking, trok Roolvink bij de artikelsgewijze behandeling van dit 
wetsontwerp zijn amendement in.155

Posthumus (PvdA) zag in het wetsvoorstel reden om het thema van de 
ordening van het personenvervoer aan te snijden. Chaos op luchtvaartgebied 
moest voorkomen worden. Er was met betrekking tot de internationale samen
werking op luchtvaartgebied het nodige tot stand gebracht, hetgeen zich zeker 
op nationaal gebied moest weerspiegelen. Voorkomen moest worden dat er 
situaties zouden ontstaan zoals bij het autobusvervoer. Dat scheepvaartmaat
schappijen het verlies van hun monopolie in het internationale personenver
voer trachtten te compenseren door ook het luchtverkeer te willen organiseren, 
was begrijpelijk. Maar een ding moest volgens Posthumus voorop staan: "Het 
optreden van concurrerende luchtvaartmaatschappijen dient voorkomen te 
worden." Nederland kon zich niet het bezit van meerdere luchtvaartmaat
schappijen veroorloven. Wilden anderen een luchtvaartbedrijf exploiteren, dan 
moest dat naar de mening van Posthumus geschieden in een bedrijfsvoering 
onder de KLM. De binnenlandse coördinatie, die dit meebracht, en de interna
tionale samenwerking vereisten volgens hem dat het luchtvaartverkeer zich 
niet ontwikkelde buiten de bemoeienissen van de overheid om. Dat betekende 
ook een beslissende zeggenschap van de overheid op handel en wandel van 
de KLM. Dat een dergelijke positie van de overheid het vermaarde particulier 
initiatief in het gedrang zou brengen, was volgens dit Kamerlid -  gezien de 
uitstekende wijze waarop een bedrijf in gemeenschapshanden kon worden 
geleid -  een kwestie van duiding. Posthumus wenste de legende aan te tasten 
dat gemeenschapsbedrijven minder goed geleid en geëxploiteerd worden dan 
particuliere bedrijven. Waar het naar zijn overtuiging om ging was het "per
soonlijk" initiatief, dat ook in overheids- of semi-overheidsbedrijven tot zijn 
recht kon komen. De overheidsinvloed bij de KLM, die volgens dit Kamerlid 
wel vergroot kon worden, was nodig om te zorgen dat deze waardevolle tak 
van dienstverlening geen te gekke dingen zou doen in een tijd die nog uiterst 
onstabiel was. Uit de samenwerking tussen overheid en KLM kon op de 
voorgestelde wijze zeker iets goeds groeien, aldus Posthumus. De financieel 
specialist van de PvdA-Tweede Kamerfractie, Hofstra, kwam speciaal nog eens 
terug op de noodzaak de oprichtingsbewijzen uit te kopen op de oude grond-
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slag (voordat de staat de KLM de helpende hand bood) en op de noodzaak 
te voorkomen dat de prioriteitsaandelen-B bij gekwalificeerde meerderheid 
elke statutenwijziging moesten goedkeuren. Ook was hij bezorgd over de 
mogelijkheid om volgens de geldende statuten supertantièmes uit te keren. 
Voor de PvdA-Kamerfractie sprak tenslotte ook nog het in Rotterdam woon
achtige en aldaar politiek actieve Kamerlid Donker, de Justitie-specialist, ten 
gunste van een groot eigen vliegveld voor zijn woonplaats. Overigens had ook 
Roolvink (KVP) voor zijn fractie gevraagd naar de perspectieven van Rotter
dam op luchtvaartgebied.156 Eerder (par. II.d.1 in dit hoofdstuk) is al beschre
ven welke belangen bij de aanleg van dit vliegveld in het geding waren: de 
belangen van de gemeente Rotterdam, die met scheve ogen keek naar de 
bevoordeling van Schiphol als thuishaven van de nationale luchtvaartmaat
schappij; de belangen van die ondernemers die vanaf het vliegveld bij Rotter
dam wel eens luchtvaart konden gaan bedrijven. De staat steunde de KLM en 
haar monopolie; zou de staat ook het monopolie van Schiphol steunen? 
Vandaar dat Kamers en regering de luchthavenkwestie mee hebben genomen 
in de debatten over de steunoperatie aan de KLM.

Na de sprekers uit het coalitiekamp -  meer Kamerleden hadden zich niet 
voor dit onderwerp op de sprekerslijst laten plaatsen - , kon Vos onmiddellijk 
ingaan op de kwestie van de participatie van de scheepvaartmaatschappijen 
in het luchtverkeer en de mogelijkheid van een Rotterdamse luchthaven. Ten 
aanzien van genoemde participatie deelde hij de opvattingen van Posthumus. 
Hij achtte het principieel onjuist de scheepvaartmaatschappijen te laten mee
draaien met een eigen luchtvaartmaatschappij op de interessante lijnen en de 
zwak bezette lijnen over te laten aan de KLM. Vos sloot overinvesteringen in 
nationale luchtvaartmaatschappijen niet u it Ongetwijfeld moest dat leiden tot 
de nodige voorzichtigheid bij een zeer snelle uitbreidingspolitiek, maar aan 
de andere kant moest men volgens de minister ook begrijpen dat er gevaren 
scholen in een al te bescheiden opzet. In het geval namelijk van een internatio
nale ordening zou die ongetwijfeld gegrond worden op historisch verkregen 
rechten, "die in deze jaren moeten worden gevormd", aldus Vos. Voor uitwas
sen op het gebied van de burgerlijke luchtvaart was de minister overigens niet 
bevreesd, omdat er zoveel internationaal overleg en zoveel internationale 
afspraken bestonden. Ten aanzien van de kwestie van de luchthaven van 
Rotterdam bleef Vos wijzen op de noodzakelijke urgentie in de tijd van 
wederopbouw ten gunste van Schiphol. Wel was de minister overtuigd dat 
Rotterdam een vlieghaven moest hebben. Hiervoor is aangegeven (par. II.d.1) 
dat de gemeenteraad van Rotterdam in deze stellingname van minister Vos 
een poging zag de aanleg van de luchthaven van Rotterdam op de lange baan 
te schuiven, hetgeen aanleiding was om in een protesttelegram aan premier 
Beel te herinneren aan de toezegging van de regering in deze zaak en aan het 
belang van Rotterdam in het nationale vervoer. Minister Vos zou in de Eerste 
Kamer bij de behandeling van de wettelijke regeling van de financiële steun 
aan de KLM dan ook de belofte van de regering inzake de aanleg van een
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luchthaven bij Rotterdam nog eens onderstrepen, zij het met enige kanttekenin
gen. Ten aanzien van de opmerkingen van het Tweede Kamerlid Hofstra met 
betrekking tot de wellicht al te riante positie van de aandeelhouders van de 
prioriteitsaandelen-B in de KLM NV meende Vos dat het onjuist zou zijn het 
overwicht van de staat geheel uit te buiten; aan de andere kant moet een 
minderheid niet alles kunnen tegenhouden. Als een soort noodrem was er 
altijd nog de mogelijkheid voor de overheid de overeenkomst op te zeggen. 
Vos verwachtte evenwel dat iedereen verstandig genoeg met de bepalingen 
van de statuten om zou gaan. De minister had de indruk dat de oprichters
bewijzen, zoals gewenst, konden worden uitgekocht. Evenzo voorzag de 
minister geen moeilijkheden om de statuten te wijzigen conform de voorstellen 
van Hofstra ten aanzien van de winstverdeling binnen de NV.157 Het wetsont
werp werd vervolgens -  nadat Donker nogmaals voor het Rotterdamse 
vliegveld had gepleit en na de al eerder aangehaalde amendementsbehande- 
ling -  zonder hoofdelijke stemming aanvaard.158

Zo gemakkelijk als minister Vos het met dit wetsontwerp had gehad in de 
Tweede Kamer, zo moeizaam was de behandeling van dit wetsontwerp in de 
Eerste Kamer. Reeds het Voorlopig Verslag van de Commissie van Rappor
teurs uit deze Kamer ging veel dieper en met veel meer wantrouwen op de 
zaak in dan het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer. Centraal in de 
gedachtenwisseling met de Eerste Kamer stond de vraag naar de inschakeling 
van de scheepvaartmaatschappijen in het luchtverkeer, zo al niet bij het 
regelmatig luchtverkeer, dan toch op zijn minst in de "wilde vaart" door de 
lucht, dat wil zeggen het niet regelmatige transport van goederen en personen. 
Waarom moest de overheid zo nodig de KLM steunen en werden de investe
ringen niet overgelaten aan anderen (zoals de scheepvaartmaatschappijen)? 
De overheid moest eigenlijk, volgens de kritische senatoren (het rechterdeel 
van de oppositie), een centrale positie als toezichthoudster op en beschermster 
van de Nederlandse luchtvaart innemen en geen partij zijn, hetgeen gevaarlijk 
werd geacht bij internationale verwikkelingen. Bovendien vond deze groep 
senatoren dat de gewenste coördinatie in het vervoer best met wettelijke 
regelingen alleen worden bereikt. De betrokkenheid van de staat bij de KLM 
kon bovendien naar de mening van deze groep leiden tot doorlopende finan
ciering bij gebleken tekorten. In haar antwoord is de regering uitgegaan van 
de stelling dat het internationale luchtverkeer onder Nederlandse vlag een 
belangrijke bijdrage tot de algemene welvaart van het land leverde. Ervaring 
had geleerd dat daarvoor de verwerving van een aandeel in de exploitatie van 
de belangrijke lijnen op korte termijn gewenst was. De scheepvaartmaatschap
pijen hadden, zo beweerde de minister, op de gewenste korte termijn niet 
voldoende geld beschikbaar om in de KLM tot het benodigde bedrag deel te 
nemen. Voor een tweede maatschappij naast de KLM voelde de minister van 
Verkeer en Waterstaat niets, omdat een dergelijke maatschappij de concurren
tiekracht van Nederlandse kant tegen de veelal nationaal opgezette luchtvaart
maatschappijen in andere en grotere landen zou verzwakken. De minister liet
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-  zo kan men aannemen -  hierin de vrees voor de afbreuk aan de Nederlandse 
onderhandelingspositie ten gevolge van een tweede luchtvaartmaatschappij 
vanzelfsprekend meeklinken. Bovendien moest met een conjunctuuromslag 
rekening worden gehouden. Dit laatste argument hanteerde minister Vos ook 
om de vraag naar niet-regelmatig luchtverkeer in de naoorlogse tijd te relative
ren. In ieder geval zou deze vorm van luchtverkeer aan een concessiestelsel 
onderworpen dienen te zijn. Voor verwikkelingen ten gevolge van de positie 
van de staat als grootaandeelhouder in de KLM in het internationale verkeer 
was de regering blijkens dit antwoord niet bevreesd: ook voor de oorlog was 
de staat immers bij de KLM zakelijk betrokken geweest zonder dat dit tot 
moeilijkheden aanleiding had gegeven: "Een overeenkomstige figuur komt 
trouwens in andere landen eveneens voor."159

Het debat in de plenaire zitting van de Eerste Kamer over dit wetsontwerp 
op 31 juli 1947 zou drie keer zoveel tijd in beslag nemen als het debat over 
hetzelfde onderwerp in de Tweede Kamer. Het verzet vanuit de rechterzijde 
van de oppositie tegen het wetsontwerp moet nog zijn aangewakkerd door 
het beroep van de gebundelde grote scheepvaartmaatschappijen op de Eerste 
Kamer om de zaak uit te stellen. De rederijen protesteerden tegen de mono
poliepositie van de KLM en beschuldigden de KLM ervan de tarieven voor 
het luchtvervoer op Indonesië lager te doen zijn dan de kosten en dus de 
scheepvaart oneerlijk te beconcurreren dank zij de (toegezegde) financiële 
steun van de overheid aan de maatschappij. Dit beroep viel bij een deel van 
de Eerste Kamer op vruchtbare bodem. Zo had de eerste spreker, Kolff (CHU), 
namens zijn fractie onoverkomelijke bezwaren tegen het regeringsvoorstel, 
voornamelijk op grond van de bijgevoegde statuten van de NV. Volgens hem 
werd de KLM te veel een staatsbedrijf, waardoor particulieren zouden worden 
ontmoedigd om in dit bedrijf te investeren. Hij kwam op voor de vrijheid van 
de scheepvaartmaatschappijen om zich op de luchtvaart te werpen, vooral ook 
op de profijtelijke routes zoals naar Indië. Met het wetsvoorstel werd echter 
door de staat een monopolie onderstreept, waartegen Kolff protesteerde: "Het 
is toch volkomen onaannemelijk, dat enig minister, gelet op de grote belangen, 
die de staat zal hebben bij de KLM, waarin hij in feite de leiding heeft, nog 
aan anderen de gelegenheid zal verschaffen, dit semi-staatsbedrijf nog te gaan 
beconcurreren." De CHU-fractie had volgens Kolff alle waardering voor de 
KLM en achtte enige geldelijke steun van staatswege in de wederopbouwperio
des aan dit bedrijf billijk, maar vond het wetsvoorstel met de daaraan gekop
pelde positionering van de staat in het bedrijf onjuist. Ook Kraayvanger (KVP) 
achtte het juist dat de overheid actief optrad in het bevorderen van de lucht
vaart, maar had zo zijn twijfels bij de steun aan de KLM. Hij meende dat de 
regering met een regeling had moeten komen, waarbij zee- en luchtvaart beide 
waren betrokken en waren gecoördineerd. De regering moest naar zijn mening 
een open oog houden voor wat uit het particuliere initiatief kon voortkomen. 
Kraayvanger achtte het onjuist dat de scheepvaart werd gedegradeerd tot 
vrachtvaart. De KVP-fractie in de Eerste Kamer verwachtte derhalve van de
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minister dat op basis van nieuwe onderhandelingen met de scheepvaartmaat
schappijen plannen tot coördinatie van het internationale zee- en luchtverkeer 
zouden worden voorgelegd met de eventueel daaruit voortvloeiende wijzi
gingen in de verhouding van de staat tot de KLM. Dat Kraayvanger als 
Rotterdammer tenslotte niet alleen voor de scheepvaartbelangen opkwam, 
maar ook voor de aanleg van een eigen luchthaven van deze havenstad, sprak 
vanzelf. Ook prof.mr. A.N. Molenaar (PvdV), buitengewoon hoogleraar sociale

Prof.mr. A.N. Molenaar, PvdV/W D-Eerste Kamerlid (s. 23 juli 
1946).
(Foto ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 c)

wetgeving te Leiden, kwam op voor Rotterdam en voor de scheepvaartbelan
gen. Ook hij verzette zich tegen de staatsinvloed in hetgeen particulier gere
geld had behoren te worden. Zeker had de minister moeten aantonen dat van 
particuliere zijde, bijvoorbeeld de scheepvaart, geen geld kon worden aange
trokken voor de KLM. De stukkenuitwisseling had hem op dit punt niet 
overtuigd, ook niet bij de verdediging van het monopolie van de KLM. 
Aangezien het wetsontwerp een aantal machtigingen betrof, die niet onmiddel
lijk behoefden te worden gebruikt, drong hij er bij de regering op aan de 
Kamer te willen toezeggen, "dat zij onverwijld nieuwe pogingen in het werk 
zal stellen om deelneming van scheepvaartmaatschappijen aan het luchtver
voer te bevorderen". Kon Biewenga (ARP) namens zijn fractie het met de 
minister eens zijn dat Nederland met één luchtvaartmaatschappij het beste af 
was, voor het overige liep zijn kritiek parallel met die van zijn voorgangers 
in dit debat: de KLM was geen echte gemengde maatschappij geworden; de 
scheepvaartmaatschappijen hadden betere voorwaarden aangeboden moeten 
krijgen om deel te nemen in het kapitaal van de KLM. Ook de steun van de 
ARP-fractie voor dit wetsontwerp was derhalve onzeker, zodat er een heel 
front tegen dit wetsvoorstel was gemobiliseerd.160

Waar was er nog steun voor de minister? Bij voorbaat alleen van de kant 
van de CPN en van de PvdA, maar dat was geen meerderheid. De afloop 
werd derhalve spannend. Van Santen (CPN) kon verklaren dat de CPN op dat 
moment op gespannen voet verkeerde met het regeringsbeleid -  de eerste 
politiële actie in Indië was op 20/21 juli 1947 van start gegaan; de CPN-fractie
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in de Tweede Kamer had bij het debat over de regeringsverklaring van 23 juli 
1947 tevergeefs getracht de actie te doen afkeuren en onverwijld te doen 
stoppen (zie hoofdstuk XIV.B in dit boek) maar hij erkende namens zijn 
fractiegenoten dat met dit wetsontwerp een element werd geboden, "waarvoor 
wij waardering kunnen hebben en waarin wij een constructieve sociale daad 
onder kennen, die onze goedkeuring kan wegdragen". Dit gold eens te meer, 
nadat van regeringszijde was aangekondigd in de toekomstige aandelenemissie 
zo nodig de staat voor meer dan de helft te laten deelnemen. Een publiek 
monopolie op een terrein van "beschikbaarheidsnuttigheid" op basis van de 
hoge investeringen in vliegvelden uit gemeenschapsgeld, welke nooit door een 
particulier bedrijf waren op te brengen, achtte hij vanzelfsprekend de beste 
oplossing. Dat de overheid de investeringen in dit bedrijf deed -  een nationali
satie was hem en zijn fractiegenoten natuurlijk liever -  had de instemming van 
zijn fractie, omdat dit ook de chaos van het particuliere investeringstempo 
voorkwam. Woudenberg (PvdA) kon vervolgens verklaren dat zijn partij, 
anders dan de opposanten tegen dit wetsontwerp, geen bezwaar had tegen 
vergaande staatsbemoeiing: "Wij zijn van mening, dat het luchtverkeer even
zeer als het bedrijf van de Spoorwegen en bijvoorbeeld ook de PTT -  (...) -  bij 
uitstek een bedrijf is, waarin de overheid, gezien ook de organisatorische vorm 
ervan, een overwegende invloed moet hebben." Als in 1927 werd ingestemd 
met overheidssteun aan de KLM, met alle risico's van dien op dat moment, 
waarom -  zo vroeg Woudenberg zich af -  kon die steun dan in 1947 met 
betere vooruitzichten dan niet worden verleend? De zaak van de scheepvaart
maatschappijen vond hij een kwestie van een gemiste kans: deze maatschappij
en hadden de zaak laten sloffen en waren enigszins verrast geweest door het 
tempo van overheid en parlement. Overigens stelde Woudenberg wel vast dat 
zijn fractie zonder meer de monopolistische positie van de KLM aanvaardde, 
hetgeen de overwegende invloed van de staat in deze onderneming in de ogen 
van de PvdA-fractie alleen maar des te noodzakelijker maakte.161

Vos wees er in zijn antwoord op dat in West-Europa de tendens bestond 
om de overheidsinvloed op het luchtverkeer te doen toenemen, terwijl in de 
V.S. deze tendens beperkt bleef tot het doen samenvoegen van particuliere 
bedrijven. "Toch is ook het vraagstuk van de houdbaarheid van het concur- 
rentiebeginsel in het luchtvaartbedrijf internationaal aan de orde", aldus de 
minister. Gegeven dit uitgangspunt was het volgens hem logisch dat het 
vraagstuk van de monopoliepositie van een dergelijk bedrijf voor een klein 
land vrijwel beslist was. Het was in zijn ogen zaak dat een land als Nederland 
sterk stond in de concurrentiestrijd en in de internationale onderhandelingen 
op luchtvaartgebied. Vos vond dat als de overheid in Nederland de moed had 
gehad om in de moeilijke vroegere tijden de KLM te helpen, het juist was die 
overheid ook in tijden van wederopbouw bij de luchtvaart te betrekken en niet 
daarna het congé te geven. Juist internationale bedrijven moesten naar Vos 
betoogde door de overheid worden geholpen om overeind te blijven. Hij 
betrok de stelling: "Ik geloof, dat het veel beter is, dat de overheid in goede
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en slechte tijden mede een deel van de verantwoordelijkheid en van het risico 
draagt." Met betrekking tot de positie van de overheid in de KLM was minis
ter Vos helder: "enerzijds zit aan de luchtvaartpolitiek in zeer belangrijke mate 
een stuk buitenlandse politiek vast, die de staat niet aan particulieren kan 
overlaten en die derhalve invloed van de overheid gewenst maakt, en ander
zijds dient de invloed van de overheid groot te zijn, omdat zij nu eenmaal de 
meerderheid van de aandelen heeft". Juist ook door de overige investeringen 
van overheidswege in de luchtvaart -  infrastructuur, opleidingen -  had de 
overheid zijns inziens het recht om ten aanzien van haar positie in het lucht
vaartbedrijf bepaalde eisen te stellen. Na een verslag van de besprekingen 
tussen de scheepvaartmaatschappijen en de KLM kwam Vos met de toezeg
ging voor de coördinatie tussen scheepvaart en luchtvaart nieuwe lijnen te 
ontwerpen. Ten aanzien van de scheepvaartmaatschappijen sloot Vos niet uit 
dat in de toekomst er ontwikkelingen konden komen, waardoor de KLM 
bepaalde vormen van vervoer zou kunnen delen met of kunnen overlaten aan 
andere maatschappijen, zoals bedoeld door de scheepvaartmaatschappijen. Op 
dat moment echter vond Vos dat alles in één hand moest blijven. Hierbij 
kwam dat bij zijn weten de scheepvaart alleen aandacht had voor de twee 
belangrijkste lijnen van de KLM, die op Indië en de V.S., waarvoor zij in de
V.S. vliegtuigen wilde kopen en bemanningen wilde charteren. Het was
-  precies als met de buslijnen in het land zelf -  volgens hem altijd de kwestie 
dat men graag de rendabele lijnen had en niet de onrendabele. De KLM kon 
echter, zo zette Vos uiteen, alleen maar bestaan bij de gratie van de rendabele 
lijnen, waardoor het verlies op andere lijnen -  die van belang waren voor de 
aan- en afvoer van passagiers voor de hoofdlijnen -  kon worden gecompen
seerd. Vos was derhalve in deze verdediging van de KLM op dezelfde weg 
als bij de verdediging van de sanering van de busondernemingen. Om de 
KVP-fractie niettemin in te palmen, deed Vos de toezegging dat hij voortging 
te zoeken naar een weg tot een vergrote invloed van de scheepvaartbelangen 
op de twee belangrijkste lijnen van de KLM, met "met behoud van de eenheid 
van actie naar buiten en met behoud ook van de mogelijkheid om het onrenda
bele gedeelte van het bedrijf te exploiteren". Overigens tekende Vos hierbij aan 
dat in de eerste naoorlogse jaren meer geld (deviezen) voor de aankoop van 
schepen was besteed dan op dat moment in de plannen voor de KLM was 
gereserveerd. Kraayvanger werd verder nog tegemoet gekomen door de 
herhaalde belofte van de minister zich in te spannen, binnen de grenzen van 
zijn middelen, voor de aanleg van een eigen vliegveld voor Rotterdam.162

Schoorvoetend, aldus Kraayvanger, nam hij genoegen met de toezeggingen 
van de minister, want "het is zeer moeilijk een toezegging, die een minister 
doet, precies op haar juiste waarde te peilen". Onder het voorbehoud dat bij 
niet voldoen aan de toezegging zijn partij op de zaak zou terugkomen bij de 
behandeling van de jaarlijkse begroting, wilde hij vanwege het belang van de 
internationale luchtvaart voor Nederland het wetsontwerp steunen. Biewenga 
en Kolff kondigden hun tegenstem aan, terwijl Molenaar nader aan minister
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Vos vroeg binnen welke termijn het overleg over deelname van de scheepvaart 
aan het kapitaal van de luchtvaart kon worden beëindigd. Vos sprak van "zo 
spoedig mogelijk" en wel op de eerder genoemde voorwaarden. Voor Mole
naar was dit al voldoende om zijn stem aan het ontwerp van wet te geven. 
Het wetsontwerp werd daarop met 24 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
(CHU, ARP, de KVP-er Schneider, de liberaal Zegering Hadders) aanvaard. 
De wet werd vastgesteld op 4 augustus 1947, Stbl. nr. H 294.163

De inlossing van de belofte van minister Vos jegens de Eerste Kamer is op 
de lange baan geschoven. Blijkens de Staatscourant van 14 november 1947 was 
een commissie ingesteld om een onderzoek te doen naar de wijze waarop 
vruchtdragende besprekingen tussen de KLM en de scheepvaartmaatschap
pijen konden worden ingeleid "binnen het kader van één internationaal 
opererende luchtvaartmaatschappij", welke commissie zou worden geleid door 
de oud-minister van Waterstaat ir. J.W. Albarda (PvdA). De formulering van 
de taak van de commissie leek bij voorbaat de interesse van de scheepvaartbe
langen bij de luchtvaart te beperken tot kapitaaldeelname in de KLM, alsook 
de al eerder aangehaalde aanvraag van de Stoomvaartmaatschappij Nederland 
en van Frits Diepens Vliegbedrijf voor het luchtvervoer in ongeregelde dienst 
van 15 september 1947 in een bepaalde richting te doen beantwoorden. Het 
Tweede Kamerlid Serrarens (KVP) heeft op 13 januari 1948 bij de behandeling 
van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1948 het ongewenst ge
noemd dat het particulier initiatief kennelijk zou worden gefnuikt. De minister 
heeft in zijn antwoord wel ontkend dat er geen enkele ruimte voor een tweede 
maatschappij voor ongeregeld luchtvervoer zou zijn, maar de twijfel bleef. 
Begrijpelijk dat in de Eerste Kamer bij gelegenheid van de behandeling van 
de begroting van Verkeer en Waterstaat op 6 april 1948 Kraayvanger (KVP) 
de installatie van de commissie-Albarda aangreep voor het spuien van de 
nodige ergernis. Hij vond de commissie, gezien de uiterst vage opdracht, 
eigenlijk onzin en hij zei ronduit dat hij de minister voor deze oplossing van 
de vraag hoe het overleg tussen de scheepvaartbelangen en de KLM moest 
worden bevorderd, moeilijk kon bewonderen Hij herinnerde de minister eraan 
dat leden van de Eerste Kamer hun stem hadden gegeven aan de wettelijke 
regeling van de steun aan de KLM op voorwaarde dat de betrokken kwestie 
snel tot een einde zou worden gebracht. Ook Zegering Hadders (VVD) ver
woordde de teleurstelling bij velen in de Eerste Kamer over deze slepende 
zaak. Minister Vos heeft toen moeten antwoorden dat een directe bemiddeling 
zijnerzijds, die hij aanvankelijk voor ogen had, blijkens bestudering van de 
stukken niet tot een oplossing zou hebben geleid, zodat de bedoelde commis
sie moest worden ingesteld. De Commissie had immers advies uitgebracht met 
name over het vrachtvervoer en over de te verlenen concessie aan een nieuwe 
maatschappij.164 Het was duidelijk dat dit niet de snelle oplossing was, die de 
senaat voor de kwestie van de kapitaaldeelname door de scheepvaart in de 
KLM voor ogen had gehad. Elders is vermeld dat van de aanleg van een 
luchthaven bij Rotterdam voorlopig weinig is gekomen: nadat weliswaar bij

4159



XII. Verkeer en W aterstaat

de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1948 -  in 
het bijzonder in de Eerste Kamer -  minister Vos aan de aanleg van een 
luchthaven bij Rotterdam (naast de uitbouw van Schiphol) had vastgehouden, 
moesten hij en vervolgens zijn opvolger constateren dat binnen de grenzen 
van de middelen daarvoor voorlopig onvoldoende ruimte was en derhalve alle 
aanleiding om eerst een alternatieve oplossing te beproeven alvorens Rotter
dam dan toch zijn luchthaven te gunnen (zie slot par. II.d.1).

Zoals voorspeld zuas ook na 1947 overheidssteun voor de KLM nodig
De staat heeft nog enkele malen, zoals een enkele senator in het debat over 

het voorstel tot steunverlening uit 1947 had voorspeld, de KLM de helpende 
financiële hand moeten bieden. Dat de staat de KLM compensatie bood voor 
de verliezen op de -  normaal winstgevende -  Indië-route, die in 1949 ten 
gevolge van de internationaal-politieke verwikkelingen rond de dekolonisatie 
van Nederlands-Indië voor enige tijd op verzoek van de Nederlandse regering 
via Mauritius overeind moest worden gehouden, alsook voor de verliezen ten 
gevolge van de devaluatie van de gulden, was begrijpelijk (Wet tot wijziging 
van hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting 1949, ter tegemoetkoming aan de 
KLM NV voor de geleden verliezen, 21 augustus 1950, Stbl. nr. K 365). Dat 
de regering tegelijkertijd op 3 juni 1950 bij het parlement een voorstel aanhan
gig maakte om de minister van Verkeer en Waterstaat te machtigen met de 
KLM een overeenkomst aan te gaan ter vervanging van de wet van 4 augustus 
1947 (inzake steunverlening aan de KLM door de overheid) is politiek moeilij- 
ker te verteren geweest. Om aan de kapitaalsbehoefte van de KLM, gezien 
onder meer het gestegen internationale prijsniveau, tegemoet te komen, werd 
voorgesteld de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën te 
machtigen de deelneming van de staat in het bedrijf te vermeerderen tot ten 
hoogste 116 miljoen gulden, garanties te stellen ter verzekering van de betaling 
van rente en hoofdsom van ten hoogste 50 miljoen gulden der door de KLM 
aangegane geldleningen en opgenomen kredieten en aan de KLM leningen te 
verstrekken ten bedrage van maximaal 15 miljoen gulden dan wel dit bedrag 
als verhoogde garantie aan te merken. Vanuit de Tweede Kamer, met name 
uit de rijen van de coalitie, kwam de nodige kritiek op dit regeringsvoorstel, 
dat niettemin de steun van deze Kamer -  met uitzondering van de CPN- 
fractie -  verwierf; ook in de Eerste Kamer klonk kritiek, al ging die ook, op 
één katholieke senator na, akkoord met het voorstel. Deze wet werd vastge
steld op 21 augustus 1950, Stbl. nr. K 366.16’ De Nederlandse staat stond 
vervolgens garant voor een lening van de Wereldbank (International Bank for 
Reconstruction and Development) aan de KLM NV bij overeenkomst van 20 
maart 1952 (zie hierover ook in dit boek Band B, p. 1073).166 Op 22 juni 1962 
werd bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om tijdelijke financiële 
steun aan de KLM NV te verlenen en wel in de vorm van garanties ter verze
kering van de betaling van aflossing en rente op de door de KLM NV aange
gane geldleningen tot een bedrag van 375 miljoen gulden, dan wel de tegen-

4160



Par.II. Verkeersaangelegenheden in het parlement

waarde daarvan in vreemde valuta (garantie voor de herfinanciering van 
Amerikaans krediet ter waarde van 70 miljoen dollar, teneinde te voorkomen 
dat de KLM NV niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen), 
alsook in de vorm van geldleningen tot 50 miljoen gulden ter handhaving van 
een zodanige liquiditeit bij deze maatschappij als voor de bedrijfsvoering door 
de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën noodzakelijk werd 
geacht. De maatschappij was door de omschakeling op straalvliegtuigen en 
op goedkopere vervoerscategorieën, alsook door enkele rampen, in 1961 in de 
problemen gekomen en de overheid zag zich gedwongen om het bedrijf te 
helpen. In de Tweede Kamer ging men hiermee, met uitzondering van de 
fracties van de CPN en PSP, akkoord; de Eerste Kamer ging zonder hoofdelijke 
stemming mee met dit voorstel. De wet werd vastgesteld op 2 augustus 1962 
(Stbl. nr. 300). De werkingsduur van de machtigingen van deze wet -  oor
spronkelijk beperkt tot 1 januari 1965 -  werd bij de wet van 17 december 1964 
(Stbl. nr. 559) verlengd tot 1 januari 1966. Kortom: de staat heeft als grootaan
deelhouder zich conform de voorspellingen verplicht gezien de prestigieuze 
nationale luchtvaartmaatschappij financieel op de wieken te houden. Met de 
wet van 4 augustus 1947 is daarmee een fors naoorlogs begin gemaakt.167
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a. PTT-zaken

1. Rond de vaststelling van de begrotingen van de PTT 1946-1948
Onder de verantwoordelijkheid van minister Vos vielen enkele staatsbe

drijven en fondsen, waarvan de begrotingen met die van het departement 
werden behandeld. Zo had Vos de PTT-zaken voor een deel van de periode- 
Beel -  met uitzondering namelijk van de periode dat Neher optrad als minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting (28 februari 1947 - 1 maart 1948) en 
PTT-zaken onder diens verantwoordelijkheid waren gebracht -  onder zich. 
Bovendien trad Vos op als minister ad interim van Wederopbouw en Volks
huisvesting bij afwezigheid van minister Neher, toen Neher in opdracht van 
de Nederlandse regering in Nederlands-Indië verbleef. Uitgaande van diens 
bewind, waaraan de periode Neher hier gemakshalve is toegevoegd, dienen 
enkele kanttekeningen vanuit de Kamers bij de behandeling van de begroting 
van het staatsbedrijf van de PTT in de periode-Beel te worden vermeld, die 
de algemene stemming uit die tijd jegens de overheid en de overheidsbedrij
ven goed weergeven: argwaan jegens de -  veelal in de bezettingstijd versterk
te -  machtspositie van de overheid en de overheidsbedrijven en vrees voor 
te royaal financieel beheer.

Verhoging van de PTT-tarieven eind 1946
Toen op 3 december 1946 in de plenaire zitting van de Tweede Kamer de 

begroting van de PTT voor 1946-1947 in behandeling kwam, waren juist de 
posttarieven verhoogd. Zoals elders in dit boek verhaald (Band B, hoofdstuk
VI, p. 1455) had de REA eind augustus 1946 in het kader van het pakket 
maatregelen, dat ten grondslag zou liggen aan de loon- en prijsstop van 4 
oktober 1946, besloten om de PTT-tarieven te verhogen. De minister van 
Financiën achtte zulks noodzakelijk om de tekorten bij de PTT te bestrijden 
(18 miljoen gulden bedroeg het gecalculeerde verlies over het lopend jaar). De 
tarieven waren na de oorlog nog niet aangepast aan het nieuwe loon- en 
prijspeil, zodat dit moest worden ingehaald. Het probleem was echter dat deze 
verhoging van de PTT-tarieven -  waarvan die bij de posterijen voor het 
grootste gedeelte van Nederland bij afwezigheid van een intensief telefoon
gebruik het meest voelbaar was -  moest worden doorgevoerd op een moment 
dat de regeringspolitiek inzake lonen en prijzen officieel werd gericht op het 
bereiken van stabiliteit en waar mogelijk van prijsverlaging. Het doorvoeren 
van de prijsverhogingen bij de PTT, die na de loon- en prijsstop plotseling eind 
oktober 1946 werden aangekondigd (ingaande: 1 november 1946), leek daar
mee in strijd.

In de zitting van de Tweede Kamer van 3 december 1946 kwamen Smeenk 
(ARP), Steinmetz (KVP), Bierema (PvdV) en Wagenaar (CPN) klagen over de 
tariefsverhogingen bij de PTT, die de burgerij op circa 14 miljoen gulden op 
jaarbasis en de overheid voor de verzending van dienststukken op 4 miljoen
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gulden extra zouden komen te staan.168 Minister Vos kwam wat in het nauw 
door deze massieve kritiek van de Kamer tegen deze drastische verhoging van 
de posttarieven op een weinig gelukkig moment. Hij gaf dan ook toe dat deze 
verhoging "niet op een psychologisch juist moment is ingevoerd". Dat had 
volgens hem een jaar eerder moeten gebeuren, gelijktijdig met de verhoging 
van de spoor tarieven, waardoor deze verhoging "allang verdisconteerd (zou) 
zijn in de algemene mentaliteit". Dan had daarna de politiek gericht kunnen 
zijn op een verlaging van de tarieven, een politiek die bij zijn weten ook na 
1918 was gevoerd en tot veel tevredenheid had geleid. Kennelijk betreurde Vos 
het deze politiek door de nalatigheid van zijn voorganger op dat moment niet 
te kunnen voeren, al zei hij de kritische Kamerleden toe te zullen trachten 
alsnog een verlaging van de tarieven te bereiken. Het achterwege laten van 
de tariefsverhoging achtte de minister echter onmogelijk: bedrijfsleven en 
particulieren zouden de tekorten van de PTT dan moeten dekken uit de 
belastinggelden.169 Het antwoord van de minister zinde G. Wagenaar (CPN, 
fractievoorzitter) niet. Hij vond dat de verhoging geheel of gedeeltelijk onge-

G. Wagenaar, CPN-Tweede Kamerlid (s. 20 nov. 1945). Biografische 
gegevens: Band A van de serie-Beel, p.194.
(Foto ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 g)

daan moest worden gemaakt. Hij ging uit van de stelling dat een overheids
bedrijf, dat tegelijk ook nutsbedrijf is, niet in beginsel een winstgevende 
onderneming behoefde te zijn, waarmee minister Vos in beginsel kon instem
men. Vos meende echter dat een overheidsbedrijf ook niet per se verlies 
behoefde te lijden. De keuze voor verlies of winst bij een overheidsbedrijf door 
middel van het prijsmechanisme moest men van de omstandigheden laten 
afhangen, aldus de minister. Op dat moment kon een tariefsverhoging bij de 
PTT naar Vos meedeelde leiden tot ontlasting van het overheidsbudget. 
Wagenaar wenste daarop bij de stemming over de wetsontwerpen tot vaststel
ling van de begrotingen van het Staatsbedrijf der PTT voor de dienstjaren 1946 
en 1947 aantekening van de tegenstem van hem en van zijn fractie: zijn fractie 
aanvaardde de tariefsverhogingen niet.170 Ook in de Eerste Kamer zou de 
CPN-fractie tegen de PTT-begroting (die voor 1947) stemmen.171
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Oorlogs-"naastingen" ten gunste van de PTT ter discussie: de gemeentelijke 
telefooncentrales

Een tweede punt van kritiek van de Tweede Kamer bij de eerste naoorlogse 
debatten over het PTT-beleid betrof de wijze waarop met de nalatenschap van 
de bezettingstijd, waarin de PTT betrokken was, werd omgesprongen. Ge
wezen moet worden op de "naasting" van de gemeentelijke en particuliere 
omroepdistributiecentrales (draadomroepcentrales) ten gunste van de PTT, 
zoals die bij het begin van de bezetting was afgekondigd en na de oorlog 
voorlopig was gehandhaafd. Aan de brede ergernis in de Tweede Kamer over 
deze situatie zal afzonderlijk aandacht worden besteed in par. III.a.2. Een 
soortgelijk probleem betrof de hier te bespreken overname door het Rijk, onder 
druk van de bezetter, van de gemeentelijke telefoonbedrijven van Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag (Verordening van de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandse gebied van 7 september 1940, waarbij bepaald werd dat 
de verzorging van de openbare gemeentelijke telefoonnetten van Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage zou geschieden door het Rijk, Verordeningenblad
1940, nr. 130, gehandhaafd bij het Besluit Bezettingsmaatregelen van 17 
september 1944, Stbl. nr. E 93, en beëindigd bij de Wet Bezettingsmaatregelen 
IV van 12 januari 1951, Stbl. nr. 25). Evenals bij de radiodistributiecentrales, 
waar een afkoopsom een deel van de pijn had weggenomen, zij het dat dit niet 
de ergernis over deze "naasting" en de aandrang tot rechtsherstel na de oorlog 
bij de voormalige eigenaren van deze centrales (veelal gemeenten) had kunnen 
voorkomen, lag de overname van de telefooncentrales bij de betrokken ge
meenten gevoelig. Voor deze gemeenten betrof het immers een aanslag op een 
flinke bron van inkomsten, zodat de vraag kon worden opgeworpen of 
rechtsherstel dan wel een herziening van de schadeloosstelling niet geboden 
was.172 Enkele Kamerleden, die uit eigen ervaring bekend waren met de 
financiële problemen in de grote steden en met deze materie ofwel wier 
politieke vrienden bij het bestuur van enkele van deze genoemde grote steden 
betrokken waren, zouden zich dan ook over deze aangelegenheid laten horen. 
Anders dan bij de "naasting" van de radiodistributiecentrales heeft de Kamer 
niet aangedrongen op een legalisering van de "naasting" van de telefooncen
trales, waaruit de conclusie mag worden getrokken dat men de overname van 
de gemeentelijke telefooncentrales door de PTT ook weer niet geheel onverant
woord achtte. Bovendien waren slechts enkele grote gemeenten, met wellicht 
mogelijkheden ter compensatie van de schade, bij deze "naasting" betrokken, 
waar bij de "naasting" van de radiodistributiecentrales veel gemeenten, van 
groot tot klein, en veel particuliere ondernemers waren getroffen. Begrijpelijk 
dat de Kamer koos voor bescherming van de kleine gemeente en kleine 
ondernemer tegen de overheidsmacht, zoals nog zal worden beschreven, en 
het in het geval van de oorlogsnaasting van de gemeentelijke telefooncentrales 
liet bij enkele waarschuwingen aan het adres van de regering.

De zaak van de gemeentelijke telefooncentrales, aangesneden in het Voorlo
pig Verslag van de Tweede Kamer op de begrotingen van de PTT voor 1946
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en 1947, werd door minister Vos in diens antwoord aan de Kamer op scherp 
gesteld: aangezien al voor de oorlog van rijkswege herhaaldelijk pogingen wa
ren gedaan om tot overneming van de bedoelde telefooncentrales te komen, 
teneinde te geraken tot het beheer van de telefoondienst in Nederland door 
één organisatie, was de regering niet voornemens in de bestaande toestand 
wijziging te brengen. Bovendien waren de vroegere gemeentelijke telefoondien
sten door de technische ontwikkeling volgens de minister zo verweven met 
het staatsbedrijf der PTT, dat losmaking daarvan op grote moeilijkheden zou 
stuiten en niet bevorderlijk zou zijn voor een goede ontwikkeling van het tele
foonverkeer. Tenslotte wees de minister erop dat de concessies van de betrok
ken gemeenten verlopen waren en de PTT de verliezen voor de oorlogsmaat
regelen over 1944 en 1945 had gedragen (de winsten waren tot en met 1943 
nog aan de gemeenten afgestaan).173 Echter: voor de oorlog had een com
missie onder voorzitterschap van de toenmalige directeur-generaal van de PTT, 
ir. M.H. Damme, met vertegenwoordigers van de betrokken steden en telefoon
diensten, zich uitgesproken tegen "naasting" en voor een vergoeding aan de 
betrokken gemeenten, voor het geval het toch tot een "naasting" zou komen 
(namelijk aan Amsterdam en Rotterdam 10 jaar en aan Den Haag 13 jaar 
uitkering van de gemiddelde winst van de vijf voorafgaande jaren) (rapport 
van 25 juni 1935).174 Het was duidelijk dat de beëindiging van de concessies 
op 15 september 1940 op last van de Duitsers neergekomen was op een buiten
wettelijke "naasting", onder negatie van het advies van de commissie-Damme.

Steinmetz (KVP), sedert 1931 lid van de gemeenteraad van Amsterdam, 
heeft op 3 december 1946 de minister herinnerd aan de ontwikkelingen rond 
de plaatselijke telefooncentrales voor en onder de oorlog en geconcludeerd dat 
het onbillijk was van de regering, als zij de bestaande toestand niet zou willen 
wijzigen: "Dit is formeel niet te aanvaarden." Hij achtte een beroep van de 
regering op de bevoegdheid tot "naasting" der bedoelde bedrijven door de 
staat krachtens de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 (Stbl. nr. 7) onmogelijk. 
De bezettende overheid had immers volgens hem ten onrechte van een 
regeringsbevoegdheid gebruik gemaakt, toen de publiekrechtelijke organen 
niet vrij konden functioneren. "Hier moet dus wel degelijk van overmacht 
gesproken worden en het lijkt mij wel voor betwisting vatbaar, als wordt 
ontkend, dat rechtsherstel geëist kan worden", aldus dit KVP-Kamerlid. Het 
technische argument van de minister achtte hij zeer zwak: "Met dit argument 
kan men toch niet een onrechtmatige naasting door de Duitse bezetting 
continueren?" Natuurlijk had de regering het recht de bedoelde concessies op 
te zeggen, maar dan moest de regering volgens Steinmetz de daarvoor aange
wezen paden bewandelen en de zaak opnieuw aan de orde stellen. Hij sugge
reerde de minister om met de betrokken gemeenten rond de tafel te gaan 
zitten uitgaande van de standpunten uit 1935. Kortom: Steinmetz wenste een 
behoorlijke vergoeding voor de opgelegde naasting van de gemeentelijke 
telefoonbedrijven. Wagenaar (CPN), oud-lid van de nood-gemeenteraad van 
Amsterdam, wiens partijgenoten in de colleges van B. en W. in Amsterdam
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en Rotterdam waren doorgedrongen, heeft het financiële argument -  het gemis 
aan inkomsten voor de betrokken steden -  zelfs onomwonden naar voren 
gebracht. Op de naasting zelf en op alle consequenties daarvan wilde hij, 
anders dan Steinmetz, niet ingaan. Een dergelijke centralisatie in het telefoon- 
beheer kon zelfs wel nuttig en nodig zijn. Gezien de grote financiële proble
men van de gemeenten vroeg hij de minister hoe de betrokken gemeenten 
voor het verlies ten gevolge van naasting van de telefooncentrales zouden 
worden gecompenseerd. Binnen korte tijd zou de telefonie volgens Wagenaar 
immers zeer winstgevend zijn en "het vervallen van deze bron van inkomsten 
betekent voor de gemeenten een ernstig verlies". Zelfs Posthumus (PvdA) 
moest zijn partijgenoot-minister enigszins afvallen. Hij achtte het dan wel juist 
de feitelijke toestand te aanvaarden en de argumenten van rechtsherstel te 
negeren, maar hij vroeg de minister wel om met de financiële consequenties 
voor de betrokken gemeenten rekening te willen houden. Posthumus wist als 
lid van de gemeenteraad van Delft maar al te goed dat de grote gemeenten 
in het land in ernstige financiële problemen verkeerden -  de Noodvoorziening 
Gemeentefinanciën moest nog getroffen worden (zie in dit boek Band C, 
hoofdstuk IX, par. Il.d) -  en dat de PvdA-bestuurders in de betrokken gemeen
ten in het westen des lands voor zware opgaven stonden.175 Minister Vos 
heeft in zijn antwoord aan de Kamerleden op dit punt vooral gewezen op de 
technische noodzaak tot naasting, die hij al vóór de oorlog had bepleit. Hij 
achtte het een wonderlijke toestand, dat er in het land drie grote telefonie
bedrijven waren met een eigen systeem van automatische telefonie met alle 
complicaties in het onderling verkeer van dien. Vos was echter wel bereid te 
onderzoeken welke bedrag en welke schadeloosstelling eventueel de gemeen
ten toekwam, waarbij hij aantekende dat bij de herziening van de financiële 
verhouding tussen Rijk en gemeenten de vraag naar de afhankelijkheid van 
gemeenten uit gemeentebedrijven aan de orde diende te komen.17b De Twee
de Kamer nam met dit antwoord van de minister genoegen.

In de periode-Beel is dit thema verder niet meer aan de orde gekomen. Op 
grond van de toepassing van art. 17 van het Besluit van de secretarissen- 
generaal van de departementen van Financiën en Binnenlandse Zaken van 12/ 
15 december 1941 (Nedl. Stscrt. 1942, nr. 25), "tot vaststelling van de richtlijnen 
voor het geldelijk beheer van het Staatsbedrijf der PTT en voor het toezicht 
op dat beheer", ter uitvoering van de Verordening van 31 maart 1941 betref
fende de status van het Staatsbedrijf der PTT (zie par. III.a.3), figureerde op 
de begrotingen van het Staatsbedrijf der PTT voor de jaren na de oorlog tot 
en met het begrotingsjaar 1951 de post: Gedeeltelijke betaling van de naastings- 
som van de voormalige gemeentelijke telefoonnetten van de gemeenten Am
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.177 Eenmaal is deze post achteraf voor 
het dienstjaar 1946 substantieel verhoogd, nadat met de gemeente Rotterdam 
overeenstemming was bereikt over de naastingssom.178 Blijkens de stukken 
zijn er verder geen aanwijzingen dat het toegezegde onderzoek naar de billijk
heid van de schadeloosstelling voor de naasting aan de betrokken gemeenten
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tot enige correctie heeft geleid. De Kamers hebben er verder ook niet naar ge
vraagd. Men kan aannemen dat de herziening van de financiële verhouding 
tussen Rijk en gemeenten (voorlopig in de vorm van de Noodvoorziening Ge- 
meentefinanciën) de betrokken gemeenten ook iets meer financiële ruimte heeft 
gegeven, waardoor de noodzaak voor een herhaalde parlementaire interventie 
ten gunste van een heroverweging van de bedragen van de schadeloosstelling 
voor de naasting van de gemeentelijke telefooncentrales verflauwde.

Het effect van de parlementaire controle op de PTT: ook de PTT moet in 1948 
zuinig zijn (amendement-Teulings)

Toen de begroting van het Staatsbedrijf der PTT voor 1948 aan de orde was, 
was de PTT verhuisd naar de zorgen van de minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting. Bij afwezigheid van minister Neher, die in opdracht van de 
regering naar Indië was gegaan (zie daarover in dit boek hoofdstuk XIV B, par. 
V.a), trad Vos op als minister ad interim van Wederopbouw en Volkshuisves
ting. Bij de plenaire behandeling van de PTT-begroting voor 1948 in de zitting 
van de Tweede Kamer van 29 januari 1948 heeft De Wilde (ARP) de voortdu
rende wisseling van ministers maar slecht voor het bedrijf genoemd. Hij zag 
liever de zaken gewoon ondergebracht bij de minister van Verkeer en Water
staat, hetgeen inderdaad een maand later geschiedde. De Wilde bracht trou
wens hulde aan minister Vos voor de wijze waarop hij, conform de adviezen 
van enkele daartoe ingestelde commissies, bij de afwikkeling van de zuivering 
van het PTT-personeel getracht had onrecht te herstellen en verder onrecht 
te voorkomen. Hij riep minister Vos op waakzaam te blijven voor pogingen 
binnen het bedrijf allerlei personen ten val te brengen: "In vroeger dagen is 
er bij de PTT enorm geïntrigeerd." Door de wisseling van ministers waren de 
kansen voor herleving van dit geïntrigeer vergroot. Vos liet in zijn antwoord 
aan De Wilde doorschemeren dat de PTT beter aansloot bij het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, maar dat bij het aantreden van Neher als minister en 
de uitbreiding van de taak van de minister van Verkeer met de zorg voor 
Waterstaat de zorg voor de PTT het best kon worden ondergebracht bij de 
oud-directeur-generaal van de PTT.179

Het debatje over de PTT-begroting voor 1948, grotendeels gewijd aan het 
personeelsbeleid en aan het daaraan gekoppelde beloningssysteem, liet verder 
een klein conflict zien tussen Kamer en minister over een onduidelijke post 
op de PTT-begroting. Volgens de Memorie van Toelichting op de PTT-begro
ting voor 1948 vielen onder de materiële uitgaven enkele subsidies, zoals die 
ten behoeve van het Kinderfonds PTT, het Personeelsfonds PTT, TNO en het 
Nederlandse Postmuseum, alsmede een bedrag van 100.000 gulden, "teneinde 
daaruit subsidies te kunnen verlenen, waaraan de behoefte in het lopende 
begrotingsjaar nog zal blijken".180 In het Voorlopig Verslag liet de KVP-fractie 
in de Tweede Kamer noteren dat het onjuist was een dergelijk bedrag uit te 
trekken, zonder dat zou worden aangegeven voor welk doel en voor welke 
instelling men subsidies zou willen geven.181 In zijn antwoord kon de minis-
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ter niet aangeven welke doelstelling dit bedrag precies had. Het was meer een 
stelpost volgens hem.182 Dit antwoord was duidelijk tegen de regels van de 
begrotingstechniek. Bij de artikelsgewijze behandeling van de PTT-begroting 
voor 1948 op 29 januari 1948 in de Tweede Kamer diende mr. F.G.C.J.M. 
Teulings (KVP), die al eerder in dit boek als de kundige financiële specialist 
van zijn fractie is beschreven (Band B, pp. 831-832), een door leden van zijn 
fractie gesteund amendement in, waarin werd voorgesteld de begrote materiële 
uitgaven van de PTT te verminderen met 100.000 gulden. Teulings achtte het 
onjuist in de benarde financiële omstandigheden van dat moment dat de 
Kamer een kredietpost zou toestaan voor een dergelijk bedrag ten behoeve van 
nog niet bekende subsidiedoeleinden. Het PvdA-Kamerlid Ten Hagen heeft 
nog gepoogd zijn partijgenoot-minister te hulp te komen door erop te wijzen 
dat het PTT-bedrijf een geëigend lichaam was om allerlei belangrijke initiatie
ven te steunen, zoals op het gebied van de research van telecommunicatie. Het 
leek hem derhalve juist dat de PTT-directie de bevoegdheid had om, wanneer 
dat nodig zou zijn in het bedrijfsbelang, dergelijke subsidies te verlenen. De 
PvdA-fractie zou dan ook het amendement-Teulings niet steunen, aldus zijn 
verklaring.183 Hoewel minister Vos nog aanbood om achteraf opening van 
zaken te geven over de besteding van deze ton gelds en zich verder aansloot 
bij het betoog van Ten Hagen, was Teulings niet bereid om zijn amendement 
in te trekken. Hij toonde zich door de argumenten van Ten Hagen en de 
minister niet overtuigd. Wanneer het PTT-bedrijf een subsidie wilde verstrek
ken, moest dat naar zijn mening lopen over een begroting, goedgekeurd door 
de Staten-Generaal. Voor een blanco krediet van een ton voelde Teulings niets: 
"Waar wij zo schriel moeten zijn, helaas, ..., dan moet het PTT-bedrijf onder 
dat zelfde droeve juk doorgaan en moet men op dit punt consequent zijn." 
Het PTT-bedrijf was nu eenmaal geen bedrijf als elk ander, zoals Teulings ook 
in dit debat naar aanleiding van de vorming van reserves door het PTT-bedrijf 
op grond van de tijdens de oorlog verzelfstandigde positie van de PTT naar 
voren bracht (zie hierover verderop in dit hoofdstuk onder par. III.a.3).184 
Vos heeft nog getracht met voorbeelden uit de voorgaande jaren aan te tonen 
dat het nuttig was deze begrotingspost te hebben om aldus ook niet te worden 
gedwongen om eerst de uitgaven te doen en dan bij suppletoire begroting de 
bedragen aan te vragen, "wat ik eveneens als systeem onjuist acht". Hij 
waarschuwde tenslotte ernstig tegen aanneming van dit amendement. Vervol
gens werd het amendement-Teulings aangenomen met 20 stemmen (PvdA, 
CPN) tegen en 43 stemmen (overige groeperingen) voor. Vos verbond verder 
niets aan deze Kameruitspraak. Ten gevolge van de aanneming van het 
amendement-Teulings werd artikel 8 van de staat van lasten en baten van de 
PTT voor 1948, namelijk de reserve, met 100.000 gulden vermeerderd, terwijl 
dat bedrag werd weggehaald bij de lasten. Het wetsontwerp werd verder 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.185

Het amendement-Teulings kan typerend worden genoemd voor hetgeen op 
het spel stond na de oorlog bij de behandeling van PTT-aangelegenheden.
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Mr. F.G.C.J.M. Teulings, KVP-Tweede Kamerlid, sprekend op het eerste congres van de KVP 
in Utrecht, eind oktober 1947. (Foto Anefo)

Mr. Franciscus Gerardus Comelis Josephus Maria Teulings ('s-Hertogenbosch 1891-Vught 
1966) studeerde rechten in Amsterdam, waarna hij werkzaam was bij het familiebedrijf, C.N. 
Teulings' Drukkerijen, in zijn geboorteplaats, sedert 1920 als directeur van de dag- en 
weekbladuitgaven. Vanuit een engagement met de emancipatie van het katholieke volksdeel 
zette hij zich in voor de Bond van R.K. Kieskringen (later: R.K. Staatspartij), waarvan hij in 
1921 secretaris werd. In 1929 kwam hij voor de RKSP in de Tweede Kamer, waarvan hij -  met 
onderbreking gedurende de bezettingstijd -  tot 27 juli 1948 deel zou uitmaken. In 1938 maakte 
hij met M.J.M. van Poll voor de RKSP een studiereis naar Nederlands-Indië (zie Band D, eerste 
helft a, van de serie-Beel, p.2366). Na de bevrijding van het land manifesteerde hij zich als 
voorstander en organisator van de terugkeer van de katholieke politieke partij. Hij werd lid 
van het DB en penningmeester van de nieuwe KVP. Teulings, die gerangschikt kon worden 
bij de rechtervleugel binnen de KVP-Kamerfractie, heeft in de periode-Beel zijn taak als 
financieel deskundige met verve volvoerd: hij was in de Kamer de enige die de minister van 
Financiën dr. P. Lieftinck (PvdA) werkelijk tegenspel bood (zie Band B van de serie-Beel, 
hoofdstuk IV). In de periodes juli 1948-september 1949 en juli 1952-mei 1957 was Teulings 
lid van de Eerste Kamer voor de KVP. Van 20 september 1949-15 maart 1951 was hij minister 
van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Drees-Van Schaik. Van zijn nevenfuncties kunnen hier 
worden genoemd zijn voorzitterschap (1941-1949) van "Ons Middelbaar Onderwijs" (katholie
ke scholen in Noord-Brabant) en zijn lidmaatschap van het bestuur van de KRO. Teulings gold 
als een constructief en degelijk politicus, die gemoedelijk en zonder veel vertoon optrad. 
Gegevens: A.F. Manning, in: BW N, dl.IV, pp.492-493.
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Zolang de armoede van het land groot was, wenste een meerderheid in de 
Kamer dat ook de PTT zich daaraan aanpaste. Verspilling, die kon leiden tot 
verhoging van de tarieven -  zoals die van eind 1946 ter aanpassing aan het 
gestegen kostenpeil moest worden voorkomen. In dit kader was het vanzelf
sprekend dat de Kamer niet snel zou overgaan tot het opgeven van een 
nauwgezette parlementaire controle op het reilen en zeilen van het staatsbedrijf 
der PTT. De poging van de regering om de rechtspositie van de PTT, zoals 
die onder de oorlog gestalte had gekregen, te legaliseren, zou dan ook schip
breuk lijden. De voorgestelde regeling tot verzelfstandiging van de PTT zou 
immers aan die parlementaire controle afbreuk doen, terwijl het PTT-bedrijf 
wel het monopolie op enkele gebieden zou houden (zie hierover in dit hoofd
stuk par. III.a.3). Het was deze vrees voor de almacht van het staatsbedrijf als 
monopolist in een tijd van armoede, die de Kamer te hoop deed lopen tegen 
de legalisering van de "naasting" van de radiodistributiecentrales in de 
bezettingstijd ten gunste van de PTT, zoals in de volgende subparagraaf zal 
worden geschetst. In dit geval week trouwens bij de betrokken Kamerleden 
de zorg voor het rechtsherstel van de gedupeerde ondernemers uiteindelijk 
voor tevredenheid over de royale aanvulling op de schadeloosstelling uit de 
staatskas. De PTT mocht haar oorlogstrofee houden.

2. Het omstreden voorstel tot legalisering van de oorlogstrofee van de PTT: de 
monopoliepositie bij de radiodistributie (draadomroep)

De "naasting" van de gemeentelijke en particuliere radiodistributiecentrales 
(draadomroep) in 1940 op Duits bevel ten gunste van de PTT

Een belangrijk punt van kritiek van de Tweede Kamer bij de eerste na
oorlogse debatten over het PTT-beleid betrof de radiodistributie. Deze radio
distributie, beter bekend onder de naam "draadomroep", was buitengewoon 
populair onder diegenen die prijs stelden op een ongestoorde ontvangst van 
de twee Nederlandse zenders: de meeste van de 656 distributiecentrales (oor
spronkelijk in gemeentelijke en particuliere handen) boden deze mogelijkheid 
tegen een laag tarief (in 1946: 27 gulden per jaar, incluis de luisterbijdrage), 
103 centrales boden drie mogelijkheden en slechts 4 centrales boden vier 
mogelijkheden. Bij gebrek aan ongestoorde uitzendingen (er was nog geen FM) 
en goede ontvangsttoestellen kon de radiodistributie met zijn zeer eenvoudige 
en derhalve goedkope ontvangstmogelijkheden (het signaal behoefde slechts 
versterkt te worden en via een "speaker" te worden weergegeven) zich na de 
oorlog dan ook, zoals voor de oorlog, verheugen in een groot aantal abonnees, 
namelijk tegen de 500.000 (1939: 411.758). Zodra de bezetting een feit was en 
de Hilversumse zenders onder controle van de bezetter waren gebracht, was 
het aantal abonnementen echter drastisch gedaald. De bezettingsautoriteiten 
wensten in het kader van de algehele controle op het radiobestel ook de 
radiodistributie in één hand te hebben. Derhalve vaardigde de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied op 19 december 1940 een verordening
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uit, houdende maatregelen op het gebied van de Nederlandse radio-omroep, 
waarbij onder meer werd bepaald (art. 1) dat oprichting en instandhouding 
van radiodistributiecentrales uitsluitend zouden geschieden door het Rijk 
(Staatsbedrijf der PTT) (Verordeningenblad 1940, nr. 232). Dit betekende de 
overgang van de eigendom van alle gemeentelijke en particuliere radiocentrales 
naar het Staatsbedrijf der PTT onder toekenning van een recht op schade
vergoeding aan de vroegere eigenaren. Die schadevergoeding was berekend 
op basis van het gemiddeld aantal abonnees in de jaren 1938-1940, onder 
garantie van de boekwaarde van de technische apparatuur, waarbij na de 
oorlog nog een uitkering van de goodwill tot 1 mei 1947 (de uiterste datum 
van de verleende machtigingen op basis van de Telegraaf- en Telefoonwet-1904, 
Stbl. nr. 7) zou komen. Het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit van 
17 september 1944, Stbl. nr. E 118, stelde de Verordening van 1940 buiten 
werking en belastte de PTT -  in afwachting van nader te treffen voorzieningen 
en van het tijdstip waarop aan de desbetreffende wettelijke voorschriften uit
voering zou kunnen worden gegeven -  met het beheer, de exploitatie en het 
instandhouden van de radiodistributiecentrales. De schadevergoeding was 
onder de oorlog betaald, in eerste aanleg een bedrag van 20.119.000 gulden 
(1941). Hieraan is later in 1943 een vergoeding van 10 gulden per aansluiting 
toegevoegd, alsook een schadeloosstelling aan niet overgenomen personeel en 
dergelijke, gevolg van een niet onaanzienlijk aantal beroepsprocedures, tot een 
totaal bedrag van 4.781.000 gulden. Over deze vergoeding diende belasting 
te worden betaald, namelijk over het verschil tussen de totale vergoeding, na 
vermindering met 5.000 gulden, en de boekwaarde van net en installatie. Aan
gezien de vergoeding gemiddeld royaal was geweest, was deze belasting
opbrengst niet onaanzienlijk geweest, reden na de oorlog voor de minister van 
Financiën met kracht te pleiten voor de bevestiging van de naasting van de 
draadomroep. De acties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en de Bond van Exploitanten van Radiocentrales (BERC) na de bevrijding om 
rechtsherstel met betrekking tot de commercieel zeer aantrekkelijk ogende 
radiodistributiecentrales te bereiken, heeft geleid tot instelling van een commis
sie ter bestudering van het vraagstuk van het rechtsherstel op 18 oktober 1946 
(commissie-Prinsen), waarvan het rapport in augustus 1947 zou verschijnen. 
In samenhang met deze studie werd alvast, op basis van de nieuw vastgestelde 
abonnementsprijs (met berekening van de luisterbijdrage) en het fors gegroeide 
naoorlogse abonnementenaantal, aan de genaaste eigenaren per aansluiting 
in 1947 een bedrag van 6 gulden toegekend, waarmee een bedrag van 2.1 mil
joen gulden gemoeid zou zijn (goodwill-vergoeding-1947). De totale vergoeding 
was daarmee gekomen op 71 gulden per aansluiting (vóór 1940 waren enkele 
bedrijven verkocht tegen een vergoeding van 50 gulden per aansluiting).186

De Tweede Kamer wenst een wettelijke regeling van de radiodistributiezaak
Toen de Tweede Kamer voor het eerst na de bevrijding met de regering aan 

de hand van de begroting van het Staatsbedrijf van de PTT ook de kwestie
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van de naasting van de radiodistributiecentrales ging bespreken, bleek onmid
dellijk dat deze naasting uit de oorlogstijd politiek zeer gevoelig lag. De 
minister van Verkeer, Vos, die toch al zich geconfronteerd zag met een breed 
verzet tegen de oorlogsregelingen op vervoersgebied met alle staatsmacht en 
mogelijke willekeur daaraan verbonden (zie elders in dit hoofdstuk), moest 
ook inzake de radiodistributie de nasleep van de bezettingstijd zien te over
winnen. Dat zou niet meevallen. De belangen van de vroegere eigenaren, 
gemeenten (zoals 's-Hertogenbosch) en particulieren, vonden in Kamerleden 
van diverse richtingen, pleitend voor zuiver rechtsherstel, de financiële belan
gen van gemeenten of het recht van de vrije ondernemer, goede vertolkers, 
waarbij een algemeen wantrouwen tegen "vadertje staat" minstens de onder
toon en soms de boventoon voerde. Het feit dat op de begroting van de PTT 
voor 1947 een bedrag van 4.5 miljoen gulden voor kapitaaluitgaven ten 
behoeve van de radiodistributie stond vermeld, was voor verschillende 
Tweede Kamerleden reden al schriftelijk te vragen of "deze zaak feitelijk al 
in voor de oude exploitanten ongunstige zin is beslist". Minister Vos moet 
gemeend hebben dat met de toezegging zo spoedig mogelijk deze zaak 
wettelijk te regelen de kou uit de lucht was.187 Maar bij de mondelinge be
raadslaging over de begrotingen van de PTT (1946 en 1947) op 3 december
1946 in de Tweede Kamer bleek dat zulks niet het geval was. De Kamer moet 
goed begrepen hebben dat een dergelijke wettelijke regeling neer zou kunnen 
komen op legalisering achteraf van de -  keurig betaalde -  naasting en wenste 
alvast enige waarschuwingen te laten horen. Zo vroeg Smeenk (ARP) de 
minister waarom de gemeentelijke bedrijven -  die hun werk voortreffelijk 
zouden hebben gedaan en wier inkomsten door de gemeenten node werden 
ontbeerd gezien de volgens Smeenk veel te lage vergoeding van het verlies 
aan inkomsten uit de radiodistributie -  en de particuliere ondernemers niet 
in hun rechten werden hersteld. Waar bleef de nodige wetgeving? Steinmetz 
(KVP) sloot zich bij dit betoog aan. Hij was bevreesd voor de machtsusurpatie 
van de PTT: "Als men daar zo iets te pakken krijgt, is het in het algemeen 
verloren." Zelfs Posthumus (PvdA) meende dat op gemeentelijk en gewestelijk 
niveau de radiodistributie beter verzorgd kon worden dan via een landelijke 
organisatie. Hij vreesde aantasting van de lokale en gewestelijke culturele 
belangen ten gevolge van deze naasting, al sloot hij niet uit dat centralisatie 
technisch een verbetering kon betekenen. Minister Vos gaf toe dat het hier ging 
om een zaak die bij de wet moest worden geregeld, waardoor het parlement 
zijn zegje in deze zaak kon doen. Wel wees hij erop dat na de oorlog geld was 
uitgetrokken om het distributienet technisch weer te laten functioneren. Dat 
die investeringen uit een oogpunt van deviezen- en arbeidspolitiek centraal 
werden bepaald, achtte de minister zonder meer noodzakelijk. Die investerin
gen moesten natuurlijk worden voortgezet, maar de minister meende dat toch 
de vraag aan de orde kon komen naar de toekomst van de radiodistributie. 
Op de klemmende vraag van Smeenk in tweede termijn of de investeringen 
van de PTT niet toch vooruitliepen op een toekomstige beslissing ten gunste
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van exploitatie door de PTT, antwoordde Vos dat "ook wanneer de PTT heden 
belangrijke verbeteringen zou aanbrengen, dan nog meen ik, dat de Kamer 
in volle vrijheid zal kunnen beslissen over de vraag, of de distributie moet zijn 
gemeentelijk, provinciaal, plaatselijk of particulier, dan wel, of zij moet worden 
opgedragen aan een algemene instantie, althans technisch".188

De Tweede Kamer aanvaardt geen voorstel ter legalisering van het PTT-monopolie 
zonder meer

Dat het parlement nog moest meebeslissen in deze zaak was juist, maar de 
regering kon het parlementaire oordeel in deze of gene richting met betrekking 
tot de toekomst van de radiodistributie ongetwijfeld sturen. De regering heeft 
in deze zaak dat dan ook gedaan, al moest een schorsing van de beraadslagin
gen in de Tweede Kamer over het betreffende voorstel de gelegenheid bieden 
aan de regering met een aanvulling op de uitkoopsom te komen en daardoor 
het verzet in het parlement tegen de legalisering van de naasting van de radio
distributie te doen minderen. Op 13 februari 1948 kon, nadat op 29 januari 1948 
bij gelegenheid van de behandeling van de PTT-begroting voor 1948 de meeste 
fractiewoordvoerders nogmaals hadden aangedrongen op spoedige indiening 
van het toegezegde wetsontwerp, onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting a.i. (Vos), belast met de PTT-zaken, 
en de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Gielen), belast met 
alle radioaangelegenheden, een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van 
de Telegraaf- en Telefoonwet-1904 (Stbl. nr. 7) worden ingediend, waarvan de 
kern was de legalisatie van de gegroeide verhoudingen, derhalve de afwijzing 
van de terugkeer tot het vooroorlogse machtigingsstelsel.189 Te dien einde 
werd voorgesteld in de bedoelde wet (artikel 3 ter) een nieuw lid in te voegen, 
waarbij de aanleg, de instandhouding, de exploitatie en de opruiming van 
omroepdistributie-inrichtingen met uitsluiting van anderen door het Staatsbe
drijf der PTT zouden geschieden. Het gebruik van de bedoelde inrichtingen
-  dat in het algemeen belang geheel of ten dele door de regering kon worden 
gestaakt -  diende te worden geregeld door de minister van O.K. en W. in 
overleg met de minister, die met de zorg van de zaken van de PTT was belast. 
De PTT werd derhalve kortweg in haar monopoliepositie inzake de draadom
roep bevestigd, aldus de strekking van dit wetsontwerp. In de Memorie van 
Toelichting werd een argumentatie ten gunste van dit PTT-monopolie aange
voerd, die sterk deed denken aan de argumentatie van de kant van de regering 
bij het verdedigen van de sanering van het autobus ver voer. Het algemeen 
belang eiste -  aangezien de radio-omroep als een cultureel bestanddeel van 
de samenleving werd erkend -  dat iedereen in Nederland in de gelegenheid 
moest zijn om desgewenst naar de omroepprogramma's te kunnen luisteren. 
Voor zover in deze behoefte werd voorzien door de radiodistributie, diende 
de verzorging daarvan op een niveau te liggen, "hetwelk in overeenstemming 
is met het algemeen peil van de verreberichtgevingstechniek, met het voorbe
houd, dat zij in economisch opzicht verantwoord moet zijn, zowel ten aanzien
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van de exploitant als met betrekking tot de gebruiker". De exploitant diende 
derhalve met behoud van een sluitende exploitatie, aan zoveel mogelijk gezin
nen tegen een zo laag mogelijk tarief een ongestoorde ontvangst van vier 
omroepprogramma's te verzekeren zonder dat voor de luisteraar ongemakken 
zouden ontstaan wegens de zorgen en kosten, verbonden aan de benodigde 
ontvangapparatuur. Bij exploitatie door de PTT zouden de zeer rendabele, de 
normaal exploitabele en de ongunstige gebieden in één hand komen, "waar
door de grens van hetgeen economisch verantwoord moet worden geacht hoger 
ligt dan bij verdeelde exploitatie, zodat ook die gebieden kunnen worden 
bewerkt, die voor incidentele exploitatie minder aantrekkelijk of onaanvaard
baar zullen blijven". De PTT werd als enig exploitant volgens de Memorie van 
Toelichting in staat geacht technisch en financieel de radiodistributie op het 
beoogde peil te brengen. Voor dit doel werd een investering van 50 miljoen 
gulden noodzakelijke geacht en gereserveerd. Het werkprogramma tot verbete
ring van de draadomroep (vier programma's ongestoord in het hele land) kon 
alleen doeltreffend worden uitgevoerd, indien de uitvoering in één hand werd 
gehouden. Zo kon bijvoorbeeld technische normalisatie worden verzekerd, met 
alle voordelen daaraan verbonden. "Door toekenning van het monopolie aan 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie wordt besparing aan 
materiaal, tijd en geld verkregen en zal bovendien de materiaalkeuze zodanig 
plaats hebben, dat een juiste verhouding ontstaat tussen binnen- en buitenland
se aankopen", aldus de Toelichting. Omdat een zo economisch mogelijke 
exploitatie in het algemeen belang een dwingende eis werd geacht, werd in 
dit wetsontwerp tevens de gedoogplicht voor werkzaamheden ten behoeve 
van de draadomroep in gronden en aan percelen geregeld.190

De argumenten van de kant van de regering ten gunste van het monopolie 
van de PTT bij de draadomroep, met het lokkertje van de 50 miljoen gulden 
investering voor de door de oorlog zeer verwaarloosde draadomroep, hebben 
een meerderheid in de Tweede Kamer niet kunnen overtuigen. De rechterzijde 
van de oppositie én de KVP hadden zich verenigd en verklaarden tegen dit 
ontwerp ernstige bezwaren te hebben, aldus de aanhef van het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer op het betrokken wetsontwerp, gedateerd 21 
april 1948. Deze groep Kamerleden kon zich niet verenigen met het geven van 
een wettelijke grondslag aan de in de bezettingstijd tot stand gekomen naas
ting van de radiodistributiecentrales en het toekennen van een monopolie 
inzake de omroepdistributie aan de PTT. Herinnerd werd aan de afwijzing 
door een meerderheid van de Tweede Kamer in 1934 van de mogelijkheid dat 
de PTT naast gemeenten en particulieren tot exploitatie van radiodistributie 
zou overgaan. Naasting werd onrechtmatig geacht, gezien de verleende 
machtigingen, en onrechtvaardig, gezien de overgang van bloeiende bedrijven 
in handen van de PTT. Deze groep Kamerleden was van mening dat na de 
oorlog, gezien de toezeggingen vanuit Londen, de vroeger aan de gemach
tigden toegekende rechten hadden dienen te worden erkend. Deze Kamerleden 
zagen onder ogen dat het niet eenvoudig zou zijn de oude toestand te herstel-
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len, evenmin in die toestand overal aansluiting tegen redelijke prijs te kunnen 
verzekeren. Hun voorkeur ging dan ook uit naar particuliere exploitatie van 
de omroepdistributie met behoorlijke controle van overheidswege. De Memorie 
van Toelichting had volgens deze Kamerleden niet aangetoond dat die particu
liere exploitatie (gemeenten; particuliere ondernemers) was tekort geschoten. 
Juist de bundeling van alle netten in één hand werd nadelig geacht voor de 
ontwikkeling van de draadomroep in afgelegen gebieden. Kortom: "het 
omroepdistributiebedrijf kan niet krachtens zijn aard als aangewezen voor een 
overheidsmonopolie worden beschouwd". Voorts had deze groep Kamerleden 
groot bezwaar tegen de investering van 50 miljoen gulden in de draadomroep, 
"in een tijd, waarin de rijksbegroting ontstellende tekorten aanwijst en ons 
land zich niet staande kan houden zonder hulp uit het buitenland". Het geld 
kon volgens hen beter worden besteed aan de industrialisatie. Deze Kamerle
den meenden bovendien dat de staat aldus een veel te groot bedrijfsrisico 
aanging, aangezien verwacht kon worden dat in korte tijd het aanschaffen van 
een eigen ontvangtoestel met luisterbijdrage goedkoper zou zijn dan een abon
nement op de draadomroep. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer verdedigde 
het wetsontwerp. Zij onderstreepte de constructieve gedachte achter het wets
ontwerp, namelijk te zorgen dat overal radiodistributie mogelijk werd. Boven
dien achtte deze fractie het onmogelijk terug te keren tot het vroegere machti- 
gingsstelsel, aangezien de draadomroep feitelijk al zeven jaar in rijkshanden 
was. Voorts had deze fractie er bezwaar tegen om aan particulieren -  in het 
oude herstelde stelsel -  bijzondere bevoegdheden toe te kennen, zoals het 
betreden van andermans terrein (gedoogplicht), die volgens deze Kamerleden 
dienden te worden voorbehouden aan de overheid.191

In de Memorie van Antwoord van 9 juli 1948 zijn van de kant van de 
regering nieuwe argumenten aangevoerd om de naasting van de draadomroep 
ten gunste van de PTT te rechtvaardigen, teneinde het overheersend verzet 
tegen dit wetsontwerp in de Tweede Kamer te kunnen afzwakken. Zo werd 
aangevoerd dat de machtigingen in 1937 waren verlengd tot 1 mei 1942, 
waarbij was bepaald dat verlenging daarna mogelijk was tot 1 mei 1947, tenzij 
wezenlijke veranderingen in het omroepbestel of in de techniek zich hiertegen 
zouden verzetten. De regering meende dat zowel het verstrijken van bedoelde 
datum als de plaatsgevonden veranderingen (invoering luisterbijdrage; moge
lijkheden voor verbetering draadomroep) verhinderden om rechtens van een 
aantasting van de casuspositie uit het jaar van 1940 door het aanhangige 
wetsontwerp te kunnen spreken. Zulks te minder daar de in 1940 bestaande 
rechten in geldelijke normen waren omgezet en de uitkoopsommen waren 
gebaseerd op integrale vergoeding voor de technische uitrusting en een 
goodwill tot 1 mei 1947, waarbij de ongunstige resultaten in de eerste periode 
na de bezetting voor rekening zijn genomen van de PTT. In geldelijk opzicht 
had derhalve een reconstructie van de toestand op 10 mei 1940 volledig 
plaatsgevonden, terwijl aspiraties voor een periode na 1 mei 1947 buiten 
beschouwing moesten blijven, omdat daarvoor een rechtsgrond ontbrak. Een
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financieel overzicht van de uitgekeerde bedragen vulde dit betoog van de 
regering aan. Omdat de verantwoordelijke bewindslieden ook wel moeten 
hebben begrepen dat veel verzet in de Kamer tegen dit wetsontwerp inge
geven kon zijn vanuit de overtuiging dat de totale vergoedingen voor de 
naasting -  met name voor de in financiële moeilijkheden verkerende gemeen
ten -  gelet op het succes van de draadomroep op dat moment wel eens te laag 
konden zijn geweest, werd in dit overzicht aangetekend dat "de grens van het 
toelaatbare met deze financiële afwikkeling" was bereikt. Een meer technisch 
betoog moest de beslissing ten gunste van de monopoliepositie van de PTT 
inzake de draadomroep schragen. Aldus konden de verantwoordelijke minis
ters in dit antwoord met betrekking tot het ooit door de Tweede Kamer 
ingenomen standpunt inzake de PTT-exploitatie van de draadomroep schrij
ven, "dat in een tijdvak van veertien jaren de ontwikkeling van de techniek, 
met de daaraan verbonden consequenties, de omstandigheden dusdanig kan 
veranderen, dat in 1948 een in 1934 ingenomen standpunt veel van zijn 
aanvankelijke betekenis kan hebben verloren".192

De regering hield derhalve vast aan haar wetsontwerp inzake de draad
omroep. Zou een meerderheid in de Tweede Kamer nu ook blijven vasthouden 
aan haar afwijzing van dit regeringsvoorstel? Het debat in de plenaire zitting 
van de Tweede Kamer op 23 november 1948 over dit wetsontwerp zou 
uitwijzen dat dit laatste inderdaad het geval was. Dat was curieus, omdat 
inmiddels een nieuw kabinet (Drees-Van Schaik) op een bredere basis -  VVD 
en CHU hadden de rooms-rode samenwerking versterkt -  was aangetreden 
en het regeringsvoorstel derhalve geacht kon worden namens dit bredere 
kabinet gedragen te worden. Dat heeft kennelijk geen indruk gemaakt op de 
ooit oppositionele fracties van de VVD en de CHU in de Tweede Kamer, die 
in dit geval verzet bleven bieden tegen dit voorstel, verdedigd door de partij
loze minister van Verkeer en Waterstaat, de oud-secretaris-generaal van het 
departement van Verkeer en Waterstaat, mr. D.G.W. Spitzen. Het regerings
kamp bleek hopeloos verdeeld. Mr. F.J.H. Bachg (KVP), die als eerste het 
woord voerde, sprak zich uit tegen dit wetsvoorstel. "Ik vrees, dat op het 
hoofdbestuur van de PTT nog een doodenkele eenzame nazi-bacil is blijven 
voortleven", aldus diens oordeel over de greep van de PTT naar de draadom
roep. Hij kwam op voor het eigen initiatief, zoals in het geval van de (vroe
gere) gemeentelijke exploitatie in Den Bosch. De liberalen waren mordicus 
tegen dit wetsvoorstel. Zegering Hadders (VVD) stelde voorop dat liberalen 
principiële voorstanders zijn van particulier initiatief. De argumenten van de 
kant van de regering ten gunste van de staatsexploitatie van de draadomroep 
hadden hem niet overtuigd. Ook het W D-Kamerlid G. Ritmeester achtte het 
ontwerp onaanvaardbaar. Beernink (CHU) was eveneens sterk gekant tegen 
dit wetsontwerp. Vanuit de coalitie kreeg de regering alleen de steun van de 
kant van de PvdA-fractie bij monde van Posthumus. Volgens hem ging het 
om de vraag naar de toekomst van de draadomroep: wilde de Kamer kiezen 
voor een genormaliseerde, technisch behoorlijk bijgewerkte algemene regeling,
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dan wel voor het herstel van de exploitatie door particulieren. Buiten de 
coalitie ondervond het wetsvoorstel steun bij de CPN-fractie, blijkens het 
betoog van H. Gortzak, en verzet van de kant van de ARP-fractie, gezien de 
voorkeur van Verkerk voor onmiddellijk rechtsherstel van de oude exploitan
ten. Minister Spitzen heeft het voorstel nog wel met verve verdedigd, maar 
uit de daarop volgende reacties bleek dat de Kamer in meerderheid dit 
wetsontwerp op dat moment niet wenste te slikken. De minister van Verkeer 
en Waterstaat concludeerde daarop dat de ernstige bezwaren tegen het wets
ontwerp kennelijk niet waren weggenomen. Hij vroeg derhalve om schorsing 
van de beraadslagingen over dit wetsontwerp, waartoe de Kamer besloot.193

Uiteindelijk krijgt de regering toch haar zin, maar wel tegen een bepaalde prijs
De regering heeft vervolgens na het debacle van het wetsontwerp ter 

legalisering van het PTT-monopolie inzake de draadomroep in de Tweede 
Kamer de nodige adviezen over de mogelijke exploitatie van de draadomroep 
ingewonnen, die uiteraard nogal wat tijd vergden. Die tijd werkte in het 
voordeel van de exploitatie door de PTT, terwijl tussentijds onderhandeld kon 
worden tussen de vroegere exploitanten en de PTT over een voor allen bevre
digende oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende vergoeding 
op basis van de hoge abonnee-cijfers in deze jaren. Op 15 november 1949 
stelde de minister van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer schriftelijk op 
de hoogte van de uitslag van de studie van een commissie van onafhankelijke 
deskundigen naar de randvoorwaarden, waaraan een exploitatie van de 
draadomroep los van de overheid zou moeten voldoen. Tussen de regels door 
kon uit dit verslag worden opgemaakt dat het niet eenvoudig zou zijn particu
liere exploitatie te doen herleven. Integrale terugkeer naar de vooroorlogse 
situatie werd zonder meer onmogelijk genoemd. Gedacht werd aan een 
centraal lichaam van alle (nieuwe) particuliere exploitanten, dat zou optreden 
namens alle belanghebbenden tegenover de overheid. Die overheid zou eisen 
dienen te stellen aan de techniek, de financiële kanten van de zaak (onder 
meer garanties voor het benodigde investeringsprogram), het personele beheer 
(bij de PTT zouden bij privatisering 1.400 man moeten worden ontslagen en 
moeten worden opgenomen in de geprivatiseerde ondernemingen) en de 
tariefstelling. Op 2 november 1950 bood de minister van Verkeer en Waterstaat 
de Tweede Kamer een aanvullende nota aan, waarin het preadvies was 
opgenomen dat adviseurs in overleg tussen vertegenwoordigers van de al 
genoemde organisatie van exploitanten van radiocentrales BERC en de PTT 
hadden opgesteld. Die adviseurs stelden voor de particuliere exploitanten van 
weleer in hun rechten te herstellen, de BERC tot centraal lichaam van de 
draadomroep om te dopen en de PTT als technische exploitant van de draad
omroep te behouden. De minister had bij dit voorstel zo zijn financiële kant
tekeningen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de minister van Verkeer 
en Waterstaat en de staatssecretaris van O.K. en W., belast met radiozaken, 
mr. J.M.C.Th. Cals (KVP), in vervolg op het overleg met de Tweede Kamer
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naar aanleiding van de behandeling van de begroting van de PTT voor 1951 
in een slotnota over deze kwestie de voorkeur uitspraken voor exploitatie van 
de draadomroep door de PTT, omdat de verbrokkeling van de exploitatie van 
de draadomroep volgens hen technisch en financieel te grote risico's in zich 
borg.194 Twee jaar later, op 29 juni 1953, stuurden de minister van Verkeer 
en Waterstaat in het toenmalige kabinet-Drees, mr. J. Algera (ARP), en staats
secretaris Cals bij brief een (technische) Nota van Wijzigingen op het oorspron
kelijke wetsontwerp uit 1948 aan de Tweede Kamer met een toelichting, 
waarom werd vastgehouden aan het uitgangspunt van dat wetsontwerp. De 
klok, aldus de bewindslieden, kon niet meer worden teruggedraaid. De totale 
vergoeding aan de door naasting getroffen exploitanten werd redelijk geacht. 
Medegedeeld werd dat met de BERC was overeengekomen om de hogere 
abonnementsprijs, die inmiddels was ingegaan, onder verrekening met de 
inmiddels gedane investeringen tot een aanvullende en laatste vergoeding te 
laten leiden, waarmee een extra bedrag van 4 miljoen gulden was gemoeid. 
Het totaal bedrag aan vergoedingen was daarmee uiteindelijk uitgekomen op 
30.104.000 gulden. De regering ging er blijkens deze toelichting uit 1953 van 
uit dat in het gekozen model, onder waarborging van een hoge service bij een 
zo laag mogelijk tarief, een rendabele exploitatie mogelijk was.195

Men kan aannemen dat aan de hernieuwde poging van de regering om de 
naasting van de draadomroep wettelijk te regelen het nodige vooroverleg met 
de specialisten in de Tweede Kamer was voorafgegaan. De extra vergoeding 
aan de vroegere exploitanten voor de naoorlogse goodwill was een handige 
afkoopsom van verdere aanspraken van de BERC: rechtsherstel zou ongetwij
feld hebben geleid tot problemen met de minister van Financiën, wiens 
departement ooit de belastingen op de vergoedingssommen had geïnd. De 
Tweede Kamer heeft op 16 juli 1953, toen dit wetsontwerp weer in een ple
naire zitting aan de orde kwam, geen bezwaren meer laten horen. Het voorstel 
werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. In de Eerste Kamer passeerde 
het wetsvoorstel zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming op 22 
september 1953.196 De wet is vastgesteld op 24 september 1953, Stbl. nr. 478. 
Hoewel de PTT door middel van een fors investeringsprogramma de draad
omroep technisch bij de tijd voor het gehele land had gebracht en zelfs met 
een keuzemogelijkheid (van de vier) voor continu klassieke muziek vooruitliep 
op de veel later onder publieke druk ingevoerde zenderkleuring en invoering 
van een klassieke zender in Nederland (Hilversum 4), moest de draadomroep 
(in 1964: 450.000 abonnees) vanaf 1965 geleidelijk worden geliquideerd. Een 
rendabele exploitatie was bij dat aantal abonnees, gezien de noodzaak de 
abonnementsprijs in verhouding tot de jaarlijkse kosten van een eenvoudig 
ontvangtoestel laag te houden, niet meer mogelijk. In 1964 besloot de regering 
de exploitatie van de draadomroep geleidelijk te staken; op 31 januari 1975 
hield de draadomroep op te bestaan. Hoewel de draadomroep het in de 
zestiger jaren leek te hebben afgelegd tegen de technische ontwikkeling in de 
zend- en ontvangstmogelijkheden in het radiowezen, waardoor elke luisteraar
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zichzelf goedkoop kon bedienen zonder afhankelijkheid en beperktheid van 
het PTT-aanbod, heeft de latere bekabeling van Nederland voor de TV tevens 
weer een nieuwe vorm van draadomroep geïntroduceerd, namelijk in de 
tegelijk met de TV-bekabeling geboden afhankelijkheid voor goede radio- 
ontvangst van het antennesysteem en kabelaanbod van (veelal) een openbaar 
nutsbedrijf. Daarmee is men toch weer terug bij "af", namelijk de situatie van 
vóór 1940 met betrekking tot de radiodistributie die na de oorlog enkele jaren 
lang zo nostalgisch door een meerderheid in de Tweede Kamer -  zij het 
tevergeefs -  is verdedigd.

3. De mislukte poging tot een wettelijke regeling van de verzelfstandiging van de 
PTT

Het voorstel van de regering uit 1947 ter legalisering van een bezettingsmaatregel
Op 1 november 1947 werd bij het parlement onder verantwoordelijkheid 

van de ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van Financiën en 
van Verkeer en Waterstaat het belangrijke wetsontwerp tot regeling van de 
rechtspositie van het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
ingediend. Het wetsontwerp zou niet ver komen: het Voorlopig Verslag van 
de Tweede Kamer van 18 maart 1948 liet een brede oppositie, uiteenlopend 
van een deel van de coalitie (KVP-fractie) tot en met de protestants-christelijke 
en liberale fracties, zien, die weinig hoop gaf op een succesvolle gang van dit 
wetsvoorstel door het parlement. Een Memorie van Antwoord is uiteindelijk 
uitgebleven en het wetsontwerp is in 1953 ingetrokken, onder gelijktijdige 
indiening van voorstellen van wet ter regeling van de status van de PTT (en 
enkele onder haar vallende diensten) naar oude lijnen (staatsbedrijf) onder 
invoering van enkele vernieuwingen, ten dele ontleend aan het voorstel van 
1947. De Staten-Generaal, die moesten vrezen dat in het voorstel van 1947 haar 
controle op het PTT-bedrijf (dat een semi-staatsbedrijf zou blijven) zou worden 
aangetast zonder goede waarborgen voor nieuwe vormen van controle op het 
PTT-beleid, konden zich hierin wel vinden (1954). Het zou daarna nog decen
nia duren alvorens een nieuwe poging tot een wettelijke regeling van de 
verzelfstandiging van de PTT zou worden ondernomen.

Zoals met andere onderwerpen, die in dit hoofdstuk aan de orde worden 
gesteld (vervoersregelingen; radiodistributie), zag de regering zich genoopt 
ook inzake de verzelfstandiging van de PTT met een wettelijke regeling 
bepaalde stappen uit de bezettingstijd te legaliseren op gevaar af beschuldigd 
te worden van het wettigen van Duitse insluipsels. Los van deze nadere 
wettelijke regeling van hetgeen onder de oorlog al op het terrein van de 
verzelfstandiging van het staatsbedrijf van de PTT was geschied, was de 
noodzaak voor een wetsontwerp, dat de zelfstandigheid van het bedrijf nader 
tot uitdrukking zou brengen en de ontwikkeling van departementsonderdeel 
tot bedrijf zou vastleggen, groot. In de Memorie van Toelichting op het 
betrokken wetsontwerp werd dan ook gesteld dat "de grote structurele
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wijzigingen in het gehele gemeenschapsleven gedurende de laatste decennia 
en de eisen, welke thans en in de toekomst aan de progressieve ontwikkeling 
van het maatschappelijk verkeer zullen worden gesteld, nopen tot een nadere 
en een meer met de feitelijke omstandigheden in overeenstemming zijnde 
beoordeling van de positie van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie binnen het raam van de betrekkingen, welke bestaan tussen het Rijk 
en dit bedrijf".197 Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van de PTT zou 
worden gehinderd door een te bureaucratisch beheer en om het bedrijf meer 
bewegingsvrijheid te geven kon volgens de Toelichting een nadere regeling 
van de status van de PTT niet worden ontbeerd. Al voor de oorlog waren 
pogingen in het werk gesteld om de geleidelijke ontwikkeling van de PTT van 
departementsonderdeel naar bedrijf ook in zijn status tot uitdrukking te 
brengen, getuige de wet van 29 december 1928 (Stbl. nr. 514), waarbij de PTT 
tot tak van Rijksdienst, vallende onder de Bedrijvenwet-1928 (Wet van 21 juli 
1928, houdende algemene bepalingen nopens de takken van Rijksdienst, welke 
krachtens art. 88 van de Comptabiliteitswet-1927, Stbl. nr. 259, voor een 
afzonderlijk beheer worden aangewezen, Stbl. nr. 249), werd aangewezen 
(PTT-Aanwijzingswet-1928). Dit was echter slechts een stap vooruit in admini
stratief opzicht, die niet verder ging dan noodzakelijk was voor het verkrijgen 
van een juist inzicht in de werkelijke kosten, aldus de Memorie van Toelich
ting.198 In de bezettingstijd was naar Duits voorbeeld door de bezetter de 
verzelfstandiging van de PTT ingeleid, niet alleen met het oogmerk om het 
bedrijf als zodanig de ruimte te geven, maar ook om het bedrijf beter geschikt 
te maken voor de Duitse doeleinden, los van de departementale construc
tie.199 Bij verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied was op 31 maart 1941 (Verordeningenblad 1941, nr. 67) rechtspersoonlijk
heid verleend aan het staatsbedrijf der PTT, waarmee aan een zekere wens 
binnen het bedrijf wel was tegemoetgekomen, zij het anders dan was gedacht. 
De vooroorlogse tegenstelling tussen de leiding van de PTT, die de ontwikke
lingen in de administratie van het bedrijf wilde aangrijpen om tot verzelfstan
diging van het bedrijf te komen, en de wetgever die met het oog op het 
openbaar nutskarakter van het bedrijf en de monopolistische aard ervan wilde 
vasthouden aan de invloed op het beheer van het bedrijf, was alleen maar 
nominaal in exceptionele omstandigheden opgelost. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat de op deze verordening gebaseerde uitvoeringsmaatregelen, 
neergelegd in het besluit van de secretarissen-generaal van de departementen 
van Financiën en van Binnenlandse Zaken "tot vaststelling van de richtlijnen 
voor het geldelijk beheer van het Staatsbedrijf der PTT en voor het toezicht 
op dat beheer" van 12/15 december 1941 (Nedl. Stscrt. 1942, nr. 25), in hoofd
zaak neerkwamen op het van toepassing verklaren van alle wezenlijke bepalin
gen, geldende voor het staatsbedrijf in de zin van de Comptabiliteitswet-1927 
en de genoemde Bedrijvenwet op de rechtspersoon. Wel werd het de PTT 
toegestaan met goedkeuring van de s.g. van Financiën leningen op de kapitaal
markt te sluiten, werd de uitkering aan het Rijk beperkt tot 6% en werd de
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vorming van een algemene reserve (zo mogelijk binnen vijf jaar) toegestaan 
tot een bedrag van 15 miljoen gulden. De PTT diende rente en aflossing over 
het in eigendom verworven kapitaal aan het rijk te vergoeden. Bij de hierboven 
genoemde verordening van 31 maart 1941 was overigens de Postcheque- en 
girodienst (PCGD) bij het staatsbedrijf van de PTT gevoegd, nadat de PCGD 
bij besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Binnen
landse Zaken en van Financiën op 11 september 1940 (Verordeningenblad 1940, 
nr. 139) rechtspersoonlijkheid was toegekend. Achter deze manoeuvre stak 
evenwel de noodzaak wegen te vinden om staatsobligaties, die de PCGD als 
belegging bezat, beleenbaar te maken bij de centrale bank. Om dezelfde reden 
was de Rijkspostspaarbank (RPS), die al in 1932 rechtspersoonlijkheid was 
verleend, bij besluit van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken van 
3 december 1942 (Nedl, Stscrt. 1942, nr. 249) als afzonderlijke tak van dienst 
aan de PTT toegevoegd.200 Het staatsbedrijf was derhalve een machtig bol
werk geworden, waardoor het alleen nog maar noodzakelijker was om na de 
oorlog het beginsel van de rechtspersoonlijkheid van dit bedrijf, ook wat 
betreft de praktische uitvoering, meer op de voorgrond te stellen. De regering 
was blijkens de Memorie van Toelichting van plan om, na het van kracht 
worden van de wettelijke regeling van de rechtspositie van het staatsbedrijf 
der PTT, de bestaande wettelijke voorzieningen met betrekking tot de arbeids
sfeer van het staatsbedrijf (Postwet, Pakketpostwet, Postspaarbankwet, Giro- 
wet, Telegraaf en Telefoon-wet 1904 en de Radio-Omroep-Zender-Wet-1935) 
aan een algehele herziening te onderwerpen.201

Het wetsontwerp uit 1947 behelsde een serie artikelen betreffende de 
erkenning van de rechtspersoonlijkheid, met de bedoeling om daarmee het 
bedrijfskarakter te laten uitkomen, de formulering van de bevoegdheden van 
de bedrijfsleiding binnen het raam van het overheidstoezicht en de nadere 
omschrijving van de financiële positie van het bedrijf. Voorop werd gesteld 
dat de bezettingsmaatregelen betreffende de organisatie van de PTT en de 
toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de PCGD kwamen te vervallen; het 
bedrijf van de PTT werd geacht rechtspersoonlijkheid te bezitten vanaf 1 april
1941. Het werd overbodig geacht te vermelden dat de bepalingen van de 
Comptabiliteitswet-1927 en de Bedrijvenwet-1928 niet meer van toepassing 
waren op het bedrijf. Wél werd het juist geacht te vermelden dat het bedrijf 
ook als rechtspersoon de rechten en voorrechten zou bezitten, welke het als 
Rijksdienst zou genieten. De regelingen, tijdens de bezetting getroffen ten 
aanzien van de RPS en de PCGD (indeling bij de PTT), werden ter legalisering 
aangeboden, onder opheffing van de rechtspersoonlijkheid van de RPS en de 
aanwijzing van de RPS als afzonderlijke tak van dienst van het bedrijf. Alle 
goederen, rechten en verplichtingen van de RPS en de PCGD gingen -  voor 
zover dat nog niet had plaats gehad -  over op het bedrijf. Het Rijk zou de 
volledige nakoming door het bedrijf van al zijn verplichtingen jegens inleggers 
bij de RPS en rekeninghouders bij de PCGD waarborgen. De nadere uitwer
king van de taak en de organisatie van het bedrijf, alsmede de rechtstoestand
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van het personeel, zouden bij KB worden vastgesteld. De zelfstandigheid van 
het bedrijf kwam in het bijzonder tot uiting in de opsomming van de bevoegd
heden van de bedrijfsleiding, opgedragen aan een directeur-generaal ("die 
door Ons wordt benoemd en ontslagen"), die het bedrijf moest richten op de 
bevordering van het algemeen belang en op een zo goed mogelijk sociaal en 
economisch beheer, met verantwoordingsplicht jegens de minister onder 
jaarlijkse verslaglegging aan hem. In de Memorie van Toelichting werd met 
klem gesteld dat in de bevoegdheden van de Staten-Generaal ten aanzien van 
de beoordeling van het PTT-bedrijf door het wetsvoorstel geen verandering 
zou worden gebracht; de eindcijfers van de PTT-begroting zouden onderdeel 
blijven uitmaken van de begroting betreffende het ministerie, waaronder het 
bedrijf zou ressorteren. Het wetsvoorstel gaf een nadere omschrijving van het 
eigenlijke bedrijfskapitaal, namelijk het door het Rijk verstrekte kapitaal en de 
reserves, die onder meer voor een evenwichtig beheer nodig werden geacht. 
De omvang van de reserves en van het vernieuwingsfonds werd door de d.g. 
bepaald, onder goedkeuring van de minister. Aangezien uitdrukkelijk bepaald 
was dat de gelden van de klanten van de RPS en de PCGD niet mochten 
worden gebruikt voor het PTT-bedrijf -  deze gelden zouden worden beheerd 
door een Beleggingsinstituut volgens bij de wet te bepalen regels - ,  was de 
mogelijkheid opengelaten om voor verdere kapitaalsbehoeften een beroep te 
doen op de geld- en kapitaalmarkt onder goedkeuring van de minister en van 
de minister van Financiën. In de Memorie van Toelichting werd een wetsont
werp ter instelling van een dergelijk Beleggingsinstituut aangekondigd. Het 
was volgens de Memorie van Toelichting de bedoeling dat de PTT zelf geen 
bankmanipulaties mocht uitvoeren: "De gedachte, welke hierbij een rol speelt, 
is deze, dat de winsten, voortvloeiende uit de manipulaties met de hierbedoel- 
de gelden (beleggingswinsten e.d.) rechtstreeks behoren toe te vloeien aan de 
schatkist en geen onderdeel mogen uitmaken van de eigenlijke bedrijfswin
sten." Omdat de Comptabiliteitswet en de Bedrijvenwet niet van toepassing 
waren, werd ter verzekering van een onafhankelijke controle voorgesteld het 
geldelijk beheer van het bedrijf onder toezicht van de Algemene Rekenkamer 
te brengen. Omtrent de financiële verhouding tussen het Rijk en het bedrijf 
werd in het ontwerp gesteld dat het Rijk het bedrijf de vereiste kasmiddelen 
ter beschikking zou stellen en kassiersdiensten voor het bedrijf zou verrichten, 
waarvoor de betaling met die voor de verschuldigde belastingen van de 
rechtspersoon PTT als bedrijf (stichtingsvorm) in één nader bij AMvB vast te 
stellen regeling was gedacht. De zuivere winst van het bedrijf diende volgens 
de Toelichting te worden uitgekeerd aan de schatkist, "omdat het aan PTT 
verleende monopolie niet is gecreëerd ten behoeve van bedrijfswinsten", maar 
ten gerieve van doelmatigheid in exploitatie en uitvoering ten behoeve van 
het algemeen belang. Ter vervanging van het bestaande adviesorgaan (Post- 
raad) werd voorgesteld een PTT-raad te vestigen. Deze Raad moest de minister 
en de bedrijfsleiding adviseren. Naast de speciale aandacht voor het financieel- 
economisch beleid van het bedrijf, waarvoor binnen deze Raad een college van
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gedelegeerden zou worden aangewezen, waarin de minister van Financiën zou 
zijn vertegenwoordigd, zou de Raad door middel van plaatselijke adviescolle
ges contact moeten scheppen tussen bedrijf en gebruikers. Het jaarverslag van 
de Raad zou worden gepubliceerd.202

Drijvende kracht achter een wettelijke regeling van de rechtspositie van het 
staatsbedrijf der PTT ter verzelfstandiging van dit bedrijf was de oud-direc- 
teur-generaal van de PTT in zijn nieuwe functie als minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting, L. Neher. Deze had bij zijn aantreden als minister 
in het kabinet-Beel met ingang van 28 februari 1947 bedongen dat de PTT- 
zaken tot zijn ressort zouden behoren; toen Neher zijn functie als minister 
opgaf om met ingang van 1 maart 1948 Gedelegeerde van het Opperbestuur 
in Indonesië te worden, werden de PTT-zaken als vervoersaangelegenheden 
weer teruggebracht onder de verantwoordelijkheid van de minister van 
Verkeer en Waterstaat. Neher was overtuigd dat alleen een grotere zelfstan
digheid van het staatsbedrijf de garantie kon bieden dat het bedrijf goed zou 
kunnen functioneren. Onder zijn eerste verantwoordelijkheid is het wetsont
werp tot regeling van de rechtspositie van het staatsbedrijf der PTT dan ook 
op 1 november 1947 bij het parlement aanhangig gemaakt. Het was Neher, die 
volgens G.C.J.J. Ottenheijm in diens dissertatie De status van de PTT als staats
bedrijf in historisch perspectief (Den Haag 1974) verantwoordelijk moet worden 
gehouden voor de onvrede in de Tweede Kamer over dit wetsontwerp. Dit 
ontwerp verminderde de controle van het parlement over het reilen en zeilen 
van de PTT, doordat de minister de begroting van de PTT zou goedkeuren 
en de controlebevoegdheid van de Staten-Generaal beperkt zou blijven tot het 
bespreken van de eindcijfers. Gelet op de verzelfstandiging van het staats
bedrijf der PTT, die met dit ontwerp van wet werd beoogd, was het wellicht 
logisch om de bevoegdheden van de Staten-Generaal op deze manier te 
beperken, maar gezien de blijvende nauwe banden tussen het Rijk en het 
bedrijf -  de staat zou garant staan voor het bedrijf, onder plaatsing van verlies 
of winst op begroting of middelenwet -  was dit niet verstandig. In ieder geval 
werd in de Memorie van Toelichting onvoldoende duidelijk gemaakt waarom 
de Tweede Kamer het recht van amendement in dit geval was ontnomen, ook 
al was het budgetrecht formeel ongeschonden gebleven. Toen op 16 juni 1947 
in het kabinet twijfel was geuit of het ontwerp van wet, zoals door Neher aan 
de orde gesteld, wel voldoende rekening hield met het grondwettelijk voor
schrift dat begrotingen van rijksuitgaven bij wet moesten worden vastgesteld, 
heeft minister van Justitie Van Maarseveen (KVP) hierop dan ook gewezen, 
ook al kon worden gesteld dat de voorgestelde procedure niet in strijd was 
met de bestaande Grondwet. Zijn voorstel om de voorziene bezwaren van de 
kant van de Kamers te ondervangen door in het ontwerp op te nemen dat de 
PTT-begroting bij wet zou worden vastgesteld, was door Neher van de hand 
gewezen. De ministerraad heeft vervolgens het ontwerp toch goedgekeurd. 
Ook de Raad van State bracht de nodige bezwaren tegen het wetsontwerp in, 
niet alleen tegen de wijze waarop de bevoegdheden van de Staten-Generaal
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waren gewijzigd en de publieke controle op het financiële beheer van de PTT 
naar de opvatting van de Raad van State was vervallen, maar ook tegen de 
te overheersend geachte positie van de directeur-generaal (d.g.) en het gebrek 
aan richtlijnen voor controle door de Algemene Rekenkamer van het geldelijk 
beheer van het verzelfstandigde PTT-bedrijf, zonder de normen van de Comp
tabiliteitswet en de Bedrijvenwet. Maar ook deze bezwaren hebben Neher niet 
tot wijziging van zijn ontwerp gebracht. Hij was van mening dat de Staten- 
Generaal vrijwel nooit over de begrotingsposten spraken, maar altijd het 
bedrijfsbeleid op bepaalde punten aan de orde stelden. Die specificatie van 
de begroting kon derhalve best achterwege blijven. Bovendien kon de verant
woordelijke minister altijd nog de Kamers die specificatie desgevraagd geven. 
De d.g. van de PTT was altijd aan die minister verantwoording schuldig, zodat 
van dictatoriale bevoegdheden van deze d.g. geen sprake kon zijn. Aangezien 
het bedrijf van de PTT in de nieuwe rechtspositie geen rijksdienst in strikte 
zin was, waren de genoemde wetten ook niet zinvol als richtsnoer voor de 
controle van de Rekenkamer. Deze houding van Neher is voor het ontwerp 
fataal gebleken. Volgens Ottenheijm in diens aangehaalde dissertatie heeft 
Neher, en met hem de gehele regering, de behoefte van het parlement aan een 
goed geregeld toezicht op de PTT te licht gewogen, zoals het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer zou laten zien. De Memorie van Toelichting 
had naar de mening van de PTT-historicus onvoldoende aangehaakt aan de 
vooroorlogse ontwikkelingen met betrekking tot de PTT en aldus de schijn 
gewekt dat het ging om de voortzetting van de oorlogsregeling: "een in de 
ogen van de Kamerleden Duitse ingreep, zonder hun medewerking tot stand 
gebracht". Het voorstel tot legalisering van de oorlogsmaatregel had volgens 
Ottenheijm met veel tact moeten geschieden, maar "daarvan miste de toelich
ting ieder spoor". Het voorstel was dan ook zijns inziens "een onverteerbare 
zaak voor een volksvertegenwoordiging, die zich zelf respecteerde".203 Zoals 
met de legalisering van de bezettingsmaatregelen op het gebied van de 
radiodistributie, hiervoor beschreven, had de overheid de gevoeligheid in de 
volksvertegenwoordiging voor het aanknopen bij Duitse insluipsels onderschat, 
ook al was er zuiver juridisch weinig tegen dergelijke voorstellen tot legalise
ring in te brengen. Men wist gewoon niet de goede toon te treffen en de juiste 
concessie bij de voorbereiding van de betrokken legalisering in antwoord op 
de opgeworpen bezwaren te doen. Men zou kunnen beweren dat hierin een 
autoritaire trek in het regeringsbestel zichtbaar was, in aansluiting op de 
bezettingstijd en de tijd van de besluitwetgeving, die wellicht op sommige 
terreinen noodgedwongen werd geaccepteerd (vergelijk het financieel bewind 
onder minister Lieftinck, in dit boek hoofdstuk IV in Band B), maar waarbij 
op andere en meer ondergeschikte punten de ergernis van het parlement over 
de veronachtzaming van parlementaire gevoeligheden zich ontlaadde. Dat was 
ook het geval bij het voorstel van wet tot regeling van de rechtspositie van de 
PTT van 1 november 1947.
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De Tweede Kamer is afiuijzend: de parlementaire controle op de PTT dient niet te 
worden prijsgegeven

Het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 18 maart 1948 zou dan 
ook de enige fase worden, waarin dit wetsontwerp in de parlementaire 
behandeling is gekomen. Uit het schriftelijk commentaar van de Tweede 
Kamer op dit wetsontwerp bleek dat het voorstel op weinig steun kon reke
nen: niet alleen het rechterdeel van de oppositie was gekant tegen dit voorstel, 
maar ook de fractie van de KVP liet een lange lijst van bezwaren noteren. Dat 
verzet sloot aan op het al eerder (par. III.a.1: Het effect van de parlementaire 
controle op de PTT: ook de PTT moet in 1948 zuinig zijn (amendement Teulings)) 
aangehaalde wantrouwen in de Tweede Kamer over het uitgavenbeleid bij de 
PTT, dat alleen maar de noodzaak van een flinke greep van de overheid op 
de PTT onder daadwerkelijke controle van het parlement kon onderstrepen 
en was geïnspireerd door een bij de Kamer ingediend en omstreden kritisch 
commentaar van de Algemene Rekenkamer op het wetsontwerp. Voor de 
regering was de schriftelijke reactie van de Tweede Kamer op het betrokken 
wetsvoorstel aanleiding om vele jaren lang te worstelen met een Memorie van 
Antwoord, waarna tenslotte bij brief van 30 november 1953 dit wetsontwerp 
werd ingetrokken.204

Na de aanhef van dit Voorlopig Verslag, waarin algemene tevredenheid 
over het functioneren van de PTT werd uitgesproken, werd het wetsvoorstel 
onder vuur genomen door het rechterdeel van de oppositie (protestants- 
christelijken en liberalen), gebundeld in dit geval onder de term "zeer vele 
leden". Gelet op het goed functioneren van de PTT werd het vreemd gevonden 
dat de regering de rechtspositie van het bedrijf wilde regelen. Deze groep 
Kamerleden had "in de Memorie van Toelichting vergeefs gezocht naar 
steekhoudende, concrete motieven hiervoor". De verwijzing naar de noodzaak 
het bedrijf meer ruimte te geven dan de Comptabiliteitswet en de Bedrijvenwet 
toestonden had deze Kamerleden niet overtuigd. Was er derhalve weinig dat 
pleitte voor dit wetsontwerp, gezien de Toelichting, er was volgens deze 
Kamerleden veel tegen in te brengen. Men zag allereerst in het wetsontwerp 
"een soort ratificatie... van een onder Duits bewind genomen besluit, dat niet 
ten volle is verwezenlijkt", waardoor het PTT-bedrijf nagenoeg buiten de 
begrotingswetgever zou komen te staan. De eindcijfers van de PTT zouden 
weliswaar worden opgenomen in de begroting van het ministerie waaronder 
het bedrijf zou ressorteren, maar beoordeling van een eindcijfer stond niet 
gelijk met vaststelling (en eventueel amendering) van een begroting in al haar 
onderdelen. Het eindcijfer kon derhalve naar de analyse van deze groep 
Kamerleden niet meer zijn dan een aanknopingspunt voor het parlement ter 
bespreking van het PTT-beleid. Bij gebrek aan invloed op het financiële beleid 
en gezien de grote vrijheid die aan de bedrijfsleiding werd gelaten op het punt 
van de reserveringspolitiek moest de begrotingswetgever volgens deze Kamer
leden maar afwachten wat voor een soort eindcijfer onder eindverantwoorde
lijkheid van de minister werd gepresenteerd. Aangezien in het wetsontwerp
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ook geen nadere regels voorkwamen over de normen van het financieel beheer 
en de bedrijfsleiding daarin praktisch vrij was, meenden deze kritische Kamer
leden dat de controle van de Algemene Rekenkamer weinig kon voorstellen. 
Deze Kamerleden moeten gemeend hebben dat die controle alleen nog maar 
kon gaan over het gevoerde boekhoudkundige beleid, niet meer over het 
maatschappelijk beleid of het investeringsbeleid. Administratie en Rekenkamer 
zouden volgens hen immers over de toetsing van de laatstgenoemde punten 
verschillende inzichten hebben, die niet genormeerd konden worden: "Het zal 
toch wel niet de bedoeling zijn, dat bij verschil van inzicht zoals bovenbedoeld 
telkens een uitspraak van de Tweede Kamer wordt uitgelokt." Een en ander 
werd toegeschreven aan het buiten werking stellen van de Comptabiliteitswet 
en de Bedrijvenwet voor de PTT in de toekomstige constructie, waardoor ook 
de eenheid van het beheer van 's Rijks gelden grote schade zou worden berok
kend. Het merkwaardige volgens deze Kamerleden was verder dat de zelfstan
digheid van het bedrijf niet uitsloot dat toch voordelen, die aan de rijksdien
sten waren voorbehouden, zouden worden genoten, zoals in de kapitaalver- 
strekking, de kasgeldregeling en de belastingbetaling. De conclusie van deze 
groep Kamerleden was vernietigend: "De leden hier aan het woord hadden 
dan ook geen behoefte aan een nieuwe rechtsvorm voor Staats- of semi- 
Staatsbedrijven naast de beproefde en bevredigende vormen van een Staats
bedrijf krachtens de Bedrijvenwet of een N.V., waarin de Staat de meerderheid 
der aandelen bezit."205

De coalitie was verdeeld. De KVP-fractie liet noteren dat men waardering 
had voor het wetsontwerp "in zoverre de strekking daarvan past in het kader 
van de huidige ontwikkeling tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en 
functionele decentralisatie van de staatstaak". De zelfstandigheid, die op grond 
van de Bedrijvenwet werd toegekend, was immers een bloot financieel-admini- 
stratieve. De KVP-fractie ontkende niet dat in de moderne tijd het feitelijk 
beheer van een gewezen tak van staatsdienst als de PTT een wezenlijke 
zelfstandigheid en grotere vrijheid tegenover de departementale bemoeiing 
eiste, "een ontwikkeling, die voor een deel in de praktijk reeds is bevestigd". 
Deze groep Kamerleden zag zich echter genoopt de bezwaren van de oppositie 
tegen het wetsontwerp, "met name die inzake de toetsing der bedrijfsvoering 
door de Staten-Generaal en de controle der Rekenkamer", te onderschrijven. 
Het hoofdbezwaar van deze groep tegen het wetsontwerp was dat bij de wet 
een orgaan zou worden ingesteld, dat ten opzichte van de begrotingswetgever 
volkomen zelfstandig zou zijn. De artikelen van het wetsontwerp zouden 
volgens deze groep moeten worden herschreven om het parlement zijn taak 
naar behoren te kunnen laten vervullen, terwijl ook een omschrijving van de 
taak van de Rekenkamer in het wetsontwerp moest worden opgenomen, 
analoog aan die, welke in de Bedrijvenwet voorkwam. Concreet werd daarbij 
gedacht aan het onderwerpen van de jaarrekening aan de goedkeuring van 
de Rekenkamer. Alleen de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer steunde 
het wetsontwerp voluit, "omdat het geheel past in de tegenwoordig gevolgde
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lijn van een meer gedecentraliseerd beheer". Deze fractie beschouwde het 
ontwerp van wet als een bekroning op de ontwikkeling, die het PTT-bedrijf 
in de verstreken periode had doorgemaakt. De bedrijfsvoering van de PTT 
moest de nodige souplesse worden geboden om zich naar moderne opvattin
gen te kunnen ontplooien. Naar de opvatting van de PvdA-fractie was met 
het ontwerp een gelukkige middenweg gekozen: "meer vrijheid voor het PTT- 
bedrijf enerzijds en niet algehele onttrekking aan de controle der Staten- 
Generaal anderzijds".206

Voor- en tegenstanders van het wetsontwerp verschilden ook van mening 
over de wijze waarop de Algemene Rekenkamer zich rechtstreeks met kritiek 
op het wetsontwerp tot de Tweede Kamer had gewend, toen de bezwaren van 
de Rekenkamer naar het inzicht van de leden van de Rekenkamer niet serieus 
waren verwerkt door de opstellers van het wetsontwerp. In de nota van de 
Rekenkamer aan de Tweede Kamer, die kort na de indiening van het wetsont
werp bij de Kamer binnenkwam en van grote invloed is geweest op de 
argumentatie van de tegenstanders van dit wetsontwerp, werd gewaarschuwd 
voor de volkomen verzelfstandiging van de PTT ten opzichte van de begro
tingswetgever ten gevolge van het voorgestelde wetsontwerp. Vanuit de PvdA- 
fractie werd bezwaar aangetekend tegen de handelwijze van de Rekenkamer, 
die de regering in kennis had moeten stellen van haar zienswijze. Daartegen
over werd in het Voorlopig Verslag gesteld dat het beroep van de Rekenkamer 
op de Tweede Kamer voldeed aan de voorschriften, namelijk de bevoegdheid 
van de Rekenkamer op grond van de Comptabiliteitswet mededelingen aan 
de Staten-Generaal te doen die in 's Rijks belang nodig worden geoordeeld 
en het recht van petitie van wettig bestaande lichamen over tot hun bepaalde 
werkkring behorende onderwerpen (GrW 1938/1946, art. 8).207

De kritiek van een meerderheid van de Tweede Kamer op het wetsontwerp, 
onder meer geïnspireerd door de nota van de Algemene Rekenkamer over de 
gevaren die aan het wetsvoorstel met betrekking tot de parlementaire controle 
op de PTT kleefden, bleef niet zonder gevolgen. Toen onder een volgend 
kabinet het antwoord aan de Tweede Kamer eindelijk was voorbereid, onder 
tegemoetkoming aan de kritiek van de Tweede Kamer inzake de positie van 
de directeur-generaal en de voorschriften voor de controle door de Reken
kamer, ging het mis: minister van Financiën Lieftinck trok op 6 november 1950 
bij het beoordelen van de Memorie van Antwoord -  zijn medeondertekening 
werd gevraagd -  zijn steun aan het wetsontwerp in. Volgens hem was dit 
antwoord te weinig en niet op de juiste punten tegemoet gekomen aan de 
kritiek van de Kamer. Zijns inziens had de Kamer gelijk door te eisen dat er 
eenheid moest zijn in het geldelijk beheer van het Rijk. Volgens hem moest 
er een uitweg kunnen worden gevonden door middel van een aanpassing van 
de Aanwijzingswet, waarbij de PTT onder de Bedrijvenwet werd gebracht, 
terwijl ook bevoegdheden van de minister aan de d.g. van de PTT moesten 
worden overgedragen. Voor Lieftinck gold juist nog een ander argument: de 
PTT moest als staatsbedrijf rekening houden met het algemeen belang en dus
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onder direct gezag van de overheid blijven, omdat in de moeilijke tijd van het 
land op dat moment de overheid een krachtige greep moest houden op het 
investeringsbeleid van de PTT en op het personeelsbeleid (salarissen). Al veel 
eerder zou Lieftinck bezwaren tegen het wetsontwerp hebben gekoesterd, maar 
bij de eerste behandeling van het ontwerp van wet in het kabinetsberaad zijn 
stem aan het ontwerp hebben gegeven onder druk van zijn partijgenoten, de 
ministers Neher en Vos.208 Nu de Kamer een overwegend negatief oordeel 
had gegeven en bedoelde partijgenoten waren vertrokken zag Lieftinck zich 
kennelijk vrij om zijn handtekening aan het nauwelijks gewijzigde voorstel te 
onthouden. Daarmee was de doodsteek gegeven aan dit wetsvoorstel, dat 
moest worden ingetrokken.

De parlementaire kritiek wordt gerespecteerd: de oplossing van 1954
In de tussentijd hadden de Staten-Generaal regelmatig aangedrongen, bij 

gelegenheid van de behandeling van de PTT-begroting, op de spoedige 
afhandeling van het wetsontwerp uit 1947. Het PTT-bedrijf werkte immers tot 
nader order op basis van de bezettingsmaatregelen, hetgeen ongewenst werd 
geacht. Weliswaar heeft het PTT-bedrijf geen gebruik gemaakt van de be
voegdheid, op grond van die bezettingsmaatregelen, om leningen te sluiten, 
maar het bedrijf had wel een algemene reserve gevormd en de overeengeko
men afdracht aan de schatkist verricht. Dat laatste werd natuurlijk niet bekriti
seerd, maar de vorming van de reserve wel. Toen in het Voorlopig Verslag 
van de Tweede Kamer op de PTT-begroting voor 1948 de mening van de 
verantwoordelijke minister over deze reservevorming bij de PTT werd ge
vraagd, antwoordde deze minister, namelijk Vos, minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting a.i., op 29 december 1947 dat de vorming van een algeme
ne reserve door de PTT juist moest worden geacht, "aangezien het PTT-bedrijf 
niet als een deel van de ambtelijke bestuursorganisatie, maar als een bedrijf 
moet worden beschouwd". Evenals particuliere bedrijven moest een overheids
bedrijf binnen zekere grenzen een reserve kunnen vormen als een buffer voor 
slechtere tijden. Dit antwoord zinde het KVP-Tweede Kamerlid Teulings niet. 
In de plenaire zitting van de Tweede Kamer op 29 januari 1948 heeft hij, 
sprekend over de begroting van de PTT voor 1948, als zijn oordeel gegeven
-  onder verwijzing naar het betoog van het toenmalige Tweede Kamerlid W. 
Drees (SDAP) over dit thema in de Kamer in 1938 -  dat de overschotten van 
monopolistische bedrijven als de PTT moesten worden aangewend voor de 
leniging van de financiële nood elders. Teulings wenste de bezettingsmaatrege
len inzake het staatsbedrijf der PTT, met name op het punt van de reserve
vorming, te negeren, los kennelijk ook van het inmiddels ingediende wetsvoor
stel tot regeling van de rechtspositie van het staatsbedrijf der PTT. Voor hem 
bleef de PTT allereerst een staatsbedrijf van monopolistische aard, in welke 
hoedanigheid het bedrijf als een deel van de rijksfinanciën moest worden 
gezien. Vandaar zijn stelling: "Het PTT-bedrijf is geen eiland van welvaart in 
een zee van ellende van onze Rijksfinanciën." Het PTT-bedrijf had volgens
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Teulings zuinig te zijn en een bijdrage te leveren -  zolang het bedrijf zich niet 
had gedistantieerd van de algemene rijksdienst -  aan de oplossing van de 
financiële problemen van het Rijk. Deze kritische instelling ten opzichte van 
het Staatsbedrijf der PTT zou hem in dezelfde zitting, zoals al eerder beschre
ven (par. III.a.1), tot een succesvolle aanval op een onduidelijke post op de 
begroting van de PTT voor 1948 voeren. Minister Vos moest in zijn antwoord 
aan Teulings toegeven indertijd als Kamerlid het standpunt van Drees over 
de besteding van overschotten van monopolistische (staats)bedrijven te hebben 
gedeeld, maar hij was naar eigen zeggen van standpunt veranderd. Een bedrijf 
als de PTT moest in de visie van minister Vos over een algemene reserve 
kunnen beschikken, zij het dat van jaar tot jaar door de gemeenschap (de 
volksvertegenwoordiging) moest kunnen worden beslist over de omvang van 
deze reserve. Daarbij werd het thema van status van de PTT op grond van de 
bezettingsmaatregelen, met het recht op reservevorming, door de minister 
zorgvuldig buiten beschouwing gelaten. Teulings en de overige Kamerleden 
hebben het standpunt van minister Vos geaccepteerd, want dat standpunt bleef 
onweersproken.209 Daarmee was politiek in ieder geval een kleine bouwsteen 
geleverd aan een werkbare oplossing van de dreigende impasse over de 
bepaling van de rechtspositie van de PTT, zoals die enkele jaren later alsnog 
werd gevonden.

Onder intrekking van het wetsontwerp van 1947 is namelijk een tussenweg 
gevonden langs de lijnen, die minister Lieftinck bij zijn afwijzing van dit 
wetsontwerp ter oplossing van de problemen had voorgesteld en hierboven 
zijn aangegeven. Aldus kon binnen het kabinet eensgezindheid worden bereikt 
over ontwerp-aanwijzingswet, ter vervanging van de PTT-Aanwijzingswet- 
1928, dat weliswaar de PTT de rechtspersoonlijkheid van 1941 zou ontnemen, 
maar in het kader van de weer toegepaste Comptabiliteitswet en de Bedrijven
wet de PTT ruimere mogelijkheden bood dan voorheen, met name op het punt 
van het hebben van reserves. Het wetsvoorstel hiertoe werd op 27 november 
1953 aanhangig gemaakt bij de Staten-Generaal, die het wetsontwerp hebben 
goedgekeurd. Men toonde zich van rechts tot links verheugd dat de parlemen
taire controlemogelijkheden overeind waren gebleven, die immers in het 
voorstel van 1947 werden aangetast zonder dat daarvoor voldoende andere 
wegen in de plaats zouden komen. De wet kwam op 23 december 1954 in het 
Staatsblad (nr. 593), bekend als Aanwijzingswet PTT-1954. De bevoegdheden 
van de d.g. van de PTT werden uitgebreid bij Organiek Besluit van 1955 (KB 
van 4 april 1955, Stbl. nr. 217), vooral op personeel gebied (op financieel 
gebied had de Aanwijzingswet-1954 enige bevoegdheden aan de d.g. van de 
PTT overgedragen). Tegelijk met het voorstel tot vervanging van de PTT- 
Aanwijzingswet-1928, onder verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, zijn voorstellen van wet ingediend tot regeling van de post
dienst en de Postcheque- en girodienst, tot instelling van een Rijkspostspaar
bank en tot instelling van een PTT-raad, die eveneens op 23 december 1954 
als wetten zijn vastgesteld (Postwet-1954, Stbl. nr. 592; Postspaarbankwet-1954,
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Stbl. nr. 594; Wet PTT-raad-1954, Stbl. nr. 595). Bleef de PCGD volledig deel 
uitmaken van het PTT-bedrijf, de incorporatie van de RPS in de PTT, zoals 
voorgesteld in het wetsontwerp uit 1947, werd niet gehandhaafd, omdat er 
een scheiding viel te maken tussen het beleid als spaarinstelling en de dagelijk
se met de PTT verweven werkzaamheden. De RPS kreeg derhalve weer 
rechtspersoonlijkheid, maar moest twee heren dienen. De directie van de RPS 
kwam onder de hoofddirectie van de PTT. Voor het spaarbeleid was de RPS- 
directie verantwoording schuldig aan de minister van Financiën (die ook de 
eerstverantwoordelijke minister bij deze wet was) en voor de andere diensten 
van de RPS aan de minister onder wie de PTT ressorteerde. Ter vervanging 
van de Postraad (ingesteld bij de Postraad-wet van 16 december 1927, Stbl. 
390) werd, in aansluiting op hetgeen in het wetsontwerp uit 1947 was voorge
steld, een PTT-raad in het leven geroepen met een breder arbeidsveld dan de 
oude Postraad en via zogeheten PTT-kamers (6 tot 15 in getal) gedecentrali
seerd opgezet met regionale en plaatselijke vertegenwoordigingen. Gezien de 
status van de PTT als staatsbedrijf in de Aanwijzingswet PTT-1954 was het 
niet nodig voor de minister van Financiën een aparte vertegenwoordiging in 
deze PTT-raad te scheppen. Met dit pakket wetgeving uit 1954 was dan wel 
niet de kwestie van de status van de PTT opgelost, maar was wel naar de 
wens van de volksvertegenwoordiging de opzet van het wetsontwerp van 1947
-  vervanging van de oorlogsregelingen inzake de PTT en de daaronder 
ressorterende diensten -  gevolgd, zij het anders dan in 1947 was voorge
steld.210

De weg naar de uiteindelijke verzelfstandiging van de PTT in betere tijden (1988)
Nadat vervolgens enkele pogingen tot oplossing van de statuskwestie van 

het PTT-bedrijf in een vroeg stadium waren gestrand op de bezwaren van de 
kant van de minister van Financiën, kon in de jaren '80 een vérgaande door
braak naar een volledige verzelfstandiging, zowel van de PTT als van de 
PCGD en de RPS worden bereikt.211 De aanloop tot de verzelfstandiging van 
de PTT werd genomen door de PCGD en de RPS te doen opgaan in een 
structuurvennootschap met de staat als aandeelhouder, de Postbank NV, bij 
de Postbankwet van 11 september 1985, Stbl. nr. 510. Een eerste voorstel tot 
integratie van de PCGD en de RPS van 27 juli 1977 ging niet verder dan bij 
de wet rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan de beoogde bancaire instelling, 
waarbij de band tussen overheid en instelling nog direct werd gehandhaafd 
en bijvoorbeeld het personeel de ambtelijke status zou behouden.212 De cen- 
trum-rechtse opvolgers van de bewindslieden uit het centrum-linkse kabinet- 
Den Uyl lieten merken dat dit wetsontwerp hen onverschillig liet: in de 
regeringsverklaring van 16 januari 1978 werd medegedeeld dat het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer zou worden afgewacht "om zich mede tegen 
de achtergrond van de opvattingen van de Tweede Kamer nader op dit 
onderwerp te kunnen beraden".213 De Vaste Commissie van Financiën van 
de Tweede Kamer, belast met het uitbrengen van het genoemde Verslag, liet
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daarop bij brief van 7 februari 1978 aan de minister van Financiën en de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat weten om deze mededeling reden 
te zien eerst van de regering te willen vernemen of de regering het betrokken 
wetsontwerp wilde handhaven, wijzigen of intrekken, aangezien het een 
gebruik is dat de regering inhoud en strekking van de ontwerpen van wet in 
alle stadia van behandeling voor haar rekening neemt. De Commissie deelde 
mee in de gegeven omstandigheden geen reden te zien zich aan de opstelling 
van een Verslag terzake te stellen.214 Omdat van regeringszijde daarna enige 
tijd het stilzwijgen is bewaard over het standpunt in deze kwestie, heeft het 
Kamerlid Kombrink (PvdA) op 20 november 1980 over deze zwijgzaamheid 
een interpellatie namens de Tweede Kamer gehouden. Een door hem ingedien
de motie, die aandrong op een spoedige standpuntbepaling van de regering 
inzake de Postbank en nog enige andere zaken werd dan wel verworpen, maar 
een motie-Couprie (CDA) betreffende de wens naar een spoedige invoering 
van een Postbank werd vrijwel Kamerbreed aanvaard.215 Uit de reactie van 
de toenmalige minister van Financiën (Van der Stee, CDA) op de vragen van 
Kombrink bleek dat het tij aan het keren was en volledige verzelfstandiging 
(of privatisering) van rijksdiensten als die ressorterend onder de PTT werd 
overwogen. Vandaar dat de ministers van Financiën en van Verkeer en 
Waterstaat bij brief van 8 juli 1982 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
nog wel een gewijzigd ontwerp van wet (Postbankwet), welke het voorstel van 
1977 in hoofdzaak onverlet liet, stuurden, maar daarbij tegelijk een rapport 
van een werkgroep betreffende de mogelijkheden tot privatisering van de 
Postbank (daterend van november 1981) ter inzage aan de Kamer aanbo
den.216 Een jaar later, op 30 juni 1983, liet de regering de Tweede Kamer 
weten dat het noodzakelijk was om maatregelen te nemen om de PCGD, die 
niet meer rendabel was, en de rendabele RPS te laten voortbestaan, waarvoor 
de schepping van een zelfstandige bancaire instelling, waarin de twee instellin
gen zouden opgaan, noodzakelijk werd genoemd.217 Die nieuwe bancaire 
instelling zou als structuurvennootschap het gewenste zelfstandig karakter 
dienen te krijgen (Postbank NV). De verhouding tussen de Postbank en de PTT 
zou bij privaatrechtelijke overeenkomst moeten worden vastgelegd, waarbij 
de gebruikmaking van de postkantoren door de Postbank verplicht zou zijn. 
Op 27 april 1984 volgde de indiening van een nieuw wetsontwerp met betrek
king tot de instelling van een Postbank met de strekking de PCGD en de RPS 
te doen opgaan in een structuurvennootschap (Postbank NV) met de staat als 
aandeelhouder, waarbij voor de rechtspositie van het betrokken personeel 
bijzondere wettelijke voorzieningen zouden worden getroffen (ontwerp- 
Personeelswet Postbank NV). De Raad van Commissarissen vormde nog de 
enige en indirecte band tussen bedrijf en staat, in die zin dat bij de oprichting 
de Raad van Commissarissen en directie door de overheid zouden worden 
benoemd, waarna de Raad van Commissarissen -  die voortaan de directie zou 
benoemen -  via coöptatie vacatures zou vervullen, behoudens drie plaatsen 
in deze Raad: twee daarvan zouden door de minister van Financiën en een
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door de minister van Verkeer en Waterstaat worden benoemd.218 Na goed
keuring door een meerderheid van centrum-rechts in de Staten-Generaal kon 
de Postbankwet in het Staatsblad worden afgekondigd, tegelijk met de Perso- 
neelswet Postbank NV (Stbl. 1985, nr. 511), waarvoor het wetsvoorstel slechts 
de tegenstemmen van de fracties van de CPN en de PSP in de beide Kamers 
had ontmoet.219

Na de afkondiging van de Postbankwet heeft de (liberale) minister van 
Verkeer en Waterstaat bij brief van 20 december 1985 de Tweede Kamer 
geïnformeerd over het voornemen van het kabinet over te gaan tot de volgen
de en belangrijkste stap: de verzelfstandiging van het staatsbedrijf der PTT. 
Het lag voor de hand dat daarbij de lijnen van de Postbankwet en de Perso- 
neelswet Postbank NV zouden worden gevolgd. Het genoemde voornemen 
tot verzelfstandiging van de PTT kon worden gebaseerd op het algemeen 
regeringsbeleid van de centrum-rechtse coalitie inzake privatisering van 
rijksdiensten, de aanbeveling van een apart voor dit vraagstuk ingestelde 
commissie (-Steenbergen) in het rapport "Signalen voor straks. Een nieuwe 
richting voor PTT", het bedrijfsstandpunt van de PTT, het advies van de PTT- 
raad, het standpunt van de ambtenarenbonden en vele andere reacties. Voor
overleg over de uitvoering van dit voornemen, tussen de regering in de 
personen van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën en de 
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer, leverde 
politieke overeenstemming op over de hoofdlijnen van het in te dienen wets
voorstel. Kennelijk werd algemeen de noodzaak ingezien om het bedrijf 
toegang te geven tot de kapitaalmarkt, werkzame reserves te doen vormen en 
concurrerende arbeidsvoorwaarden te laten bieden, alsook de ruimte te geven 
voor nieuwe en aanvullende dienstverlening, produkten en samenwerkings
verbanden met derden. Kortom: het bedrijf moest zich soepel nationaal en 
internationaal kunnen bewegen, waarvoor de verzelfstandiging van het 
staatsbedrijf noodzakelijk werd geacht.220 Was deze gedachte in 1947, al te 
ostentatief ingehaakt op een bezettingsmaatregel, moeilijk te verteren geweest, 
het voorstel van wet tot verzelfstandiging van de PTT van 9 december 1987 
heeft weinig problemen opgeleverd.221 Zo kon de definitieve regeling van 
de statuskwestie van de PTT plaatsvinden bij de Machtigingswet PTT Neder
land NV (Wet van 26 oktober 1988, Stbl. nr. 521, houdende regels met betrek
king tot de oprichting van de naamloze vennootschap PTT Nederland NV), 
in werking getreden op 1 januari 1988, waarbij de PTT een normale structuur
vennootschap werd met slechts een indirecte band tussen de staat als aandeel
houder en het bedrijf via de benoeming van een drietal commissarissen door 
de minister van Verkeer en Waterstaat. Van dit drietal zou er een worden 
benoemd in overleg met de minister van Financiën en zouden de overige in 
overleg met de minister van Economische Zaken worden benoemd. Ter 
vervanging van de PTT-raad (de Wet PTT-raad verviel met de Aanwijzingswet 
PTT-1954) zou een Voorlopige Raad van Advies inzake Post en Telecommuni
catie in het leven worden geroepen (ingesteld bij KB van 14 december 1988,
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Stbl. 1988, nr. 599). Voor het personeel van het staatsbedrijf werd een voorzie
ning getroffen voor de overgang van PTT Nederland NV, waarvoor het 
wetsontwerp op 7 december 1987 is ingediend en tegelijk met het ontwerp 
Machtigingswet PTT Nederland NV door de Staten-Generaal is behandeld. De 
PersoneelswetPTT Nederland NV is vastgesteld op 26 oktober 1988, Stbl. 1988, 
nr. 519. Gelijktijdig is de nieuwe Postwet afgekondigd (26 oktober 1988, Stbl. 
1988, nr. 522), waarvoor het wetsontwerp is ingediend op 7 december 1987. 
De veranderde relatie tussen overheid en PTT-bedrijf leidde immers tot de 
noodzaak van herziening van de wetgeving met betrekking tot de uitvoering 
van de Postdienst, waarbij voortaan de uitvoering van de postdienst onder 
toezicht op hoofdlijnen van de minister van Verkeer en Waterstaat is opgedra
gen aan PTT Nederland NV, die daartoe PTT Post BV heeft opgericht. Met de 
Machtigingswet PTT Nederland NV was dan eindelijk de naoorlogse discussie 
over de statuskwestie van de PTT en haar diensten, zoals aangezwengeld met 
het voorstel uit 1947, afgesloten.222

b. Het Zuiderzeefonds

Inleiding: het Zuiderzeefonds en de ambtelijke warwinkel bij de inpoldering
Bij de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee van 14 juni 1918 

(Stbl. nr. 354) was bepaald dat de uitgaven voor de Zuiderzeewerken ten laste 
zouden worden gebracht van een fonds, dat nader bij de wet zou worden 
ingesteld en dat in de eerste veertien jaar ten laste van de staatsbegroting 
jaarlijks 2 miljoen gulden zou ontvangen. Bij de wet van 20 december 1918 
(Stbl. nr. 827) werd het bedoelde Zuiderzeefonds in het leven geroepen. Pas 
na 1966 zouden de kosten van de Zuiderzeewerken onderdeel vormen van het 
hoofdstuk Verkeer en Waterstaat van de Rijksbegroting. Ter uitvoering van 
deze wet werden de Zuiderzeeraad en de Dienst der Zuiderzeewerken in het 
leven geroepen (16 juli 1918, Stbl. nr. 451, resp. 31 mei 1919, Stbl. nr. 270), 
werden de defensiebelangen geregeld bij de wet van 29 juni 1925 (Stbl. nr. 306) 
en werd een wettelijke regeling getroffen voor de compensatie van de schade 
van de Zuiderzeevissers en andere belanghebbenden door de Zuiderzeewerken 
(wet van 29 juni 1925, Stbl. nr. 290, met het Zuiderzeesteunbesluit van 28 mei 
1927, Stbl. nr. 365). Het werk begon. De Afsluitdijk werd aangelegd tussen 
1927-1932. De inpoldering kreeg gestalte in de drooglegging van de polder bij 
Andijk (1926-1927), de aanleg van de Wieringermeerpolder (1923-1930) en de 
afronding van de aanleg van de Noordoostpolder in 1942. De aanleg van 
Zuidelijk Flevoland (voltooid in 1968) zou het voorlopig sluitstuk van de 
Zuiderzeewerken vormen. De staat had niet alleen de verantwoordelijkheid 
op zich genomen voor de technische kanten van afsluiting en drooglegging, 
waarvoor de Dienst der Zuiderzeewerken in het leven was geroepen. De 
genoemde Dienst verzorgde de dijkaanleg, het graven van kanalen, de aanleg 
van wegen en de bouw van huizen en bedrijfsgebouwen in het nieuwe gebied. 
Vanwege de ongunstige ervaringen met de sociaal-economische ontwikkeling
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na het droogvallen van de Haarlemmermeerpolder had de staat zich echter 
ook de zorg voor de genoemde ontwikkeling in de nieuwe gebieden aange
trokken en daarvoor de Directie Wieringermeer in 1930 in het leven geroepen. 
Deze Directie moest zich richten op het in cultuur brengen van de Wieringer
meer en op de exploitatie van de grond. Zij heeft zich ook bezig gehouden met 
de ontwikkeling van de Noordoostpolder (Dienst van de Noordoostpolderwer
ken). De Directie Wieringermeer wilde niet alleen economisch selecteren bij 
het kolonisatieproces, maar ook sociaal-biologisch, daarbij gadegeslagen door 
de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepol
ders (1936). In de praktijk echter is vooral gestreefd naar een kolonisatie die 
avonturiers, zoals in de Haarlemmermeer met alle mislukkingen en onaan
vaardbare toestanden van dien, vermeed en een evenwichtige bevolkings
opbouw, naar leeftijd en godsdienst uitgesplitst, van potentieel (naar opleiding, 
ervaring, financiële draagkracht en sociaal milieu gemeten) succesvolle kolonis
ten bevorderde. Het waren deze nogal zware eisen die na de Tweede Wereld
oorlog in het parlement ter discussie zijn gesteld, zoals zal worden beschreven.

Parlementaire vragen over de drooglegging in de (voormalige) Zuiderzee 
moesten worden gericht aan de bewindsman, die verantwoordelijk was voor 
de Waterstaatsaangelegenheden en daarmee voor de begroting van het Zuider
zeefonds. Sedert 1937 namelijk had de directeur-generaal van Rijkswaterstaat 
de algemene leiding over dit deel van de werkzaamheden (drooglegging en 
inpoldering van de IJsselmeerpolders) gekregen. In de periode-Beel betekende 
dit dat sedert 1 maart 1947 minister Vos als bewindsman van Verkeer én 
Waterstaat hiervoor de politieke verantwoordelijkheid droeg, die hij overigens 
eerder als minister van Openbare Werken en Wederopbouw ad interim vanaf 
15 november 1946 tot 1 maart 1947 ook voor Waterstaatszaken had gedragen. 
De minister van Openbare Werken en Wederopbouw c.q. de minister van 
Verkeer en Waterstaat was niet de enige die met de nieuwe gebieden in de 
voormalige Zuiderzee te maken had. De eigenlijke kolonisatiepolitiek in de 
polder, namelijk het vaststellen van de bedrijfsgrootte, het uitzoeken van de 
pachters en het vaststellen van de pachtvoorwaarden, viel onder de Directie 
der Domeinen, een afdeling van het ministerie van Financiën. De poldergron- 
den werden gezien als "landskapitaal", waarover deze Directie het beheer 
voerde. Op de gedachtengang achter het staatsbezit van de nieuwe poldergron- 
den zal hieronder nog worden teruggekomen. Stond het staatsbezit van de 
nieuwe polders kort na de oorlog nauwelijks ter discussie, iets anders was de 
vraag of de staatsexploitatie van de gronden, die als fase voorafgaand aan 
verpachting met het oog op de geordende kolonisatie en het gebrek aan 
materiaal voor het merendeel van de cultuurgrond gold, niet een rem was op 
een spoedige ontginning van de nieuwste IJsselmeerpolder, de Noordoostpol
der. Bij de (technische) landinrichting in de nieuwe polders waren verder de 
Cultuurtechnische Dienst en de Rijksdienst voor het Landbouwherstel van het 
ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening direct betrokken; 
het was dit departement dat met zijn bemoeienis met de voedselvoorziening,
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onder meer in de prijszetting voor voedselprodukten (zie in dit boek Band B, 
hoofdstuk VII, par. II en IV), indirect een sterk stempel drukte op de plannen 
met betrekking tot de inrichting van de nieuwe polders. Begrijpelijk dat de 
minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening S. Mansholt (PvdA) 
voor zijn sector, die in de kort naoorlogse periode door de nood dier dagen 
van groot belang was geworden, zocht naar meer formele zeggenschap in de 
algehele inrichting van de nieuwe polders. Tenslotte was het departement van 
Binnenlandse Zaken bestuurlijk bij het Zuiderzeewerk betrokken: het departe
ment hield rechtstreeks toezicht op het (voorlopig) bestuur in de Noordoost
polder in de figuur van de landdrost.223

Enige vooruitgang in de samenhang tussen de verschillende beleidssectoren 
van de betrokken departementen is in de periode-Beel wel bereikt. Bij de 
behandeling van de begroting van het Zuiderzeefonds voor de jaren 1946 en
1947 in de Tweede Kamer heeft Vondeling (PvdA) zich geërgerd getoond over 
het "warnet van bevoegdheden en verantwoordelijkheden" aan de hand van 
een opsomming van de verschillende instanties die met de ontginning van de 
Noordoostpolder te maken hadden. Hij achtte de constructie niet gelukkig en 
beval een afzonderlijke dienst voor de IJsselmeerpolders aan. Het zou volgens 
hem al een grote verbetering betekenen, wanneer de zogeheten landbouw- 
domeinen van het departement van Financiën naar dat van Landbouw over
gingen. Kon de minister dit eens onderzoeken? Minister Vos zei toe deze zaak 
voor te leggen aan zijn collega van Landbouw, opdat deze de zaak met de 
minister van Financiën zou aankaarten. Zoals aangegeven wenste de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, die zich onder meer belast zag 
met de uitvoering van de voorgenomen Herverkavelingswet Walcheren (zie 
in dit boek Band B, hoofdstuk VII, par. III.c) en de daarin voorziene overheve
ling van een deel van de te saneren kleine boeren naar andere gebieden zoals 
de Noordoostpolder, formeel inspraak in de algehele inrichting van de nieuwe 
polders, waarvoor het beheer van de landbouwdomeinen een goed uitgangs
punt leek te bieden. Het voorstel van Mansholt in het ministerieel overleg van 
15 april 1947 tussen de (PvdA-)ministers van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, van Verkeer en Waterstaat (Vos) en van Financiën (Lieftinck) met 
enkele ambtenaren -  kort voor de indiening van het wetsontwerp Herverkave
ling Walcheren bij de Tweede Kamer -  om een nauwer contact tussen de bij 
de Noordoostpolder betrokken departementen te bewerkstelligen en het beheer 
van de landbouwdomeinen van Financiën te verplaatsen naar zijn departement 
is echter slechts ten dele gerealiseerd en wel in de vorm van de instelling van 
de Domeinraad op 18 mei 1948, die de minister van Financiën moest adviseren 
bij het domeinbeheer en het feitelijk interdepartementaal overlegorgaan voor 
Zuiderzeeaangelegenheden werd; de krachteloze uit de bezettingstijd stam
mende Commissie voor de IJsselmeerpolders kon worden opgeheven. Dat 
Mansholt geen genoegen zou nemen met wat inspraak, zoals bij de uitgifte 
van gronden in de Noordoostpolder, was te voorzien. Niet te voorzien was 
dat het zo lang zou duren alvorens de departementen van Verkeer en Water-
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staat en van Financiën het eens zouden worden over een regeling van de zeer 
onduidelijke situatie bij aanleg, ontginning en beheer van de IJsselmeerpolders. 
Pas in 1960 werd een werkgroep voor dit doel ingesteld en na realisatie van 
Oostelijk Flevoland kwam in 1962 de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
tot stand.224

In de periode-Beel ging het grootste deel van het geld van het Zuiderzee
fonds op aan het werk in de Noordoostpolder, die nog steeds grotendeels 
woest gebied was (waarvan in de oorlogstijd als onderduikplaats goed was 
geprofiteerd): van de gehele dienst voor 1947 van bijna 60 miljoen gulden was 
meer dan 56 miljoen gulden begroot voor dit werk, van het ten gevolge van 
de bezuinigingen op de rijksuitgaven voor 1948 begrote bedrag van 43.7 
miljoen gulden was 40.3 miljoen gulden uitgetrokken voor de inrichting van 
de nieuwe polder. De overige werkzaamheden betroffen herstel en onderhoud 
van de Afsluitdijk en de verkenning van de gronden in het gebied van de 
beoogde Zuidelijke polders in het IJsselmeer.225 De voor de hand liggende 
thema's bij de parlementaire behandeling van de wetsontwerpen ter vaststel
ling van de begrotingen voor het Zuiderzeefonds voor 1946, 1947 en 1948 
waren dan ook: de ontginning van de Noordoostpolder en de verdere plannen 
tot inpoldering in de voormalige Zuiderzee. Enerzijds waren hierbij de toe
komstmogelijkheden voor veel (kleine) boeren in het geding, die bij de sane
ring van de landbouw feitelijk gedwongen zouden worden naar andere 
plaatsen uit te wijken (zie daarover in dit boek Band B, hoofdstuk VII, par. 
III), anderzijds kon de moeilijke voedselsituatie voor het land worden ver
ruimd door spoedige exploitatie van de nieuwe polder en de aanleg van de 
overige Zuiderzeepolders.

Ontginning van de Noordoostpolder
Uit de Memorie van Toelichting op de begrotingsvoorstellen voor het 

Zuiderzeefonds voor 1946 en 1947 kon worden begrepen dat de ontginning 
van de Noordoostpolder nog lang niet was afgesloten. Bovendien was bekend 
dat de aanpak van die ontginning tamelijk primitief was, zodat ook niet kon 
worden verwacht dat die ontginningsarbeid flink zou opschieten. In het Voorlo
pig Verslag van de Tweede Kamer werd dan ook om versnelling van de 
ontginningsarbeid gevraagd, bijvoorbeeld door een verhoogde inzet van 
politieke delinquenten in dit gebied. Aangedrongen werd verder op een betere 
verzorging van landarbeiders in de polder -  die waren gehuisvest in povere 
houten barakken zonder veel accommodatie -  en mogelijke vooruitzichten voor 
de betrokken arbeiders op een landarbeiderswoning om werkkrachten te 
trekken. De minister moest bij deze eerste naoorlogse behandeling van de stand 
van zaken bij de Zuiderzeewerken toegeven dat in 1946 nog slechts 18.000 ha. 
van de 48.000 ha. oppervlakte van de Noordoostpolder in cultuur waren 
gebracht, waaraan in 1947 4.000 ha. zouden worden toegevoegd. Dat betekende 
dat ca. 26.000 ha. onontgonnen bleven. Voor zover het heersende tekort dit 
toeliet, zou door inschakeling van machines worden getracht de voortgang van
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de ontginningsarbeid te versnellen. De minister was niet van plan de landarbei
ders in de nieuwe polder extra tegemoet te komen, omdat hij vreesde dat 
daardoor in het "oude land" het tekort aan arbeidskrachten zich nog sterker 
zou doen gevoelen. De inzet van geschoolde grondwerkers uit de grote steden 
moest als mislukt worden beschouwd: het grootste deel van de aangewezen 
arbeiders was nimmer op het werk verschenen. Aldus bleef de inzet van 
politieke delinquenten als laatste redmiddel over. Maar ook deze inzet stuitte 
op grote bezwaren. Door het gebrek aan hout was het niet mogelijk voor deze 
groep nieuwe barakken te bouwen. Het kwam er derhalve op neer dat de in 
aanmerking komende delinquenten, wanneer daarover met het departement 
van Justitie overeenstemming was bereikt, alleen maar konden worden gehuis
vest in bestaande barakken (in de plaats derhalve van andere arbeiders). 
Bovendien moest een goede bewaking en derhalve een geïsoleerde tewerkstel
ling gewaarborgd zijn, hetgeen in de lege poldergedeelten het minste probleem 
was.226 Al met al had de minister weinig uitzicht op een versnelling van de 
ontginning van de Noordoostpolder aan de Tweede Kamer te bieden.

Het was dan ook begrijpelijk dat het Tweede Kamerlid Chr. van den Heuvel 
(ARP), eerder in dit boek (Band B, hoofdstuk VII, par. IV.a, p. 1581) beschre
ven als een man van ervaring met het boerenbedrijf (in de Haarlemmermeer) 
en als voorzitter van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland 
een belangrijk man binnen het zogeheten "groene front" in het parlement, zich 
in de plenaire behandeling van de betrokken wetsvoorstellen door de Tweede 
Kamer op 3 december 1946 droevig gestemd toonde over de mededelingen 
van de minister over de ontginningsarbeid in de nieuwe polder: "Het is toch 
wel erg, dat dit in Nederland gebeurt." Hij stelde voor landarbeiders aan 
andere cultuurtechnische werken -  hij doelde daarbij op werklozen die waren 
tewerkgesteld bij de Dienst Uitvoering Werken -  te onttrekken en in te zetten 
in de Noordoostpolder en veel meer politieke delinquenten in te schakelen. 
"Er is naar mijn mening meer van te maken dan op het ogenblik het geval is", 
aldus rondde Van den Heuvel zijn kritiek op dit punt af. Het Kamerlid De 
Ruiter (CHU), eveneens eerder genoemd als agrarisch deskundige (na het 
behalen van verschillende landbouwakten was hij directeur van een landbouw
school geworden, zie Band B, hoofdstuk VII, par. IV.c.2, p. 1595), drong aan 
op het scheppen van een toekomst voor de arbeiders in de Noordoostpolder, 
bijvoorbeeld bij het uitgeven van gronden. Van der Zaal (ARP), voormalig 
gereformeerd predikant en geestelijk verzorger der tewerkgestelden in de 
Rijkswerkverschaffing, zocht het in een betere verzorging van de arbeiders in 
de polder, ook cultureel, zoals in het vertonen van een goede film en het 
bevorderen van het gebruikelijke houtzaag- en houtsnijwerk onder de arbei
ders. In podiumkunsten voor deze groep arbeiders zag hij niet veel; als 
orthodox-protestant wilde hij met name waarschuwen voor het optreden van 
cabaretgezelschappen. Uit oppositionele hoek kwam het betoog van het 
communistisch Kamerlid Borst, eerder al genoemd als oud-tuinder (Band B, 
p. 1584) en derhalve pleitbezorger van de bevordering van het tuinbouwbedrijf
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in de Noordoostpolder, die niet alleen een betere beloning van de landarbei
ders in de Noordoostpolder en een betere culturele verzorging voorstond, 
zoals in de verzorging met leesbibliotheken, maar ook een praktische suggestie 
deed om aan de nodige arbeiders te komen: leger en marine moesten veel 
minder jongemannen onttrekken aan het produktieproces.227

Het debat werd beheerst door de twee woordvoerders van de coalitie, het 
KVP-Kamerlid M.P. van der Weijden en het Pvd A-Kamerlid A. Vondeling. Het 
KVP-Kamerlid is al eerder in dit boek (Band B, p. 1596) opgevoerd als een 
typische vertegenwoordiger van het "groene front", dat binnen de KVP-fractie 
met het oog op de achterban goed vertegenwoordigd was: landbouwer, 
provinciaal en landelijk politicus, voorzitter van de R.K. Land- en Tuinbouw- 
bond, lid van een Grondkamer, bestuurslid van de Stichting voor de Land
bouw en van de Centrale Raiffeissenbank te Utrecht. Met Van der Weijden 
zette de KVP-Kamerfractie de specialist bij uitstek op landbouwgebied, de man 
van de praktijk en het bestuur, in, die het moest opnemen tegen de PvdA- 
landbouwspecialist en -theoreticus -  zijn biografie in dit boek (Band B, hoofd
stuk VII, par. IV.c.2, p. 1593) moge dit onderstrepen - , de landbouwingenieur 
Vondeling. Van der Weijden sneed de gebezigde exploitatie van de gronden 
in de Noordoostpolder aan, die hij schuldig hield voor de achterblijvende 
ontginningsijver in deze polder. Hier zij aangetekend dat het overheidsbeleid 
inzake de door de overheid betaalde landaanwinningen er op neerkwam dat 
de grond in overheidshanden was en zou blijven, omdat de visie was dat wat 
met gemeenschapsgeld was opgebouwd moeilijk daarna aan particulieren kon 
worden verkocht als object van speculatie. Als men immers al het geld dat aan 
de drooglegging en de ontginning was besteed zou willen doorberekenen in 
de prijs per hectare grond, zou dit een gigantische prijs opleveren, terwijl het 
ook onredelijk leek een beperkt aantal personen te laten profiteren van een 
kunstmatige lage prijs -  waarin de gemeenschapsgelden maar ten dele waren 
verrekend -  voor goede en zeer lonende grond. Met name de PvdA heeft zich 
na de oorlog steeds sterk gemaakt voor gemeenschapsbezit van deze polders, 
waartegen overigens in beginsel ook de andere politieke groeperingen zich niet 
hebben verzet. Het Tweede Kamerlid dr. S.E.B. Bierema (PvdV), bestuurder 
van verschillende landbouworganisaties en voorzitter van de Raiffeissenbank, 
kreeg geen bijval vanuit de Kamer voor zijn op 12 november 1946 bij de 
Algemene Politieke Beschouwingen gelanceerde gedachte om in het kader van 
de bevordering van het eigen bezit aan de zittende pachters de gronden in de 
nieuwe polders over te doen tegen aannemelijke afbetalingsvoorwaarden. 
Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Mansholt (PvdA) kon 
bij de behandeling van zijn begrotingen voor 1946 en 1947 op 20 november 
1946 in de Tweede Kamer dan ook onweersproken stellen: hetgeen de staat 
beheerde in de afdeling Domeinen van het departement van Financiën zou 
nimmer verkocht worden.228 Juist het argument dat de staat het domeinbezit 
aan cultuurgrond in de nieuwe polders zou bezitten, werd van rechts tot links 
in het parlement blijkens de debatten over de begrotingen van het Zuiderzee-
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fonds in de periode-Beel juist gezien als een mogelijke stimulans voor de 
overheid om ondanks de financiële problemen aan de voortzetting van de 
Zuiderzeewerken te gaan werken (zie hieronder). Niet de eigendom van de 
nieuwe gronden stond in die tijd dan ook ter discussie, maar de vorm van 
exploitatie op deze staatsgronden. De keuze was pachten of staatsexploitatie 
in directe vorm. Op dit punt bleek de politiek wel verdeeld, zoals in dit debat 
van de Tweede Kamer van 3 december 1946 zou blijken.

De lijn in het beleid bij de exploitatie van de nieuwe polder was om staats
exploitatie altijd vooraf te laten gaan aan verpachting. Die verpachting ging 
dan weer gepaard met een strenge selectie, waarbij gelet werd op zaken als 
ervaring in het boerenbedrijf en eigen kapitaal. Dat aan jonge boeren, die werk 
zochten in de nieuwe polder, ook nog de eis werd gesteld huwelijksplannen 
wegens gebrek aan een geëigende woning enige tijd uit te stellen, maakte het 
in de ogen van met name de KVP-fractie alleen maar erger. Op dat moment 
waren er 950 jonge boeren in de polder werkzaam, waarvan 450 afkomstig uit 
de pioniersgroep van vóór 1944, de overigen waren van de groep na die 
datum. Van de 950 zouden er ca. 850 geschikt zijn als pachter straks op te 
treden. Daarnaast werd gerekend op 200 pachters uit de groep van de landar
beiders en op ca. 150 boeren uit Walcheren, die 3.000 ha. in beslag zouden 
nemen. Het exploitatiesysteem, de selectie-eisen en deze cijfers waren voor Van 
der Weijden (KVP) reden voor zijn betoog. Het Kamerlid had wel oog voor 
de onmogelijkheid in de nieuwe polder op voldoende schaal te bouwen, maar 
hij vond het onjuist dat niet ten volle werd gestreefd om het onontgonnen 
gebied te doen exploiteren en wel door verpachting aan de pioniers (boeren 
en landarbeiders) die er volgens hem meer recht op hadden dan de te saneren 
Walcherense boeren. Volgens hem was het met name de staatsexploitatie als 
fase vooraf, welke het voor geïnteresseerden onaantrekkelijk maakte om in de 
polder aan de slag te gaan. De pioniers werden onvoldoende kansen geboden 
om zelf tot de bouw van (nood) boerderijen en dergelijke over te gaan. Er was 
bijvoorbeeld te veel onzekerheid over de mogelijkheid van een pachtovereen
komst in de toekomst. Om het vereiste bedrijfskapitaal per bedrijf (gerekend 
werd op 150 a 170 bedrijven van 40 tot 50 ha.) bijeen te krijgen stelde Van der 
Weijden voor om tot verpachting aan een combinatie van twee of drie pioniers 
over te gaan, aangezien mocht worden verwacht dat later tot verkleining van 
de bedrijfsgrootte zou worden besloten. De verpachting aan een combinatie, 
met de bijbehorende kapitaalsinbreng, was daarop toegesneden. Met zijn voor
stellen meende Van der Weijden arbeidskrachten voor het werk in de Noord
oostpolder te kunnen motiveren en de ontginning te kunnen bevorderen.229

Waar Van der Weijden in de kolonisatie van de Noordoostpolder kennelijk 
een weg had gezien om enig soelaas te bieden voor het kleine boerenprobleem 
op het "oude land" -  vooral in de kinderrijke katholieke gebieden -  gezien 
zijn voorstel voor verpachting aan boerencombinaties, kwam Vondeling 
(PvdA) met een berekening die het betoog van Van der Weijden op losse 
schroeven moest zetten. Vondeling had immers met minister Mansholt bij de
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Ir. A. Vondeling, PvdA-Tweede Kamerlid (s. 25 juli 1946).
(Foto ontleend aan Keesings Historisch Archief, juli 1948, p. 7666 f)

behandeling van de begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
eerder één lijn getrokken ten gunste van het economisch rendabele boerenbe
drijf, waardoor er voor de kleine boeren geen plaats meer zou zijn. Uitgaande 
van de sterke bevolkingsgroei van Nederland en het daarmee gepaard gaande 
jaarlijkse verlies van 3.000 ha. aan cultuurgrond ten behoeve van huizenbouw, 
wegenaanleg en terreinen voor recreatie en werk, kwam hij tot de stelling dat 
de landaanwinst van de Noordoostpolder in 10 a 15 jaar teniet zou worden 
gedaan door de bevolkingsgroei. De Zuiderzeewerken konden nooit het 
bevolkingsprobleem van Nederland oplossen. In de Noordoostpolder zou er 
hoogstens plaats kunnen zijn voor 30.000 a 40.000 mensen; in de overige 
polders ca. 150.000. Hij vond het derhalve onjuist, indien werd gedaan alsof 
in de nieuwe polders de oplossing lag voor alle problemen: "Dat is verkeerd; 
het kweekt op den duur ontevredenheid." Voor de Nederlanders, vooral op 
de dichtbevolkte zandstreken, bood de inpoldering geen enkele oplossing. "Er 
is bijvoorbeeld geen sprake van, dat het kleine-boeren-probleem zijn oplossing 
zou kunnen vinden door een voortgezette snelle inpoldering van het IJssel
meer", aldus Vondeling. Dat lag volgens hem ook aan de wijze van kolonisa
tie, waarbij voorshands alleen grote bedrijven waren voorzien. Juist om 
onverantwoord optimisme over de kansen in de nieuwe polder voor veel 
mensen tegen te gaan vond Vondeling het wenselijk dat de regering duidelijk
heid verschafte over de richtlijnen voor de kolonisatie van de Noordoostpol
der. Kortom: Vondeling was geen tegenstander van de Zuiderzeewerken, 
integendeel, maar hij wenste allerlei verwachtingen bij een (versnelde) algehele 
ontginning van deze polder en de aanleg van de andere IJsselmeerpolders te 
temperen.230 Het was in zoverre aan dovemansoren gezegd, dat het Kamerlid 
Van Dis (SGP), wiens achterban van Zeeland tot Drente juist te maken had 
met het fenomeen van het door kinderrijkdom vaak veroorzaakte kleine- 
boeren-probleem (zie Band B, pp. 1550-1556), een pleidooi hield voor het 
scheppen van een behoorlijk percentage kleine bedrijven, waardoor veel 
gezinnen zich in de nieuwe polder zouden vestigen en de ontginning ervan 
werd bespoedigd: "De Minister late zich daarom niet door de tegenstanders 
van het kleine boerenbedrijf weerhouden."231
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Vos heeft in zijn antwoord zich allereerst gehaast aansluiting te zoeken bij 
de woorden van Vondeling over de algemene aspecten van de inpoldering: 
alleen sterke industrialisatie en emigratie konden oplossingen bieden voor de 
bevolkingsgroei van het land. Deze, van Vondeling overgenomen, scepsis 
beheerste het antwoord van Vos op de verschillende voorstellen tot versnelling 
van de ontginning van de Noordoostpolder. Zo zag hij niet veel in een comple
te wijziging van de organisatie bij de inpoldering en ontginning van nieuwe 
polders in het IJsselmeer. De kolonisatie van de polder moest, zo betoogde 
Vos, verder ordelijk verlopen, omdat anders sociaal volledig ongewenste en 
onmogelijke toestanden onder ogen moesten worden gezien. Dat het gebrek 
aan onderdak door de schaarste aan hout een factor van betekenis was bij de 
inzet van landarbeiders onderstreepte de minister nogmaals. Maar in meer 
aandacht voor de culturele verzorging van deze arbeiders als factor bij de 
ontginning van de polder -  anders dan al werd gedaan via de (verzuilde) 
commissie voor culturele zorg voor deze arbeiders - ,  bijvoorbeeld door de 
bevordering van het lezen en studeren, zag hij niet veel. Hij had de indruk 
dat de ettelijke duizenden arbeiders "niet allemaal studeren en ook niet 
allemaal lezen". Vos deelde mee dat voorbereidingen werden getroffen voor 
het uitgifteplan van de polder. Bij voorbaat zei de minister dat hij niets zag 
in het opnieuw uitgeven van zeer kleine bedrijven. Basis moest volgens hem 
zijn het economisch rendabele bedrijf, vanaf 12 ha.. Suggesties als door Van 
der Weijden gedaan zouden, zo zei de minister toe, nader worden bestudeerd 
en mogelijk met het bekend worden van het uitgifteplan ten dele worden 
beantwoord. Meer dan dat plan kon Vos als wapen in de strijd voor de 
ontginning van de polder nog niet noemen. De Tweede Kamer heeft het hierbij 
gelaten.232

Ook de Eerste Kamer toonde zich verontrust over de trage exploitatie van 
de Noordoostpolder. Sommige senatoren bepleitten de verkoop van grond en 
anderen de bevordering van het tuinbouwbedrijf, alsook van het kleine 
boerenbedrijf, dit laatste ook om te voorkomen dat de tegenstelling in econo
mische posities tussen een aantal welgestelde grote boeren en de landarbeiders 
zouden worden aangescherpt. Het Eerste Kamerlid Zegering Hadders (PvdV) 
begreep wel, naar hij zei bij de openbare behandeling van de begrotingen van 
het Zuiderzeefonds voor 1946 en 1947 op 25 februari 1947, dat de regering op 
dat moment nog niet wilde overgaan tot de verkoop van grond, maar hij wilde 
wel het standpunt van de regering over deze kwestie weten. Hem was er veel 
aan gelegen de ontginning van de polder te bevorderen, bijvoorbeeld door veel 
minder eisen te stellen en de pioniers onder de boeren de ruimte te gunnen. 
Mr. W. Rip (ARP), secretaris van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond in 
Nederland en voorzitter van de Bond van Christelijke Jonge Boeren- en 
Tuindersorganisaties in Nederland, wenste zo snel mogelijke uitgifte van de 
gronden in de Noordoostpolder ten behoeve van particuliere exploitatie, met 
een voorkeursrecht voor de pionierwerkers in de polder, zonder al te veel 
betutteling: "De indruk mag niet gewekt worden dat dat nieuwe land moet
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worden beschouwd als heilig land, waaruit een jonge, initiatiefnemende boer 
eigenlijk moet worden geweerd, althans aan banden gelegd en waar geen 
politieke delinquenten mogen werken, omdat het dan de vorm zou krijgen van 
een strafkolonie." Alles moest, naar Rip betoogde, worden gedaan de polder 
te ontginnen, des te noodzakelijker in een land "als het onze, dat zijn brood
graan moet vermengen met buitenlands maismeel". In zijn antwoord aan de 
Eerste Kamer heeft Vos vastgehouden aan de stelling dat met het oog op een 
goed geleide kolonisatie van het gebied de gronden voorshands in tijdpacht 
zouden worden uitgegeven. Over verkoop van gronden moest naar zijn 
mening in de toekomst maar worden beslist. De ontginning van de polder kon 
volgens Vos niet worden versneld: materiaal en arbeidskrachten ontbraken. 
De minister hield vast aan een ordelijke kolonisatie: "Ik ben niet van plan ... 
van de Noordoostpolder een Wild-West te maken." Daarbij was naar zijn 
getuigenis geen perfectionisme in het geding, maar wel de zorg, "dat wij niet 
nog meer naar beneden gaan in sociale omstandigheden en in de vooruitzich
ten van de mensen, die daar op het ogenblik werken en wonen". Dat beteken
de derhalve uitgifte van grond in een geregeld tempo en staatsexploitatie in 
de eerste fase om in een tijd van materiaal- en machineschaarste een goed 
overzicht van het totaal te behouden, aldus de minister. Dat de pioniers 
bijzondere rechten hadden stond voor Vos buiten kijf.233

Bij de behandeling van de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1948 kon 
van de kant van de regering in de Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer een wat optimistischer beeld van de ontginning van de Noordoostpol
der worden geschetst dan een jaar eerder. In 1947 was toch nog 7.000 ha. 
ontgonnen; voor 1948 zou ca. 5.000 ha. worden ontgonnen. De werkzaamheden 
waren afhankelijk van de levering van drainagebuizen. Het tekort aan arbeids
krachten was grotendeels opgelost -  er werkten ook 345 politieke delinquenten 
in de polder vooral ook door een hogere arbeidsproduktie (mechanisatie). 
De uitgifte van grond moest wel gelijke tred houden met levering van mate
riaal en dergelijke. De minister wilde geen automatische voorkeur laten gelden 
voor de verpachting aan jonge boeren, die al een jaar in de polder hadden 
gewerkt (pioniers). Het voorlopig uitgifteplan dat door de minister van 
Financiën in overleg met zijn collega's van Landbouw en van Verkeer en 
Waterstaat was opgesteld, voorzag in de stichting van 1.672 boerenbedrijven, 
in grootte variërend van 12 tot 48 ha., waarbij de grote bedrijven, die de 
minste hoeveelheid bouwmateriaal (voor de opstallen) vergden, het eerst 
zouden worden uitgegeven. Grond zou worden gereserveerd voor het stichten 
van tuinbouwbedrijven, waarop nogal wat Kamerleden van rechts tot uiterst 
links hadden aangedrongen, zij het zeer beperkt en selectief om de belangen 
op het "oude land" niet te schaden, want ook daarom hadden weer andere 
Kamerleden gevraagd. Afgezien van de staatsexploitatie in de eerste (pio
niersfase was ook gedacht aan staatsexploitatie (2.000 a 3.000 ha.) in meer 
blijvende vorm om produktiemogelijkheden en bedrijfsuitkomsten te testen. 
Evenals het geval was bij de kandidaten voor het boeren- en tuinbouwbedrijf
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in de polder, zouden ook de middenstanders zorgvuldig worden geselecteerd. 
Daarbij zou, zoals gebruikelijk, niet alleen worden gelet op vakbekwaamheid 
en financiële geschiktheid, maar ook op een juiste verhouding in de geloofs
overtuigingen.234

Hoewel met het voorlopig uitgifteplan voor de Noordoostpolder en met de 
stand van de ontginning van deze polder minister Vos moet hebben gehoopt 
veel klachten over de voortgang in dit deel van de Zuiderzeewerken te kunnen 
wegnemen, bleek dat de Tweede Kamer druk op de ketel wenste te houden. 
B.A.A. Engelbertink (KVP), oud-hoofd van een katholieke lagere landbouw
school en lid van de Provinciale Staten van Overijssel, drong op 20 januari
1948 in deze Kamer nogmaals aan op bespoediging van de openlegging van 
de Noordoostpolder en op voorrang voor de pioniers bij de uitgifte van 
gronden voor exploitatie: de polder moest als nationaal bezit ten spoedigste 
dienstbaar zijn aan de produktie van voedsel voor het Nederlandse volk, waar 
dit volk rantsoenverlagingen in 1947 had moeten incasseren (zie in dit boek 
Band B, hoofdstuk VII, par. Il.a, pp. 1537-1538). Maar dit Kamerlid wenste de 
exploitatie ook te zien als middel om de bevolkingsdruk op het platteland te 
verlichten: "Wil men de Noordoostpolder werkelijk geheel harmonisch opbou
wen, zoals de directie zich ten aanzien van de leeftijd reeds voorstelt, dan zal 
dit ook moeten geschieden ten aanzien van de grootte van de bedrijven en dan 
zal men niet angstvallig elk klein bedrijf moeten weren." De sociale differentia
tie zou er volgens hem mee gediend zijn. Dat de overheid een flink deel van 
de polder wilde reserveren voor blijvende staatsexploitatie achtte hij onjuist. 
In zijn pleidooi voor een uitgifteplan, waarbinnen meer rekening werd gehou
den met het kleine-boeren-probleem, werd hij bijgevallen door het CPN- 
Kamerlid Borst. Hij vond dat er te hoge financiële eisen werden gesteld, 
waardoor kleine boeren niet aan de bak kwamen. Bovendien vond hij dat 
bedrijfsgebouwen en machines best gezamenlijk door een aantal boeren 
konden worden gebruikt. Waar een wil is, is een weg. Het polderland moest 
hoe dan ook snel in cultuur worden gebracht, aldus Borst. Ook De Ruiter 
(CHU) wenste bespoediging in de exploitatie van de Noordoostpolder, waar
voor de verhuur van grond aan landbouwers in de randgemeenten, zolang 
er niet voldoende kon worden gebouwd, een tijdelijke stap voorwaarts kon 
zijn. De reservering voor de proefbedrijven kwam hem overigens te groot 
voor: op die grond konden ettelijke particulieren worden gevestigd. Het 
liberale Kamerlid F. den Hartog, eerder beschreven als een man van de 
praktijk (oud-boer) en bestuurder op landbouwgebied (onder meer voorzitter 
van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw) (zie Band B, p. 1595), had 
alle begrip voor de problemen die men bij de ontginning van de nieuwe 
polder ondervond, maar hij bleef er bij dat alles in het werk moest worden 
gesteld om de cultuurgrond ten snelste te verpachten. Vanzelfsprekend wenste 
Vondeling (PvdA) een lovend woord uit te spreken voor de voortgang in de 
ontginning van de Noordoostpolder. Anders dan de meeste woordvoerders 
bij dit begrotingsdebat wenste hij juist te waarschuwen voor de vestiging van
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zoveel mogelijk zelfstandige boeren in de polder: het kleine bedrijf zou met 
veel te hoge kosten uitkomen door de vaste lasten per bedrijf (gebouwen; 
machines).235

Minister Vos had dan wel als douceurtje voor de Kamer de mededeling dat 
in 1947 vermoedelijk 2.000 ha. meer ontgonnen was dan in de Memorie van 
Antwoord was aangegeven, maar verder had hij weinig te bieden. Hij wenste 
geen toezeggingen voor een versnelling in de ontginning te doen, "die ik in 
verband met de positie van de bouwmaterialen niet gestand zou kunnen 
doen". Het was naar zijn oordeel immers noodzakelijk, juist ook voor de 
pioniers, dat de grond goed gedraineerd werd. Van de (voorlopige) staatsex
ploitatie als fase vooraf wenste de minister evenmin, vanwege de tekorten aan 
bouwmateriaal en machines, afstand te doen. Ook wilde de minister geen 
toezeggingen doen jegens de pioniers om voor verpachting in aanmerking te 
komen. Inzake de grootte van de bedrijven kwam de minister de voorstanders 
van het kleinere bedrijf ietwat tegemoet. Hij bepleitte een middenweg, waarbij 
enerzijds "landbouwpauperisme" werd voorkomen, anderzijds een groot 
aantal werkers kon worden opgenomen. De staatsbedrijven zag de minister 
niet alleen als proefbedrijven, vooral voor de toepassing van mechanisering 
in de landbouw, maar als middel om landarbeiders die geen kapitaal hadden 
en geen risico's konden of wilden nemen gelegenheid te geven een bedrijf uit 
te oefenen. Daarmee zou volgens hem ook de discussie over de exploitatie
vorm in de landbouw -  de "eigen boer", de pachtboer en de zetboer (voor 
rekening en risico van staat of particulier) -  gediend kunnen zijn. De argumen
tatie van minister Vos had indruk gemaakt: juist uit rechts-oppositionele rijen 
klonken er in tweede termijn waarderende woorden voor het antwoord van 
de minister (De Ruiter CHU; Van der Zaal ARP). Vos had zich dit onderwerp 
goed eigen gemaakt en nagelaten dit terrein met socialistische stokpaarden te 
berijden. Zijn gedecideerdheid moet de indruk hebben gewekt dat hij met hart 
en ziel het werk aan de Noordoostpolder zou bevorderen, al zou dat nog 
maar, naar iedereen kon weten, in dit kabinet voor een korte tijd zijn (de 
herziening van de Grondwet met de daarbij voorgeschreven ontbinding van 
de Kamers en een nieuwe kabinetsformatie stonden voor de deur). De Tweede 
Kamer aanvaardde de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1948 verder 
zonder hoofdelijke stemming.236 De Eerste Kamer, waar schriftelijk nog wel 
werd geklaagd over het tempo in de ontginning van de Noordoostpolder en 
over het voorlopig uitgifteplan voor deze polder, deed dit na een uiterst kort 
debat eveneens. Van belang was dat Vos schriftelijk had verklaard dat de 
opbouw van de polder "allerminst uitsluitend economisch" werd bezien. 
Daarmee liet hij ruimte voor de denkbeelden, die met name bij de KVP en 
delen van de oppositie leefden over de inrichting van de polder (het kleine- 
boeren-probleem), zonder dat dit ernstige consequenties had voor het beleid 
bij de ontginning van de Noordoostpolder.237
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Kijkje in het nog lege drooggevallen land van de Noordoostpolder bij Urk op 27 januari 1948, 
met een houten noodwoning voor een pioniersgezin. (Foto Spaamestad)
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De eerste resultaten van de ontginning van de Noordoostpolder worden -  met een truck uit 
de Amerikaanse oorlogsdump -  binnengehaald, fotografisch vastgelegd op 9 september 1948. 
(Foto Spaamestad)
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Voorlopig geen verdere Zuiderzeewerken?
In de Memorie van Toelichting op de begrotingen van het Zuiderzeefonds 

voor de jaren 1946 en 1947 had de verantwoordelijke minister gesteld dat de 
werkzaamheden voor de uitvoering van de Zuiderzeewerken voorlopig 
zouden worden beperkt tot herstel van in de oorlog aangerichte schade, tot 
het verrichten van in de oorlog achterwege gebleven onderhoud, tot het 
voltooien van de Noordoostpolder en tot het verrichten van enige studie ter 
zake van verdere inpolderingen. Verwacht werd dat het herstel van de oor
logsschade in het land zulke grote kapitalen zou vergen, dat soberheid betracht 
zou moeten worden ten aanzien van al datgene, wat nog uitstel kon gedogen. 
In de Toelichting werd kortweg gesteld: "Het zal ongetwijfeld nog vele jaren 
duren voor het land zover van zijn wonden is hersteld, dat een aanvang kan 
worden gemaakt met verdere inpolderingen."238 Het was een standpunt dat 
bij nogal wat leden van de Tweede Kamer blijkens het Voorlopig Verslag van 
14 november 1946 tot vraagtekens heeft geleid. De minister meende echter dat 
voor grote inpolderingswerken voorlopig geld, noch materieel, noch arbeids
krachten beschikbaar waren.239 Bij het Kamerdebat van 3 december 1946 
vroeg De Ruiter (CHU) of toch niet flink doorgewerkt kon worden aan de 
verdere inpoldering van de voormalige Zuiderzee. Tegenover de kosten stond 
straks immers het bezit van de staat, aldus dit Kamerlid. Volgens Van den 
Heuvel (ARP) gaf de regering de verkeerde prioriteit bij de kapitaalsuitgaven. 
Borst (CPN) was van mening dat voorkomen moest worden dat duizenden 
jonge boeren moesten emigreren, omdat er in eigen land geen perspectieven 
meer waren. Het Kamerlid J. Groen (KVP), vooraanstaand lid van het "groene 
front" in de Tweede Kamer (zie Band B, pp. 1596-1597), had met teleurstelling 
kennis genomen van het standpunt van de minister. Hij zag de bezwaren wel 
tegen verdere inpoldering op dat moment, maar achtte het toch gewenst dat 
het werk niet pas werd aangepakt als alle oorlogsschade hersteld was: "Wij 
zullen hier jaarlijks op terugkomen, want wij achten het scheppen van cultuur
grond een van de grootste belangen, niet alleen voor de landbouwers, doch 
voor het gehele volk." De PvdA-fractie had al in het Voorlopig Verslag laten 
aantekenen het met de argumenten van de minister eens te zijn. Vondeling 
(PvdA) kon in zijn Kamerrede over het Zuiderzeefonds daaraan alleen nog 
maar zijn scepsis over het effect van al die inpolderingen voor het probleem 
van de "landhonger" van jonge boeren en voor het bevolkingsprobleem 
toevoegen. Minister Vos bleef erbij dat de wederopbouw van het land prioriteit 
moest hebben, waardoor enkele werken, die pas in de verre toekomst hun nut 
voor het land zouden afwerpen, met enige jaren moesten worden vertraagd. 
Als oud-propagandist van overheidsbestedingen ter demping van de conjunc
tuurgolven (Plan van de Arbeid) betoogde hij dat het inpolderingswerk van 
pas kwam, wanneer er een conjunctuuromslag zou komen. Hij verwachtte 
bovendien dat dan ook, door meer inzet van materieel, de inpoldering veel 
sneller kon verlopen.240 Tegenover de bezwaren in de Eerste Kamer tegen 
het voornemen het verdere inpolderingswerk voorlopig te staken, zoals die
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schriftelijk waren geuit, heeft de verantwoordelijke bewindsman dezelfde 
argumenten gehanteerd.241

De nood van het land, die in de loop van 1947 door het deviezengebrek was 
aangescherpt (zie hierover in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. V.l-3, alsook 
hoofdstuk VII, par. ILa), heeft ervoor gezorgd dat in de Tweede Kamer een 
brede stroming, waaronder de fractie van de KVP, bij de behandeling van de 
begroting van het Zuiderzeefonds voor 1948 van oordeel was dat verdere 
inpoldering zo spoedig mogelijk weer ter hand moest worden genomen. Jonge 
boeren zochten cultuurgrond; de voedselvoorziening van het land moest 
minder afhankelijk worden van het buitenland (deviezenbesparingen). De 
minister was echter van oordeel dat de argumenten tegen verdere inpoldering 
op dat moment, zoals een jaar eerder aangevoerd, nog steeds hun gelding 
hadden. Bovendien moesten er, naar hij meedeelde, nadere beslissingen 
worden genomen over de prioriteit bij de verdere inpolderingen.242 Engelber- 
tink (KVP) drong er bij de behandeling van de begroting van het Zuiderzee
fonds voor 1948 in de Tweede Kamer op 20 januari 1948 op aan dat die 
beslissingen ten spoedigste moesten worden genomen en het werk aangepakt: 
"De economische en sociale belangen van ons volk vorderen m.i. met klem, 
dat aan deze inpolderingen zo snel mogelijk wordt gewerkt." Hij wilde 
aanvaarden dat materiaalschaarste en het gebrek aan arbeidskrachten het 
tempo konden vertragen, maar die schaarste en dat gebrek mochten geen 
oorzaak zijn van uitstel van dit belangrijke werk. De Ruiter (CHU) zei het hem 
na. Bovendien wees hij er op dat de overheid wel geld over had voor de KLM 
(zie in dit hoofdstuk, par. II.d.2). Hij had met het oog op de aangekondigde 
opstelling van een staatsbalans (zie in dit boek Band B, hoofdstuk IV, par. I.2.c, 
p. 874) nog een ander argument: "Onze kredietwaardigheid zal bij inpoldering 
welvaren, omdat de Nederlandse Staat een groot positief bezit krijgt tegenover 
de enorme schuldenlast." Ook Van der Zaal (ARP) wenste hervatting van de 
werkzaamheden voor de inpolderingen: de kosten zouden later royaal worden 
terugverdiend (besparing op deviezen voor import van graan). Bovendien kon 
volgens dit Kamerlid aldus de noodgedwongen emigratie van "flinke jonge 
mannen" worden voorkomen. De liberaal Den Hartog hamerde eveneens op 
dat door het Kamerlid Borst in 1946 aangesneden punt: voorkomen moest 
worden dat "gezonde volkskracht" alleen maar kon emigreren. Borst zelf 
hanteerde naast het argument uit 1946 nog een ander: voorkomen moest 
worden dat het land afhankelijk werd van voedselprodukten uit het buitenland 
(Amerika). Aan de inpoldering in de voormalige Zuiderzee was het geld zijns 
inziens in ieder geval beter besteed dan aan koloniale avonturen. Zelfs Vonde
ling (PvdA) was niet overtuigd door de argumenten van de minister om de 
Zuiderzeewerken verder uit te stellen. De indijkingen vergden volgens hem 
helemaal niet zoveel arbeidskrachten als de minister vaagweg had gesteld. Hij 
vond het dan ook tijd worden dat de regering nauwkeurige becijferingen 
voorlegde en een urgentieschema voor de inpolderingen opstelde. In zijn 
antwoord bleef minister Vos bij zijn eerdere stellingen. In de economie ging
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het in zijn analyse altijd om de vraag of men zich moest richten op direct 
produktieve zaken, die op korte termijn positief effect hebben in veel gevallen, 
of op zaken die pas op langere termijn verbetering geven. Bovendien was hij 
ervan overtuigd dat een aanpak van de verdere inpolderingen op een laag pitje 
kostbaar kon zijn, want weinig efficiënt. Aan de plannen tot inpoldering werd 
zonder meer vastgehouden, zo betoogde de minister. Ook Vos was overtuigd 
van de noodzaak meer cultuurgrond te winnen: 'Tk zie met grote bezorgdheid 
de zeer sterke bevolkingsuitbreiding in ons land tegemoet/' Voor een deel kon 
die groei door de industrie worden opgevangen, al tekende hij daarbij aan "dat 
ons land zich in dit opzicht zal moeten hoeden voor een te grote eenzijdigheid 
met betrekking tot de industriële ontwikkeling". De land- en tuinbouw moes
ten in de visie van Vos derhalve hun plaats naast de industrie als middel van 
bestaan behouden. Voorlopig zou het werk voor de verdere inpolderingen in 
de voormalige Zuiderzee volgens hem echter beperkt moeten blijven tot enige 
studie.243

Uit die studie vloeide het plan voort om de grote Zuidoostpolder, Flevo
land, in twee gedeelten in te polderen door de aanleg van de Knardijk. Welis
waar zouden hierdoor extra kosten worden gemaakt, maar was het langs deze 
weg mogelijk het werk geleidelijk en in gedeelten aan te pakken, zoals de 
politiek dat ook wenste. Doordat uit de tegenwaardegelden van de Marshall
hulp geld beschikbaar werd gesteld, kon het werk aan de inpoldering van 
Oostelijk Flevoland in juni 1950 worden begonnen. De bedijking van Oostelijk 
Flevoland zou ruim zes jaar vergen. De bedijking van Zuidelijk Flevoland 
volgde tussen 1959-1967, nadat het werk aan de Markerwaard (1957-1959) was 
gestaakt ten gevolge van een politieke beslissing (zorg om de rijksuitgaven bij 
de droogmaking van de veel grotere Markerwaard). Uiteindelijk is van de 
drooglegging van de Markerwaard, wederom op politieke gronden (behoud 
zoetwatermeer bij een geringere agrarische druk), voorlopig afgezien.244
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AAN TEKEN IN GEN

1 Organisatie van het departement ontleend aan: Staatsalmanak, jaargangen 1946-1949; G.A.L. 
M. Brabers, G.C.J.J. Ottenheijm, Wordingsgeschiedenis en ontxoikkeling van het Departement van 
Verkeer en Waterstaat, 's-Gravenhage 1975 (uitgave Departement van Verkeer en Waterstaat). 
Voor het gegeven over de United Maritime Authority en de voortzetting van de taken 
daarvan door het d.g. van de Scheepvaart zij verwezen naar: P.J. Bouman, Behouden vaart 
1905-1955. Een halve eeuw scheepvaart. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van Van Nievelt, 
Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij N.V. te Rotterdam, Rotterdam 1955, p. 152. Voor 
de gegevens over Rijkswaterstaat en de diverse onder de d.g. van Rijkswaterstaat vallende 
diensten zij verwezen naar: A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, 
Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989, Zutphen 
1991, hfdst. VII; alsook naar G.P. van de Ven (red.), Leefbaar laagland. Geschiedenis van de 
waterbeheersing en landaanwinning in Nederland, Utrecht 1993, speciaal de bijdrage van de 
redacteur over De Rijkswaterstaat 1900-heden, pp. 165-168. Personeelssterkte van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat (juli 1947) ontleend aan: Verloop van de personeelssterkte 
van het burgerlijk Rijkspersoneel, opgenomen in: Nota betreffende de toestand van 's Rijks 
financiën, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen A, 600, p. 5.

2 J. Bosmans, lemma Hendrik (Hein) Vos, in: J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek van 
Nederland, dl. II, Amsterdam 1985, pp. 593-595; alsook in dit boek, Band A, hoofdstuk I, 
par. III.c, pp. 167-168. Voor Aar van de Werfhorst: Ad Fransen, Een schrijver verdwaald, in: 
HP/De Tijd, 4 februari 1994, pp. 70-71.

3 Zie het wetsontwerp tot verlenging van de geldigheidsduur van de Buitengewone Haven
wet 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 360.1-3, ingediend op 27 november 1946. De 
genoemde overwegingen bij de regering voor het achter de hand houden van de Buitenge
wone Havenwet 1946 zijn ontleend aan de Memorie van Toelichting bij wetsontwerp nr. 
360. Het afhandelingsonderzoek door de Tweede Kamer gaf geen aanleiding tot het maken 
van opmerkingen (HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 360.4, vastgesteld 10 december 1946). De 
Tweede Kamer nam op 13 december 1946 het wetsontwerp zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aan (p. 824 I). De Eerste Kamer zag eveneens geen reden tot het 
uitbrengen van een schriftelijk verslag op dit wetsontwerp, dat door de senaat op 27 
december 1946 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard (p.
115 I).
In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 28 januari 1948 op het wetsontwerp 
tot verlenging van de geldigheidsduur van de Buitengewone Havenwet 1946 (HTK 1947- 
1948 Bijlagen, nr. 680.1-4) werd teleurstelling uitgesproken over het feit, dat herhaaldelijk 
wetten, welke een voorlopige regeling inhielden en met het oog daarop slechts voor een 
beperkte tijd geldig waren, steeds moesten worden verlengd, omdat de definitieve regeling 
niet binnen de gestelde termijn gereed was. In zijn antwoord (HTK 1947-1948 Bijlagen, nr.
680.5, d.d. 26 januari 1948) verwachtte de minister van Verkeer en Waterstaat "dat een 
nieuw ontwerp binnenkort aanhangig zal kunnen worden gemaakt". Op 27 januari 1948 
heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard (p. 1202 II). De Eerste Kamer bracht geen Verslag uit over dit wetsont
werp en aanvaardde het op 10 februari 1948 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming (p. 86 I).
In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 2 februari 1949 op het derde wetsont
werp tot verlenging van de geldigheidsduur van de Buitengewone Havenwet 1946 (HTK 
1948-1949 Bijlagen, nr. 1081.1-4) werd geklaagd over de late indiening (op 20 december 
1948) van het wetsontwerp kort voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de
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Buitengewone Havenwet 1946. De minister zag zich genoopt dit feit in zijn antwoord te 
betreuren (HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1081.5, d.d. 9 februari 1949). De Tweede Kamer 
heeft op 9 februari 1949 het wetsontwerp zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard (p. 1233 II), evenzo de Eerste Kamer op 23 februari 1949 (p. 140 I). 
Begrote uitgaven ministerie van Verkeer (met Waterstaat) 1946-1948:

1948
122.965.295
109.075.000
232.040.295
Waterstaat (V. en W.): 
70.922.631
19.300.000 

(wederopbouw)
41.182.500 (investeringen 

kanalen-wegen) 
131.405.131 
363.445.426

Gewone dienst: 
Buitengewone dienst: 
Gehele dienst: 
Waterstaat (O.W. en W.) 
Gewone dienst: 
Buitengewone dienst:

Totaal:
Eindtotaal:

1946
82.491.217 
149. 014.800 
231.506.017

53.549.707
53.418.700

106.968.407
338.474.424

1947
42.492.208
90.649.450 
133.141.658

58.705.450 
41.482.750

100.188.708
233.330.366

Ad begroting V. (en W.) over 1946 (bijgesteld ontwerp):
Het Staatsbedrijf van de PTT ontving een uitkering wegens nadelig saldo over het jaar 1946 
ten bedrage van 17.047.000 gulden (Gewone dienst) en een uitkering wegens verstrekking 
van kapitaal over het jaar 1946 ten bedrage van 46.935.000 gulden (Buitengewone dienst). 
De Spoorwegen stonden voor 29.923.265 gulden (Gewone dienst) en 48.5 miljoen gulden 
wegens vergoeding voor in 1945 geleden bedrijfsschade ten gevolge van de spoorwegsta
king (Buitengewone dienst) geboekt.
Het Scheepvaartfonds stond voor 15.212.000 geboekt wegens uitkering ten bedrage van 
het nadelig saldo der lasten en baten van dat fonds over 1946. Dit bedrag is echter teniet 
gedaan door het saldo van het fonds over 1946 en de terugbetaling van de voorschotten 
door derden.

Ad begroting V. (en W.) over 1947:
Het Staatsbedrijf van de PTT ontving een uitkering wegens vertrekking van kapitaal over 
het jaar 1947 ten bedrage van 57.304.000 gulden (Buitengewone dienst).
De Spoorwegen stonden voor 16.296.000 gulden (Gewone dienst) geboekt wegens dekking 
van het tekort in het Spoorwegpensioenfonds (bijdrage voor 1947).
De luchtvaartterreinen stonden voor 15 miljoen gulden geboekt (Buitengewone dienst). 
De schadevergoedingen, voortvloeiende uit de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 
(Stbl. nr. 637) zijn over 1947 en afgesloten dienstjaren met een bedrag van 15 miljoen 
gulden (Buitengewone dienst) afgeboekt.

Ad begroting V. en W. over 1948:
De PTT-zaken vielen weer onder hfdst. IX.A van de Rijksbegroting. Onder dat hoofdstuk 
waren geen gelden meer uitgetrokken voor de kapitaalsinvestering van de PTT, daar 
gepoogd zou worden deze gelden uit eigen middelen of via de kapitaalmarkt te verkrijgen. 
De Spoorwegen stonden voor 22.608.099 gulden (Gewone dienst) geboekt, hoofdzakelijk 
wegens dekking van het tekort in het Spoorwegpensioenfonds (22.483.174) over 1947. 
De luchtvaartterreinen stonden voor 20 miljoen gulden geboekt (Buitengewone dienst). 
De schadevergoedingen, voortvloeiende uit de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 
(Stbl. nr. 637) zijn over 1948 en afgesloten dienstjaren met een bedrag van 20 miljoen 
gulden (Buitengewone dienst) afgeboekt.
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De personeelssterkte van Verkeer en Waterstaat ontiuikkelde zich als volgt:
1 jan. 1946: 3.316 (zonder Waterstaat)
1 jan. 1947: 7.179 (met Waterstaat)
raming 1948: 7.271 (met Waterstaat)

Cijfers over begrotingen ontleend aan hoofdstuk IX.B met Memorie van Toelichting van 
de Rijksbegrotingen 1946 (Gewijzigd ontwerp), 1947 en 1948, zie: HTK 1946-1947 en 1947- 
1948 Bijlagen A. Personeelssterkte van V. en W. over de jaren 1946-1948 ontleend aan: Nota 
betreffende de toestand van 's Rijks financiën, p. 5: Verloop van de personeelssterkte van 
het burgerlijk Rijkspersoneel, in: Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, stuknr. 600, HTK 
1947-1948 Bijlagen A.

5 Serrarens, TK 13 januari 1948, p. 1009 I.

6 Vos, TK 14 januari 1948, p. 1025.

7 De Tweede Kamer aanvaardde op 13 december 1946, p. 855 II, de wetsontwerpen tot 
vaststelling van de hoofdstukken IX B van de Rijksbegrotingen voor de dienstjaren 1946 
en 1947 zonder hoofdelijke stemming; evenzo de Eerste Kamer op 19 maart 1947 (p. 527 
I). Op 15 januari 1948 aanvaardde de Tweede Kamer het wetsontwerp tot vaststelling van 
hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 zonder hoofdelijke stemming 
(p. 1058 II); evenzo de Eerste Kamer op 7 april 1948 (p. 393 I).

8 H. Vos, Vijfjaren volkshuishouding, in: G. Ruygers (red.), Socialisme in de branding, Amster
dam 1952, pp. 89-152, citaat p. 130.

9 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op hoofdstuk IX.B van de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948, 2 december 1947, afd. VI, p. 7 1, in: HTK 1947-1948 Bijlagen A, Rijksbegro- 
ting 1948, 600.IX B.5; MR 5 jan. 1948, pt. 2.B.g.

10 Zie aantekening 8.

11 MR 10 mei 1948, pt. 5.

12 De gegevens over de verkeersontwikkeling in Nederland in de periode 1945-1948 zijn 
ontleend aan de pers uit de periode 1946-1948, Keesings Historisch Archief 1945-1948, de 
Memories van Antwoord door de minister van Verkeer (en Waterstaat) aan de Kamers naar 
aanleiding van de behandeling van hoofdstuk IX.B Verkeer (en Waterstaat) van de 
Rijksbegrotingen 1946,1947 en 1948, alsook aan Th.M.B. van Marle, Het binnmlands vervoer 
na de bevrijding van 1944/45-1952, 's-Gravenhage 1953 (Van Marle was oud-inspecteur- 
generaal van het Verkeer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat). Voor de gegevens 
over de zeescheepvaart zij verwezen naar: Wij varen weer!, Amsterdam 1946; Bouman, 
Behouden vaart 1905-1955. Een halve eemo Scheepvaart. Voor een schets van de werkzaamhe
den van Rijkswaterstaat in de betrokken periode is gebruik gemaakt van de Memorie van 
Antwoord door de minister van Openbare Werken en Wederopbouw a.i. (Vos) aan de 
Tweede Kamernaar aanleiding van de behandeling van hoofdstuk IX.A van de Rijksbegro
tingen 1946-1947; voor 1948 zij verwezen naar de genoemde Memorie van Antwoord, 
behorend bij hoofdstuk IX.B van de Rijksbegroting 1948, aan de Tweede Kamer.

13 Ontleend aan REA, 18 dec. 1946, pt. 3: Uiteenzetting van ir. W. Hupkes, president-directeur 
van de NV Nederlandsche Spoorwegen. Hupkes zou met ingang van 1 januari 1947 
aftreden als president-directeur.

14 Voor de gegevens over de situatie van de Nederlandse Spoorwegen kort na de oorlog zij 
verwezen naar KHA 1946-1948 en naar: L.J.P. Albers, J.C. de Jongh, Van stoom naar nieuwe 
stijl. 25 Jaar spoonoegontwikkeling in Nederland, Amsterdam 1971 (2), hfdst.: 1945-1947 Het 
voorlopig herstel; 1948-1952 Definitief herstel en wederopbomo. Zie ook: Bommelse spoorbrug een 
monument voor ir. Hupkes, in: De Volkskrant, 11 januari 1947, p. 1. Voor ir. W. Hupkes: A.J. 
Veenendaal jr., lemma Willem Hupkes, in: J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek van

4212



Aantekeningen

Nederland, dl. III, 's-Gravenhage 1989, pp. 279-281. Voor een schets van de positie van de 
spoorwegen in overheidshanden zij verwezen naar: H.J. de Ru, Staatsbedrijven en staats
deelnemingen. Juridische aspecten en de gevolgen daarvan voor het economische beleid, Nijmegen 
1981 (diss. Utrecht), II.5.2.c: Incidentele deelnemingen in de jaren dertig, pp. 40-41.

15 Voor de gegevens over de ontwikkeling van en problemen met het verkeer zij verwezen 
naar de in aantekening 12 genoemde bronnen daarvoor. Vermeld zij dat het geruchtencir
cuit wilde dat de Haagse heren zichzelf en hun familie en vrienden aan de nodige 
vervoersmiddelen hielpen. Zo werd voor de rechtbank in Arnhem bij een zaak tegen een 
corrupte toewijzingsambtenaar (van vervoermiddelen) door de advocaat als verzachtende 
omstandigheid aangevoerd dat de verdachte zich pas had laten omkopen, nadat hij had 
bemerkt dat van een aantal beschikbare Buicks er een gegeven moest worden aan de broer 
van minister Vos, chirurg te Warnsveld, die niet eens een auto zou hebben aangevraagd. 
Het liberale Tweede Kamerlid Hacke heeft op 31 maart 1948 hierover schriftelijke vragen 
gesteld. Vos heeft met klem geantwoord dat de betrokken toewijzing -  waarvoor een 
normale aanvraag uitgangspunt was -  ambtelijk zonder enige bemoeienis zijnerzijds naar 
de geldende maatstaven was afgehandeld. De toewijzing van de betrokken auto was 
derhalve correct geschied; soortgelijke (zware) automobielen waren ook in gelijke omstan
digheden in hetzelfde tijdvak aan andere artsen toegewezen. Vos verwees derhalve de 
mededelingen van de advocaat naar het rijk der fabels, zoals de bewering dat een ambte
naar die kritiek zou hebben gehad op deze zogenaamde bevoordeling uit Den Haag zou 
zijn ontslagen. Zie: Vragen van de heer Hacke i.v.m. uitlatingen van een verdediger voor 
de Arnhemse rechtbank inzake de toewijzing van auto's (ingezonden 31 maart 1948), met 
antwoord van de heer Vos, minister van Verkeer en Waterstaat (ingezonden 3 april 1948), 
HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 126, p. 165 (vel 81). Voor de kwesties van de Rijnvaart en 
de intern-Duitse scheepvaart zij verwezen naar: Friso Wielenga, West-Duitsland: partner uit 
noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955, Utrecht 1989, hfdst. 5.4.1: Zeehavens en 
Rijnvaart.

16 Ontleend aan: René de Leeuw, KLM. De geschiedenis van de KLM vanaf 1919, Weesp 1984, 
p. 74; ook: H.A. Somberg, lemma Albert Plesman, in: J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek 
van Nederland, dl. II, Amsterdam 1985, pp. 427-429.

17 Gegevens over de KLM-ontwikkeling kort na 1945 ontleend aan: De Leeuw, KLM. De 
geschiedenis van de KLM vanaf 1919, hfdst. Terug naar de top, pp. 74-85.
De eerste KLM-ramp na de Wereldoorlog geschiedde op 14 november 1946, toen een 
Dakota van de KLM op de lijn Londen-Amsterdam op Schiphol neerstortte, waarbij alle 
inzittenden (26) omkwamen. Onder hen was de 36-jarige thesaurier-generaal van het 
ministerie van Financiën, dr. J. Ridder. Omdat het Rijk op dat moment nog geen reisver
zekering voor ambtenaren op dienstreis kende, heeft de minister van Financiën, Lieftinck, 
gemeend in dit geval een speciale voorziening voor de nagelaten betrekkingen van zijn 
ambtenaar te moeten treffen, hetgeen onder druk van de Algemene Rekenkamer en de 
Tweede Kamer in plaats van KB bij wet is geschied; tevens is met terugwerkende kracht 
vanaf 1 juni 1945 voor ambtenaren op dienstreis per vliegtuig een kapitaalsverzekering 
bij KB van 16 juni 1948 geregeld. Zie hierover in dit boek: Band C, hoofdstuk IX, par. IV.d: 
Het budgetrecht van het parlement aangetast (biografie dr. J. Ridder in de bijbehorende 
aantekening 27). Een tweede na-oorlogse ramp trof de KLM, toen op 26 januari 1947 kort 
na de start op het vliegveld Kastrup bij Kopenhagen een KLM-Dakota tegen de grond 
klapte, waarbij alle 22 inzittenden, onder wie prins Gustaaf Adolf van Zweden, het leven 
verloren. Berichtgeving over de KLM-ongelukken ontleend aan KHA 1946-1948 en aan De 
Leeuw, KLM. De geschiedenis van de KLM vanaf 1919, p. 81.
In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer, d.d. 30 juni 1947, op het wetsontwerp 
ter bevordering van het onderhouden van luchtdiensten door de KLM NV, HTK 1947-1947
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Bijlagen, nr. 491.9, p. 26 II, zijn aan de regering vragen gesteld over de veiligheid in het 
luchtverkeer; in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, d.d. 8 juli 1947, 
behorend bij genoemd wetsontwerp nr. 491 (nr. 10, p. 28 II), heeft de regering gemeld dat 
de vliegtuigrampen aanleiding hadden gegeven tot zeer ernstige onderzoeken, naar 
aanleiding waarvan technische en vliegtechnische maatregelen waren genomen.
In de loop van 1947 hadden de Nederlandse regering, de Nederlands-Indische regering, 
de KLM en de Kon. Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM) in beginsel 
overeenstemming bereikt over een regeling, waarbij de KLM de aandelen van de KNILM 
zou overnemen, het personeel van de KNILM zou overgaan in dienst van de KLM en het 
bedrijf van de KNILM in de Indische archipel door de KLM zou worden uitgeoefend voor 
rekening van het Nederlands-Indische Gouvernement, totdat een Federale Indonesische 
Luchtvaart Onderneming (FILO) tot stand zou zijn gekomen. In de toekomst zou het 
interinsulaire bedrijf door de FILO worden uitgeoefend; de KLM zou het internationale 
verkeer vanuit Batavia exploiteren. Zie: Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, 
d.d. 8 juli 1947, behorend bij het wetsontwerp ter bevordering van het onderhouden van 
luchtdiensten door de KLM NV, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 491.10, p. 27 II.

18 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op hoofdstuk IX.B van de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946 (en 1947), 20 november 1946, afd. X, in: HTK 1946-1947 Bijlagen A, Rijksbe
groting 1946 (en 1947), 2.IX B.7, p. 23 II; Memorie van Antwoord idem, 9 december 1946, 
afd. X , in: idem, 2.IX B.8, p. 36 II. Zie verder de Memorie van Toelichting voor hoofdstuk 
IX.B van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, in: HTK 1947-1948 Bijlagen A, 600.IX 
B.6, p. 28, ad art. 171.

19 Memorie van Antwoord, hoofdstuk IX B, Rijksbegroting 1947, d.d. 9 dec. 1946, HTK 1946- 
1947 Bijlagen A, stuknr. 8, p. 25 II.

20 Voor de inleiding op het debat in de Tweede Kamer over hoofdstuk IX B van de begrotin
gen 1946 en 1947 met betrekking tot de juridische context van de vervoersregelingen voor, 
onder en na de oorlog is gebruik gemaakt van: Th.M.B. van Marle, Overheidsbemoeienis met 
het vervoer, 's-Gravenhage 1946 (Van Marle was inspecteur-generaal van het Verkeer); idem, 
Het binnenlands vervoer na de bevrijding 1944/45-1952, 's-Gravenhage 1953; J.P.B. Tissot van 
Patot, Het concentratieverschijnsel in het binnenlands vervoerswezen. Een inleidende studie, 
Utrecht 1952 (Diss. Rotterdam); C.H. Schouten, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en 
binnenlands vervoerswezen, Alphen a.d. Rijn 1948 (Diss. Utrecht); M. Rooij (red.), Onderne
mend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959, Leiden 1959, pp. 210-266; C.H. Schouten, 
Het vervoerswezen, in: G.A. Poelje e.a., Nederlands bestuursrecht, III Economisch en sociaal 
bestuur, uitgave 1962, Alphen a.d. Rijn 1964, hfdst. A, Economisch bestuur, afd. V.
Het beleid van Vos geschetst aan de hand van de Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, 300 IX B.2, en van de Memorie van 
Antwoord, hoofdstuk IX B, Rijksbegroting 1947, d.d. 9 dec. 1946, HTK 1946-1947 bijlagen
A, stuknr. 8, Algemeene beschouwingen.
Gegevens over ATO-Van Gend en Loos ontleend aan W. Visser, 150 jaren Van Gend & Loos 
1796-1946, Utrecht 1946, spec. pp.59-78. Voor de voortzetting na de bevrijding van het 
saneringsbeleid inzake het personenvervoer over de weg (NS en haar dochter-busondeme- 
mingen) zie: Johan W.D. Jongma, Geschiedenis van het Nederlandse zvegvervoer, Drachten- 
Leeuwarden 1992, pp.114-118: Terug tot bijna niets.

21 Voor deze informatie over de keerzijde van het vergunningenstelsel en de praktijk bij de 
NS-dochterondememingen op het gebied van het passagiersvervoer over de weg ben ik 
de heer I. Hortensius, oud-directeur van de busmaatschappij de Zuid-Ooster, zeer erkente
lijk: hij stond mij een onderhoud toe in 1983. Met betrekking tot de massale voorziening 
van de busmaatschappijen in Nederland na de oorlog met Crossley-bussen, die tot het eind 
van de jaren vijftig het straatbeeld zouden beheersen, zij hier het volgende aangehaald.
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Al tijdens de Londense periode van de Nederlandse regering was uitgekeken naar 
busleveranciers die in grote omvang konden leveren om het vervoer na de bezetting op 
gang te brengen. De uitschakeling van Duitsland als leverancier en de onzekerheid over 
de mogelijkheid bij andere continentaal-Europese landen bestellingen te plaatsen -  waar 
trouwens eveneens een achterstand moest worden weggewerkt -  maakte een bestelling 
in Engeland voor de hand liggend. Zo is er derhalve bij Crossley een bestelling gedaan 
in een omvang van 1625 bussen, waarvan er in januari 1948 600 in bedrijf waren, 500 op 
chassis in Nederland werden opgebouwd en nog 525 moesten worden afgeleverd. Daar
naast waren ca. 2.000 bussen geïmporteerd of in Nederland gebouwd op ander chassis en 
met andere motor dan Crossley. Aldus minister Vos in de Eerste Kamer op 7 april 1948, 
p. 385. De Crossley's zijn vele jaren in gebruik geweest bij de dochtermaatschappijen van 
de NS en pas aan het eind van de jaren vijftig vervangen door de 1-mans bediende bussen 
met onderliggende in plaats van kop-geplaatste motor. De serie Engelse bussen had een 
afgescheiden bestuurderscabine en een aparte conducteur/-trice. Voor de problemen met 
de levering van deze bussen en met de praktijk van deze bussen -  Crossley had met dit 
naar Nederlandse specificaties gemaakte model geen ervaring -  wilde minister Vos blijkens 
zijn aangehaald betoog in de Eerste Kamer uiteraard geen verantwoording nemen: de 
bestelling was immers al in Londen geschied.

22 Voorlopig Verslag, hoofdstuk IX B, Rijksbegroting 1947, d.d. 20 november 1946, HTK 1946-
1947 Bijlagen A, stuknr. 7, p. 17.

23 Memorie van Antwoord, hfdst. IX B, Rijksbegroting 1947, 9 dec. 1946, HTK 1946-1947 
Bijlagen A, stuknr. 8, Algemeene beschouwingen.

24 Algera, TK 12 dec. 1946, pp. 815-818 I.

25 Krol, a.v., pp. 818-819 I; De Ruiter, idem, pp. 819-821.

26 Hacke, TK 13 dec. 1946, pp. 829-830.

27 Van Dis, a.v., pp. 836-837 I.

28 Koenen, a.v., pp. 833 11-834.

29 Schilthuis, a.v., pp. 830 11-833.
30 Posthumus, a.v., pp. 835-836 I. De samenstelling van de Commissie Vergunningen Perso

nenvervoer bij het aantreden van minister Vos was als volgt: prof.ir. H. van Breen (voorzit
ter), leden: mr. G.A. Diepenhorst; P.J.P. van der Steur; plv. lid ir. J. Zijderlaan. De commis
sie is vervolgens uitgebreid met ir. S.A. Posthumus en jhr.mr. J.Th.M. Smits van Oyen 
(leden).

31 Serrarens, a.v., pp. 824-826.
32 Aldus kan worden geconcludeerd uit de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling 

in de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp, dat de strekking had de 
Wet Autovervoer Personen (1939) gedeeltelijk te herstellen, zie in dit hoofdstuk, par. II.a.3.

33 Vos, TK 13 dec. 1946, pp. 837-840 I (alwaar citaat).

34 Vos, a.v., p. 839 I.

35 Vos, a.v., pp. 841 11-842.
36 Serrarens, a.v. pp. 843 11-844 I (alwaar indiening motie).

37 Schilthuis, a.v., p. 844 II; Vos, idem, p. 845 I.
38 Wagenaar, TK 16 dec. 1946, p. 858 II; Algera, idem, p. 859 I, alwaar eindstemming over 

de motie-Serrarens.
39 Voorlopig Verslag Eerste Kamer op hfdst. IX B, Rijksbegroting 1947, d.d. 7 februari 1947, 

HEK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 300 X B, Wegvervoer, Wet Autovervoer Personen; Memorie 
van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., idem, idem; Zegering Hadders, EK 18 maart
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1947, pp. 503-504; Kraayvanger, idem, pp. 505-507; Biewenga, idem, p. 510; Van Santen, 
idem, p. 508 II.

40 Vos, EK 19 maart 1947, pp. 521-522 I; idem, p. 526.

41 Zie het wetsontwerp tot het weder in werking doen treden van de Wet Gebruik Vervoer
middelen 1939 met bijbehorende Memorie van Toelichting, d.d. 24 augustus 1946, in: HTK
1946 II Bijlagen, nr. 267. Argumentatie voor invoering wet van 1939 verder ontleend aan 
de Memorie van Antwoord van 10 februari 1947 aan de Tweede Kamer met betrekking 
tot dit wetsontwerp, zie HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 267.5.

42 Memorie van Toelichting bij wetsontwerp nr. 267, a.w..

43 Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 267, HTK 1946-1947 Bijlagen, 
nr. 267.4, d.d. 15 oktober 1946.

44 Memorie van Antwoord van 10 februari 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 267.5.

45 Algera, TK 19 febr. 1947, pp. 1167-1168.

46 Korthals, a.v., pp. 1168 11-1170 I.

47 Kortenhorst, a.v., pp. 1170-1171 I.

48 Vos, a.v., pp. 1171-1172.

49 Behandeling amendement-Kortenhorst, a.v., pp. 1172 11-1173, alwaar eindstemming.

50 HEK 1946-1947 Bijlagen, nr. 267; EK 6 maart 1947, p. 479 I.

51 Wetsontwerp tot verlenging van de geldigheidsduur van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 
1939 met bijbehorende Memorie van Toelichting, d.d. 9 januari 1948, in: HTK 1947-1948 
Bijlagen, nr. 686.

52 Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 686, HTK 1947-1948 Bijlagen, 
nr. 686.4, d.d. 3 februari 1948. Het Voorlopig Verslag achtte de behandeling voldoende 
voorbereid en derhalve een Memorie van Antwoord overbodig. Wel werd gevraagd naar 
een overzicht van de maatregelen, die op grond van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 
waren genomen. In een Nota naar aanleiding van het Verslag van 13 februari 1948, stuknr.
686.5, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een overzicht gegeven van de maatrege
len, namelijk de inschrijvingsbeschikkingen sleepboten resp. binnenschepen I I 1946 en de 
aanmeldingsbeschikking binnenschepen I I 1946, alle van 8 november 1946 en afgekondigd 
in de Nederlandse Staatscourant van 22 november 1946, nr. 222. Deze beschikkingen waren 
met de wet van 1939 buiten werking getreden en moesten derhalve opnieuw in werking 
worden gesteld (voor de nieuwe verlenging onder III 1948). De bedoeling was om bij 
inschrijving verkregen gegevens volledig te houden; de aanmeldingsbeschikking was een 
aanvulling op het Binnenvaartbesluit-1941.

53 Zie TK 17 febr. 1948, p. 1470 II; EK 2 maart 1948, p. 224 I.

54 Bij de wet van 16 febr. 1949, Stbl. J 75, werd het besluit tot verlenging van de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939 (WGV) (17 dec. 1948, Stbl. I 558) tot en met 31 dec. 1949 
bevestigd (Kamerstukken 1948-1949 nr. 1101); bij de wet van 10 maart 1950, Stbl. K 72, 
werd het besluit tot verlenging van de WGV (6 dec. 1949, Stbl. J 532) tot en met 31 dec.
1950 bevestigd (Kamerstukken 1949-1950 nr. 1320); bij de wet van 1 juni 1951, Stbl. 199, 
werd het besluit tot verlenging van de WGV (8 nov. 1950, Stbl. K 490) tot en met 31 dec.
1951 bevestigd (Kamerstukken 1950-1951, nr. 2022); bij de wet van 26 maart 1952, Stbl. 
158, werd het besluit tot verlenging van de WGV (20 nov. 1951, nr. 13, Stbl. 492) tot en 
met 15 febr. bevestigd (Kamerstukken 1951-1952, nr. 2388); bij de wet van 2 dec. 1953, 
waarvoor het voorstel werd ingediend op 24 febr. 1953, werd het besluit tot verlenging 
van de WGV (31 jan. 1953, nr. 30, Stbl. 53) vanaf 16 febr. 1953 tot en met 15 febr. 1954 
bevestigd (Kamerstukken 1952-1954, nr. 2931; de Memorie van Toelichting op het 
wetsontwerp nr. 2931 geeft de verklaring, waarom ook na totstandkoming van de
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vervoerswetgeving na de oorlog de WGV nog enige tijd moest worden gehanteerd). 
Zie voor dit onderwerp ook: Th.M.B. van Marle, Het binnenlands vervoer na de bevrijding 
1944/5-1952, pp. 19-20.

55 Wetsontwerp tot intrekking van het Vierde Uitvoeringsbesluit van de Secretaris-Generaal 
van het departement van Waterstaat van 1 juli 1940 (Stbl. nr. S 554, resp. Verordeningenblad 
1940, nr. 38), ingediend op 10 juni 1947, met Memorie van Toelichting, in: HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 484.1-3.

56 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 481, d.d. 1 juli 1947, in: HTK 1946-
1947 Bijlagen, nr. 484.4; Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, d.d. 30 juli 1947, 
in: idem, nr. 484.5.

57 Maenen, TK 10 sept. 1947, pp. 2169 11-2171; Maenen, idem, p. 2181 I.

58 Schilthuis, a.v., pp. 2175 11-2177 I.
59 Algera, a.v., pp. 2171 11-2174 I; De Ruiter, idem, p. 2175; Van Dis, idem, pp. 2177 11-2178 

I; Bierema, idem, p. 2177; Spijkers, idem, pp. 2174-2175 I.

60 Vos, a.v., pp. 2178-2180.
61 Algera, a.v., p. 2181; indiening en behandeling amendement-Algera, idem, pp. 218211-2183; 

eindstemming, idem, p. 2183 II.

62 Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs van 2 oktober 1947, waarop 
Memorie van Antwoord (vóór 1 nov. 1947), met als bijlage een overzicht van de 14 
onafgedane beroepen uit de bezettingstijd op beslissingen krachtens het Vierde Uitvoe
ringsbesluit, in: HEK 1947-1948 Bijlagen, nr. 484.

63 Kraayvanger e.a., EK 19 nov. 1947, pp. 16-18.

64 Vos, a.v., pp. 19-21, alwaar eindstemming.
65 Th.M.B. van Marle, Het binnenlands vervoer na de bevrijding 1944/45-1952, pp. 54-58.

66 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1946 (en 1947), d.d.
20 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX B.7, afd. II: Rij- en aankoopvergunnin
gen-, Algera, TK 12 dec. 1946, p. 817; De Ruiter, idem, p. 820 II, met staatje; Van Velthoven, 
EK 18 maart 1947, pp. 513 11-514 I; Hacke, TK 13 dec. 1946, p. 830; Koenen, idem, p. 834 
II; Serrarens, idem, p. 824; Posthumus, idem, p. 836 I.

67 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer op hfdst. IX B van de Rijks
begroting 1946 (en 1947), HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX B.8, afd. II: Rij- en aankoop
vergunningen; min. Vos, TK 13 dec. 1946, pp. 840-8411 en p. 8431 (zondagsrijverbod); min. 
Vos, EK 19 maart 1947, p. 523 II (verdeling van auto's over de provincies naar de stand 
van 1939).

68 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, d.d. 2 dec.
1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX B.5, afd. II: Algemeen; Memorie van 
Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., idem, stuknr. 600.IX B.6, afd. II: Algemeen, alsook: 
Inspecties van het Verkeer (met overzicht aantallen auto's in dienst van de Rijksoverheid); 
Schilthuis, TK 13 jan. 1948, p. 1006 I; Algera, TK 14 jan. 1948, p. 1023 I; De Ruiter, idem, 
p. 1024 II; min. Vos, idem, p. 1026 I.

69 Wetsontwerp tot tijdelijke regeling van het personenvervoer met motorrijtuigen met 
Memorie van Toelichting, ingediend 20 juni 1947, in: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 499.1-3.

70 Voorlopig Verslag, d.d. 1 oktober 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 499.5.
71 Memorie van Antwoord, d.d. 29 oktober 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 499.6, met Nota 

van Wijzigingen (499.7).
72 Amendement-Hacke c.s., ingezonden op 6 november 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr.
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499.10; De Ruiter, Schilthuis, Algera, Hacke, Koenen en Van Dis, TK 14 nov. 1947, pp. 310- 
314 I, verklaring Vos m.b.t. amendement-Hacke, idem, p. 316 II.

73 Antwoord Vos, TK 14 nov. 1947, pp. 314-316 I.

74 Artikelsgewijze behandeling, TK 14 nov. 1947, pp. 316 11-318 I, alwaar eindstemming.

75 Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs, 2 dec, 1947, HEK 1947-1948 Bijlagen, nr. 
499; beantwoording door minister Vos, EK 10 dec. 1947, p. 42; beraadslaging over wetsont
werp nr. 499: Molenaar en Vos, EK 10 dec. 1947, pp. 42 11-43, alwaar eindstemming.

76 Zie Th.M.B. van Marle, Het binnenlands vervoer na de bevrijding 1944/45-1952, pp. 45-47; voor 
de genoemde versoepeling voor enkele categorieën: zie het Besluit van 30 maart 1948 tot 
uitvoering van art. 7 van Stbl. nr. H 419, betreffende het buiten werking stellen van art.
2 met betrekking tot "buitenlandse" auto's en huurauto's, Stbl. 1948, nr. 1 118; Besluit van
18 sept. 1948 tot uitvoering van art. 7 van Stbl. nr. H 419, betreffende het buiten werking 
stellen van art. 2 met betrekking tot motorrijtuigen met minder dan 0.5 PK, Stbl. 1948, nr.
I 424.

77 Voorlopig Verslag tweede Kamer op hfdst. IX B van de Rijksbegroting voor 1948, d.d. 2 
dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600IX B.5, Autovervoer personen; Goederenver
voer langs de weg; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag, a.w., d.d. 23 dec. 1947, 
HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B.6, idem, idem.

78 Schilthuis, TK 13 jan. 1948, pp. 1003 11-1006; Serrarens, idem, pp. 1010-1012 (citaat in fine 
van betoog van Serrarens).

79 Algera, TK 14 jan. 1948, pp. 1023 11-1024; De Ruiter, idem, p. 1025 I; Koenen, 13 jan. 1948, 
p. 1016 II.

80 Vos, TK 14 jan. 1948, pp. 1025-1030 I; Schilthuis, idem, p. 1033 I; Serrarens, idem, p. 1032 
I; Vos, idem, pp. 1034-1035 I. Op 15 jan. 1948 werd het wetsontwerp tot vaststelling van 
hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948 zonder hoofdelijke stemming aangenomen, zie TK
15 jan. 1948, p. 1058 II. Koos Vorrink had in Paraat van 9 januari 1948, in een artikel 
getiteld: Sluit de gelederen, pp. 1-2, erop gewezen dat het beginselprogram van de PvdA 
een economisch bestel zonder klassetegenstellingen nastreefde, waarin het proces der 
behoeftenvoorziening door bijzondere organisatie ten bate van de gemeenschap zou 
worden geleid, de voornaamste produktiemiddelen op het gebied van de industrie, het 
bankwezen en het vervoer zouden zijn gesocialiseerd en voor het overige door beperking 
der beschikkingsmacht de euvelen van het particuliere bezit zouden zijn opgeheven. Met 
dit program was volgens Vorrink een begin gemaakt. Dit program lag, naar Vorrink 
betoogde, ten grondslag aan de ordening van het vervoerswezen, zoals door minister Vos 
nagestreefd, aan de plannen voor agrarische hervormingen van minister Mansholt en aan 
het wetsvoorstel tot nationalisatie van De Nederlandsche Bank van minister Lieftinck.

81 Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. IX B, d.d. 25 febr. 1948, HEK 
1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B, Algemeen; standpunt minister Vos is ontleend aan 
zijn betoog in de Tweede Kamer, 14 jan. 1948, p. 1025II, en aan de Memorie van Toelichting 
bij het wetsontwerp tot regeling van het vervoer van goederen met vrachtauto's, ingediend 
bij de Tweede Kamer op 31 oktober 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 635.3, Algemene 
Beschomoingen, waarnaar respectievelijk in het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer (a.w.) 
als door de minister in diens Memorie van Antwoord op dit Voorlopig Verslag, Rijksbegro
ting 1948, hfdst. IX B, HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B, werd verwezen.

82 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. 
IX B, HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B, Algemeen (p. 7 I).

83 Kraayvanger, EK 6 april 1948, pp. 365-366 I; Zegering Hadders, EK 7 april 1948, p. 373; 
Hommes, EK 6 april 1948, p. 369 II; Kramer, EK 7 april 1948, pp. 379 11-380.
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84 Vos, EK 7 april 1948, pp. 383-385.

85 Kraayvanger, EK 7 april 1948, p. 391 11-392 I; Vos, idem, pp. 392 11-393 I, alwaar het 
wetsontwerp tot vaststelling van hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948 zonder hoofdelijke 
stemming werd aangenomen.

86 Wetsontwerp tot afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 
oktober 1934 (Stbl. nr. 534) tot instelling van een verkeersfonds, zoals deze is gewijzigd 
bij de wet van 27 december 1937 (Stbl. nr. 526), ingediend op 30 oktober 1946, met 
Memorie van Toelichting, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr.350.1-2.

87 Voorlopig Verslag, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 340.4, d.d. 20 november 1946.

88 Memorie van Antwoord, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 350.5, d.d. 6 december 1946.

89 Verkerk, TK 13 dec. 1946, pp. 845 II (citaat)-846, Van der Weijden, Beemink, Hacke, TK 
idem, pp. 846-848 I.

90 Lieftinck, TK 13 dec. 1946, pp. 848-849 I; Hacke, Verkerk, Lieftinck, TK idem, p. 849; 
eindstemming, TK idem, p. 849 II.

91 Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs, HEK 1947-1948 Bijlagen, nr. 350.

92 EK 27 december 1946, pp. 114 11-115 I. Zie over deze wetgeving ook: Th.M.B. van Marle, 
Het binnenlands vervoer na de bevrijding 1944/45-1952, pp. 18-19.

93 Zie de wet van 8 dec. 1949, Stbl. nr. J. 552 (Kamerstukken nr. 1459) en de wet van 29 dec. 
1950, Stbl. nr. K 661 (Kamerstukken nr. 1915). Zie verder de wet van 24 febr. 1954, Stbl. 
nr. 93; de wet van 15 dec. 1955, Stbl. nr. 587; de wet van 11 dec. 1957, Stbl. nr. 525; de 
wet van 24 dec. 1958, Stbl. nr. 659. Ten aanzien van de verhoging van de rijtuigenbelasting 
in 1951, zie de aankondiging door minister-president Drees in diens regeringsverklaring 
van 17 maart 1951, Tweede Kamer, p. 1239 I.

94 Th.M.B. van Marle, Het binnenlands vervoer na de bevrijding 1944/45-1952, hfdst. X, Bedrijfs
organisatie.

95 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op hfdst. IX B van de Rijksbegroting voor 1946 (en 
1947), d.d. 20 nov, 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX B.7, Algemene Beschouwin
gen (slot); Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., d.d. 9 dec. 1946, idem, 
stuknr. 2.IX B.8, idem.

96 Krol, TK 12 dec. 1946, p. 819 I; Schilthuis, TK 13 dec. 1946, p. 833 II; Vos, idem, p. 840 
I; Zegering Hadders, EK 18 maart 1947, pp. 504 11-505 I; Biewenga, idem, pp. 510 11-511; 
Vos, EK 19 maart 1947, p. 522 I en p. 526 II.

97 Zie voor dit vraagstuk het in 1948 verschenen proefschrift van C.H. Schouten, Publiekrech
telijke bedrijfsorganisatie en binnenlands vervoerswezen, (Diss. Utrecht), Alphen aan den Rijn
1948.

98 Schilthuis, TK 13 jan. 1948, p. 1006 I; Hacke, idem, p. 1008 II; min. Vos, TK 14 jan. 1948, 
p. 1036 II; Hacke, idem, p. 1032 II; Vos, idem, p. 1034.

99 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1946 (en 1947), 
d.d. 20 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2. IX B.7, afd. III Spoorcvegen; 
Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., d.d. 9 dec. 1946, idem, stuknr. 2. IX 
B.8, afd. III idem; Posthumus TK 13 dec. 1946, p. 836 I.

100 Algera, TK 12 dec. 1946, pp. 81711-818 I; Maenen, TK 13 dec. 1946, pp. 82711-829 I, alsook 
de vragen van Maenen betreffende openstelling van de spoorwegverbinding Simpelveld- 
Schaesberg voor personen- en goederenvervoer (ingezonden 28 aug. 1946), met antwoord 
van de minister van Verkeer (ingezonden 26 sept. 1946) HTK 1946-1947 Aanhangsel, nr. 
6, p. 9 (vel 4); min. Vos, TK 13 dec. 1946, p. 841.

101 Zegering H., EK 18 maart 1947, p. 502 II, alsook de vragen van Bruins Slot betreffende
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de stopzetting van personenvervoer op de spoorlijn Assen-Stadskanaal (ingezonden 18 
maart 1947), met antwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat (ingezonden 15 
april 1947), HTK 1946-1947 Aanhangsel, nr. 112, p. 135 (vel 67); Van Santen, EK 18 maart
1947, p. 509; Kramer, idem, pp. 514-515; Van Velthoven, idem, pp. 51111-513; Kolff, idem, 
pp. 516 11-517 I; Biewenga, idem, p. 510 I; min. Vos, TK 19 maart 1947, pp. 519 11-521 I.

102 Vragen van Hommes betreffende de verlichting in personentreinen op de lijn Dordrecht- 
Roosendaal-Vlissingen, ingezonden 19 sept. 1947, met antwoord van de minister van 
Verkeer en Waterstaat, ingezonden 15 okt. 1947, HEK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 3, p. 7 
(vel 3); Vragen van Van Lienden betreffende de verspilling van gelden, welke bij de NS 
zou hebben plaats gevonden, ingezonden 20 nov. 1947, met antwoord van de minister 
van Verkeer en Waterstaat, ingezonden 19 dec. 1947, HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 74, 
p. 95 (vel 46).

103 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, d.d. 2 
dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX B.5, afd. II Spoor- en tramwegen, eerste 
alinea; Maenen, TK 13 jan. 1948, pp. 1018-1019; Memorie van Antwoord op Voorlopig 
Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, d.d. 23 dec. 1947, 
HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600. IX B.6, afd. II Spoor- en tramwegen; min. Vos, TK
14 jan. 1948, pp. 1029 11-1030 I.

104 Hommes, EK 6 april 1948, p. 368 II; Van Velthoven, EK 7 april 1948, pp. 375-377 I; Kolff, 
idem, p. 379; Zegering H., idem, pp. 373 11-374 I; Kramer, idem., p. 3811; min. Vos, idem, 
pp. 385 11-386 (citaat).

105 De Groot, TK 13 jan. 1948, p. 1018 I; min. Vos, TK 14 jan. 1948, pp. 1030 11-1031 I; Her
mans, EK 7 april 1948, p. 382; min. Vos, idem, p. 388 I.

106 Voorlopig Verslag Tweede Kamer met betrekking tot hfdst. IX B van de Rijksbegroting
1946 (en 1947), d.d. 20 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX B.7, afd. VII 
Zeehaven- en Rijnvaartzaken-Organisatie; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag 
Tweede Kamer a.w., d.d. 9 december 1946, idem, stuknr. 2. IX B.8, afd. VII idem; Memorie 
van Toelichting op hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting voor 1948, HTK 1947-1948 
Bijlagen A, stuknr, 600. IX B.2, afd. III Zeehaven- en Rijnvaartzaken.

107 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1946 (en 1947), 
d.d. 20 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2. IX B.7, afd. VIII Zeescheepvaart 
(betr. art. 68 van de begroting van Verkeer voor 1947); Memorie van Antwoord op 
Voorlopig Verslag Tweede Kamer a.w., d.d. 9 dec. 1946, idem, stuknr. 2. IX B.8, afd. VIII 
idem; Koenen, TK 13 dec. 1946, p. 853II; Memorie van Toelichting op hoofdstuk IX B van 
de Rijksbegroting voor 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600. IX B.2, afd. IV 
Zeescheepvaart, art. 93 (voor 1948 werd het aantal oud-vaarplichtige zeelieden van 60 jaar, 
dat voor deze uitkering in aanmerking kwam, geschat op 300, waarmee een bedrag van 
336.390 gulden gemoeid zou zijn).

108 C.W. van der Pot, Het verkeer, titel IV, par. 4, Stoomvaartlijnen, in: R. Kranenburg e.a. (red.), 
Nederlands bestuursrecht, uitgave 1953, II Bijzonder deel, Alphen a.d. Rijn 1953, pp. 401-402.

109 Rijksbegroting 1946, hfdst. IX B, art. 61 a; Rijksbegroting 1947, hfdst. IX B, art. 175; 
Rijksbegroting 1948, hfdst. IX B, art. 295.
In 1947 zou via het Scheepvaartfonds de aankoop plaats vinden van 28 Amerikaanse 
Liberty-schepen waarvoor een aankoopprijs van 46 miljoen dollar nodig was, welke in
12 jaar zou worden afbetaald en waarover 3,5% rente was verschuldigd; daarnaast zou 
een 8-tal Amerikaanse schepen worden gehuurd (zie de Memorie van Toelichting op de 
begroting voor het Scheepvaartfonds voor 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.E.4). 
Op verzoek van de reders is dit aantal echter verruimd. Vandaar dat op de begroting van 
Verkeer en Waterstaat voor 1947 een bedrag was opgenomen onder het hoofd Termijnbe-
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taling van voor derden aangekochte zeeschepen (art. 175), aangezien de Amerikaanse regering 
uitsluitend bereid was over aankoop van na de oorlog overtollig geworden zeeschepen 
met een officiële instantie te onderhandelen (Memorie van Toelichting op hoofdstuk IX 
B van de Rijksbegroting voor 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 300.IX B.2, art. 175). 
In de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op hfdst. 
IX B van de Rijksbegroting 1946 en 1947, d.d. 9 dec. 1946, deelde minister Vos mee dat 
het ging om de aankoop van 25 Victory-schepen, 4 C.l-vrachtschepen, 1 tanker en 3 
kleinere schepen, die al waren bestemd voor aankoop door enkele rederijen in Nederland, 
en om de aankoop van 2 Victory-schepen, bestemd voor de regering voor troepenvervoer, 
en van 11 Liberty-schepen, bestemd om door de regering te worden verhuurd. De Victory- 
en C.l-schepen waren gemiddeld 1.1 miljoen dollar per stuk; een Liberty-schip was voor 
600.000 dollar te koop (Memorie van Antwoord, Rijksbegroting 1946 (en 1947), HTK 1946-
1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX B.8, afd. VIII). Al deze schepen waren onder de oorlog in 
seriebouw zo snel en zo goedkoop mogelijk geproduceerd in de V.S. en konden derhalve 
slechts als tijdelijk soelaas in het tekort aan schepen worden beschouwd.

110 Rijksbegroting 1946, hfdst. IX B, art. 61; Rijksbegroting 1947, hfdst. IX B, art. 158; Rijks
begroting 1948, hfdst. IX B, art. 288.

111 Zie de Gewijzigde, uitgewerkte en toelichtende staat behorende bij de begroting van het 
Scheepvaartfonds voor het dienstjaar 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2 E. 6; 
Uitgewerkte en toelichtende staat behorende bij de begroting van het Scheepvaartfonds 
voor het dienstjaar 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr, 300.E.3; idem 1948, HTK 1947-
1948 Bijlagen A, stuknr. 600.E.3.

112 Over de achtergrond van de besluitvorming met betrekking tot de vordering van de 
Nederlandse koopvaardijvloot door de regering in ballingschap te Londen en de reactie 
van de reders, zie: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 
9, Londen, wet. ed., 's-Gravenhage 1979, hfdst. 10 Koopvaardij, pp. 800-826.

113 Gegevens ontleend aan Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer 
op wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van het Scheepvaartfonds voor 1948, 
d.d. 23 dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600. E.6.

114 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de 
Rijksbegroting 1946 (en 1947), d.d. 9 dec. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2 IX 
B.8, afd. VIII Zeescheepvaart.

115 Van Santen, EK 7 febr. 1947, pp. 252 11-253 I; Vos, idem, p. 253; verwerping begroting 
Scheepvaartfonds door CPN-fractie in de EK, idem, p. 254 I. De begrotingen van het 
Scheepvaartfonds voor 1946 en 1947 waren in de Tweede kamer zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard op 13 dec. 1946, p. 855 II; de Eerste Kamer had de begroting van het 
Scheepvaartfonds voor 1946 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard op 27 dec. 1946, p. 115 I.

116 Koenen, TK 14 jan. 1948, p. 1038; min. Vos, idem, pp. 1040 11-1041 I. Het wetsontwerp tot 
vaststelling van de begroting van het Scheepvaartfonds voor het dienstjaar 1948 werd 
vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard. In de Eerste Kamer werd dit wetsont
werp zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aanvaard op 4 febr, 1948, 
p. 84 I.
Bij de wet tot wijziging van hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 
van 24 juli 1948, Stbl. nr. I 340, stelde de Nederlandse regering zich in beginsel garant 
voor de aankoop van schepen. Op 26 juni 1948 was het daartoe strekkende wetsontwerp 
bij de Tweede Kamer ingediend (HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 879.1-3). Zonder beraadsla
ging en zonder hoofdelijke stemming hebben Tweede en Eerste Kamer het wetsontwerp 
aanvaard (TK 1 juli 1948, p. 2073 II; EK 22 juli 1948, p. 739 I). Tot dan toe waren de
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scheepsaankopen contant gefinancierd. Toen gebleken was dat Nederland voor dit doel 
geen dollars meer beschikbaar had, was de Amerikaanse regering bereid gebleken kredie
ten te verstrekken voor dit doel onder hypothecair verband van de aan te kopen schepen 
in die zin, dat 25% van de koopprijs contant moest worden betaald en het resterend 
bedrag in een aantal jaren moest worden afgelost. De hypotheek op het schip werd 
verleend aan de United States Maritime Commission. Deze Commission verlangde een 
garantie van de Staat der Nederlanden voor de betaling van rente en aflossing voor het 
geval de rederij in gebreke mocht blijven de verplichtingen uit het hypotheekcontract na 
te komen. Met deze wet -  de opvoering van een pro-memorie-post op de begroting van 
Verkeer en Waterstaat voor 1948 voor dit doel -  was hieraan voldaan.

117 Gegevens ontleend aan de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp ter goedkeuring 
van het Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie 
(IMCO), ingediend 15 december 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1075.3, alsook aan: 
Nagendra Singh, The Convention of the IMCO. Author's Note, in: idem, International Conven- 
tiojis o f Merchant Shipping, London 1973 (2), pp. 1588-1591. Het wetsontwerp (nr. 1075) 
is in de Tweede Kamer op 27 januari 1949 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen (p. 1037II) en in de Eerste Kamer na een kort debat op 23 februari
1949 (pp. 138 11-140 I) eveneens zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

118 Zie het wetsontwerp ter goedkeuring van het Verdrag voor de beveiliging van mensen
levens op zee (Londen, 10 juni 1948), ingediend 22 november 1949, HTK 1949-1950 
Bijlagen, nr. 1484. Het wetsontwerp is in de Tweede Kamer (9 december 1949, p. 935 II) 
en in de Eerste Kamer (21 december 1949, p. 113 II) zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. Zie over de toetreding van Nederland tot de IMCO 
en het Verdrag van Londen van 10 juni 1948 ook: G.A. van Poelje e.a. (red.), Nederlands 
bestuursrecht, uitgave 1962, II Binnenlands bestuur, Alphen a.d. Rijn 1962, hfdst. III par. 2.d, 
p. 226.
Bij brief van 5 februari 1948, Afdeling Arbeidbescherming nr. 68 A.D., heeft minister 
Drees, mede namens zijn hierbij betrokken ambtgenoten, aan de Tweede Kamer een nota 
aangeboden, waarin enkele algemene mededelingen zijn gedaan omtrent de van 6 tot 30 
juni 1946 te Seattle (V.S.) gehouden 28e Internationale Arbeidsconferentie. Daarbij zijn 
tevens aan de Kamer die door genoemde conferentie aangenomen verdragen overgelegd, 
welke naar de mening van minister Drees op dat moment niet voor bekrachtiging in 
aanmerking kwamen, terwijl de vraag in hoeverre deze zotiden kunnen worden geratifi
ceerd, nog onvoldoende beoordeeld kon worden om een verzoek tot voorbehoud der 
bevoegdheid tot toetreding te rechtvaardigen. Zulks gold de verdragen ("conventions") 
op de gehouden ILO-conferentie betreffende de pensioenen der zeelieden (in Nederland 
was een commissie sedert maart 1946 bezig een regeling te treffen die zeker niet beneden 
de normen van de ILO-conferende zou liggen, aldus minister Drees in de TK, 22 juni 1948, 
p. 2013 II), de vacande-gelden voor zeelieden met behoud van loon (volgens minister 
Drees kende de c.a.o. een hoger aantal verlofdagen aan zeelieden toe dan het verdrag 
stelde, maar verhinderde het verschil in berekeningswijze -  in Nederland was de dienst
tijd bij een bepaalde reder op dat moment van belang boven de diensttijd in het alge
meen -  toetreding, TK idem) en de regeling van de gages, arbeidsduur en bemannings- 
sterkte (volgens minister Drees ging de regeling van de arbeidsduur uit van een kortere 
werktijd dan op dat moment gold, hetgeen bij de schaarste aan arbeidskrachten niet kon 
worden opgevangen, terwijl tevens de concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart 
in gevaar werd gebracht bij niet-ratificade van het verdrag door andere zeevarende naties, 
zie TK 22 juni 1948, p. 20141). Daarnaast waren er echter enkele te Seattle op de conferen
tie van de ILO aangenomen verdragen, die voor bekrachtiging en derhalve voor een 
dergelijk verzoek in aanmerking kwamen volgens de regering. Vandaar dat op 3 april
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1948 zes ontwerpen van wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het 
Verdrag betreffende: 1. de voeding en de desbetreffende verzorging van de bemanning 
aan boord van schepen; 2. het diploma van bekwaamheid als scheepskok; 3. de sociale 
zekerheid van zeelieden; 4. het geneeskundig onderzoek van zeelieden; 5. bewijzen van 
bekwaamheid als volmatroos; 6. de huisvesting van de bemanning aan boord van 
schepen, bij het parlement werden ingediend (HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 777.1-15). In 
de Tweede Kamer werden de wetsontwerpen, nadat minister Drees enkele vragen van 
Suurhoff (PvdA) en Koenen (CPN) had beantwoord, zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard (TK 22 juni 1948, pp. 201111-2014II). In de Eerste Kamer beantwoordde minister 
Vos enkele vragen van senator Kievit (PvdA) over dit wetsontwerp, waarna de Eerste 
Kamer eveneens de wetsontwerpen zonder hoofdelijke stemming aanvaardde (EK 22 juli
1948, pp. 739-740 I). De wetten zijn vastgesteld 24 juli 1948, Stbl. nr. I 325-330. Voor 
plaatsing van de "conventions" op maritiem terrein van de International Labour Organisa- 
tion (ILO) voor en na de oorlog zij verwezen naar: Nagendra Singh, International Conven
tions o f Merchant Shipping, London 1973 (2), ch. 7: The ILO Maritime Conventions and Recom- 
mendations.

119 Ten tijde van het kabinet-Beel is een einde gemaakt aan de vergoedingen aan binnen
schippers voor hrni door de Duitse bezetter aangekochte resp. in gebruik gevorderde 
schepen, waarvoor boekingen in het "Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot" tegen 
rentevergoeding en de toekenning van een bepaalde vergoeding per ton scheepsruimte 
(het z.g. tonnengeld) in 1941 (Verordening 60/1941; Verordening 178/1941; Nederlandsche 
Staatscourant, 3 december 1941, nr. 236) in het leven waren geroepen. Onder verant
woordelijkheid van de ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat is op 4 
maart 1947 het wetsvoorstel ingediend om aan deze systematiek een einde te maken (HTK 
1946-1947 Bijlagen nr. 413.1-3). De regering wenste de bedoelde binnenschippers niet als 
oorlogsgetroffenen in een uitzonderingspositie geplaatst te zien ten opzichte van andere 
oorlogsgetroffenen. Bovendien was het aantal teruggevorderde schepen zodanig opgelo
pen, dat van de regeling van 1941 kon worden afgestapt. Het wetsontwerp werd in de 
Tweede Kamer na een kort debat zonder hoofdelijke stemming aanvaard (TK 10 sept. 
1947, pp. 2166 11-2169); de Eerste Kamer aanvaardde het wetsontwerp zonder hoofdelijke 
stemming (EK 22 okt. 1947, p. 10 II). De wet is vastgesteld op 23 oktober 1947, Stbl. nr. 
H 355.

120 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1946 (en 1947), 
d.d. 20 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2. IX B.7, afd. IV Binnenscheepvaart; 
Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer a.w., d.d. 9 dec. 1946, idem, 
stuknr. 2.IX B.8, afd. IV idem, Van der Zaal, TK 13 dec. 1946, pp. 82611-827; Koenen, idem, 
p. 834 II; Posthumus, idem, p. 835 II; min. Vos, idem, pp. 842 11-843 I.

121 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, d.d. 2 
dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600.IX B.5, afd. II, Scheepvaart op de binnen- 
ivateren; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer a.w., d.d. 23 dec. 
1947, idem, stuknr. 600.IX B.6, afd. II, idem.

122 Lucas, TK 13 jan. 1948, pp. 1012 11-1013; Van der Zaal, idem, pp. 1014 11-1015; Posthuma, 
TK 14 jan. 1948, pp. 1021 11-1022; min. Vos, idem, pp. 1030-1031.

123 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, a.w., betr. 
art. 22 van afd. II; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer a.w., 
betr. art. 22 van afd. II; Beemink, TK 14 jan. 1948, p. 1035 I; min. Vos, idem, p. 1035; 
reactie Beemink, idem, p. 1035 II met indiening amendement; Serrarens, TK 15 jan. 1948, 
p. 1049 I, met stemming over amendement-Beemink c.s..

124 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1946 (en 
1947), d.d. 20 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2 IX B.7, afd. VII Zeehaven-
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en Rijnvaartzaken-Rijnvaart; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede 
Kamer a.w., d.d. 9 dec. 1946, stuknr. 2.IX B.8, afd. VII idem; Schilthuis, TK 13 dec.
1946, pp. 851 11-852 I; Hacke, idem, pp. 852 11-853; min. Vos, idem, p. 854 II. Een voor
beeld van de zorg onder de bevolking op dat moment over de belemmeringen in de 
Rijnvaart, zie: De Volkskrant, 11 januari 1947, pp. 1-2: Nederlandse Rijnvaart, Vrijheid alleen 
op papier.

125 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, d.d. 2 
dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B.5, afd. III Zeehaven- en Rijnvaart
zaken; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer a.w., d.d. 23 dec.
1947, idem, stuknr. 600 IX B.6, afd. III idem; Schilthuis, TK 14 jan. 1948, p. 1036 II; min. 
Vos, idem, p. 1039 II.

126 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, a.w., afd. 
VI Rijkswaterstaat; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., d.d. 23 dec. 1947, 
afd. IV idem; Schilthuis, TK 14 jan. 1948, p. 1036; min. Vos, idem, p. 1039.

127 Wetsontwerp kanalisatie van de IJssel en wijziging van de wet van 4 november 1919 (Stbl. 
nr. 645) betreffende de aanleg van scheepvaartkanaien in Twente, d.d. 11 april 1940, HTK 
1939-1940 Bijlagen nr. 320; ingetrokken bij brief van 28 mei 1946 onder verantwoordelijk
heid van de minister van Openbare Werken en Wederopbouw, J.A. Ringers, HTK 1945- 
1946 Bijlagen, nr. 65. Zie verder: A.A. Beekman, De wateren van Nederland, aardrijkskundig 
en geschiedkundig beschreven, 's-Gravenhage 1948, lemma Twentekanalen, pp. 211-212.

128 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX A van de Rijksbegroting 1946 (en 1947), 
d.d. 21 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX A.7, afd. V Rijkswaterstaat; 
Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Tweede Kamer a.w., d.d. 3 dec. 1946, idem, 
stuknr. 2 IX A.8, afd. V idem. Verder: De Ruiter, TK 11 dec. 1946, pp. 746 11-747; min. a.i. 
Vos, idem, p. 749 II. De discussie binnen Rijkswaterstaat in de bezettingstijd over de 
waterhuishouding in Nederland: A. Waalewijn, Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogs
tijd, (Diss. Leiden), 's-Gravenhage 1990, hfdst. 3.9: De xoaterhuishouding in Nederland.

129 Voorlopig Verslag Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1948, a.w., afd 
VI Rijkswaterstaat; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., d.d. 23 dec. 1947, 
afd. VI idem.

130 Roolvink, TK 14 jan. 1948, p. 1046; Smeenk, idem, p. 1047; De Ruiter, TK 15 jan. 1948, p. 
1050; Van Dis, idem, p. 10521; Hacke, idem, p. 10551; Posthumus, TK 14 jan. 1948, p. 1045 
II.

131 Min. Vos, TK 15 jan. 1948, pp. 1055-1056.

132 Roolvink, TK 15 jan. 1948, p. 1057, met indiening motie; Posthumus, idem, pp. 105711-1058 
I; Posthumus, TK 16 jan. 1948, pp. 1089 11-1090 I; min. Vos, TK 15 jein. 1948, p. 1058 I; 
stemming over de motie-Roolvink c.s.: TK 16 jan. 1948, p. 1090 I.

133 Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag Eerste Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de 
Rijksbegroting 1948, HEK 1947-1948 Bijlagen A, afd. Rijksioat er staat.

134 Nota betreffende de kanalisatie van de Nederrijn en de Lek, HTK 1952-1953 Bijlagen A, 
stuknr. 2800.IX B.22, ter inzage van de leden van de Tweede Kamer aan de griffie 
aangeboden bij brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 20 januari 1953. In 
de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer m.b.t. hfdst. 
IX B van de Rijksbegroting 1954, d.d. 14 december 1953, HTK 1953-1954 Bijlagen A, 
stuknr. 3200. IX B.18, afd. Waterwegen, pp. 25-26, werd de (beperkte) Rijnkanalisatie 
voorgesteld als alternatief voor de IJsselkanalisatie.

135 Dg samenhang tussen Rijn- en Lekkanalisatie en de werken in het Haringvliet en het 
Volkerak werd uiteengezet in de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van
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de Tweede Kamer m.b.t. hfdst. IX B van de Rijksbegroting 1955, d.d. 25 november 1954, 
HTK 1954-1955 Bijlagen A, stuknr. 3700 IX B.12, afd. Deltaplan, pp. 38-39.

136 Voor het nieuwe Delta-plan zie: H.J. Stuvel, Het Deltaplan. I. De geboorte, Amsterdam 1962; 
Hilde de Haan, Ids Haagsma, De Deltazuerken. Techniek, politiek, achtergronden, Delft 1984. 
Voor de samenhang tussen Rijn- en Lekkanalisatie en de Haringvlietsluizen met de 
effecten voor de Gelderse IJssel zie: G.P. van de Ven e.a., Water, dl. 15 van de Atlas van 
Nederland, 's-Gravenhage 1986, spec. pp. 33-34 (Grote rivienoerken). Ik ben dr. G.P. van de 
Ven, historisch-geograaf, gespecialiseerd in de waterstaatsgeschiedenis, erkentelijk voor 
zijn hulp bij de waterstaatkundige aspecten van dit hoofdstuk.

137 Zie de tweede nota Waterhuishouding: De waterhuishouding van Nederland 1984, 's-Gra
venhage 1985, par. 5.4.2, pp. 48-49. Ing. J. Mannaerts van de Directie Gelderland van het 
Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat te Arnhem was zo vriendelijk mij wegwijs 
te maken in de kwestie van de IJsselkanalisatie, hetgeen ik hier dankbaar vermeld.

138 Voor de inleiding op het vraagstuk van de luchtvaartterreinen in de periode-Beel is 
gebruik gemaakt van: Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de Rijksbegroting voor
1947, hfdst. IX B, d.d. 20 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, stuknr., 2. IX B.7, afd. IX 
Luchtvaart; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., d.d. 9 dec. 1946, HTK
1946-1947 Bijlagen A, stuknr. 2.IX B.8, afd. IX Luchtvaart; Memorie van Antwoord op het 
Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer van 25 februari 1948, Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948, HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B, Burgerlijke Luchtvaart; MR
8 sept. 1947, pt. 5: Bestemming der vliegvelden Deelen, Soesterberg, Leeuwarden etc.; 
René de Leeuw, KLM. De geschiedenis van de KLM vanaf 1919, Weesp 1984, p. 76 (Europa).

139 Voor de beschrijving van de houding van de Nederlandse regering in ballingschap in 
London tegenover de wens van de reders om na de oorlog deel te nemen aan de lucht
vaart, kon worden gebruik gemaakt van enige stukken uit het manuscript van: A.E. 
Kersten, m.m.v. M. van Faassen, Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland
1919-1945, Periode C 1940-1945, dl. V I16 december 1942 - 30 juni 1943, trefwoord: Luchtvaart, 
in het bijzonder de Nota van de minister van Waterstaat Albarda voor de Raad van 
Ministers (februari 1943), Waterstaat LA: inventarisnr. 234; daarnaast kon worden gebruik 
gemaakt van een brief van de minister van Waterstaat Albarda aan de minister van 
Buitenlandse Zaken Van Kleffens van 27 september 1943, nr. D. 5124, BZ Londens Archief 
W EZ/CH Z/L 36, welke in deel VII van de genoemde documentenuitgave zal worden 
opgenomen. Voor de medewerking aan mijn onderzoek op dit punt ben ik de verzorgers 
van deze documentenuitgave, in het bijzonder drs. Marijke van Faassen, zeer erkentelijk. 
Over de na-oorlogse ambities van de scheepvaart contra de KLM: KHA, sept.-okt. 1946, 
p. 6893 D (Luchtvervoer door rederijen); KHA, nov. 1946, p. 6942 B (Geen luchtlijn van de Mij 
‘'Nederland'' op Indië); KHA, juli 1947, p. 7225 E (Rederijen protesteren tegen monopolie-positie 
van de K.L.M.-Request aan de Eerste Kamer); KHA, aug. 1947, p. 7275 D (De rederijen en het 
luchtverkeer, betr. oprichting British-Netherlands Air Services Ltd. met belang van Stoom
vaart Mij. Nederland), zie ook KHA, sept. 1947, p. 7292 F; KHA, nov. 1947, p. 7384 F 
(Oprichtitig luchtvaartmaatschappij "Aerolanda"); KHA, febr. 1948, p. 7476 G (Aero-Holland 
N.V. opgericht). Zie voor deze kwestie en de afloop met de charterondememingen in 
Nederland: Hans Kosman, Hoger op. Driekruart eeuio Luchtvaart in Nederland, Haarlem 1982, 
pp. 60-61 (KLM niet meer alleen); René de Leeuw, KLM. De geschiedenis van de KLM vanaf 
1919, pp. 96-97 (Martinair). Zie verder: I.H.Ph. de Rode-Verschoor, Inleiding tot het lucht
recht, Haarlem 1960, hfdst. XI: De Nederlandse wetgeving inzake het luchtrecht, p. 160.
De activiteiten van oud-minister Tromp als vertrouwensman van de regering inzake de 
fusie van de Nederlandse vliegtuigfabrieken resulteerden in de overeenkomst van 1 
februari 1947, waarbij de NV Nederlandse Vliegtuigfabriek "Fokker", de NV Maatschappij 
voor Vliegtuigbouw "Aviolanda" en de NV Kon. Maatschappij "De Schelde" een fusie
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aangingen. Aanleiding tot de fusiebesprekingen vormden het rapport van de Vliegtuig
industrie Commissie en de regeringsbeslissing van 14 mei 1946. Resultaat van de fusie 
was de oprichting van de NV Verenigde Nederlandse Vliegtuigfabrieken "Fokker" -  de 
NV "Fokker" stond onder beheer die personeel en verplichtingen zou ovememen. Zie: 
De Volkskrant, 4 februari 1947, p.1: Vliegtuigfabrieken hebben zich verenigd.

140 Kraayvanger, EK 18 maart 1947, p. 507 II; minister, idem, p. 517 II; Kraayvanger, EK 19 
maart 1947, p. 525 I; minister, idem, p. 526 I.

141 Zie Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer, behorend bij 
wetsontwerp ter bevordering van het onderhouden van luchtdiensten door de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij NV, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 491.10, p. 28 II; Donker, TK 10 
juli 1947, p. 2040, en Vos, idem, p. 2041; KHA, juli 1947, p. 7226 A (Het vliegveld te 
Rotterdam -  Telegram van de gemeenteraad aan de Minister-president); zie de stappen aan 
Rotterdamse kant in: P. Lucas, Overzicht van de bemoeiingen van het Gemeentebestuur van 
Rotterdam met de luchthaven en de heliport 1945 t/m 1965, uitgave Gemeentearchief Rotter
dam, Rotterdam 1967, pp. 17-18.

142 Voor het plan-Burgerveen van KLM-directeur Plesman zie: Het Binnenhof, 27 jan. 1948, 
p. 1 (Plesman pleit voor centraal vliegveld); idem, 5 febr. 1948, p. 1 (Plesman voor centrale 
luchthaven); idem, 7 febr. 1948, p. 1 (Rotterdam is anti-Plesman); idem, 14 febr. 1948, p. 3 
(Centraal vliegveld geen hersenschim. Reputatie als luchtvaartnatie staat op het spel); Trouw, 9 
febr. 1948, p. 1 (Burgemeester D'Ailly xierklaart: regering besliste in 1945 reeds voor Schiphol), 
alsook: Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op de Rijksbegroting voor 1948, hfdst. 
IX B, d.d. 25 febr. 1948, HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B, afd. Burgerlijke 
luchtvaart, eerste alinea; Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., idem, p. 12 
II. Verder: B. Bouwens, M. Dierikx, Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol 1916- 
1966, Den Haag 1996; Burgerveen versus Schiphol, pp. 129-133. Ik ben dr. M. Dierikx zeer 
dankbaar voor zijn kritisch commentaar op mijn ontwerp-teksten over luchtvaartaangele- 
genheden, zoals die in het parlement in de periode-Beel 1946-1948 aan de orde zijn 
gekomen.

143 Voor de beeldvorming binnen het kabinet over de cijfers voor de aanleg van lucht
vaartterreinen in 1948 n.a.v. het protesttelegram van de gemeenteraad van Rotterdam, 
zie: MR 21 juli 1947, pt. 2 A c .  Cijfers: Rijksbegroting 1948, hfdst. IX B, art. 299. Reacties: 
Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de Rijksbegroting voor 1948, hfdst. IX B, d.d.
2 dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B.5, afd. V, Burgerlijke luchtvaart; 
Memorie van Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., d.d. 23 dec. 1947, idem, stuknr. 600 
IX B. 6, afd. V, Burgerlijke luchtvaart; Serrarens, TK 13 jan. 1948, p. 1009; Algera, TK 14 jan.
1948, p. 10421; De Ruiter, idem, p. 1042II; minister, idem, pp. 1043-1044; Serrarens, idem, 
p. 1044 II; Vos, idem, pp. 1044 11-1045 I.

144 Voorlopig Verslag Eerste Kamer op Rijksbegroting 1948, hfdst. IX B, d.d. 25 febr. 1948, 
HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B, afd. Burgerlijke luchtvaart; Memorie van 
Antwoord op Voorlopig Verslag a.w., idem, idem; Kraayvanger, EK 6 april 1948, pp. 366 
11-368; Van Santen, EK 7 april 1948, pp. 38211-3831; Zegering Hadders, idem, p. 374; Kolff, 
idem, p. 377 I; Kramer, idem, p. 381 II.

145 Vos, EK 7 april 1948, pp. 388 11-390 I; Kraayvanger, idem, pp. 391-392 I (citaat).

146 Onthulling bord Schieveen in 1948: Lucas, Overzicht, a.w., p. 22. De afloop van het 
luchthavenvraagstuk onder het volgende kabinet en verder te vinden bij: C.C. van Baaien, 
Spitzen kleurloze minister van Verkeer en Waterstaat, in: P.F. Maas (ed.), Parlementaire 
geschiedenis van Nederland na 1945, deel III: Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), Band 
B, Nijmegen 1991, hfdst. I, pp. 66-69, Het luchthavenvraagstuk.

147 Rotterdamsch Jaarboekje 1955, Rotterdam 1955, p. 27; Rotterdamsch Jaarboekje 1957, Rotterdam
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1957, p. 44. Voor de actualiteit van de discussies over de luchthaven van Rotterdam, zie 
het overzicht van de strijd over deze luchthaven naar aanleiding van het mogelijke besluit 
van de regering tot verplaatsing en uitbreiding van de Rotterdamse luchthaven (het 
regeringsbesluit ten gunste hiervan werd vervolgens door de Tweede Kamer terugge
draaid): Het kabinet is tegen als Rotterdam vóór is, in: De Volkskrant, 12 februari 1994, p. 15.

148 Op 7 december 1944 was als besluit van een internationale luchtvaartconferentie te 
Chicago, waartoe de regering van de V.S. op 11 september 1944 de leden van de V.N., 
van de daarbij aangesloten staten en van de ex-neutrale staten, hadden uitgenodigd, een 
nieuw luchtvaartverdrag gesloten, dat ook door Nederland was ondertekend. Dit verdrag 
verving in beginsel het op 13 oktober 1919 te Parijs gesloten verdrag, houdende regeling 
van de luchtvaart, waartoe Nederland in 1928 is toegetreden (Stbl. 1928, nr. 226) met 
ingang van 1 oktober 1928. Opzegging van dit verdrag kon alleen geschieden bij wet. Op
13 december 1946 werd bijgevolg bij de Tweede Kamer het wetsontwerp ingediend ter 
goedkeuring van de opzegging van het Verdrag van Parijs, waarbij aan de regering van 
de Franse Republiek zou worden bekend gemaakt dat de opzegging van kracht zou 
worden een jaar na kennisgeving dan wel op het tijdstip, waarop het Verdrag van 
Chicago ten aanzien van Nederland in werking zou treden. Tegelijk werd het wetsont
werp ter goedkeuring van het Verdrag van Chicago ingediend. In beide gevallen hadden 
de Staten van Suriname en Cura^ao (Antillen) gelegenheid gehad van advies te dienen 
(conform de bepalingen van de Staatsregelingen voor beide gebieden) en wel in positieve 
zin. Zie de wetsontwerpen tot: 1. Goedkeuring van de opzegging van het op 13 oktober 
1919 te Parijs gesloten verdrag, houdende regeling van de luchtvaart; 2. Goedkeuring van 
het op 7 december 1944 te Chicago gesloten verdrag inzake de internationale burgerlijke 
luchtvaart, ingediend op 13 december 1946, met Memories van Toelichting en bijlagen, 
in: HTK 1946-1947 Bijlagen, nr., 371.1-10.
Als motivering bij de uitnodiging heeft de regering van de V.S. verklaard het wenselijk 
te achten de grote eensgezindheid, gebleken in voorlopige bilaterale besprekingen over 
luchtvaartaangelegenheden in de toekomst, te gebruiken om door een conferentie het 
herstel van luchtverkeer over de gehele wereld na de oorlog, nodig voor het zozeer 
gewenste contact, te vergemakkelijken. Het betrof zaken als het recht van overvliegen, 
het maken van technische landingen, het vermijden van discriminatie, de toepassing van 
cabotage, de controle op tarieven en concurrentie, het geleidelijk verminderen van subsi
dies, eenvormige eisen voor de exploitatie en veiligheid, de coördinatie van de luchtver
keersbeveiliging en de berichtendienst, het gebruik van luchthavens en faciliteiten (in 
bepaalde gebieden). De conferentie heeft voor dit doel schikkingen getroffen voor de 
opening van het luchtverkeer na de oorlog (Slotprotocol; Voorlopige Overeenkomst inzake 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, Overeenkomst inzake de Doortocht van Interna
tionale Luchtdiensten, Overeenkomst inzake het Internationale Luchtvervoer, alle aan
vaard door de Nederlandse regering), alsook een nieuw luchtvaartverdrag in het leven 
geroepen, ter vervanging van het Verdrag van Parijs, waarbij onder meer de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie werd geregeld. Deze Organisatie zou zich niet alleen 
met veiligheidszaken bezig houden, maar ook moeten optreden op economisch en 
luchtvaart-politiek gebied (zie de hierboven genoemde punten). Deze Organisatie, met 
een permanente Raad en een Commissie inzake het Luchtverkeer, was duidelijk een stap 
verder dan de Internationale Luchtvaart Commissie van het Verdrag van Parijs. (Ontleend 
aan de stukken van wetsontwerp nr. 371).
Art. 5 van het Verdrag regelde de vrijheid van het vliegen over het grondgebied van 
andere aangesloten staten, met die luchtvaartuigen, die niet werden gebruikt op geregelde 
internationale luchtdiensten. Een soortgelijke bepaling was in dit artikel opgenomen met 
betrekking tot de landing op het grondgebied van een ander land. Voor geregelde lucht
diensten schreef art. 6 imperatief het verkrijgen van een bijzondere vergunning voor. Art.
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7 bepaalde dat voor het vervoer van passagiers en lading binnen een ander land een 
vergunning van het betrokken land nodig was. Op grond van deze bepaling kon het 
vervoer binnen het gehele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden worden voorbehouden 
aan de nationale luchtvaart. Nederland had er echter het meeste belang bij, met het oog 
op de wedergeboorte van de ooit zo succesvolle KLM, "open skies" te bevorderen. Te 
Chicago waren een Air Transit Agreement en een Air Transport Agreement opgesteld, 
die de totstandkoming van geregelde diensten moesten vergemakkelijken en de vrijheden 
van het internationale luchtvervoer bevatten, maar het Air Transport Agreement (dat de 
vrijheden om passagiers en lading te vervoeren naar en van andere landen, binnen andere 
landen, via andere landen of het eigen land naar elders regelde) vond alleen steun bij de 
V.S. (die zich later terugtrokken), bij Zweden en bij Nederland. Men bleef derhalve 
aangewezen op bilaterale luchtvaartovereenkomsten om het internationale geregelde 
luchtverkeer tot stand te brengen. Zie, naast de Memorie van Toelichting bij het wetsont
werp van 13 december 1946 (stuknr. 371.7), ook: John C. Cooper, The Bermuda Plan: World 
Pattem for Air Transport, in: Foreign Affairs, 25 (1946-1947), pp. 59-71; over de achtergrond 
van het Bermuda-akkoord: Mare L.J. Dierikx, Shaping World Aviation: Anglo-American Civil 
Aviation Relations, 1944-1946, in: Journal o f Air Law and Commerce, Vol. 57, Issue 4, 1992, 
pp. 795-840; I.H.Ph. de Rode-Verschoor, Inleiding tot het luchtrecht, Haarlem 1960, hfdst. 
II. Het Luchtvaartverdrag van Chicago van 1944; H.A. Wassenbergh, Post-war international 
civil aviation policy and the law of the air, The Hague 1962(2), speciaal ch.X. The position of 
the Netherlands; Wenceslas J. Wagner, International air transportation as affected by state sover- 
eignty, Bruxelles 1970 (geheel gewijd aan het Verdrag van Chicago, met verdragstekst als 
bijlage; inzake de twee aanvullende overeenkomsten op het Verdrag van Chicago, zie 
speciaal ch.III, section V, D-E); I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, Inleiding tot het luchtrecht, 
Deventer 1973, hfdst. II. Het Luchtvaartverdrag van Chicago van 1944 (een bijgewerkte en 
uitgebreider editie van dit boek verscheen als: An introduction to air law, Deventer 1988); 
René de Leeuw, KLM. De geschiedenis van de KLM vanaf 1919, p. 80: Een keurslijf van 
vrijheden.
De beide wetsontwerpen zijn door de Tweede Kamer (TK 6 febr. 1947, p. 1133 II) en door 
de Eerste kamer (EK 25 febr. 1947, p. 363 II) zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard. De wetten zijn vastgesteld op 28 febr. 1947, Stbl. nrs. H 64 en 65. 
Zie voor de geschiedenis van het Nederlands optreden in de internationale burgerlucht- 
vaartpolitiek: M.L.J. Dierikx, Begrensde horizonten. De internationale burgerluchtvaart van 
Nederland in het interbellum, Diss. Nijmegen, Zwolle 1988. Voor een overzicht van de 
Nederlandse wetgeving inzake het luchtrecht moge worden verwezen naar: I.H.Ph. 
Diederiks-Verschoor, Inleiding tot het luchtrecht, hfdst. XI.

149 Ontleend aan de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp ter bevordering van het 
onderhouden van luchtdiensten door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, HTK
1946-1947 Bijlagen nr. 491.3, p. 21. Zie uitgebreid hierover: Dierikx, Begrensde horizonten, 
hfdst. 1.3: De KLM als semi-staatsbedrijf.

150 Wetsontwerp ter bevordering van het onderhouden van luchtdiensten door de KLM NV, 
met Memorie van Toelichting, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 491.1-3.

151 Voorlopig Verslag d.d. 10 juni 1947 en Memorie van Antwoord d.d. 8 juli 1947 met 
betrekking tot wetsontwerp nr. 491, HTK 1946-1947 Bijlagen nr. 491.9-10.

152 Roolvink, TK 10 juli 1947, pp. 2036-2037 I.
153 £)e o u cie  Overeenkomst in zake de toekenning van subsidie ten behoeve van het onder

houden van luchtverkeersdiensten tusschen Nederland en het buitenland van 4 /7  juni 
1927 en de nieuwe Overeenkomst in zake de verhouding tusschen het Rijk en de Konink
lijke Luchtvaart Maatschappij N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, van 31 december 1946, 
waren als bijlagen bij wetsontwerp nr. 491 opgenomen, evenzo de oude en nieuwe
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statuten van de KLM (491.2). In een aparte bijlage werd een toelichting gegeven op de 
nieuwe overeenkomst inzake de verhouding tussen het Rijk en de KLM, zie nr. 491.4, 
Bijlage I van de Memorie van Toelichting.

154 Roolvink, TK 10 juli 1947, p. 2036 II; indiening amendement en standpunt minister, TK
10 juli 1947, pp. 2042 11-2043 I.

155 Roolvink, TK 10 juli 1947, pp. 2036 11-2037 I; indiening amendement, standpunt minister 
en intrekking amendement: TK 10 juli 1947, pp. 2042 11-2043.

156 Posthumus, TK 10 juli 1947, pp. 2037-2038 I; Hofstra, idem, pp. 2038-2039; Donker, idem, 
pp. 2039 11-2040; Roolvink idem, p. 2036 I.

157 Vos, a.v., pp. 2040 11-2042.

158 Donker, TK 10 juli 1947, p. 2042, met herhaling van argumenten door Vos, idem, p. 2042 
II. Amendementsbehandeling, idem, pp. 2042 11-2043, alwaar in fine eindstemming.

159 Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs, d.d. 24 juli 1947, en Memorie van 
Antwoord, op 28 juli 1947 door de Commissie van Rapporteurs als afsluiting van haar 
Eindverslag aan de Eerste Kamer gehanteerd, zie HEK 1946-1947 Bijlagen, nr. 491.

160 Protest-request van rederijen bij Eerste Kamer: KHA, juli 1947, p. 7225 E; Kolff, EK 31 juli
1947, pp. 943 11-945; Kraayvanger, idem, pp. 946-947 I; idem, pp. 947 11-949; Biewenga, 
idem, pp. 949 11-950.

161 Van Santen, a.v., p. 947; Woudenberg, idem, pp. 950 11-952 I.

162 Vos, a.v., pp. 952-955.

163 TWeede termijn, stemverklaringen, reactie minister: EK 31 juli 1947, pp. 95511-956, alwaar 
eindstemming (p. 956 II).

164 Serrarens, TK 13 jan. 1948, p. 1010 I; Vos, TK 14 jan. 1948, p. 1044 I; zie verdere gegevens 
in: Voorlopig Verslag Eerste Kamer, d.d. 25 febr. 1948, Rijksbegroting 1948, hfdst. IX B, 
HEK 1947-1948 Bijlagen A, stuknr. 600 IX B, Burgerlijke luchtvaart, 2e alinea; Memorie van 
Antwoord, idem, stuknr. 600 IX B, idem, p. 12 I; Kraayvanger, EK 6 april 1948, p. 366 II; 
Zegering Hadders, idem, p. 374 I; Vos, EK, 7 april 1948, p. 388.

165 Na de start van de eerste politiële actie van het Nederlands gezag tegen de Republiek 
Indonesia in de nacht van 20 op 21 juli 1947 hebben de voor de luchtverbinding tussen 
Nederland en Nederlands-Indië (noodzakelijke tussenlandingen) cruciale landen, te weten 
India en Pakistan, de onafhankelijkheidsbeweging in Nederlands-Indië willen steunen 
en de Nederlandse luchtverbinding onderbroken (twee KLM-toestellen werden in de nacht 
van 2 op 3 augustus 1947 in India en Pakistan vastgehouden). Voor de duur van de 
boycot (tot 6 oktober 1947) werd de route Sjarjah-Colombo-Batavia gevlogen; daarna kon 
weer worden geland op Karachi (Pakistan) en op Calcutta (India). Bij de tweede politiële 
actie eind 1948 heeft echter ook Ceylon zich geschaard onder de Aziatische landen, die 
Nederland boycotten, waardoor een grote omweg via Khartum (Soedan) en het eiland 
Mauritius moest worden gemaakt, hetgeen het nuttig laadvermogen van de Lockheed 
Constellations sterk heeft beperkt (tot vooral postvervoer). Zie: René de Leeuw, KLM. De 
geschiedenis van de KLM vanaf 1919, pp. 81-84 (Politiële Acties); KHA, okt. 1947, p. 7330. Voor 
het voorstel ter regeling van de compensatie van de verliezen van de KLM ten gevolge 
van de boycot ten gevolge van de tweede politiële actie en het voorstel ter vervanging 
van de wet van 4 augustus 1947, zie HTK 1949-1950 Bijlagen, nrs. 1666.1-3 en 1667.1-3, 
wetsontwerp met Memorie van Toelichting. Hierover speciaal: C.C. van Baaien, De K.L.M. 
als paradepaardje van een verarmd Nederland (1948-1950), in: Politiek(e) Opstellen 7 (1987), 
Jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen 1987, pp. 9-21; 
idem, Spitzen kleurloze minister van Verkeer en Waterstaat, in: P.F. Maas (ed.), Parlementaire
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geschiedenis van Nederland na 1945, deel III: Het kabinet Drees-Van Schaik (1948-1951), Band
B, Nijmegen 1992, hfdst. I, pp. 71-78, De KLM als prestige-object .

166 Zie: Guarantee Agreement (KLM Project) bet ween Kingdom o f the Netherlands and International 
Bank for  Reconstruction and Development, dated March 20, 1952, Washington 1952. Deze 
garantie had betrekking op 7 miljoen dollar.

167 Zie HTK 1961-1962 Bijlagen, nr. 6742, 1-3, wetsontwerp met Memorie van Toelichting. 
Eindstemmingen TK 12 juli 1962, p. 4071 II; EK 31 juli 1962, p. 3529 II. Verlenging 
machtigingsduur bij de wet van 17 dec. 1964, Stbl. nr. 559, waarvoor het ontwerp te 
vinden is in HTK 1964-1965 Bijlagen, nr. 7902.1-3.

168 Smeenk, TK 3 december 1946, p. 600 I; Steinmetz, idem, p. 600 II; Bierema, idem, p. 602 
I; Wagenaar, idem, p. 602.

169 Vos, TK 3 dec. 1946, p. 602 11-603 I.

170 Wagenaar, a.v., p. 604 I; Vos, idem, p. 604 II; eindstemming met aantekening tegenstem 
CPN-fractie, p. 604II in fine (in de Tweede Kamer waren de begrotingen van de PTT voor 
1946 en 1947 tegelijk aan de orde).

171 De CPN-fractie in de Eerste Kamer stemde tegen de begroting van de PTT voor 1947 op
7 februari 1947, p. 254; de begroting van de PTT voor 1946 was eerder op 27 december 
1946 zonder hoofdelijke stemming en zonder aantekening van een tegenstem gepasseerd, 
zie p. 110 I. In geen van beide gevallen heeft de Eerste Kamer beraadslaging gevoerd.

172 Voorlopig Verslag op het wetsontwerp ter vaststelling van de begroting van het Staats
bedrijf der PTT voor het dienstjaar 1946, 14 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, nr. 2 
G.7 (Telefoondienst).

173 Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, ingezonden 27 november 1946, behorend 
bij het wetsontwerp ter vaststelling van de begroting van het Staatsbedrijf der PTT voor 
het dienstjaar 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, nr. 2 G.8 (Telefoondienst).

174 Ontleend aan Steinmetz, TK 3 dec. 1946, p. 601 I.

175 Steinmetz, a.v., p. 601; Wagenaar, idem, p. 602 II; Posthumus, idem, p. 601 II.

176 Vos, a.v., p. 603.

177 Blijkens de toelichting op de begroting van het Staatsbedrijf der PTT voor 1952 zouden 
de naastingssommen in 1951 zijn afgelost, zie HTK 1951-1952 Bijlagen A, nr. 2300 H.2, 
betreffende de post Gedeeltelijke betaling naastingssommen.

178 Zie de wet van 31 december 1950, houdende wijziging van de begroting van het Staats
bedrijf der PTT voor het dienstjaar 1946, Stbl. nr. K 605, waarbij onder meer de post 
Gedeeltelijke betaling naastingssommen voor de voormalige telefoonnetten van Amster
dam, Rotterdam en 's-Gravenhage werd verhoogd met 1.683.000 gulden.

179 De Wilde, TK 29 januari 1948, p. 1279 II; Vos, idem, p. 1282 I.

180 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp ter vaststelling van de begroting van het 
Staatsbedrijf der PTT voor het dienstjaar 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen A, nr. 600 G.2, 
Materiële uitgaven, enz. (Artikel I I ) .

181 Voorlopig Verslag op het wetsontwerp ter vaststelling van de begroting van het Staatsbe
drijf der PTT voor het dienstjaar 1948, 9 december 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, nr. 
600 G.4 (Subsidies).

182 Memorie van Antwoord op het wetsontwerp ter vaststelling van de begroting van het 
Staatsbedrijf der PTT voor het dienstjaar 1948,29 december 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen 
A, nr. 600 G.S (Subsidies).

183 Teulings, TK 29 januari 1948, p. 1283; Ten Hagen, idem, p. 1284 I.
184 Vos, a.v., p. 1284 I; Teulings, idem, p. 1284 II.
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185 Vos, a.v., p. 1284 II; eindstemming over amendement-Teulings, idem, p. 1285 I (het 
Kamerlid Mol (KVP) had bij vergissing tegen gestemd, waar hij bedoelde vóór te stem
men, zodat diens stem bij de voorstemmen onder mindering van de tegenstemmen moet 
worden gerekend). Eindstemming over het wetsontwerp ter vaststelling van de begroting 
van het Staatsbedrijf der PTT voor het dienstjaar 1948: TK 29 jan. 1948, p. 12851. De Eerste 
Kamer aanvaardde dit wetsontwerp zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
op 7 april 1948, p. 393 II.

186 De gegevens over de ontwikkeling van de draadomroep voor, onder en na de oorlog zijn 
ontleend aan de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling 
van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. nr. 7), van 13 februari 1948, aan het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer op dit wetsontwerp en aan de Memorie van Antwoord 
op dit Verslag, zie HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 730, resp. stuknr. 3, 4 en 5.

187 Zie Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer, d.d. 14 nov. 1946, bij de vaststelling van 
de begroting van de PTT voor 1946 (en 1947), HTK 1946-1947 Bijlagen A, 2.G.7, Radiodis
tributie; Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, d.d. 27 nov. 1946, idem, 2.G.8, 
idem.

188 Smeenk, TK 3 dec. 1946, p. 600; Steinmetz, idem, p. 600 11-6011; Posthumus, idem, p. 601 
11-602 I; Vos, idem, p. 603 11-604 I; Smeenk, idem, p. 604; Vos, idem, p. 604 II.

189 Smeenk (ARP), TK 29 jan. 1948, p. 1276 II; Krol (CHU), idem, p. 1276 11-1277 I; Teulings 
(KVP), idem, p. 1278 II; Hacke (lib.), idem, p. 1280 II. Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting a.i., Vos, heeft daarop kunnen antwoorden dat het wetsontwerp alle 
stadia had doorlopen en bij gevolg binnen enkele weken de Kamer zou kunnen bereiken, 
zie TK, 29 jan. 1948, p. 1281 I.

190 Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. 
nr. 7), van 13 februari 1948, met Memorie van Toelichting, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 
730.1-2.

191 Voorlopig Verslag d.d. 21 april 1948, behorend bij wetsontwerp nr. 730, stuknr. 4, zie HTK
1947-1948 Bijlagen.

192 Memorie van Antwoord d.d. 9 juli 1948, behorend bij wetsontwerp nr. 730, stuknr. 5, zie 
HTK 1947-1948 Bijlagen.

193 Bachg, TK 23 nov. 1948, pp. 404-406 I; Verkerk, idem, pp. 406-407; Zegering Hadders, 
idem, pp. 408-409 I; Posthumus, idem, pp. 409-410; Ritmeester, idem, pp. 410 11-411 I; 
Gortzak, idem, pp. 411-412; Beemink, idem, pp. 412 11-413 I; Spitzen, idem, pp. 413-415; 
tweede termijn, idem, pp. 416-419 (alwaar beslissing Kamer over verzoek tot schorsing 
van de beraadslagingen).

194 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat, d.d. 15 nov. 1949, HTK 1949-1950 
Bijlagen, nr. 730.7; Aanvullende nota, aangeboden bij brief van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, ingezonden 2 november 1950, HTK 1950-1951 Bijlagen, nr. 730.8, met als 
bijlage: Technische machtigingsvoorwaarden voor radiodistributie (nr. 730.9); Slotnota van 
de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van O.K. en W., zonder 
datum, HTK 1950-1951 Bijlagen, nr. 730.10 (gelet op de indeling en de datum van 
indiensttreding van de staatssecretaris, nl. 15 maart 1951, moet deze slotnota van het 
voorjaar van 1951 dateren).

195 Nota van Wijzigingen met Toelichting, ingezonden bij brief van 29 juni 1953 van de 
minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van O.K. en W., HTK 1952-1953 
Bijlagen, nr. 730.12, en gewijzigd ontwerp van wet, idem, nr. 730.13.

196 t K  16  juJi 1953, p p . 3753-3758 (alwaar eindstemming), met als sprekers Van den Heuvel 
(KVP), Ritmeester (W D ), Verkerk (ARP), Posthumus (PvdA) en minister Algera; EK 22

4231



XII. Verkeer en Waterstaat

sept. 1953, p. 12 II. Voor de draadomroepgeschiedenis zie: G. Hogesteeger, Van lopende 
bode tot telematica. Geschiedenis van de PTT in Nederland, Groningen 1989, pp. 219-225.

197 Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot regeling van de rechtspositie van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, ingediend op 1 november 1947, HTK
1947-1948 Bijlagen, nr. 636.3, eerste alinea.

198 A.v., p. 3 I.

199 Ontleend aan G.C.J.J. Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspec
tief, (Diss. Nijmegen) Den Haag 1974, p. 51.

200 Zie hiervoor Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief, hfdst. 
2: De PTT als rechtspersoon, pp. 42-59; ook Memorie van Toelichting op wetsontwerp nr. 
636, a.w., p. 3.

201 Memorie van Toelichting op wetsontwerp nr. 636, a.w., p. 3 II.

202 Wetsontwerp tot regeling van de rechtspositie van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, ingediend op 1 november 1947, met Memorie van Toelichting, 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 636.2-3.

203 Zie Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief, hfdst. 2: De 
PTT als rechtspersoon, pp. 59-64 (citaat: p. 64).

204 Bij brief van 30 november 1953, getekend door de minister van Verkeer en Waterstaat J. 
Algera, werd het wetsontwerp tot regeling van de rechtspositie van het Staatsbedrijf der 
PTT ingetrokken, zie HTK 1953-1954 Bijlagen, nr. 636.5.

205 Zie het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 636, a.w., HTK 1947-
1948 Bijlagen, nr. 636.4, Algemeen, par. 1, p. 7 1 (citaat in fine). Hoewel de term "zeer vele 
leden" gewoonlijk als aanduiding werd gehanteerd voor de grootste fractie (in de periode- 
Beel die van de KVP), is deze term ook wel gebruikt als aanduiding van een gezamenlijk
heid (in dit geval de tegenstanders van het wetsontwerp, die -  naar analogie van de visies 
in de Tweede Kamer inzake andere voorstellen tot legalisering van bezettingsmaatregelen 
-  afkomstig moeten zijn geweest uit de protestants-christelijke en liberale groeperingen). 
In deze analyse is de aanduiding van de eerste groep "vele andere leden", gezien ook 
de argumentatie (de verwijzing naar de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), gebruikt 
voor de fractie van de KVP. Dat vervolgens onder de tweede groep "vele andere leden", 
die op hun beurt het wetsontwerp met instemming hadden begroet, de leden van de 
fractie van de PvdA in de Tweede Kamer moeten worden verstaan, staat buiten kijf (ook 
voor Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief, p. 63).

206 Voorlopig Verslag op wetsontwerp nr. 636, a.w., HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 636.4, 
Algemeen, par. 1, p. 7 II-8 I.

207 Voorlopig Verslag op wetsontwerp nr. 636, a.w., HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 636.4, 
Algemeen, par. 1, slot, p. 8 I; zie ook Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in 
historisch perspectief, pp. 63-64.

208 Ontleend aan: Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief, pp. 
64-71; ook Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot aanwijzing van de takken 
van Rijksdienst der posterijen, der telegrafie en der telefonie voor het beheer als bedoeld 
in art. 88 der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, nr. 259), HTK 1953-1954 Bijlagen, nr. 3300.3 
(eerste alinea).

209 Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief, pp. 72-73. Zie 
verder: Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het wetsontwerp tot vaststelling van 
de begroting van het Staatsbedrijf der PTT voor het dienstjaar 1948, d.d. 9 dec. 1947, in: 
HTK 1947-1948 Bijlagen A, nr. 600 G 4, Reservering (p. 7 II); Memorie van Antwoord op 
genoemd Voorlopig Verslag, ingezonden 29 december 1948, in: idem, nr. 600 G 5,
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Reservering (p. 9 II); Teulings, TK 29 jan. 1948, pp. 127711-1278; min. Vos, idem, pp. 1282 
11-1283 I.

210 Zie de wetsontwerpen die bij de Tweede Kamer zijn ingediend op 27 november 1953: a) 
tot aanwijzing van de takken van Rijksdienst der posterijen, der telegrafie en der telefonie 
voor een beheer als bedoeld in art. 88 der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, nr. 259) (onder 
verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat en Financiën); b) tot 
regeling van de postdienst en van de postcheque- en girodienst (onder verantwoordelijk
heid van de minister van Verkeer en Waterstaat); c) tot instelling van een Rijkspostspaar
bank (onder verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en van Verkeer en 
Waterstaat); d) tot instelling van een PTT-raad (onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Verkeer en Waterstaat), met Memorie van Toelichting, zie: HTK 1953-1954 Bijlagen, 
nr. 3300.1-9. Het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer dateerde van 1 juni 1954 (nr. 
3300.11); de Memorie van Antwoord hierop was van 11 september 1954 (nr. 3300,12). Het 
debat in de Tweede Kamer over de vier wetsontwerpen op 23 september 1954 (TK pp. 
3003-3016) eindigde in de aanvaarding zonder hoofdelijke stemming van de wetsontwerpen. 
De Eerste Kamer aanvaardde eveneens zonder hoofdelijke stemming de betrokken wetsont
werpen op 21 december 1954 (EK pp. 131-135; pp. 137-145 I). De vier wetten traden in 
werking op 16 januari 1955. Zie hierover en over het Organiek Besluit van 1955: Ottenheijm, 
De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief, pp. 73-82.

211 Een voorontwerp van wet tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan het staatsbedrijf 
der PTT leidde in 1958 tot bezwaren van de minister van Financiën (Hofstra, PvdA). 
Vervolgens is op basis van het advies van de commissie-Goedhart een wetsontwerp 
opgesteld, waarbij het staatsbedrijf der PTT zou worden omgezet in een rechtspersoon 
sui generis en waarbij de twee gelddiensten (PCGD en RPS) zouden worden geïntegreerd 
in dit bedrijf. In 1970 was dit wetsontwerp in beginsel door het kabinet aanvaard, maar 
gestuit op bezwaren van de minister van Financiën tegen de voorgestelde statuswijziging, 
gezien de te gering geachte mogelijkheden tot inspraak in het financiële beleid. Dit 
voorstel kwam, ook door de politieke verwikkelingen, in het slop. De ergernis over de 
vermenging van het begrotingsbeleid met dat van de PTT leidde tot het initiatiefvoorstel 
van de Tweede Kamerleden W. Drees jr. en J.J.A. Berger (beiden van DS'70), ingezonden 
op 27 november 1973, tot wijziging van de Aanwijzingswet PTT-1954 met het doel het 
investeringsbeleid van de PTT los te koppelen van het algemene begrotingsbeleid (b.v. 
door de PTT een leningsbevoegdheid toe te kennen voor rendabele investeringen), zie 
HTK 1973-1974 Bijlagen, nr. 12 710. Dit voorstel verkreeg geen meerderheid. Zie over deze 
ontwikkelingen: Ottenheijm, De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief, 
hfdst. 3: Statuskwestie: een discussie zonder einde...) H.J. de Ru, Staatsbedrijven en staatsdeel
nemingen. Juridische aspecten en de gevolgen daarvan voor het economisch beleid, (Diss. Utrecht) 
Nijmegen 1981, hfdst. III.3.3.b: De ontwikkelingen bij de PTT, pp. 211-217.

212 Zie het ontwerp-Postbankwet van 27 juli 1977, HTK 1976-1977 Bijlagen, nr. 14 632.1-4.

213 Zie TK 16 januari 1978, p. 337 II (kabinet-Van Agt I, CDA-W D).

214 Zie HTK 1977-1978 Bijlagen, nr. 14 632.5.
215 Interpellatie-Kombrink: TK 20 november 1980, pp. 1460-1466; stemming moties: TK 25 

november 1980, p. 1543 (de motie-Kombrink werd gesteund door de fracties van PvdA, 
D'66, PPR, CPN, PSP en DS'70; de motie-Couprie werd gesteund door de gehele Kamer, 
met uitzondering van de fracties van de W D  en BP).

216 Zie HTK 1981-1982 Bijlagen, nr 14 632.8.

217 Zie HTK 1982-1983 Bijlagen, nr. 14 632.10.
218 Zie HTK 1983-1984 Bijlagen, nr. 18 346.1-3. Het wetsontwerp-Postbankwet uit 1977 (nr.

14 632) werd ingetrokken bij brief van de minister van Financiën (Ruding, CDA) van 15
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augustus 1984 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, HTK 1983-1984 Bijlagen, nr. 14 
632.11.

219 Bij de Postbankwet-1985 werd de Postspaarbankwet-1954 ingetrokken en de RPS opgehe
ven. De behandeling van wetsontwerp nr. 18 346 (ontwerp-Postbankwet uit 1984) werd 
in de plenaire zitting van de Tweede Kamer behandeld op 14 mei 1985 (pp. 5014-5049),
21 mei 1985 (pp. 5132-5172); 30 mei 1985 (pp. 5298-5306); 26 juni 1985 (pp. 6090-6097 en 
pp. 6099-6102); 27 juni 1985 (pp. 6219-6220); aangenomen op 27 juni 1985, p. 6220, met 
steun van confessionele en liberale groeperingen (CDA-VVD-D'66-SGP-RPF-GPV en oud- 
RPF-Kamerlid Wagenaar). In de Eerste Kamer werd het wetsontwerp besproken op 10 
september 1985 (pp. 1559-1580) en aangenomen met de uitslag 37 stemmen voor en 16 
stemmen (PvdA-PPR-PSP-CPN) tegen. Hierbij was tevens aan de orde het wetsontwerp 
houdende regelen betreffende de overgang van personeel van het Staatsbedrijf der PTT 
en de RPS naar de Postbank NV (ontwerp-Personeelswet Postbank NV, nr. 18 347), op
27 juni 1985 in de Tweede Kamer aangenomen met de stemmen van de CPN en de PSP 
tegen en met dezelfde uitslag in de Eerste Kamer op 10 september 1985.

220 Brief van 20 december 1985 van de minister van Verkeer en Waterstaat (Smit-Kroes, W D ) 
en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 
in: HTK 1985-1986 Bijlagen, nr. 17 370.30, met bijgevoegd het kabinetsstandpunt over het 
rapport van de commissie-Steenbergen (nr. 17 370.31).

221 Gegevens ontleend aan de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp, houdende regels 
met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap PTT Nederland NV 
(Machtigingswet PTT Nederland NV), ingediend op 9 december 1987, HTK 1987-1988 
Bijlagen, nr. 20 370.3, Algemeen.

222 De behandeling van het ontwerp-Machtigingswet PTT Nederland NV is door de beide 
Kamers der Staten-Generaal met de nodige zorgvuldigheid geschied, zodat de schriftelij
ke fases omvangrijk waren. Na het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor 
Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer op dit ontwerp, vastgesteld 1 maart 1988, 
en de Memorie van Antwoord, met Nota van Wijziging, ontvangen resp. 15 en 29 maart 
1988, volgde nog een Eindverslag van de genoemde Vaste Commissie van 28 april 1988, 
waarop de regering met een Nota antwoordde, ontvangen 10 mei 1988, met gelijkgeda- 
teerde Tweede Nota van Wijziging, gevolgd door een Derde Nota van Wijziging (18 mei 
1988) en een Vierde Nota van Wijziging (20 mei 1988), zie: HTK 1987-1988 Bijlagen, nr.
20 370.5-10, 12 en 21. Na de mondelinge beraadslagingen in plenaire zitting van de 
Tweede Kamer op 18 mei 1988 (pp. 4039-4086); 19 mei 1988 (pp. 4107-4133 en pp. 4135- 
4171) en 25 mei 1988 (pp. 4180-4186) vond de eindstemming plaats op 2 juni 1988 (p. 
4481). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 
Ook in de Eerste Kamer volgde na het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor 
Verkeer en Waterstaat van 13 september 1988 en de Memorie van Antwoord van gelijke 
datum, nog een Nader Voorlopig Verslag van de genoemde Vaste Commissie van 3 
oktober 1988 met een Nadere Memorie van Antwoord van gelijke datum met betrekking 
tot wetsontwerp nr. 20 370, zie HEK 1987-1988 Bijlagen, nr. 227 a-b; HEK 1988-1989 
Bijlagen nr. 32 en 32a. Na het debat in plenaire zitting op 25 oktober 1988 (pp. 78-97) 
aanvaardde de Eerste Kamer het wetsontwerp (p. 97) zonder stemming, met aantekening 
van de tegenstem van de leden van de fractie van de PSP. Hierbij was tevens aan de 
orde het wetsontwerp ter regeling van de overgang van het personeel van het staats
bedrijf der PTT naar PTT Nederland NV (ontwerp-Personeelswet PTT Nederland NV), 
ingediend op 7 december 1987 (HTK 1987-1988 Bijlagen, nr. 20 368), aangenomen in de 
Tweede Kamer op 26 mei 1988 en in de Eerste Kamer op 25 oktober 1988. Evenzo was 
het ontwerp-Postwet aan de orde (HTK 1987-1988 Bijlagen, nr. 20 371), dat in de Tweede 
Kamer op 26 mei 1988 en in de Eerste Kamer op 25 oktober 1988 is aanvaard. Zie ook:
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D.F. Edens, A.W. Nauta, A.J.H. den Boer, Poshvetgeving c.a. (Postioet; Machtigingswet PTT 
Nederland NV; Personeelswet PTT Nederland NV), Zwolle 1989 (Schuurman-Jordens editie, 
nr. 22). Naar aanleiding van de omvorming van de PTT van staatsbedrijf in een n.v. 
verscheen: G. Hogesteeger, Van lopende bode tot telematica. Geschiedenis van de PTT in 
Nederland, Groningen 1989, waarin deel IV, De status, is gewijd aan de geschiedenis van 
de relatie tussen PTT en overheid.

223 Voor deze inleiding is gebruik gemaakt van: J.Th. Thijsse, Een halve eeuw Zuiderzeewerken
1920-1970, Groningen 1972, hfdst. 1 en 6; L.J. Mosterman, Zuiderzeewerken, in: Grote Winkler 
Prins Encyclopedie, 8e druk, dl. 25, Amsterdam-Brussel 1984, p. 5911-63 II; M. Gort, A. van 
Oostrom, Uitverkoren. De kolonisatie van de Noordoostpolder 1940-1960, Zwolle 1986; Jan 
Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht. Eugenetica in Nederland 1900-1950, (Diss. GU 
Amsterdam) Nijmegen 1989, deel II, Intermezzo. De eugenetica en de Zuiderzeepolders, pp. 
119-123; A.M.C. van Dissel, 59 Jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en 
Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989, Zutphen 1991, hfdst. VII.

224 Vondeling, TK 3 december 1946, pp. 61111-612 I; minister Vos, idem, p. 614; Van Dissel,
59 Jaar eigengereide doeners, hfdst. VII, speciaal: Toenemend interdepartementaal overleg, pp. 
131-132.

225 Voor de Noordoostpolder als onderduik in de Tweede Wereldoorlog zie: C.C. van Baaien, 
Paradijs in oorlogstijd? Onderdinkers in de Noordoostpolder 1942-1945, Diss. Leiden, Zwolle 
1986. Verder: Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot vaststelling van de 
begroting van het Zuiderzeefonds voor 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, nr. 300 B.2, 
Algemeen; cijfers ontleend aan de begrotingen van het Zuiderzeefonds voor 1947, a.w., 
nr. 300 B.l, en voor 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen A, nr. 600 B.l.

226 Voorlopig Verslag, d.d. 14 november 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, wetsontwerp tot 
vaststelling van de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1946, nr. 2 B.4, Noordoostpolder; 
ontginning; Memorie van Antwoord, door de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede 
Kamer als afsluiting van de schriftelijke voorbereiding van de openbare beraadslaging 
vastgesteld op 2 december 1946, idem, nr. 2 B.5, Noordoostpolder; ontginning.

227 Van den Heuvel, TK 3 dec. 1946, p. 607; De Ruiter, idem, p. 605 II; Van der Zaal, idem, 
pp. 610 11-611 I; Borst, idem, pp. 609 11-610 I.

228 Bierema, TK 12 november 1946, p. 172 I; Mansholt, TK 20 november 1946, p. 361 II.

229 Van der Weijden, TK 3 december 1946, pp. 608-609.

230 Vondeling, a.v., pp. 611 11-612.

231 Van Dis, a.v., p. 613.

232 Vos, a.v., pp. 614-616. Het wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van het Zuider
zeefonds voor 1946 werd vervolgens door de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard; de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1947 werd zonder beraadslaging 
en zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aanvaard, zie TK 3 dec. 1947, 
pp. 616 11-617 I.

233 Voorlopig Verslag Eerste Kamer, d.d. 9 januari 1947, en Memorie van Antwoord, d.d. 11 
februari 1947, met betrekking tot het wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van 
het Zuiderzeefonds voor (1946 en) 1947, HEK 1946-1947 Bijlagen A, nr. 300 B; Zegering 
Hadders, EK 25 febr. 1947, pp. 361-362 I; Rip, idem, pp. 360-361 I; Vos, idem, pp. 362 II- 
363 I. De begroting van het Zuiderzeefonds voor 1946 was door de Eerste Kamer op 27 
december 1946, zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aanvaard, p. 115 
I; die voor 1947 werd op 25 februari 1947 door de Eerste Kamer zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard, p. 363 II.

234 Memorie van Antwoord, d.d. 23 december 1947, behorend bij het wetsontwerp tot
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vaststelling van de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen 
A, nr. 600 B.5, Noordoostpolder.

235 Engelbertink, TK 20 jan. 1948, p. 1109; Borst, idem, p. 1115; De Ruiter, idem, p. 1111 I; 
Den Hartog, idem, p. 1113 I; Vondeling, idem, p. 1116 II.
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eindstemming over begroting van het Zuiderzeefonds voor 1948.

237 Voorlopig Verslag Eerste Kamer, d.d. 25 febr. 1948, en Memorie van Antwoord, d.d. 24 
maart 1948, met betrekking tot vaststelling van de begroting van het Zuiderzeefonds voor
1948, HEK 1947-1948 Bijlagen A, nr. 600 B; na een kort betoog van senator Hommes (ARP) 
over de realisatie van de overheveling van boeren uit Walcheren naar de Noordoostpolder 
ten gevolge van de Herverkavelingswet Walcheren, werd op 7 april 1948 in de Eerste 
Kamer de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1948 zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard (p. 393).

238 Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van het 
Zuiderzeefonds voor 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, nr. 300 B.2.

239 Voorlopig Verslag, d.d. 14 nov. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, wetsontwerp tot vaststel
ling van de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1946, nr. 2 B.4, Voortzetting o f stilleg
ging van het inpolderingswerk; Memorie van Antwoord, idem, nr. 2 B.5, idem.

240 De Ruiter, TK 3 dec. 1946, p. 605 II; Van den Heuvel, idem, p. 607 I; Borst, idem, p. 610 
I; Groen, idem, p. 606; Vondeling, idem, p. 612; Vos, idem, p. 614 II.

241 Voorlopig Verslag Eerste Kamer, d.d. 9 jan. 1947, en Memorie van Antwoord, d.d. 11 febr. 
1947, met betrekking tot de begroting van het Zuiderzeefonds voor (1946 en) 1947, HEK 
1946-1947 Bijlagen A, nr. 300 B; Rip, EK 25 febr. 1947, p. 360 II, vreesde dat de geringe 
animo om verder te gaan met inpolderingswerk kon betekenen dat de ambtelijke instan
ties hun greep op de Noordoostpolder alleen maar zouden verlengen (staatsexploitatie), 
met alle gevolgen van dien.

242 Voorlopig Verslag d.d. 18 november 1947, en Memorie van Antwoord, d.d. 23 december
1947, met betrekking tot de begroting van het Zuiderzeefonds voor 1948, HTK 1947-1948 
Bijlagen A, nr. 600 B.4-5, Voortzetting van de inpoldering.

243 Engelbertink, TK 20 jan. 1948, p. 1108; De Ruiter, idem, p. 11111; Van der Zaal, idem, pp. 
1111 11-1112 I; Den Hartog, idem, pp. 1112 11-1113 I; Borst, idem, pp. 1114 11-1115 I; 
Vondeling, idem, pp. 1115 11-1116 I; Vos, idem, p. 1117.

244 Thijsse, Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970, hfdst. 5.1, Volgorde van de polders, pp. 
324-327; hfdst. 6.4, Flevoland; hfdst. 6.5, De Markerwaard, een onbekende toekomst.
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B i j l a g e n  (s e r i e - B e e l )

I

H o o f d e n  d e r  D e p a r te m e n te n  v a n  A lg e m e e n  B e s t u u r  

Eerste kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948

Minister-president -  tevens minister 
van Algemene Zaken (wederom 
ingesteld bij besluit van 11 oktober
1947, Stbl. nr. H. 346)

Buitenlandse Zaken 

Justitie

Binnenlandse Zaken

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen

Financiën

Oorlog

Marine

Verkeer (en Waterstaat, sedert 28 
februari 1947)

Openbare Werken en Wederopbouw 
(Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
sedert 28 februari 1947)

Dr. L.J.M. Beel
idem, vanaf 11 oktober 1947 
KVP

Mr. C.G.W.H. baron van Boetzelaer 
van Oosterhout

Mr. J.H. van Maarseveen
KVP

Dr. L.J.M. Beel
tot 15 september 1947 
KVP
Mr.dr. P.J. Witteman
vanaf 15 september 1947 
KVP

Dr. J.J. Gielen
KVP

Dr. P. Lieftinck
PvdA

A.H.J.L. Fiévez
KVP

A.H.J.L. Fiévez, a.i. 
tot 7 augustus 1946 
KVP
J.J.A. Schagen van Leeuwen
vanaf 7 augustus tot 25 november 
1947
(Reden aftreden: oneens met het rege
ringsbeleid inzake Indonesische kwestie) 
A.H.J.L. Fiévez, a.i., 
vanaf 25 november 1947 
KVP

Ir. H. Vos
PvdA

Dr.ir. J.A. Ringers
tot 15 november 1946 
(Reden aftreden: oneens met het rege
ringsbeleid inzake Indonesische kwestie)
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Economische Zaken

Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening

Sociale Zaken 

Overzeese Gebiedsdelen 

Zonder Portefeuille

Ir. H. Vos, a.i.,
15 november 1946 tot 28 febr. 1947
PvdA
L. Neher,
28 februari 1947 tot 1 maart 1948 
PvdA
(Reden aftreden: benoeming tot gedele
geerde van het opperbestuur in Indone
sië).
Mr. J. in 't Veld
vanaf 1 maart 1948 
PvdA

Dr. G.W.M. Huysmans
tot 14 januari 1948 
KVP
(Reden aftreden: gezondheidsredenen) 
S.L. Mansholt, a.i.,
14 jan. 1948 tot 21 jan. 1948 
PvdA
Prof.dr. J.R.M. van den Brink
vanaf 21 januari 1948 
KVP

S.L. Mansholt 
PvdA

W. Drees
PvdA

Mr. T.A. Jonkman
PvdA

Mr. E.N. van Kleffens
tot 1 juli 1947
(Benoemd tot ambassadeur te Washing
ton)
Belast met V.N.-zaken, in het bijzon
der de vertegenwoordiging van Ne
derland in de Veiligheidsraad van de
V.N.
L. Götzen
vanaf 10 november 1947 
Belast met de financieel-economische 
vraagstukken op het departement 
van Overzeese Gebiedsdelen
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N a a m l ijs t  v a n  d e  L e d e n  v a n  d e  S t a t e n -G e n e r a a l

1946-1948 
(indeling naar fractiegrootte)

Eerste Kamer

voorzitter: Prof.mr.dr. R. Kranenburg, sedert 18 juli 1946

Katholieke Volks-Partij: (17 zetels)

* Prof.dr. J.A.J. Barge 
Mr.dr. B.M. Berger

* Prof.dr. J.R.M. van den Brink, tot 21 januari 1948
* A.C. de Bruyn
* Mr. C.H.J.A. Janssen de Limpens 

P.A. Kerstens
Mr. H.A.M.T. Kolfschoten 
Ir. E.H.A. Kraayvanger

* Mr. G.C.J.D. Kropman, fractievoorzitter 
H.M. van Lieshout, sedert 6 augustus 1946

* Mr. J.C.A.M. de Mortel, tot en met 21 december 1947 (overleden)
* H.C. Nijkamp 

Mr.Dr. J.W. Schneider 
Mr.A.M.C.J. Steinkühler 
Dr. H.J.J. van Velthoven
Ir. H.J.M. Verhey, sedert 18 februari 1948 
H.F.M. baron Van Voorst tot Voorst 
Mr. Th.R.J. Wijers, sedert 4 februari 1948

* Ir. F.C.M. Wijffels

Partij van de Arbeid: (14 zetels)

Mr.Dr. E. Brongersma
* Mr. J. Cramer
* Prof.Dr. N.A. Donkersloot

H.J. de Dreu, sedert 19 februari 1947
Mr. G.J. van Heuven Goedhart, sedert 22 oktober 1947
J.L. Hoogland

* J. van de Kieft, fractievoorzitter sedert 19 maart 1947 
A. Kievit, sedert 14 april 1948
J.J. Kramer

* Prof.Mr.Dr. R. Kranenburg
H. Oosterhuis

*= maakte deel uit van de Voorlopige Staten-Generaal.
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4 M.A. Reinalda, tot 19 maart 1947 lid en fractievoorziter
* Mevr.Mr. A.E. Ribbius Peletier, tot 17 januari 1947.
* Mr. N. Stufkens, tot 9 september 1947 

Mevr.Mr. M. Tjeenk Willink
* Mr.Dr. J. in 't Veld, tot 3 maart 1948
* Dr. F. Wibaut, sedert 6 mei 1947
* C. Woudenberg

Anti-Revolutionaire Partij: (7 zetels)

H. Algra
* Prof.Mr.Dr. A. Anema, fractievoorzitter
* Jhr.Mr. H.A.M. van Asch van Wijk, tot en met 9 maart 1947 (overleden)
* Mr.Dr. E.J. Beumer, tot en met 5 oktober 1946 (overleden)

A.W. Biewenga Wzn., sedert 7 november 1946
J. Hommes, sedert 4 juni 1947 
Mr.Dr. W. Rip 
J. Schipper

* Prof.Dr. R.H. Woltjer

Christelijk-Historische Unie: (5 zetels)

* Mr.Dr. G. Kolff
* Mr. R. Pollema, fractievoorzitter 

J. Reijers
Mr. G. Vixseboxse

* Prof.Dr. J. de Zwaan

Communistische Partij Nederland: (4 zetels)

J. Brandenburg 
J.H. Hermans

* A.J. Koejemans, tot 24 februari 1948 lid, tevens fractievoorzitter 
J. van Santen
J.P. Schalker, sedert 13 juli 1948

Partij van de Vrijheid/Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: (3 zetels)

Prof.Mr.Dr. A.N. Molenaar, fractievoorzitter
* Mr. D.U. Stikker

R. Zegering Hadders
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Tweede Kamer

Voorzitter: Mr. J.R.H. van Schaik, sedert 11 november 1937

Katholieke Volkspartij: (32 zetels)

W.J. Andriessen 
Mr. F.JH.H. Bachg 
Dr. L.J.M. Beel, tot 3 juli 1946
H.M.J. Dassen
Mr. W.H.J. Derks, sedert 16 augustus 1946 
Dr.ir. W.J. Droesen
B.A.A. Engelbertink, sedert 30 oktober 1946 
J. Groen Azn.
Th.S.J. Hooij 
Th.D.J.M. Koersen 
Dr. W.L.P.M. de Kort 
Mr.Dr. L.G. Kortenhorst 
Dr. A.M. Lucas
Mr. J.H. van Maarseveen, tot 4 juli 1946 
J.H. Maenen
C.G. Matser, tot 20 oktober 1946
Mr.Dr. A.J.J.M. Mes, sedert 30 oktober 1946 
Dr. Chr. J.M. Mol 
J.M. Peters
M.J.M. van Poll, tot 11 september 1946
Mr. C.P.M. Romme, fractievoorzitter
Mr. E.G.M. Roolvink
Jhr.Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
Mr. E.M.J.A. Sassen
Mr. J.R.H. van Schaik
N. Schuurmans, van 30 oktober 1946 tot 7 december 1946 
P.J.S. Serrarens
F.J.M. Smits van Oijen, tot 5 december 1947
W. Steinmetz
Dr. J.G. Stokman, o.f.m.
Mr. J.C.M. Sweens, sedert 23 december 1947 
Mr. F.G.C.J.M. Teulings
Mevr. J.C.H.H. de Vink, sedert 18 september 1947
F. van Vliet
M.P. van der Weijden
J.J.W. IJsselmuiden, sedert 23 juli 1946
H.H. van der Zanden, sedert 16 augustus 1946
J.M. Zegers

Partij van de Arbeid: (29 zetels)

H.J. van den Bom 
R. van der Brug
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* Mr. J.A.W. Burger
J.C. Deering, sedert 23 juli 1946

* Mr. L.A. Donker
W. Drees, tot 5 juli 1946

* F.J. Goedhart, sedert 8 oktober 1946
* Jhr.Mr.Dr. M. van der Goes van Naters, fractievoorzitter
* Mr. C.J.A.M. ten Hagen
* H.J. Hofstra, sedert 30 oktober 1946
* Mr.Dr. A.M. Joekes
* E. Kupers

Dr. G. van der Leeuw, tot 10 juli 1946 
Mr.Dr. P. Lieftinck, tot 9 juli 1946

* C.J. van Lienden
Dr. J.H.A. Logemann, tot 8 oktober 1947
S.L. Mansholt, tot 19 juli 1946

* Drs. G.M. Nederhorst, sedert 16 augustus 1946
* L.N. Palar, tot 22 juli 1947
* Mr. J. Ie Poole, sedert 5 november 1947 

Ir. S.A. Posthumus
G.J.N.M. Ruygers, sedert 25 juli 1946 
J.H. Scheps
Dr.ir. W. Schermerhorn, tot 10 september 1946

* J. Schilthuis
* H. van Sleen
* J.E. Stokvis, tot 16 oktober 1946
* Mr. N. Stufkens, sedert 10 september 1947
* J.G. Suurhoff, sedert 24 oktober 1946
* Mevr.Mr. N.S.C. Tendeloo

W. Thomassen, sedert 31 juli 1946 
J. Tuin 

x- E.A. Vermeer
Dr.ir. A. Vondeling, sedert 25 juli 1946

* J.J. Vorrink
Ir. H. Vos, tot 10 juli 1946 
Mr. G.E. van Walsum 
J.M. Willems
Dr. L.J. Zimmerman, tot 10 oktober 1946

Anti-Revolutionaire Partij: (13 zetels)

* Mr. J. Algera
Dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot 
J. Fokkema

* Chr. van den Heuvel
* H.J.W.A. Meijerink
* Mr. A.B. Roosjen
* J. Schouten, fractievoorzitter
* C. Smeenk
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A. Stapelkamp
* Mr.Dr. J. Terpstra 

Mr.Dr. E.P. Verkerk
X- Mr.Dr. J.A. de Wilde
* C. van der Zaal

Communistische Partij Nederland: (10 zetels)

* C. Borst
* S. de Groot 

J. Haken
J. Hoogcarspel 
A.C. Koenen
Mevr. W. van den Muijzenberg-Willemse 
A.D. Schoonenberg 
J.H.C. Spijkers 
Mr.Dr. B.J. Stokvis

* G. Wagenaar, fractievoorzitter

Christelijk-Historische Unie: (8 zetels)

Mr. H.K.J. Beemink
* Mr. W.F.E. baron Van der Feltz

H. Kikkert
* Tj. Krol
* J. de Ruiter
* Mr.Dr. J.J.R. Schmal
* H.W. Tilanus, fractievoorzitter
* Jkvr. Mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen

Partij van de Vrijheid/Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: (6 zetels)

* Dr. S.E.B. Bierema, fractievoorzitter 
Mevr. A. Fortanier-de Wit
Dr.ir. A.H.W. Hacke 
F. den Hartog

* Drs. H.A. Korthals 
Mr. G. Vonk

Staatkundig-Gereformeerde Partij: (2 zetels)

Ir. C.N. van Dis
* P. Zandt, fractievoorzitter
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S a m e n s t e l l in g  V a s t e  C o m m is s ie s  v a n  d e  T w e e d e  K a m e r

III

Art. 55 (Reglement van Orde):

voor Privaat- en Strafrecht:

voor Belastingen:

voor Openbare Werken, Verkeers- en 
W aterstaatsaangelegenheden:

voor overleg met de regering inzake 
handelspolitieke aangelegenheden:

Art. 151 (Reglement van Orde):

voor Buitenlandse Zaken:

Art. 152 (Reglement van Orde):

voor Indische Zaken:

Art. 152 (Reglement van Orde):

voor Rijksuitgaven:
1946-1947:

1947-1948:

Donker, Roolvink, Sassen, Stokvis, 
Tendeloo, Terpstra, Wttewaall

Van der Feltz, Van den Heuvel, 
Hoogcarspel, IJsselmuiden (1946- 
1947)/Lucas (1947-1948), Schilthuis, 
Teulings

Algera, Andriessen, Van der Feltz 
(1946-1947)/Krol (1947-1948), Hacke, 
Koenen, Posthumus, Van Sleen

Droesen, Haken, Kortenhorst, Kort
hals, Schmal, Schouten, Vorrink 
(1946-1947)/Hofstra (1947-1948)

Bierema, Bruins Slot, Van der Goes, 
De Groot, Serrarens, Tilanus

De Groot, Joekes, Meijerink, Romme, 
Ruys, Stokvis (1946-1947)/Stufkens 
(1947-1948), Tilanus, Vonk, Zandt

Beernink, Fortanier de Wit, Hoogcar
spel, Schilthuis, Teulings, Van Wal- 
sum, De Wilde
Van der Feltz, Fortanier de Wit, 
Hoogcarspel, Nederhorst, Schilthuis, 
Teulings, De Wilde
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IV

P r o e v e  v a n  e e n  R e g e e r in g s p r o g r a m  1946 
(6e en laatste versie, 17 juni 1946)

Het door het Kabinet te voeren beleid zal zijn gefundeerd op de overtuiging, 
dat het bonum commune, doelwit van het Staatsgezag, slechts op juiste en 
doeltreffende wijze zal kunnen worden behartigd, indien het complex van 
vraagstukken, welke om oplossing vragen en in de verdere toekomst nog 
zullen rijzen, gezien wordt tegen een geestelijken achtergrond, d.w.z. dat bij 
de oplossing daarvan uitgegaan moet worden van de zedelijke beginselen, 
welke aan onze beschaving ten grondslag liggen en zonder welke geen goed 
geordend gemeenschapsleven mogelijk is; van de erkenning, dat het Christen
dom voor zeer groote groepen in ons volk de bron is, waaruit zij hun geeste
lijke krachten putten en welks zedelijke normen door vele aanhangers van 
andere dan Christelijke overtuiging eveneens worden aanvaard.

L Versterking der geestelijke en zedelijke grondslagen van ons volksleven

1. versteviging van het gezag, welks organen zich nochtans hun dienende functie 
steeds bewust moeten blijven en beseffen, dat uiteindelijk normen van 
gerechtigheid hun handelingen en beslissingen dienen te bepalen en zij 
daardoor gebonden zijn.

2. herstel van de diep geschokte publieke moraliteit
De Regeering zal volle aandacht wijden aan de bestrijding van de verwilde
ring van de jeugd, het bederf van de publieke moraal en de oneerlijkheid. 
Met name worden maatregelen getroffen tot bescherming der jeugd tegen 
schadelijke invloeden in zedelijk opzicht.
Sterke steun aan de jeugdbeweging op basis van de zelfstandigheid der 
levensrichting en van de erkenning van de rechten van de ouders.
De publieke moraliteit ondermijnende propaganda worde met kracht 
tegengegaan. Maatregelen worden getroffen tegen aanstootgevende propa
ganda voor het Neo-Malthusianisme.
Corruptie en woeker worde ernstig bestreden.

3. erkenning van de hooge waarde van het gezin als vormingsschool voor het leven 
en als bron der samenleving; als zedelijk instituut met onvervreemdbare 
en onaantastbare rechten, als natuurlijke opvoeder van het kind; bijzondere 
zorg voor de instelling van het huwelijk, waarop het gezin is gebaseerd. 
Zoowel in juridisch als in sociaal-economisch opzicht dienen te dezen 
aanzien maatregelen te worden getroffen, c.q. op bestaande voorzieningen 
te worden voortgebouwd; juridisch: in ernstig onderzoek worde genomen
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de vraag op welke wijze ontduiking van het bepaalde in artikel 263 B.W. 
kan worden tegengegaan.
Lichtvaardige echtscheidingen worden o.m. door invoering van een wacht
tijd voorkomen.
Sociaal-economisch: eene redelijke bestaanszekerheid moet voor gezinnen 
van elke grootte worden gewaarborgd.
Goede en snelle woningbouw dient te worden bevorderd, waarbij bijzon
dere aandacht is te wijden aan de huisvesting van de groote gezinnen.
Bij de te voeren belasting- en tariefpolitiek worde met gezinssterkte -  zooals 
reeds in onze regelingen tot uitdrukking is gebracht -  bij voortduring 
rekening gehouden; naar verdere verlaging van de belastingen op de eerste 
levensbehoeften worde voor zoover mogelijk gestreefd.
De Overheid stimuleere de sociale gezinszorg.

4. de vernieuwing van het onderwijs zij voornamelijk gericht op:
a. De versterking van het besef van de waarde der in de preambule om

schreven beginselen en normen voor individu en gemeenschap;
b. de karaktervorming;
c. de aesthetische vorming;
d. de staatsburgerlijke vorming.
Onder eerbiediging van elkanders beginselen op dit terrein wordt voor de 
ingetreden parlementaire periode verwerkelijkt de financieele gelijkstelling 
van het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs en een verbetering 
van de financieele verhouding ten aanzien van het bijzonder hooger onder
wijs.
Evenredige aandacht worde gewijd aan openbaar en bijzonder onderwijs 
bij uitbreiding van het vakonderwijs.
Ruimere gelegenheid worde geboden tot het volgen van Hooger Onderwijs 
door een verdere ontwikkeling van het stelsel van beurzen en rentelooze 
voorschotten aan begaafde jongelieden, wier ouders en verzorgers daartoe 
financieel niet bij machte zijn.
Het vraagstuk van de bestuursautonomie der Universiteiten en het studium 
generale wordt in studie genomen.
Volle aandacht worde gewijd aan de culturele vernieuwing, waarbij de 
overheid stimuleerend optreedt, terwijl het eigenlijke werk verricht worde 
door eigen organen der geestelijke stroomingen in ons volk.

5. bevordering der Zondagsrust mede met het oog op de mogelijkheid van 
Zondagsheiliging, met name door verplaatsing van de sportbeoefening in 
het groot naar den vrijen Zaterdag.

6. om wille der rechtmatige vrijheid der Kerken worde een regeling getroffen, 
waardoor het verbod aan bedienaren van den godsdienst tot sluiting van 
een kerkelijk huwelijk voor een burgerlijk huwelijk komt te vervallen. Het
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burgerlijk huwelijk moet binnen een bij de wet te bepalen termijn, bijv. 14 
dagen, na de sluiting van het kerkelijk huwelijk worden aangegaan.

II. Opbouw van het maatschappelijk leven

Uitgaande van den mensch als persoonlijkheid met eigen doelstelling en 
erkennende de hooge waarde van de zelfwerkzaamheid van den mensch 
individueel en door middel der door hem gevormde maatschappelijke organi
saties moet bij een ieder de plicht vooropstaan, om het individueele goed en 
dat dezer lagere gemeenschappen te coördineren met het algemeen welzijn.

De Overheid, welke de rechtsordening, d.w.z. de ordening der individuen 
op hun gemeenschappelijk doel, handhaaft, heeft harerzijds den plicht om in 
te grijpen, telkens wanneer dit gevorderd wordt door het bonum commune.

Het algemeen welzijn is met inachtneming van het vorenstaande bepalend 
voor de mate waarin en de wijze waarop de Overheid ingrijpt in het maat
schappelijk leven. Zal in normale tijden verschil van opvatting bestaan in 
hoeverre de inwerking van de persoonlijke verantwoordelijkheid der burgers 
behooren te worden gedoseerd, onder de gegeven omstandigheden is het 
buiten twijfel, dat bij de door den oorlog en bezetting veroorzaakte ontredde
ring van het maatschappelijk leven een vergaand overheidsingrijpen thans niet 
kan worden ontgaan.

Bij den opbouw van het sociaal-economische, het sociaal-hygiënische en 
sociaal-culturele leven worden de volgende richtlijnen aanvaard,
a. sociaal-economisch leven

Opvoering van de nationale productie, welke voorwaarde is voor het bereiken 
van een hooger welvaartspeil, en sociaal rechtvaardige verdeeling van het 
nationale inkomen, waarvoor loonprijs- en sociale- en belastingpolitiek 
hulpmiddelen zijn.
De leiding van de Overheid in algemeene zin, welke hiervoor noodig is, 
dient te geschieden volgens een wetenschappelijk ontworpen welvaartsplan, 
waarvan de algemeene richtlijnen worden vastgesteld in overleg tusschen 
regeering en volksvertegenwoordiging. Het Planbureau wordt daarbij voor 
het stellen der prognose als ontwerpende en voorts als adviseerende instan
tie ingeschakeld.
Krachtige voortzetting van den wederopbouw, in het bijzonder in de 
geteisterde gebieden, snelle verdere ontwikkeling van de industrie mede 
in verband met onze internationale positie, en een programma voor instand
houding en uitbreiding van de werkgelegenheid ook direct van overheids
wege, voorzoover het sociaal-economische leven ontoereikende werkgele
genheid biedt, dienen als belangrijke bouwstenen van het algemeen wel
vaartsplan, daarin te worden opgenomen.
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1. Arbeidspolitiek
Erkenning van de hooge waarde van den arbeidenden mensch en van 
den arbeid; versterking van het zedelijk besef en de sociale verantwoor
delijkheid van ondernemer en arbeider. Opbouw van een organisch 
sociaal-economisch leven, waarin ieder als volwaardige persoonlijkheid 
zijn aandeel en zijn verantwoordelijkheid heeft.
Medezeggenschap der werknemers, naast die der kapitaalverstrekkers, 
in grootere ondernemingen, zonder belemmering van den ondernemer 
in de goede uitoefening van zijn leidende functie.
Wettelijke regelingen ten aanzien van de arbeidsduur van nog niet onder 
de arbeidswet vallende groepen en van de vacantie.
Krachtige stimuleering van het vakonderwijs.

2. Loon en prijspolitiek
Constructieve prijs- en loonpolitiek, zoowel als onderdeel van de politiek 
tot rechtvaardiger verdeeling van het nationale inkomen, als ter vermij
ding van inflatie, onder bescherming van het consumentenbelang. Juiste 
coördinatie van de loonen tusschen de verschillende bedrijven en van die 
tusschen stad en platteland.
Coördinatie tusschen de kosten van levensonderhoud voor de gezinnen 
van elke grootte en het loonpeil, waar noodig en mogelijk ook door 
toeslagen op de eerste levensbehoeften. Invoering van de ontworpen 
spaar- en voorschotregeling voor het consumentencrediet, onder toepas
sing van een degressieve schaal naar inkomen en gezinsgrootte voor de 
terugbetaling, door hen, wier peil van inkomen zich hiertegen niet verzet.

3. Sociale politiek
Erkenning van de noodzaak van sociale zekerheid als voorwaarde voor 
ware democratie. Regelijke bestaanszekerheid worde geschapen, ook voor 
de minder draagkrachtigen, mede in verband met hun gezinslasten. 
Verbetering op korten termijn der bestaande ouderdomsvoorzieningen 
en de uitbreiding daarvan door middel van verplichte verzekering voor 
alle daarvoor in aanmerking komende staatsburgers, met dien verstande 
dat bij het treffen eener urgentieregeling uiteraard niet geheel aan verze
keringstechnische eischen zal kunnen worden voldaan.
Invoering van een verplichte wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, 
unificatie van de sociale verzekeringen en omvorming van de arbeiders
verzekeringen tot volksverzekering met hare uitvoering -  waar in ver
band met den aard der verzekering wenschelijk -  door het (publiekrech
telijk) georganiseerd bedrijfsleven onder toezicht van de overheid. Uit
gaande van de overweging, dat een zekere mate van eigen bezit noodig 
is voor en bevorderlijk aan de ontplooiing van de menschelijke persoon
lijkheid wordt na een onderzoek omtrent de hiertoe dienstige middelen, 
de verwerving hiervan bevorderd.
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Gestreefd worde naar een gesloten rechtsorde op het terrein der arbeids
verhoudingen, waardoor staking en uitsluiting evenmin als andere 
vormen van eigen richting op haar plaats zijn, terwijl zoolang dit doel 
niet bereikt is, voor de reconstructie noodlottige stagnatie van den arbeid 
door overheidsmaatregelen worde voorkomen.

4. Ordening
Verschuiving van de overheidsbemoeiing op sociaal-economisch terrein 
voor een zoo groot mogelijk deel naar publiekrechtelijke bedrijfsorganen, 
aan welke ten aanzien van de eigen, bij de wet aan te geven, taak autono
mie wordt verleend, terwijl met betrekking tot onderwerpen, waarbij het 
algemeen belang in sterkere mate is betrokken met inachtneming van 
algemeene door de centrale overheid te stellen richtlijnen en uit te 
oefenen toezicht zelfbesturende bevoegdheden worden toegekend.
Er worde voor gewaakt, dat reeds vanaf de eerste voorbereiding van de 
regelingen der bedrijfsorganen het algemeen belang en waar nodig de 
algemeene leidende taak der overheid tot gelding komt en dat dit ook 
in de organisatie van de topleiding voldoende worde verzekerd. Voorts 
worde voorzien dat geen regeling der bedrijfsorganen in werking kan 
treden, welke naar de meening van den betrokken minister in strijd is 
met het algemeen belang.
De huidige taak van de bedrijfs- en vakgroepen en zoveel mogelijk die 
der rijksbureaux worde door de publiekrechtelijke bedrijfsorganen over
genomen.
Een snelle inkrimping van het ambtenaren-apparaat worde bevorderd. 
Instelling van een sociaal-economischen raad.

5. Socialisatie
Socialisatie van de Nederlandsche Bank alsmede van het mijnbedrijf, 
zoodra een op korten termijn in te stellen onderzoek heeft bevestigd, dat 
deze socialisatie door het algemeen belang geboden is. Socialisatie van 
de nog niet in gemeenschaps bezit zijnde openbare nutsbedrijven, als
mede van die bedrijven van monopolistisch karakter, waarvan na onder
zoek socialisatie om redenen van algemeen belang geboden blijkt. 
Bijzonder toezicht op wettelijke basis op het kartel- en concemwezen. 
Overheidscontrole op het credietwezen.

6. Middenstand en Landbouw
Saneering der distributie onder erkenning en met bevordering van een 
gezond middenstandsbedrijf o.m. door bescherming tegen onredelijke 
concurrentie door het grootbedrijf.
Versteviging van de positie van den landbouw en tuinbouw o.m. door 
rationalisatie van productie en afzet, waarbij bevorderd wordt, dat aan 
het kleine boeren- en tuindersbedrijf een economisch verantwoorde 
grondslag wordt gegeven.
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Hiervoor is noodig:
a. een actieve grondpolitiek van her- en ruilverkaveling, bodemverbete

ring en landaanwinning;
b. uitbreiding van de landbouwvoorlichting en landbouwonderwijs, voor

al gericht op de kleine boeren, tuinders en landarbeiders, waarbij 
evenredige aandacht wordt geschonken aan het openbaar en bijzonder 
onderwijs;

c. grond- en pachtprijzen dienen in overeenstemming te worden gebracht 
met de opbrengstwaarde van de bedrijven;

d. productie, volgens algemeene richtlijnen, afgestemd op de structuur 
van onze landbouw en de mogelijkheden van afzet in binnen- en 
buitenland.

Onderzocht worde op welke wijze de doelstelling der Landarbeiderswet 
meer efficiënt kan worden bevorderd; de daartoe noodige wettelijke 
maatregelen worden voorbereid.

b. Sociaal-hygiënisch leven
Bevordering der geestelijke en lichamelijke volksgezondheid. Publiekrechte
lijke status worde verleend aan instituten op dit terrein werkzaam. Een op 
wettelijke basis steunende coördinatie der gezondheidszorg worde nage
streefd.

c. Sociaal-cultureele leven
1. Ontplooiing van het cultureele leven in zijn veelkleurige verscheidenheid, 

gestimuleerd van overheidswege. Onderzocht worde in hoeverre hierbij 
aan bepaalde bestaande of te vormen organisaties een publiekrechtelijke 
status dient te worden gegeven.

2. Op den grondslag van een wettelijke regeling worde opgebouwd een 
nationaal omroepbestel op publiekrechtelijke leest, waarin in georgani
seerd verband de verschillende levensbeschouwingen diene te worden 
opgenomen, die de autonome beschikking moeten verkrijgen over zend
tijd voor het uitdragen van hun eigen beginselen beïnvloede levensuitin
gen en cultuurgoederen. Het advies van den Radio-Raad zal hierbij 
worden af gewacht.

III. Organisatie van het staatkundig leven

1. saneer ing van het overheidsbudget
Onder erkenning, dat bevordering der volkswelvaart primair dient te zijn 
en de staatsinkomsten rechtstreeks afhankelijk zijn van het maatschappelijk 
inkomen, dient gestreefd te worden naar doelmatigheid in de staatshuishou
ding als onderdeel der volkshuishouding.
Naast de reeds getroffen en voorbereide maatregelen op monetair en fiscaal 
terrein -  gedacht wordt hierbij aan een technische belastingherziening, aan
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de invoering eener vermogensaanwasbelasting en een heffing ineens -  is 
een snelle ingrijpende versobering van den staatsdienst geboden.
De reële aanvaarding van de consequenties, voortvloeiende uit onze armoe
de, zal de periode onzer financieele impasse belangrijk kunnen bekorten en 
daardoor indirect de volledige medewerking van de desiderata op sociaal 
en cultureel gebied naderbij brengen.

2. Eene herziening van de regeling der bezoldiging van het overheidspersoneel 
worde in studie genomen. Hierbij worde met name volle aandacht gewijd 
aan de salarieering van het onderwijzend personeel, welke op korten termijn 
in overeenstemming moet worden gebracht met de hooge waarde van zijn 
arbeid. Mede worden in het onderzoek betrokken de vraag naar de geval
len, waarin tewerkstelling op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht kan 
plaatsvinden.
Bureaucratie worde met alle kracht tegengegaan. De rechtspositie van 
de hoogere ambtenaren met eigen verantwoordelijkheid worde in studie 
genomen.

3. Bevordering der zelfwerkzaamheid onzer territoriale corporaties
Opheffing der financieele noodlijdendheid, waarin zeer vele gemeenten 
verkeeren.
Vergrooting van de financieele bewegingsvrijheid van provinciën en ge
meenten als noodzakelijke voorwaarde voor de herleving der autonome 
zelfwerkzaamheid.
Herziening der financieele verhouding tusschen Rijk en provinciën en Rijk 
en gemeenten. Aandacht worde geschonken aan het vraagstuk van indee- 
ling en herindeeling der gemeenten.

4. Instelling eener Staatscommissie ter bestudeering van het vraagstuk der 
administratieve rechtspraak, welker uitbreiding geboden is in verband met 
het in versterkte mate ingrijpen der Overheid in het maatschappelijk leven.

5. Zee-, lucht- en landmacht
Binnen het raam van het financieel mogelijke worde opgebouwd een 
effectieve zee-, lucht- en landmacht, welke bescherming van de nationale 
en van de internationale rechtsorde ten doel heeft. Efficiënt en financieel 
verantwoord beheer van dat apparaat.

6. De wetsontwerpen tot het in overweging nemen van herziening van art. 192 
en Hoofdstuk XII der Grondwet worden ter behandeling in tweede lezing aan 
de Staten-Generaal voorgelegd en de totstandkoming ervan bevorderd.

7. Eene algeheele herziening onzer Grondwet worde voorbereid door eene Staats
commissie. Daarbij zal o.m. aandacht moeten worden gewijd aan:
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a. de structuur van het Koninkrijk;
b. de catalogus der grondrechten, welke uitbreiding behoeft voor wat 

betreft het sociale terrein, terwijl voorts bij de omschrijving duidelijker 
naar voren dient te treden, dat de uitoefening deze individueele rechten 
slechts geoorloofd is, voorzoover ook aanvaard wordt de verantwoorde
lijkheid jegens de gemeenschap;

c. de vraag, of en zoo ja, hoe artikel 177 behoort te worden gewijzigd, 
teneinde de openbare godsdienstuitoefening buiten openbare gebouwen 
en besloten plaatsen niet alleen daar geoorloofd te doen zijn, waar zij in 
1846 naar de wetten en reglementen was toegelaten;

d. het instituut van staatssecretarissen;
e. de blijvende vormgeving van het publiekrechtelijk bestel van het maat

schappelijk leven.

8. Voorbereid worde een wettelijke regeling nopens de staatkundige vereeni- 
gingen tot waarborg van de openbaarheid van hare werkzaamheid, van 
hare democratische inrichting en van een deugdelijk financieel beheer.

9. Volle aandacht wordt gewijd aan het Nationale Plan voor de ruimtelijke 
ordening, hetwelk stimuleert en coördineert de gemeentelijke en provinciale 
bemoeiingen op dit gebied.
De bevordering van de schoonheid van ons land.

IV. Verhouding tot Indonesië, Suriname en Curagao

Uitvoering van de gedachten, neergelegd in de Koninklijke rede van 7 
December 1942: coördinatie der Rijksdeelen, dus als gelijkwaardige deelgenoo- 
ten in een Rijksverband.

Indonesië
Omtrent de in de naaste toekomst te volgen politiek worden de volgende 
hoofdlijnen getrokken (de juiste gedragslijn kan bezwaarlijk worden uitge
stippeld daar deze mede zal afhangen van de tegenspelers). 
Invrijheidstelling van alle geïnterneerden.
Ter versterking van de poging om het Indonesische conflict vreedzaam te 
beëindigen door vestiging van een rechtsorde, waarvoor het Koninkrijk de 
verantwoordelijkheid kan dragen en ten einde aan alle bevolkingsgroepen 
in de verschillende gebiedsdeelen de hun toekomende gelegenheid te bieden 
zich vrijelijk uit te spreken over hun wenschen nopens den toekomstigen 
status dezer gebieden binnen het Koninkrijk wordt ten spoedigste een 
Rijksconferentie bijeengeroepen. Dit voornemen zal toch ten uitvoer worden 
gelegd, indien aan deze conferentie niet zouden willen deelnemen vertegen
woordigers der dusgenaamde Republiek Indonesië. Deze bijeenroeping 
geschiedt op basis van de gedachte, neergelegd in de Koninklijk rede van
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2 December 1942. Aan de Rijksconferentie zal de Regeeringsverklaring van 
10 Februari 1946, als bevattende het kader, waarbinnen ook de huidige 
Regeering bereid is tot de regeling van een nieuwe staatkundige verhouding 
te komen, worden voorgelegd.
Fundamenteele rechten (vrijheid van godsdienst, van onderwijs e.a.) dienen 
ook bij gewijzigde structuur te zijn verzekerd; een goed bestuur en gezonde 
financiën te zijn gewaarborgd. Onmiddellijke verwezenlijking van regionale 
hervormingen in die deelen van Indonesië, waar rust en orde dit mogelijk 
maken.
Al het mogelijke zal worden gedaan mede door opbouw van een gezags- 
apparaat tot bescherming van de in vrijheid, lijf en goed aangetaste of 
bedreigde volksgroepen in Indonesië en ter verzekering van hun toekomst. 
Dit gezagsapparaat zal mede strekken ter vestiging en handhaving van een 
rechtsorde, waarvoor het Koninkrijk de verantwoordelijkheid kan dragen.

Snelle doorvoering van hervormingen voor Suriname en Cura^ao, indien 
noodig los van die voor Indonesië.

V. Verhouding tot het buitenland

-  Actieve medewerking worde verleend aan de verdere vormgeving der 
Vereenigde Naties.

-  Regionale verdragen worden aangegaan met naburige staten. Zoodra 
mogelijk wordt door Nederland deelgenomen aan de bezetting van West- 
Duitschland.

-  Ten aanzien van het te voeren beleid zijn in feite moeilijk verdere richtlijnen 
te geven, daar het te zeer afhankelijk is van buiten ons liggende factoren.

-  Gestreefd worde naar grenscorrectie door uitbreiding met een beperkt 
Duitsch grondgebied, met verwijdering van die elementen der bevolking, 
welke een reëel gevaar inhouden voor de openbare orde en rust en de 
assimilatie der daar wonende bevolking in den weg staan.

VI. Liquidatie oorlog- en herstelschade

1. Wederopbouw
Krachtige voortzetting van den wederopbouw in het bijzonder in de geteis
terde gebieden aan de hand van een wetenschappelijk opgesteld herstelplan.

2. Zuivering
Liquidatie der zuivering van het overheidspersoneel en de pers- en kunst- 
zuivering vóór 1 Januari 1947.
Zooveel mogelijk bespoediging van de bedrijfszuivering. Ontduiking ten 
aanzien van de perszuivering worde met kracht tegengegaan.
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3. Berechting politieke delinquenten
Snelle en rechtvaardige afhandeling van de berechtiging der politieke 
delinquenten. De individuele berechting worde beperkt tot hen, die zich 
schuldig hebben gemaakt aan nader aan te geven speciale delicten als 
landverraad, ingevaarbrenging van het leven van derden en andere nader 
te omschrijven diffameerende handelingen.
De overige delinquenten worden volgens een op te maken schema zoo 
eenigszins mogelijk vóór 1 Januari 1947 in vrijheid gesteld onder blijvende 
of tijdelijke ontzetting van hun politieke rechten en onder handhaving, 
voorzoover daartoe aanleiding bestaat, der te hunnen aanzien reeds getrof
fen, c.q. onder oplegging van vermogensrechtelijke maatregelen. De wen- 
schelijkheid eener administratieve coördinatie der bemoeiingen onder 2 en
3 wordt onderzocht.

4. Regeling der materieele oorlogsschaden, volgens het richtsnoer van het geeste
lijk, sociaal en economisch belang der gemeenschap, met inachtneming van 
het beginsel van rijksbijdrage en aanvullende credietfinanciering.
De afwikkeling der schadegevallen worde zooveel mogelijk bespoedigd. Bij 
de toekenning van vergoedingen vinde -  zoover mogelijk -  differentiatie 
naar draagkracht plaats.

5. Behoorlijke verzorging der oorlogsslachtoffers, wettelijke pensioenregeling ten 
behoeve der verzetsslachtoffers en hunne nagelaten betrekkingen. Door 
wederinschakeling in het arbeidsproces worden de nadeelige gevolgen van 
oorlog en bezetting voor deze categorieën zooveel mogelijk opgeheven.

's-Gravenhage, 17 Juni 1946. (Handtekening formateur)
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Bronnen  en literatuur  (serie-B eel)

I  Br o n n e n

1. Onuitgegeven stukken

Ministerie van Algemene Zaken, thans ondergebracht bij Algemeen Rijks
archief:
-  Notulen van de Ministerraad 
en de onderraden:
-  Raad voor Binnenlands Bestuur (RvBB), (periode Schermerhorn-Drees)
-  Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)
-  Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk (R-MAK); 

vanaf 28 april 1947: Raad voor Zaken van Overzee (tot en met 27 april 1948)

Dossiers: Kabinet van de Koningin (Formatie-1946)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Algemeen beleid; Duitsland: 

grenscorrecties, Zeslandenconferentie-1948; Marshall-hulp) 
Ministerie van Defensie (Legercommissie/Vlootcommissie/Defen- 

sie-commissie)
Ministerie van Financiën (Wereldbanklening-1947)
Ministerie van Economische Zaken (Marshall-hulp)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Politiek secre

tariaat)
Ministerie van Justitie (Uitwijzing Duitsers)
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Nationaal Instituut Steun 

Wettig Gezag; Commissie tot herziening van de Grondwet-1948)

Archivalia:
Algemeen Rijksarchief: L.J.M. Beel

W. Drees
M. van der Goes van Naters
H.J. van Mook 
M.J.M. van Poll 
C.P.M. Romme 
W. Schermerhom 

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Katholieke Volkspartij (KVP)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam:
Partij van de Arbeid (PvdA)

Bisschoppelijk Archief, 's-Hertogenbosch:
Notulen vergaderingen episcopaat
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Tweede Kamer der Staten-Generaal:
Notulen Comité-Generaal 
Notulen Seniorenconvent 
Notulen Vaste Commissies 
Notulen Commissie van Negen-mannen 

Eerste Kamer der Staten-Generaal:
Notulen Comité-Generaal

2. Gedrukte stukken

Handelingen van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal
-  Verslag, Bijlagen en Aanhangsel
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlaiiden
Nederlandse Staatscourant
Na-oorlogsche Rechtspraak
Nederlandse Jurisprudentie

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945, Periode 
C 1940-1945 dl. I 10 mei - 31 oktober 1940, uitgegeven door A.F. Manning, 
A.E. Kersten, RGP-serie nr. 157, 's-Gravenhage 1976; idem dl. I I 1 november 
1940 - 31 mei 1941, RGP-serie nr. 160, 's-Gravenhage 1977

Foreign Relations o f the United States. Diplomatic Papers (FRUS):
-  The Conference o f Yalta and Potsdam 1945, Washington 1955
-  The Conference ofBerlin (Potsdam) 1945 I-II, Washington 1960
-  1946 I -  General; The United Nations, Washington 1972
-  1946 II -  Council o f Foreign Ministers, Washington 1970
-  1946 VIII -  The Far East, Washington 1971
-  1947 I -  General; The United Nations, Washington 1973
-  1947 II -  Council o f Foreign Ministers; Germany and Austria, Washington

1972
-  1947 I -  Eastern Europe; The Soviet Union, Washington 1974
-  1947 VI -  The Far East, Washington 1972
-  1948 I -  General; The United Nations (I-II), Washington 1975/1976
-  1948 II -  Germany and Austria, Washington 1973
-  1948 IV -  Eastern Europe. The Soviet Union, Washington 1974
-  1948 VI -  The Far East and Australia, Washington 1974
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Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-lndonesische betrekkingen 1945-1950, 
uitgegeven door S.L. van der Wal (I-IX), P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten 
(IX- -), RGP-kleine serie:
-  dl. IV 31 maart - 16 juli 1946, 's-Gravenhage 1974 (Van der Wal IV)
-  dl. V 16 juli - 28 okt. 1946, 's-Gravenhage 1975 (Van der Wal V)
-  dl. VI 29 okt. 1946 - 5 jan. 1947, 's-Gravenhage 1976 (Van der Wal VI)
-  dl. VII 6 jan. - 20 maart 1947, 's-Gravenhage 1978 (Van der Wal VII)
-  dl. VIII 21 maart - 20 mei 1947, 's-Gravenhage 1979 (Van der Wal VIII)
-  dl. IX 22 mei - 20 juli 1947, 's-Gravenhage 1981 (Van der Wal IX)
-  dl. X 22 juli - 31 aug. 1947, 's-Gravenhage 1982 (Drooglever X)
-  dl. XI 1 sept. - 25 nov. 1947, 's-Gravenhage 1983 (Drooglever XI)
-  dl. XII 26 nov. 1947 - 19 febr. 1948, 's-Gravenhage 1985 (Drooglever XII)
-  dl. XIII 20 febr. - 4 juni 1948, 's-Gravenhage 1986 (Drooglever XIII)
-  dl. XIV 5 juni - 32 augustus 1948, 's-Gravenhage 1987 (Drooglever XIV)

Rapporten, commissieverslagen, jaarverslagen en ander contemporain mate
riaal zijn ondergebracht in het literatuuroverzicht dat per hoofdstuk is gerang
schikt.

3. Dag- en weekbladen; nieuwssamenvattingen

-  Algemeen Handelsblad
-  Het Binnenhof
-  Elseviers Weekblad
-  De Gelderlander
-  De Groene Amsterdammer
-  De Maasbode
-  Je Maintendrai
-  De Nieuwe Eeuw
-  De Nieuwe Nederlander
-  NRC (Nationale Rotterdamsche CourantfNieuwe Rotterdamse Courant)
-  Het Parool
-  De Tijd
-  Trouw
-  De Volkskrant
-  Het Vrije Volk
-  Vrij Nederland
-  De Waarheid

Commentaar, uitgave van de Regeringsvoorlichtingsdienst 
Keesings Historisch Archief
Algemeen Agrarisch Archief (uitgave Systemen Keesing)
Katholiek Archief
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4. Vraaggesprekken

-  J.R.M. van den Brink
-  C.G.W.H. baron van Boetzelaar van Oosterhout
-  G. Brouwers
-  W. Drees sr.
-  J.J. Gielen
-  Jhr. M. van der Goes van Naters
-  B. Körver ofm
-  P. Lieftinck
-  S.L. Mansholt
-  A.A. van Rhijn
-  J.B.C.M. Ridder De van der Schueren
-  Jhr. P.J. Six
-  D.U. Stikker
-  A. Treep
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II L it e r a t u u r  (geran g sch ik t p e r h oofdstu k)

De hieronder volgende opgave van de geraadpleegde literatuur is per hoofd
stuk geordend, waarbij de naslagwerken op staatsrechtelijk, parlementair en 
historisch terrein, welke in meerdere hoofdstukken zijn gehanteerd, onder 
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in juni 1989; voor hoofdstuk XIV is de literatuurlijst afgesloten in juni 1995; 
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IV O n d e r  L ie f t in c k s  B e w in d  (incluis Marshall-hulp) (vgl. II en

V) 4312
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P o l it ie k e  T e k e n a a r s  e n  T e k e n in g e n  in  d e  s e r ie -B e e l

-  Charles Henri Joseph Boost (1912-1990). Tekenaar en filmjournalist. Boost 
heeft bekendheid gekregen als illustrator van boeken en als filmcriticus/-publi
cist. Zo illustreerde hij een reeks van uitgaven van de hand van Simon Car- 
miggelt, Henri Knap en Godfried Bomans, alsook enkele kinderboeken. Samen 
met Jacques den Haan en Adriaan Morriën verzorgde hij het boekenweek
geschenk van 1954: "Goed geboekt". Als filmjournalist genoot Boost echter de 
grootste faam. Sinds 1936 was hij als zodanig werkzaam bij verschillende dag-, 
week- en maandbladen, zoals Het Haarlems Dagblad, Het Parool, NRC, De Groene 
Amsterdammer, Filmforum en Skoop. Hij wijdde publikaties aan Charles Chaplin 
en Joris Ivens, aan het avantgarde-theater in Nederland ("Uitkijken", Amster
dam 1967), het filmjournaal ("Het filmjournaal. Kroniek van gemiste kansen", 
Amsterdam 1975) en de vroege geschiedenis van de film ("Van Ciné-Club tot 
filmhuis", Amsterdam 1979). Hij was betrokken bij de oprichting van het 
Filmmuseum. Van Charles Boost is een tekening van het KVP-Tweede Kamer
lid W.J. Andriessen te vinden in Band D, tweede helft a, p. 3877, gemaakt in 
opdracht van de KVP voor een van haar politieke brochures.

Gegevens: Filmmuseum, Amsterdam.

-  Jozef Ferdinand -  Eppo -  Doeve (1907-1981). Na voor de oorlog getekend 
te hebben voor onder meer De Groene Amsterdammer, werd hij na de oorlog 
bekend als politiek tekenaar voor Elseviers Weekblad (1946-1970) en Elseviers 
Magazine (1970-1981). Zijn artistieke nalatenschap wordt beheerd door het 
Nederlands Persmuseum (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) 
in Amsterdam. Prenten van Eppo Doeve zijn gebruikt in Band D, eerste helft 
a-b Nederlands-Indië, van de serie-Beel: p.2446,2465,2519,2783,2881,2899,2908 
en 2988.

Werk van Eppo Doeve is te vinden in: A. Nonymus, Doeve, een virtuoos teke
naar, Amsterdam 1950; Pierre Huyskens e.a., Eppo Doeve, portret van een 
duivelskunstenaar, Amsterdam 1982; Alexander Pola, De wereld van Eppo Doeve. 
Politieke prenten 1948-1980, Amsterdam-Brussel 1984.

Gegevens over Eppo Doeve zijn ontleend aan de inleiding van Alexander 
Pola in De wereld van Eppo Doeve, a.w..

-  Leendert Jurriaan Jordaan (1885-1980). Graficus, tekenaar van politieke 
prenten en filmcriticus. Na kort de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwij
zers in zijn geboorteplaats Amsterdam gevolgd te hebben volgde hij een 
opleiding op de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten aldaar. Hier viel hij 
al op als caricaturist; van deze begaafdheid zou Jordaan een deel van zijn 
beroep maken. Publiceerde in 1902 zijn eerste politieke prent. Werkte, aanvan
kelijk in een stijl als die van de grote tekenaar Albert Hahn, voor verschillende 
periodieken, zoals (vóór 1940) De Ware Jacob (1904-1910), De Wereld (1911-1913),
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Het Volk/De Notenkraker (1907-1927) -  aan de zondagsblad-uitgave van Het 
Volk was Albert Hahn verbonden tot diens overlijden in 1918 Het Leven 
(1911-1940) en De (Groene) Amsterdammer (opvolger van Johan Braakensiek in 
1931) en (na 1945) weer voor De Groene Amsterdammer, alsook voor Het Parool 
en Vrij Nederland. In 1961 legde hij zijn tekenpen neer. Hij was ook een bekend 
filmcriticus (sedert 1923), onder meer voor De Groene en de Haagsche Post, na 
de oorlog voor Film en Toneel (1945-1951) en Vrij Nederland (1947-1961), en 
mede-oprichter in 1927 van de Filmliga. Voor de AVRO-microfoon heeft hij 
tot 1961 een filmpraatje gehouden. Jordaan gold na de bevrijding als de nestor 
van de politieke tekenaars in Nederland en was enige jaren de ongekroonde 
koning, de meest productieve en kritische, van deze groep. Zijn stijl was 
onmiskenbaar: heldere zwarte lijnen, karikaturale en toch duidelijk herkenbare 
figuren in een context die meestal weinig toelichting nodig had. Met grote 
trefzekerheid wist hij complexe onderwerpen uit de nationale of internationale 
politiek in een enkele prent samen te vatten. Uit zijn tekeningen sprak een 
humanistisch mededogen met de menselijke beslommeringen, waardoor 
Jordaan zich liet kennen als een niet-dogmatisch progressief man. Zijn artistie
ke nalatenschap wordt grotendeels -  met uitzondering van enkele originele 
politieke tekeningen voor De Wereld 1911-1913, die zijn ondergebracht in Het 
Nederlands Persmuseum in Amsterdam -  beheerd door de Stichting Atlas Van 
Stolk, Schielandhuis (Historisch Museum Rotterdam), in Rotterdam. Prenten 
van L.J. Jordaan konden in alle Banden van de serie-Beel worden gebruikt: 
Band A, p.48, 50, 74, 164, 188, 249, 294, 298, 333, 335, 346, 375, 402, 412, 439, 
482,540,549,557, 658,661; Band B, tegenover titelpagina en p.1035,1057,1092, 
1099,1101,1103,1157; Band C, tegenover titelpagina en p.1920,1993; Band D, 
eerste helft a, p.2362,2416,2459, 2470,2518, 2545, 2603, 2617, 2621,2624, 2643, 
2657, 2685, 2719, 2782, 2791, 2845, 2848, 2923, 2984; Band D, eerste helft b, 
tegenover titelpagina en p.3137,3165,3168; Band D, tweede helft a, tegenover 
titelpagina en p. 4083.

Werk van L.J. Jordaan is te vinden in: Binnenlandsche Politieke en Buitenland- 
sche Gebeurtenissen 1911-1912-1913. Prenten naar Teekeningen van L.J. Jordaan en 
W.F. Winter voor "De Wereld", Amsterdam 1913; Colijn in de caricatuur (w.o. L.J. 
Jordaan), Baarn 1936; Collection de dessins et caricatures politicjues et pacifistes de 
la periode entre 1900 et 1940, par L.J. Jordaan, Willy Sluiter, Kaethe Kollzvitz, Chris 
Lebeau et autres, z.pl., z.jr.. Grote bekendheid verwierf L.J. Jordaan als tekenaar 
met zijn terugblik op de bezettingstijd: Nachtmerrie over Nederland. Een herinne- 
ringsalbum, Amsterdam (De Groene Amsterdammer) 1945, waaraan hij al 
tijdens de bezetting had gewerkt. Naast publicaties als filmcriticus heeft L.J. 
Jordaan autobiografische schetsen geschreven, die onregelmatig in Het Parool 
(1961-1965) zijn verschenen onder de titel: "Omzien zonder Wrok".

Gegevens over L.J. Jordaan zijn ontleend aan: Keesings Historisch Archief
1980, p.862; J.J. van Herpen, lemma Leendert Jurriaan (Leo) Jordaan, in: J. Charité 
(red.), Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.II, Amsterdam 1985, pp.265- 
266.
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-  Alexander Metz (1913-1986). Schilder, aquarellist en tekenaar, graficus. Lex 
Metz was afkomstig uit een marine-milieu en bracht zijn jeugd door in het 
toenmalige Nederlands-Indië. Zijn tijd in Indië was medebepalend voor zijn 
latere politieke ideeën. Hij bezocht de Koninklijke Akademie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Vervolgens werd Lex Metz tekenaar bij de Arbeiders
pers in Amsterdam. Onder de oorlog was hij actief in het verzet. Vanuit zijn 
verzetswerk belandde hij bij De Vrije Katheder als tekenaar bij politieke hekel
dichten en als omslagontwerpen Als tekenaar van politieke spotprenten werkte 
hij in de eerste na-oorlogse jaren ook bij het orgaan van de Indonesische 
nationalisten in Nederland Indonesia, Het Vrije Volk (1945-1947), Vrij Nederland 
(1947-1948) en De Waarheid (begin 1948-november 1949). Aan het weekblad De 
Groene Amsterdammer was hij in de periode 1948-1970 verbonden als tekenaar 
van niet-politieke prenten. Daarnaast was Lex Metz actief als ontwerper van 
wandschilderingen, toneeldecors en boekomslagen, alsook als boekillustrator 
(bijvoorbeeld de uitgave van Stichting De Roos: Adelbert von Chamisso, Peter 
Schlemiels Schicksale, Utrecht 1959). Van 1948-1978 was Lex Metz als docent 
verbonden aan de Kunstnijverheidsschool (Gerrit Rietveld Akademie) in 
Amsterdam. De originele tekeningen van zijn politieke spotprenten zijn 
ondergebracht in Het Nederlands Persmuseum in Amsterdam. In Band C van 
de serie-Beel is van Lex Metz een politieke tekening te vinden op p.1944, die 
oorspronkelijk in De Waarheid is afgedrukt.

Gegevens over Lex Metz zijn ontleend aan: L. Doedens, Lex Metz, een vrij 
tekenaar, Amsterdam (Het Nederlands Persmuseum) 1988.

-  Opland, pseudoniem van Rob Wout (geb.1928). Is vanaf 1947 vaste mede
werker van De Groene Amsterdammer en vanaf 1948 van De Volkskrant. Heeft 
zich ontwikkeld tot de bekendste politieke tekenaar van het land. Uit zijn 
beginperiode is in Band D, eerste helft a (Nederlands-Indië), van de serie-Beel 
op p.2467 een politieke prent van zijn hand afgedrukt.

Gegevens over Opland zijn ontleend aan: Willem Langeveld, Politiek -per 
prent. Een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie, Baarn 1989, p.157.

- Gerrit Stapel (geb.1920). Heeft korte tijd politieke prenten gemaakt voor Het 
Parool en Het Vrije Volk (1947-1948). Ontwikkelde zich daarna tot stripteke
naar (zoals voor Het Parool: "Hoedje"; Leeuwarder Courant: "Okke Okkinga"), 
waarvoor zijn werk bij de Bavaria Studio's en vervolgens de Toonder Stu
dio's een goede basis vormde. Reproducties van zijn politieke prenten zijn te 
vinden in de collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede
nis in Amsterdam. Van G. Stapel is een politieke prent uit Het Parool afge
drukt in Band D, eerste helft a (Nederlands-Indië), van de serie-Beel op p. 
2479.

Gegevens over G. Stapel zijn ontleend aan -  onder dankzegging voor de 
verwijzing via Het Nederlands Persmuseum door M. Koomen, afd. Documen
tatie van Vrij Nederland - : Anko de Jong, Verleden herleeft in avontuurlijke Friese
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strip. Gerrit Stapel creëert nieuwe Friese stripfiguur in Okke Okkinga, in: Leeuwarder 
Courant, 13 december 1985 (vrijdagbijlage).

-V a n  twee gebruikte tekeningen konden de makers niet worden achterhaald. 
Het gaat om de prenten uit De Waarheid, 25 juli 1947 en 3 december 1947, zoals 
afgedrukt in de serie-Beel (p.2798 en p.3090).
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Journalisten en recensenten over de Indië-boeken (1995) uit de serie-Beel:

“De Indië-politiek van het kabinet-Beel (1946-1948) moest wel mislukken. De 
‘koloniale mentaliteit’ van de toenmalige leden van het rooms-rode kabinet en 
parlement was te diep geworteld om op vreedzame wijze een nieuwe verhouding 
aan te gaan met republikeinen in het voormalige Nederlands-Indië. ... Deze 
conclusie trekt de Nijmeegse historicus en Beel-kenner dr. M.D. Bogaarts in een 
nieuwe uitgave in de reeks (-Beel).” Paul Bolwerk in Brabants Dagblad, 21 
november 1995.

“De Nederlandse regering heeft tot twee keer toe gouden kansen gemist om tot 
een voor alle partijen aanvaardbare regeling te komen over de toekomst van 
Indonesië. Tot deze conclusie komt de historicus Melchior D. Bogaarts in zijn 
gisteren gepresenteerde studie over het kabinet-Beel in de periode 1946-1948, 
vlak voor de definitieve overdracht van de soevereiniteit aan de Republiek 
Indonesië.” Willem Breedveld in Trouw, 25 november 1995.

“Deze geschiedschrijving over het kabinet-Beel zal alleen al door haar omvang 
en detaillering toch in de eerste plaats gebruikt worden als naslagwerk. De 
uitvoerige registers zijn daartoe een hulpmiddel. Het brandpunt van de historische 
belangstelling is vanzelfsprekend de Nederlandse politiek; Indonesië blijft op de 
achtergrond.” Jan Bank in NRC-Handelsblad, 25 november 1995.

“Het kabinet-Beel slaagde er niet in om uit dit labyrint van conflicterende belangen 
en voorkeuren de juiste weg te vinden. Bogaarts daarentegen kent de weg in het 
door hem gereconstrueerde doolhof op zijn duimpje. Hij leidt de lezer, die dankzij 
de gedetailleerde weergave van de feiten de complexiteit van het probleem 
welhaast aan den lijve ondervindt, vakkundig mee aan zijn hand. ... Een grote 
crisis verdient een nauwgezette ontleding. De kwestie-lndonesië was zo’n crisis. 
... De grootste kracht van Bogaarts’ boeken schuilt echter in de ordening, die zij 
in het ingewikkelde probleem aanbrengen. Het zal voor de toekomstige onderzoe
kers dan ook onmogelijk zijn deze studie te negeren.” Jan Brabers in KU-Zien, 
winter 1996.

“Op uiterst minutieuze wijze reconstrueert hij de totstandkoming van het rege
ringsbeleid, de parlementaire verantwoording ervan en de invloed van het parle
ment op het regeringsbeleid. Ook besteedt hij uitvoerige aandacht aan de interna
tionale reacties op het Nederlandse beleid, de pogingen tot beïnvloeding van de 
politiek van het kabinet-Beel door andere landen en internationale organisaties 
(met name de Verenigde Naties) en de Indonesische kant van het dekolonisatie- 
drama. Gezien de vele invalshoeken verwondert de omvang van Bogaarts’ studie 
al niet meer. ... Niemand hoeft te twijfelen aan het feit dat hij de relevante 
archiefstukken, bronnenpublicaties en literatuur heeft geraadpleegd, en nog 
grondig ook. In zijn presentatie van het materiaal is Bogaarts traditioneel, weinig 
bevlogen en gespeend van elke sensatiezucht. Het vaak unieke fotomateriaal 
(veel komt uit Indonesische bron) zorgt van tijd tot tijd voor een aangename 
onderbreking. ... De bewondering voor zijn beheersing van de materie geldt 
Bogaarts’ vermogen om correct de ontwikkeling van het Indonesische dekolonisa- 
tiedrama te reconstrueren.” Bert Zeeman in Vrij Nederland, 23 maart 1996.

Omslagontwerp: Kees de Vos, ’s-Hertogenbosch



Dr. Melchior Bogaarts (Rotterdam, 
1941) studeerde geschiedenis te Nijme
gen. Na zijn militaire dienst was hij werk
zaam in het middelbaar onderwijs en als 
ambtenaar bij het ministerie van Buiten
landse Zaken. In dienst van de Neder
landse Organisatie voor Zuiver-Weten- 
schappelijk Onderzoek en vervolgens 
van de Katholieke Universiteit te Nijme
gen (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) 
werkte hij, samen metmr.C.M.J. Ruijters 
voor enkele onderdelen, aan de be
schrijving van de parlementaire geschie
denis van het kabinet-Beel 1946-1948. 
Op 30 november 1989 behaalde hij de 
doctorsgraad in het wetenschapsgebied

— . ,----------- =  7t  , v ~  ----------------- *-------------------- van de Rechtsgeleerdheid met de Ban-
(Foto Jan van Teeffelen) . . ^  D i «>v '  den A-B-C van het project-Beel. Sedert

dien voltooit hij onder verantwoordelijk
heid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN dit project. Op 24 november 1995 werden door de 
facultaire uitgeverij GNI de twee boeken van Band D, eerste helft a-b Nederlands-Indië, ten doop gehouden. 
Op deze foto heeft de auteur (I.) zojuist zijn ‘'boeken-lndië” overhandigd aan oud-KUN-hoogleraaren oud-minis
ter van Economische Zaken in het kabinet-Beel, dr.J.R.M. van den Brink. Tussen hen in op de eerste rij de 
rector magnificus van de KUN prof.dr.T.J.M. van Els (I.) en de Indonesische Ambassaderaad Soehartono.

De publicatie van Band D, tweede helft a, na de boeken Nederlands-Indië van de serie: 
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het kabinet-Beel 
3 ju li 1946 -  7 augustus 1948, van de hand van dr.M.D. Bogaarts is een logische: de in dit 
boek opgenomen hoofdstukken XI Wederopbouw en Volkshuisvesting en XII Verkeer en 
Waterstaat laten immers in de inleidingen en in de schets van de parlementaire jammerklach
ten de rekening zien die de Nederlandse bevolking kreeg gepresenteerd voor het Indië-be- 
leid. Het achterwege blijven van een forse aanpak van de tekorten in de woningbouw en 
de transportmiddelen in de periode-Beel was namelijk de keerzijde van de inzet van geld 
en potentiële arbeidskrachten voor het behoud van de band tussen Nederland en Indonesië. 
Talloze foto’s roepen de nood van die naoorlogse jaren en de eerste bescheiden successen 
op het terrein van de wederopbouw en het herstel van het verkeer op. Enige foto’s van 
opmerkelijke volksvertegenwoordigers vullen dit materiaal aan. Zij waren het die -  van 
(gematigd) links tot rechts -  het centralistisch overheidsbeleid aan de kaak stelden als de 
grote boosdoener voor de povere resultaten van de wederopbouw van het land en voor de 
continuering van de bezettingsregelingen inzake het verkeer. Die strijd tegen de machts
aanspraken van “Den Haag” staat ook centraal in de beschrijving van de wetgeving inzake 
de twee beleidsterreinen: in de periode-Beel kostte het het parlement moeite om zeggen
schap en controle te herwinnen dan wel te verkrijgen op terreinen, die de uitvoerende macht 
door de bijzondere omstandigheden ongecontroleerd in handen waren gespeeld dan wel 
waren geüsurpeerd, alsook om de centrale overheid te dwingen de lagere organen in hun 
gebruikelijke rol bij het beleid te erkennen. De auteur ontrafelt enige opmerkelijke zaken: 
onder meer hoe scheepvaartondernemers, rijk geworden door de oorlogsinzet, een sprong 
wilden wagen in de lucratief ogende luchtvaart ten detrimente van de door de overheid 
gesteunde KLM. Ook dit boek is derhalve weer een uniek en royaal geïllustreerd naslagwerk 
voor verschillende disciplines en voor in het kort naoorlogse verleden van Nederland geïnte
resseerden. Deze slotband van de teksten van de serie-Beel verbeeldt dan ook de zwiepen
de staart van de opkrabbelende Nederlandse leeuw die parlementair brulde.
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