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Deel II in de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 behan
delt de periode 1946 -1948, toen na de eerste verkiezingen sedert de bevrijding 
een rooms - rood (KVP - PvdA) kabinet onder leiding van de katholiek dr. L.J. M . 
Beel op basis van een ambitieus en snel bereikt regeerakkoord een vracht aan 
wetgeving ten behoeve van de wederopbouw en vernieuwing van het land had 
af te handelen en vergaande beslissingen moest nemen zoals inzake het bui
tenlands beleid, de defensie, de financiën, de Bijzondere Rechtspleging en de 
overzeese betrekkingen. In vier banden zal dit worden beschreven, waarvan de 
banden A - B - C  tegelijk in 1989 verschijnen (tevens als dissertatie verdedigd 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen). Band D zal naast de kleine hoofd
stukken Verkeer-en-Waterstaat en Wederopbouw-en-Volkshuisvesting de 
parlementaire geschiedenis van het Indonesisch vraagstuk bevatten, alsmede 
de bijlagen, bibliografie, registers en de onvermijdelijke lijst van errata.

In Band A wordt in hoofdstuk I na de voorgeschiedenis van de verkiezingen-
1946 en de verkiezingsuitslag de kabinetsformatie beschreven, waarvoor ge
bruik kon worden gemaakt van het onlangs vrijgegeven formatiedagboek van 
Beel. De soepel verlopen onderhandelingen resulteerden in korte tijd in een 
voorbeeldig regeerakkoord, waarvan de realisatie in deze en latere kabinets
perioden wordt nagegaan. Tevergeefs heeft de voorzitter van de PvdA-fractie 
in de Tweede Kamer getracht met de KVP-fractie in deze Kamer een bijzondere 
relatie vast te leggen om het succes van deze regeringscoalitie, waarbij de 
sociaal-democraten voor het eerst wezenlijke invloed op het regeringsbeleid 
konden uitoefenen, te waarborgen. De KVP had echter met meerdere politieke 
belangen rekening te houden, zoals met een actieve rechtervleugel.
Het buitenlands beleid (hfdst. II) heeft in de periode- Beel drastische wijziging 
ondergaan. Nadat in een Inleiding een beeld wordt geschetst van de departe
mentale structuur, de staatsrechtelijke en internationale context, wordt ver
haald hoe het beleid het zwaartepunt van de oriëntatie op de V. N . verlegde naar 
een West - Europees bondgenootschap (Verdrag van Brussel, 1948) en hoe dit 
beleid in het parlement werd gewaardeerd. Het parlement heeft in meerderheid 
vanuit de inmiddels op gang gekomen aandacht voor de mogelijkheden van en 
de noodzaak tot Europese samenwerking die samenwerkingsgedachte willen 
bestendigen (moties Van der Goes-Serrarens). Het Haags Europees Congres 
van 1948 leek deze lijn te bevestigen. Europa werd echter beheerst door het 
Duitse vraagstuk, dat ook beslissend was in het Oost-West conflict. De Neder
landse regering voerde een tweeslachtig beleid: eind 1946 werden omvang
rijke grenscorrecties en economische concessies geëist -  waarover het parle
ment in besloten zitting beraadslaagde -  én er werden pleidooien gehouden 
voor het herstel van de economische betrekkingen tussen Nederland en een 
herrezen, politiek en economisch gesaneerd, Duitsland. Inspraak in de Duitse 
zaak stond voorop. Met de Beneluxpartners heeft Nederland toetreding tot een 
westers bondgenootschap afhankelijk gemaakt van toelating tot het overleg 
van de westerse Grote Drie over de voorlopige aanpak van de Duitse kwestie 
(Zeslandenconferentie, begin 1948). Aan de hand van archiefmateriaal wordt 
duidelijk gemaakt dat Nederland betrokken raakte bij de schepping van een 
voorlopige, aan de nodige controles onderworpen, West- Duitse staat. De re
gering slikte de eisen van 1946 grotendeels in in het vooruitzicht op herstel van 
de handelsbetrekkingen. Het parlement is onkundig gebleven van de uitkom-
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sten van dit overleg. De beschrijving van enkele parlementaire discussies over 
de diplomatieke relaties met Oostenrijk, Spanje, het Vaticaan en Israël rondt dit 
hoofdstuk af.

De ministeries van Oorlog (leger en legerluchtmacht) en Marine verslonden 
grote sommen gelds (hfdst. III). De werkelijke uitgaven zouden pas jaren later 
aan het parlement worden gepresenteerd. De inzet van Nederlandse troepen 
(landmacht; mariniers), bestaande uit dienstplichtigen, in de Indonesische | 
archipel ter handhaving van orde en rust als basis voor een nieuw bestel stond 
voorop en had brede parlementaire steun. Alleen de communisten hebben 
hiertegen hun stem verheven. Binnen het kabinet wist de minister van Finan
ciën te voorkomen dat Oorlog naast de Indische taak nog een zuiver Neder
landse defensietaak aansneed. Alleen Marine kreeg enige ruimte voor een taak 
in geallieerd (V .N .-) verband (één smaldeel). Voor de minister van Marine 
vormde het uitzicht op langdurige inzet van zijn middelen voor de taak in 
Indonesië reden eind 1947 af te treden: zijn plannen voor de opbouw van een 
vloot werden te zeer door het beleid gedwarsboomd. Ook de minister van 
Oorlog zag zijn beleid door de eerste politiële actie en de gevolgen daarvan 
gehinderd. Tegenover het parlement moest hij de gedane beloftes omtrent de 
demobilisatie intrekken. De herziening van de Dienstplichtwet liep overigen 
vooruit op de nieuwe defensieopbouw van het land, die in 1948 een eerst 
raamwerk kreeg (Verdrag van Brussel). Het Oost-West-conflict leidde ook tot 
uitsluiting van de communisten uit de semi - parlementaire Defensiecommissie, 
die voortkwam uit de bestaande Leger- en Vlootcommissies. De geschiedenis 
van deze commissies wordt aan de hand van archiefmateriaal verduidelijkt.

De serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 
wordt verzorgd door het Centrum voor Parlementaire Geschiede
nis, verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katho
lieke Universiteit te Nijmegen. Aan dit Centrum, opgericht door 
prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, zijn enige deskundigen op histo
risch, economisch en juridisch gebied verbonden.
In vervolg op de bestaande parlementaire geschiedschrijving van 
Van Welderen Rengers en Oud over de parlementaire geschiede
nis van Nederland voor de periode 1849-1940, beoogt het CPG 
per kabinetsperiode het parlementaire gebeuren na 1945 te be
schrijven. Het gaat hier echter niet uitsluitend om een strikte 
weergave van de gebeurtenissen in het parlement; ook die inter
nationale of maatschappelijke ontwikkelingen krijgen aandacht 
waarvan de weerslag op de politiek van en in Nederland blijkens 
de parlementaire debatten is vast te stellen.
Het Centrum maakt gebruik van de handelingen van de Staten- 
Generaal, de notulen van de Ministerraad, verslagen van instellin
gen en instanties, zo mogelijk dag- en weekbladen en zo nodig 
archieven van departementen en politieke partijen. Daarnaast 
vormen ministers, Kamerleden, ambtenaren e.a. uit de betrokken 
periode een belangrijke informatiebron. De teksten worden 
steeds voorgelegd aan specialisten op de diverse terreinen in den 
lande.
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"In zekere zin is, parlementaire geschiedenis een spiegel van wat 
het Nederlandse volk in een bepaalde periode op maatschappelijk 
gebied bezig heeft gehouden; zij heeft dus een essentiële betekenis."

Mr. E.N. van Kleffens in een brief van 7 maart 1977 aan prof.mr. F.J.F.M. Duynstee naar aan
leiding van de publicatie van deel I van de Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 
1945 van de hand van prof. Duynstee en dr. J. Bosmans.
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VOORWOORD EN VERANTWOORDING

1. Ontstaan van het pioject-Beel

In het voorstel van de sectie Staats- en Bestuursrecht voor de vergadering 
van de Faculteitsraad van 14 april 1970 werd de wens uitgesproken om een 
wetenschappelijk medewerker met historische belangstelling aan te trekken 
voor de bewerking van de parlementaire geschiedenis van Nederland na 
1945 in vervolg op W.J. van Welderen Rengers (Schets eener parlementaire 
geschiedenis van Nederland, periode 1849-1918) en P.J. Oud (Het jongste 
verleden, periode 1918-1940). Initiatiefnemer van dit voorstel was prof.mr.
F.J.F.M. Duynstee (1915-1981), hoogleraar Staatsrecht, Algemene Staatsleer 
en Parlementaire Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Prof. Duynstee had op het gebied van de parlementaire geschiedenis van 
Nederland naam gemaakt met zijn beschrijving van De kabinetsformaties 
1946-1965. Het was zijn ambitie om het vervolg op deze formaties, de eigen
lijke parlementaire geschiedenis van de opeenvolgende na-oorlogse kabi
netten, te publiceren met behulp van een daartoe ingericht onderzoekscen
trum. De Faculteitsraad bewilligde in het genoemde verzoek en met ingang 
van 1 oktober 1970 werd de historicus drs. J.L.J. Bosmans voor deze taak be
noemd. Hij zou starten met de bestudering van de parlementaire geschiede
nis gedurende het tijdvak van het kabinet Schermerhorn-Drees 1945-1946. 
De parlementaire geschiedschrijving zou per regeringsperiode worden aan
gepakt om de confrontatie van een kabinet - met zijn eigen politieke kleur 
en program - met het parlement adequaat te kunnen beschrijven. Deze 
indeling van de na-oorlogse parlementaire geschiedenis van Nederland in 
kabinetsperioden was ook gekozen om bij uitbreiding van de staf meerdere 
medewerkers, ieder belast met de bestudering van een kabinet, aan het werk 
te zetten.

In de door prof. Duynstee gekozen opzet speelde een nieuwe bron, name
lijk de notulen van de ministerraad en zijn onderraden, een belangrijke en 
in de aanpak zelfs primaire rol (hierover verderop meer). Gezien de ont- 
sluitingstermijn van 25 jaar, die toen voor de genoemde notulen gold, ont
stond binnen een jaar de wens een tweede medewerker aan te trekken om 
deze te belasten met de bestudering van de parlementaire geschiedenis van 
het kabinet-Beel 1946-1948, teneinde het vrijgekomen onderzoeksmateriaal 
uit deze periode zo snel mogelijk na vrijgave te verwerken. Als weten
schappelijke leiding van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog - zoals de officiële titel luidt, welke 
in de vergadering van de Faculteitsraad op 16 februari 1971 werd vastgesteld 
- heeft prof. Duynstee daarom in februari 1971 een subsidieaanvrage bij de 
toenmalige Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onder
zoek (ZWO) voorbereid. Deze subsidieaanvrage had betrekking op één me
dewerker, enkele student-assistenten en bijkomende reis- en onderzoeks
kosten. De Faculteitsraad ging in maart 1971 met de subsidieaanvrage ak-
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koord, evenals met de daaruit - door ZWO op voorhand bekend gemaakte - 
voortvloeiende verplichting voor de Faculteit, namelijk om in 1975 (is ge
worden 1976) de personele en niet-personele kosten van deze plaats voor 
haar rekening te nemen. De secretaris van het bestuur van ZWO, prof.dr. R. 
van Lieshout, deelde in juni 1971 mee dat een subsidie voor het onderzoek 
naar de na-oorlogse parlementaire geschiedenis van Nederland zou worden 
toegekend, mits de Faculteit bovengenoemde verplichting zou aanvaarden 
en gestreefd zou worden naar coördinatie met vakgenoten, politicologen en 
historici van andere universiteiten en hogescholen met betrekking tot de 
opzet, de begrenzing van de studie en de taakverdeling. Van deze coördina
tie werden nadere beslissingen voor verdere subsidiëring afhankelijk ge
steld. De Faculteitsraad bekrachtigde op 30 juni 1971 de aanvaarding van de 
aangeboden subsidie en aanvaardde - nogmaals - de personele consequenties 
bij beëindiging van de subsidie. Met ingang van 16 september 1971 ging op 
kosten van ZWO (projectnr. 43-17) het onderzoek voor het tweede deel van 
de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 van start.

Nog voor de start van het project-Beel was een begin gemaakt met de 
door ZWO gewenste coördinatie op het terrein van de bestudering van de 
parlementaire geschiedenis van Nederland. Na een verkennend gesprek 
tussen een Nijmeegse delegatie, bestaande uit prof. Duynstee en drs. 
Bosmans, en de Leidse hoogleraren Daalder (Politicologie) en Cramer (Par
lementaire Geschiedenis) in juni 1971, heeft prof. Duynstee de hoogleraren 
Staatsrecht, Parlementaire en Staatkundige Geschiedenis, Contemporaine 
Geschiedenis en Politicologie bijeengeroepen voor een vergadering op 3 
september 1971 in Utrecht. Deze vergadering, waarbij 21 van de 41 uitgeno
digde personen aanwezig waren, benoemde, na geconstateerd te hebben dat 
er behoefte bestond aan overleg met betrekking tot de beoefening van de 
parlementaire geschiedenis, uit haar midden een werkcommissie die belast 
werd met de verdere uitwerking van de coördinatie op het gebied van de 
parlementaire geschiedenis van Nederland. Voorlopig kon worden vastge
steld dat het Nijmeegse onderzoek geen doublures of doorkruisingen van 
ander onderzoek opleverde. De ingestelde Coördinatiecommissie Parle
mentaire Geschiedenis, bestaande uit één vertegenwoordiger per Universi- 
teit of Hogeschool én een vertegenwoordiger van ZWO, heeft als een van de 
voorlopers van de later ingerichte werkgemeenschappen van ZWO een 
nuttige functie gehad. De commissie bevorderde door regelmatig onderling 
overleg de informatie over het geëntameerde onderzoek, adviseerde ZWO 
bij de behandeling van subsidieaanvragen voor onderzoek op het terrein 
van de parlementaire geschiedenis in ruime zin - onder meer bij de opzet 
van het Documentatiecentrum Politieke Partijen in Groningen - en heeft 
bijvoorbeeld via het Nijmeegse secretariaat een enquête over archiefmate
riaal op het gebied van de parlementaire geschiedenis bij instellingen en 
particulieren gehouden. Naast de rapportage over het project-Beel was voor 
ZWO deze coördinatie op het terrein van de parlementaire geschiedenis in 
ruime zin reden de subsidie een jaar langer toe te kennen dan oorspronke
lijk was overeengekomen. De Coördinatiecommissie is inmiddels opgegaan
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in een van de nieuwe werkgemeenschappen van ZWO, nadat de ZWO-sub- 
sidies die onder medeverantwoordelijkheid van deze Coördinatiecommis
sie vielen (Nijmegen, Groningen) waren beëindigd en voor nieuwe subsi
dies op het terrein van de bestudering van de politieke geschiedenis van 
Nederland andere wegen moesten worden bewandeld. De commissie bestaat 
nog slechts informeel als een vorm van collegiaal overleg.

2. Doelstelling, aanvankelijke opzet en geschiedenis van het project-Beel

De startblokken van het project
Bij de start van het project-Beel lag er een ruwe schets over de doelstel

ling, de opzet en de werkwijze van dit project op tafel in de vorm van een 
toelichting op de subsidieaanvrage bij ZWO, die kortweg samenvatte het
geen prof. Duynstee blijkens zijn verduidelijkingen op zijn wensen in 
bijeenkomsten met zijn medewerkers voor ogen zweefde. Voorop stond dat 
gestreefd werd naar aansluiting op de reeds bestaande parlementaire ge- 
schiedschrijvingen van Van Welderen Rengers en Oud en wel per kabi
netsperiode in een of meer delen, maar dat de aanpak ervan zou verschil
len. Die voortzetting van de reeks van Van Welderen Rengers en Oud was 
van groot belang. In de genoemde subsidieaanvrage staat daarover: "Voor 
zover bekend, is in geen ander land een parlementaire geschiedschrijving 
over een zo lange periode aanwezig. Het is een feit, dat de werken van Van 
Welderen Rengers en Oud door met name juristen en historici, op de uni- 
versiteiten, maar ook daarbuiten, intensief en met vrucht gebruikt worden. 
Het doortrekken van de door deze twee auteurs beschreven periode is, ge
zien in dit licht, van belang zowel voor het onderwijs als voor de weten
schapsbeoefening."

Voor de opzet en werkwijze voor het project-Beel werd de navolgende 
lijn uitgestippeld: in afwijking van Van Welderen Rengers en Oud zou men 
zich niet beperken tot de parlementaire geschiedschrijving in engere zin, 
derhalve niet enkel de beschrijving van de gebeurtenissen in het parlement 
blijkens de Handelingen der Staten-Generaal, maar ook zou men aandacht 
dienen te besteden aan die omstandigheden, die invloed hadden uitgeoe
fend op de besluitvorming door het parlement. Ofschoon een systematische 
bewerking van de Handelingen der Staten-Generaal centraal zou staan, zou 
tevens behandeld moeten worden hetgeen zich afspeelde in het kabinetsbe
raad blijkens de notulen van de ministerraad (en de onderraden) en hetgeen 
zich blijkens publicaties voordeed bij de politieke partijen, het georganiseer
de bedrijfsleven, de kerken en andere relevante sectoren met betrekking tot 
de vaderlandse politiek. "Het spreekt vanzelf, dat de publicaties over de in
ternationale omstandigheden eveneens weerslag dienen te krijgen", aldus 
de subsidieaanvrage. Een doorlichting van de gehele samenleving lag echter 
niet in het voornemen, al leek het daar wel haast op. In de subsidieaanvrage 
stond namelijk: "Slechts die maatschappelijke ontwikkelingen krijgen aan
dacht, waarvan de invloedend op de politieke besluitvorming duidelijk zijn 
aan te tonen." Een volledig overzicht van alle reacties in de kranten of van
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alle gevoerde discussies over een politiek onderwerp kon uiteraard niet 
worden gegeven. Er zou slechts gepoogd worden aan te geven welke onder
werpen zo al in het parlement aan de orde waren gekomen en welke discus
sies en reacties deze soms hadden losgemaakt. Aldus zou een inventarisatie 
van politieke problemen kunnen worden gemaakt, "die in de daarvoor in 
aanmerking komende centra van wetenschapsbeoefening nader onderzocht 
moeten worden". Voor de wetenschappelijke opbouw van de serie delen 
was gedacht aan een chronologisch-thematische opzet.

De bewerking van de voornaamste bron, de Handelingen van de Staten- 
Generaal, zou geheel anders van strekking moeten zijn dan Van Welderen 
Rengers en Oud hadden beproefd. Teneinde de beoogde monografieën per 
kabinetsperiode als naslagwerken voor de gebruiker te laten functioneren, 
zou de parlementaire geschiedenis meer in de diepte per beleidssector en per 
gebeurtenis (punt uit begrotingsdebat, wetgeving, interpellatie e.d.) geanno
teerd moeten worden beschreven. Voor de na-oorlogse periode werd het 
noodzakelijk geacht, gezien de explosief toegenomen hoeveelheid wet- en 
regelgeving en de groter geworden overheidstaak, zowel tot een goede be
schrijving te komen van de inhoud en mogelijke politieke context van de 
gekozen onderwerpen en van de argumenten van de regering en Kamerle
den, als tot een strakke systematiek terwille van de gebruiker. Bovendien 
wilde prof. Duynstee door middel van de CPG-serie ook komen tot een in
ventarisatie per kabinetsperiode van de invloed van het parlement op de 
vormgeving van de moderne samenleving door de uitoefening van de me
dewetgevende en controlerende taak van het parlement in zijn politieke 
context aan te geven. Een kruising tussen de summiere wetsgeschiedenis 
van Nederlands Bestuursrecht (Bijzonder deel), de uiteenzetting van argu
menten zoals toegepast in de Parlementaire geschiedenis van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek van C.J.van Zeben (Deventer 1961-1977) en de series van 
Van Welderen Rengers en Oud leek de standaard te moeten zijn voor de 
aanpak van dit deel van het materiaal voor de nieuwe parlementaire ge
schiedschrijving.

Grote waarde kende prof. Duynstee toe aan een bron, die Van Welderen 
Rengers en Oud niet hadden kunnen gebruiken: de notulen van de minis
terraad en de onderraden. Gehoopt werd dat deze notulen niet alleen een 
hulpmiddel konden zijn bij het selecteren van het Handelingen-materiaal - 
waarvoor verder de regeringsverklaring, de Troonredes, de Algemene Poli
tieke Beschouwingen én de pers dienden te worden gehanteerd -, maar ook 
inhoudelijk zouden kunnen bijdragen aan de verheldering van de gekozen 
thema's. Voor het onderzoek werd het van belang geacht te weten of een 
bepaald wetsontwerp, dat in de Kamers aan de orde wordt gesteld, vooraf, 
tijdens of na behandeling in de Kamers in de ministerraad of een van de 
onderraden tot belangrijke discussies - bijvoorbeeld bij de bepaling van het 
regeringsstandpunt inzake een door de Kamer voorgesteld amendement - 
heeft gevoerd. Of, om het loon- en prijsbeleid en de Indonesische kwestie te 
noemen, hoe men tot bepaalde besluiten of instructies is geraakt. Het was 
echter niet de bedoeling een overzicht te geven van de gehele wetgevende
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en bestuurlijke arbeid, te beginnen bij de departementsambtenaar tot de af
kondiging, met alle daartussen liggende textuele wijzigingen, verschuivin
gen en dergelijke. Aangezien de notulen van de ministerraad en de onder
raden ook werden beschouwd als hulpmiddel bij het selecteren van het ma
teriaal en bij het onderscheiden van de te beschrijven thema's stond prof. 
Duynstee er op dat, zodra deze notulen voor onderzoek beschikbaar kwa
men, onmiddellijk gestart werd met onderzoek van deze bron, nog voordat 
goed en wel met een inventarisatie van het Handelingenmateriaal begon
nen was.

Het onderzoek diende zich volgens de blauwdruk ten behoeve van ZWO 
ook uit te strekken tot de grote landelijke dagbladen, enkele weekbladen, 
partijorganen en andere periodieken. De wetenschappelijke leiding hoopte 
via een systematisch krantenonderzoek naast het doornemen van de notu
len van de ministerraad en de onderraad en van de Handelingen van de 
Staten-Generaal achtergrondinformatie te vinden over het dagelijks leven 
in die eerste na-oorlogse jaren en opinies van vooraanstaande politici over 
de politiek van de dag en de koers van hun partij, waarvan de kranten soms 
direct of indirect spreekbuis waren. Men denke aan de "sterartikelen" van de 
fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Kamer in de periode-Beel, mr. 
C.P.M. Romme, in De Volkskrant en aan de bijdragen van Romme’s collega 
van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, jhr.mr. M. van der Goes van 
Naters, in Het Vrije Volk.

Prof. Duynstee was er zich van bewust dat de opzet voor deze nieuwe 
parlementaire geschiedschrijving zeer ambitieus was. Zelfs met selectie- 
hulpmiddelen als regeringsprogram, Troonredes, Algemene Politieke Be
schouwingen, discussiethema's in het kabinetsberaad en de kolommen in 
de pers was het vraagstuk hoe een dergelijke monografie voor een beperkte 
periode moest worden opgezet niet eenvoudig opgelost. Uit ervaring bij de 
verwerking van het materiaal uit de Handelingen van de parlementair- 
politieke geschiedenis van het Nieuw-Guinea-vraagstuk - Nieuw Guinea als 
schakel tussen Nederland en Indonesië - wist de hoogleraar dat zijn eigen 
betrokkenheid bij dit vraagstuk de selectieproblemen had weten te verklei
nen. Ook Van Welderen Rengers, voor de door hemzelf verzorgde delen, en 
Oud hadden kunnen putten uit eigen waarneming en betrokkenheid. Niet- 
tijdgenoten evenwel konden in de gekozen opzet het gevoel krijgen voor 
een moeras te staan, tenzij straffe criteria konden worden gevolgd.

De praktijk van het project-Beel
Conform de zeer ruime, veeleisende en tegelijk zeer vage definitie van de 

werkzaamheden voor het project-Beel is de door ZWO betaalde onderzoeker 
aan het werk gegaan. Het was de bedoeling dat het boek-Beel, zoals het boek 
over de periode van het kabinet-Schermerhorn-Drees, zou worden geconci
pieerd door de voor het betrokken boek aangewezen medewerker en zou 
verschijnen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze mede
werker en de betrokken hoogleraar. Het lag derhalve voor de hand het 
werkplan van de hoogleraar voor het project-Beel, dat in de kern ook voor
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het project-Schermerhorn-Drees al werd gehanteerd, te volgen. De mede
werker begon derhalve volgens instructie met het doorvorsen van de notu
len van de ministerraad en de onderraden, toen nog aanwezig in het oude 
kabinet van de minister-president aan het Plein 1813 in Den Haag. Deze no
tulen, waarvoor een ontsluitingstermijn op bepaalde voorwaarden van 25 
jaar gold (op 12 maart 1973 teruggebracht tot 20 jaar), werden "inhoudelijk 
geficheerd", dat wil zeggen dat langere debatten van vermoedelijk politiek 
gewicht kort werden samengevat. Het maken van fotocopieën van deze no
tulen is door het ministerie van Algemene Zaken tegengehouden. Niet af
gewacht werd hoe ver prof. dr. S.L. van der Wal en zijn staf met de uitgave 
van de O fficiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrek
kingen 1945-1950 (RGP-kleine serie) gevorderd zouden zijn op het moment 
dat de parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk uit de 
periode-Beel zou moeten worden geschreven. De verwachting bij het begin 
van dit project-Beel was nog zo dat de publicatie over de periode-Beel gereed 
zou kunnen zijn voordat de serie-Van der Wal de bronnen ook over deze 
periode zou hebben afgewikkeld en derhalve ook de notulen van de minis
terraad inzake de kwestie-Indonesië zou hebben gepubliceerd. Deze ver
wachting is ijdel gebleken. Aanvankelijk moesten de notulen van de 
ministerraad en de onderraden worden bewerkt, conform de verstrekte op
dracht, zonder kennis van de Handelingen en de literatuur. De duisternis 
omtrent de achtergronden van de debatten in de ministerraad is ook niet 
verhelderd door de aanwezigheid van de bijlagen, want die zijn het toen
malige team nooit ter beschikking gesteld. Zoals al het materiaal voor de 
periode-Beel is ook de hoeveelheid notulen van de ministerraad en de 
onderraden ten opzichte van de periode Schermerhorn-Drees sterk toege
nomen. Inhoudelijk echter zijn deze notulen over het algemeen geen op
windende lectuur; de notulen dienden eerder als besluitenlijst dan als een 
bron, waar een historicus zich aan kan laven. Uitzonderingen zijn de dis
cussies over het te voeren beleid inzake Indonesië - meer dan de helft van 
de tijd van het kabinetsberaad -, het buitenlands beleid, enkele onderwerpen 
betreffende de bijzondere rechtspleging, maatregelen tegen het communis
me, het deviezenvraagstuk en het loon- en prijsbeleid. De twee laatstge
noemde thema's zijn vooral aan de orde gekomen in de Raad voor Econo
mische Aangelegenheden (REA), de belangrijkste onderraad van de minis
terraad in die tijd. In dit boek is de weerslag van deze discussie te vinden.

Het kranten- en periodiekenonderzoek werd vanaf het begin voorname
lijk verricht door student-assistenten, voor het laatst in 1976. Slechts bij en
kele dag- en weekbladen bleek een systematisch onderzoek lonend. Na en
kele jaren moest worden geconstateerd dat het onderzoek op te veel mate
riaal was gericht geweest. Het onderzoek in de notulen van de ministerraad 
en van de onderraden en in de dag- en weekbladen vergde veel tijd en geld, 
terwijl het rendement - het in kaart brengen van de politieke problemen in 
samenhang met het materiaal uit de Handelingen - te gering was. Het on
derzoek werd daarom na twee jaar toegespitst op enkele thema’s, aan een 
eerste overzicht van het Handelingenmateriaal ontleend.
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Voornaamste bron voor het onderzoek waren de Handelingen van de 
Staten-Generaal. Terwijl in het tijdvak 1945-1946 geen begrotingen en nau
welijks enige wetgeving door de Voorlopige Staten-Generaal werden be
handeld, heeft het tijdvak 1946-1948 parlementair veel betekend. De eerste 
vrij gekozen volksvertegenwoordiging na de oorlog werd geconfronteerd 
met de normale begrotingscyclus, een grote hoeveelheid wetsontwerpen 
van vaak zeer ingrijpende aard in het kader van de wederopbouw en de 
vernieuwing van de maatschappij (bijzondere belastingen en vergoedingen 
oorlogsschade, nationalisatie van De Nederlandsche Bank, noodvoorzie
ning ouden van dagen, economische en politieke samenwerking met Euro
pese landen) en de nodige nota's (deviezenbeleid) en regeringsverklaringen 
(betreffende de kwestie-Indonesië en het buitenlands beleid, onder meer in 
besloten zitting). Gezien de brede opzet en de grote divergentie tussen de 
onderwerpen - uiteenlopend van staatsrechtelijke, strafrechtelijke, finan
ciële, economische tot bestuurlijke thema's - was de verwerking van het 
Handelingenmateriaal het grootste probleem bij het onderzoek.

Nadat een eerste inventarislijst volgens de hiervoor genoemde criteria 
van de wetenschappelijke leiding was gemaakt van de relevante (neerko
mend op vrijwel alle in regeringsverklaring en Troonredes aangekondigde) 
wetsontwerpen, van de regeringsnota's en -verklaringen, van de politiek 
geladen of zakelijk interessante onderwerpen uit de begrotingsdebatten en 
van de voor de periode-Beel kenmerkende politiek-maatschappelijke ge
beurtenissen (bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de politieke partijen; de 
loon- en prijsontwikkelingen; de repercussies van de internationale kwes
ties in de Nederlandse politiek) die van invloed konden zijn op het parle
mentair gebeuren, aan de hand van de registers op de Handelingen, geleide
lijk verworven kennis van de betrokken periode door de notulen van de 
ministerraad en de onderraden en de verslagen van de student-assistenten 
over het krantenonderzoek, alsmede van de duidelijker geworden lijnen 
die in deel I werden getrokken, is begonnen aan de verwerking van de Han
delingen van de Staten-Generaal (waaronder zowel de bijlagen als het ver
slag van de debatten worden begrepen). Hoewel het merendeel van dit werk 
voor rekening is gekomen voor de historicus-onderzoeker, zijn van een 
aantal onderwerpen eerste excerpten gemaakt door student-assistenten. De 
excerpten zouden als grondslag dienen voor werkteksten die in samen
spraak tussen de beide auteurs tot eindteksten zouden worden omgewerkt.

Zowel door externe als door interne oorzaken is het hiervoor geschetste 
werkmodel nauwelijks uitgevoerd. Over de externe oorzaak is het verslag
boek van het CPG over de periode 1973-1974 duidelijk geweest: medegedeeld 
werd dat prof. Duynstee het betreurde dat het rectoraat van de Katholieke 
Universiteit - dat hij zeer ten nutte van de KU vier jaren zou uitoefenen - 
hem onvoldoende tijd had gelaten om de projecten van het CPG adequaat te 
begeleiden. Met moeite wist hij tijd te vinden om de teksten voor deel I af te 
ronden. Over de interne oorzaken liet het genoemde verslagboek al iets los, 
namelijk dat het onderzoek op te veel materiaal was gericht. De ambities 
gingen de mankracht te boven. Bovendien bleek uit het inmiddels binnen-
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gekomen commentaar van de wetenschappelijke leiding op de eerste tek
sten dat nagestreefde beknoptheid soms op gespannen voet stond met de 
wens de politieke en juridische struikelblokken te analyseren en te beschrij
ven. Een definitieve oplossing hoe zeer uiteenlopende onderwerpen - van 
de vage discussies over het buitenlandse beleid tot en met de door de Ka
mers met gretigheid gefileerde financiële onderwerpen - onder één werkop- 
zet moesten worden gebracht was er echter niet. Ook een tijdelijk benoemde 
econoom - drs.K. de Vries - heeft hiervoor geen mogelijkheden gezien. 
Evenmin bracht de verschijning van deel I over de periode 1945-1946, van
wege de enorme verschillen tussen de delen I en II in het te bestuderen ma
teriaal (voor deel II moest het achtvoudige aan Handelingen ten opzichte 
van deel I worden verwerkt), een oplossing in déze met de constructie van 
het boek-Beel samenhangende problemen.

Aan de andere kant heeft de besluitvorming over de eerste teksten van 
het project-Beel nut gehad. Mogelijkheden en onmogelijkheden bij de uit
voering van dit project kwamen in het volle licht te staan. Dit leidde tot het 
besef dat een minder ambitieuze aanpak sneller tot resultaat zou leiden. 
Voor een proeve van deze aanpak hebben enkele vrij "technische" delen 
van de parlementaire geschiedenis gediend. Gezien zijn praktijk als student
assistent is na zijn afstuderen mr. C.M.J. Ruijters gevraagd als tijdelijk me
dewerker een deel van de beschrijving van de parlementaire discussies over 
het beleid van de ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, aan de hand van begrotingsdebatten en literatuur, voor 
zijn rekening te willen nemen. In samenwerking met de medewerker-his- 
toricus, die voor de inleidingen op deze hoofdstukken, voor de "grote wet
geving" en enkele afzonderlijke thema's had zorg te dragen, zijn teksten 
voorbereid die onder voorbehoud van aanpassing tezijnertijd aan de struc
tuur van het gehele boek in beginsel als eindtekst werden aanvaard. Voor de 
beschrijving van het veelal technisch gedeelte van deze hoofdstukken was 
volstaan met een vrij korte aanduiding van de problemen en van de stand
punten van de regering en Kamers. Met deze aanpak, die natuurlijk slechts 
in beperkte mate voor andere hoofdstukken toepasbaar was, werd toch het 
uitzicht geboden op een uitweg uit de problemen, zij het dat tegelijkertijd 
voor het project-Beel daarmee de normen aanzienlijk waren bijgesteld. Prof. 
Duynstee heeft evenwel geen actief leiding meer kunnen geven aan de af
wikkeling van het project-Beel volgens een dergelijk, minder ambitieus 
model. Bij het overlijden van de oprichter van het CPG in 1981 lagen er 
voor vrijwel alle onderwerpen slechts werkteksten op tafel, behoudens voor 
enkele delen van hoofdstukken zoals de hiervoor genoemde eindteksten 
van paragrafen uit Sociale Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen.

Namens de faculteit heeft de opvolger van prof. Duynstee, prof.mr. 
C.A.J.M. Kortmann, na diens entree direct de onderzoeker-historicus ge
vraagd of hij bereid en in staat zou zijn het project-Beel - dat inmiddels niet 
meer beschikte over ondersteuning van tijdelijke medewerkers - toch tot 
een goed einde te brengen volgens een door de betrokken onderzoeker ont-
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wikkeld concept. Een dergelijk concept was er ook: met behulp van (hierna 
nog te noemen) criteria de oude opzet bijstellen en de werkteksten snoeien 
en omwerken tot eindtekst. Nadat de hoogleraar Kortmann de daarvoor be
stemde werkteksten had gezien, werd overeengekomen om voor Binnen
landse Zaken en Justitie eindteksten te schrijven. Indien kon worden vast
gesteld dat die teksten geschikt waren voor publicatie, dan kon het project- 
Beel verder door de medewerker worden afgewikkeld. In het voorjaar van 
1982 werd besloten dat het project onder begeleiding van de hoogleraar 
Kortmann verder kon gaan, een constructie waarmee ook de dagelijkse lei
ding van het CPG kon instemmen. De intensieve wijze waarop prof. 
Kortmann zich met de teksten bezig hield, en de ontwikkelingen die het 
project-Beel al geruime tijd tot een eenmanszaak - waar pioniersarbeid werd 
verricht - hadden gemaakt, deed de vraag rijzen of de begeleiding door de 
hoogleraar staatsrecht niet geformaliseerd kon worden en het boekwerk, 
voor zover voor rekening komend van de onderzoeker-historicus, niet te
vens als dissertatie onder eerste verantwoordelijkheid van deze hoogleraar 
kon dienen. Voor ogen stond daarbij het voorbeeld van dr. H.W. Vermeu
len, die bij de parlementair historicus prof.mr. C.W. de Vries, hoogleraar 
staats-, administratief en arbeidsrecht aan de toenmalige Nederlandsche 
Handelshogeschool te Rotterdam, in 1950 was gepromoveerd op het derde 
deel van de serie onder de noemer van Van Welderen Rengers, namelijk de 
parlementaire geschiedenis van het tijdvak 1901-1914. Nadat voldaan was 
aan de voorwaarde van de hoogleraar staatsrecht, namelijk de inschakeling 
bij de begeleiding van dit project van een historicus - waarvoor gelukkig een 
beroep kon worden gedaan op de KU-hoogleraar Wereldgeschiedenis der 
20e eeuw, prof.dr. A.F. Manning -, kon het project-Beel als dissertatie verder 
varen. De voortgang in het project werd daarna helaas onderbroken door de 
consequenties van een ongeluk, de promovendus eind 1983 overkomen. 
Het op de proef gestelde vertrouwen van de Faculteit, van het CPG en niet 
in de laatste plaats van de promotores in de goede afloop kan uiteindelijk 
dan toch worden bevestigd, naar de auteur hoopt, in de onderhavige pu
blicatie.

De verdeling van het boek-Beel over vier banden, waarvan de eerste drie 
banden direct bij de promotie zijn betrokken, vindt plaats uit allerlei over
wegingen. Allereerst wensten de Faculteit en het CPG dat de promotie zo 
snel mogelijk kon plaats vinden, onder verschuiving van datgene wat uit
gesteld kon worden en van minder belang was (de hoofdstukken XI en XII 
zijn parlementair van gering gewicht; aan de kwestie-Nederlands-Indië is al 
de nodige aandacht besteed, summier ook aan de parlementaire kant van 
deze kwestie in de periode-Beel: zie van A. Stempels, De parlementaire ge
schiedenis van het Indonesische vraagstuk) met de opgave van archivalia 
en literatuur, de registers en de bijlagen naar band D. Deze verdeling kon 
daarom zonder veel bezwaren worden doorgevoerd, omdat voor de ge
bruiker de nodige informatie in de banden A-B-C voorlopig voorhanden is. 
Zo is de inhoudsopgave zo gedetailleerd, dat daarmee toch een voorlopig 
zakenregister wordt geboden. In de aantekeningen worden zowel de archi-
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valia als de gehanteerde literatuur per onderwerp volledig opgegeven. Het 
voordeel van deze verdeling is dat op deze wijze wordt gegarandeerd dat 
aan de hand van de verschenen banden A-B-C kan worden gezorgd dat de 
vierde, later te publiceren, band goede registers zal bevatten, die ook toegang 
zullen geven op de bijzondere verwerking van veel materiaal, namelijk in 
de aantekeningen.

3. De verantwoording van het eigenlijke werkstuk
Het boek over de parlementaire geschiedenis van de kabinetsperiode-Beel 

1946-1948 is volgens het hierna volgende concept door mij opgezet.
Bij het schrijven van het boek-Beel is het uitgangspunt van het CPG in 

het oog gehouden: het produceren van handboeken parlementaire geschie
denis, in vervolg op de series van Van Welderen Rengers en Oud, waarin 
de parlementaire geschiedenis over de periode 1849-1940 is beschreven. Dit 
vervolg, zoals tot op heden toegepast in de monografieën over de kabinetten 
Schermerhorn-Drees en Beel I, is in beginsel per kabinetsperiode beschre
ven, enerzijds vanwege het criterium van het regeringsprogram als een 
van de belangrijkste uitgangspunten bij de aanpak van het bronnenmate
riaal, anderzijds vanwege de wisselende samenstelling van de Kamers ten 
gevolge van de verkiezingen met alle gevolgen vandien voor de politieke 
krachtsverhoudingen. Met de uitgave van delen van de na-oorlogse parle
mentaire geschiedenis wordt beoogd naslagwerken te leveren voor politici, 
ambtenaren, juristen, historici, economen, journalisten en studenten in 
vervolg op de eerder genoemde series, die - naar de aantekeningen in talloze 
studies bewijzen - zó functioneren. Dit naslagkarakter bepaalde mede de op
zet van het boek-Beel aan de hand van de hieronder nader uit te werken 
criteria: parlementaire bouwstenen van bepaalde onderwerpen aandragen, 
die ook tot verdere studie kunnen noden.

Het object van parlementaire geschiedschrijving, zoals door het CPG be
oefend, is het samenspel tussen parlement en regering, zo mogelijk geplaatst 
in het kader van algemene - internationale, sociale, economische, maat
schappelijke, juridische - ontwikkelingen. Door dit optreden van een rege
ring onder controle en in samenwerking met de volksvertegenwoordiging 
te bestuderen kan een bijdrage worden geleverd aan het begrip van de vor
ming van de hedendaagse samenleving.

Bij de studie naar dit functioneren van regering en Staten-Generaal in 
hun onderlinge verhouding ten tijde van het kabinet-Beel I, waarbij uit de 
enorme hoeveelheid behandelde zaken een keuze moest worden gemaakt, 
is in hoofdlijnen getracht op de volgende vragen antwoord te geven. De 
antwoorden op deze vragen bepaalden zowel de keuze voor of tegen plaat
sing van een onderwerp in het boek-Beel als de wijze waarop een eenmaal 
gekozen onderwerp werd benaderd.

Vragen van politiek-staatsrechtelijke aard. Welk beleid kondigde de rege
ring aan te gaan voeren (met als uitgangspunten: de verkiezingsprogram
ma's van de coalitiepartners, het regeerakkoord, het regeringsprogram, de 
Troonredes), welk beleid voerde zij in de praktijk uit (blijkens de nadere
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verklaringen in de Algemene Politieke Beschouwingen, bij de parlementai
re behandeling - vooral in de Memories van Antwoord - van de afzonder
lijke begrotingshoofdstukken, regeringsverklaringen, regeringsnota's) en 
wat was de reactie van de Staten-Generaal op dit alles? Hoe maakten de Ka
mers gebruik van hun bevoegdheden (controle, medewetgeving, initiatief)? 
Welke verschillen zijn te onderkennen tussen Tweede en Eerste Kamer en 
tussen regeringsgezinde en oppositionele groeperingen in deze Kamers?

Vragen van historische aard. Welke inhoud had het beleid, geplaatst in 
het kader van de ontwikkelingen op zeker gebied - internationaal, nationaal; 
sociaal, economisch, maatschappelijk, juridisch - en met welke intensiteit 
werd dit beleid gevolgd (in de maatschappij, in de Kamers)? Welk maat
schappelijk belang kan met de beschrijving worden verduidelijkt? Kan een 
historisch (historisch-juridisch; historisch-economisch; historisch-sociaal; 
historisch-maatschappelijk - bijvoorbeeld het anti-communistisch offensief - 
enz.) thema met de beschrijving worden gediend?

Daar het boek over de parlementaire geschiedenis van het kabinet-Beel 
1946-1948 verschijnt in een serie, moest bij het schrijven rekening worden 
gehouden met enkele eisen die uit het specifieke werk van het CPG in de 
korte traditie van de serie voortvloeiden. Gezien de continuïteit van de eer
ste delen over de na-oorlogse parlementaire geschiedenis diende te worden 
gekozen voor een gelijksoortige opzet en thema-uitwerking. In navolging 
van deel I van de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 is dan 
ook bij de constructie van het boek over de periode 1946-1948 vastgehouden 
aan de volgende richtlijnen: terwille van het naslagkarakter van de publica
tie verzorgen van een duidelijke indeling (departementaal, waarbinnen 
thematisch geordende paragrafen), van een duidelijke samenhang (ook door 
verwijzing naar literatuur voor verdere studie), van de nodige inleidingen 
(bij het buitenlands beleid betekende dit een schets van de internationale si
tuatie), van een zo zakelijk en zo objectief mogelijke benadering van de be
langrijkste onderwerpen (zie de hiervoor genoemde vraagstellingen) en 
daarover gevoerde discussies, waarbij zo mogelijk alle politieke groeperin
gen aan bod komen, van een zo groot mogelijke volledigheid volgens de 
hiervoor genoemde vraagstellingen en toegankelijkheid (registers). Belang
rijke en initiërende wetgeving of verduidelijkende gegevens die met het 
oog op de leesbaarheid niet in de tekst pasten werden in de aantekeningen 
ondergebracht. Een van de gevolgen van dit systeem is dat, in navolging ook 
van de in deel I gehanteerde manier van werken, de aantekeningen meer 
kunnen zijn dan een verwijzing naar gebruikte bronnen en literatuur. Om 
het aantal aantekeningen binnen de perken te houden zijn deze in dit boek 
meestal per alinea of zelfs per subparagraaf ingedeeld. Binnen de aanteke
ning wordt de volgorde van de mededelingen in de alinea of subparagraaf 
met de nodige aanduidingen aangehouden.

Langs de hiervoor genoemde lijnen is de tekst voor het boek-Beel ge
schreven. Nederlandse citaten zijn daarbij aangepast aan de thans geldende 
spelling. Het materiaal, dat aan deze tekst ten grondslag lag, is omvangrijk 
geweest: voornamelijk Handelingen van de Staten-Generaal, aangevuld
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met notulen van de ministerraad en de onderraden, bronnenuitgaven 
(Amerikaans buitenlands beleid FRUS; de serie-Van der Wal Officiële be
scheiden), literatuur (waaronder de verslagen van enkele departementen), 
kranten- en tijdschriftenartikelen en archivalia. Buiten het gebruik van de 
Handelingen, dat hieronder nader zal worden beschreven, was de keuze 
voor het overige materiaal ten dele al bij het begin van het project-Beel ge
maakt (notulen ministerraad en onderraden; kranten en tijdschriften) en 
werd slechts gebruik gemaakt van de eenmaal verzamelde gegevens, terwijl 
voor de rest van het materiaal werd afgegaan op de hiervoor genoemde cri
teria. Ligt het gebruik van de genoemde bronnenuitgaven voor de verdui
delijking van bepaalde internationale ontwikkelingen en van het regerings
beleid inzake Indonesië voor de hand, het gebruik van diverse archivalia zal 
verderop nader moeten worden verantwoord.

Inzake de aanpak van de H andelingen  moet worden opgemerkt dat de 
hiervoor genoemde criteria het aantal onderwerpen uit de begrotingsdebat- 
ten weliswaar beperkt hebben doen houden, maar er ook toe hebben geleid 
dat aan de voornaamste wetgevende arbeid - conform ook de eerste plannen 
van prof. Duynstee - de volle aandacht moest worden gewijd. De beschrij
ving van de wetgeving, die naar de genoemde criteria voor plaatsing in het 
boek in aanmerking kwam, hield steeds in het aangeven van de voornaam
ste gronden voor de indiening van het wetsontwerp (notulen ministerraad, 
Memorie van Toelichting, literatuur), een samenvatting van de inhoud van 
het wetsontwerp en de reacties (schriftelijk en mondeling meestal bijeen ge
nomen en per onderwerp gerangschikt) in de volksvertegenwoordiging op 
hoofdzaken, naar politieke groepering gesplitst, zonodig met vermelding 
van de belangrijkste amendementen. Aldus is het mogelijk voor een be
paald tijdvak de invloed van de volksvertegenwoordiging op het beleid na 
te gaan. In de praktijk heeft de selectie van thema's uit de begrotingsdebatten 
er toe geleid die onderwerpen te kiezen die het kader van de hiervoor ge
noemde wetgevende arbeid konden aangeven of tot zodanige debatten aan
leiding hebben gegeven, dat daarin de politieke verhoudingen of de stand 
van een bepaald (politiek geladen) thema zich weerspiegelden (zie de keuzes 
in par. I van Binnenlandse Zaken). In navolging van Oud zijn interpellaties 
als bijzondere gebeurtenissen opgevat. Steeds is bij interpellaties in het tijd- 
vak-Beel nagegaan welke problemen achter die interpellaties schuil gingen 
en in hoeverre de volksvertegenwoordiging adequaat met deze problemen 
omsprong en de regering vermocht te beïnvloeden (zie met name de inter
pellaties die minister Mansholt voor zijn prijsbeleid voor de voedselsector 
kreeg te verwerken). De schriftelijke vragen zijn als aanvulling op de bo
vengenoemde opzet nageslagen en wel naar criteria als: verduidelijking, 
nadere informatie over realisatie van beloften van de kant van de regering, 
gegevens over hoe de regering meende een bepaald onderwerp te gaan ver
antwoorden jegens het parlement. Bijzondere bijlagen als nota's ten aanzien 
van punten van het regeringsbeleid (bijvoorbeeld de deviezennota's) en re
geringsverklaringen zijn verwerkt in de chronologisch-thematische opzet 
per paragraaf. De verslagen van de Rekenkamer zijn op enkele punten ter

xn



Voorwoord en verantwoording

adstructie van een betoog nagelopen. Het geheel is ondergebracht in een vrij 
strak kader, teneinde de lees- en hanteerbaarheid overeind te houden. Bij de 
indeling van allerlei materiaal uit de Handelingen (bijvoorbeeld wetgeving) 
is niet alleen gekeken naar de formele kant, maar ook naar de inhoud. Een 
strikt formeel departementale indeling is derhalve niet overal gevolgd. Zo 
zijn alle onderwerpen betreffende de kwestie-Duitsland bijeen gebracht in 
Buitenlandse Zaken en is de Beneluxdouaneovereenkomst onder Economi
sche Zaken voorafgaand aan de GATT-goedkeuringswet geplaatst. Per 
hoofdstuk en per paragraaf zal de indeling steeds worden verantwoord.

Na de Handelingen vormden de notulen van de ministerraad en de on
derraden  een belangrijke bron. Deze notulen gaven soms inzicht in de ach
tergronden van het gevoerde en in de Kamers (in plenaire zitting of com- 
missariaal overleg) besproken beleid. In dit boek moest hierop in ieder geval 
worden teruggevallen, waar de traditionele opvattingen over het staatsbe
lang openhartigheid over het beleid tegenhielden, namelijk bij het buiten
lands beleid, het defensiebeleid en de verzorging van de binnenlandse vei
ligheid. De notulen waren bovendien van nut bij het onderkennen van en
kele ernstige politieke kwesties, zoals de uitwijzing van de Duitsers en de 
ogenschijnlijke bestrijding van het communisme via de organisatie Steun 
Wettig Gezag. De notulen zijn aldus hulpmiddel geweest bij het maken van 
keuzes bij het archiefonderzoek.

W.H. Vermeulen heeft in zijn eerder genoemde dissertatie in de inlei
ding een kanttekening geplaatst bij de Handelingen der Staten-Generaal: kan 
achter de naakte woorden, zoals in de Handelingen opgetekend, niet veel 
meer steken dan men op het eerste gezicht zou denken? Zonder nadere toe
lichting lijkt dit een tamelijk open deur. Ik interpreteer deze kanttekening 
van Vermeulen echter zo dat hij er op wil wijzen dat regering en parlement 
vaak over onderwerpen praten vanuit een kennis, die niet in de Handelin
gen is terug te vinden. Zo bedoeld kan ik Vermeulen op grond van de erva
ring met het project-Beel slechts bijvallen. Om het door Vermeulen al on
derkende probleem op te lossen kan het raadplegen van verslagboeken van 
ministeries, literatuur, kranten of tijdschriften, of - in het uiterste geval, 
wanneer het om een cruciaal thema gaat - archivalia  een uitweg bieden. 
Evenals Vermeulen heb ook ik deze weg bewandeld. Systematisch onder
zoek in de dossiers, die betrekking zouden hebben op alle onderwerpen in 
dit boek, mocht en kon echter niet worden overwogen, zo goed als er ook 
geen systematisch personderzoek voor het in kaart brengen van alle poli- 
tiek-maatschappelijke gebeurtenissen met de daarbij behorende interpreta
tieverschillen per persorgaan is gedaan. Een dergelijke aanpak zou het boek 
doen veranderen in een totale beleids- en maatschappijgeschiedenis. Die 
aanpak zou bovendien gezien de mankracht onuitvoerbaar zijn, een breuk 
betekenen in de traditie van de parlementaire geschiedschrijving, nieuwe 
problemen bij de selectie opwerpen en vele overheidsarchieven voor dit 
doel nog ongeordend en dus ongeschikt vinden. Hoewel wellicht in de oor
spronkelijke opzet van de parlementaire geschiedenis van Nederland na
1945 sporen van een dergelijke uitgebreide geschiedenis waren aan te tref-
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fen, is bij de verwezenlijking van het boek-Beel vastgehouden aan een 
sobere doelstelling zoals in het voorgaande omschreven.

Zeer gericht archiefonderzoek is voor enkele onderwerpen wél toegepast. 
Dat ten behoeve van de beschrijving van de kabinetsformatie gebruik is ge
maakt van het formatiedossier en formatiedagboek van de formateur ligt 
voor de hand: zeker in die tijd was de openbaarheid over de ontwikkelingen 
van de formatie nagenoeg nihil en was de verantwoording van de formatie 
jegens het parlement beperkt. Evenzo was het logisch om voor de belang
rijkste paragraaf in het - naar chronologie - aan het eind van het boek ge
plaatste hoofdstuk over de parlementaire geschiedenis van de grondwets- 
wijziging-1948, eerste lezing, namelijk die over het openbreken van de 
Grondwet ten behoeve van de invoering van een nieuwe rechtsorde van 
het Rijk, het dossier van de grondwetsherzieningscommissie te lichten: in 
deze commissie zaten fractievoorzitters of specialisten van alle fracties uit de 
Tweede Kamer, zodat het daar bereikte compromis richting gevend was 
voor de houding van de fracties in deze Kamer bij de behandeling van het 
betreffende wetsvoorstel en daarmee voor de mogelijkheden voor een 
nieuwe regeringscoalitie.

Daarnaast is er echter ook archiefonderzoek verricht voor een aantal 
kwesties, die bij onderlinge confrontatie tussen de notulen van de minister
raad, de Handelingen en de pers of literatuur grote vraagtekens opriepen. 
Niet alle kwesties van deze aard konden zo worden nagegaan. De selectie 
van deze kwesties berustte zowel op een prioriteit aan de hand van de hier
voor genoemde vraagtekens als op de eigen afweging van het nut om deze 
kwesties nader te onderzoeken, bijvoorbeeld als aanvulling op bestaande li
teratuur, algemene kennisverbreding en eigen interesse. Een voorbeeld mo
ge dit verduidelijken.

Het eerste archiefonderzoek betrof het beleid inzake de uitwijzing van in 
Nederland woonachtige Duitsers naar Duitsland. Het was namelijk merk
waardig te lezen in de notulen van de ministerraad dat het katholieke epis
copaat in september 1947 een nogal zwaar aangezet telegram bij het kabinet 
had laten bezorgen, gericht tegen de verdere tenuitvoerlegging van dit uit- 
wijzingsbeleid. De Handelingen echter gaven nauwelijks informatie op dit 
punt, maar lieten wel zien dat er onvrede was gegroeid over dit beleid en dat 
de regering bij het in goede banen leiden van dit beleid Kamerleden heeft 
ingeschakeld. Hoe de vork aan de steel zat bleef duister. Aangezien er van 
moest worden uitgegaan dat het hier om een voor de afwikkeling van de 
oorlog, voor de sfeer van die tijd en voor het verkeer tussen regering en 
volksvertegenwoordiging kenmerkende zaak ging, is besloten inzage te vra
gen in de betreffende dossiers van Justitie. De zeer goed geordende stukken 
openbaarden een kwestie, die dit onderzoek naar de eigen criteria dubbel en 
dwars rechtvaardigde. Na dit eerste archiefonderzoek, dat er tevens toe 
diende de basis te vormen voor een opstel in de eerste uitgave van de bun
del "Politieke Opstellen" van het CPG (1980), is voor een aantal andere on
derwerpen, die hieronder zullen worden genoemd, eveneens archiefonder
zoek verricht. Het merendeel van de resultaten van dit onderzoek is tevens
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gebruikt voor artikelen in de genoemde uitgave van het CPG over de ver
streken jaren.

De hoofdstukken in dit boek systematisch nagaand betreft dit verdere ar
chiefonderzoek de volgende onderwerpen. In hoofdstuk I is met behulp van 
archiefstukken de beschrijving van de pogingen om een rooms-rood pro- 
gramakkoord vóór de Kamerverkiezingen van 1946 en om een permanent 
contact tussen de fracties van de KVP en de PvdA in de Tweede Kamer na 
deze verkiezingen te bereiken. In hoofdstuk II zijn twee zaken, die een grote 
rol hebben gespeeld in het buitenlands beleid, namelijk de kwestie van de 
grenscorrecties en de deelname van Nederland aan de Zeslandenconferentie 
over Duitsland begin 1948, nader onderzocht. Uitgangspunt bij het onder
zoek van de kwestie van de grenscorrecties waren de besloten vergaderingen 
van de Kamers over het voorgenomen regeringsbeleid (archieven Tweede 
en Eerste Kamer); bij de Zeslandenconferentie werd de nieuwsgierigheid 
gewekt door de wetenschap, ontleend aan de notulen van de ministerraad 
en enkele vragen uit de Tweede kamer, dat hier belangrijke beslissingen in 
het geding waren die om bepaalde redenen niet aan de volksvertegenwoor
diging werden verantwoord. In hoofdstuk III wordt de geschiedenis beschre
ven van een tot op heden onbekend fenomeen, de "parlementaire" Leger
en Vlootcommissies, die in 1948 werden samengevoegd tot Defensiecom- 
missie en tegelijk voorwerp werden in de strijd tegen het communisme. 
Aanleiding tot dit onderzoek was de aankondiging door de regering tegen
over het parlement de CPN te verwijderen uit commissies, waarvan het be
staan moest worden gerechercheerd. In hoofdstuk IV zijn twee onderwer
pen met archiefmateriaal verduidelijkt, namelijk de W ereldbanklening-
1947 en de Marshall-hulp. Bij de Wereldbanklening ging het om een curi
euze parlementaire afhandeling van de betrokken overeenkomst tussen het 
Koninkrijk en de Wereldbank, die bovendien een antwoord gaf op de de- 
viezenbehoefte van het land voordat de Marshall-hulp in werking zou tre
den. Deze zaak was tot op heden nergens belicht. Bij de Marshall-hulp ging 
het om de beschrijving van een beleid, dat ondanks vragen uit het parle
ment nauwelijks is verantwoord. In hoofdstuk VII is het eerder verschenen 
opstel over de strijd tussen minister Mansholt en de Tweede Kamer over de 
instelling van een politiek secretariaat te vinden. In hoofdstuk VIII is de op 
archiefstukken gebaseerde studie over de uitwijzing van Duitse ongewenste 
vreemdelingen uit Nederland na 1945 opgenomen. Tenslotte is voor hoofd
stuk IX onderzoek gedaan naar de ware achtergronden van het ontstaan van 
de organisatie Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag. Geconstateerd was 
dat de besluitvorming in het kabinet op gespannen voet stond met hetgeen 
aan de bevolking én de volksvertegenwoordiging hierover werd medege
deeld. De uitkomsten van dit onderzoek rechtvaardigden het wantrouwen 
en bevestigden in dit geval de al eerder genoemde stelling van Vermeulen. 
Een aantal niet-communistische Kamerleden, die het woord hebben ge
voerd over Steun Wettig Gezag, wist uitstekend dat achter deze organisatie 
meer stak dan de bestrijding van een mogelijk communistisch gevaar. De 
Handelingen moesten ook op dit punt worden aangevuld.
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Konden bij de hierboven genoemde, mede op archiefonderzoek gesteun
de paragrafen vanwege het overzicht van alle aspecten van de daarin aan 
bod komende kwesties conclusies worden geformuleerd, voor de andere 
onderwerpen is dit - ook op verzoek van promotor Kortmann - achterwege 
gelaten. Het algemeen karakter van het boek-Beel als naslagwerk van be
perkte diepgang verdraagt zich immers slecht met het opdringen aan de le
zer van op smalle basis gegronde conclusies, die de gebruiker van dit boek 
beter bij eigen verder onderzoek van een thema kan formuleren. Volstaan 
is derhalve veelal met een sobere samenvatting en /of aanwijzing van de af
loop van het betrokken onderwerp. Dat een aantal onderwerpen overlap
pingen vertoont met het boek over de periode Schermerhorn-Drees of 
wordt afgekapt terwille van een verdere afhandeling in een volgend deel is 
inherent aan de kabinetsgewijze opzet die in beginsel voor deze serie van de 
na-oorlogse parlementaire geschiedenis van Nederland is gekozen. Dat toch 
soms onderwerpen in hun afloop al vast zijn geschetst of geheel zijn afge
wikkeld heeft verschillende oorzaken. Soms leek het verstandig de lezer 
door een eerste aanduiding van een afloop een handvat te geven voor ver
der gebruik van de beoogde serie en voor verder onderzoek, terwijl het ook 
niet altijd zeker was of de afloop van bepaalde onderwerpen in volgende 
delen wel aan bod zal komen; soms is in overleg met het CPG-team besloten 
in dit boek-Beel bepaalde zaken af te doen. Zo is in overleg met het team dat 
aan het project-Drees I arbeidt voldaan aan het verzoek van een van de 
meelezers van het project-Beel, dr. P. Lieftinck, om in het boek-Beel de par
lementaire geschiedenis van de regeling van de materiële oorlogsschade he
lemaal uit te schrijven als tegenhanger van de beschrijving van de wetge
ving inzake de bijzondere belastingen. Een aantal onderwerpen, die in de 
parlementaire periode-Beel aan de orde zijn gekomen, worden in dit boek 
slechts aangestipt en zullen in het volgende deel van de serie uitvoerig 
worden beschreven.

4. Goede hulp verdient vermelding
Bij de voltooiing van het manuscript van dit boek is veel steun onder

vonden van een reeks externe adviseurs. Het is gelukt voor vrijwel elk 
hoofdstuk van dit boek een adviseur-meelezer te vinden. Commentaar en 
kritiek van deze adviseurs verschaffen de auteur het voor publicatie zo 
noodzakelijke gerust academisch geweten. Op de eerste plaats noem ik hier 
drie oud-ministers die deel hebben uitgemaakt van het kabinet-Beel en nog 
in de gelegenheid waren zich intensief met de hen voorgelegde teksten te 
bemoeien. Het betreft de oud-minister van Financiën, wijlen dr. P. Lieftinck, 
die het aan zijn beleid gewijde hoofdstuk Onder Lieftincks bewind heeft be
oordeeld en een lijst van toegespitste vragen op basis van de eindtekst heeft 
beantwoord. Oud-minister Lieftinck heeft in 1978 prof. Duynstee en enkele 
leden van het CPG-team voor een langdurig interview te woord gestaan. De 
oud-minister van Economische zaken, dr. J.R.M. van den Brink, heeft Eco
nom ische Zaken  als meelezer voor zijn rekening genomen en met de 
auteur zijn op- en aanmerkingen doorgenomen. Oud-minister dr. S.L.
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Mansholt heeft de tekst over de periode 1946-1948 van zijn voormalige be
leidssector Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening  kritisch bekeken. 
Voor enkele hoofdstukken of delen van hoofdstukken kon een beroep wor
den gedaan op oud-ambtenaren die het toenmalige beleid op onderdelen 
van dichtbij hebben meegemaakt. Zo heeft wijlen dr. A.A. van Rhijn, oud- 
secretaris-generaal van Sociale Zaken, een deel van het hoofdstuk Sociale 
Zaken van commentaar voorzien. Evenzo heeft prof.dr. A.D. Belinfante, in
dertijd betrokken bij de Bijzondere Rechtspleging en auteur van een mono
grafie over dit onderwerp, de eerste paragraaf van het hoofdstuk Justitie 
willen nazien. Tenslotte heeft een aantal specialisten in den lande zich be
reid verklaard als meelezers op te treden. Zo heeft prof.dr. A.E. Kersten, bui
tengewoon hoogleraar Diplomatieke geschiedenis en de geschiedenis van 
het volkenrecht aan de RU te Leiden, de taak op zich genomen om het 
hoofdstuk Buitenlandse Zaken door te nemen, heeft de sectie Militaire Ge
schiedenis van de Landmachtstaf in Den Haag zich in de persoon van drs. 
P.H. Kamphuis ingezet voor een militair-historisch zo vlekkeloos mogelijke 
tekst voor Oorlog en Marine, heeft de historische afdeling van De Neder- 
landsche Bank (prof.dr. J. de Vries; drs. H.A. van Horn) de tekst over de na
tionalisatie van de Bank en de nieuwe Bankwet-1948 (hoofdstuk IV, par. 
IV.2) willen nazien, kon mr.drs. F.C.M.A. Michiels, thans universitair 
hoofddocent bestuursrecht aan de RU Utrecht, bereid worden gevonden 
commentaar te geven op het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en heeft oud- 
minister prof.dr. W.F. de Gaay Fortman zich gebogen over de tekst van 
hoofdstuk XIV.A: De West. Bij de eindtekst van het hoofdstuk I, Verkiezin
gen, form atie en partijpolitieke ontwikkelingen heeft oud-collega dr. J.L.J. 
Bosmans onder meer een (Romme-) duit in het zakje gedaan en was CPG- 
collega drs. J.E.C.M. van Oerle zo vriendelijk de belangrijkste delen van dit 
hoofdstuk door te nemen en annotaties te toetsen. Op de valreep vond CPG- 
collega drs. J.J.M. Ramakers bij een kritische beschouwing van het hoofdstuk 
Sociale Zaken reden genoeg vanuit zijn kennis van de na-oorlogse sociale 
ontwikkelingen in Nederland een welkome lijst van kanttekeningen op te 
stellen. Evenzo heeft CPG-medewerkster mevr.dr.C.C. van Baaien de eind
versie van hoofdstuk VII met een westlands oog willen nazien. Mevr.dr. 
Van Baaien en drs.Ramakers hebben als klankborden willen dienen bij het 
schrijven van het Voorwoord en verantwoording. De bereidheid van de ge
noemde en andere CPG-collegae bij de afwikkeling van de hoofdstukken XI, 
XII en XIV.B als meelezers te willen optreden, zorgt er voor dat de auteur 
gerust kan zijn op de afloop van het project-Beel. Voor de inzet, moeite en 
soms ook gastvrijheid ben ik dit team van meelezers zeer erkentelijk.

Dankbaar wil ik hier vervolgens vermelden al diegenen die een inter
view hebben toegestaan. Deze interviews zijn informatief en /o f als schilde
ring van de betrokken tijd van belang geweest. Ik noem hier de serie inter
views met wijlen dr. W. Drees, oud-minister van Sociale Zaken in het kabi
net-Beel, het onderhoud met de inmiddels eveneens overleden oud-minis
ter van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Beel mr. C.G.W.H. baron van 
Boetzelaer van Oosterhout, met oud-thesaurier-generaal dr. A. Treep, met
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de oud-directeur-generaal van de Prijzen van het ministerie van Economi
sche Zaken drs. G. Brouwers en met de oud-fractievoorzitter van de PvdA in 
de Tweede Kamer, jhr. mr. M. van der Goes van Naters. Met drs. B. Körver
o.f.m. sprak ik over het uitwijzingsbeleid inzake de Rijksduitsers en met 
wijlen jhr. P.J. Six over diens visie op het ontstaan van Steun Wettig Gezag 
(de medewerking van andere personen bij deze twee speciale onderwerpen 
is vermeld in de eerste betrokken aantekeningen).

Zonder aanmoedigingen en medewerking van vele personen en instel
lingen is een project van lange adem als het onderhavige niet te verwezen
lijken. Van deze personen vermeld ik allereerst de oud-collega's en collega's 
van het CPG, thans onder leiding staand van prof.dr. P.F. Maas. Naast de al 
genoemde oud-collega's Bosmans en Ruijters dient hier nog mr. C.A.M. 
Verpalen te worden genoemd, die als student-assistent en als tijdelijk me
dewerker onder meer belast was met het maken van een eerste overzicht 
van het Handelingenmateriaal over de kwestie-Indonesië. Bij de advisering 
op enkele onderdelen en vooral bij het overwinnen van de diverse horden 
moeten hier ook de namen worden genoteerd van de overige (oud-) CPG- 
medewerkers, belast met werkzaamheden voor het project-Drees I, te weten 
(oud-CPG-collega) mr.P.P.T. Bovend'Eert, drs. J.W.L. Brouwer, dr. J.M.M.J. 
Clerx en mr. J.H.T.M. Cuppen. Op verschillende hoogleraren en medewer
kers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Nijmegen heb ik voor 
allerlei lastige kwesties steeds een beroep mogen doen, waarbij met name de 
secties Staats- en Bestuursrecht zich hebben onderscheiden. Van de sectie 
Staatsrecht moeten hier de oud-medewerkers mr. J.A. Boeren, mr. H.J.M. 
Beekman, mr. Th. C. de Graaf en mr. H.R.B.M. Kummeling worden ge
noemd, die respectievelijk kwesties betreffende de grondwet, de buiten
landse betrekkingen, parlementair-staatsrechtelijke gewoonten en advies- 
lichamen van de overheid mede hebben helpen oplossen; van de sectie Be
stuursrecht heeft mr. H.J.A.M. van Geest enkele bestuursrechtelijke knopen 
helpen ontwarren. Evenzo hebben enkele medewerkers van de vakgroepen 
nieuwste en sociaal-economische geschiedenis van de KU Nijmegen nuttige 
hulp geboden. In dit verband wil ik hier ook de collega-leden van de werk- 
groep-Kersten - onderwerp: Nederlands buitenlands beleid na 1945 - noe
men, die mij met raad en daad terzijde hebben gestaan, zo collega Brouwer, 
drs. C. Wiebes, en in het bijzonder dr. F. Wielenga, die de beschrijving van 
de Nederlands-Duitse economische betrekkingen na 1945 heeft gecontro
leerd. De morele steun van de leden van de Coördinatiecommissie voor de 
bestudering van de parlementaire geschiedenis van Nederland was voor het 
overleven van het project-Beel van groot belang. Van deze commissie heb
ben de hoogleraren dr. N. Cramer, Parlementaire Geschiedenis RU Leiden, 
dr. I. Lipschits, Contemporaine geschiedenis RU Groningen, dr. J.Th.M. 
Bank, Vaderlandse geschiedenis RU Leiden, dr. J. van Putten, Politicologie 
VU Amsterdam, zomede drs. R.A. Koole, tot voor kort directeur Documen
tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen Groningen, drs. L. Masset (GU 
Amsterdam) en dr. J.T. Minderaa (RU Utrecht) het werk te Nijmegen vrij
wel vanaf het begin steeds kritisch en met interesse gevolgd. Twee leden
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van de commissie zijn in het bijzonder betrokken geweest bij het project- 
Beel, namelijk prof.mr. A.K. Koekkoek, hoogleraar Staatsrecht KU Brabant, 
bij een gezamenlijk interviewproject (Van der Goes) en drs. Chr.L. Baljé, 
Nieuwste geschiedenis RU Groningen, bij het in kaart brengen van de 
Europese samenwerking na 1945. Bijzonder verplicht voel ik mij ten op
zichte van de directeur van het Centre Universitaire de Luxembourg, M. 
Gilbert Trausch, die mij wegwijs heeft gemaakt in de recente geschiedenis 
van het Groothertogdom. Niet onvermeld mag blijven de praktische steun 
van de chef leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, S.F.M. Plantinga, bij het 
aanpakken van menig archivalisch probleem. Bovendien wist de heer 
Plantinga door zijn algemene kennis menige ondervonden handicap te re
lativeren.

Het Algemeen Rijksarchief, het Kabinet van de Koningin, de griffies van 
Tweede en Eerste Kamer, de ministeries van Algemene Zaken, Buiten
landse Zaken, Defensie, Financiën, Landbouw en Visserij, Justitie en Bin
nenlandse Zaken, zomede De Nederlandsche Bank en het Katholiek Docu
mentatie Centrum van de KU Nijmegen, dienen hier voor hun buitenge
wone welwillende medewerking bij het onderzoek in de verschillende ar
chivalia te worden geprezen. Met name bij het doorvorsen van de archiva
lia van Buitenlandse Zaken is de hulp van drs. R.T.G. Bos en de staf van 
A PA /ST onontbeerlijk gebleken. Het project-Beel, dat nimmer administra
tieve ondersteuning heeft ondervonden, is in de laatste fase dank zij de in
spanningen van mr. dr. E.C.C. Coppens, universitair hoofddocent bij het 
Gerard Noodtinstituut (Rechtsgeschiedenis) van de Faculteit Rechtsgeleerd
heid van de KU Nijmegen en facultair toeverlaat voor uitgave-problemen, 
en diens echtgenote uit het moeras van financiële en technische problemen 
op het droge geholpen. Het bureau Infobever te Nijmegen heeft de PC-ver- 
werking afgerond. De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft in de allerlaatste 
correctiefase steun geboden in de persoon van M.A.V.T.K. Chin, student
assistent, die snel en accuraat alle correcties heeft ingevoerd.

Aangezien een dankbetuiging jegens de promotor (-es) volgens de N ij
meegse voorschriften voor een dissertatie niet geoorloofd is, zie ik hier 
slechts kans om te volstaan met het respectvol noemen van de namen van 
de beide promotores, prof. mr. C.A.J.M. Kortmann en prof. dr. A.F. 
Manning. Zij hebben het nodige geduld opgebracht bij de voltooiing van dit 
project en met gestadige druk en de nodige kritiek in tijdrovende leessessies 
en tekstbesprekingen het project-Beel dwars tegen alles in weten te doen 
voltooien. De eerste promotor heeft bijzonder snel beslissingen over teksten 
weten te nemen en de auteur consequent diens vaste fouten voorgehouden 
én hem met korte briefjes - "Zie mijn kanttekeningen. Na verwerking er
van is de tekst gereed" - tot vaart gemaand. De tweede promotor heeft zijn 
argwanende historische kritiek - vanaf het moment dat hij een eerste tekst 
onder ogen kreeg om te beoordelen of hij aan het project mee zou doen - 
steeds weten te beperken tot die punten die volgens hem binnen de bijzon
dere geaardheid van het project nog redelijkerwijze konden worden aange
past. De mengeling van twee disciplines heeft, zo hoop ik, vrucht gedragen.

XIX



Voorwoord en verantwoording

De last van wat ooit een Sisyphusarbeid leek is niet alleen door de arbeid 
van de promotores verlicht. Yvonne heeft door haar gelijkmoedig karakter, 
haar zorg en acribie in de correctiefase er toe bijgedragen dat de auteur, 
moeilijkheden en ongevallen ten spijt, de animo vond om zijn weg als on
derzoeker en auteur tot het einde te gaan. De financiers van het project-Beel, 
NWO - waarvoor projectleider dr. E. Meerum Terwogt indertijd adviseerde 
en aan wie hier dankbaar zij herinnerd - en de Faculteit Rechtsgeleerdheid 
van de KU Nijmegen, hebben het project-Beel zakelijk overeind weten te 
houden. Deze trouwe - zolang dat mogelijk was en is - geldschieters wordt 
onder oprechte dankzegging met dit boekwerk een eindverslag van het on
derzoek geboden. Twee instellingen hebben door subsidie vertrouwen uit
gesproken in dit project en een deel van de kosten voor de productie van dit 
boekwerk voor hun rekening genomen: de Stichting Dr. Hendrik Muller's 
Vaderlandsch Fonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, beiden 
in Den Haag. Waar overheid, universiteit en faculteit geen middelen zagen 
of hadden voor steun aan de uitgave van dit boek, beslisten de besturen van 
deze Stichtingen ten gunste van deze uitgave binnen enkele weken. Wat 
een geluk dat er zulke subsidiënten, zonder langdurige toetsingsrondes en 
papierwinkel, bestaan! Hulde en dank!

Nijmegen, 1989.
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V e r k ie z in g e n , fo r m a t ie  e n  p a r t ijp o l it ie k e  o n t w ik k e l in g e n  

Inleiding

Dit hoofdstuk is het eigenlijke "Woord vooraf" van de parlementaire 
geschiedenis van Nederland na 1945 voor de periode van het rooms-rode 
kabinet-Beel. Zonder dit hoofdstuk ontbreekt de basis van de departemen
taal opgesplitste hoofdstukken van deze geschiedschrijving. Kern van dit 
hoofdstuk is de kabinetsformatie (par. III), waarin tussen twee chronologisch 
opgezette subparagrafen over het eigenlijke verloop van deze formatie een 
thematische analyse van de Proeve van een regeringsprogram  van 17 juni
1946 (par. III. b) het zwaartepunt vormt. De Proeve was immers de basis van 
het KVP-PvdA-kabinet onder aanvoering van dr.L.J.M. Beel. De overeen
stemming over deze Proeve tussen de fracties van KVP en PvdA in de 
Tweede Kamer luidde een lange periode in, waarin samenwerking tussen 
KVP en PvdA de landspolitiek in Nederland zou bepalen, namelijk tot het 
eind van de kabinetten-Drees in 1958. De Proeve heeft daarnaast ook naar 
inhoud een invloed uitgeoefend, die zich uitstrekte tot ver na de periode 
van het kabinet-Beel. Dit is niet verwonderlijk, omdat de Proeve geschreven 
was voor een volle kabinetsperiode terwijl het kabinet-Beel zich verplicht 
zag na twee jaar met het oog op een noodzakelijke grondwetsherziening een 
beroep te doen op de kiezers. Het kabinet-Beel keerde na deze verkiezingen 
niet terug. De analyse van de Proeve poogt enkele kwesties onder één noe
mer te vatten. Allereerst is de analyse van de Proeve vooraankondiging 
voor het gehele boek. De ratio van de selectie van de meeste thema's van 
vrijwel alle hoofdstukken van het boek zal daarin worden duidelijk ge
maakt. Enkele thema's zullen in deze analyse al geheel worden uitgeschre
ven, omdat het soms ongewenst was kleinere thema’s in de kaders van de 
afzonderlijke hoofdstukken onder te brengen en enkele van deze thema's 
bovendien interdepartementale trekken vertoonden (bezitsvorming). Ten
slotte zal in deze analyse van de Proeve de verwezenlijking van de beleids
voornemens worden nagegaan.

Enkele paragrafen in dit hoofdstuk dienen ter inleiding op de kabinets
formatie, te weten een schets van de politieke verhoudingen aan de voor
avond van de verkiezingen van 1946 met de beschrijving van de misluk
king van de onderhandelingen over een rooms-rood programakkoord, de 
vermelding van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer van de Staten-Generaal en een uiteenzetting van de weg naar het 
herstel van de parlementaire praktijk. In de laatstgenoemde subparagraaf is 
de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal 
ondergebracht. Na de geschiedenis van de kabinetsformatie, waarin ook de 
uitslag van de verkiezing van de Provinciale Staten aan de orde komt, volgt 
een paragraaf over de parlementaire reacties op de kabinetsformatie en op de 
aangekondigde hoofdlijnen van het regeringsbeleid. Vervolgens wordt in
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een paragraaf de geschiedenis van het voorstel van de kant van de PvdA om 
een permanent coalitieoverleg tussen de fracties van KVP en PvdA in de 
Tweede Kamer in het leven te roepen beschreven. Met dit voorstel werd 
aangeknoopt bij een eerder in de onderhandelingen over een rooms-rood 
programakkoord gelanceerde gedachte voor een permanente contactcom
missie tussen KVP en PvdA ter voorbereiding en ter begeleiding van een tot 
stand te brengen regeerakkoord tussen beide partijen. Waar de PvdA vóór 
de verkiezingen van 1946 afkerig was om met de KVP een gemeenschap
pelijk urgentieprogram overeen te komen, bleek de KVP weinig te voelen 
voor al te nauwe verbindingen tussen de fracties in de Tweede Kamer van 
KVP en PvdA. In de kwesties van het programakkoord en het bedoelde frac- 
tieoverleg weerspiegelde zich de politieke verhouding tussen KVP en PvdA 
in de periode 1946-1948, zodat aan deze kwesties wel de nodige aandacht 
moet worden gewijd. De slotconclusie van deze paragraaf over de "rode" 
wens tot een permanent fractieoverleg tussen KVP en PvdA in de Tweede 
Kamer strekt zich derhalve uit over de gehele periode-Beel, evenzo de para
graaf die gewijd zal zijn aan de toepassing van de Kieswet in 1946 en de 
mede door de misverstanden over de toepassing in dat jaar van de geldende 
Kieswet bij de gemeenteraadsverkiezingen gerealiseerde herziening van de 
Kieswet in 1948. Besloten wordt met een korte uiteenzetting van de 
partijpolitieke ontwikkelingen in de periode-Beel, namelijk de afsplitsing 
van de rechtervleugel van de KVP (de groep-Welter) en het ontstaan van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

I. De politieke kaarten worden geschud

a. De onvrede over het beleid van het eerste na-oorlogse kabinet
De eerste verkiezingen voor alle vertegenwoordigende lichamen in Ne

derland na 1945 zouden plaats vinden na een jaar van politieke schemer
toestand. Er was een kabinet van progressieve signatuur opgetreden, name
lijk het kabinet Schermerhorn-Drees, dat evenwel niet kon bogen op een 
duidelijke steun vanuit bepaalde zijde in de Staten-Generaal: het was een 
kabinet van extra-parlementair karakter. Men zou dit kabinet zelfs een 
"koninklijk" kabinet kunnen noemen, omdat de legitimatie van dit kabinet 
niet voortvloeide uit enige uitspraak van de kiezers. Het parlement in de 
periode 1945-1946 was voorlopig en bestond uit een - vooral van de kant van 
de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) krachtig bestreden, want ongrondwet
tige - reconstructie van de verkiezingsresultaten van 1937 met aanvullin
gen, een werkwijze die ook is gevolgd op provinciaal en locaal niveau. De 
legitimatie school derhalve uitsluitend in de benoeming van dit kabinet 
door het Staatshoofd, al had dit Staatshoofd zich dan vergewist van de op
vattingen van leidende personen uit het politieke en sociale leven. Dit op 
bijzondere wijze tot stand gekomen kabinet zou een nationaal kabinet van 
herstel en vernieuwing moeten zijn.

Een nationaal kabinet is het kabinet Schermerhorn-Drees niet geweest, 
terwijl de vernieuwing op onorthodoxe wijze leek te worden doorgevoerd.
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Slechts het materiële herstel leek te zullen slagen. In samenstelling en prak
tijk is het kabinet-Schermerhorn-Drees een gok geweest. Het kabinet wilde 
in zijn samenstelling het gevoel van vernieuwing weerspiegelen, dat wel
iswaar voor het Staatshoofd vrijwel de enige norm was, maar in het land 
slechts bij een kleine groep bleek te leven. Zo werden vooral "vernieuwde" 
personen aangezocht, liefst leden van de Nederlandse Volksbeweging en 
socialisten, waarnaast een enkele katholiek uit de oude R.K. Staatspartij 
(RKSP) zoals Kolfschoten of uit de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) - Mey- 
nen, zij het op persoonlijke titel - een plaats kreeg. Dat betekende dat een 
groot deel van de katholieke achterban naar rato onvoldoende en de prote- 
stants-christelijke, de liberale en de communistische groeperingen in het 
geheel geen weerspiegeling vonden in dit kabinet. Van een nationale aan
pak bij het herstel van het land was in de samenstelling van dit kabinet 
niets te bespeuren, hoewel het kabinet zichzelf zag als bij uitstek geroepen 
om nieuwe beleidslijnen uit te stippelen. Hierdoor werd de schijn gewekt 
dat een bepaalde vernieuwing, hoe nuttig ook, werd doorgedrukt.

Die schijn werd nog onderstreept door de wijze waarop het politieke 
leven ten gunste van de beoogde vernieuwing werd beïnvloed en de om
standigheden leken te worden uitgebuit om bijzondere bevoegdheden bij de 
overheid te leggen. Zeker van de periode van de Tijdelijke Staten-Generaal 
(tot 20 november 1945) is gebruik gemaakt om een serie noodbesluiten uit te 
vaardigen, die geruime tijd het dagelijks leven in Nederland hebben beïn
vloed. In dit boek zullen onder meer aan de orde komen de besluiten inzake 
de comptabiliteit, De Nederlandsche Bank, het deviezenverkeer, de geldzui- 
vering, de bevoegdheden van belastingambtenaren, de voorlopige vergoe
ding van de materiële oorlogsschade en de politieke delinquenten. Hoewel 
de regering de suggestie had gewekt dat zo spoedig mogelijk na het bijeen
komen van de Voorlopige Staten-Generaal (20 november 1945 - verkiezin
gen 1946) reeksen wetsontwerpen zouden worden ingediend, is hiervan zo 
goed als niets gekomen: "de op de departementen in behandeling zijnde on
derwerpen waren zo mogelijk als wetsbesluiten af gehandeld", aidus Duyn
stee en Bosmans in hun monografie over de parlementaire geschiedenis 
van het kabinet Schermerhorn-Drees. De Voorlopige Staten-Generaal wer
den niet als volwaardig parlement behandeld. Er zijn geen begrotingsdebat- 
ten gevoerd en er is nauwelijks wetgeving van enig belang aan de orde ge
weest. In hoofdzaak is slechts gediscussieerd over twee nota's, namelijk een 
betreffende de toestand van 's Rijks financiën en een omtrent een aantal 
punten van regeringsbeleid, en over het beleid inzake Nederlands-Indië. 
Het optreden van het kabinet Schermerhorn-Drees in een aantal hierna nog 
te noemen zaken en de uitlatingen van leden van dit kabinet in het parle
ment bij gelegenheid van de schaarse ontmoetingen hebben er vervolgens 
toe bijgedragen de sfeer van wantrouwen te scheppen, waarin de vernieu
wing op partijpolitiek gebied - zo die al gewenst werd - vrijwel onontkoom
baar spaak liep. Het uitstel van de verkiezingen voor de vertegenwoordi
gende lichamen door dit kabinet, officieel vanwege de chaos op de bevol
kingsregisters én officieus om de vernieuwing van het partijwezen in het
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land een kans te geven, bleek dan ook later de consolidatie van het oude po
litieke bestel te hebben gediend. Veel onvrede over het optreden van dit ka
binet kon door behoudende groeperingen of vleugels binnen de politieke 
stromingen in het land worden verzilverd bij de stembusslag in 1946. Het 
kabinet Schermerhorn-Drees, dat ooit op de golven van vernieuwingsdrang 
in een aantal kringen was gedragen, had zich steeds meer verwijderd van de 
reële politieke verhoudingen in het land. Zo kon het gebeuren dat bij de 
verkiezingen van 1946 uiteindelijk alle vooroorlogse richtingen in de 
Nederlandse politiek - met uitzondering van kleine groepen als de Vrijzin
nig Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie die met de 
sociaal-democraten waren gefuseerd en van de NSB uiteraard - waren ver
tegenwoordigd. Er waren wat nieuwe namen voor enkele partijen gevormd, 
op de lijsten prijkten enige nieuwe kandidaten en de programma's waren 
soms, niet verwonderlijk na negen jaar, aangepast aan de nieuwe sociaal- 
economische inzichten en ervaringen in Europa en eigen land.

Teneinde de uitslag van de verkiezingen in 1946 en het optreden van de 
diverse politieke groeperingen te kunnen verklaren, zullen hier enkele van 
de meest omstreden punten van het regeringsbeleid van het kabinet Scher- 
merhorn-Drees worden genoemd. Daar was allereerst het financieel-econo- 
misch beleid, dat veel Nederlanders dagelijks confronteerde met de toege
nomen staatsmacht. Dat er een straf beleid werd gevoerd ter sanering van de 
door de bezetting totaal ontredderde staatsfinanciën leek als tijdelijke maat
regel op zijn plaats. Dat Lieftinck als minister van Financiën in het parle
ment en elders aankondigde aan de fiscus in het na-oorlogse beleid een per
manente grote rol te willen toekennen voor de conjunctuurbeheersing en 
welvaartsverdeling moet velen met wantrouwen hebben vervuld. De geld- 
blokkeringen kregen daardoor een omineus karakter. Aanvankelijk werd 
het redelijk gevonden dat de overheid trachtte de schaarste tijdelijk eerlijk 
te verdelen via een rigoureuze distributiepolitiek, prijsbeheersing en -con
trole, materiaaltoewijzingen en deviezencontrole. De papierlawines en de 
hordes ambtenaren wilde men voor korte tijd op de koop toe nemen als het 
tijdelijk karakter er van maar werd getoond. In de periode van dit kabinet 
slaagde men er echter niet in om door inkrimping in een of andere sector 
van de controle en distributie te demonstreren dat het ernst was met de 
terugkeer naar vrijere verhoudingen. Eerder leek het er op dat de regering 
van plan was via al deze noodmaatregelen een blijvende greep op het eco
nomisch leven te krijgen, gezien de plannen van minister Vos (oud-SDAP) 
voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) en het Centraal Plan
bureau. In het voorontwerp-Vos voor de PBO werd aan de overheid een 
zware invloed toegekend, waardoor de coördinatie van het bedrijfsleven bij 
de overheid werd gelegd ter beveiliging van het algemeen belang; in het 
CPB-plan ging Vos uit van de taak van het CPB om normen in het econo
misch leven vast te stellen. In kringen van bedrijfsleven, de middenstand 
en de land- en tuinbouw heeft dit alles er niet toe bijgedragen vernieuw- 
ingsgedachten sympatiek te vinden. Op voor deze groepen belangrijke pos
ten zaten socialisten en een doorbraak-socialist (Drees, Mansholt, Vos,
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Lieftinck). Zo konden de confessionele partijen of de liberalen proberen ge
bruik te maken van de onvrede bij deze groepen en aldus steun te verwer
ven voor het confessionele of liberale beginsel.

Dan was er de onvrede over de afwikkeling van de radiokwestie. Minister 
Van der Leeuw van O.K. en W. - theoloog van professie en doorgebroken 
naar de PvdA - die de radiozaak te beheren kreeg, heeft er naar gestreefd een 
eenheidsomroep in Nederland te vestigen, met slechts beperkte mogelijk
heden voor een aantal zendgemachtigden die de verschillende richtingen 
binnen het Nederlandse volk zouden vertegenwoordigen. Hierin werd hij 
gesteund door Schermerhorn die in deze affaire een opvallend actieve rol 
speelde. Het uiteindelijke compromis, de Stichting Radio Nederland in 
Overgangstijd, betekende geen terugkeer van de oude zendgemachtigden in 
hun volle rechten. In meerderheid waren deze zendgemachtigden hierover 
zeer verbolgen. De ontevredenheid in deze kringen kon politiek worden 
vertaald door die groepen die sterke banden met een van de zendgemach
tigden hadden, zoals de katholieke partij, die daarin gesteund door het epis
copaat de herrijzenis van de KRO voorstond, en de protestants-christelijke 
partijen die zich met de NCRV verbonden wisten. Stelde de ARP zich zon
der meer op het beginsel van rechtsherstel van de zendgemachtigden, ook 
binnen de christelijk-historische groep was men in meerderheid voor dit 
beginsel geporteerd, ook al had de Generale Synode van de N.H. Kerk - de 
confessionele basis van zeer velen in de CHU - zich uitgesproken voor de 
nationale omroep. Zelfs binnen de PvdA, toch de groepering die een over
wegende rol binnen het eerste na-oorlogse kabinet speelde en de premier 
politiek onderdak bood, was men over de omroepzaak verdeeld. De oud- 
SDAP-groep was niet van zins de VARA zonder meer op te geven. Daar 
werd uitgezien naar een compromis in een definitieve regeling, die - zoals 
was aangekondigd - na raadpleging van een nieuw gekozen volksvertegen
woordiging zou worden getroffen. Alleen de VPRO-aanhang, waartoe 
Schermerhorn zelf behoorde, was uitgesproken voorstander van een natio
nale omroep. Hoewel het voorlopig karakter van de Stichting RNO was be
nadrukt, achtten velen in het land die zich bij de oude omroepen betrokken 
voelden de wijze waarop deze zaak door de regering was aangepakt onheil
spellend. Door het gebrek aan radiotoestellen was de radiozaak wellicht niet 
de eerste zorg van veel Nederlanders op dat moment; door de tegenstanders 
van het gevoerde beleid kon dit thema wel worden gebruikt om de machts- 
usurpatie van de vernieuwers op veel terreinen te onderstrepen.

Veel stof tot kritiek van de kant van de meer traditionele groeperingen op 
het eerste kabinet bood het Indië-beleid. De regering had immers eerst elk 
contact met Soekarno, het hoofd van de na de Japanse capitulatie uitgeroe
pen Republiek Indonesia op Java (en Sumatra) geweigerd, omdat Soekarno
c.s. met de Japanners in een of andere vorm hadden samengewerkt en be
schouwd moesten worden als collaborateurs met één der vijanden van het 
Koninkrijk, aldus minister Logemann op 16 oktober 1945 in de Tweede Ka
mer. Al spoedig bleek deze politiek onhaalbaar. De meningsverschillen in 
de boezem van de regering over de wijze waarop verder moest worden op-
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getreden traden naar buiten in de ontslagaanvrage van de oud-gouverneur- 
generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, voor veel Nederlanders een 
figuur van groot gewicht. Er werden vervolgens toch informele besprekin
gen gehouden tussen het gezag in Indië en vertegenwoordigers van de Re
publiek, die uiteindelijk zouden leiden tot de officiële onderhandelingen 
met vertegenwoordigers van de "opstandelingen" in Nederland op De Hoge 
Veluwe in april 1946. Hoewel het kabinet in het zicht van de verkiezingen 
wijselijk had vermeden een definitieve overeenkomst met de republikei
nen te sluiten, was de vrees dat "de revolutie" ruim baan had gekregen en 
bij ongewijzigd beleid zou zegevieren bij de voorstanders van het herstel 
van orde en rust door het Nederlandse gezag - als voorwaarde voor het 
opbouwen van een nieuwe rechtsorde in Indië zelf en in de verhouding 
tussen Nederland en de overzeese gebieden op basis van gelijkwaardigheid 
en vrijwilligheid, conform de verklaring hierover van Koningin Wilhel- 
mina van 7 december 1942 - niet weggenomen. De onlustgevoelens in op
positionele kring - waaronder in deze kwestie allereerst de protestants-chris- 
telijken, de liberalen en een groeiend deel van de katholieken moeten wor
den gerekend - over de machteloosheid van Nederland in het eerste jaar na 
de Japanse capitulatie inzake Indië, dat onder Brits gezag stond, had zich 
vertaald in een steeds groter wantrouwen jegens de regering. Parlementair 
uitte dit zich in de wens van het rechterdeel van de Tweede Kamer om een 
parlementaire missie naar Indië te doen gaan (voorstel-Van Poll, KVP, 
januari 1946). De regering zelf was in de voorstellen van 10 februari 1946 
over de toekomst van Indië niet veel verder gegaan dan het schetsen van 
een federaal verband voor Indië dat gedurende een overgangstijd met het 
Koninkrijk verbonden bleef, waarna in vrijheid over het staatkundig lot 
zou kunnen worden beslist. De Republiek was niet genoemd. Toch ging de 
regering met vertegenwoordigers van die Republiek praten over hun visie 
op de toekomst van Indië, die uiteraard afweek van die in Nederland, met 
name op het punt van de rol van de Republiek in dat nieuwe Indonesië. 
Om een toekomstige regering vast duidelijk te maken waar de politieke 
prioriteiten voor Indië bij een meerderheid van de Tweede Kamer-oude- 
stijl lagen, vonden KVP, PvdA en CPN elkaar (motie-Van Poll) op 7 mei 
1946, waarbij de Republiek hooguit als autonome deelstaat van de federatie 
werd gezien. Wellicht had de regering er beter aan gedaan niet op De Hoge 
Veluwe met de republikeinen te gaan praten: aan Nederlandse kant konden 
toch geen beslissende stappen worden gezet; voor de Republiek waren de 
Nederlandse aarzelingen alleen maar verdacht. In de vaderlandse politiek - 
waar het moeizame bestaan in een opkrabbelend land natuurlijk de meeste 
aandacht had - was De Hoge Veluwe-conferentie contraproductief, zoals uit 
de beschouwing van de latere fractieleider van de KVP in de Tweede Kamer, 
mr. C.P.M. Romme, in De Volkskrant over De week der schande bleek.

Tenslotte was er vlak voor de verkiezingen het probleem geweest dat de 
regering had gemeend te moeten optreden tegen de stakingen in de havens 
van Rotterdam en Amsterdam, die door de communistisch beïnvloede 
Eenheids vakcentrale EVC waren uitgelokt. Dit optreden heeft de CPN tijde-
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lijke winst bezorgd ten nadele van de socialisten, want het had er alle schijn 
van dat de nieuwe socialistische formatie, de Partij van de Arbeid, de oude 
strijdmethoden, waaronder het stakingswapen, had ingeruild voor een ver- 
zoeningsideaal, gesymboliseerd in de nieuwe Stichting van de Arbeid.1

De opsomming van deze punten geeft in ruwe lijn aan dat er voor elke 
bevolkingsgroep, ook voor socialisten, wel reden was tot onvrede met het 
kabinetsbeleid, die uitgebuit kon worden door de niet-socialistische partij- 
formaties bij de verkiezingen. Gebruik kon daarbij worden gemaakt van de 
mislukking van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) als vernieuwings- 
centrale, die door de hoogdravendheid van de idealen en de vage doelstel
lingen, door het isolement, waarin een groot deel van het land nog verkeer
de - weinig en niet omvangrijke berichtgeving door de kranten vanwege het 
papiergebrek; radio-ontvangst beperkt door gebrek aan ontvangtoestellen; 
nauwelijks reisverkeer door het beperkte spoor- en wegverkeer -, geen wor
tel had geschoten in brede lagen van de bevolking. Dat betekende dat diege
nen uit het oude partijkader van de katholieken, van de protestants-christe- 
lijke partijen of - na enige tijd - de liberalen, die het land onder grote in
spanning doorkruisten op grote bijval van hun vermoede aanhang konden 
rekenen bij hun pogingen de oude partij weer op te richten of in ver
nieuwde vorm aan de bevolking te presenteren. In grote delen van het land 
wist men niet beter of de bevrijding van het land had betekend dat men 
naar normale verhoudignen op politiek gebied kon terugkeren, dus ook 
naar de oude ideologische politieke honken. Van de confessionele groepe
ringen, die het meest met het verzuilde politiek-sociale systeem waren ver
groeid, heeft alleen die der katholieken een interne vernieuwing gekend; de 
groep van de Nederlands-Hervormden, verenigd in de Christelijk-Histori- 
sche Unie, kende een licht verlies aan de nieuwe Partij van de Arbeid. Het 
zijn vooral de niet-confessionele groeperingen, die der communisten, socia
listen en liberalen, geweest, die gedurende enige of langere tijd aan vernieu
wingsdrang hebben blootgestaan. De liberalen zouden de hekkensluiters 
vormen en vlak voor de verkiezingen van 1946 met een nieuwe formatie 
zich inschrijven voor de zetelrace: het kabinetsbeleid had voldoende onte
vredenheid geschapen om deze nog vrij onbekende groepering een vaste 
voet in de vertegenwoordigende lichamen te bezorgen. Het gevolg zou zijn 
dat in de boezem van de enige grote vernieuwde groepering, die getooid zou 
worden met de naam van de Partij van de Arbeid (PvdA), de wervings
kracht van de nieuwe, ideologisch verbrede en progressieve partij minder 
hoog moest worden aangeslagen en de oude SDAP-vleugel onder aanvoe
ring van de minister van Sociale Zaken W. Drees geleidelijk aan invloed 
kon winnen, zonder evenwel nog een uittocht van ontevreden SDAP-ers 
naar de herstelde CPN te kunnen stoppen.

b. De oude politieke scheidslijnen vrijwel hersteld
Tegen de hiervoor genoemde achtergrond heeft zich het volgende 

schouwspel in de partijontwikkelingen afgespeeld. Daar was allereerst de 
N ederlandse V olksbew eging  (NVB), vrucht van gijzelaarsoverleg (St.
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Michielsgestel) en eenheidsstreven. Zoals in deel I van de naoorlogse parle
mentaire geschiedenis van Nederland al is aangegeven heeft de NVB aan
geknoopt bij de besprekingen kort vóór de oorlog over nieuwe partijver
houdingen (zoals de Woudschoter-bijeenkomsten), bij de Nederlandse Unie 
onder de oorlog en bij de discussies in illegale bladen als ]e Maintiendrai en 
Christofoor over de noodzakelijke vernieuwing van het land. De op 24 mei 
1945 officieel gestarte NVB had het personalisme in reactie op het collecti
visme als uitgangspunt, de christelijke normen als richtsnoeren en veel 
socialistische denkbeelden als praktische doelstellingen genomen. De NVB 
bood spoedig onderdak aan diegenen die een geheel nieuw politiek thuis 
zochten alsook aan diegenen die vanuit de NVB het bestaande stelsel wilde 
hervormen. De aanhang van de NVB telde veel katholieken - die later gro
tendeels zouden kiezen voor een eigen katholieke politieke partij - die via 
de Unie en de genoemde illegale bladen waren gewonnen voor het denk
beeld van vernieuwing van politiek en maatschappij, flink wat oud-SDAP- 
ers, oud-leden van de Vrijzinnig Democratische Bond zoals de latere NVB- 
voorzitter en eerste na-oorlogse premier Schermerhorn, een groepje dissi
denten binnen de Christelijk-Historische Unie (CHU) waartoe ook de mi
nister van Financiën in enkele na-oorlogse kabinetten, dr. P. Lieftinck, be
hoorde en een groep rond het oud-illegale blad Het Parool. De idee van één 
grote vernieuwingsgezinde volkspartij voor Nederland werd na gesprekken 
met leidende figuren uit de oude partijformaties in september 1945 opgege
ven, waarna de NVB nog slechts de vernieuwing trachtte te stimuleren. 
Resultaat van dit vernieuwingsstreven was de totstandkoming van de Partij 
van de Arbeid in begin 1946 en het programgesprek tussen deze PvdA en de 
nieuwe katholieke partij, de Katholieke Volkspartij (KVP), nadat andere 
partijen voor een dergelijk gesprek hebben bedankt.2

Veler ogen waren gevestigd op de gedragingen van de katholieken in Ne
derland op partijpolitiek gebied, omdat begrepen werd dat de grote nieuwe 
partij, die de NVB aanvankelijk beoogde, slechts werkelijk kans van slagen 
had, indien het katholieke volksdeel voor een groot deel in één partijver
band zou samengaan met het merendeel van de socialisten, vrijzinnig- 
democraten en overige vernieuwers. De vraag bij het katholieke volksdeel 
onder en kort na de oorlog blijkens bijdragen in (illegale) bladen en brochu
res was of de vroegere R.K. Staatspartij (RKSP) wel moest terugkeren. De 
emancipatie van het katholieke volksdeel was immers voltooid en de 
samenwerkingsgedachte, via de Nederlandse Unie in de bezettingstijd voor 
het eerst beproefd, had een zekere furore gemaakt. Katholieke jongeren wa
ren geneigd de genoemde vraag negatief te beantwoorden en zich in te zet
ten voor de NVB-gedachte. De oude partijtop wenste terugkeer van de 
katholieke partijformatie. Aangezien voor de oorlog de RKSP menigmaal 
door het katholieke episcopaat was aanbevolen als katholieke eenheids
partij, was het van belang wat het episcopaat van de gang van zaken vond. 
Op sociaal en cultureel gebied hadden de katholieke bisschoppen in bevrijd 
gebied al eind 1944 de katholieken weliswaar terug verwezen naar de eigen, 
herrezen organisaties, op politiek gebied leek het episcopaat de ontwikkelin-
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gen af te wachten. Dat was schijn. Innig contact tussen het katholieke epis
copaat en het oud-RKSP-partijkader via de daarvoor vrijgestelde pater mag. 
dr. J.G. Stokman o.f.m. verried de belangstelling van het episcopaat voor het 
herstel in een of andere vorm van een katholieke partijformatie, waarmee 
tevens aan de wens van de leiding van de herrezen katholieke vakorganisa
tie zou zijn voldaan. Het episcopaat gaf ook financiële steun aan het herstel 
van de oude organisaties, allereerst op sociaal en cultureel gebied, terwijl het 
geestelijken werd verboden steun aan de NVB te geven. Druk van de gees
telijke leiding om zonder meer tot heroprichting van de RKSP over te gaan 
werd evenwel, mede op advies van Stokman die een katholieke partij graag 
op eigen kracht nieuwe generaties katholieken wilde doen winnen, achter
wege gelaten. Men wilde eerst afwachten welke opvattingen bij het katho
lieke volksdeel en elders over de voorgenomen partijpolitieke herstructu
rering leefden en op welke wijze de katholieke beginselen dan het beste 
konden worden gediend. Bovendien leek het beter hoe dan ook afstand te 
nemen van de vroegere RKSP. De katholieke partij van vóór 1940 had 
vooral door de steun aan de kabinetten-Colijn in de jaren dertig geen grote 
faam opgebouwd en had weinig heldhaftigheid getoond in de periode tot 
haar opheffing in het bezettingsjaar 1941, al kon ook op slachtoffers van de 
Duitse terreur worden gewezen, zoals in de personen van de oud-ministers 
Goseling en Verschuur. De partij had daarbij door de bemoeienissen van het 
episcopaat een tamelijk clericaal karakter gedragen. Er moest dus iets nieuws 
worden gevonden.

Al onder de oorlog had Stokman het plan gelanceerd om na de bevrijding 
het partijkader van de RKSP te vernieuwen, een programpartij voor katho
lieken te scheppen en een vormingscentrum te stichten dat de kwestie van 
de partijvorming van katholieken zou moeten behandelen en het program 
voor een katholieke partij zou moeten opstellen. Naar dit model is groten
deels gewerkt. Maar eerst moest de partij herrijzen, zowel om tegemoet te 
komen aan de wensen van een deel van de oude achterban als om het 
bovengenoemd model te kunnen verwezenlijken. In antwoord op de op
richting door een aantal oud-SDAP-ers in het bevrijde Zuiden van een 
Sociaal-Democratische Vereniging, ontstond in dit deel van het land een 
Katholieke Staatkundige Vereniging, die bijval kreeg in de persorganen die 
door de oud-secretaris van de RKSP mr. F.G.C.J.M. Teulings als ondernemer 
gecontroleerd werden. Na de bevrijding van het gehele land werd onder de 
bezielende leiding van de waarnemend voorzitter van de RKSP, mr. P.J. 
Witteman - de latere minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Beel 
-, de partij gereconstrueerd om haar te kunnen vernieuwen en aldus oud en 
jong te kunnen binden. Op 16 juni 1945 trad het dagelijks bestuur van de 
RKSP naar buiten met een verklaring. Hierin heette het dat voor "de taak 
van staatkundige vorming in ons land met zijn gemengde geestelijke be
volking in het algemeen belang een eigen politiek verband der katholieke 
Nederlanders onmisbaar blijft, in de huidige tijd van geestelijke spanning 
meer dan ooit". Hoe de katholieke Nederlanders zich zouden doen gelden 
bij de eerste verkiezingen en welke personen zouden optreden werd open-
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gelaten. Aan de verschillende partijfunctionarissen werd verzocht intussen 
hun mandaat ter beschikking te stellen om tot een nieuw, representatief 
partijapparaat te kunnen komen. De oprichting van een Centrum voor 
Staatkundige Vorming werd aangekondigd, teneinde een vertrouwensbasis 
te kunnen scheppen die onmisbaar was voor het verbreden van het staat
kundig leven van de katholieken en om een discussie omtrent beleid en 
organisatievorm mogelijk te maken. Katholieken van verschillende poli
tieke denkrichting zouden hier met elkaar tot overleg moeten komen. In 
vervolg hierop liet het RKSP-bestuur begin augustus 1945 weten welwillend 
te staan tegenover de NVB, zolang deze organisatie een beweging naar een
heid vertegenwoordigde en geen aparte partij zou worden. Zolang kon ook 
een lidmaatschap van zowel de RKSP als de NVB worden getolereerd. Een 
nauwer contact met andere partijen was ook het streven van de RKSP.

De "open" opstelling van het RKSP-bestuur slaagde. Een aantal katho
lieke aanhangers van de NVB liet weten aan de werkzaamheden van het 
beoogde Centrum te willen deelnemen. Eind augustus 1945 trad dit Cen
trum voor Staatkundige Vorming naar buiten. Het Centrum, een landelijke 
organisatie met plaatselijke afdelingen, zag als taak: bezinning op het optre
den van katholieke Nederlanders bij de verkiezingen en op het te voeren 
staatkundig beleid. Dit Centrum onder leiding van de oud-minister van 
Sociale Zaken in het 4e kabinet-Colijn, mr. C.P.M. Romme, wist de coryfee 
van de katholieke jongeren, oud-Unieleider prof.dr. J.E. De Quay, in het be
stuur van het Centrum te halen, nadat De Quay zelf contact had gezocht met 
het RKSP-bestuur. De Quay had wel aan de wieg van de NVB gestaan, maar 
daarin vanwege zijn Unie-verleden eerst geen bestuursfunctie gekregen, 
waardoor hij en veel katholieke oud-Unieleden in het Zuiden gebruskeerd 
waren. Zo werd De Quay ten tijde van de kabinetsformatie na de bevrijding 
van het land in 1945 door de SDAP niet ministeriabel geacht - De Quay was 
in het 2e kabinet-Gerbrandy enkele maanden minister van Oorlog geweest - 
in afwachting van een officieel onderzoek naar het optreden van de Unie in 
de bezettingstijd. De Quay werd voorzitter van de commissie van het Cen
trum die over het vraagstuk van het electorale optreden van de katholieken 
bij de eerste na-oorlogse verkiezingen moest rapporteren. De commissie be
pleitte in een definitief advies van oktober 1945 een zelfstandig optreden 
van de katholieken op politiek gebied, vanwege de onoverzichtelijkheid 
van de politieke situatie op dat moment. Hieraan waren wensen toegevoegd 
ten aanzien van de vernieuwing van de partij en samenwerking met andere 
partijen op basis van een gemeenschappelijk urgentieprogram. Op instigatie 
van Romme was De Quay inmiddels, met andere NVB-ers als de latere 
minister van Economische Zaken in het kabinet-Beel, dr. J.R.M. van den 
Brink, opgenomen in het dagelijks bestuur van de RKSP. Binnen het NVB- 
bestuur, waarvan hij uiteindelijk toch lid was geworden, heeft De Quay 
eveneens duidelijk gemaakt dat een eigen vernieuwde katholieke partij 
moest worden gehandhaafd, omdat een samengaan met andere groeperin
gen slechts een klein aantal katholieken zou overtuigen. Wél kon op korte 
termijn een bepaalde samenwerking worden nagestreefd (program) en op
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langere termijn naar een federatieve band met andere partijen worden ge
werkt. De eind augustus 1945 gestarte onderhandelingen tussen delegaties 
van NVB en RKSP over een verbrede volkspartij op een personalistisch- 
socialistisch program konden in november 1945 als mislukt worden be
schouwd. Het merendeel van de katholieke NVB-ers ondersteunde de 
plannen voor een vernieuwde katholieke partij. Deze groep deelde wel de 
idealen van de NVB en zou binnen de beoogde katholieke partij zoveel 
mogelijk blijven strijden voor het loslaten van de politieke antithese, waar
door het dogma van de christelijke coalitie kon worden aangetast, en voor 
een program dat de samenleving werkelijk zou vernieuwen, zowel op 
sociaal als op economisch gebied. De premier van het eerste na-oorlogse 
parlementaire kabinet, de oud-NVB-er Beel, was hiervan een voorbeeld.

Slechts een klein aantal katholieken van de oorspronkelijke groep ver
nieuwers in NVB-verband bleef aan het overleg in de NVB deelnemen en 
koos principieel voor een nieuwe brede volkspartij, zoals de NVB die tot 
stand wilde brengen. Voor deze groep kwamen onder meer J.M. Willems en
G.J.N.M. Ruygers, de hoofdredacteur van Je Maintiendrai, in het overleg
orgaan van de NVB over de nieuwe volkspartij. Deze katholieken waren 
wel overtuigd van de noodzaak van de verbinding tussen geloof en politiek, 
maar meenden dat de herkerstening van de maatschappij het beste kon 
worden bereikt door samenwerking van christenen en niet-christenen in 
nieuwe politieke structuren. Deze groep zou dan ook, zoals dat heette, door
breken naar de nieuwe partij, die later de Partij van de Arbeid zou worden, 
en daar de Katholieke Werkgemeenschap vormen. Willems en Ruygers 
zouden met mr. C.A.J.M. ten Hagen, hoofdredacteur van het legaal gewor
den katholieke verzetsblad C hristofoor , voor de PvdA hun intrede in de 
Tweede Kamer doen.

De R.K. Staatspartij zette vervolgens eind 1945 de definitieve koers voor 
de toekomst uit. Het hoogste orgaan van de partij, de partijraad, nam op 
zaterdag 22 december 1945 met 78 tegen 26 stemmen de resolutie aan, waar
bij bepleit werd de naam van de partij te veranderen in Katholieke Volks
partij (KVP), de partij open te stellen voor niet-katholieken, een gemeen
schappelijk urgentieprogram met andere partijen voor de verkiezingen na 
te streven en waarborgen in het leven te roepen voor de doorvoering van 
het program door de Kamerleden van de partij. De kandidaten moesten het 
program van de partij onderschrijven en de doorvoering van het program 
moest een voorwerp van overleg zijn tussen partij en fractie. In de conside
rans van de resolutie werd gesteld dat in de omstandigheden van dat mo
ment een partij noodzakelijk was, die uitdrukkelijk de zedelijke normen, 
verankerd in de door God geschapen wereldorde en de Openbaring, tot 
grondslag en richtsnoer nam. Op grond van deze normen werd het noodza
kelijk geacht in het bijzonder op sociaal-economisch terrein een vooruit
strevende politiek te voeren, die omwille van haar innerlijke redelijkheid 
niet alleen door het katholieke volksdeel aanvaard zou worden, maar ook 
voor niet-katholieken aanvaardbaar zou zijn. De partij was geen kerkelijke 
partij, zodat men toetrad tot de partij op grond van het program, aldus de
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besluiten van deze partijraad. In de praktijk - dat begon al met de bisschop
pelijke aanbeveling van mei 1946 - was de KVP, juist ook door de beginse
len, een partij voor katholieken; een doorbraak naar niet-katholieken in 
enige omvang is nimmer gelukt. De opzet als volkspartij dwong de KVP bij 
de opstelling van het program en het samenstellen van de kandidatenlijsten 
voor de Kamers in de eerste maanden van haar bestaan vanwege de even
wichtige vertegenwoordiging van alle belangen in de katholieke achterban 
de afgesproken vernieuwing met de nodige voorzichtigheid toe te passen. 
Ten aanzien van het program is gekozen voor een zo brede opzet, dat het 
KVP-program het uitvoerigste werd van alle programma's van de in 1946 
aangetreden groeperingen. Bij de samenstelling van de kandidatenlijsten 
voor de verkiezingen van de Kamers in 1946 kwam het brede karakter van 
de KVP als volkspartij eveneens tot uitdrukking. Naast specialistische ken
nis werd gekeken naar een goede afweging van regionale en groepsbelangen, 
alsook naar de mogelijkheid de fractie te vernieuwen en het behoud van het 
merendeel van de katholieke NVB-ers tot uitdrukking te brengen. Het ge
volg was dat enkele conservatieven, waaronder de oud-minister van Kolo
niën en Eerste Kamerlid Ch.J.I.M. Welter, het veld moesten ruimen en de 
oud-NVB-er mr. E.M.J.A. Sassen op een verkiesbare plaats voor de Tweede 
Kamer kwam. Deze belangenvertegenwoordiging ging ten koste van de 
plaatsing van vrouwen op verkiesbare plaatsen: de enige vrouwelijke KVP- 
afgevaardigde in de periode-Beel, mevr.De Vink, kwam pas in 1947 na een 
reeks van verschuivingen in de Tweede Kamer. Protest van een aantal 
vrouwen in de partij zorgde voor bijstelling bij de volgende verkiezingen, 
waardoor mevr.dr.M.A.M.Klompé in 1948 op een verkiesbare plaats kwam 
te staan. De vrouwen golden overigens bij de KVP aanvankelijk als een 
restpost, waardoor in 1952 een vrouw haar plaats op de Kamerlijst weer 
moest afstaan terwille van een mannelijke afgevaardigde van een ontevre
den groep. De nederlaag van 1952 bracht de KVP er toe meer aandacht aan de 
vrouwen te besteden (de KVP leverde een vrouwelijke staatssecretaris voor 
O.K. en W. in 1953 in de persoon van mevr.dr.Anna de Waal en een vrou
welijke minister van Maatschappelijk Werk in 1956 in de persoon van 
mevr.Klompé). Doorslaggevend voor het succes van de partij in 1946 zou de 
plaatsing van Romme op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer wor
den: hij zou de kar geruime tijd gaan trekken en er voor zorgen dat KVP en 
Romme lang synoniem waren.3

De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) had sedert haar ont
staan in 1894 een vaste plaats verworven in het politieke krachtenveld van 
het land met sedert 1918 rond 22% van het electoraat achter zich. Tot 1939 
echter, toen de partij regeringsverantwoordelijkheid aanvaardde in het door 
De Geer (CHU) geleide nood-kabinet, had de SDAP een oppositierol ver
vuld. Die rol was aanvankelijk gedicteerd door de opstelling als revolutio
naire arbeiderspartij, uitgaande van marxistische dogma's. Nadat in 1918 de 
revolutiegedachte de SDAP even in verwarring had gebracht, ontwikkelde 
zij zich in strikt parlementaire richting. In 1932 werd op het Haarlemse 
Congres van de SDAP definitief gekozen voor het bereiken van het socialis-
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tisch einddoel langs democratische weg, hetgeen leidde tot een scheuring 
met de linkervleugel, al zou de gezagscrisis rond de muiterij op "De Zeven 
Provinciën" tonen dat de SDAP nog niet in haar geheel deze weg was opge
gaan. De economische crisis in eigen land en de politieke crises in andere 
landen zorgden er voor dat binnen de SDAP een proces op gang kwam om 
de eigen uitgangspunten te heroverwegen en aldus de partij rijp te maken 
voor de definitieve entree in de regering. Onder invloed van de Belgische 
socialistische theoreticus De Man werd gekozen voor een plansocialisme, 
zoals dat concreet in het Plan van de Arbeid (1935), gericht op een hervor
ming van de bestaande maatschappij ten behoeve van alle bevolkingsgroe
pen, werd uitgewerkt. Het program-1937 legde de nieuwe ontwikkelingen 
vast. De sociaal-democratie wist zich door historische lotsgemeenschap deel 
van de Nederlandse natie en wilde voortbouwen op de "beste Nederlandse 
tradities van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid". De monarchie en 
de nationale defensie werden aanvaard. De reformistisch-socialistisch en 
volkspartij geworden SDAP kon daarna deel nemen aan regeringsverant
woordelijkheid.

Nadat in het bevrijde Zuiden met de oprichting van de Sociaal-Democra- 
tische Vereniging duidelijk was geworden dat in ieder geval een deel van de 
aanhang van de SDAP op de politieke traditie wilde teruggrijpen, moest bij 
de gehele bevrijding van het land de balans worden opgemaakt. Het bleek 
dat de meningen over de toekomst van de partij verdeeld waren. Sommi
gen hielden, onder invloed van de NVB, een verbreding van de partij in de 
richting van progressieve christenen en liberalen voor noodzakelijk. Met 
name een principiële toenadering tot de confessionelen was geboden om het 
isolement van de oude SDAP te doorbreken. Door de samenwerking met 
anderen in het verzet onder de oorlog was de erkenning van de waarden 
van het Christendom als deel van de Europese geestelijke erfenis (christen- 
humanisme) voor veel socialisten vanzelfsprekend geworden. Een dergelij
ke verbreding stond jhr. mr. M. van der Goes van Naters, die in november
1945 werd gekozen tot voorzitter van de SDAP-fractie in de Tweede Kamer, 
voor. Anderen meenden dat de SDAP onverkort moest terugkeren om ver
warring te voorkomen en omdat andere partijen dit ook deden. Deze visie 
werd vooral vertolkt door de politieke voorman van de SDAP na de bevrij
ding, W. Drees. Om de vernieuwingsdrang van een deel van de socialisti
sche leiding, die hun voorlopig heil had gevonden in de NVB en de daar 
uitgedragen gedachte over een personalistisch socialisme, de pas af te snij
den, heeft de partijleiding bij manifest doen weten dat de partij op bredere 
grondslag zou worden gegrondvest. De SDAP was dan wel genegen tege
moet te komen aan de oproep van de NVB om het partijleven te vernieu
wen, maar had daarbij voor zichzelf grenzen gesteld om afkalving naar de 
communisten - waarmee een fusie was afgewezen - te voorkomen. Zo wilde 
de partij niet veel van doen hebben met de katholiek De Quay vanwege zijn 
Unieverleden. De socialistische partij is ook niet ver gegaan in het slopen 
van de rode symboliek, noch in de aanpassing van het program. Onder druk 
van de SDAP-vleugel zou de nieuwe verbrede partij uiteindelijk ook niet op
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het aanbod van de KVP voor een gemeenschappelijk urgentieprogram voor
1946 ingaan, omdat gevreesd werd dat de oude SDAP-aanhang in geval van 
een overeenkomst met de KVP in verwarring zou kunnen worden gebracht 
en zou kunnen uitbreken naar de CPN.

Nadat de CHU en vervolgens de RKSP hadden laten weten niets meer te 
voelen voor gesprekken over een mogelijke partijvernieuwing in NVB- 
verband - met de herrezen ARP en de door katholieken en sociaal-democra- 
ten versmade CPN werd niet gesproken in NVB-kader - werd door de NVB 
een studiecommissie politieke partijen ingesteld. Van deze commissie 
maakten delegaties van de NVB - die ook had op te komen voor katholie
ken, christelijk-historischen en politiek daklozen binnen de NVB -, van de 
SDAP, de Vrijzinnig-Democratische Bond en de Christelijk-Democratische 
Unie (een in 1926 geformeerde groep van oud-ARP-ers met socialistische 
idealen) deel uit. Op 9 februari 1946 kwam de fusie van de betrokken groe
peringen tot stand en werd de Partij van de Arbeid (PvdA) geboren, nadat 
het partijcongres van de SDAP zich in het vooruitzicht van een aanzienlijke 
verbreding van de partij en daarbij mogelijke verbreding van de aanhang, 
onder handhaving van kernpunten van het eigen program zoals de sociali
satie van de voornaamste productiemiddelen, akkoord had verklaard met 
de resultaten van het commissieoverleg in NVB-kader. De rode vlag, de 
internationale en de internationale socialistische contacten zouden worden 
gehandhaafd.4

Het beginselprogram van de PvdA, dat werd vastgesteld op het partij
congres van april 1947 was een mengeling van hoofdzakelijk socialistische 
denkbeelden, zoals die aan het eind van de jaren '30 waren geformuleerd, 
en NVB-idealen. Deze NVB-idealen hadden vooral de ideologische verbre
ding van de grondslag bepaald. Ruim genomen bevestigde dit program 
zonder meer de parlementaire oogmerken van de PvdA en daarmee de po
sitie als regeringspartij; naar de letter van het program kon de partij gewan
trouwd worden door niet-socialisten. Omdat dit wantrouwen jegens de 
PvdA, vanwege het veronderstelde overwicht van de ooit revolutionair ge
tinte en anti-militaristische SDAP-traditie, in de periode-Beel een grote rol 
speelde, wordt hier aan dit program van de PvdA enige aandacht besteed.

Blijkens dit program stelde de PvdA zich de verwezenlijking van een 
democratisch-socialistische maatschappij ten doel, waaronder werd verstaan 
een geestelijk en staatkundig vrije samenleving, waarin individu en ge
meenschap tot bloei konden komen. Kenmerkend voor het SDAP-accent in 
dit program was dat vervolgens een economisch bestel zonder klassente
genstellingen werd verlangd, "waarin het proces der behoeftenvoorziening 
door bijzondere organen ten bate der gemeenschap wordt geleid, de voor
naamste productiemiddelen op de gebieden van industrie, bankwezen en 
transport zijn gesocialiseerd en waarin voor het overige door beperking der 
beschikkingsmacht de euvelen van het particulier bezit zijn opgeheven". In 
aparte paragrafen werd het kapitalisme veroordeeld, de groei naar het socia
lisme geschetst en de planmatige leiding en ordening van voortbrenging en 
ordening in het economisch leven aanbevolen. De arbeidsverhoudingen
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dienden te worden geplaatst in een rechtsorde, die uitging van het beginsel 
dat de arbeid "een voorname zedelijke factor is en het centrale element in 
het voortbrengingsproces". De opbouw van de noodzakelijke organen voor 
deze economische en sociale ordening betekende geen staatssocialisme: het 
ging om zelfbesturende en democratisch opgezette organen, die echter onder 
controle van het centrale gezag - verantwoordelijk aan de volksvertegen
woordiging - dienden te staan. Het was dit sociaal-economisch program, 
voor een deel al aangekondigd in hetgeen voor de verkiezingen van 1946 
door de PvdA was gepropageerd, dat een taai ongerief betekende voor de 
aangewezen regeringspartner, de KVP.

Het karakter van volkspartij kwam in dit PvdA-program tot uiting in de 
aparte paragrafen die aan de middenstand en de agrarische bevolking waren 
gewijd. Het verbrede ideologische kader leidde er toe dat de staat zich vol
gens het program verantwoordelijk diende te stellen voor het geestelijk erf
goed van het gehele volk. De staat was gebonden aan zedelijke normen. De 
toenadering tot de confessies was te lezen in de bepaling dat de kerken hun 
roeping moesten kunnen vervullen. "Erkend wordt, dat de kerken het tot 
hun taak rekenen ter wille van het geestelijk en zedelijk heil van het volk, 
hun woord te spreken met betrekking tot het staatkundig en maatschappe
lijk leven." De PvdA kon derhalve de aanbevelingen van de katholieke 
geestelijke leiding inzake de politieke keuze van de katholieken niet betwis
ten. Het program verwierp de antithese, maar het verband tussen levens
overtuiging en politiek inzicht werd aanvaard. De partij achtte zich verant
woordelijk voor het behoud van de geestelijke grondslagen van de westerse 
beschaving en beschouwde de Nederlandse natie als een in de historie ge
groeide eenheid met eigen karakter, taal en cultuur, die werkelijk als natio
nale gemeenschap zou functioneren bij verwezenlijking van de sociale ge
rechtigheid. Internationale ordening werd noodzakelijk gevonden en der
halve ook internationale macht. In dit kader alsook bij "de bescherming van 
rechtmatige Nederlandse belangen" werd een Nederlandse gewapende 
macht verdedigd. Vanzelfsprekend verwierp de PvdA de koloniale gedachte 
en bepleitte de ontplooiing van de overzeese gebieden in gelijkwaardigheid 
en vrijheid, maar zij achtte duurzame samenwerking tussen Nederland en 
deze gebieden in het belang van de betrokken volken.

De partij had derhalve op enkele belangrijke punten de lijnen van 1937 
doorgetrokken, namelijk vooral als nationale volkspartij voor alle gezind
ten. Met zijn katholieke, protestantse en vervolgens ook humanistische 
werkgemeenschappen was de PvdA in beginsel breed opgezet, wat ook tot 
uiting kwam in de opstelling van de kandidatenlijsten voor de verkiezin
gen van 1946 voor de Staten-Generaal. In de fractie van de PvdA in de 
Tweede Kamer zouden na deze verkiezingen en nadat het kabinet was ge
formeerd naast de genoemde katholieken Ruygers, Willems en Ten Hagen - 
die als onafhankelijk lid deel had uitgemaakt van de Tweede Kamer van de 
Voorlopige Staten-Generaal - de protestanten J.H. Scheps en mr. G.E. van 
Walsum (oud-CHU-er) verschijnen, terwijl van de overige gefuseerde 
groepen J.C. Deering (oud-secretaris-penningmeester VDB), mr. A.M. Joekes
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(sedert 1925 lid van de Tweede Kamer voor de VDB), ir. W. Schermerhorn 
(oud-premier, oud-VDB-er, Kamerlid tot zijn officiële benoeming als lid van 
de commissie-generaal voor Nederlands-Indië, 14 september 1946), J. Schilt- 
huis (lid van de Tweede Kamer voor de VDB sedert 1933), mevr. mr. N.S.C. 
Tendeloo (lid van de Tweede Kamer van de Voorlopige Staten-Generaal 
voor de VDB), ir. A. Vondeling (jongerenorganisatie VDB), R. van der Brug 
(oprichter en eerste voorzitter van de CDU en lid van de Tweede Kamer van 
de Voorlopige Staten-Generaal voor deze partij) en F.J. Goedhart (oprichter 
van Het Parool, onafhankelijk lid van de Tweede Kamer van de Voorlopige 
Staten-Generaal) voor de PvdA in de groene bankjes van de Tweede Kamer 
plaats nemen en daar voor het merendeel een vooraanstaande rol spelen in 
het tijdvak-Beel. De eveneens gemengd samengestelde PvdA-fractie in de 
Eerste Kamer met een doorbraakkatholiek als mr. E. Brongersma, het voor
malige onafhankelijk lid van de Eerste Kamer van de Voorlopige Staten- 
Generaal - hij was voortgekomen uit het kunstenaarsverzet - prof. dr. N.A. 
Donkersloot en tenslotte - sedert 22 oktober 1947 - een vertegenwoordiger uit 
de Parool-groep, te weten de hoofdredacteur mr. C.J. van Heuven Goedhart, 
zou in de persoon van een voormalig vrijzinnig-democraat, de hoogleraar 
mr. R. Kranenburg, die eerst had deel uitgemaakt van de Eerste Kamer van 
de Voorlopige Staten-Generaal voor de VDB, de voorzitter van de senaat le
veren. Hoewel de formele banden tussen de PvdA en diverse onderdelen 
van de vroegere "rode” zuil, zoals de vakbeweging (Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen NVV), pers (Het Vrije Volk) en radio (VARA) waren 
geslaakt, werd bij de opstelling van de kandidatenlijsten uiteraard in het 
bijzonder rekening gehouden met het NVV. Het NVV zou dan ook in de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer op markante wijze in de periode-Beel 
vertegenwoordigd zijn door de bestuurders W. Kupers (voorzitter NVV) en 
J.G. Suurhoff. Overigens waren de voorzitters van de andere twee grote 
vakcentrales, de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en het Christelijk 
Nationaal Vakverbond (CNV), te weten A.C. de Bruyn en A. Stapelkamp, 
eveneens in de Kamers opgenomen, namelijk in de fractie van de KVP van 
de Eerste Kamer (waarvan hij al sedert 1929 lid was) respectievelijk in de 
fractie van de ARP in de Tweede Kamer.5

De protestants-christelijke richting was na 1945 politiek als vanouds - met 
uitzondering van de CDU - te onderscheiden in Anti-Revolutionaire Partij 
(ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU) en Staatkundig Gereformeerde 
Partij (SGP). De ARP kon bogen op een groots verleden, dat uitsteeg boven 
het getalsmatig gewicht van deze groepering. Met premiers als Kuyper en 
Colijn had de partij leiding gegeven aan 's lands zaken. Bij de laatste voor
oorlogse Kamerverkiezingen (1937) had de ARP het optreden van haar poli
tieke leider als premier kunnen verzilveren in stemmenwinst. De bezet
tingstijd had Colijn dan wel aanvankelijk op het verkeerde been gezet - 
tenslotte zou Colijn in Duitse ballingschap overlijden -, zijn partij en aan
hang was wars van de nieuwlichterij zoals in De Nederlandse Unie voorge
staan. Na de oorlog lag een voorlopig herstel van de partij voor de hand in 
afwachting van verdere ontwikkelingen. Voor een fusie tussen ARP en
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CHU, zoals wel door het illegale blad Trouw bepleit, was van de nieuwe 
voorzitter van de ARP, Jan Schouten, voor de oorlog al fractievoorzitter van 
de ARP in de Tweede Kamer, weinig enthousiasme te verwachten. Zijn uit
spraak na het verblijf in een Duits concentratiekamp "ik ben niet veran
derd" had duidelijk aangekondigd dat men wat hem betrof het beste deed de 
oude vertrouwde beginselen te stellen boven de waan van de dag. De idee 
van een christelijke volkspartij, waarin de oorspronkelijke afsplitsingen 
van de ARP (CHU en CDU) met de ARP zouden opgaan, is wel beproefd in 
enkele gesprekken met de CHU. Aan ARP-kant werd gehoopt dat een even
tuele mislukking van de fusiegedachte zoveel mogelijk aan de CHU zou 
kunnen worden verweten. Dat gebeurde ook. De CHU was inderdaad afkerig 
van vergaande samenwerking, omdat zij vreesde dat fusie met de ARP 
weifelaars binnen de CHU, die niets moesten hebben van de ideologisch 
doctrinaire en politiek conservatieve gereformeerden van de ARP, de NVB 
zou injagen. De CHU-leiding wilde deze groep zo veel mogelijk binden aan 
de eigen partij. De ARP daarentegen kon er op rekenen haar achterban altijd 
wel in een fusie mee te krijgen. In oktober 1945 moesten de besturen van 
ARP en CHU constateren dat alleen een federatieve samenwerking mogelijk 
was. Gestreefd zou nog worden naar een gemeenschappelijk urgentiepro- 
gram en fractiesamenwerking in alle vertegenwoordigende lichamen. Maar 
voor de CHU ging zelfs deze vorm van toenadering, gelet op de onrust in de 
achterban, die nog zal worden beschreven, te ver. De CHU wilde niet verder 
gaan dan nauw contact tussen beide grote protestants-christelijke partijen, 
maar veel leverde dit niet op. In de praktische politiek evenwel zaten ARP 
en CHU op één lijn in de bestrijding van de politiek van het zittende kabi
net, zoals inzake de kwestie Nederlands-Indië, het monetaire beleid en de 
economische ordening. De ARP, die vanouds strakker was georganiseerd 
dan de CHU, zat echter om de samenwerking met de CHU niet verlegen en 
werkte zelfbewust aan een nieuwe start. Van "bezwaarden" binnen de ARP 
wegens de mislukking van de samenwerkingsgedachte was geen sprake. De 
hoofdredacteur van Trouw, dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, heeft zich bij het af
ketsen van de fusiegedachte neergelegd; hij zou op een verkiesbare plaats 
van de ARP voor de Tweede Kamer komen. Zich er op beroepend de grond
toon van het volkskarakter van Nederland te vertegenwoordigen, "gelijk 
dit, door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572, zijn 
stempel ontving" (art. 1 van het beginselprogram), riep de ARP in de aanhef 
van het program van actie voor de verkiezingen van 1946 het "ganse 
Nederlandse volk op tot gehoorzaamheid aan Gods geboden. Zij ziet in de 
terugkeer tot die gehoorzaamheid de enige mogelijkheid tot redding uit de 
nood, waarin ons volk verkeert".6

Evenals bij de ARP werd ook bij de Christelijk-Historische Unie na de 
wereldoorlog in één bepaalde persoon de traditie van de vooroorlogse partij 
voortgezet. De voorzitter van de CHU en van de CHU-fractie in de Tweede 
Kamer, H.W. Tilanus sr., ging er van uit dat het kiezersvolk precies als hij
zelf trouw bleef aan wat was. Een rondreis door het land na de bevrijding 
zou Tilanus bevestigen in zijn overtuiging dat zijn achterban geen verande-
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ringen wenste. Aan de andere kant stond de CHU - merendeels Nederlands- 
Hervormd - onder invloed van nieuwe theologische denkbeelden (Barth). 
Deze hadden onder de oorlog tot een reveil in de Hervormde Kerk geleid en 
tot het besef dat de Christen in de wereld had te getuigen in antwoord op de 
uitdagingen van zijn tijd. Radicale vernieuwing op politiek, sociaal en eco
nomisch gebied was derhalve geboden, waarvoor samenwerking met niet- 
christelijken noodzakelijk was.

Nog onder de oorlog had Tilanus al onderkend dat er stromingen in zijn 
partij waren die na de oorlog nieuwe wegen wilden inslaan. Er waren er, 
waaronder de secretaris van het hoofdbestuur van de CHU, mr. G.E. van 
Walsum, die opteerden voor opheffing van de partij en aaneensluiting in 
één, progressieve volkspartij. Van Walsum zou dan ook aan de wieg van de 
NVB staan en er de secretaris van worden. Anderen wilden een fusie met de 
ARP, waarvan de CHU ooit was afgesplitst. Zelf had Tilanus in de NVB-ge- 
dachte geen vertrouwen. De NVB wortelde naar zijn mening niet in de 
Nederlandse bevolking en vermengde christendom en humanisme op on
verantwoorde wijze. Een gesprek tussen delegaties van NVB en CHU in 
september 1945 kon de verschillen van opvatting slechts registreren. Nau
were samenwerking evenwel, vooral toegespitst op een gemeenschappelijk 
urgentieprogram, met ARP, de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) en 
de Christelijk-Democratische Unie (CDU) werd door het CHU-bestuur in 
diezelfde maand in 1945 wel mogelijk geacht. De SGP wilde zonder meer 
zelfstandig blijven, terwijl de CDU uiteindelijk zou kiezen voor fusie met 
de SDAP en VDB in de PvdA. Aldus bleef weinig anders over dan de con
tacten, die al met de ARP in de loop van 1945 waren gelegd, verder uit te 
werken. Aangezien de CHU-top in meerderheid voor een zelfstandig optre
den van de CHU was, besloot het bestuur van de CHU, na daartoe met de 
ARP tot afspraken te zijn gekomen, in november 1945 aan de kiesvereni
gingen een federatief samengaan met de ARP aan te bevelen. Dit leidde tot 
verzet van een groep rond de oud-minister en toenmalige secretaris-gene- 
raal van het departement van Sociale Zaken, mr. dr. A.A. van Rhijn, die 
niet van samenwerking met de ARP wilde weten, omdat die partij de anti
these onverkort handhaafde - hetgeen de CHU nu eenmaal volgens het 
beginselprogram afwees (al werd tevens de opdracht vastgelegd Nederland 
te doen besturen als een christelijke staat in protestantse zin) - en sociaal- 
economisch conservatief was. De bom barstte op de bijzondere vergadering 
van de CHU van 27 februari 1946. In meerderheid werd daar besloten om 
"contact" te houden met de ARP, ondanks de ter vergadering geuite waar
schuwing dat de CHU door samenwerking met de ARP bij rooms-rode 
samenwerking in de oppositie zou worden gedrongen. Het standpunt van 
de vergadering bracht Van Rhijn en leden van zijn groep er toe uit de CHU 
te stappen: de CHU had volgens hen onvoldoende willen werken aan een 
vooruitstrevende christelijke politiek. Een andere groep van Vrij-Christe- 
lijk-Historischen, die wars waren van contacten met de ARP en een princi- 
pieel-christelijke politiek voorstonden, vormden, na overleg met de vroe
gere Hervormde Staatspartij, de Protestantse Unie die in 1946 voor de enige
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en laatste keer tevergeefs zou dingen naar een Kamerzetel. Deze afsplitsin
gen van de CHU leverden de nodige problemen in de volksvertegenwoor
diging op: in de Eerste Kamer van de Voorlopige Staten-Generaal was een 
CHU-er lid van de PvdA geworden en in de Tweede Kamer bekende een lid 
van de CHU-fractie zich tot de Protestantse Unie. Voeg daarbij nog de 
"kaping" van het oude CHU-orgaan De Nederlander door de voormalige 
hoofdredacteur Van Walsum, om dit blad onder de nieuwe naam De 
Nieuzve Nederlander te maken tot spreekbuis van zijn groep doorgebroken 
christenen (een te gering aantal om een eigen blad te onderhouden, zoals uit 
het einde van De Nieuwe Nederlander in 1947 zou blijken), en men moet 
tot de conclusie komen dat Tilanus reden had om de verkiezingen van 1946 
met enige zorg tegemoet te zien. Die verkiezingen zouden niettemin uit
wijzen dat de CHU weinig onder de vernieuwingsdrift had geleden. Tilanus 
had de geringe vernieuwingsgezindheid bij de meerderheid van zijn ach
terban juist beoordeeld.7

Van de confessionele partijen moet hier tot slot de SGP worden genoemd, 
die, niet geplaagd door enjge twijfel of vernieuwingsdrang, vanzelfsprekend 
terugkeerde. De verwijdering van ds. G.H. Kersten, de oprichter van de SGP, 
door een zuiveringscommissie van de Staten-Generaal in september 1945 als 
lid van de Tweede Kamer wegens zijn laakbare houding gedurende de 
bezetting heeft de partij ongeschokt gelaten. Kersten werd in begin 1946 door 
zijn partij herkozen als voorzitter en als eerste op de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer geplaatst. Kersten bedankte wegens zijn slechte gezondheid 
voor de eer, zodat ds. P. Zandt als eerste werd geplaatst op de lijst van deze 
"klein rechtse" partij voor de Tweede Kamer.8

De Communistische Partij Nederland (CPN) kwam niet direct na de be
vrijding terug, omdat het partijbestuur met Paul de Groot als partijsecretaris 
en leidsman een brede volkspartij met de SDAP voor ogen stond. Al spoedig 
moest deze gedachte, onder meer door het verzet van partijgenoten, worden 
losgelaten (conferentie juli 1945). Fusie, zoals door de partijraad van de CPN 
aan het partijbestuur van de SDAP in september 1945 voorgesteld, werd 
echter door het SDAP-bestuur afgewezen: de houding van de CPN tegen
over de democratische instellingen, de kennelijke vazalstatus ten opzichte 
van Moskou en de bestrijding van het kabinet-Schermerhorn werden als 
breekpunten gezien. De SDAP kon ook moeilijk anders reageren, omdat na
dere contacten met de CPN mogelijkheden om met andere groepen in NVB- 
verband overeenstemming over een samengaan te bereiken zouden hebben 
belemmerd. De in mei 1945 gestarte Vereniging van Vrienden van De 
Waarheid, rond de verzetskrant die populair was geworden en kort na de 
oorlog een oplage van 200.000 behaalde - onder de bekwame leiding van de 
in 1948 weggezuiverde Koejemans -, werd daarop weer gewoon CPN.9 De af
zwakking van het linkse karakter van de oude SDAP ten gunste van de ver
breding van de partij tot PvdA is in mei 1946 bij de stembus - dank zij ook de 
strijd rond de EVC in 1946 - vermoedelijk een belangrijke reden geweest 
voor veel geheide socialisten om op de CPN te stemmen.
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Van de vooroorlogse groep liberalen in het parlement, namelijk de meer 
progressief getinte Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de conserva
tieve Liberale Staatspartij (LSP), was de VDB opgegaan in de nieuwe PvdA, 
al had de vroegere politieke leidsman en oud-minister mr. P.J. Oud, toen
tertijd burgemeester van Rotterdam, anders dan zijn rivaal Joekes - die als 
gijzelaar van de Duitsers aan het beraad over een politieke herschikking in 
Nederland had meegedaan - de nodige moeite gehad om zich te verzoenen 
met de term "personalistisch socialisme" en de restanten van het SDAP- 
verleden.10 De LSP zag zich na de oorlog geplaatst in een politiek klimaat, 
waarin de oude liberale beginselen nog slechts weinigen konden bekoren. 
Erg succesvol waren de behoudende liberalen - van Vrijheidsbond in 1921 
tot LSP in 1938 - voor de oorlog niet geweest, ook al had deze liberale groe
pering regeringsverantwoordelijkheid gedragen in het 2e en 3e kabinet- 
Colijn (1933-1937) samen met de vrijzinnig-democraten en de confessionele 
grote drie. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 hadden de 
liberalen nog maar 4 van de 7 zetels weten te behouden; de ARP-Kamerfrac- 
tie was met 3 zetels versterkt. In de bezettingstijd verloor de LSP haar voor
man prof.mr. B.M. Telders, die de schakel had kunnen zijn tussen verleden 
en toekomst en de partij na de oorlog wellicht op nieuwe wegen had kun
nen zetten. De LSP, ontredderd door dit verlies en vanwege de jammerlijke 
vooroorlogse ontwikkelingen zonder enige innerlijke overtuigingskracht, 
kon dan wel de ideeën van de NVB als te socialistisch afdoen, wat er dan 
wel moest gebeuren was lange tijd na de bevrijding onduidelijk. Samen
werking met de VDB, die zich voor de oorlog goed had gehandhaafd (6 ze
tels) en haar visie op de maatschappij bevestigd achtte, zoals door de vroe
gere voorzitter van de liberale jongeren en toenmalig lid van de Tweede 
Kamer voor de LSP, drs. H.A. Korthals, bepleit, werd niet als een oplossing 
gezien. De VDB koos trouwens voor de NVB-gedachte en zou verder 
onderhandelen over een nieuwe brede volkspartij. De LSP bleef aanvanke
lijk in onmacht achter, al school in de moeizame overgang van de groep- 
Oud naar een verbrede SDAP een goede mogelijkheid op aanhang voor een 
vernieuwde liberale partij.

Het is vooral Korthals geweest die druk op de ketel heeft gebracht om de 
LSP op een progressief-liberale koers te brengen, waarbij hij werd bijgevallen 
door een groepje vooraanstaande Zuid-Hollandse liberalen zoals de Leidse 
hoogleraar arbeidsrecht A.N. Molenaar en de Rotterdamse hoogleraar 
staatsrecht en parlementair historicus C.W. de Vries. De actievoerders wis
ten vervolgens mr. D.U. Stikker aan te trekken als beoogd voorzitter van 
een vernieuwde liberale partij. Stikker had carrière gemaakt in het bank- en 
brouwerijwezen, was betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting 
van de Arbeid - hij was er de eerste voorzitter van - en was voorzitter van 
het Centraal Sociaal Werkgeversverbond. Van Stikker was bekend dat hij, 
ook al was hij partijloos lid van de Eerste Kamer van de Voorlopige Staten- 
Generaal, een vernieuwd liberalisme voorstond. In de persoon van Stikker 
werden dan ook program en doelgroep verenigd. Tilanus (CHU), door Stik
ker om advies gevraagd over de kansen voor een door hem te leiden libe-
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rale partij, was van oordeel dat de liberalen recht hadden op een duidelijke 
plaats in de politiek. Bijgestaan door het geestverwante vooraanstaande LSP- 
lid en oud-lid van het College van Vertrouwensmannen, de Leidse hoog
leraar mr. R.P. Cleveringa, heeft Stikker vanuit de wetenschap dat in brede 
kring onvrede heerste over het gevoerde regeringsbeleid zich ingezet voor 
de totstandkoming van een nieuwe liberale partij. Er was, gezien de termij
nen voor de indiening van de kandidatenlijsten, haast geboden. Stikker en 
zijn medestanders hebben vervolgens met een memorandum, waarin hun 
ideeën voor een nieuwe vooruitstrevende vrijheidspartij waren vervat, het 
bestuur van de LSP gevraagd de strijd voor het liberale beginsel uit handen 
te willen geven aan een nieuwe politieke formatie. Nadat het bestuur, on
danks het verzet van Amsterdamse zijde, in dit verzoek had bewilligd, werd 
op 12 maart 1946 het manifest gepubliceerd, waarin het Landelijk Comité 
van Initiatief mededeling deed een nieuwe politieke partij te willen oprich
ten, de Partij van de Vrijheid (PvdV) geheten. Het manifest sprak zowel 
over het grote goed van de vrije uitoefening van beroep en bedrijf, als over 
sociale gerechtigheid en het nut van nauw overleg tussen werkgevers en 
werknemers. Verder werd een beroep gedaan op hen die zich verzetten 
tegen socialistische systemen en werd ten aanzien van het dekolonisatie- 
vraagstuk de eenheid van het Koninkrijk, zij het met eigen meesterschap 
voor de delen van dit Rijk, voorop gesteld. Uit de naamgeving en de in
houd van dit manifest bleek dat de nieuwe partij zich nadrukkelijk wilde 
onderscheiden van de LSP. Op 23 maart 1946 vond het oprichtingscongres 
van de PvdV plaats en werd Stikker tot voorzitter van de partij gekozen; op 
30 maart 1946 volgde de opheffingsvergadering van de LSP en werd de kan
didatenlijst voor de verkiezing van de Tweede Kamer opgesteld. De lijst 
werd een mengeling van oud-LSP-ers, onder wie beoogd fractieaanvoerder 
Bierema, en van "vernieuwers". Zo werd ook de lijst voor de Eerste Kamer 
samengesteld. Naast de oud-LSP-er Molenaar, prijkten hierop onder meer 
de namen van R. Zegering Hadders, een van de intiatiefnemers voor de 
PvdV, en van Stikker zelf. Aangezien Stikker naast zijn drukke baan hier
voor geen tijd zag, zou ook voor de fractie van de PvdV in de Eerste Kamer 
het voorzitterschap voor een oud-LSP-er, namelijk Molenaar, zijn wegge
legd. Gelet op de korte voorbereidingstijd zou de uitslag van de stembus 
voor de PvdV hoopgevend worden. Binnen twee jaar zou echter de PvdV 
zich omvormen tot Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, waarover el
ders zal worden verhaald (par. VlI.b).11

c. Geen rooms-rood programakkoord
Wie kennis neemt van het herstel van de oude politieke scheidslijnen in 

het eerste na-oorlogse jaar in Nederland zou zich de vraag kunnen stellen of 
er dan in die periode helemaal niets is overgebleven van de vernieuwings
drang, buiten de oplossing van enkele kleinere partijen en groepjes in een 
verbrede socialistische partij en het oplappen van de oude politieke honken 
van de katholieken en liberalen. Was er dan niets dat enig uitzicht bood op 
nieuwe verhoudingen na de stembus van 1946? Toch wel, namelijk de mis-
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lukte poging om tussen de KVP en de PvdA tot een programakkoord te ko
men. Uit deze mislukking resteerde in ieder geval de verklaring van de kant 
van de KVP dat bij voorkeur met de PvdA een coalitie zou worden ge
vormd. Het uitzicht op een progressieve coalitie van een vernieuwde 
katholieke partijformatie en een ideologisch verbrede socialistische partij 
zou het eindresultaat van een jaar vernieuwingsstreven kunnen worden 
genoemd. Een eindresultaat dat niet zonder waarde zou blijken te zijn: de 
rooms-rode coalitie zou de kern van 12 jaar regeringscoalitie vormen.

De idee van een stembusakkoord op een urgentieprogram van wederop
bouw van het land was in NVB-kringen de laatste hoop op enige vernieu
wing. Toen eind december 1945 de KVP werd opgericht, werd onder druk 
van de NVB-groep onder de katholieken (De Quay c.s.) vastgehouden aan 
hetgeen ongeveer gelijktijdig door het Centrum voor Staatkundige Vor
ming in zijn advies over het electoraal optreden van de katholieken in Ne
derland en door de NVB op haar constituerende vergadering ten aanzien 
van de komende verkiezingen was bepleit: de wenselijkheid van samen
werking op een gezamenlijk verkiezingsprogram. Een dergelijk verkie- 
zingsprogram zou, zo kon worden aangenomen, tevens de intentie inhou- 
den om dit program als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van het 
program van een regeringscoalitie, die zeker de samenwerkende politieke 
groeperingen - afhankelijk van de verkiezingen - zou omvatten.

Op 18 januari 1946 kwamen vertegenwoordigers van de nieuwe KVP en 
de PvdA-in-oprichting in het kader van de NVB-studiecommissie Politieke 
Partijen - waaruit het akkoord over de PvdA-in-oprichting al was voortge
komen - bijeen om te bekijken hoe men tot een overeenkomst over een ge
meenschappelijk program zou kunnen geraken. Het leek het lid van de 
KVP-delegatie, pater Stokman, het best om de urgentieprogramma's van de 
KVP en PvdA-i.o. te zenden aan ARP, CHU en de Liberale Staatspartij - de 
KVP wenste de CPN uit te sluiten van een dergelijk programakkoord - met 
de vraag of deze programs aanknopingspunten boden aan deze partijen 
voor een gesprek over samenwerking vóór de verkiezingen en bij de for
matie na de verkiezingen. SDAP-voorzitter (en latere PvdA-voorzitter), lid 
van de Eerste Kamer (1935-1946) en regeringsgemachtigde in algemene 
dienst J.J. Vorrink en de fractievoorzitter van de SDAP/PvdA-i.o. in de 
Tweede Kamer Van der Goes van Naters hebben al onmiddellijk in deze 
vergadering aan de KVP-delegatie laten weten niet veel te voelen voor een 
gezamenlijk urgentieprogram. In SDAP-kringen binnen de PvdA-i.o. zou 
een dergelijk program grote moeilijkheden kunnen opleveren, terwijl vol
gens Vorrink een gemeenschappelijk program voor de PvdA-i.o. minder 
mogelijkheden bood om stemmen van katholieken te winnen. Wél werden 
door Vorrink gesprekken over samenwerking voor en na de verkiezingen, 
die konden leiden tot een vergadering over de eensgezindheid op een aantal 
punten tussen beide partijen en de daaruit te verwachten vorming van een 
parlementair kabinet op basis van samenwerking tussen KVP en PvdA, zin
vol geacht.12
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Dat de PvdA-i.o. niet happig was op het door de KVP-delegatie onder
steunde NVB-voorstel voor een gemeenschappelijk urgentieprogram werd 
kort nadien onderstreept door de uitlatingen van Van der Goes van Naters 
op het oprichtingscongres van de PvdA op 6 februari 1946. Hij bepleitte bij 
die gelegenheid duidelijkheid in de politieke verhoudingen door een uit
spraak van de kiezers over de eigen programma’s van de politieke partijen. 
De winnaar van de verkiezingen kon zijn stempel drukken op het rege
ringsprogram, zo Van der Goes. Uit dit betoog bleek niet alleen dat de PvdA-
1.0. zich kennelijk nogal veel voorstelde van de aantrekkingskracht van het 
eigen program als doorbraak- en vernieuwingspartij op de kiezers, ook op de 
katholieke kiezers. Die duidelijkheid van het eigen program van de PvdA-
1.0. moest ook voorkomen dat traditionele SDAP-ers, wellicht al ontevreden 
over de fusie van de SDAP met "burgerlijke" groeperingen in de PvdA-i.o., 
zouden uitwijken naar de herrezen CPN vanwege het opgeven van tradi
tioneel linkse waarden en politieke oogmerken in ruil voor een gemeen
schappelijk urgentieprogram met andere politieke partijen. Bij de KVP 
speelden verschillende overwegingen een rol. Allereerst was er de wens om 
tegemoet te komen aan de niet onbelangrijke NVB-vleugel binnen de partij. 
Deze kreeg bijval van diegenen binnen de partijtop, die het noodzakelijk 
vonden dat een progressief program met anderen ter uitvoering van het 
sociaal-economisch deel van de eigen wensen werd opgesteld. Landsbelang, 
partijbelang en sociaal gevoel liepen bij deze groep in de beoordeling van 
het plan voor een gemeenschappelijk urgentieprogram door elkaar. Dan 
waren er die meer electoraal-tactische overwegingen lieten meespelen. Voor 
de KVP gold immers dat het principiële uitgangspunt voor de kiezers wel
iswaar voldoende moest worden geacht om de massa van de katholieke kie
zers een vertrouwde keuze te kunnen aanbieden, maar als programpartij 
bewoog de KVP zich op nieuw terrein. Toen de doorbraak van katholieken 
naar de PvdA-i.o. op handen was, werd de KVP voor het vraagstuk gesteld 
hoe zich als beginsel- en programpartij te profileren om de katholieke kie
zers af te houden van een keuze voor de PvdA en derhalve voor het volgen 
van het voetspoor van de doorbraakkatholieken. De KVP kon enerzijds zich 
gaan afzetten tegen de PvdA en proberen aan te tonen dat de PvdA niet 
meer was dan de oude SDAP in nieuwe gedaante en dat materialisme en 
staatssocialisme de hoofdkenmerken van de ideologie van de PvdA waren, 
anderzijds kon de KVP proberen de mogelijke aantrekkingskracht van de 
nieuwe PvdA op het katholiek electoraat te breken door een gemeenschap
pelijk urgentieprogram met die PvdA op te stellen. De programverbinding 
met de PvdA leverde aldus het voordeel op een progressief program te heb
ben, maar de eigen principiële partij intact te houden. Ten behoeve van de 
eigen NVB-vleugel en de propagandamogelijkheden moest een mislukking 
van het partijoverleg altijd kunnen worden toegerekend aan die groepe- 
ring(-en), die het voorstel zou(den) afwijzen. Aangezien niet werd verwacht 
dat ARP, CHU en de liberalen zouden meedoen, was de vraag vooral hoe de 
PvdA-i.o. onder invloed van de NVB-vleugel in dat kamp zich definitief 
zou opstellen en welke consequenties dit voor de KVP zou hebben.
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Zoals afgesproken werd op 1 februari 1946 een vergadering gehouden van 
delegaties van KVP, PvdA-i.o., ARP, CHU en Liberale Staatspartij. De drie 
laatstgenoemde partijen hadden de urgentieprogramma's van KVP en 
PvdA-i.o. ontvangen met de vragen of de concepten aanknopingspunten 
boden voor een gesprek over de kabinetsformatie en, zo ja, of dat van in
vloed kon zijn op de gedragslijn van de partijen vóór de verkiezingen. 
Hoewel meer tijd werd gevraagd voor de formulering van een definitief 
oordeel, werd op voorhand al duidelijk dat een gemeenschappelijk urgen
tieprogram met ARP, CHU en liberalen onmogelijk was. Op 6 maart 1946 
deelden de vertegenwoordigers van ARP, CHU en de Liberale Staatspartij 
mee geen heil meer te zien in voortzetting van de onderhandelingen. De 
liberalen bij monde van de fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bierema 
waren zonder meer afwijzend; de CHU was blijkens het betoog van fractie
voorzitter in de Tweede Kamer Tilanus er voorstander van om de verkie
zingsuitslag als vanouds de formatie te laten bepalen, terwijl Schouten, frac
tievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer, van oordeel was dat het ge
meenschappelijke in de partijen beperkt was tot de anti-totalitaire houding. 
De principiële verschillen zouden, aldus de verklaringen van de drie ge
noemde woordvoerders, in de verkiezingsstrijd voluit tot hun recht moeten 
komen. Zeker de ARP en de CHU moeten er toen vast van overtuigd zijn 
geweest dat de vertrouwde oude beginselen het van nieuwlichterij zouden 
winnen; de liberalen zochten nog naar een goede formule.13

Aldus bleven KVP en PvdA over. Inmiddels was de PvdA officieel van 
start gegaan en had Van der Goes zijn hiervoor genoemde uitlating gedaan, 
waardoor voortzetting van de besprekingen weinig zinvol meer leek. Ge
vraagd door de KVP naar zijn standpunt, deelde het PvdA-bestuur op 18 
februari mede dat het "onwaarschijnlijk en niet gewenst" werd geacht, dat 
KVP en PvdA de verkiezingsstrijd zouden ingaan met een "van A tot Z 
gelijkluidend verkiezingsprogram, waardoor het de kiezers onmogelijk ge
maakt wordt zich een begrip te vormen van de verschillen tussen de beide 
partijen". Wél leek het het PvdA-bestuur gewenst besprekingen te voeren 
over de mogelijkheid overeenstemming op een aantal hoofdpunten tussen 
beide programs te bereiken en daarvan de kiezers op de hoogte te stellen. Dit 
voorstel van PvdA-zijde was de resultante van beraad van het partijbestuur 
van de PvdA op 16 februari 1946. Daarbij bleken grote verschillen van op
vatting over de wenselijkheid van een programakkoord met de KVP. Drees, 
exponent van de SDAP-richting, was geen voorstander van een gemeen
schappelijk urgentieprogram. De programma's van de beide partijen liepen 
te veel uiteen, zoals inzake de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en de 
socialisatie. Die programmatische verschillen moesten volgens hem niet 
worden verdoezeld, waarbij hij - zoals hij in de eerstvolgende vergadering 
met de KVP-delegatie ook toegaf - rekening hield met de noodzaak de 
SDAP-vleugel binnen de PvdA binnen boord te houden. Toen vervolgens 
in het partijbestuur van de PvdA op 9 maart 1946 de rekening moest worden 
opgemaakt van de onderhandelingen na het afhaken van de ARP, CHU en 
de liberalen op 6 maart, waarbij de KVP-delegatie van de PvdA had verlangd
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terug te komen op het schrijven van 16 februari, heeft Drees zich wederom 
verzet tegen de hele onderneming en er voor gewaarschuwd dat de KVP 
geen andere bedoeling had dan de kracht van het urgentieprogram van de 
PvdA te breken. Bovendien was het volgens hem moeilijk om, na publicatie 
van de afzonderlijke programma's, een gemeenschappelijk urgentiepro
gram zonder schade voor de eigen geloofwaardigheid het daglicht te doen 
zien. Daarentegen wensten de doorbraakkatholieken in het partijbestuur, 
Ruygers en Willems, geen al te grote divergentie te laten ontstaan tussen de 
programma's van PvdA en KVP, omdat juist in de richting van de KVP de 
doorbraak moest plaats vinden en door een programakkoord de KVP zich 
beperkt zou zien in de mogelijkheden om de PvdA aan te vallen. De verte
genwoordigers van de voormalige VDB, Oud en Joekes, wilden een tussen
weg bewandelen door een gemeenschappelijk kort program of korte verkla
ring voor te stellen onder handhaving van de afzonderlijke verkiezings
programma's.

De al eerder aangeduide verschillende overwegingen binnen de KVP-top 
met betrekking tot het experiment van een gemeenschappelijk urgentiepro
gram kwamen in het nader beraad van het dagelijks bestuur van de KVP, 
belast met de afdoening van de onderhandelingen over dat program, naar 
aanleiding van de hiervoor aangehaalde correspondentie met de PvdA 
scherp naar voren. Een belangrijke stroming binnen de KVP-top wilde aan 
een akkoord in een of andere vorm met de PvdA vasthouden. Het waren 
vooral de NVB-ers die voor de KVP hadden gekozen, die voortzetting van 
de onderhandelingen met de PvdA bepleitten, ook al zou de kans op succes 
gering zijn. Een hunner vond dat de nood van het land eiste dat men op de 
PvdA nog eenmaal een beroep moest doen om tot overeenstemming te 
komen. In ieder geval moest men, zoals De Quay het uitdrukte, zijn goede 
wil tonen. Stokman, die ter verwezenlijking van het sociaal-economische 
program van de KVP en ter voorkoming van het teloor gaan van een deel 
van de arbeidersklasse in extremistische richting een nauw samengaan 
tussen KVP en PvdA hoe dan ook noodzakelijk achtte, vroeg zich af of in 
het PvdA-plan voor overeenstemming op enkele programmapunten toch 
niet een deel van het idee van een gemeenschappelijk urgentieprogram was 
gerealiseerd. Daartegenover stond A.C. de Bruyn, voorzitter van de KAB, die 
onder en na de oorlog het volledig herstel van de katholieke zuil tot en met 
de politieke bovenbouw had nagestreefd. Hij achtte het ongewenst met de 
PvdA verder te praten. In de afwijzing door de PvdA van het oorspronkelijk 
voorstel zag hij het overwicht van de oude SDAP-richting. Het onderscheid 
tussen die richting en de KVP kon niet duidelijk genoeg worden benadrukt. 
De voorzitter van de programcommissie van de KVP en de latere fractie
voorzitter van de KVP in de Tweede Kamer, Romme, had zo zijn twijfels 
over de hele gang van zaken. De taktiek van de PvdA was duidelijk: men 
wilde geen urgentieprogram, maar men wilde ook niet opgezadeld worden 
met de schuldvraag voor de afwijzing van het voorstel bij de eerste na-oor
logse Kamerverkiezingen met een gemeenschappelijk program voor het 
voetlicht te komen.14 Het gevolg van de overwegingen aan KVP-kant was
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dat men bereid was de onderhandelingen met de PvdA alleen - na het afha
ken van ARP, CHU en liberalen - voort te zetten. De eis dat het PvdA-be
stuur eerst zou dienen terug te komen op zijn schrijven van 18 februari 
werd ingeslikt.15

Een volgende bespreking tussen KVP en PvdA over een gemeenschappe
lijk urgentieprogram, dat tevens de wil tot de vorming van een regerings
coalitie zou betekenen, werd gehouden op 13 maart 1946. Deze bijeenkomst 
was, gezien met name de tegenstand in de PvdA tegen de hele onderne
ming, gedoemd te mislukken. Namens de PvdA verklaarde Joekes dat de 
PvdA bezwaren koesterde tegen een gemeenschappelijk urgentieprogram. 
Men vroeg zich af hoe een dergelijk program zich verhield tot de reeds ge
publiceerde afzonderlijke programma's met name om de kiezers op het 
eigen karakter van de verschillende partijen te wijzen en vervolgens welke 
waarborgen er bestonden dat de katholieke Kamerfractie het eventueel door 
de beide partijbesturen op te stellen minimumprogramma ook zou willen 
verwezenlijken. Het antwoord van de KVP-zijde was dat er voldoende mo
gelijkheid zou zijn de verschillen tussen de beide partijen - bijvoorbeeld via 
de beginselprogramma's - te doen uitkomen; de partijdiscipline in de KVP 
zou de verwezenlijking van haar program door de Kamerfractie verzekeren. 
Niettemin werden van de kant van de PvdA zowel het gezamenlijk urgen
tieprogram als het minimumprogram afgewezen. Drees heeft in dit overleg 
de verschillen tussen de programma's van de beide partijen beklemtoond 
en er voor gewaarschuwd dat de CPN de lachende derde zou zijn bij een 
verdoezeling van de werkelijke geschilpunten. De PvdA zag nog slechts heil 
in een soort gemeenschappelijke intentieverklaring over samenwerking na 
de verkiezingen. Hiervoor voelde de KVP niets. Het was alles of niets, om
dat alleen een gezamenlijk urgentieprogram met een volledige opsomming 
van alle te verwezenlijken punten in concrete vorm de kiezer duidelijkheid 
zou kunnen verschaffen over de aard van de toekomstige samenwerking. 
De toenmalige minister-president Schermerhorn, die aan het overleg deel
nam en als oud-voorzitter van de NVB de verniewingsgedachte ter plekke 
zocht te bewaken, opperde daarop de gedachte van een vorm van overleg 
tussen PvdA en KVP over concrete punten als de door Drees als politieke 
hangijzers naar voren gehaalde bedrijfsorganisatie en de radiozaak. Een 
permanente contactcommissie tussen beide partijen zou dan met deze taak 
moeten worden belast. De argumentatie voor de instelling van een derge
lijke commissie was dat beide partijen na de verkiezingen op samenwerking 
waren aangewezen. Het was derhalve gewenst om het contact zo spoedig 
mogelijk tot stand te brengen. De instelling van een contactcommissie zou 
wel worden gepubliceerd, maar de resultaten zouden vertrouwelijk worden 
behandeld. KVP-voorzitter Witteman toonde grote verbazing over dit 
standpunt van Schermerhorn, uit wiens gelederen ooit de gedachte over 
een gezamenlijk urgentieprogram naar voren was gebracht. Als voorstander 
van de on voorwaardelijke terugkeer van een geheel zelfstandige katholieke 
partij moet W itteman dit kennelijk failliet van de vernieuwing hebben 
toegejuicht. De KVP-delegatie vond een permanente contactcommissie
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meer een zaak voor na de verkiezingen. Bovendien prejudicieerde de 
instelling ervan op de samenwerking na de verkiezingen. Buiten een 
samenwerking tussen KVP en PvdA was immers ook een nationaal kabinet 
een mogelijkheid. Het bestuur van de KVP zou een definitief besluit nemen 
aan de hand van het officiële standpunt van het PvdA-partijbestuur over 
het voorstel-Schermerhorn.16

Veel kans op realisering van het voorstel-Schermerhorn voor een KVP- 
PvdA-contactcommissie was er niet. Ook bij het PvdA-bestuur was men er 
zich van bewust dat de KVP het voorstel zou afwijzen. Het PvdA-bestuur 
bevestigde weliwaar in een schrijven aan het bestuur van het KVP het 
voorstel-Schermerhorn, maar had zich intern al beraden over de tegenover 
de KVP in te nemen houding voor het geval alles van de baan zou zijn. Be
sloten werd hoe dan ook openingen te houden naar de KVP toe en een 
waardige houding tegenover de tegenstanders aan te nemen. Curieus ge
noeg was dit ook de algemene conclusie van het dagelijks bestuur van de 
KVP op 16 maart 1946, enkele dagen voordat het partijbestuur zijn eindoor
deel over de hele zaak zou geven. Het DB zag geen heil in een contactcom
missie die vóór de verkiezingen al zou gaan werken. Dat betekende, zoals 
Romme samenvatte, wel verkiezingsstrijd tussen de twee partijen, met in 
het achterhoofd de eventuele samenwerking in een kabinet.17

Het partijbestuur van de KVP nam op 23 maart 1946 de eindbeslissing, 
toen het antwoord op het officieel ingediende PvdA-voorstel voor een per
manente contactcommissie moest worden geformuleerd. De beslissing zou 
negatief uitvallen. Wél was men algemeen van mening dat KVP en PvdA 
de aangewezen groepen waren om in de nieuwe parlementaire periode 
samen te werken. Dit werd verwoord door De Quay en Romme, terwijl ook 
C.G. Matser - op dat moment nog waarnemend burgemeester van Arnhem 
en bekend als een van de vernieuwingsgezinde leden van het partijbestuur - 
dit standpunt onderstreepte. Matser achtte een nationaal kabinet vanwege 
de dan te sterk uiteenlopende visies binnen een dergelijk kabinet te zwak en 
dus onmogelijk. Om het communisme een halt te kunnen toeroepen was 
samengaan van KVP en PvdA geboden. Matser vond dan ook dat de KVP op 
het voorstel van de PvdA moest ingaan; er werd immers vooruitgelopen op 
iets wat zeker zou moeten komen, de rooms-rode samenwerking. Sassen, 
die zich als lid van de NVB had ingezet voor vernieuwing van het politieke 
bestel in Nederland en de omvorming van de katholieke partij tot een 
gedeconfessionaliseerde middenpartij had bepleit, was het in grote lijnen 
met Matser eens. Vanuit de constatering dat op sociaal-economisch gebied 
een belangrijke mate van overeenstemming bestond tussen beide partijen, 
maar op cultureel gebied (onderwijs) de KVP verplicht was zich schrap te 
zetten tegen de neutraliseringstendenzen van de andere zijde, beval hij de 
inzet van de contactcommissie aan om de basis voor de toekomstige samen
werking na de verkiezingen bij voorbaat te exploreren, onverminderd de 
steun die een of meer andere partijen aan een dergelijke basis (een program) 
geheel of ten dele zouden willen geven. In wezen kwam Sassen, zoals Stok
man opmerkte, terug op het oude KVP-voorstel, dat de PvdA juist had afge-
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wezen. Stokman zelf was er weliswaar van overtuigd dat op dat moment de 
eigen beginselen het best met de PvdA konden worden verwezenlijkt, maar 
constateerde ook dat de SDAP-vleugel binnen de PvdA de overhand had ge
kregen. De Quay had daarentegen begrip voor de PvdA, waar deze partij 
zocht door het oppoetsen van het linkse gezicht de linkervleugel in toom te 
kunnen houden. In zoverre de PvdA beoogde door een scherpe houding 
tegenover de KVP stemmen te trekken in katholieke kring wees hij de tak- 
tiek van de PvdA af. Niettemin was ook hij er voor om de bedoelde contact
commissie in te stellen. Dit laatste was ook de opvatting van bestuurslid ir. 
F.C.M. Wijffels, oud-minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Ger- 
brandy, een van de initiatiefnemers van de NVB en lid van de Eerste Kamer 
van de Voorlopige Staten-Generaal voor de RKSP/KVP (in 1946 in zijn zetel 
bevestigd zou hij in 1948 de senaat verlaten).

Daartegenover stonden in het KVP-bestuur tegenstanders van afspraken 
vooraf met de PvdA. De Bruyn vond het feitelijk en politiek-theoretisch 
onjuist op dat moment in enig contact met de PvdA te treden. Van een der
gelijk contact was geen succes te verwachten en het zou op de kiezers een 
slechte indruk maken. Hij beriep zich hierbij op Drees, die immers aan 
PvdA-zijde zich tegen een gezamenlijk urgentieprogram had gekeerd onder 
verwijzing naar de grote programmatische verschillen. De Bruyn had, 
evenals Drees, met name de PBO op het oog: de PvdA ging blijkens het 
voorstel-Vos in de richting van staatsdirigisme, waarbij de plaats voor de 
vakbeweging onzeker was, terwijl de KVP vanuit het subsidiariteitsbeginsel 
een geheel andere opzet voor de bedrijfsorganisatie voorstond met een taak 
voor de vakbeweging (Drees zou dit katholieke standpunt eerder in de 
onderhandelingen met de KVP over het gemeenschappelijk urgentiepro
gram hebben aangeduid als uitbuiting van de consument door de producen
ten, waarmee de kloof tussen PvdA en KVP nog eens werd verduidelijkt). 
De Bruyn vond verder dat partijen als ARP en de liberalen niet bij voorbaat 
moesten worden uitgesloten van de formatie, al was het alleen al ter betere 
verzorging van de "culturele" vraagstukken. Tenslotte wees De Bruyn op de 
problemen in de samenwerking met de socialisten op het niveau van de 
vakorganisaties. Tegen samenwerking in een of andere commissie met de 
PvdA sprak zich ook het lid van de Tweede Kamer, mr. L.G. Kortenhorst, 
uit. Kortenhorst, die zich al voor de oorlog had gekant tegen de linkervleu
gel in de RKSP (Verbond St. Michaël, dat in de periode 1923-1925 onder meer 
lonkte naar de SDAP), bleef als conservatief op het oude spoor. De PvdA 
gold voor hem, blijkens het resultaat van de gevoerde onderhandelingen, 
als een beginselloze partij, die was overgeleverd aan de zuigkracht van 
links. Nu het oude plan voor een gemeenschappelijk urgentieprogram van 
de baan was, moest men niet meer vooruitlopen op de verhoudingen na de 
verkiezingen en niet treden in de taak van de voorzitter van de fractie in de 
Tweede Kamer. De KVP kon als volkspartij immers nog alle kanten op, 
waar de PvdA geen enkele kant op kon. De KVP stond derhalve sterker.

Een tussenstandpunt nam Romme in. Op basis van zijn ervaringen in de 
gemeentepolitiek van Amsterdam - waar hij als fractievoorzitter van de
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RKSP in de gemeenteraad in de periode 1925-1937 had meegewerkt aan 
allerlei coalities in het college van B. en W. - was hij het met Kortenhorst 
eens dat theoretisch na de verkiezingen iedere combinatie mogelijk was. Op 
dat moment echter was ook hij van mening dat de PvdA de eerst aangewe
zen partner voor de KVP was. Zulks, zoals hij later zou verklaren, omdat hij 
van oordeel was dat de KVP het met de PvdA eens kon worden over be
langrijke actuele punten van de politiek. Een dergelijke overeenstemming 
was met andere traditionele partners uit de tijd van de vooroorlogse chris
telijke coalitie op dat moment moeilijker te bereiken. Romme zou echter 
deze samenwerking met de PvdA aan de oppervlakte van de politiek blij
ven onderscheiden van die christelijke coalitie, die immers uitging van een 
gemeenschappelijke levensovertuiging. Bij de hierna te beschrijven kabi
netsformatie van 1946 zou hij dan ook aan de katholieke formateur voor
stellen doen om te trachten de louter politieke basisovereenkomst tussen 
KVP en PvdA te doen voorafgaan door een verklaring omtrent de christe
lijke normen en waarden als fundament in de politiek. Gegeven zijn erken
ning dat door allerlei omstandigheden samenwerking tussen KVP en PvdA 
in een volgende kabinetsperiode voor de hand lag, zag Romme voor een 
studiecommissie, zoals de PvdA die als uiterste bod wenste, eigenlijk geen 
reden meer. Een dergelijke studie- of contactcommissie zou katholieke 
stemmen ten voordele van de PvdA kunnen kosten en de PvdA bloot stel
len aan aanvallen van de kant van de CPN. Bovendien was Romme het 
eigenlijk met Drees eens: ten aanzien van bepaalde punten, zoals de be
drijfsorganisatie, zouden de machtsverhoudingen ten gevolge van de ver
kiezingen de doorslag geven. Uiteindelijk besloot het partijbestuur - met 
drie stemmen vóór - niet op het PvdA-voorstel in te gaan.18

Bij brief van 25 maart 1946 liet het partijbestuur van de KVP weten een 
permanente contactcommissie uit PvdA en KVP op zich een aantrekkelijke 
gedachte te vinden, maar in het licht van de gevoerde onderhandelingen op 
dat moment niet gewenst. Een dergelijke contactcommissie zou immers 
slechts verwarrend kunnen werken, aangezien een samenwerking werd ge
suggereerd die niet tot stand was gekomen. De situatie voor de verkiezingen 
lag volgens het KVP-bestuur derhalve vast. Wél kon na de verkiezingen 
worden overwogen of er aanleiding bestond op de suggestie van de PvdA 
terug te komen, hetgeen voor Van der Goes reden was na de kabinetsforma
tie een dergelijke contactcommissie op het niveau van de fracties van KVP 
en PvdA in de Tweede Kamer voor te stellen (zie in dit hoofdstuk par. V).19 
In de vergadering van het partijbestuur van de PvdA van 30 maart 1946 was 
het vooral Schermerhorn die de afwijzing door het KVP-bestuur betreurde. 
Voorzitter Vorrink echter vond het niet zo erg dat de zaak uiteindelijk zo 
was doodgelopen, omdat de PvdA steeds met tegenvoorstellen was geko
men. Vorrink moet het idee hebben gehad dat de mislukking aldus nooit 
geheel op het conto van de PvdA kon worden geschoven. Dat was een ver
gissing, zoals bleek uit de publicatie door de KVP over de gevoerde onder
handelingen - door het dagelijks bestuur van de KVP bedoeld om functio
narissen en sprekers op KVP-bijeenkomsten te documenteren - getiteld
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"Samenwerking". Wellicht was het voor het PvdA-bestuur beter geweest 
zich vanaf de aanvang te stellen op het standpunt, zoals nu door PvdA-be- 
stuurslid Joekes vertolkt: de KVP had geen andere bedoeling gehad dan de 
PvdA te binden aan de KVP, zodat men tegen de kiezers kon zeggen dat het 
niet nodig was om PvdA te stemmen om een progressief program en het 
uitzicht op een progressieve regeringssamenwerking te krijgen. Het PvdA- 
bestuur besloot dat in de propaganda deze ontwikkelingen konden worden 
gebruikt om de katholieke jongeren, verwant aan de doorbraakkatholieken, 
van de KVP los te weken.20

Aan de andere kant stelde de KVP-propaganda de samenwerking met de 
PvdA na de verkiezingen in een mogelijk kabinet als een vast gegeven 
voor, teneinde de doorbraak van juist die katholieke jongeren tegen te gaan. 
Dit geschiedde conform de beslissing van het KVP-bestuur op 23 maart 1946 
om over de mogelijkheid van andere combinaties na de verkiezingen te 
zwijgen. Zo stond in de genoemde brochure "Samenwerking" te lezen dat er 
grote gevaren lagen besloten in het uitsluiten van de socialisten van de re
geringsverantwoordelijkheid, waardoor zij met de communisten in de op
positie zouden komen. "Zo mogelijk een samengaan van socialisten en 
communisten te voorkomen is iets waartoe wij in het belang van het Chris
tendom verplicht zijn."21 Hiermede was niet gezegd dat onder alle omstan
digheden met de PvdA en - nog minder - uitsluitend met de PvdA moest 
worden samengewerkt. Wel was de PvdA "een reële factor, waarmede wij - 
juist voor de verwerkelijking van onze zedelijke beginselen in de toekomst
- rekening moeten houden". De KVP betreurde, blijkens deze brochure, het 
mislukken van de poging een gezamenlijk program met de PvdA op te stel
len, omdat daarmee het voordeel een aanmerkelijke verheldering van de 
verkiezingsstrijd te verkrijgen moest worden prijsgegeven. De mislukking 
was voor de KVP wel reden in de propaganda er op te wijzen dat de PvdA 
kennelijk geen nauwe samenwerking met de KVP verdroeg, hetgeen er op 
kon wijzen dat de PvdA niet de brede volkspartij was, die de NVB gewild 
had. De PvdA was in deze visie niets meer dan een vergrote SDAP. Dat 
betekende volgens de KVP dat er weinig ruimte zou zijn voor de katholieke 
werkgemeenschap om haar visie, zo die op essentiële punten zou afwijken 
van die van de meerderheid, te laten doorklinken. De doorbraakkatholieken 
in de PvdA dienden er slechts voor om katholieke kiezers in het Zuiden te 
winnen. Wilden de katholieken hun principes laten gelden dan was er geen 
andere weg dan de KVP te steunen. Verdeeldheid onder de katholieken zou 
de doorvoering van het katholiek beginsel kunnen hinderen op een mo
ment dat er veel op het spel stond. Bovendien bood het katholieke program 
"radicalisme in de juiste richting", getoetst immers aan de katholieke begin
selen.22 De KVP erkende wel dat in andere landen partijvorming op andere 
basis doeltreffender kon zijn om toch de katholieke beginselen door te voe
ren. Het dreigende communisme in Duitsland kon partijvorming van alle 
christenen vereisen, aldus de KVP in 1946, en het felle anti-clericalisme in 
Frankrijk maakte het bezwaarlijk de ware zedelijke normen via een eigen 
partij te laten doorklinken. Soortgelijke motieven bestonden er in Neder-
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land niet. In deze redenering zou de KVP nog de steun krijgen van de hoog
ste leiding van het r.k. kerkgenootschap in Nederland.23

De mislukking van een vorm van samenwerking tussen KVP en PvdA 
voorafgaand aan de verkiezingen gaf de KVP, ondanks de hierboven ge
noemde wetenschap dat samenwerking tussen de beide partijen na de ver
kiezingen geboden was, de vrije hand om de PvdA te bestrijden. In pamflet
ten, in het breed verspreide extra-nummer van het KVP-blad De Opmars en 
ander verkiezingsmateriaal heeft de KVP de verschillen met de PvdA breed 
uitgemeten, in voor elke groep - middenstanders, boeren, tuinders, arbeiders
- begrijpelijke en aansprekende taal. Op het katholieke studiecongres van 
katholieke werkgevers, middenstanders, boeren, tuinders en arbeiders over 
het voorontwerp-Vos op de PBO op 26 februari 1946 te Utrecht was het 
staatssocialisme in dit ontwerp aan de kaak gesteld; dat vermeende staats
socialisme en de neiging tot staatsdirigisme op alle mogelijke terreinen 
vormden de voornaamste concrete onderwerpen van de KVP-propaganda 
tegen de PvdA 24 In de politieke arena in Den Haag nam de KVP steeds meer 
afstand van het zittende kabinet, vooral inzake Indië. De KVP gaf met dit 
alles te kennen als beginselpartij op christelijke grondslag en als program
partij, naast verwantschap op sommige sociale punten met de PvdA, toch 
ook aanrakingspunten te hebben met de oude christelijke coalitiegenoten de 
ARP en de CHU, alsmede op het gebied van de economische beginselen met 
de liberalen. Als volkspartij kon de KVP daardoor bij de verkiezingen 
slechts winnen. Bij de kabinetsformatie kon de KVP, op basis van de gunsti
ge verkiezingsuitslag, de toon bepalen. Door een gemeenschappelijk pro
gram voor de verkiezingen van 1946 met de KVP af te wijzen en alle ver
trouwen te stellen in een verkiezingszege op basis van de verbreding van de 
partij en de vermeende overtuigingskracht van het eigen program had de 
PvdA deze situatie aan zichzelf te wijten. De mislukking van het program
akkoord zou niet alleen de verkiezingsslag, de gevolgde formatiemethode 
en de onderhandelingen over het regeerakkoord, maar bovendien de kan
sen voor het succes van de toenaderingspoging van de fractie van de PvdA 
in de Tweede Kamer naar die van de KVP in deze Kamer bepalen (zie par. V 
in dit hoofdstuk).

d. De verkiezingsuitslag-1946 (Tweede Kamer)
In de vorige subparagraaf is beschreven hoe de PvdA zich zeker waande 

van een klinkende overwinning bij de verkiezingen van 1946. De PvdA 
bood zich immers als enige geheel nieuwe partij aan, een doorbraakpartij, 
waarin mensen uit verschillende richtingen op een progressief program 
wilden samenwerken. Deze partij zocht het verleden - de SDAP - in een 
nieuwe vorm, het personalistisch socialisme, aan de kiezer aan te bieden en 
had hoge verwachtingen over het succes van deze formule. Hoewel de KVP 
vrij krachtig positie innam tegenover de PvdA, moet het juist deze partij 
zijn geweest die zich het mikpunt wist van de doorbraakpoging van de 
PvdA. De PvdA moest het immers hebben van een "inbraak" in het katho
lieke bastion, waarvoor de katholieken binnen de PvdA als stormram dien-

31



I. Verkiezingen, formatie en partijpolitieke ontwikkelingen

den. Van een doorbraak in de richting van de aanhang van de principiële 
partijen ter rechter- en ter linkerzijde behoefde immers quantitatief weinig 
te worden verwacht. Het omvangrijke katholieke kiezerscorps zou de door
slag moeten geven bij het succes van de doorbraak.

De KVP kon zich tegenover de PvdA weren als beginsel- en programpar
tij. De urgentieprogramma’s van KVP en PvdA verschilden echter weinig. 
Niet voor niets was er tussen PvdA en KVP gesproken over een gemeen
schappelijk urgentieprogram. Uitgewerkte staatkundige programma’s kon
den niet naast elkaar worden gelegd: de KVP had een dergelijk program 
voor de verkiezingen van 1946 wel gereed gemaakt, de PvdA echter stelde 
pas op 27 juli 1946 een commissie in voor het opstellen van een uitvoerig 
program. Het schrikbeeld van een staatsmoloch, die de PvdA zou voorstaan, 
is breed gehanteerd door de KVP. De nadruk viel echter op de katholieke be
ginselen, die bij een doorbraak gevaar liepen. Een van de lijsttrekkers van de 
KVP, Romme, heeft in een beschouwing in De Volkskrant het hoofdbe
zwaar tegen de PvdA aldus geformuleerd: "Zo lang de ’doorbraak’ er niet is 
naar ons zedelijk beginsel, betekent organisatorische doorbraak afbraak van 
ons zedelijk beginsel als grondslag voor praktische politiek. En aan die af
braak kan geen katholiek meedoen, omdat hij dan aan de gemeenschap ont
houdt datgene, wat zij juist zo broodnodig heeft: de doordeseming met de 
waarheid der katholieke zedenleer."25

De KVP moest derhalve als katholieke eenheidspartij zorg dragen voor de 
doorvoering van de katholieke beginselen in de staat en de behartiging van 
de katholieke belangen. In dit verband moest, alweer volgens Romme, ge
dacht worden aan de bevestiging van de christelijke normen in de staat, de 
onverbreekbaarheid van het huwelijk, de bestrijding van geboortebeper
kende middelen en enkele katholieke eisen, zoals het opheffen van de be
staande beperking van de openbare godsdienstoefening, het verwijderen 
van het verbod van het sluiten van het kerkelijk huwelijk vóór het burger
lijk huwelijk. Belangrijke reden voor een eigen politieke organisatie van 
katholieken was de "opbouw van een economisch-sociale orde in Christelij
ke geest, om wille van de ombouw van de kapitalistische maatschappij tot 
een christelijke sociale maatschappij, en, door dit enig doeltreffende positie
ve middel, om wille van de voorkoming van een opbouw van de kapitalis
tische maatschappij tot een socialistische maatschappij".26

In deze denktrant was de doorbraak een groot gevaar voor de katholieke 
gemeenschap als zodanig, tenzij men optimistisch was gestemd over de 
mogelijke beïnvloeding van de doorbraakpartij door de daarin opgenomen 
katholieken. De kerkelijke leiding van de Nederlandse katholieken zag zich 
dan ook voor de vraag gesteld of in navolging van de gewoonte ten aanzien 
van de vooroorlogse RKSP ook de KVP door het episcopaat als eenheidspar
tij voor de katholieken moest worden aanbevolen. Het katholieke episco
paat had al de nodige stappen ondernomen om de eigen sociale en culturele 
organisaties aan te bevelen. In zijn jaarlijkse Vastenbrief had het episcopaat 
in 1946 de katholieken van Nederland opgeroepen mee te werken aan de 
wederopbouw van het land op de grondslag van de christelijke beginselen.
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Organisaties wier beginselen in strijd waren met de christelijke leer of wier 
daden in feite de christelijke geest ondermijnden dienden voor katholieken 
onaanvaardbaar te zijn. Daarom werd de communistisch gezinde Eenheids- 
vakcentrale voor katholieken zonder meer verboden. Hoewel het episcopaat 
niet blind was voor het streven in socialistische verenigingen, zoals het 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen, om deze verenigingen los te 
maken van de door de Kerk steeds veroordeelde marxistische grondslagen 
en louter materialistische doelstellingen, meende het episcopaat toch dat de 
deugd van de voorzichtigheid eiste om de vroegere bepalingen omtrent het 
lidmaatschap van socialistische verenigingen te handhaven totdat uit de 
feiten zou blijken dat haar streven niet meer in strijd zou zijn met de chris
telijke beginselen of de christelijke geest. Eveneens werd het lidmaatschap 
van neutrale of humanistische organisaties afgewezen, zonder dat evenwel 
in dit geval sancties (onthouding sacramenten) werden genoemd. Belangrijk 
was hetgeen het episcopaat zei over het eenheidsstreven in het land. Dat na 
de bevrijding werd gezocht de nationale eenheid in het land te versterken 
werd een "prijzenswaardig streven" genoemd. Dit streven mocht echter 
nooit de plaats van de christelijke organisaties betwisten. Hierin zag het 
episcopaat een "nieuw-heidendom". "Samenwerking met behoud van eigen 
zelfstandigheid en handhaving der christelijke beginselen, is de aangewezen 
weg om het doel van aller streven te bereiken."27

De politiek was in deze Vastenbrief buiten beschouwing gelaten, maar de 
inhoud van de brief kon zo worden uitgelegd dat ook de politieke organisa
tie mede in dit oordeel van het episcopaat werd betrokken. Romme was met 
deze vaagheid niet erg ingenomen. In de vergadering van het partijbestuur 
van de KVP van 23 maart 1946 vroeg hij om duidelijkheid op dit punt. Pater 
Stokman, de contactfunctionaris met het episcopaat, zou de boodschap 
overbrengen. Op 13 april 1946 verscheen in de katholieke pers al een nadere 
verklaring van het episcopaat, waarin werd gesteld dat het episcopaat welis
waar over organisaties op politiek gebied geen uitspraak wilde doen, maar 
dat het de persoonlijke overtuiging van de bisschoppen was dat een katho
lieke politieke organisatie noodzakelijk was.28 Romme, noch de partijvoor
zitter (Witteman), noch Stokman vonden het opportuun dat het episcopaat 
verder ging en een verklaring zou uitgeven ten gunste van de KVP. Het 
episcopaat beschouwde de PvdA echter als socialistische valkuil voor de 
katholieken en heeft dienovereenkomstig gehandeld. Het trachtte de katho
lieken in de PvdA te overtuigen van de verkeerde keuze en heeft de katho
lieken willen behoeden voor de dreigende gevaren. Bij gevolg werd op zon
dag 12 mei 1946 van de kansels een verklaring van het episcopaat voorgele
zen, waarin de katholieke gelovigen werden gewezen op de grote verant
woordelijkheid van het kiesrecht en de kiesplicht. "En daar ook het staat
kundig leven op de zedelijke normen van het Christendom gebaseerd moet 
zijn, moeten zij zich tot plicht rekenen slechts die personen te kiezen, van 
wie zij met recht mogen verwachten, dat zij zich op het terrein van wetge
ving en bestuur zullen laten leiden door deze normen, welker naleving
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naar Onze overtuiging in de gegeven omstandigheden het best gewaarborgd 
wordt door de Katholieke Volkspartij."29

De PvdA reageerde zeer gematigd op deze kanselboodschap, al was met 
deze verklaring de hoop op een door braak in het katholieke kamp de bodem 
ingeslagen. Schermerhorn heeft later getuigd dat het moeilijk was om nog 
in de doorbraak te geloven na het uitkomen van het bisschoppelijk advies.30 
Als minister-president heeft Schermerhorn zich in een radiorede op 15 mei 
1946 zeer voorzichtig geuit, toen hij zei dat hij de bezorgdheid van het epis
copaat kon begrijpen. De PvdA was nu eenmaal volgens hem een nieuwe 
verschijning in het politieke leven. Hij hoopte echter "dat men de PvdA de 
kans zou geven waar te maken, dat daarin iets van de wederzijdse verant
woordelijkheid voor eikaars heiligste goederen" werd beleefd.31 Het presi
dium van de PvdA had zich in dezelfde voorzichtige geest over de verkla
ring uitgelaten. De verklaring van het episcopaat diende niet ter discussie te 
worden gesteld. Het stemmen op kandidaten van de PvdA, die zich door de 
christelijke normen gebonden wisten, werd niet door een verbod getroffen, 
aldus het presidium. De PvdA begreep en eerbiedigde het, dat de kerkelijke 
overheid van de katholieken een afwachtende en niet onbezorgde houding 
innam tegenover het experiment een nieuwe partij te stichten los van con
fessionele fundamenten én met de waarborg voor de beginselen zoals die in 
de onderscheiden geestelijke richtingen van de bevolking leefden. "Waar 
echter in het vooroorlogse Nederland de christelijke coalitiepolitiek volko
men onmachtig is gebleken om een oplossing te vinden voor de grote poli
tieke en maatschappelijke vragen des tijds, staan wij in Nederland voor de 
volstrekte noodzakelijkheid om nieuwe wegen te gaan. Als PvdA kunnen 
wij slechts de hoop uitspreken dat zowel de kerkelijke overheid als de 
Nederlandse kiezers ons de gelegenheid zullen geven, deze nieuwe weg tot 
het einde toe te gaan, omdat naar onze diepste overtuiging een ander per
spectief op een nieuwe en betere toekomst er voor ons volk eenvoudig niet 
is."32 Minder begrip toonde Pieter 't Hoen (Frans Goedhart) in een com
mentaar in Het Parool. Volgens hem was het oude wantrouwen van de 
katholieken jegens andersdenkenden hersteld en had het episcopaat de ver
antwoordelijkheid genomen voor een partij waarin reactionairen en radica
len, afgezonderd van de rest van de bevolking, bijeen werden geveegd. "Het 
voortbestaan van de KVP is een van de ernstigste belemmeringen voor een 
gezond en natuurlijk partijleven in ons land", aldus Goedhart.33

Achteraf heeft Romme verklaard het beginsel van de bisschoppelijke 
aanbeveling niet prettig te hebben gevonden. "Ik had gewild dat de bis
schoppen het direct na de oorlog niet meer hadden gedaan, dan waren we er 
namelijk vanaf geweest." Romme gaf toe dat de aanbeveling een bewuste 
politieke keuze bij veel katholieken belemmerd heeft: men koos onvol
doende gericht op de inhoud van de politiek. "Heel veel mensen zeiden: 
kijk, daar is een bisschoppelijke brief; het is duidelijk, we stemmen KVP."34 
In deze laatste betekenis formuleerde bijvoorbeeld mr. J. Cals - later bekend 
geworden als KVP-politicus (staatssecretaris en minister van O.K. en W; 
premier) - zijn commentaar onder het hoofd "Roma locuta, causa finita" in
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De Gelderlander: "Na het woord van de Bisschoppen past ons katholieken 
slechts een trouw en gehoorzaam volgen". Voor katholieken was er geen 
weifelen meer.35 Dat vonden kennelijk ook de 6000 aanwezigen, die bij een 
KVP-meeting in de Houtrusthallen in Den Haag op 14 mei het "Aan U, o 
Koning der eeuwen" lieten schallen.36 De minister van Binnenlandse Zaken 
en latere minister-president, Beel, probeerde in een interview vlak voor de 
verkiezingen de keuze voor de KVP te combineren met vernieuwingsge
zindheid. "Ik zie zeer wel de evolutie die de organische vormen van ons 
staatkundig bestel doormaken. Ik begrijp ook dat er een verlangen naar toe
nadering is tussen mensen, die in vele opzichten op verwante wijze den
ken, maar in zulk bliksemtempo als waarin menigeen zich de groei gedacht 
heeft, voltrekt deze zich nu eenmaal niet". Bij de PvdA was de fundering 
van een werkelijke levensovertuiging niet sterk genoeg. De vraagstukken 
van de tijd konden nu eenmaal het beste begrepen worden tegen een geeste
lijke achtergrond. Wel erkende Beel dat de urgentieprogramma's van KVP 
en PvdA elkaar bij realisatie niet veel zouden ontlopen. "Het is een eerste 
eis, dat wij een sterke progressieve politiek voeren op straffe dat wij anders 
onze tijd zullen missen en onze roeping als christenen niet zullen kunnen 
volbrengen", aldus Beel, die de taak van de KVP het best tot haar recht zag 
komen in een samenwerking met de PvdA in de eerstvolgende vier jaar.37

Van katholieke zijde kon men weinig "overgang" meer verwachten. De 
doorbraak leek aardig te zijn afgegrendeld. De PvdA voerde bovendien te 
weinig actie om de nadelen van het experiment als nieuwe partij en van 
een groot deel van de regeringsverantwoordelijkheid in een moeizaam jaar 
te compenseren. Paginagrote advertenties in sommige kranten - "Haar 
leven was arbeid. We zullen haar een onbezorgde oude dag verschaffen" - 
wogen niet op tegen de lauwe campagnesfeer in de PvdA: slechts een paar 
aanplakbiljetten, geen propagandablaadjes en te weinig massabijeenkom
sten.38 Mogelijk was dit manco in de propaganda te wijten aan de papier
schaarste en het gebrek aan geld: aangezien de meeste partijen hun leden
administratie nog niet op orde hadden en de tijd te kort was geweest voor 
het vormen van verkiezingsfondsen hadden vrijwel alle partijen geldzor
gen. Slechts enkele partijen wisten met succes een beroep te doen op tradi
tionele relaties en /of trouwe achterban voor financiële steun, zoals de KVP 
die werd geholpen door katholieke organisaties en kloosters en de PvdV die 
uit ondernemerskringen geld kreeg.39 De PvdA zag haar toch al beperkte 
campagne ook nog bedorven door de onverkwikkelijke affaire rond partij
voorzitter en regeringsgemachtigde in algemene dienst Koos Vorrink en 
diens contacten met de leider van de fascistische organisatie Zwart Front, 
Arnold Meijer, in het begin van de bezetting. De zaak was duidelijk als 
onderdeel van de verkiezingsstrijd aan het rollen gebracht door De Gelder
lander. Vorrink zag zich gedwongen tijdens een massabijeenkomst in de 
Apollohal in Amsterdam alles te verklaren en de beschuldigingen te weer
leggen. Aangezien Vorrink ook beschuldigingen had geuit in de richting 
van het departement van Justitie, waar te laks zou zijn opgetreden in de af
faire Meijer na de bevrijding, ontstond er binnen het kabinet spanning
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rondom de regeringsgemachtigde. Op 9 mei 1946 verscheen het officiële 
communiqué, waaruit bleek dat Vorrink zijn functie als regeringsgemach
tigde had neergelegd. Deze functie zou niet langer te combineren zijn ge
weest met het voorzitterschap van de PvdA. "Niet alleen Vorrink, ook 
Schermerhorn is uit deze hele affaire rond de inmiddels verdwenen Rege
ringscommissaris in Algemene Dienst lang niet politiek onverlet te voor
schijn gekomen. Zo iets pleegt zich in kort daarop volgende verkiezingen te 
wreken", aldus het commentaar in het katholieke dagblad De Tijd. Het was 
dit blad dat met kennelijk genoegen ook melding wist te maken van een 
bijeenkomst op 11 mei 1946 in Amsterdam van een groepering die de SDAP- 
oude-stijl wenste voort te zetten. Het is niet onmogelijk dat de premier door 
zijn radiorede over de havenstakingen in Rotterdam en Amsterdam, die 
sedert april 1946 voortduurden met als inzet de erkenning van de Eenheids- 
vakcentrale, ontevredenen ter linkerzijde van de PvdA-aanhang heeft afge
schrikt. Een dag voor de Kamerverkiezingen liet Schermerhorn weten dat er 
een einde aan deze staking moest en zou komen. In het uiterste geval zou 
de regering "niet schromen het leger te gebruiken om een einde te maken 
aan deze stakingsstrijd om de macht". Het was voer voor De Waarheid,40

Ondanks alle hiervoor genoemde feiten was het optimisme in de PvdA 
over de verkiezingsuitslag niet geheel verdwenen. Typerend mag voor dit 
optimisme gelden dat de hoofdredacteur van Het Parool, mr. G.J. van Heu- 
ven Goedhart, zeer verbolgen was op een van zijn medewerkers, toen deze 
op de dag van de verkiezingen een zeteltal van 29 voor de PvdA voorspelde. 
Hij hield het op 39. Het werden er echter exact 29.41

Op vrijdag 17 mei 1946 werden de eerste na-oorlogse verkiezingen voor 
de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal gehouden. Voor
dien was de leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht van 25 op 23 jaar ge
bracht. De volgende resultaten rolden uit de bus:

1946
KVP 32 zetels (30,8%)
PvdA 29 zetels (28,3%)

ARP 13 zetels (12,9%)
CHU 8 zetels (7,8%)
PvdV 6 zetels (6,4%)
SGP 2 zetels (2,1%)
CPN 10 zetels (10,5%)

1937 
31 (28,8%) 
31 nl.:

17 (16,4%) 
8 (7,4%) 

(3,9%) 
(1,9%) 
(3,3%) 
(4,2%)

SDAP 23 zetels (21,9%) 
VDB 6 zetels (5,9%) 
CDU 2 zetels (2,0%)

(Lib. Staatspartij)

(N.S.B.)
De KVP had een eclatante overwinning geboekt en was de grootste partij 

van het land geworden. De partij had meer dan driekwart van de stemmen 
van de kiesgerechtigde katholieken weten te verwerven. Afgezien van de 
bisschoppelijke aanbeveling, die op de toen grote groep praktizerende 
katholieken effect zal hebben gehad, liet de politieke situatie van dat mo
ment de katholieken weinig andere keuze dan die voor de KVP. De naar

36



Par. I. De politieke kaarten worden geschud

links gerichte groep katholieken kon slechts uitwijken naar de PvdA die 
toch in het verlengde werd gezien van het andere milieu, de SDAP; pro
grammatisch was er echter niet zo veel verschil tussen KVP en PvdA. De 
naar rechts leunende groep katholieken kon moeilijk een keuze maken 
voor de PvdV, die ook al een progressief program had. De andere groeperin
gen vormden voor de katholieke kiezers geen alternatief. De volkspartij, 
met een program dat alle groepen zocht te binden, had kennelijk overtuigd. 
In 1937 was de restzetelverdeling voor de RKSP uitzonderlijk gunstig ge
weest, waardoor het verschil in het percentage stemmen tussen 1937 en 1946 
slechts 1 zetel winst op leverde. In Limburg was de KVP gezakt van 80,9% tot 
79,5%. De PvdA was hier gestegen van 7,7% (SDAP) in 1937 tot 12,1%; de 
CPN van 1,3% tot 5,6%. Deze kleine doorbraak van slechts enkele percenta
ges, die de PvdA in het gehele Zuiden kon aanwijzen, kon niet verhelen dat 
de doorbraak als zodanig was mislukt. De zegenrijke uitslag van de katho
lieke partij zag Romme in De Volkskrant van 18 mei 1946 als een compen
satie voor de volgens hem verontrustende aanwas van de CPN. Het KVP- 
Kamerlid W.J. Andriessen meende in een commentaar dat de enkele zwak
ke plekken, waar de doorbraak enigszins was gelukt, geen afbreuk deden aan 
het beeld van de eenheid van het katholieke volksdeel. "De KVP is weder
om de sterkste partij en blijft het stabiele element in onze staatkundige ver
houdingen. Koers en inhoud der Nederlandse politiek zullen in belangrijke 
mate door haar worden bepaald."42

De cijfers van de stembus voor de verkiezing van de Tweede Kamer had
den duidelijke taal gesproken over het experiment PvdA. Werden de zetels 
van de samenstellende delen van de PvdA uit 1937 bij elkaar geteld dan was 
een achteruitgang te constateren (2 zetels verlies). Als blok hadden de 
sociaal-democraten gewonnen (23 op 29). Omdat de PvdA zich nadrukkelijk 
als doorbraakpartij in het verlengde van het eenheidsstreven van de 
Nederlandse Volksbeweging had gemanifesteerd, was de uitslag van 17 mei 
een ernstige teleurstelling voor deze partij. De PvdA-leiding moest de kater 
van de uitslag verwerken. Lijsttrekker Drees constateerde dat de partij bene
den de verwachtingen was gebleven. "Verschillende factoren hebben nog op 
het laatste ogenblik invloed uitgeoefend, onder andere het advies van de 
bisschoppen. De resultaten uit afzonderlijke plaatsen en stembureaus wijzen 
er op, dat de partij wel invloed heeft gewonnen in nieuwe kringen, maar dat 
weegt niet op tegen de afvloeiing naar de extremistische kant." De fractie
voorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Van der Goes van Naters, be
schouwde de verkiezingsuitslag niet als een votum tegen een progressieve 
politiek. De keuze voor de PvdA was derhalve deelname aan een parle
mentair kabinet van herstel en vernieuwing, in progressieve geest geleid, of 
de oppositie. Verder zag hij de verkiezingsnederlaag als een uitdaging voor 
de PvdA om met een tegenoffensief "dit Duinkerken" uit te wissen, bij
voorbeeld door naar de CPN uitgeweken teleurgestelde potentiële PvdA- 
kiezers door middel van huisbezoek en colportage terug te winnen. Die 
acties van de PvdA waren hard nodig, omdat "de verkiezingen wel geen 
vier jaar op zich zouden laten wachten".43
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Anders dan de PvdA had uiterst links, in de vorm van de CPN, een spec
taculaire groei te zien gegeven, zeer waarschijnlijk grotendeels ten koste van 
de PvdA. Nogal wat oud-SDAP-ers moeten ontevreden zijn geweest over 
het "slappe" doorbraakkarakter van de nieuwe partij, over de samenwer
king met een vroegere stut van het door links ooit fel bestreden Colijn- 
bewind voor de oorlog (namelijk de VDB, speciaal oud-minister Oud, zie 
par. VII. b in dit hoofdstuk) en over de resultaten van het kabinet-Scher- 
merhorn-Drees. De CPN heeft ongetwijfeld met name profijt getrokken van 
de ergernis in brede lagen van de bevolking, vooral in de grote steden in het 
westen van het land, over de verzorging met de allernoodzakelijkste goede
ren voor het levensonderhoud. Die verzorging zou in de periode-Beel snel 
verbeteren. De CPN profiteerde verder van het oorlogsprestige als belangrijk 
illegaal bolwerk en van de invloed van het massaal gelezen dagblad De 
Waarheid. In Amsterdam was de CPN na de PvdA de grootste partij met 
bijna 30% van de stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 26 juli 
1946 werd deze tendens nog duidelijker: de CPN kreeg daar zelfs 4000 stem
men meer dan de PvdA en verkreeg 15 van de 45 raadszetels. De 10 CPN- 
Kamerzetels vormden voor de PvdA bij de volgende verkiezingen (1948) 
een uitdaging conform de hierboven genoemde strategie van Van der Goes 
om de oud-SDAP-ers, die CPN hadden gestemd, op allerlei manieren terug 
te winnen en aldus de eigen verliezen naar andere partijen (zoals de 
uittocht van vrijzinnig-democraten onder aanvoering van Oud naar de 
VVD in 1947-1948) te compenseren en nog winst te behalen. Het anti-com- 
munistisch offensief van de PvdA onder aanvoering van diezelfde Van der 
Goes in de periode-Beel had, gelet op de aankondiging (september 1947) van 
de ontbinding van de Kamers op korte termijn, belangrijke electorale com
ponenten. De CPN was natuurlijk zeer tevreden met het uitstekende resul
taat van de verkiezingen. CPN-p ar tij voorzitter en Kamerlid Gerben Wage- 
naar beschouwde de CPN-winst als een gevolg van de "consequente en 
eerlijke politiek, die wij volgen ter behartiging van de belangen van het 
werkende volk". Geheel tevreden was hij niet, als hij keek naar "de positie 
van de arbeidersklasse in haar geheel". Gezien de ideologie van de partij was 
de CPN niet acceptabel voor de KVP noch voor de PvdA als regeringspart
ner, zodat de toeloop van de kiezers naar de CPN bij de stembus in 1946 geen 
rol heeft gespeeld bij de kabinetsformatie: KVP en PvdA hadden samen een 
comfortabele parlem entaire meerderheid. Wél heeft de CPN-winst de 
noodzaak onderstreept een politiek te voeren die de positie van de massa 
van de bevolking snel zou verbeteren.44

De ARP had kennelijk bij de verkiezingen van 1946 de "Colijnstemmers" 
van 1937 verloren, namelijk de kiezers die toentertijd hun stem hebben 
willen geven aan de "sterke man" van Nederland, minister-president Co
lijn, zonder evenwel te behoren tot de gebruikelijke aanhang van de ARP. 
Naast de "Colijnstemmers", die de ARP in de Tweede Kamer 3 zetels extra 
hadden bezorgd, moest echter nog een zetel worden prijs gegeven. Lijsttrek
ker en fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer, J. Schouten, ver
heelde niet dat hij ontevreden was over deze uitslag. Aan de andere kant
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constateerde hij met tevredenheid dat de doorbraak was mislukt en de 
protestants-christelijke groeperingen de aanvallen van vele "doorbraak- 
dominees" - herders zonder kudde gebleken - hadden weten te weerstaan. 
Nederland was eindelijk vrij "van de revolutionaire verdwazing die een 
jaar 'vernieuwingspolitiek' over ons vaderland heeft gebracht", zoals het 
dagblad Trouw in een commentaar schreef.45 Ondanks het verlies van de 
groep-Van Walsum aan de PvdA was de CHU stabiel gebleven. Tilanus 
toonde zich zeer ingenomen met de uitslag, waaruit "de grote stabiliteit van 
de rechtse partijen" was gebleken. De CHU had felle aanvallen van de door- 
braak-groep moeten ondergaan, maar de partij was ongerept en zelfs ver
sterkt uit de strijd gekomen, aldus Tilanus.46

De PvdV was ondanks de korte voorbereidingstijd voor de verkiezings
campagne met 2 zetels uitgekomen boven de Liberale Staatspartij van 1937. 
Voor een partij die meer wilde zijn dan een concentratie van liberalen was 
het resultaat wellicht teleurstellend, zoals lijsttrekker Stikker ook toegaf. 
Evenals andere niet-communistische politici uitte hij zijn bezorgdheid over 
de groei van de CPN. Natuurlijk was deze groei een crisisverschijnsel, 
samenhangend met de moeilijke tijd van de wederopbouw, maar Stikker 
achtte het verschijnsel zorgwekkend, "... wanneer ik bedenk dat bij de 
toenemende moeilijkheden waarvoor ons land zich zal zien geplaatst, 
ongetwijfeld op een toenemen der spanningen in de bevolking zal moeten 
worden gerekend".47 Tenslotte: de SGP behield zijn 2 zetels. Zeker voor de 
aanhang van deze groep was de oorlog slechts een intermezzo geweest.

De trend van de verkiezing van de Tweede Kamer werd bevestigd in de 
verkiezingen van de Provinciale Staten op 29 mei 1946 en van de gemeen
teraden op 26 juli 1946. De stabiliteit van de levensbeschouwingen van de 
bevolking was bewezen; de op deze levensbeschouwingen geënte politieke 
verzuiling was hersteld. Konden de sceptici tevreden constateren dat zij ge
lijk hadden gehad met hun voorspelling dat de vernieuwingsgeest in het 
land niet duurzaam van karakter zou zijn, alles zou overwaaien en - precies 
als in 1813 - de oude tijden waren teruggekeerd en de natie zich onder de 
Oranjeboom ten ruste had gelegd, de kabinetsformatie zou moeten uitwij
zen in hoeverre het progressieve karakter waarop vrijwel alle partijen zo
zeer prat gingen zou kunnen leiden tot een vorm van politieke samenwer
king die het land naar een nieuwe tijd kon leiden 48
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Het KB van 16 mei 1946 (Stbl. G. 128) bepaalde de data van de sluiting van 
de zitting van de Voorlopige Staten-Generaal, de ontbinding van de beide 
Kamers - noodzakelijk ook in verband met de aanhangige voorstellen tot 
herziening van de Grondwet - en de opening van de buitengewone zitting 
van de Eerste Kamer der Voorlopige Staten-Generaal en de nieuwe Tweede 
Kamer. De Tweede Kamer en Eerste Kamer van de Voorlopige Staten-Gene
raal zouden worden ontbonden op 3 juni respectievelijk 22 juli 1946. De zit
ting van de Voorlopige Staten-Generaal zou door de minister van Binnen
landse Zaken namens de Koningin worden gesloten op 1 juni 1946 om 15.00 
uur. Op 4 juni 1946 zou een volgende fase op de weg naar normale parle
mentaire verhoudingen worden ingeslagen door de opening door de daar
toe door de Koningin gemachtigde minister van Binnenlandse Zaken van 
de buitengewone zitting van de Staten-Generaal, die zou bestaan uit de Eer
ste Kamer van de Voorlopige Staten-Generaal en de nieuw gekozen Tweede 
Kamer. Deze zitting was noodzakelijk geoordeeld om de periode tot de ope
ning van een geheel vernieuwde Staten-Generaal te overbruggen en 
hoogstnoodzakelijk parlementair werk - zie hieronder - te verrichten. Een 
artikel uit de wet van 15 mei 1946 (Stbl. G. 125) inzake voorzieningen met 
het oog op de mogelijkheid van een ontbinding van de Voorlopige Staten- 
Generaal en de alsdan te houden verkiezingen (wijziging van de wet van 1 
maart 1946, Stbl. G. 41, inzake aanvulling en wijziging van de Kieswet, de 
Provinciale Wet en de gemeentewet) maakte het mogelijk in afwijking van 
de wet op de Voorlopige Staten-Generaal deze buitengewone zitting van de 
"oude” Eerste Kamer met de "nieuwe" Tweede Kamer bijeen te roepen.1 
Deze buitengewone zitting (1946 I) zou worden gesloten op 20 juli 1946. In
middels zouden op 12 juli 1946 de verkiezingen voor de Eerste Kamer wor
den gehouden, waarvoor de kandidaatstelling op 21 juni 1946 was bepaald. 
De verkiezingen voor de Provinciale Staten waren gehouden op 29 mei 
1946.

De bovengenoemde buitengewone zitting van de "oude" Eerste Kamer 
met de "nieuwe" Tweede Kamer had onder meer tot taak aan een belangrij
ke door de Kieswet van 1896 (Stbl. 154) gestelde voorwaarde (art. 114 1) voor 
de verkiezingen door de Provinciale Staten van de leden voor de Eerste Ka
mer mee te werken, namelijk aan de totstandkoming van een wet waarbij 
vóór de stemming door de Statenleden de stemwaarde van deze leden per 
provincie werd bepaald aan de hand van de laatstelijk gepubliceerde bevol
kingscijfers van het CBS (mei 1946), dit omdat het aantal Statenleden van de 
verschillende provincies niet geheel in gelijke evenredigheid is met het 
aantal inwoners. Het daartoe strekkende wetsontwerp werd op 7 juni 1946 
bij de Tweede Kamer ingediend. Na het uitbrengen van het Verslag door 
deze Kamer op 27 juni 1946 volgde op dezelfde dag de goedkeuring door de 
Tweede Kamer en op 4 juli 1946 die door de Eerste Kamer. Deze wet is vast
gesteld op 6 juli 1946, Stbl. G. 172.2 De zogeheten eerste buitengewone zitting 
van de Staten-Generaal werd door de minister van Binnenlandse Zaken na-
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mens de Koningin gesloten op 20 juli 1946. Beel verklaarde dat de regering 
verheugd was "thans te staan aan de vooravond van een volledig herstel 
onzer normale parlementaire verhoudingen". De opening van de zitting 
van de geheel vernieuwde Staten-Generaal was immers voorzien op 23 juli 
1946.

In de buitengewone zitting heeft de "nieuwe" Tweede Kamer gedebat
teerd over de regeringsverklaring van premier Beel op 9 en 10 juli 1946 en 
over enkele wetsontwerpen, zoals met betrekking tot de verlening van con- 
sumentencrediet, een wijziging van de Hoger-Onderwijswet en de verlen
ging van het Machtigingsbesluit Geldzuivering. De buitengewone zitting 
van deze Tweede Kamer was begonnen met het gebruikelijke verslag van de 
commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw be
noemde leden, het afnemen van de eden (beloften, verklaringen) door de 
daartoe door de minister van Binnenlandse Zaken gemachtigde (tijdelijke) 
voorzitter van de Kamer en het opmaken van de voordracht voor een 
nieuwe Kamervoorzitter. De optredende tijdelijke voorzitter van de Tweede 
Kamer, mr. J.R.H. van Schaik (KVP), in 1882 geboren en in Utrecht opgelei
de jurist, oud-advocaat en bestuurder van talloze colleges en raden (Mijn- 
raad), lid van de Tweede Kamer voor de katholieke groepering sedert 1917 - 
hij was bij de Vlootwet-kwestie een van de katholieke dissidenten - en 
sedert 1929 Kamervoorzitter (onderbroken door zijn optreden als minister 
van Justitie in de periode 1933-1937), werd met vrijwel algemene stemmen 
voorgedragen voor de benoeming tot voorzitter van de Tweede Kamer. De 
bij KB van 4 juni 1946 benoemde Kamervoorzitter heeft op 6 juni gebruik 
gemaakt van het ongeschreven prerogatief van de Kamervoorzitter een 
enkele maal buiten de orde te gaan om in een korte redevoering naar aan
leiding van de grote eensgezindheid bij zijn uitverkiezing de Kamer op te 
roepen een grote bijdrage te leveren in gemeen overleg met de regering aan 
de verheffing van de bevolking uit "haar stoffelijke inzinking en uit haar 
psychische onrust" na de ellende van de oorlog en de bezetting. Economisch 
en staatkundig ging het land een moeilijke tijd tegemoet. "Als de Kamer 
nochtans haar synthetische taak weet te verstaan, zal zij een bron van kracht 
voor het Nederlandse volk kunnen blijken te zijn en een verzoenende in
vloed kunnen uitoefenen." Het was naar Van Schaiks mening de taak van 
de Kamer de heersende noden klaar in het licht te stellen en voor het alge
meen welzijn op te komen. Naar goede traditie behoorde dat echter te wor
den gekenmerkt "zowel door kloekheid als door waardigheid, opdat de 
volksvertegenwoordiging haar aanzien beware en vergrote". Van Schaik 
riep tenslotte op de parlementaire strijd niet nodeloos toe te spitsen op de 
politieke tegenstander, maar vóór alles op de behartiging van de belangen 
van het Koninkrijk. Aldus konden oplossingen worden bereikt die "in bre
de lagen weerklank en bevrediging zullen vinden". Van Schaik refereerde 
hier aan de toen in brede kring levende sfeer van "gezamenlijk de schou
ders eronder", die er onder meer voor zou zorgen dat bij de kabinetsforma
tie snel resultaten konden worden geboekt.
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De oude Eerste Kamer kon in de enkele vergaderingen tijdens deze eerste 
buitengewone zitting slechts de wetgeving op het consumentencrediet af
handelen. In haar laatste bijeenkomst werd afscheid genomen van de 87- 
jarige voorzitter van de senaat, mr. W.L. baron De Vos van Steenwijk 
(CHU), die sedert 1929 de senaat had gepresideerd. Minister Drees kon 
mededelen dat De Vos van Steenwijk was benoemd tot minister van Staat. 
Een nieuwe Eerste Kamer diende zich aan, op 12 juli gekozen: KVP 17 (was 
bij de algehele vernieuwing van de Kamer in 1937 bij gelegenheid van de 
grondwetsherziening voor de RKSP: 16), PvdA 14 (was: SDAP: 12; VDB: 2); 
ARP 7 (was 7); CHU 5 (was: 6); CPN 4 (was: 0); PvdV 3 (was: 3 voor de Vrij
heidsbond) (in 1937 had de NSB 4 zetels). De opvolger van De Vos van 
Steenwijk was mr. R. Kranenburg (PvdA), die al vanaf 1929, met een korte 
onderbreking van 1935-1937, deel had uitgemaakt van de senaat voor de 
VDB. De in 1880 geboren en te Groningen opgeleide jurist was achtereen
volgens advocaat, rechter en hoogleraar (G.U. Amsterdam en Leiden, staats
recht) geworden en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland geweest. 
Nadat hij op 18 juli 1946 was benoemd, gaf Kranenburg in zijn aanvaar
dingsrede als voorzitter van de Eerste Kamer in de eerste vergadering van 
de senaat na de opening van de tweede buitengewone zitting van de Staten- 
Generaal op 23 juli 1946 een korte uiteenzetting over de functie van de Eer
ste Kamer.

De voorzitter van de Eerste Kamer was van oordeel dat de Eerste Kamer 
een werkwijze moest zien te vinden, die aangepast was aan de ontzaglijke 
taak die wachtte. "Wij moeten onze functie weten te onderscheiden van die 
der Kamer aan de overzijde; aan een doublure is geen behoefte; van twee 
staatsrechtelijke organen, die hetzelfde doen, is één te veel; overdaad 
schaadt. Wij zijn een Kamer van revisie en die taak brengt haar beperkingen 
mee." De Eerste Kamer zou alleen waardering ondervinden, wanneer deze 
Kamer oog toonde voor de nieuwe verhoudingen en "ons Staatsbestel de 
volle consequenties van verantwoordelijk bewind hielp aanvaarden". Kra
nenburg riep de Eerste Kamer op een stijl te vinden van moderne zakelijk
heid, onder vermijding van het overbodige, nutteloze, van gewoonten en 
tradities die haar betekenis in waarde verloren hadden. De Eerste Kamer 
diende én wat het onderwerp van behandeling én wat de wijze van behan
deling betrof handig te zijn en zelfbeperking te betrachten. "Laten wij steeds 
bedenken, dat het detail voor ons geen betekenis heeft, althans alleen bete
kenis, voor zover het algemeen beginsel van een ontwerp daardoor wordt 
belicht; wij missen nu eenmaal het recht van amendement en kunnen 
alleen aanvaarden of verwerpen als één geheel en bloc. Alleen het geheel 
heeft daarom bij de behandeling van ontwerpen voor ons wezenlijk belang. 
Als wij daar niet naar handelen, onttrekken wij de zwaarbelaste bewinds
lieden aan nuttiger en ons zelf aan waardevoller werk." Anders dan Van 
Schaik die in zijn installatieredevoering Gods zegen had afgesmeekt voor 
het land en de werkzaamheden van de Tweede Kamer, besloot Kranenburg 
met de wens uit te spreken dat de leden van de Eerste Kamer "de kracht en 
de wijsheid worden geschonken deze grote taak naar de eis te vervullen",
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waarmee dan toch het onderscheid tussen confessioneel en niet-confessio- 
neel werd onder streept.3

De opening van de zitting van de geheel vernieuwde Staten-Generaal op 
23 juli 1946 geschiedde met het uitspreken van de Troonrede door Koningin 
Wilhelmina in een sobere plechtigheid - zonder Gouden Koets en gala-uni- 
formen - in overeenstemming met de armoedige situatie van het land. Deze 
opening gold de zogeheten tweede buitengewone zitting. Gezien de datum 
moest deze zitting (1946 II) op 14 september 1946 worden gesloten, teneinde 
de grondwettelijke bepaling (art. 110, 1938/1946) dat de gewone zitting van 
de Staten-Generaal wordt geopend op de derde dinsdag in september te kun
nen nakomen. Beel heeft deze gewone zitting op 17 september 1946 geopend 
met het uitspreken van een korte rede. Deze opening geschiedde - zoals alle 
sluitingen en een opening door Beel tot dan toe verricht in het kader van de 
ontbinding van de Staten-Generaal en de normalisering van de parlemen
taire praktijk - in de zaal van de Tweede Kamer. Beel zou overigens een jaar 
later, op 16 september 1947, eveneens de zitting van de Staten-Generaal ope
nen met de voorlezing van de Troonrede, welke de Koningin door ziekte 
verhinderd was uit te spreken. Doordat de Koningin vrij kort voor deze 
opening had moeten laten weten de Troonrede niet te kunnen uitspreken, 
vond de opening conform het niet meer te veranderen draaiboek plaats in 
de Ridderzaal. Pas in 1948 heeft de troonopvolgster, Koningin }uliana, met 
het vooroorlogse ceremonieel de zitting van de Staten-Generaal geopend.4 
Het tijdvak van het kabinet-Beel is ook in dit opzicht te onderscheiden van 
dat van de volgende kabinetten, toen de opsmuk van Prinsjesdag niet meer 
geacht werd in schrille tegenstelling te staan met het lot van de bevolking. 
Daarmee werd ook aangegeven dat het herstel van het land na de bezet
tingstijd goeddeels was voltooid, hetgeen op het conto van het kabinet-Beel 
kon worden geschreven. Velen zagen hierin ongetwijfeld de steun van 
Hogerhand die in de Troonredes nog traditioneel werd afgesmeekt.

De zitting van de Staten-Generaal gedurende de periode 23 juli tot en met 
14 september 1946 was een hectische. De parlementaire praktijk, na zoveel 
jaren onderbreking door de bezetting en de periode van de zwakke Tijde
lijke en Voorlopige Staten-Generaal 1945-1946, functioneerde weer volop. 
De Tweede Kamer behandelde het eerste grote wetsontwerp na de oorlog, 
dat op de vermogensaanwasbelasting (zie voor dit onderwerp: hoofdstuk IV, 
par. II. l.a). Veel aandacht kreeg de discussie in de Kamer die volgde op de 
interpellatie van Joekes (PvdA) van 2 augustus 1946 over de reorganisatie op 
het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen die de pas 
aangetreden minister Gielen (KVP) had doorgevoerd (zie hoofdstuk X, par. 
I). De beide Kamers hebben bovendien twee spoedeisende zaken, te weten de 
Noodvoorziening met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in een 
aantal gemeenten (zie dit hoofdstuk, par. VI. a) en de instelling van de 
Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië (hoofdstuk XIV.B) weten af te 
doen. De Eerste Kamer hechtte haar goedkeuring aan de verlenging van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering, dat door de nieuwe Tweede Kamer in de 
eerste buitengewone zitting van de Staten-Generaal zeer kritisch was be-
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sproken (zie hoofdstuk IV, par. II.2.a). De twee wetsontwerpen tot herzie
ning van de Grondwet, die met de ontbinding van de Kamers ten behoeve 
van de eerste na-oorlogse verkiezingen in 1946 waren meegenomen, wer
den wel bij de Tweede Kamer ingediend tijdens de tweede buitengewone 
zitting van de Staten-Generaal, maar zouden pas door de Kamer in de ge
wone zitting 1946-1947 in behandeling worden genomen (zie hoofdstuk XIII, 
a en b).

De formatie van het kabinet-Beel vond derhalve plaats tijdens de laatste 
dagen van de zitting van de Voorlopige Staten-Generaal en de eerste bui
tengewone zitting van de Staten-Generaal, namelijk van de "oude" Eerste 
Kamer en de "nieuwe" Tweede Kamer. In deze laatstgenoemde Kamer zou 
Beel tijdens deze buitengewone zitting op 5 juli 1946 de regeringsverklaring 
afleggen. De volgende paragrafen III en IV.a zullen ingaan op de kabinets
formatie, op de inhoud van de regeringsverklaring en van de Troonredes 
1946 en 1947 en op de eerste confrontatie van Beel met het nieuw verkozen 
deel van het parlement.

AANTEKENINGEN:

1 Voor dit onderwerp: E. van Raai te, De geschiedenis van de opening van de Staten-Generaal 
van 1814 tot 1952, ’s-Gravenhage 1952, pp. 74-75 (zittingen 1946); Duynstec-Bosmans, Het ka
binet Schermerhorn-Drees, pp. 181-185.

2 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 114 1 van de Kieswet, HTK 1946 I Bijlagen, nr. 230; 
door de Commissie van Rapporteurs was vastgesteld dat de openbare beraadslaging vol
doende was voorbereid en derhalve geen Memorie van Antwoord nodig was; TK 28 juni 
1946, p. 20 II (zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming); EK 4 juli 1946, p. 8 II 
(zonder hoofdelijke stemming).

3 Van Schaik, TK 6 juni 1946, p. 7 II; Kranenburg, EK 23 juli 1946, pp. 3 II- 4.

4 Van Raalte, De geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952, pp. 44-46 
(Opening sinds 1945).
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III. De kabinetsformatie van 1946

a. De formatie tot 17 juni 1946

De adviezen
Daags na de verkiezingen maakte het Kabinet van de Koningin bekend 

dat de ministers van het kabinet Schermerhorn-Drees op 17 mei 1946 "hun 
portefeuilles ter beschikking van de Koningin hebben gesteld" en dat "de 
Koningin deze ter beschikkingstelling in overweging heeft genomen en de 
ministers verzoekt inmiddels datgene te blijven verrichten wat zij in 
's lands belang noodzakelijk achten". De reden van de ter beschikkingstel
ling lag in het feit, dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer hadden 
plaats gevonden en wel "de eerste verkiezingen na de oorlog".

Op 21 mei 1946 nodigde de directeur van het Kabinet van de Koningin de 
kopstukken van twee grootste partijen van het land - en vermoedelijke 
coalitiepartners - en meest vooraanstaande personen in het demissionaire 
kabinet naast premier Schermerhorn, namelijk de minister van Binnen
landse Zaken, dr. L.J.M. Beel (KVP), en de minister van Sociale Zaken, W. 
Drees (PvdA), namens de Koningin uit op 22 mei 1946 voor een eerste con
sultatie op paleis Soestdijk. De beide heren gingen vanwege de vervoerspro
blemen in één auto, maar zouden afzonderlijk door het Staatshoofd worden 
ontvangen, eerst Beel om 10.00 uur en vervolgens Drees om 11.00 uur. De 
autotocht werd door de twee politici gebruikt om eikaars standpunten over 
de uitslag van de verkiezingen en de mogelijkheden voor samenstelling en 
program van een kabinet te leren kennen. Aldus konden ook de ideeën, die 
binnen de fracties van beide partijen in de Tweede Kamer over de formatie 
leefden na de uitslag van de verkiezingen, onderling worden getoetst.

In dit onderhoud, dat blijkens de aantekeningen van Beel in zijn ten be
hoeve van onder meer het Staatshoofd bijgehouden "formatiedagboek" - de 
voornaamste bron voor de beschrijving van deze aanloop op de kabinets- 
formatie-1946 - een zeer open karakter moet hebben gehad, werden perspec
tieven voor een samenwerking van KVP en PvdA bij deze formatie ge
opend. Over de waardering van de uitslag van de verkiezingen verschilden 
de beide heren niet van mening. De KVP had dan wel wat in het Zuiden aan 
de PvdA verloren, maar bleef de grootste partij; de PvdA had meer kiezers 
aan de CPN verloren dan was verwacht. Voor Beel was samenwerking tus
sen KVP en PvdA in het belang van het land zonder meer gewenst. Hij 
achtte uitbreiding van deze coalitie in de richting van andere partijen als de 
ARP en de PvdV, vanwege de door de laatstgenoemde partijen gehuldigde 
opvattingen over de te voeren politiek in Indië, niet goed mogelijk. Niette
min was Beel van oordeel dat een gezamenlijk KVP-PvdA-program aan 
andere politieke groeperingen moest worden voorgelegd. Dat program zou 
volgens Beel op sociaal-economisch gebied progressief, dat wilde zeggen 
hervormingsgezind ten gunste van brede lagen van de bevolking, moeten 
zijn. De socialisten zouden niet hoeven te vrezen dat een conservatieve 
vleugel binnen de KVP de dienst zou uitmaken. Ten aanzien van de forma-
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Uit: De Groene Amsterdammer 18 mei 1946
Romme tussen enerzijds Stikker, Tilanus en Schouten en anderzijds 
Vorrink en Wagenaar
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tie zelf eiste Beel namens de fractie van de KVP in de Tweede Kamer de lei
dende rol voor zijn politieke groepering op. Het idee van twee formateurs, 
zoals naar Beel wel wist in PvdA-kring werd overwogen in navolging van 
de formatie-1945, namelijk een KVP-er en een man als de demissionaire 
premier Schermerhorn, achtte Beel politiek onaanvaardbaar en in strijd met 
de constitutionele gewoonten. In de uitslag van de verkiezingen zag Beel 
juist een désaveu van het optreden van Schermerhorn. Hij wilde niet ont
kennen dat Schermerhorn in het Zuiden een zekere populariteit genoot, 
maar de premier was toch te zeer de exponent geworden van een bepaalde 
politieke groepering. Verder meende Beel dat Schermerhorn op enkele 
punten geen goede beurt had gemaakt, waarbij Beel refereerde aan enkele in 
dit hoofdstuk al eerder (par. I.a) genoemde zaken als de wijze waarop leiding 
was gegeven op financieel-economisch terrein en de aanpak van de radio- 
kwestie, alsook aan de lakse houding van de premier bij de havenstaking in 
de zomer van 1945. Verder beklaagde Beel zich over het optreden van het 
secretariaat van Schermerhorn, dat zou hebben ingedruist tegen de traditio
nele opvattingen omtrent de plaats van de voorzitter van de Raad van 
Ministers in het Nederlandse bestel (zie onder dit secretariaat specifiek: 
hoofdstuk VII, par. I.c; hoofdstuk IX, Inleiding).

Drees was in dit onderhoud met Beel op de achterbank van de rijksauto
mobiel onderweg naar Soestdijk onmiddellijk bereid aan de wens van de 
KVP bij deze kabinetsformatie de leiding te nemen tegemoet te komen en 
zwakke punten in het optreden van zijn partijgenoot en premier van het 
eerste na-oorlogse kabinet te erkennen. Hij bevestigde overigens dat de 
PvdA-Tweede Kamerfractie met het voorstel zou komen om twee forma
teurs te benoemen, een KVP-er en Schermerhorn. In het partijbestuur van 
de PvdA was men, met instemming van Drees, van mening dat er naar ge
streefd moest worden Schermerhorn opnieuw te laten optreden als premier, 
maar dat men op grond van de verkiezingsuitslag het initiatief in de forma
tie eerst aan de katholieken moest laten. Vandaar dat de PvdA aankoerste op 
een formatie door een tweemanschap als in 1945. Drees wees er op dat mr. 
C.P.M. Romme, net verkozen lid van de Tweede Kamer voor de KVP en 
politiek zwaargewicht die kort voor dit onderhoud voorzitter van zijn frac
tie was geworden, gezien zijn publicaties (Nieuwe Grondwetsartikelen, 1945; 
De Week der schande in De Volkskrant bij gelegenheid van de onderhan
delingen met de Republiek Indonesia op De Hoge Veluwe kort voor de Ka
merverkiezingen), voor de PvdA niet aanvaardbaar was als kandidaat-pre- 
mier en werd beschouwd als een blokkade in de samenwerking tussen KVP 
en PvdA. Het was Drees liever als Beel of het als progressief bekend staande 
katholieke Tweede Kamerlid en de alom gewaardeerde Kamervoorzitter 
Van Schaik door de KVP kandidaat zou worden gesteld. De beide heren 
spraken ook over de verdere invulling van het beoogde kabinet. Beel eiste 
voor de KVP het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
een der sociaal-economische en bestuursdepartementen op. Drees kwam 
met het voorstel om een KVP-er op Overzeese Gebiedsdelen te benoemen 
en dan Schermerhorn op de troon van Buitenzorg te plaatsen. Als katho-
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lieke kandidaat voor OG noemde Drees de naam van de toenmalige hoofd
redacteur van De Tijd, P.A. Kerstens. Kerstens had inmiddels een loopbaan 
achter de rug als onderwijskracht in' Nederland en Nederlands-Indië; hij 
was directeur van Onderwijs-en-Eredienst in Indië geweest en lid van de 
Volksraad. In de periode 1942-1944 had Kerstens als minister van Handel- 
Nijverheid-Scheepvaart en Landbouw-en-Visserij in het 2e kabinet-Ger- 
brandy gediend. Hij had de naam inzake het dekolonisatievraagstuk een 
vooruitstrevende koers voor te staan en veel begrip te hebben voor het 
regeringsbeleid in de Indische kwestie in de periode 1945-1946. Het voorstel 
van Drees stuitte op massief verzet bij Beel, die Schermerhorn nog wel voor 
de functie van eerste burger van Amsterdam geschikt achtte. Beel wist daar
bij dat tegen Kerstens, die overigens op een verkiesbare plaats voor de Eerste 
Kamer was gezet, in de KVP de nodige bezwaren leefden.

Van dit onderhoud heeft Beel en vermoedelijk ook Drees de Koningin op 
de hoogte gesteld. Het moet voor de Koningin een meevaller zijn geweest 
dat ondanks het door haar betreurde herstel van de meeste vooroorlogse 
politieke scheidslijnen de formatie zelf, naar de eerste berichten moeten 
hebben uitgewezen, op basis van samenwerking tussen KVP en PvdA geen 
grote problemen zou opleveren. Zijzelf namelijk was over de politieke ont
wikkelingen van het land, zoals die tot uitdrukking waren gekomen in de 
verkiezingsuitslag, bepaald teleurgesteld. Was er wel voldoende vernieu
wing in het land en in het parlement bereikt, zo vroeg het Staatshoofd aan 
Beel, en was Nederland niet toch weer terug bij 10 mei 1940? Beel heeft in 
antwoord op deze vraag erkend dat de hoog gespannen verwachtingen in
1945 over het nieuwe Nederland niet waren verwezenlijkt, hetgeen ook 
Beel was tegengevallen, al had hij eerder tegenover de Koningin al zijn 
scepsis over de verbreiding en diepgang van de "vernieuwing" van het land 
geuit. Aan de andere kant geloofde Beel, die zichzelf rekende tot diegenen 
die "vernieuwing" voorstonden, dat er toch iets bereikt was. Een belangrijke 
kern in het land had zich volgens hem de vernieuwingsgedachte eigen ge
maakt, al zou de totale "vernieuwing" - wat men daar ook onder mocht 
verstaan - een zaak van lange adem worden. Subtiel heeft Beel tegenover 
het Staatshoofd aangeduid dat de vernieuwing, zoals die in het land bij een 
deel van de bevolking wel leefde, toch altijd verschilde van hetgeen de 
Koningin zelf daarover dacht. Bij een herdenking van de gevallenen uit de 
oorlogstijd in het kamp Vught had de Koningin namelijk gesproken van 
een geestelijke vernieuwing, die eenheid moest brengen in de bevolking, 
christenen en niet-christenen. Zij had toen gesproken over een onzichtbare 
wereld - de idealen van de gevallen verzetsstrijders? - waarmee allen ver
bonden waren. Beel heeft dit in dit gesprek zo vertaald, dat werkelijke ver
nieuwing naar de opvatting van de Koningin was gelegen in het hervinden 
van de juiste verhoudingen door de mens tot zijn Schepper en van zijn so
ciale gebondenheid tot de evenmens. Op deze basis van religieuze en maat
schappelijke vernieuwing was de eenheid van het Nederlandse volk, ook 
op politiek terrein, volgens de Koningin niet verwezenlijkt. In reactie op 
deze wat sombere constatering heeft Beel getracht de Koningin te overtuigen

52



Par. III. De kabinetsformatie van 1946

van de eensgezindheid die bij een deel van het politieke spectrum bestond 
en uitzicht bood op voortgezette wederopbouw én vernieuwing van het 
land. Zo wees Beel volgens zijn eigen aantekeningen op de wens van de 
KVP-Tweede Kamerfractie, ofschoon de KVP niet uitsluitend uit progressie- 
ven bestond, een vooruitstrevende koers te verzekeren, waarvoor samen
werking met de PvdA en eventueel andere groeperingen nodig en mogelijk 
was. Beel was er van overtuigd dat gezien de programma's van de partijen 
een parlementair kabinet op een sterk vooruitstrevend sociaal-economisch 
program kon worden gevormd. Het vinden van een zo breed mogelijke 
basis voor een dergelijk kabinet zou alsnog een zekere politieke eenheid tot 
uitdrukking kunnen brengen, ook al wist Beel zelf wel dat een echt brede 
basis - derhalve mét steun van een protestants-christelijke groepering en 
van de liberalen - een hachelijke zaak zou worden. Beel moest echter in de 
pas blijven met de door de KVP-Tweede Kamerfractie bepaalde lijn, zoals 
die enkele dagen later door fractievoorzitter Romme aan de Koningin werd 
uiteengezet.

In dit onderhoud met Koningin Wilhelmina noemde Beel voor de post 
van formateur de namen van Romme, Van Schaik, het KVP-Tweede Ka
merlid en latere minister van Justitie mr. J.H. Van Maarseveen, en die van 
hemzelf. Hij stelde het Staatshoofd op de hoogte van de bezwaren in de 
kring van de socialisten tegen Romme, hetgeen wel bevestigd zal zijn door 
Drees. Romme was, naar Beel meedeelde, zelf van deze bezwaren in PvdA- 
kring jegens zijn persoon op de hoogte en had de wens uitgesproken dat zijn 
persoon geen obstakel zou zijn in deze formatie, welke opvatting door de 
Koningin op prijs werd gesteld. In zijn advies aan de Koningin zou Romme 
nog meer argumenten aanvoeren, waarom hijzelf geen kandidaat kon zijn. 
Romme had aanvankelijk niet onmiddellijk aan Beel als kandidaat-forma- 
teur gedacht, omdat hij Beel slechts oppervlakkig kende. Romme was im
mers in 1945-1946 voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars en geen 
lid van de Staten-Generaal geweest. In het beraad van het dagelijks bestuur 
van de KVP op 18 mei 1946 was Romme zelf met de oud-minister van Ar
beid, oud-fractievoorzitter van de RKSP in de Tweede Kamer en staatsraad 
(tot maart 1946), prof. mr. P.J.M. Aalberse als kandidaat-formateur naar vo
ren gekomen. Aalberse had met zijn werk als minister van Arbeid (Handel 
en Nijverheid) in het eerste en tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck ver
zoenend gewerkt en de sociale spanningen na de Eerste Wereldoorlog weten 
te verminderen. Romme was van oordeel dat de persoonlijkheid van de 
alom gewaardeerde en beminnelijke Aalberse, die al zeer op leeftijd was (ge
boren: 1871; hij zou overlijden in 1948), ontwapenend zou werken. Het 
voorstel had weinig bijval ondervonden; voorzitter Witteman had opge
merkt dat hij zich Aalberse nog wel als formateur kon voorstellen, maar 
niet als premier. Andere namen die daarop werden genoemd waren die van 
Romme zelf, Beel - deze twee namen zouden volgens sommige bestuursle
den in het Zuiden steeds worden genoemd -, Van Schaik en oud-minister 
van Economische Zaken mr. P.L.M. Steenberghe. Laatstgenoemde werd 
weliswaar geroemd om zijn internationale contacten, maar toch geacht te
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veel vervreemd te zijn van de Nederlandse politiek en bovendien niet op 
goede voet te staan met het Staatshoofd. Tegen Van Schaik bestonden bij het 
rechterdeel binnen de KVP de nodige bezwaren. KAB-voorzitter De Bruyn 
was niet de enige in dit bestuur die vond dat Romme verre de voorkeur 
verdiende boven Beel, maar Romme zelf wilde niet. Tegenover dit dagelijks 
bestuur heeft hij het argument gehanteerd dat hij te veel in de verkiezings
strijd was opgetreden om leiding te kunnen geven aan een coalitiekabinet 
met de PvdA. De discussie in het dagelijks bestuur had Romme wel attent 
gemaakt op Beel als een goede kandidaat, die kennelijk vertrouwen had ge
wekt bij partij en achterban, ook al had Beel zich nauwelijks als een echte 
partijman gemanifesteerd.

Toen Romme dan ook Beel trof, voordat beiden zouden deelnemen aan 
het beraad van de nieuw verkozen fractie van de KVP in de Tweede Kamer 
aansluitend op diezelfde 18e mei 1946, had Romme een beroep op Beel ge
daan zich voor de functie van formateur beschikbaar te stellen. Romme zelf 
heeft in het genoemde fractieberaad formeel zijn tegemoetkoming aan de 
wens van de Kamerfractie van de KVP bevestigd om het voorzitterschap 
daarvan te gaan bekleden. Het ging hier om een zaak die eigenlijk vanaf het 
moment, dat Romme zich had laten strikken als kandidaat voor de lijst van 
de KVP voor de Tweede Kamer-verkiezing, beklonken was. Romme had 
toen zijn bezwaren tegen het Kamerlidmaatschap, onder meer vanwege het 
vermoedelijke vooruitzicht op het voorzitterschap dat hem weinig ruimte 
zou laten nevenfuncties te vervullen, overwonnen. Hoewel Beel in dit 
fractieberaad, toen zijn naam voor de post van kandidaat-formateur werd 
genoemd, en in contacten met de KVP-top elders over ditzelfde thema heeft 
tegengeworpen te weinig parlementaire ervaring te hebben, waren fractie en 
KVP-top juist overtuigd van zijn grote bes tuur servaring en de goede indruk 
die hij in het parlement had gemaakt. Beel is na enkele dagen gezwicht voor 
de aandrang van Romme, van Van Schaik - die zelf vond dat iemand van 
de jongere garde als formateur moest optreden en wiens voorzitterschap 
van de Kamer door zijn fractie op prijs werd gesteld -, het dagelijks bestuur 
van de KVP en van de fractie van de KVP in de Tweede Kamer in haar ge
heel. Deze fractie, die de overwegingen van Romme respecteerde, heeft er 
zich tevreden mee gesteld Romme voor het voorzitterschap definitief te 
hebben kunnen vastleggen. De waarnemend fractievoorzitter, het Kamerlid 
Teulings, heeft na afloop van de verkiezingen van het bestuur van de Ka
merfractie op 20 mei 1946 verheugd laten weten dat de fractie "weer een 
president" had, waarmee tevens op kenmerkende wijze werd aangeduid 
welk gezag zeker deze voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer 
werd toegeschoven. Tegen de achtergrond van deze afspraken in de KVP- 
Kamerfractie is het te begrijpen dat Beel tegenover de Koningin zoals vast
gelegd in zijn formatiedagboek zou hebben gezegd wel te hopen dat de op
dracht hem bespaard zou blijven, maar tevens heeft aangekondigd zich niet 
te zullen onttrekken aan een opdracht tot het formeren van een kabinet.1

Na deze gesprekken van het Staatshoofd met Beel en Drees, waarin al 
goeddeels de hoofdlijnen voor de procedure bij de formatie zijn uitgete-
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kend, volgden allereerst de gebruikelijke consultaties van de voorzitters van 
de fracties in de Tweede Kamer. Terwijl vóór de oorlog de communistische 
fractievoorzitter niet placht te worden geraadpleegd, geschiedde dit formeel 
thans wel. Bij de formatie in 1945 was overigens G. Wagenaar als vertegen
woordiger van de vereniging Vrienden van De Waarheid, waarin de CPN 
voor korte tijd was omgedoopt, door de Koningin voor een onderhoud ont
vangen.

Zo verscheen op 23 mei allereerst ten paleize de pas gekozen voorzitter 
van de fractie van de KVP in de Tweede Kamer, Romme. Bij de kabinetsfor
matie in 1945 was de voorzitter van de RKSP-fractie in de oude Tweede Ka
mer, de oud-minister van Defensie mr.dr. L.N. Deckers, door de Koningin 
als een te duidelijke representant van het vooroorlogse régime genegeerd. 
Nu ging alles weer als vanouds. In de vergadering van de fractie van de 
KVP in de Tweede Kamer op 18 mei 1946 was het uit te brengen advies op 
hoofdlijnen besproken. Naast de al genoemde kwestie wie als katholieke 
kandidaat voor de functie van formateur en beoogd premier zou worden 
aanbevolen, waarover Beel de Koningin al had ingelicht, waren namelijk de 
hoofdlijnen van het gewenste regeringsprogram, dat via de fractievoorzitter 
aan het Staatshoofd zou worden voorgelegd en de suggesties voor de 
samenstelling van een kabinet dat het verlangde program zou moeten uit
voeren, besproken.

Het advies van Romme aan de Koningin besteedde eerst aandacht aan de 
politieke toestand. Romme achtte de mislukking van de doorbraak schade
lijk voor het landsbelang, vanwege de duidelijke overloop van kiezers naar 
de CPN. De CPN was volgens hem een partij die voor, in en na de oorlog 
door andere motieven werd bewogen en op andere doeleinden was gericht 
dan het algemene Nederlandse welzijn. In deze aanval op de CPN kondigde 
Romme zijn gedurende de periode-Beel volgehouden kruistocht in het par
lement tegen de CPN aan (zie hoofdstuk IX, par. VI.a en hoofdstuk XV. c.1 
en 3). Na de constatering dat een sterke vernieuwingspolitiek geboden was 
bepleitte Romme de vorming van een kabinet op zo ruim mogelijke basis, 
met uitzondering van de CPN en de SGP. In het bijzonder hoopte de KVP- 
fractievoorzitter dat bij de inschakeling van de liberalen bij de formatie een 
beroep zou kunnen worden gedaan op de voorzitter van de PvdV, mr. D.U. 
Stikker, "die in het economisch-sociale leven zich het vertrouwen verwor
ven heeft van de gehele bona fide vakbeweging en van de werkgeversorga
nisaties van onderscheidene schakering". De brouwerijdirecteur, die betrok
ken was geweest bij de oprichting van de Stichting van de Arbeid, zou 
overigens pas in de volgende formatie bij de verbreding van de kabinets- 
basis volgens het procedé-Romme aan bod komen. Van groot belang was dat 
de KVP-Kamerfractie samenwerking met de PvdA gewenst achtte. De ver
schillen tussen de twee grootste partijen, ook op sociaal-economisch gebied, 
werden als overbrugbaar gezien. Tevoren had de fractie van de KVP in de 
Tweede Kamer vastgelegd dat herstel van de vooroorlogse christelijke coali
tie alleen in uiterste noodzaak zou kunnen worden overwogen, terwijl vóór 
de oorlog de voorganger van de KVP, de RKSP, zich naar de leer van de
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uiterste noodzaak van Nolens richtte waar het de uitsluiting van de socia
listen betrof. Een samenwerking van alleen KVP met PvdA werd echter, 
evenals andere oplossingen zoals een extra-parlementair kabinet, door 
Romme minder geschikt genoemd om het noodzakelijke program te ver
wezenlijken. Romme had nu eenmaal een voorkeur voor een brede basis- 
politiek, dat wilde zeggen een politiek gericht op het dragen van regerings
verantwoordelijkheid door katholieken, socialisten en ten minste twee van 
de drie andere belangrijke constructieve groepen (ARP, CHU en liberalen). 
Als redenen voor deze voorkeur zou Romme later opsommen: de bestrij
ding van het communisme door het isoleren van deze groepering, het 
overbruggen van de kloof tussen christenen en niet-christenen, de bijzon
dere omstandigheden na de oorlog (politieke "Godsvrede"), de verzorging 
van bijzondere wetten (de "tweederden" wetten, zoals bij de herziening van 
de Grondwet vereist) en het tot uitdrukking brengen van de door katholie
ken voorgestane harmonie en saamhorigheid. Romme zou nog ondervin
den dat een deel van zijn partij alsook van de leiding van de Nederlandse 
katholieke kerkprovincie de nodige moeite zou hebben met de door Rom
me voorgestane samenwerking met de socialisten in een kabinet. In 1946 
zou Romme zich uiteindelijk laten overtuigen van de door de formateur 
vastgestelde noodzaak de slagvaardigheid van het kabinet te verzekeren 
door de smalle rooms-rode basis te aanvaarden en af te zien van het zoeken 
naar een compromis met politieke groeperingen die op wezenlijke punten - 
de kwestie-Indië; de sociaal-economische ordening - zeer sterk verschilden 
van KVP en PvdA. De hiervoor door hemzelf later bekend gemaakte argu
menten ten gunste van de brede basispolitiek én de overweging dat de KVP 
als volkspartij schade kon ondervinden bij een al te nadrukkelijke en exclu
sieve binding met de PvdA hebben in de periode-Beel echter bij Romme wel 
steeds een rol gespeeld in zijn politiek handelen, zoals in de wijze waarop 
hij een al te nauwe samenwerking tussen de fracties van KVP en PvdA in 
de Tweede Kamer tegenging (zie in dit hoofdstuk, par. V) en optrad bij het 
formuleren van voorstellen tot herziening van de Grondwet in 1948 (zie 
hoofdstuk XV, par. a en c).

Bij het aangeven van enkele hoofdlijnen voor een regeringsprogram 
heeft Romme in zijn advies aan de Koningin allereerst de KVP-wensen in
zake het Indië-probleem aangesneden. Gestreefd zou moeten worden naar 
inlossing van de koninklijke redevoering van 7 december 1942. Voorkomen 
diende te worden dat een regeling werd getroffen die de latere ontbinding 
van de eenheid van het Rijk - Nederland en de gebieden in Oost en West als 
evenwaardige delen in een gezamenlijk rijksverband - kon inhouden. 
Romme repte daarom niet van de vrijwilligheid als basis van het nieuw te 
scheppen rijksverband, al had de Koningin in 1942 die vrijwilligheid juist 
wel als een van de kernstukken genoemd. In de verklaring van 10 februari
1946 had de Nederlandse regering open gehouden dat na een zekere tijds
duur de deelgenoten in de nieuwe rijksstructuur hun betrekkingen zouden 
kunnen herzien. Ook deze modaliteit liet Romme buiten beschouwing. 
Verder diende het te vormen kabinet de inflatie te beteugelen, paal en perk
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te stellen aan de communistische agitatie, onder meer door uitsluiting in 
geval van stakingen mogelijk te maken, en tijdelijk vergaand de overheid te 
laten ingrijpen op sociaal-economisch gebied ten behoeve van de wederop
bouw en het herstel onder gelijktijdige inschakeling van het bedrijfsleven 
in een daarvoor tot stand te brengen autonome publiekrechtelijke bedrijsor- 
ganisatie (PBO). Tenslotte zou aandacht moeten worden besteed aan de ver
hoging van de bestaanszekerheid van loontrekkenden en kleine zelfstandi
gen door verbetering van de ouderdomsvoorziening, uitbreiding van arbei
dersverzekeringen tot volksverzekeringen (kinderbijslag), rechtvaardiger 
verdeling van de loonlast, een regeling tegen ongerechtvaardigd ontslag, 
een verplichte wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, inschakeling van 
de factor arbeid in de economische organisatie van de onderneming en on
derzoek naar de mogelijkheid tot verbreiding van privé-eigendom (bezits
vorming). Romme gaf hiermee enkele hoofdzaken van het onder zijn lei
ding geformuleerde KVP-urgentieprogram van 1946 weer, die later bij de 
verderop te beschrijven opstelling van het regeerakkoord van het kabinet- 
Beel een grote rol gingen spelen.

De fractie van de KVP in de Tweede Kamer was blijkens het betoog van 
Romme van oordeel dat de opdracht "tot vorming van een kabinet" - de 
ruimst denkbare formule - met medewerking van zoveel mogelijk politieke 
groeperingen moest uitgaan naar een katholiek, die niet betrokken was ge
weest bij de verkiezingsstrijd. Romme sloot zichzelf in zijn advies voor 
deze functie uit, daar hij "door een samenloop van omstandigheden aan 
zijn en andere zijde, tot exponent in de verkiezingsstrijd was geworden". 
Binnen de KVP-fractie in de Tweede Kamer zou er verder volgens hem 
verschil van inzicht tussen hem en een groot deel van deze fractie over de 
oplossing van de Indonesische kwestie bestaan. Bovendien was er het advies 
van zijn medicus om enige tijd rust te nemen. Daarom adviseerde Romme 
namens zijn fractie om Van Maarseveen of Beel met de opdracht te belasten, 
waarbij hij een voorkeur uitsprak voor Beel, onder meer vanwege diens 
sterkere fysieke constitutie.2

Op diezelfde donderdag 23 mei 1946 bracht ook jhr.mr. M. van der Goes 
van Naters, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, aan de Ko
ningin advies uit. Dit advies ging uit van de vraagstelling: wat moet er ge
daan worden en wie moeten het werk doen? Centraal stond voor hem de 
voortzetting van de politiek van herstel en vernieuwing. Het herstelwerk 
was immers nog slechts voor een deel voltooid. Het levenspeil van vele 
groepen der bevolking was volgens hem nog onaanvaardbaar laag. De posi
tie van de ouden van dagen en oorlogsslachtoffers vereiste dringend een 
goede voorziening. De godsdienstige verzorging en de geestelijke opbloei 
van het volk werden in deze analyse geremd door de enorme armoede. Van 
der Goes had evenals Romme een lijst van concrete wensen, die waren 
terug te voeren op het PvdA-urgentieprogram voor 1946: ook vele van deze 
punten keerden terug in de onderhandelingen over het regeerakkoord. Van 
der Goes noemde: geleide economie, reorganisatie der sociale verzekering, 
stedebouwkundige planning, een ambitieus woningbouwprogramma, ge-
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richt bodemgebruik, centrale deviezenpolitiek. Daarnaast noemde hij als 
onderdelen van een wederopbouwprogram: actieve medewerking aan de 
vormgeving van de Verenigde Naties; een regionaal verdrag met de na
buurlanden; een zeer hechte aaneensluiting op cultureel, economisch en 
politiek gebied met België; creatie van een nieuwe defensie als onderdeel 
van de gewapende macht van de V.N., ter verzekering van orde en rust 
binnen het gehele Koninkrijk en tot levering van de Nederlandse bijdrage 
aan de bezetting van Duitsland; het herstel van de rechtsstaat en de afron
ding van de berechting van de politieke delinquenten en van de zuivering; 
het herstel van de publieke moraal; de bescherming van het gezin en het 
inhalen van de wetenschappelijke en artistieke achterstand. Inzake Indië 
meende Van der Goes dat de niet te stuiten ontwikkeling naar emancipatie 
van Indonesië slechts kon worden tegemoet getreden met begrip en vaste 
wil om samen met de Indonesiërs nieuwe vormen van Oosters-Westerse 
samenwerking te scheppen binnen het Koninkrijk, waarvoor met de rege
ringsverklaring van 10 februari 1946 - zie hoofdstuk XIV. B - de goede koers 
was ingeslagen.

Vervolgens kwam Van der Goes in zijn advies tot een uitspraak over de 
gewenste regeringscoalitie. De politieke strijd onder het kabinet-Schermer- 
horn-Drees had volgens Van der Goes geleid tot een duidelijke scheiding 
tussen progressief en conservatief, waardoor de formatie van een zuiver 
parlementair kabinet mogelijk was en wel op basis van de samenwerking 
tussen KVP en PvdA. Een nationaal kabinet van KVP, PvdA, ARP, CHU en 
PvdV achtte Van der Goes niet in het belang van het land, te weinig slag
vaardig, te behoudend en niet door de buitenlandse situatie gevorderd. 
Samenwerking met de CPN in welk kabinet dan ook - behalve in volkomen 
abnormale verhoudingen - kon niet worden overwogen, omdat de samen
werking tussen democraten en anti-democraten niet vruchtbaar kon zijn. 
Evenmin kon de SGP worden ingeschakeld. Uitgaande van een toetsing op 
opvattingen over actuele vraagstukken kwam Van der Goes tot een verde
ling tussen een vooruitstrevende groep, de PvdA en een centrum-groepe- 
ring, de KVP, en een conservatief blok van ARP, CHU en PvdV. Met deze 
indeling onderstreepte Van der Goes de PvdA-visie dat de PvdA als door
braakpartij de vooruitstrevenden in het land verzameld had, waardoor - 
met uitzondering van de katholieke formatie - daarbuiten eigenlijk geen 
democratische vooruitstrevendheid kon bestaan. De machtsverhoudingen 
werden niettemin door Van der Goes juist ingeschat: "De beslissing over het 
te voeren beleid ligt zo als zo dikwijls, bij het centrum, de KVP." Voor de 
PvdA was samenwerking met de KVP niettemin alleen mogelijk, indien de 
KVP oprecht streefde naar vernieuwing op velerlei gebied. In een parle
mentair kabinet van KVP en PvdA zouden alleen die katholieke politici zit
ting moeten hebben, die van een duidelijke democratische gezindheid wa
ren en een progressief sociaal-economisch werkprogram konden onder
schrijven, met steun ook van de Kamerfractie van de KVP. Het advies 
kwam er derhalve op neer dat de PvdA wilde meewerken in een parlemen
tair kabinet van herstel en vernieuwing dat het werk van het eerste na-oor-
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logse kabinet zou voltooien, in progressieve geest geleid en gesteund, of 
anders de oppositie zou prefereren. De stijging van het aantal zetels voor de 
CPN was immers voor de PvdA omineus. Wanneer de PvdA aan een niet 
vooruitstrevend beleid zou meewerken, zou bij de volgende verkiezingen 
de toename van het aantal CPN-stemmen catastrofaal kunnen zijn, aldus 
Van der Goes. Deze voegde er onmiddellijk aan toe dat ook los van deze 
overweging de PvdA "in geweten" geen behoudende politiek kon steunen. 
Binnen de PvdA waren er ook personen te vinden, aldus het advies, die een 
oppostie aanbevalen, omdat er geen ondankbaarder taak was dan te regeren 
in tijden van schaarste en gebrek. Men werd immers voor alle gebreken 
verantwoordelijk gehouden. Deze kringen in de PvdA gingen er daarbij van 
uit dat het buitenland ongunstig zou reageren op het terugtreden van de 
PvdA uit de regering.

In zijn advies noemde Van der Goes - in navolging van de wens van de 
PvdA-Kamerfractie in aansluiting op de verkiezingspropaganda - de naam 
van Schermerhorn als de bij uitstek geschikte kandidaat om het nieuwe ka
binet te leiden, in weerwil van het gebruik dat de formateur en beoogd pre
mier werd gekozen uit de sterkste politieke groepering. Met het oog op de 
noodzakelijke continuïteit van het beleid, de betrekkingen met het buiten
land en de oplossing van de Indonesische kwestie gaf Van der Goes aan de 
demissionaire premier de voorkeur om hem mogelijk samen met een 
tweede formateur, te belasten met de vorming van een parlementair kabinet 
tot Herstel en Vernieuwing.

In het onderhoud met Van der Goes heeft de Koningin onmiddellijk be
zwaren geopperd tegen de gedachte om Schermerhorn met de formatie te 
belasten, omdat zulks in de gegeven omstandigheid (de verkiezingsuitslag) 
niet mogelijk kon zijn. Zij kreeg vervolgens van Van der Goes te horen dat 
deze een formateur uit KVP-kring second-best achtte en dat hij dan niet aan 
Romme dacht, wat de Koningin na de mededelingen van Beel en Drees in 
het onderhoud van 22 mei 1946 niet verbaasd zal hebben. Van der Goes 
heeft dat nader verklaard: "Ik heb toen moeten mededelen, dat de PvdA- 
fractie grote bezwaren tegen Romme had, niet op grond van zijn vooroor
logse verleden" - waarmee Van der Goes doelde op het optreden van Rom
me als minister van Sociale Zaken in het 4e kabinet-Colijn (1937-1939) - 
"(het 'kwartje' van Romme was nu wel verjaard), maar uit hoofde van zijn 
oorlogsverleden. Zijn toen bekende uitingen wezen bepaald niet in demo
cratische, maar wél in corporatieve richting (Nieuwe Grondwetsartikelen) 
en zijn gestes als advocaat in het begin van de bezetting waren niet onbe
sproken."3

Van der Goes doelde met de laatstgenoemde "gestes" op hetgeen inmid
dels in zijn kring werd verondersteld inzake de verbinding van de naam 
van Romme met twee zaken die betrekking hadden op transacties met de 
vijand. De eerste zaak betrof de vermeende betrokkenheid van Romme als 
centrale figuur bij de levering van Nederlandse uniformstof aan de bezetter. 
Onderzoek zou later uitwijzen dat er niets was gebeurd wat niet door de 
beugel kon: de Duitsers hadden de bestaande voorraden en in productie ge-
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nomen hoeveelheden in beslag genomen, waarvoor betaling was geschied 
op rekening van de voorzitter van de voor de Nederlandse overheid wer
kende organisatie, belast met de uitrusting van het Nederlandse leger. De 
tweede zaak gold het optreden als advocaat en president-commissaris bij de 
verkoop van een Nederlands reclamezuil-verhuurbedrijf in 1941 aan een 
Duitse onderneming. Inzake deze zogeheten Remaco-affaire zou door de 
procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam in 1947 wor
den besloten dat Romme met andere commissarissen (onder wie het KVP- 
Tweede Kamerlid mr. L.G. Kortenhorst) onvoorwaardelijk buiten vervol
ging dienden te worden gesteld, aangezien zij niet de bedoeling zouden heb
ben gehad de vijand hulp te bieden.

Vermoedelijk heeft Van der Goes aan de Koningin datgene medegedeeld, 
hetgeen de inmiddels demissionair geworden premier Schermerhorn daar
over in kleine PvdA-kring had verteld naar aanleiding van de hem door 
een rijksaccountant in Amsterdam, werkend voor het Nederlands Beheers
instituut, die deze zaken in zijn ijver had gevonden, toegezonden stukken. 
Naar verluidt zou Schermerhorn als demissionair premier deze zaken in de 
PvdA-Kamerfractie, waarvan hij sedert de verkiezingen deel uitmaakte, ter 
sprake hebben gebracht bij het beraad over de komende kabinetsformatie. 
Schermerhorn zou met de hem - en ook andere vooraanstaande Nederlan
ders - toegezonden stukken over Romme in zijn maag hebben gezeten. Hij 
wilde horen wat men met deze gegevens nu aan moest. Waarschijnlijk be
sefte men bij de PvdA dat er te weinig tijd was om werkelijk uit te zoeken 
wat er nu precies voor bezwarends aan het gevonden materiaal over Rom- 
me’s handel en wandel als advocaat kleefde, maar de PvdA was wel uiterst 
bezorgd dat de rooms-rode samenwerking die men beoogde kwetsbaar zou 
zijn door de geruchten die over de persoon van een mogelijke kandidaat 
voor het premierschap zouden rondgaan.

Zoals al beschreven heeft Romme zeer wel begrepen dat de PvdA tegen 
hem bezwaren had op grond van zijn publicaties. Daarnaast had Romme 
nog andere, ook meer persoonlijke redenen om zich niet kandidaat te stel
len. Van de bezwaren tegen hem, op grond van de in april 1946 opgedoken 
stukken over enkele transacties, waarbij Romme zou zijn betrokken ge
weest, was hij vermoedelijk niet op de hoogte. Niemand in de PvdA heeft 
toentertijd de moeite genomen een en ander bij Romme zelf te verifiëren of 
hem in kennis te stellen van hetgeen tegen hem werd ingebracht, al is de 
vrees bij de PvdA te begrijpen dat zulks op dat moment uit de hoek van de 
politieke concurrent wel eens verkeerd zou kunnen worden uitgelegd. 
Romme is, toen hem later de beschuldigingen over zijn gestes als advocaat 
onder ogen kwamen, altijd van mening geweest dat deze beschuldigingen 
kant noch wal raakten, waarin hij door de resultaten van het toentertijd ge
dane onderzoek en de gevolgde uitspraken met betrekking tot de dochter
ondernemingen van de Algemene Publiciteits Unie (Remaco; Hypsos) zich 
bevestigd voelde. In de periode-Beel heeft dit pakket beschuldigingen in zo
verre nog een - zij het onbeduidende - rol gespeeld, toen vanuit bepaalde 
(conservatieve) zijde uit de voormalige illegaliteit in 1947 wel verband is
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gelegd tussen de "toegevendheid" van Romme inzake Indië en de mogelij
ke chantabele positie waarin Romme door deze stukken over zijn handelen 
als advocaat onder de oorlog zou verkeren. Zelfs de CPN echter zag geen 
reden om op deze kwestie in te gaan en haar in de bestrijding van Romme 
uit te diepen. Ook deze partij beperkte zich tot het aanpakken van Romme 
op diens geschriften. Wél heeft Romme zich naar aanleiding van de publi
caties in een blad van dergelijke oud-illegalen, "Strijdt" geheten, verplicht 
gezien de voorzitter van zijn partij, W.J. Andriessen, bij brief van 17 juni
1947 op de hoogte te stellen van de feitelijke gang van zaken zoals die zich 
volgens hem in de twee affaires had afgespeeld. Persoonlijk trok hij zich de 
publiciteit over zijn faits et gestes als advocaat niet aan, maar hij wilde 
voorkomen dat de katholieke groepering er nadeel van ondervond.4 Men 
kan derhalve aannemen dat in mei 1946 wel stukken over Romme in 
PvdA-kring hebben gecirculeerd en dat Van der Goes in zijn onderhoud met 
de Koningin - naar latere eigen getuigenis - in plaats van Romme met rede
nen omkleed de naam van Beel heeft genoemd als mogelijke formateur.5

Op 23 mei 1946 ontving de Koningin nog de voorzitters van de Kamer
fracties van de ARP en de CPN, resp. J. Schouten en G. Wagenaar. Het vrij 
korte betoog van Schouten schetste eerst het te voeren regeringsbeleid, zoals 
de ARP-fractie voor noodzakelijk hield, en kwam vervolgens tot de wens 
van een nationaal kabinet, waarin alle groeperingen zouden zijn vertegen
woordigd, met uitzondering van de communisten. Volgens Schouten wees 
de uitslag van de verkiezingen op de wens van een meerderheid van de be
volking naar een beleid "van historisch-nationale strekking", dat zich zou 
richten op de handhaving en versteviging van het gezag - "mede ter waar
borging van de geestelijke vrijheid en ter bevordering van de openbaring 
der zedelijke volkskracht" -, op de regeling van de verhouding met Neder- 
lands-Indië, op de gezondmaking van de publieke financiën ter afwering 
van het dreigende gevaar van inflatie en op de oplossing van de urgente so- 
ciaal-economische problemen, waarbij Schouten vooral dacht aan hetgeen 
geen lasten met zich meebracht voor de rijkskas zoals de invoering van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Inzake Indië meende Schouten dat de 
7-december-1942-redevoering uitgangspunt moest zijn voor het beleid; uit 
zijn toevoeging dat het demissionaire kabinet was getreden buiten de gren
zen van wat in deze redevoering was aangegeven - handhaving van het rijk 
onder erkenning van de gelijkwaardigheid van de delen en met vrijwillige 
medewerking van de delen - was al duidelijk dat Schouten het fenomeen 
van de Republiek van Soekarno wilde negeren en elke toegevendheid 
jegens "de revolutie", die een vrijwillige volksbeschikking in Indië verhin
derde, verafschuwde. Voor de aanwijzing van een formateur voor een na
tionaal kabinet kwamen leiders van de PvdA noch een der ministers van 
het demissionaire kabinet, gezien de uitslag van de verkiezingen, in aan
merking. Slechts een nationale figuur, met grote kennis en ervaring, was 
daarvoor geschikt, waarbij Schouten allereerst dacht aan de oud-G.G. van 
Indië, jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, op dat moment 
ambassadeur in Parijs. Als katholieke kandidaat noemde Schouten de naam
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van Van Schaik. In ieder geval moest bij de aanwijzing van de formateur 
rekening worden gehouden met de wens van een meerderheid van de be
volking dat de christelijke grondslagen van de samenleving zouden worden 
gehandhaafd en versterkt. De ARP-fractie kon slechts dan medeverant
woordelijkheid voor de formatie van het kabinet dragen, wanneer bij vor
ming, karakter en program van het kabinet met de genoemde wensen van 
de ARP-fractie zou worden rekening gehouden.

Ook Wagenaar kwam tot een advies voor een kabinet op nationale basis, 
waaraan ook de CPN moest kunnen deelnemen. De verkiezingsuitslag had 
immers gewezen op een toename van de communistische gezindheid "bij 
vitale delen van de arbeidende bevolking, welke een doorslaggevende rol bij 
het herstel en de wederopbouw van ons land spelen". Het was derhalve in 
het landsbelang vertegenwoordigers van deze bevolkingsgroepen in het 
landsbestuur te betrekken, in het bijzonder met het oog op de verhoging 
van de productie en het bewaren van de rust in het bedrijfsleven. Het ver
trouwen van de arbeiders in het te vormen kabinet kon hierdoor worden 
versterkt. Overeenstemming moest volgens de CPN primair zijn gericht op 
verhoging van de productie, waarbij de staat door controle op de belangrijk
ste ondernemingen de productie kon richten op de voorziening van de be
volking met de noodzakelijkste goederen. Kleine ondernemers en boeren 
echter dienden in alle vrijheid te kunnen werken. Om de arbeiders bij de 
productie te interesseren moest de regering met alle arbeidersorganisaties - 
derhalve ook met de uiterst linkse Eenheids vakcentrale (EVC) - een goede 
samenwerking bereiken. Buitenlandse economische relaties zouden ook 
moeten worden aangegaan met Oost-Europese landen. Een verbreding van 
de buitenlandse oriëntatie van het land zou een toekomstige crisis in de 
Angelsaksische landen, waarop Nederland zich volgens Wagenaar te een
zijdig had gericht, kunnen neutraliseren. De inflatie moest worden bestre
den door een drastische inkrimping van de onproductieve uitgaven van de 
staat, waarbij Wagenaar uiteraard de militaire uitgaven op het oog had. De 
hoge staatsschuld diende door heffingen op de grote vermogens te worden 
aangepakt. De lonen en salarissen moesten zodanig worden herzien, dat een 
minimum-Ievensstandaard was verzekerd en daardoor de arbeidsproducti
viteit. De zwarte handel diende met drastische maatregelen te worden 
tegengegaan. Gecentraliseerde sociale verzekering en voorzieningen voor 
ouden van dagen en oorlogsslachtoffers stonden eveneens op zijn lijstje. 
Inzake Indië wenste de CPN-Kamerfractie onderhandelingen met de Repu
bliek op basis van erkenning van deze Republiek op Java en Sumatra en 
studie van de overige verhoudingen in en met Indië. Ten behoeve van de 
productie en arbeidsverhoudingen was het zaak de grote economische colla
borateurs te doen zuiveren. Inzake de politieke delinquenten evenwel vroeg 
de CPN-fractie van een toekomstige regering grote voortvarendheid bij de 
berechting. Zeker de lichte gevallen moesten sneller worden afgehandeld, 
aangezien hun internering vaak al langer duurde dan de te verwachten 
strafmaat. Tenslotte heeft Wagenaar gewag gemaakt van de bezorgdheid van 
zijn fractie over de beknotting van de democratische rechten van burgers en
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militairen in het land: de CPN was immers bij de verkiezingscampagne hier 
en daar geboycot en De Waarheid mocht of kon niet overal worden gelezen. 
Bij voorbaat waarschuwde de CPN voor de invoering van een wettelijk sta- 
kingsverbod, een gedachte die inderdaad blijkens het urgentieprogram-1946 
van deze partij bij de KVP leefde. Als formateur wenste de CPN-fractie 
iemand uit de kring van de PvdA.

Op 24 mei werden de overige fractieleiders ontvangen op Soestdijk. Als 
eerste was de CHU-fractieleider H.W. Tilanus (sr.) aan de beurt. Deze zag 
zijn al eerder tegenover het Staatshoofd bij de formatie in 1945 uitgedragen 
negatieve visie op het politieke eenheidsstreven in Nederland door de 
stembus bevestigd. Dat eenheidsstreven had geen wortels in de bevolking, 
zo was bewezen. Juist de CHU, die onder de vernieuwingsdrift van enkelen 
had geleden, had zich volgens Tilanus uitstekend gehouden, samen met 
KVP, ARP en PvdV. De oude beginselen én partijen hadden gewonnen. 
Tilanus schreef later dat de Koningin de terugkeer van de oude partijen niet 
prettig had gevonden, maar de feiten wel erkende. "Ze had inmiddels begre
pen dat Schermerhorn niet populair was."6 Tilanus heeft dan ook betoogd 
dat de doorbraak was mislukt en dat de regeringspolitiek van Schermerhorn 
was afgewezen, juist inzake Indië en de sociaal-economische politiek, en dat 
de kiezers weer principiële politiek wensten. Wél tekende Tilanus hierbij 
aan dat een zekere geleide economie op dat moment niet kon worden ont
beerd. Evenmin was de CHU-fractie gekant tegen een bedrijfsorganisatie, 
mits voldoende zelfstandigheid ten opzichte van de overheid kon worden 
gegarandeerd. De CHU wenste een vooruitstrevende sociale politiek en een . 
degelijk financieel beleid. Tilanus adviseerde de vorming van een nationaal 
kabinet van alle waarlijk democratische partijen, waarvan de CPN impliciet 
derhalve werd uitgesloten. In verband met het overheersende Indische 
vraagstuk en de noodzaak te beschikken over het nodige gezag in het bui
tenland beval Tilanus evenals Schouten de oud-G.G. van Indië als forma
teur aan.

Vervolgens werd de voorzitter van de liberale fractie in de Tweede Ka
mer, dr. S.E.B. Bierema, door de Koningin ontvangen. In zijn analyse van de 
verkiezingsuitslag kwam ook Bierema tot de slotsom dat het beleid van het 
kabinet Schermerhorn-Drees was afgewezen door de kiezers. Voor het voe
ren van een socialistische politiek was, ook met steun van de CPN, geen 
voldoende draagvlak te vinden. De liberalen wensten een parlementair ka
binet op zo breed mogelijke basis, te formeren door een persoon uit de 
grootste partij, de KVP. Die brede basis werd nodig geoordeeld om de ver
antwoordelijkheid voor de diep ingrijpende maatregelen, die ongetwijfeld 
genomen zouden moeten worden, te verdelen over een zo groot mogelijk 
aantal partijen en te trachten in eensgezinde samenwerking Nederland zo
wel moreel als materieel weer overeind te helpen. Onder de vraagstukken 
die om een oplossing vroegen noemde Bierema de noodzaak in Indië over
eenstemming te verkrijgen op de grondslag van de verklaring van 1942, de 
gezondmaking van de staatsfinanciën, de aanpak van het economisch her
stel en de aandacht voor "sociale zekerheden". De formateur zou vertrouwd
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moeten zijn met de buitenlandse politiek, die voor het land van grote bete
kenis was geworden, en met Indië. Een naam wilde Bierema niet noemen. 
Wel beval hij, precies als zijn ARP- en CHU-collega's, de oud-G.G. van Indië 
als formateur aan, namelijk voor het geval een extra-parlementair kabinet 
nodig zou zijn.

Ds. P. Zandt van de SGP sloot de rij van fractievoorzitters. Erkennende 
dat door de uitspraak der kiezers de vorming van een kabinet, dat Neder
land naar de juiste (protestantse) maatstaven zou kunnen besturen, onmo
gelijk was, stelde Zandt de vorming van een kabinet op brede basis voor. 
Een kabinet, samengesteld uit leden van de PvdA en KVP dan wel uit KVP, 
ARP en CHU, leek Zandt niet wenselijk, aangezien de KVP-fractie uit ver
schillende stromingen bestond en derhalve een dergelijk kabinet niet vast 
in het zadel zou zitten. Van Schaik werd een goede kandidaat genoemd 
voor het leiden van een breed kabinet. Dat brede kabinet zou zuinigheid bij 
de staatsuitgaven moeten nastreven en ”de jacht op subsidies uit publieke 
kassen" beslist moeten tegengaan, op moeten treden tegen de bureaucratie 
en de daarmee verbonden wantoestanden als corruptie en geldverkwisting, 
een spoedig einde moeten maken aan de bijzondere rechtspleging en aan de 
misstanden bij de zuivering, de oorlogsslachtoffers en hun nagelaten be
trekkingen alsook de ouden van dagen en economisch zwakkeren behoor
lijk moeten verzorgen (zonder in het geval van de oude-dags-voorziening 
gebruik te maken van de verzekeringswetgeving), een rechtvaardige oor- 
logsschadevergoeding moeten verwezenlijken, de woningbouw moeten 
aanpakken, de Indische kwestie moeten regelen naar de beloften van 1942 
en de zedenverwildering, vooral "de danswoede" en immorele literatuur en 
rolprenten, moeten beteugelen.

De consultaties werden afgesloten met de adviezen van de voorzitters 
van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de vice-president 
van de Raad van State, die op zaterdag 25 mei 1946 werden uitgebracht aan 
de Koningin. De voorzitters van de beide Kamers waren bij de formatie in 
1945 niet door de Koningin uitgenodigd om van advies te dienen. Tegen 
hen had de Koningin dezelfde bezwaren als tegen de voorzitter van de 
RKSP-fractie in de Tweede Kamer, Deckers: te zeer "oude koek". In 1946 kon 
het Staatshoofd de heren De Vos van Steenwijk en Van Schaik niet meer 
passeren.

De inhoud van de adviezen van de vice-president van de Raad van State 
en van de voorzitter van de Eerste Kamer kwamen in hun waarschuwing 
voor het socialisme overeen, niet verwonderlijk want beide betrokken per
sonen hadden dezelfde politieke overtuiging. Wél was de toonzetting in de 
adviezen zéér verschillend. Als eerste zij hier genoemd het advies van de 
vice-president van de Raad van State, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland. 
Deze christelijk-historische oud-diplomaat en oud-minister van Buiten
landse Zaken (1927 ter vervanging van Van Karnebeek tot 20 april 1933 bij 
zijn benoeming tot vice-president van de Raad van State) meende in zijn 
advies vooral te moeten wijzen op de uitslag van de verkiezingen, die voor 
de PvdA een duchtige teleurstelling waren geworden. "De Anti-Revolutio-
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naire Partij en in het bijzonder de Christelijk-Historische Partij hebben de 
verwachtingen overtroffen." Ook de PvdV had een in vergelijking met 1937 
niet onbevredigend resultaat geboekt. Beelaerts gaf in overweging aan een 
lid van de sterkste politieke groepering, de KVP, en wel aan Beel, "een man 
met frisse kijk op de eisen van de tegenwoordige tijd, wiens persoonlijke 
eigenschappen van karakter en bekwaamheid aan Uwe Majesteit genoeg
zaam bekend zijn", de opdracht te geven tot het vormen van een parlemen
tair kabinet op zo breed mogelijke basis. Een samengaan van uitsluitend de 
twee grootste partijen kon dan wel de zekerheid in het vooruitzicht stellen 
van de steun van een tijdelijke meerderheid in de Tweede Kamer, "voor de 
toekomst schijnt mij er niets goeds van te verwachten".

De eveneens christelijk-historische en stokoude voorzitter van de Eerste 
Kamer De Vos van Steenwijk, die niet zou terugkeren in de senaat na de 
verkiezingen door de Provinciale Staten op 12 juli 1946, ging met nog meer 
felheid dan Beelaerts in op de nederlaag van de PvdA bij de Kamerverkie
zingen. "Van overkoepeling van partijen, van het wegdoezelen van begin
selen heeft de natie niet willen weten", aldus dit advies. Dit was des te op
merkelijker, omdat de PvdA als feitelijke regeringspartij had beschikt over 
tal van propagandamiddelen, die andere partijen niet ten dienste zouden 
hebben gestaan. De creatie van de PvdA was dan ook volgens De Vos van 
Steenwijk on-Nederlands, tegen de draad van het Nederlandse volkskarak
ter en de historie in. "Ze is niet anders dan een spoor van het verfoeilijk na- 
tionaal-socialisme, Hitleriaans." De voor de PvdA zo vernietigende uitslag 
van de verkiezingen van 17 mei 1946 was volgens De Vos van Steenwijk 
terug te voeren op nog andere zaken: de overtreding door de overheid van 
wet en recht, ver buiten hetgeen door de bijzondere omstandigheden werd 
gevorderd; de te ver doorgedreven zuivering; de ongebreidelde uitbreiding 
van de ambtenarij; geldsmijterij; het slappe en gevaarlijke beleid in Neder- 
lands-Indië tegenover "door de Japanners opgehitste inheemsen". Concreet 
stelde De Vos van Steenwijk herstel van de oude christelijke coalitie voor, 
die kon rekenen op 53 zetels. Met kracht wenste de senaatsvoorzitter er voor 
te waarschuwen om een der vocalen van het aftredend kabinet, waarover 
door het kiezersvolk "weldoordacht" een negatief vonnis was uitgesproken, 
op te nemen in het te vormen nieuwe kabinet. Het was een advies, dat de 
Koningin bevestigd moet hebben in haar oordeel over De Vos van Steen
wijk in 1945.

Het advies van de voorzitter van de Tweede Kamer, Van Schaik (KVP), 
moet de Koningin veel minder teleurgesteld hebben. Van Schaik trok dan 
ook geheel andere conclusies uit de Kamerverkiezingen dan de hiervoor 
genoemde twee personen. Hij legde sterk de nadruk op de volgens hem 
enige inbreuk op de continuïteit in de samenstelling van de Tweede Kamer, 
namelijk de uitbreiding vavn de CPN. Hij noemde dit een markant ver
schijnsel, waarvoor hij als verklaring gaf dat nog steeds een groot deel van 
de bevolking in uiterst moeilijke en zorgelijke omstandigheden verkeerde 
en dat in brede kring verbittering over het uitblijven van een snel herstel 
van het land bestond. Men kon dan wel menen dat deze stemming geen
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rekening hield met de mogelijkheden van het land, maar men deed er goed 
aan toch te zorgen dat de basis aan deze ontevredenheid kwam te ontvallen. 
Een vooruitstrevende sociaal-economische politiek scheen Van Schaik dan 
ook geboden. In de programma’s van KVP en PvdA werd dit onderdeel van 
het staatsbeleid naar zijn mening op de meest pregnante wijze op de voor
grond gesteld. Een nationaal kabinet met PvdV en CPN leek Van Schaik een 
weinig homogeen kabinet op te leveren. Wél was het volgens de Kamer
voorzitter aangewezen om te proberen naast de "sociaal-economische werk- 
meerderheid in de Kamer" - KVP en PvdA - ook te trachten steun te vinden 
bij de twee of een van beide grote protestants-christelijke partijen. De op
dracht voor een formateur, waarvoor Van Schaik Romme en Beel als kan
didaten noemde, zou moeten luiden de vorming van een kabinet dat zich 
verzekerd mag rekenen van de steun van de Tweede Kamer. Het nieuwe 
kabinet zou de zware taak krijgen het vele en voortreffelijke werk van het 
kabinet Schermerhorn-Drees voort te zetten, aldus dit advies.

Uit de adviezen bleek dat alleen tussen KVP en PvdA niet al te moeilijk 
overeenstemming zou kunnen worden bereikt over het te voeren beleid in 
de volgende kabinetsperiode. Met de overige politieke groeperingen die 
voor een coalitie in aanmerking kwamen zouden, ook al was dat in de ad
viezen soms niet onomwonden aangekondigd, problemen kunnen rijzen 
ten aanzien van het uitstippelen van de koers inzake Indië en het sociaal- 
economisch beleid. De verkiezingsprogramma's en de propaganda van de 
partijen waren hiervoor voldoende aanwijzingen geweest. De situatie was 
derhalve zo duidelijk dat het optreden van een informateur - zoals de voor
zitter van de Tweede Kamer in 1939 was opgetreden - niet nodig werd ge
oordeeld. De vraag wie formateur zou moeten worden was eenvoudig te be
antwoorden. De voorzitters van de fracties van de KVP en PvdA in de 
Tweede Kamer hadden immers in hun adviezen aan de Koningin Beel als 
de beste kandidaat aangewezen. Uit het onderhoud met Beel kort na de Ka
merverkiezingen wist de Koningin dat Beel een beroep op hem niet zou af
wijzen. Alleen in uiterst conservatieve kring, waarvan de voorzitter van de 
Eerste Kamer De Vos van Steenwijk een exponent was, kon men tegen de 
keuze van een persoon uit het in deze kring verfoeide kabinet Schermer- 
horn-Drees bezwaren hebben. Aan de andere kant kon verwacht worden dat 
Beel bij groeperingen als de ARP, CHU en PvdV niet slecht zou vallen, ook 
al was vanuit de fracties van deze partijen in de Tweede Kamer een voor
keur uitgesproken voor een nationale figuur als Van Starkenborgh.

De benoeming van Beel tot formateur
Gelet op de haar verstrekte adviezen was het niet verrassend dat op 27 

mei 1946 Koningin Wilhelmina aan de demissionaire minister van Bin
nenlandse Zaken Beel de opdracht gaf tot het vormen van een kabinet, "dat 
geacht mag worden het vertrouwen van de Tweede Kamer te genieten". De 
formule was van Beel zelf afkomstig. Het leek de Koningin en Beel gewenst 
de formateur niet door nadere preciseringen te binden. De opdracht sloot 
een strikt nationaal kabinet, zoals was bepleit door ARP en CHU, uit, omdat
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verwacht mocht worden dat over de oplossing van enkele grote kwesties 
(Nederlands-Indië; PBO) bij een dergelijke constructie de meningen te zeer 
verdeeld zouden zijn om een slagvaardig beleid te kunnen voeren. Wel had 
de Koningin in het onderhoud met Beel over de opdracht als raamwerk ge
geven dat het kabinet moest kunnen rekenen op de steun van een belang
rijke meerderheid in de Kamer. Zijzelf had graag een zo breed mogelijke 
basis voor het te vormen kabinet, waarvoor immers gelet op de adviezen de 
bereidheid bestond. De voorgenomen werkwijze van Beel - voorleggen van 
een basisprogram, waarover KVP en PvdA het eens waren geworden, aan 
andere in aanmerking komende politieke groeperingen in de Tweede Ka
mer - leek een geschikte methode om deze basis af te tasten. Een dergelijke 
brede en solide basis moest de eensgezindheid om de vernieuwing van het 
land te bereiken tot uitdrukking brengen. Die vernieuwing had in de ogen 
van de Koningin echter prioriteit boven de breedheid van de basis van het 
te vormen kabinet. Zo drukte Koningin Wilhelmina Beel op het hart poli
tieke compromissen zoveel mogelijk te vermijden, toen Beel nogmaals 
verklaarde een progressieve politiek na te zullen streven. Die progressieve 
politiek moest kennelijk volgens de Koningin geen voorwerp van gemar
chandeer worden.

De Koningin gaf nog andere adviezen in dat gesprek. Zo vroeg zij Beel 
met name te letten op de internationale aspecten van het beleid. Het idee 
van Beel om het premierschap te verbinden met het ministerschap van 
Binnenlandse Zaken - op de overwegingen van Beel voor deze combinatie 
zal in de Inleiding op hoofdstuk IX Binnenlandse Zaken nog worden terug
gekomen - achtte de Koningin minder gelukkig. In het najaar van 1947 zou 
Beel door de Indische besognes zodanig in beslag genomen worden dat hij 
de portefeuille van Binnenlandse Zaken zou afstoten. Verder drong de 
Koningin aan op het aantrekken van een krachtige persoonlijkheid als 
minister van Justitie en op de vervanging van de hoogste ambtsdrager in 
Nederlands-Indië op dat moment, de luitenant-gouverneur-generaal, dr. 
H.J. van Mook. Tegen deze ambtsdrager moet de Koningin ernstige bezwa
ren hebben gehad die samenhingen met de oorlogstijd én met de door Van 
Mook geïnitieerde toenadering tot de Republiek. Die Republiek onder Soe
karno moet zij gezien hebben als een handicap in het bereiken van door 
haar voorgestane nieuwe verhoudingen binnen het Rijk (zie hoofdstuk XV, 
par. d). Ongetwijfeld zal Beel het Staatshoofd hebben gewezen op de proble
men om midden in de onderhandelingen met de Republiek en aan de 
vooravond van het overleg met de andere gewesten in Indië een zo in de 
Indische kwestie geïnvolveerd man als Van Mook van zijn post te onthef
fen. Overeenkomstig de vaste gewoonte een opdracht pas te aanvaarden als 
de formatie is geslaagd nam Beel de hem gegeven opdracht in beraad.

De formateur en toekomstige premier Louis Joseph Maria Beel was als 
zoon van een veearts te Roermond in 1902 geboren. Na zijn gymnasium- 
studie (B) aan het bisschoppelijk college in zijn geboorteplaats ging hij wer
ken op de gemeentesecretarie in Roermond en bij de bisschoppelijke inspec-
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tie voor het lager onderwijs aldaar. Beel ging daarnaast als werkstudent 
rechten studeren aan de pas geopende Katholieke Universiteit te Nijmegen, 
waar hij in 1928 afstudeerde. Ambtenaar geworden op de gemeentelijke se
cretarie te Eindhoven na een korte periode doorgebracht te hebben op de 
provinciale griffie in Zwolle, promoveerde hij in 1935 te Nijmegen op Zelf
bestuur of afhankelijke decentralisatie (Amsterdam 1935). Zijn geringe 
ambtelijke inkomen - hij was inmiddels opgeklommen tot plaatsvervan
gend gemeentesecretaris - vulde hij aan met docentschappen aan de R.K. 
Leergangen te Tilburg, enkele scholen voor gezinsverzorging en in de oor
logsjaren ook bij het Nederlands Instituut voor Accountants. Beel nam ont
slag als gemeentelijk ambtenaar, toen in 1942 een NSB-er tot burgemeester 
van Eindhoven werd benoemd. Hij voorzag daarna in zijn inkomen door 
het uitoefenen van de advocatuur en het geven van adviezen in bestuurs
rechtelijke kwesties. Bij de bevrijding van het Zuiden werd op Beel door het 
Militair Gezag in Brabant een beroep gedaan als adviseur voor Sociale Zaken 
en Voorlichting. Beel kreeg van het MG de opdracht advies uit te brengen 
over de repatriëring en verzorging van oorlogsslachtoffers. Dit advies ging 
naar Londen, naar de minister van Algemene Zaken die met dit onderwerp 
was belast. Deze heeft daarop Beel uitgenodigd naar Londen te komen om de 
regelingen op dit terrein te bespreken (januari 1945).

Beel had inmiddels ook op andere wijze de aandacht in Londen getrok
ken. Hij had de eindredactie gevoerd van het befaamde Eindhovens Adres 
(2 november 1944), waarin gepleit werd voor een grotere nationale eenheid 
op christelijke grondslag. Voorstellen werden gedaan voor een herziening 
van het provinciaal en gemeentelijk bestuur die er toe moesten leiden dat 
een vernieuwd, krachtig gezag met vergaande bevoegdheden kon optreden. 
Beels inbreng in dit adres werd zowel gevoed door zijn drang het sociale en 
politieke leven te vernieuwen als door zijn bestuurservaring. Dit adres viel 
goed bij diegenen in Londen, die een grondige herziening van het bestel in 
Nederland verwachtten en voorstonden, onder wie het Staatshoofd zelf. 
Beel werd dan ook in Londen gevraagd om, samen met anderen, personen 
aan te wijzen, die de Koningin moesten inlichten over hetgeen in bevrijd 
gebied leefde. In deze adviesronde ontdekte Beel dat de Koningin te hoge 
verwachtingen had van de vernieuwing van het land door de loutering van 
de oorlog; zelf ging Beel er van uit dat een dergelijke vernieuwing minstens 
één generatie in beslag zou nemen. Zoals hiervoor beschreven heeft de 
Koningin in 1946 na de verkiezingen voor de Tweede Kamer tegenover Beel 
haar teleurstelling geuit over de geringe vaart in de vernieuwing van het 
land. Beel zou als minister-president nog het nodige te stellen krijgen met 
de Koningin, toen zij aan de hand van concrete voorvallen en situaties 
meende dat de regering het vernieuwingsbeleid liet liggen (zie hoofdstuk 
XV.d). In Londen maakte Beel in ieder geval zowel in het kader van zijn 
advisering met betrekking tot de oorlogsslachtoffers als in het kader van de 
advisering door de delegatie uit het bevrijde Zuiden een goede indruk, nog
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M inister-president Beel voor de microfoon bij het uitspreken van de 
Nieuwjaarsboodschap-1947 (Foto ANP)
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versterkt door zijn opvallend zuiver optreden in oorlogstijd. Bij de formatie 
van het tweede kabinet-Gerbrandy werd Beel minister van Binnenlandse 
Zaken - hij wenste wel bij de bevrijding van het land zijn zetel onmiddellijk 
te kunnen opgeven -, waar hij in het bijzonder werd belast met het herstel 
van de vertegenwoordigende lichamen in Nederland.

Hoewel Beel eerder de ambitie had de wetenschap (bestuursrecht) in te 
gaan dan de politiek, zou hij na de oorlog hoofdzakelijk politiek en bestuur
lijk actief zijn en de wetenschap slechts als intermezzo kunnen beoefenen. 
Het begon er mee dat bij de formatie van een nieuw kabinet in juni 1945 
Beel door de formateurs Schermerhorn en Drees werd gevraagd zijn minis
terschap ondanks zijn aangekondigd vertrek te willen voortzetten, toen het 
niet gelukt was een goede andere kandidaat voor Binnenlandse Zaken te 
vinden. Beel heeft vervolgens in de periode van dit overgangskabinet zijn 
departement met verve geleid. Voor Beel was dit kabinet, dat herstel en 
vernieuwing in het vaandel had geschreven en een proeftuin was voor de 
samenwerking van katholieken met nieuwe en oude socialisten, een nut
tige ervaring: Beel was immers kort lid geweest van de Nederlandse Volks- 
Beweging totdat juist door het optreden van Drees het Beel duidelijk werd 
dat de nieuwe, vanuit de NVB te scheppen, partij, de latere PvdA, toch 
mede een socialistische partij zou blijven. Beel stond voor niet geringe op
gaven: de zuivering van burgemeesters en ambtenaren, het herstel van de 
vertegenwoordigende lichamen, de voorbereiding van de verkiezingen, een 
beperkte grondwetsherziening en de financiële problemen van veel ge
meenten. Begrijpelijk dat de man, die in dit speciale kabinet goed had ge
functioneerd en een slagvaardig bestuurder was gebleken, voor de KVP de 
aangewezen persoon was om een kabinet met socialisten te formeren. Beel 
was dan wel geen echte partijman, hij stond voor zijn katholieke beginse
len. Hoewel Beel met de socialisten sterk van mening verschilde over tal 
van programmapunten - met name inzake de bedrijfsorganisatie -, was hij 
echter realist genoeg om samenwerking met andersdenkenden als de socia
listen te kunnen waarderen. Zeker voor Drees, wiens duidelijke politieke 
stellingname hem geïmponeerd had, had Beel groot respect. Bij de formatie 
van 1946 zou Beel dan ook, zoals in deze paragraaf nog zal worden uiteen
gezet, snel tot zaken met de socialisten komen.

In zijn kabinetsperiode heeft Beel medeverantwoordelijkheid genomen 
voor een eerste militaire actie in Indonesië. Na zijn premierschap, waarin 
hij tevens ruim een jaar minister van Binnenlandse Zaken was, zou Beel 
nogmaals, nu in zijn functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
(1948-1949) als opvolger van de afgedankte Van Mook, een beslissende rol 
spelen bij een tweede militaire actie tegen de Republiek Indonesia. Nadat hij 
zich uit het politiek moeras van de Indonesische kwestie had losgemaakt, 
kon hij zich dan toch eindelijk wijden aan de wetenschap: hij werd hoog
leraar bestuursrecht en bestuurskunde te Nijmegen. In 1951 volgde hij ech
ter de plotseling overleden minister van Binnenlandse Zaken in het kabi- 
net-Drees II, Van Maarseveen, op. Hij behield deze positie in het volgende 
kabinet-Drees III tot zijn benoeming in het driemanschap, dat belast was met
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de oplossing van de gerezen problemen rond het Koninklijk Huis. Nog 
eenmaal zou hij deel uitmaken van een kabinet: namelijk als premier van 
het overgangskabinet dat vervroegde verkiezingen moest uitschrijven, na
dat aan de periode van de brede basiskabinetten en de samenwerking met de 
socialisten in 1958 een (voorlopig) einde was gekomen. Zijn onderbroken 
loopbaan bij de Raad van State zette hij in augustus 1959 voort, nu als 
machtige vice-president. In deze positie en als minister van Staat (1956) zou 
hij nog een belangrijke rol spelen bij enkele kabinetsformaties. Beel was 
zeker geen charismatische, maar wel een sterke persoonlijkheid, die door 
politieke of persoonlijke tegenslagen niet uit het veld was te slaan. Hij be
dreef politiek aan de hand van weloverwogen schema's. Indien de redene
ring goed was, moest ook de daarop gebaseerde politiek goed uitpakken, een 
stelling die Beel bij het oplossen van de kwestie Indonesië in moeilijkheden 
heeft gebracht. Na verloop van tijd waren zijn kennis van zaken en zijn be
sluitvaardigheid - hij hield er van "efkens" in overleg iets te regelen - on
omstreden geworden en was zijn prestige zeer groot. Beel overleed in 1977.7

Wij keren terug naar de formatie in 1946. De meeste dagbladen zagen de 
benoeming van Beel als een toenaderingspoging tot de PvdA, vanwege 
Beels uit zijn ambtsperiode in het vorige kabinet daterende goede relaties 
met de PvdA en het aan hem toegeschreven gezag in die katholieke krin
gen, die gematigde economische hervormingen en een progressief program 
voorstonden.8 Die dagbladen werden vervolgens gevuld met het ritueel ge
pruttel van politici uit KVP en PvdA, die de eisen voor steun aan een kabi
net gingen opschroeven, en met het even rituele gegok van journalisten 
over de afloop van de formatie. Zo zou er in de KVP-Tweede Kamerfractie 
verdeeldheid over een mogelijk samengaan met de PvdA in een kabinet 
zijn gesignaleerd. Wat uitwendig een meerderheid scheen, namelijk KVP 
met PvdA, was inwendig een minderheid, doordat een conservatieve vleu
gel van de KVP de vernieuwingsdrang van het te vormen kabinet kon in
perken, aldus het ARP-gezinde dagblad Trouw. Inderdaad is er vanuit de 
conservatieve hoek van de KVP-Kamerfractie zekere druk op de formatie 
uitgeoefend. Woordvoerder hiervan was de tegelijk met Romme in het be
stuur van de KVP-Tweede Kamerfractie als secretaris gekozen mr. L.G. Kor
tenhorst. Kortenhorst - advocaat, Kamerlid sedert 1925, oud-secretaris van 
de katholieke werkgeversorganisatie en een van de ontwerpers van de 
Stichting van de Arbeid (biografie in Inleiding van hoofdstuk VIII Justitie) - 
heeft een aantal eisen van de KVP bij deze formatie in de openbaarheid ge
bracht, die bij de socialisten enige opschudding teweeg hebben gebracht. Zo 
moesten de portefeuilles van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
van Handel en Industrie in katholieke handen worden gebracht, aldus Kor
tenhorst, die ook minder staatsbemoeiing op alle terreinen bepleitte. Het 
waren eisen waarover Beel en Drees, zoals beschreven is, al lang overeen
stemming hadden bereikt, voordat deze KVP-eisen in de onderhandelingen 
over de vorming van een kabinet zouden worden ingebracht. Voor de 
achterban van Van der Goes van Naters moeten deze KVP-eisen hard zijn
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aangekomen. Men kon zich daar nu een beeld gaan vormen van de conces
sies die door de PvdA bij de medewerking aan de totstandkoming van een 
kabinet zouden moeten worden gedaan.

Om de reacties in goede banen te leiden werd ook in het socialistische 
kamp de publiciteit gezocht om tegendruk bij de formatie te kunnen uit
oefenen en tegelijk de achterban toch geleidelijkaan te verzoenen met het
geen onafwendbaar was: het compromis met de KVP. Binnen de PvdA 
groeide ongetwijfeld, juist ook door acties als die van Kortenhorst, de onge
rustheid over de vraag of de vernieuwing van de maatschappij, zoals die 
door het kabinet Schermerhorn-Drees was ingezet op het terrein van de 
welvaartsverdeling, de economische ordening en de organisatie van het 
onderwijs, alsook de spreiding van de cultuur, in een compromis met de 
KVP zou worden gesmoord. De voorzitter van de PvdA, Koos Vorrink, ver
klaarde echter op een vergadering van een PvdA-afdeling in Almelo op 22 
mei 1946 dat samengaan met de KVP de enige mogelijkheid was: in de op
positie gaan en het werk aan anderen overlaten was volgens hem een krui- 
deniersmentaliteit. Naast reactionairen waren er ook radicalen in de KVP, 
waarmee volgens hem goed te werken viel. Als voorwaarden voor een sa
menwerking met de KVP noemde Vorrink wel: nationalisatie van De Ne- 
derlandsche Bank, verhoging en een goede verdeling van de nationale wel
vaart en een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie naar het ontwerp-Vos. 
Zoals ook Vorrink wist was die laatstgenoemde eis onuitvoerbaar, maar zij 
was wel een signaal voor de PvdA-onderhandelaar om zich in te zetten 
voor een dergelijk PBO-ontwerp. Ook de demissionaire premier Schermer
horn hield betogen ten gunste van een samenwerking met de KVP, mits de 
katholieken hun conservatieve vleugel zouden intomen en kozen voor een 
anti-kapitalistische politiek.9 Het was aan Beel om te trachten de linkervleu
gel bij de PvdA en de rechtervleugel bij de KVP te verzoenen op een pro
gressieve middenkoers, waarvoor naar hij wist in beide partijen een ruime 
meerderheid te vinden was.

Het hiervoor genoemde politieke vlagvertoon had ook sterk te maken 
met de campagnes voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 
woensdag 29 mei 1946. De verkiezingen voor alle vertegenwoordigende 
lichamen werden in 1946 kort na elkaar gehouden, een koppeling die voor 
de Provinciale Staten vanaf de vervroegde Kamerverkiezingen van 1948 is 
verbroken en voor de gemeenteraden door de beperking van de eerste zit
tingsduur tot drie jaar bij voorbaat teniet leek te zijn gedaan. De uitslag van 
de Statenverkiezingen van 29 mei 1946 onderstreepte die van de Kamerver
kiezingen en daarmee de uitgangspunten bij de onderhandelingen over de 
kabinetsformatie. De PvdA boekte bij deze Statenverkiezingen verder ter- 
reinverlies en viel van 28,3% (Kamer) op 25,8% (Staten); de CPN steeg van 
10,5% naar 11,4%, wat het wantrouwen van een deel van de achterban van 
de PvdA jegens een al te gemakkelijke knieval voor de KVP bij de kabinets
formatie kan hebben weerspiegeld. De CPN was van 12 (vóór 1940) op 58 
Statenzetels uitgekomen. De KVP behaalde 31,4% van de stemmen (een 
lichte vooruitgang ten opzichte van de Kamerverkiezingen); de CHU bleef
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stabiel tegenover de vooroorlogse situatie (63 zetels in het gehele land); de 
ARP moest ten opzichte van vóór de oorlog 3 zetels in totaal inleveren, 
waarmee de trend van de Kamerverkiezingen voor deze partij werd ge
volgd; de liberalen stegen iets ten opzichte van vóór de oorlog.10 Het katho
lieke dagblad De Tijd en de liberale NRC concludeerden dat de PvdA door 
deze uitslag een toontje lager moest gaan zingen bij de formatie, waarover 
Trouw zeer verheugd was.11 Beel was zo verstandig te zorgen dat de uitslag 
van de Statenverkiezingen de onderhandelingen niet al te zeer zou belasten 
en de PvdA niet zou worden ingepeperd. Hij voorkwam, zoals hierna zal 
worden beschreven, dat de PvdA voor het dilemma werd geplaatst: mee
gaan in de formatie of de oppositie om de CPN af te troeven. Zonder veel 
gezichtsverlies zouden de twee groeperingen, KVP en PvdA, het dan toch 
eens worden.

De eerste stappen naar een kabinet: formatiemethode en het program- 
ontwerp van Beel

Terstond na zijn opdracht had Beel een gesprek met Schermerhorn, de 
demissionaire premier. Volgens het dagboekverslag van de formateur werd 
niet alleen gesproken over de toestand van het land op dat moment en de 
problemen die het land bedreigden, maar ook over de vraag of er plaats zou 
zijn voor Schermerhorn in een door Beel geleid kabinet. Het onderhoud 
moet vrij fel van toonzetting zijn geweest. Schermerhorn heeft zich op het 
standpunt gesteld dat de verkiezingsuitslag geen désaveu van het beleid van 
zijn kabinet was geweest: de oppositie ter rechterzijde was immers niet ver
sterkt. De KVP had dan ook volgens hem geen reden tot juichen, zoals hij in 
een onderhoud met Drees en Beel op 24 mei 1946 al had betoogd. Schermer
horn is derhalve van mening geweest dat het beleid onder zijn leiding 
moest worden voortgezet. Tegen een eventuele deelname in een door Beel 
geleid kabinet heeft hij bezwaren gehad. Als kabinetsleider was volgens de 
demissionaire premier een internationaal georiënteerde persoon nodig, 
waarvoor hij zichzelf aanbeval. Beel was naar de zienswijze van Schermer
horn te veel op binnenlandse vraagstukken gefixeerd. Onmiddellijk ging 
Beel hier tegenin door te stellen dat in het eerste jaar na de bevrijding door 
het kabinet de binnenlandse aspecten juist waren verwaarloosd: de beteke
nis van een land was immers afhankelijk van de binnenlandse toestand. In 
zijn pleidooi voor zichzelf heeft Schermerhorn verder gewezen op de 
scherpe lijn die door het r.k. episcopaat in zijn kort voor de Kamerverkie
zingen uitgebrachte brief jegens de doorbraak was getrokken. Het daardoor 
mogelijkerwijze uitgelokte anti-papisme kon volgens hem slechts worden 
bedwongen door een bovenpartijdige premier. Beel heeft daartegenover ge
steld dat het anti-papisme slechts bij diegenen leefde, die de groeiende in
vloed van de katholieken met lede ogen aanzagen. Juist binnen de PvdA 
zouden de schaarse katholieken het zeer moeilijk hebben. De PvdA zelf 
moest derhalve tot een standpunt komen inzake de strijd, waarop ook het 
r.k. episcopaat volgens Beel in de kern had gedoeld: voor of tegen de Chris
tus.12
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„T E HOOG G EST U U R D .. . "

Uit: De Groene Amsterdammer 25 mei 1946
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Uit alles bleek dat Schermerhorn als voormalig voorzitter van de Neder
landse Volksbeweging het betreurde dat de partijstrijd de verdeeldheid in 
het land weer had opgeroepen. De uitslag van de verkiezingen had hij "een 
zure zaak" gevonden. De profilering als bovenpartijdige figuur die bij uit
stek geschikt was om naar de geest van de tijd leiding te geven aan het land, 
waartoe ook de PvdA-Kamerfractie hem had aangespoord, heeft Schermer
horn echter al snel tegenover Beel moeten inslikken. Zijn rol leek politiek 
uitgespeeld. Hoewel Beel de personeelsbezetting pas later aan de orde heeft 
gesteld, heeft hij Schermerhorn duidelijk gemaakt dat gezien de uitslag van 
de verkiezingen een zetel voor hem in het kabinet was uitgesloten. Van de 
zijde van de PvdA is later op de uitsluiting van Schermerhorn in de forma
tie nog wel teruggekomen, waarbij vooral Van der Goes er voor gepleit heeft 
dat de continuïteit in het Indië-beleid zou worden gegarandeerd in de per
soon van Schermerhorn, die in die laatste fase van de formatie toch weer 
genoegen wilde nemen met een plaats in het kabinet onder Beel.13 Zoals 
verderop nog zal worden beschreven is toen voor de demissionaire premier 
en voor de PvdA een uitweg gevonden, die voorlopig bevredigde.

In enkele dagen tijds legde Beel het fundament voor een beoogd kabinet: 
een program. Het zoeken van een coalitie aan de hand van een program was 
door Romme bepleit, maar paste ook in de staatsrechtelijke opvattingen van 
Beel. Beel wilde zoals hiervoor in de biografische schets beschreven de be
sluitvaardigheid van de bestuurscolleges van het land verstevigen, aller
eerst die van de gemeenten en provincies, later ook die op landelijk niveau, 
de regering, en de invloed van de vertegenwoordigende lichamen daarop 
toesnijden. Beel was de opvatting toegedaan dat de democratie beter zou 
wortelen, naarmate zou blijken dat een slagvaardig bestuur tegemoet kwam 
aan hetgeen bij de bevolking blijkens de samenstelling en de wensen van de 
vertegenwoordigende lichamen leefde en voor de bevolking nodig was. In 
dit kader paste ook de voorkeur van Beel om het politieke leven de kans te 
geven zich te vernieuwen en zich te doen aanpassen aan de veranderende 
tijden.

Met betrekking tot de versterking van de slagvaardigheid van het lande
lijk bestuur had studie over dit onderwerp voor en onder de oorlog Beel de 
voorkeur doen geven aan de vorming van een zogeheten parlementair ka
binet, waaronder Beel naar de woorden van de toenmalige fractievoorzitter 
van de RKSP in de Tweede Kamer, prof.mr. P.J.M. Aalberse, van 7 novem
ber 1935 verstond een kabinet, voortgekomen uit en steunend op een vaste 
meerderheid in de Staten-Generaal, althans in de Tweede Kamer, waarbij 
een band is van vertrouwen en overeenstemming tussen kabinet en meer
derheid - zo mogelijk schriftelijk vastgelegd -, die de kracht van de regering 
zou versterken en het verantwoordelijkheidsgevoel in de meerderheid zou 
verhogen. Zo werd een krachtig regeringsbeleid gepaard aan een rechtmatige 
volksinvloed. Deze parlementaire methode was toegepast bij de formaties 
van 1918, 1922 en 1925 en had geleid tot kabinetten die op een regeerakkoord 
berustten, al kon niet worden ontkend dat deze regeerakkoorden kabinets-
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crises als in 1923 (Vlootwet) en 1925 (Vaticaan-kwestie) niet hadden kunnen 
voorkomen. Het is immers onmogelijk in een regeerakkoord alles te voor
zien, terwijl ook de bij de formatie betrokken fracties in de Tweede Kamer 
zich alleen kunnen binden op de intenties van het beleid; de concrete in
houd van het beleid moet worden afgewacht. Aan de andere kant is het 
voor een regering, gevormd op basis van een coalitie van verschillende po
litieke groeperingen, een steun zich verzekerd te weten van een politiek 
draagvlak in het parlement voor de hoofdlijnen van het beleid. De voorde
len van de parlementaire methode winnen het dan ook vaak van de nade
len. Beel moet zich hiervan bewust geweest zijn en het loslaten van de par
lementaire formatiemethode én de onmogelijkheid met de socialisten 
samen te werken vóór de oorlog hebben gerekend onder de oorzaken van de 
veelal geringe slagvaardigheid van de kabinetten in het tijdvak tussen de 
twee wereldoorlogen. De onvrede in katholieke kring over de politieke con
stellatie in de jaren '30 moet ook Beel niet onberoerd hebben gelaten; zijn 
toetreding tot de NVB kan er op worden teruggevoerd. Begrijpelijk dat hij 
bij de formatie in 1946 de parlementaire methode, die ook paste in zijn 
voorkeur politiek op basis van een wetenschappelijke analyse te bedrijven, 
wilde volgen en tegelijk wilde losbreken uit het vooroorlogse dogma van de 
christelijke (-liberale) samenwerking. De KVP kreeg hierdoor veel meer 
armslag en een basis van waaruit veel beter aan de vormgeving van de 
maatschappij, naar katholiek model, vooral op sociaal-economisch terrein, 
kon worden gewerkt dan de RKSP in de extra-parlementaire kabinetten van 
het interbellum. Op de discussie in het parlement over de pretentie van Beel 
hiermee een geheel "Nieuw Bestand" in de Nederlandse politiek te hebben 
gecreëerd, zal nog worden teruggekomen.

Beel heeft er naar gestreefd voor een op schrift gesteld program op zijn 
minst steun te verkrijgen van de fracties van KVP en PvdA in de Tweede 
Kamer. Romme en Beel waren het er over eens dat een progressief - dat wil
de zeggen maatschappelijk vernieuwend en sociaal van karakter - program 
moest worden opgesteld. Het was dan logisch het program te oriënteren op 
de twee grote, zich progressief noemende politieke groeperingen, die samen 
over een ruime meerderheid in de beide Kamers van de Staten-Generaal 
beschikten. De voorzitters van de fracties van de KVP en PvdA in de Twee
de Kamer werden daarom in staat gesteld in een vroeg stadium hun voor
stellen ten aanzien van het program ter tafel te brengen. De voorzitters van 
de fracties van ARP, CHU en PvdV in de Tweede Kamer daarentegen heb
ben het tussen Beel, Romme en Van der Goes besproken program voorge
legd gekregen als een eindbod, dat nog slechts op niet-essentiële onderdelen 
kon worden gewijzigd. De voorzitters van de Kamerfracties van de CPN en 
SGP werden bij deze formatieronde niet betrokken. De uitsluiting van de 
anti-Roomse en anti-rode SGP was, gelet op de ideologische en programma
tische uitgangspunten van deze kleine groepering, vanzelfsprekend; de CPN 
werd door Beel, zoals hij later tegenover de Tweede Kamer verantwoordde, 
als een niet-betrouwbare bondgenoot in welk democratisch bestuurslichaam 
dan ook beschouwd en derhalve van elk overleg uitgesloten. Beel moet
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hierbij ongetwijfeld hebben gedacht aan de stakingsacties van de EVC in de 
periode 1945-1946, die door de CPN waren verdedigd. Veel was de CPN in 
wezen niet te verwijten. De methode-Beel in dit deel van de formatie was 
helder. De formateur, die nu eenmaal gesteld was op goed doordachte sche
ma’s, heeft allereerst conform de formatieopdracht zich verzekerd van een 
parlementaire meerderheid in de Tweede Kamer voor een (vooruitstre
vend) kabinet en daartoe een basis voor samenwerking tussen KVP en 
PvdA willen leggen. Pas in tweede instantie heeft Beel de mogelijkheid voor 
verbreding van de kabinetsbasis geopend, zonder evenwel de bereikte over
eenstemming tussen KVP en PvdA in gevaar te brengen. Het was een con
sequente methode, die Beel echter bij de debatten over de regeringsverkla
ring de nodige kritiek van de woordvoerders van de fracties van de ARP, 
CHU en PvdV in de Tweede Kamer zou opleveren. De door Beel bij deze 
formatie gehanteerde methode had immers deze drie fracties in een tweede- 
rangs-positie geplaatst.

Nadat de geraadpleegde voorzitters van de fracties van de ARP, CHU en 
PvdV in de Tweede Kamer hadden laten weten tegen het program op ver
schillende belangrijke punten bezwaar te moeten inbrengen en daarmee 
zichzelf volgens de methode-Beel hadden uitgeschakeld, heeft de formateur 
het program nog in overleg met de voorzitters van de fracties van KVP en 
PvdA in de Tweede Kamer bijgesteld en op 17 juni 1946 een eindversie 
vastgesteld. Deze versie is tenslotte aan de fracties van KVP en PvdA in de 
Tweede Kamer voorgelegd. Dat deze fracties met dit program akkoord zijn 
gegaan is niet als in 1922 en 1925 precies schriftelijk vastgelegd. De instem
ming van de fracties met de toetreding van personen uit de partijen, waar
mee zij verbonden waren, en met de regeringsverklaring en Troonrede, ge
baseerd op dit program, kon uiteraard worden gezien als een bevestiging 
van de overeenkomst tussen de fracties en de formateur over het program. 
Het kabinet is derhalve langs strikt parlementaire weg gevormd. Wel wei
gerde de formateur om met de fracties nader overleg te plegen over de per
sonen der toekomstige ministers. Slechts konden namen worden gesugge
reerd.14

Op 31 mei 1946 was Beel gereed met het eerste ontwerp van een "Proeve 
van een regeringsprogram-1946", waarvan de titel was ontleend aan een no
titie van Romme, gedateerd op 28 mei 1946, getiteld "Proeve van een mini
mum Regeringsprogram-1946". Het altijd nog omvangrijke urgentiepro- 
gram-1946 van de KVP, dat naar Romme als oud-voorzitter van de pro- 
gramcommissie van deze partij maar al te goed wist, was opgezet om binnen 
de volkspartij zoveel mogelijk groepen te kunnen binden, moest immers in 
een verkorte versie op basis van politieke prioriteiten voor dat moment 
worden gegoten. Romme heeft voor deze versie, die een tamelijk rommelig 
geheel opleverde, ook kunnen steunen op notities die hem van verschil
lende kanten werden aangereikt. Daaronder was een notitie van Korten
horst van 19 mei 1946, waarin deze als lid van de Kamerfractie van de KVP 
de "nieuweling" Romme heeft getracht wegwijs te maken. Het lijstje van 
Kortenhorst, dat een keuze bevatte van punten uit het urgentieprogram van
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de KVP van 1946, is terug te vinden in de opsomming van Romme, waarbij 
Romme wat meer gedetailleerd te werk ging, zoals in de uitwerking van de 
gedachte om het sociale beleid van Drees voort te zetten onder inschakeling 
van de organen van het bedrijfsleven en in de schets van onderwerpen 
voor een commissie tot herziening van de Grondwet. Romme heeft van 
Kortenhorst niet o ver genomen de suggestie om de bijzondere rechtspleging 
snel te liquideren door amnestie voor de lichte gevallen en "zuivering van 
de zuivering" in te voeren, terwijl hij ook de door Kortenhorst verlangde 
economische unie met België en Luxemburg kennelijk geen hoge prioriteit 
toekende.

Het minimumprogram van Romme, dat voor Beel model heeft gestaan 
bij zijn opzet van een Proeve van een regeringsprogram, kende een pre-am- 
bule omtrent de christelijke grondslag van de Nederlandse gemeenschap, 
zomede artikelen omtrent de tijdelijkheid van het op dat moment noodza
kelijke overheidsingrijpen, de noodzaak tot sanering van de staatsfinanciën 
(ook bij Kortenhorst, nader aan te duiden als: K ), de motie-Van Poll als uit
gangspunt voor het Indië-beleid (K.), een voorstel om tot verbod van sta
king en uitsluiting te komen (K ), een lijst van wensen op sociaal-econo- 
misch gebied, de instelling van een commissie tot herziening van de 
Grondwet (K.), annexatie van Duits grondgebied (K ), een serie zogeheten 
katholieke wensen zoals de bestrijding van de echtscheiding bij onderling 
goedvinden en van de propaganda voor geboortebeperkende middelen 
(neo-malthusianisme), publiekrechtelijke organisatie van het culturele-so- 
ciale leven, bevordering van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, 
verwerkelijking van het beginsel van de onderwijsgelijkstelling op het ter
rein van het Hoger Onderwijs (in beginsel ook bij K.), afschaffing van de 
functie van minister-president ter bevordering van de zuiverheid van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. In de lijst van wensen op sociaal-econo- 
misch gebied had Romme opgenomen: een autonome PBO (K ), zorg voor 
de werkgelegenheid, ouderdomsvoorziening via bedrijfspensioenfondsen 
én staatsbijdrage, uitbreiding van de sociale verzekeringen via de PBO-orga- 
nen, economische medezeggenschap, verplichte wachtgeld- en werkloos
heidsverzekering, wettelijke regeling van het ontslag, inkomens- en wo- 
ningpolitiek naar gezinsbehoefte (K ), socialisatie van De Nederlandsche 
Bank en van andere sectoren na een daartoe strekkend onderzoek, toezicht 
van bank-kartel-concernwezen, bevordering economisch verantwoord klein 
boeren- en tuindersbedrijf, bescherming van de kleine middenstand, bevor
dering bezitsvorming. De commissie tot herziening van de Grondwet zou 
volgens Romme de herziening van het processieverbod, de verlaging van 
de kiesgerechtigde leeftijd, uitbreiding en regeling van de grondrechten en 
invoering van een rechtsregeling voor het toezicht op staatkundige vereni
gingen moeten overwegen.15

Beel heeft bewust gekozen voor de titel: "Proeve van een regeringspro- 
gram-1946". Het was immers nog slechts een Proeve, omdat formeel het 
nieuwe kabinet het regeringsprogram diende vast te stellen. Beel heeft voor 
zijn Proeve niet gezocht naar een program, dat de grootste gemene deler zou
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zijn van de programma's van de KVP en PvdA. Zeker wilde Beel geen pro
gram opstellen dat zou trachten vijf opvattingen - die van KVP, PvdA, ARP, 
CHU en PvdV - onder één noemer te brengen. Daarvoor liepen de menin
gen in belangrijke beleidsvragen te zeer uiteen. Evenmin heeft de formateur 
gezocht naar een samenvatting van onderhandelingsthema's, waarover 
compromissen zouden moeten worden gesloten. Het alternatief werd een 
eigen program, dat in grote lijnen het persoonlijk inzicht van Beel weergaf 
in wat er in de komende regeringsperiode in Nederland moest gebeuren en 
waarbij een aantal concrete punten, grotendeels ontleend aan de urgentie
programma's van KVP en PvdA en vervolgens aan het program-Romme 
en het commentaar van Van der Goes op het eerste werkstuk, werden opge
nomen, voorzover deze het gestelde doel zouden helpen bevorderen. Het 
geheel werd in een zeer systematisch opgezet programontwerp onderge
bracht naar een typisch Beel-procédé.

Dit eigen program werd gedragen door twee hoofdthema’s: voorop stond 
het onderstrepen van de christelijke normen en waarden, gevolgd door de 
voortgang met de maatschappelijke vernieuwing onder het tegengaan van 
staatssocialistische denkbeelden. De preambule en de eerste paragraaf over 
de versterking van de geestelijke en zedelijke grondslagen van de Neder
landse gemeenschap bevatten de denkbeelden van Beel over het eerste the
ma. Dit deel van zijn program was naar de opzet ontleend aan het program- 
Romme (idee voor een preambule), naar de inhoud overgenomen uit de 
eerste paragraaf van het urgentieprogram van de KVP. Deze paragraaf was 
op zijn beurt blijkens de inhoud sterk beïnvloed door het herderlijk schrij
ven van het rooms-katholieke episcopaat van 1 september 1945, gewijd aan 
de godsdienstige en zedelijke toestand sedert de bevrijding, alsmede aan de 
middelen, welke zouden moeten worden aangewend om hierin verbetering 
te brengen. De bisschoppen hadden opgeroepen tot een geestelijk reveil en 
bestrijding van de wereldse en heidense geest in het leven. De geestelijke 
chaos, tot uiting gekomen in de woekering van de echtscheidingen, in be
smette lectuur, in "als wij goed zijn ingelicht" zwoele en gevaarlijke films 
en in onzedige kleding, moest gekeerd worden. Dit op het bisschoppelijk 
vermaan geënte deel van het urgentieprogram van de KVP, die immers 
krachtens het Algemeen Staatkundig Program zich tot doel stelde het al
gemeen welzijn van het Nederlandse volk te bevorderen op de grondslag 
van de zedelijke normen - "gelegen in de natuurlijke orde en de Goddelijke 
Openbaring" - zoals die door het kerkelijk leergezag werden verklaard, was 
door Beel in de preambule en in de paragraaf over de versterking van de 
geestelijke en zedelijke grondslagen van ons volksleven verwerkt.16

Hier zij aangetekend dat er na de oorlog niet alleen bij de katholieken, 
maar in het hele politieke spectrum tot en met de communisten bezorgd
heid bestond over de morele oorlogsschade die het land had opgelopen. In 
het confessionele kamp ergerden de katholieken zich het meest nadrukke
lijk over de aantasting van de goede zeden, zoals tot uiting gekomen in de 
sexuele losbandigheid (de "verkering" van Nederlandse meisjes met ge
allieerde militairen; de drastische toename van het aantal ongehuwde moe-
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ders), in het sterk toegenomen aantal aanvragen tot echtscheiding - uiter
aard in het eerste na-oorlogse jaar mede door gevangenschap of onderduik - 
in de voorkeur van met name de jeugd voor vermaak en consumptie in 
plaats van zuinigheid te betrachten met het oog op toekomstige gezinsvor
ming, in de zwarte handel die de jeugd corrumpeerde en geld verschafte 
voor vermaak, kortom in de anarchie van diegenen die zich niet wilden 
voegen in de leiding op moreel, politiek en sociaal terrein. Niet alleen de 
katholieken hielden diegenen die wilden breken met de Nederlandse tradi
ties - het doorbraakstreven op allerlei gebied - en met de saamhorigheid bij 
de wederopbouw, die door de EVC-stakingen in 1945-1946 doorbroken was, 
schuldig aan het voortwoekeren van deze kwalen. Ook in het protestants- 
christelijke kamp en bij niet-confessionelen werden, zij het met minder 
klem, dezelfde morele opvattingen gekoesterd als bij de KVP ten aanzien 
van bovengenoemde uitwassen. Klachten over een onmaatschappelijk en 
arbeidsschuw deel van de jeugd, getekend als die was door de ervaringen 
van de oorlog en de bevrijdingstijd, werden ook in De Waarheid geuit. Hoe 
de dienstbaarheid jegens de gemeenschap en de voor de wederopbouw 
noodzakelijke mentaliteit moest worden hersteld, daarover verschilden de 
meningen zoals hiervoor in de adviezen aan de Koningin tot uiting is ge
komen. Blijkens zijn program en zijn daarop ook in het openbaar gegeven 
toelichting streefde Beel er naar de morele oorlogsschade in te dammen en 
de arbeidsmoraal ten behoeve van de wederopbouw te bevorderen door res
tauratie en vernieuwing. Restauratie van de vertrouwde normen en waar
den, alsook van de instellingen die deze normen en waarden vertegen
woordigden en uitdroegen. Begrijpelijk dat Beel vond dat de traditionele 
groeperingen, vanwaaruit de bevolking was geleid, zich ten volle moesten 
kunnen ontplooien (rechtsherstel zendgemachtigden, zorg voor en uitbrei
ding van het bijzonder onderwijs en jeugdzorg). Daarnaast moest die ver
nieuwing worden nagestreefd, die de bevolking - zoals die in de oorlogstijd 
was ervaren - tot saamhorigheid kon smeden. Maakte het zedelijk appèl om 
het verval van de religie (preambule van het program-Beel) en de zeden 
alsook het materialisme te keren de indruk toch vooral gericht te zijn op 
disciplinering van de brede lagen van de bevolking, niet ontkend kan wor
den dat Beel tegelijkertijd zocht naar wegen diezelfde brede lagen in een 
nieuwe gemeenschap te verankeren, met name door de maatschappelijke 
vernieuwing voort te zetten.17

De maatschappelijke vernieuwing, het tweede thema van het program- 
Beel, was vooral terug te vinden in de paragraaf over de opbouw van het 
maatschappelijk leven. Kern hiervan was de bestrijding van staatssocialisti
sche denkbeelden, die de burger volgens Beel tot ondergeschikten en niet tot 
deelgenoten in de staat zouden maken. Beel had zich namelijk zo geërgerd 
over de denkbeelden van zijn socialistische collega Vos in het kabinet- 
Schermerhorn-Drees over de opbouw van een publiekrechtelijke bedrijfsor
ganisatie (PBO) die hij in strijd achtte met zijn conclusies uit zijn ambtelijk 
werk en uit zijn studie, dat hij overwogen had als minister af te treden. Hij 
was het volstrekt eens met zijn partij dat toetreding van de katholieken tot
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een kabinet met socialisten alleen dan doorgang kon vinden, indien de 
bedrijfsorganen in een dergelijke PBO geen staatsorganen zouden zijn. Ver
der had Beel zijn program op hoofdpunten van beleid georiënteerd op basis 
van programvergelijking van de stellingen van de grootste partijen, onder 
toevoeging van enkele punten uit het program-Romme en van eigen denk
beelden. Aan het program-Romme werd de lijst van tamelijk progressieve 
programpunten op sociaal-economisch gebied, die gelding heeft gehouden 
tot in de eindversie van de Proeve, ontleend. Van andere punten van deze 
notitie van Romme moesten de scherpe kantjes worden afgeschaafd, voor
dat Beel de suggesties van Romme kon overnemen, zoals inzake de bestrij
ding van de "communistische onrustwekkerij in den lande, waartoe de 
Eenheids vakcentrale thans wordt gehanteerd" om de mogelijkheid van een 
stakings- en uitsluitingsverbod in te leiden, en inzake de annexatie van 
Duits grondgebied, die "voor een minimale welvaart van het door de oorlog 
en bezetting berooide land onmisbaar en daarom eis van rechtvaardigheid" 
zou zijn. Elders in dit boek zal worden beschreven dat Romme een hard
nekkige persoonlijke voorkeur voor ruime annexatie van Duits grondge
bied heeft gehouden, maar zich heeft neergelegd bij het kabinetscompromis 
zoals dat in het najaar van 1946 aan het parlement in besloten zittingen is 
bekend gemaakt (zie hoofdstuk II, par. III.l.c). De eigen denkbeelden van 
Beel in dit deel van zijn program hadden vooral betrekking op de organisa
tie van het staatkundig leven, waarin onder meer aandacht werd besteed 
aan de zelfwerkzaamheid van de territoriale corporaties (gemeenten, pro
vincies), aan de noodzaak de administratieve rechtspraak te regelen en aan 
de algehele herziening van de Grondwet.

De Indië-paragraaf viel eigenlijk buiten dit systeem. In wezen is deze pa
ragraaf in de eerste fase weinig meer geweest dan een opsomming van en
kele grondlijnen: de 7-december-1942-redevoering (coördinatie rijksdelen in 
één rijksverband), het regeringsbeleid zoals geamendeerd in de motie-Van 
Poll, de bijeenroeping van een rijksconferentie, waaraan onder zekere voor
waarden (erkenning rijkseenheid) ook de Republiek zou kunnen deelne
men, en de aanvaarding van de situatie van dat moment als feitelijkheid. 
Beel kon voor dit deel van de Proeve niet terugvallen op duidelijke formu
leringen in de urgentieprogramma's van KVP en PvdA. Toch ging het hier 
om een van de zwaarste hypotheken die uit de vorige kabinetsperiode op de 
verkiezingen en de kabinetsformatie was gelegd. Het optreden van een 
extra-parlementair kabinet in de kwestie-Indonesië, waarbij inbegrepen het 
contact met de republikeinen en de onderhandelingen op De Hoge Veluwe, 
moest achteraf door een gekozen parlement worden gelegitimeerd, waar
voor een nieuw parlementair kabinet een weg moest zien te vinden. Begrij
pelijk dat Beel er veel aan gelegen was bij voorbaat deze gevaarlijke mijn 
onder zijn beoogd kabinet onschadelijk te maken door enerzijds met de 
nodige ingebouwde ruimte een beleid voor de kwestie-Indonesië te formu
leren dat zeker de steun kon krijgen van KVP en PvdA en anderzijds zich
zelf duidelijkheid te verschaffen over een zaak die hij tot dan toe slechts als 
kabinetslid in de periode 1945-1946 had gevolgd, zoals door het inwinnen
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van informatie bij enkele Nederlandse diplomaten in Londen. Vanaf het 
begin heeft Beel daarom vastgelegd dat de te volgen gedragslijn inzake de 
kwestie-Indonesië afhankelijk zou zijn van het gedrag van de tegenstanders. 
Zoals iedere betrokkene bij het opstellen van dit program wist, ging het bij 
het Indië-beleid immers om het toekomstig te voeren beleid aan de hand 
van de reacties van de Republiek op de reeds ingediende Nederlandse voor
stellen en van de naleving door de Republiek van mogelijke overeenkom
sten. Dat beleid was niet in formuleringen te vangen, al konden grenzen 
worden aangegeven waarbinnen het beleid had te blijven. De vraag was wel 
of daarbij kon worden teruggegrepen op het beleid van het vorige kabinet, 
dat in de Voorlopige Staten-Generaal slechts onder de nodige condities 
(motie-Van Poll) was aanvaard door KVP, PvdA en CPN. Zeker was dat de 
protestants-christelijke en liberale groeperingen zonder meer gekant waren 
tegen het voortzetten, zij het met door de KVP gewenste strakkere accenten 
op rijkseenheid en herstel van orde en (Nederlands) gezag (motie-Van Poll), 
van de lijn van het kabinet-Schermerhorn-Drees. ARP, CHU en PvdV wa
ren er juist tegen de situatie van dat moment als feitelijkheid te aanvaarden, 
al meenden ook deze politieke groeperingen naar nieuwe verhoudingen 
binnen en met de overzeese gebieden te moeten streven. Beel wist derhalve 
dat de formulering van de Indië-paragraaf in het program wel eens, met 
enkele kernpunten van de sociaal-economische sector, zou kunnen beslis
sen over de vraag of de beoogde rooms-rode kern van het kabinet zou kun
nen worden uitgebreid met andere politieke steun.

Bij het opstellen van het program en het bestuderen van de verschillende 
partijprogramma’s moet Beel al tot de conclusie zijn gekomen dat de pro
grams van de protestants-christelijke partijen en van de liberalen inzake 
Indië en de sociaal-economische maatregelen medewerking van deze groe
peringen als zodanig aan een kabinet, waarvan de overeenstemming tussen 
KVP en PvdA over hoofdlijnen van het te voeren beleid de kern zou uit
maken, uitsloot, tenzij deze partijen hun formuleringen op deze terreinen 
zouden inslikken. Iets anders was de medewerking van geestverwanten van 
deze politieke richtingen op persoonlijke titel aan een progressief kabinet, 
waarbij zou worden aangeknoopt bij het zeer recente verleden, namelijk bij 
de formatie van het (nood-) kabinet-De Geer (met socialisten) in 1939, toen 
de anti-revolutionair Gerbrandy zijn eigen partij tartte en toetrad tot het ka
binet, en bij de formatie van het kabinet Schermerhorn-Drees in 1945. Bij 
deze laatstgenoemde formatie kon de anti-revolutionair Meynen voor Oor
log worden aangetrokken, terwijl de ARP-Tweede Kamerfractie zich had ge
distantieerd van het te vormen kabinet en met name van de wijze waarop 
dit kabinet het herstel van het politieke leven wilde doorvoeren. Zoals al 
opgemerkt heeft Beel het program, zoals dat in eerste aanleg door de KVP- 
en PvdA-Kamerfracties was becommentarieerd, voorgelegd aan de Kamer
fracties van ARP, CHU en PvdV. Deze raadpleging had, gelet op de onmo
gelijkheid voor deze fracties zwaarwegende amenderingen op dit program 
in te brengen, meer een formeel karakter teneinde de mogelijkheid voor 
een verbreding van de beoogde kabinetsbasis te hebben afgetast. Wél heeft
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Beel in deze formatiefase in de richting van de CHU en misschien de PvdV 
gesondeerd of men er bezwaar tegen zou hebben dat geestverwanten op per
soonlijke titel zouden toetreden tot het te vormen kabinet. Dat betekende 
dat Beel de mogelijkheid heeft open gehouden van een hybride kabinet: 
parlementair, (binding tussen het merendeel van het kabinet en de KVP- en 
PvdA-fracties) en extra-parlementair (minderheid van kabinet dat op per
soonlijke titel deel zou nemen aan het kabinet, zij het wel - in tegenstelling 
tot partijlozen - geestverwant met bepaalde stromingen in het parlement). 
Het is mogelijk dat Beel in zijn opzet de partijlozen - bijvoorbeeld de minis
ter van Buitenlandse Zaken - liever vervangen zag door een dergelijke 
groepering van personen die door geestverwantschap met bepaalde politieke 
stromingen de steun voor het kabinetsbeleid mogelijkerwijze konden ver
breden. Toen de partijloze minister van Openbare Werken en Wederop
bouw, dr. ir. J.A. Ringers na enkele maanden in verband met de regerings- 
politiek inzake Indië aftrad en Beels aandacht door de burgemeester van 
Arnhem en vice-voorzitter van de KVP, Chr. Matser, werd gevestigd op een 
mogelijke opvolger van Ringers in de persoon van AKU-functionaris dr.ir. 
J.A. Engel, die lid was van de gemeenteraad van Arnhem voor de FvdV, 
was dit voor Beel geen punt, te meer daar bleek dat de kandidaat inzake de 
kwestie-Indonesië een veel genuanceerder standpunt innam dan zijn partij. 
Uiteindelijk heeft deze kandidaat zich onder druk van zijn politieke groe
pering teruggetrokken. De mogelijkheid tot een bijzondere verbreding van 
het kabinet, die tegemoet had kunnen komen aan de daaromtrent in de 
KVP-Tweede Kamerfractie bestaande wens, was hiermee verkeken. De Ne
derlandse pers heeft van deze affaire lucht gekregen en het publiek correct 
op de hoogte gesteld.18

De onderhandelingen tussen katholieken en socialisten over de basis van 
een kabinet

In het kader van zijn opzet allereerst over een program overeenstem
ming te bereiken met de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer 
pleegde Beel op diezelfde 31 mei 1946 overleg met Romme over zijn pro- 
gramontwerp. In grote lijn kon de formateur met Romme - aan wie in het 
verdere verloop van de onderhandelingen over het program steeds de wij
zigingen werden voorgelegd en verslag werd uitgebracht van de gevoerde 
besprekingen en onderhandelingen met de andere coalitiekandidaten - 
overeenstemming bereiken, zij het dat over Indië en de bedrijfsorganisatie 
nader overleg nodig was. Dit overleg is gevoerd naar aanleiding van de 
voorstellen op deze terreinen van de PvdA.

Nog voordat Beel met de PvdA-onderhandelaar, de fractieleider in de 
Tweede Kamer Van der Goes, ging praten, startte Beel een serie besprekin
gen met enkele specialisten, teneinde de inhoud van enkele gedeelten van 
het ontwerp-program te kunnen toetsen. Op 2 juni had Beel een gesprek 
met de Indische specialist van de KVP-Tweede Kamerfractie, M.J.M. van 
Poll, enkele maanden later lid van de Commissie-Generaal voor Neder- 
lands-Indië. Hoewel Van Poll als commissaris-generaal zich uiteindelijk
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gewonnen zou geven voor het in zijn eigen partij veel omstreden akkoord 
(Linggadjati) met de republikeinen in Indonesië, stond hij bij de formatie 
nog te boek als een scherp criticus van het regeringsbeleid inzake Neder- 
lands-Indië in het eerste na-oorlogse jaar. In de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk is gerefereerd aan de initiatieven van het Kamerlid Van Poll de 
parlementaire controle op het Indië-beleid te verbeteren en grenzen aan te 
geven, waarbinnen het beleid zich had te bewegen. Geen wonder dat Beel 
met Van Poll de Indië-paragraaf in het eerste ontwerp voor de zogeheten 
Proeve van een regeringsprogram heeft besproken en met dit Kamerlid het 
gehele probleem Indonesië met al zijn aspecten heeft doorgenomen. Beel en 
Van Poll waren het er over eens dat zo spoedig mogelijk een rijksconferen
tie moest worden bijeen geroepen en aan de Republiek Indonesia geen te 
grote waarde moest worden toegekend. Achter de Republiek, aldus Van Poll, 
stond slechts een zeer klein percentage van de inheemse bevolking. De vrij
lating en evacuatie van de nog geïnterneerde personen in republikeins ge
bied - over de reden waarom Nederland tot dan toe geen zeggenschap had 
gehad over eigen territoir wordt elders verhaald (hoofdstuk XIV. B. Inlei
ding) - diende vooraf te gaan aan welke regeling met de Republiek Indonesia 
dan ook.

Evenzo heeft Beel met het hoofd van het directoraat-generaal voor de 
Bijzondere Rechtspleging (DGBR) van het ministerie van Justitie, mr. 
B.I.A.A. Ter Veer, gesproken over de vraag in hoeverre het mogelijk was 
om vóór 1 januari 1947 de lichte gevallen onder de politieke deliquenten 
vrij te laten. Beel had dan wel een notitie hierover van het DGBR gevolgd, 
maar hij was er niet zeker van of dit punt, dat hij had voorzien als onder
deel van het regeerprogram ter oplossing van de slepende zaak van de 
Bijzondere Rechtspleging, wel uitvoerbaar was. Ter Veer heeft de formateur 
op dit punt een vrij optimistisch antwoord gegeven. Met de demissionaire 
minister van Buitenlandse Zaken, dr. J.H. van Roijen, had Beel een onder
houd over de uiterst simpele buitenlandse paragraaf in de ontwerp-Proeve. 
Aldus kon de tijd voornamelijk worden besteed aan de kandidatuur voor 
Buitenlandse Zaken in het te vormen kabinet. Van Roijen zelf was vanwege 
zijn gezondheidstoestand voor dit ambt niet langer beschikbaar, zodat enke
le namen werden genoemd. Van Roijen beval in dit verband Schermer
horn, de oud-G.G. van Indië Van Starkenborgh, de oud-minister van Bui
tenlandse Zaken dr. E.N. van Kleffens en enkele diplomaten aan. De ge
sprekspartners concludeerden dat in vrijwel alle gevallen de kandidaten 
niet geheel geschikt of niet beschikbaar zouden zijn, zodat de invulling van 
Buitenlandse Zaken voor Beel er niet gemakkelijker op zou worden. 19

Nadat Beel via Romme formeel in kennis was gesteld van het oordeel 
van de KVP-Tweede Kamerfractie over het ontwerp-program, op grond 
waarvan de formateur in het program aandacht had besteed aan de kwestie 
van het sluiten van het kerkelijk huwelijk voor het burgerlijk huwelijk en 
aan de herziening van de bezoldiging van het overheidspersoneel - met na
me van het onderwijzend personeel -, volgde op 3 juni 1946 een eerste 
onderhoud met de onderhandelaar van de PvdA-Tweede Kamerfractie, Van
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der Goes van Naters. Laatstgenoemde liet in zijn onderhandelingstaktiek 
duidelijk blijken te willen accepteren, dat de PvdA een nederlaag bij de ver
kiezingen had geleden. Van der Goes was er derhalve op uit het onderhan- 
delingsklimaat zo vriendelijk mogelijk te houden, waarvoor hij de eisen die 
door de PvdA-leiding voor het voetlicht van de publiciteit waren geformu
leerd tot de juiste proporties terugbracht. Van der Goes heeft zich gehouden 
aan de lijn die hij op het oprichtingscongres van zijn partij van zijn partij in 
februari 1946 zelf had verkondigd: bij de opstelling van een program moest 
de overwonnen partij zich richten naar de wensen van de winnaar van de 
verkiezingen. Zijn taktiek kwam er op neer om de KVP juist op voor de 
katholieken gevoelige punten zoals de zorg om de goede zeden, het bijzon
der hoger onderwijs en de PBO tegemoet te komen - waarmee hij overigens 
ook het doorbraakkarakter van zijn eigen partij kon onderstrepen - en op 
voor de socialisten gevoelige punten zelf compromisteksten, die nog net 
door de katholieke beugel konden, aan te dragen. Dank zij ook de soepele 
instelling van Beel, daarin gesteund door Romme, gelukte het aldus over
eenstemming op belangrijke punten te bereiken.

In deze onderhandelingstaktiek van Van der Goes paste het om in dit 
eerste onderhoud met de formateur te laten weten dat hij bij eerste lezing 
van de Proeve (in derde ontwerp) al had geconcludeerd dat het programont- 
werp grondslag kon zijn voor het bereiken van overeenstemming, al was 
volgens hem overleg op enkele punten nog noodzakelijk. Daarmee gaf Van 
der Goes aan dat hij waardering had voor de tamelijk verzoenend geformu
leerde Proeve en van zijn kant wilde meewerken aan een akkoord, maar dat 
de PvdA-Kamerfractie wel de nodige amenderingen zou willen voorstellen. 
Van der Goes liet Beel zelfs weten zo op het eerste gezicht meer moeilijk
heden te verwachten over de personen dan over het program, hetgeen niet 
zou uitkomen: over het program zou nogal wat strijd worden geleverd, ter
wijl de personenkwestie gegeven de verdeling van de ministerszetels over 
de partijen, op de bepaling van een positie voor de demissionaire premier 
na, nauwelijks problemen opleverde. Vooruitlopend op de nadere visie van 
zijn fractie op het programontwerp, wilde Van der Goes wel enkele typische 
katholieke punten van commentaar voorzien. Zo verzekerde Van der Goes 
Beel steun bij de bestrijding van de morele oorlogsschade mits de vrijheid 
van andersdenkenden niet in de verdrukking kwam. Bij typisch katholieke 
punten, die met deze oorlogsschade niets te maken hadden, kwam de erva
ring van Van der Goes, opgegroeid in een overwegend katholieke stad (Nij
megen) en met enkele jaren praktijkervaring als advocaat in een vrijwel ge
heel katholieke stad (Heerlen), van pas: hij wist dat er in het katholieke 
volksdeel ergernis bestond over een aantal zaken als het processieverbod en 
de verplichting het burgerlijk huwelijk vóór het kerkelijk huwelijk te doen 
plaats vinden. Door hiervoor begrip te tonen, hoopte Van der Goes kenne
lijk Beel over te halen enkele socialistische gevoeligheden te ontzien.

Van der Goes' commentaar gold allereerst de preambule op het program, 
die immers - ontleend aan het ontwerp-Romme - het Christendom als 
grondslag van de Nederlandse samenleving noemde. De PvdA-fractievoor-
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zitter had zeker geen bezwaar tegen een principiële preambule, maar wenste 
wel ruimte voor diegenen die zich niet in het Christendom en wél in het 
humanisme konden vinden. Beel is uiteindelijk, zoals nog in de themati
sche analyse van de uiteindelijke Proeve zal worden uiteengezet, met een 
door Van der Goes aangereikte formule akkoord gegaan, waarbij het over
wicht van christelijke normen toch werd verondersteld. De fractie van de 
PvdA in de Tweede Kamer heeft hier niet al te zwaar aan getild.

De bevordering van de zondagsrust met het oog op de mogelijkheid van 
de zondagsheiliging was in dit eerste onderhoud tussen Beel en Van der 
Goes eveneens een punt van discussie. Zoals nog verderop nader zal wor
den beschreven (par.III.b.1) wenste Beel de voetsporen te drukken van een 
katholieke voorganger als minister van Binnenlandse Zaken die in 1920 had 
getracht de sterk verouderde Zondagswet aan te passen aan de tijdspassering 
van zeer velen op de zondag, conform het KVP-program. Beel moet er daar
bij op gerekend hebben dat de doorbraakpartij, die de PvdA voorgaf te zijn, 
niet onverschillig kon staan tegenover de door zeer vele christenen gewen
ste zondagsheiliging. Van der Goes had wel begrip voor het probleem, maar 
kwam namens zijn fractie toch met een formule die deze KVP-wens sterk 
beknotte, namelijk koppeling van de bevordering van de zondagsrust aan 
verplaatsing van de sport naar de in te voeren vrije zaterdag.

Een ander punt, waaraan de KVP veel waarde hechtte in die tijd, toen de 
KVP zich als gezinspartij bij uitstek profileerde in het kader van de her
ijking van de normen en waarden naar christelijk model, was de strijd tegen 
het zogeheten neo-malthusianisme, dat wilde zeggen de geboorteverhinde- 
ring met kunstmatige middelen. Dit neo-malthusianisme druist in tegen de 
katholieke zedenleer. Ook in dit geval heeft Beel de PvdA als doorbraakpar
tij proberen te verzoenen met een oude katholieke wens: de totale bestrij
ding van dit morele euvel. Vóór de oorlog waren door de christelijke coali
tie al de nodige stappen ondernomen tegen de organisatie die de betreffende 
middelen propageerde. Toen hadden de socialisten zich echter gekeerd tegen 
deze politiek. Van der Goes heeft ook op dit punt, precies als bij de kwestie 
van de voorgenomen herziening van de Zondagswet, de eis van verdraag
zaamheid in het geding gebracht. Alleen de aanstootgevende propaganda 
voor het neo-malthusianisme zou worden aangepakt, aldus het compromis.

De strijd tegen de lichtvaardig overeengekomen echtscheiding bij onder
ling goedvinden, waarmee de geldende wetgeving werd ontdoken, was 
eveneens een van de door Beel in zijn ontwerp-program opgenomen 
typisch katholieke eisen. Dit punt had echter de instemming van Van der 
Goes en ook later van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Van der Goes en zijn 
fractie moeten toen al te horen hebben gekregen dat het niet de bedoeling 
was de echtscheiding grotere belemmeringen in de weg te leggen, maar de 
aangevoerde gronden voor scheiding nauwkeurig te toetsen (bijvoorbeeld 
via een verzoeningspoging). Zolang de wet niet was gewijzigd, diende de 
wet te worden gehandhaafd, aldus de socialistische zienswijze. Ook wilde 
Van der Goes, wel wetend dat het hier een gevoelig punt voor de katholie
ken betrof, het door Beel in zijn ontwerp-Proeve op verzoek van de KVP-
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Kamerfractie opgenomen beleidsvoornemen om vanwege de rechtmatige 
vrijheid van de kerken het verbod op het door de bedienaren van de gods
dienst sluiten van het kerkelijk huwelijk vóór het burgerlijk huwelijk te 
doen opheffen niet in de weg staan. Van der Goes en zijn fractie vonden dan 
wel dat in de formule moest worden vastgelegd dat na een bepaalde termijn
- bijvoorbeeld 14 dagen - het burgerlijk huwelijk zou moeten worden aan
gegaan. Dit heeft Beel overgenomen; de KVP-Kamerfractie had hiertegen 
geen bezwaar. Met het streven naar opheffing van het processieverbod kon 
Van der Goes direct instemmen, al vreesde hij enig verzet bij de protestants- 
christelijken in zijn partij. In deze laatste veronderstelling zou hij gelijk 
krijgen. Toen Beel bij de bespreking van zijn beleid als minister van Bin
nenlandse Zaken voor 1947 in de Tweede Kamer liet weten een herziening 
van de geldende regeling voor het houden van processies voor te staan, 
heeft Scheps, een van de vertegenwoordigers van de genoemde groep in de 
PvdA - en gezien het debat over de Nederlandse diplomatieke vertegen
woordiging bij het Vaticaan ook bepaald goed anti-paaps (zie hoofdstuk II, 
par. IV.d) geopperd de opheffing van het processieverbod af te ruilen tegen 
een wettelijke verruiming van de crematie. Dit was in de gegeven politieke 
omstandigheden zoveel als het uitspreken van de veronderstelling dat 
Kerstmis en Pasen wellicht op één dag konden vallen (hoofdstuk IX, par. 
I.a). De KVP behoefde er derhalve niet op te rekenen deze slag gemakkelijk 
binnen te halen. De zaak zou er niet gemakkelijker op worden, toen voor de 
vorming van kabinetten op brede basis een beroep werd gedaan op de prote
stants-christelijke groeperingen, waarvan met name de CHU uiterst argwa
nend was tegenover de katholieke wens naar opheffing van het processie
verbod. De opheffing van het grondwettelijke processieverbod (GrW 
1938/1946, art. 177) zou pas geschieden bij de grondwetsherziening van 1983 
(zie verder hoofdstuk XV, Inleiding).

Evenzo kon Van der Goes akkoord gaan met de KVP-wens de onder wijs- 
pacificatie naar het Hoger Onderwijs door te trekken, al moest de onderwijs- 
paragraaf volgens Van der Goes wél zodanig worden geformuleerd dat een 
schoolstrijd op het gebied van sectoren als het nijverheids- en landbouw
onderwijs werd vermeden. Overigens achtte Beel de wijze van uitwerking 
van het beginsel van de gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onder
wijs, zoals neergelegd in de Lager-Onderwijswet van 1920, niet de meest 
juiste. Beiden waren het er over eens dat bij het concrete punt van het 
bijzonder hoger onderwijs een compromis was gewenst.

Daarentegen had Van der Goes op voorhand wel bezwaar tegen de passa
ge in de Proeve over de bezitsvorming, die een typisch katholieke wens ter 
uitvoering van de katholieke sociale leer vastlegde. Het KVP-urgentiepro- 
gram had hierover het nodige geformuleerd; Romme, die zich in een publi
catie over dit onderwerp kort na de bevrijding had uitgelaten, had dit thema 
in zijn minimumprogram vanzelfsprekend opgenomen. De socialisten ble
ken, om redenen die nog nader in de analyse van de Proeve zullen worden 
uiteengezet, meer te zien in gemeenschapsbezit, zodat het noodzakelijk was 
in de eindversie van de Proeve een compromis tekst op te nemen. Aan het
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principiële bezwaar van de PvdA-fractie is tegemoet gekomen door aan
moediging van het eigen bezit afhankelijk te stellen van de resultaten van 
een nader onderzoek, waarmee ook de KVP-Tweede Kamerfractie kon in
stemmen.

Voor de goede sfeer van de onderhandelingen was het verstandig van 
Van der Goes gemakkelijk in te stemmen met de kern van de paragraaf over 
de PBO, een stokpaardje van de KVP. De verschuiving van de overheids
bemoeiing op sociaal-economisch terrein naar de PBO als algemene lijn had 
zijn instemming. De PvdA-fractieleider heeft nog wel geprobeerd iets te la
ten doorklinken van de poging van minister Vos in het kabinet Schermer
horn-Drees om in een ontwerp-PBO de overheid een overheersende rol toe 
te kennen in het kader van de doorvoering van een plan-economie. Hij 
stelde voor vast te leggen dat bij de opbouw van de PBO het algemeen be
lang vanaf de bodem in het oog diende te worden gehouden, wat voor Beel 
aanvaardbaar was. Hard onderhandeld over dit punt, zoals PvdA-partij- 
voorzitter Vorrink zich dat had voorgesteld (zie hiervoor), is er niet. Terecht 
trok Beel de conclusie dat de bespreking bijzonder prettig was verlopen.

Van groot belang voor de tekst van de definitieve versie van de Proeve 
van een regeringsprogram was de serie amendementen die Van der Goes op 
eigen initaitief kort na het onderhoud met de formateur van 3 juni aan Beel 
heeft gestuurd. Waar Van der Goes akkoord was gegaan met de tekst die 
Beel had ontworpen voor de preambule, de eerste paragraaf over de verster
king van de geestelijke en zedelijke grondslagen van het volksleven, de in
leiding op de paragraaf over de opbouw van het maatschappelijk leven en 
de paragraaf over de organisatie van het staatkundig leven, zou Beel groten
deels de gematigde en op een compromis met de KVP gerichte suggesties 
van Van der Goes - waarvoor het uitvoerige KVP-urgentieprogram veel stof 
had geleverd - voor de tekst in de Proeve voor enkele onderdelen van de 
opbouw van het maatschappelijk leven op sociaal-economisch gebied over
nemen. Het betrof de algemene inleiding over de opvoering van de natio
nale productie en de leiding van de overheid in algemene zin met behulp 
van het adviserend Centraal Plan-Bureau, de arbeidspolitiek, de loon- en 
prijspolitiek en een belangrijk deel van de sociale politiek, alsook de sub
paragraaf over de politiek inzake de middenstand en de landbouw. Beel 
hield er uiteraard rekening mee dat de socialistische ministers van Finan
ciën, Sociale Zaken en Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zouden 
worden gecontinueerd, zodat het voor de hand lag de suggesties van Van 
der Goes voor deze sectoren in de Proeve van een regeringsprogram zeker 
over te nemen. Tot het laatst omstreden was de passage over de socialisatie, 
waar de PvdA, naast de socialisatie van De Nederlandsche Bank, die van de 
nog resterende particuliere kolenmijnen conform het PvdA-urgentiepro- 
gram op de voorgrond geplaatst wilde zien. Evenzo drong Van der Goes 
tevergeefs aan op de vermelding van de noodzaak tot democratisering van 
de krijgsmacht. Wél nam Beel zijn suggestie over de noodzaak voor een 
efficiënt en financieel verantwoord beheer van de krijgsmacht over. Ook het 
voorstel van Van der Goes om in de Proeve iets te zeggen over de bestrij-
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ding van de ontduiking van de maatregelen genomen in het kader van de 
perszuivering vond bij Beel genade. Van der Goes wist tevens te bereiken 
dat de differentiatie naar draagkracht bij de toekenning van vergoedingen in 
de definitieve wettelijke regeling van de betaling van de oorlogsschade als 
beginsel werd vastgelegd, waaraan later nog de PvdA-Kamerfractie de kern 
van het vergoedingssysteem heeft weten toe te voegen. Beel en de KVP-Ka- 
merfractie waren het toen nog met de PvdA en de (demissionaire) socialisti
sche minister van Financiën Lieftinck eens over de begrensde mogelijkhe
den van het land om de oorlogsschade te vergoeden.

Voor de paragraaf gewijd aan de kwestie-Nederlands-Indië kwam Van der 
Goes met een lijst van punten, waarvan Beel er slechts enkele heeft overge
nomen. Zo werd in de Proeve de regeringsverklaring van 10 februari 1946 
als kader voor de regeling van de nieuwe staatkundige verhouding tussen 
Nederland en de Oost vermeld en werden argumenten genoemd voor de 
opbouw van het (Nederlandse) gezagsapparaat in Indië, waarvoor later een 
formulering van de PvdA-Kamerfractie door Beel is overgenomen. Aange
zien de verklaring van 10 februari 1946 het recht van secessie na enige tijd in 
beginsel erkende, was de aanvaarding door de KVP-Tweede Kamerfractie 
van de nadrukkelijke verwijzing naar deze verklaring in de Proeve een hele 
stap. Aan de andere kant was het ook onmogelijk op deze publiek gemaakte 
verklaring, die niet door een parlementaire meerderheid was afgekeurd, 
terug te komen. Op de controverse tussen Van der Goes en diens fractie en 
Beel, die in deze kwestie had te maken met de nodige druk van de kant van 
de KVP-Kamerfractie, over de wijze waarop de continuïteit in het beleid ten 
opzichte van Nederlands-Indië door de verwijzing naar nadere standpunt
bepalingen van de kant van de regering (2 mei 1946) en van de Tweede Ka
mer (motie-Van Poll) kon worden aangegeven, zal in de verderop weerge
geven analyse van de Proeve (4: Overzeese Gebiedsdelen) nog worden 
teruggekomen. Doordat de Proeve voor dit deel van het beleid slechts enke
le beginselen kon vastleggen en algemeen werd verwacht dat in de Indië- 
zaak knopen moesten doorgehakt voordat de Britse troepen in Nederlands- 
Indië zouden vertrekken en het Nederlands gezag zich zou moeten gaan 
ontplooien, dwong deze kwestie Beel nog tot bijzondere aandacht. De for
mateur heeft namelijk antwoord proberen te krijgen op de vraag welke weg 
in het beleid redelijkerwijze, rekening houdend met de in de Proeve vastge
legde algemene doeleinden, in reactie op mogelijke ontwikkelingen nog 
kon worden ingeslagen. Hiervan zal aan het einde van deze subparagraaf 
(III.a) verslag worden gedaan.

Van der Goes liet Beel weten dat hij nog wel wat had gemist in de Proeve. 
Zo had de natuurliefhebber Van der Goes, die het natuurbehoud vanaf zijn 
intrede in het parlement in de politiek heeft willen brengen, een passage 
over de bevordering van de schoonheid van het land - als deel van een Na
tionaal Plan voor het land en als voorwaarde voor het scheppen van recrea
tiemogelijkheden voor brede lagen van de bevolking - gemist. De socialisti
sche onderhandelaar was er echter zo van overtuigd dat Beel het "Nieuwe 
Bestand" tussen socialisten en confessionelen als nieuwe richting na de
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vooroorlogse periode van confessioneel-liberale kabinetten - het kabinet-De 
Geer van 1939, waarin socialisten zitting hadden gekregen, gold als een 
noodkabinet - werkelijk nastreefde en veel wilde doen om dit bestand mo
gelijk te maken, dat hij zijn commentaar met een bijzondere aantekening 
afsloot. Van der Goes schreef Beel namelijk dat de PvdA ten aanzien van de 
moeilijke en principiële vragen, waarvoor het kabinet ook los van hetgeen 
in de Proeve was vermeld zou kunnen komen te staan, graag bereid was 
deze aan te pakken en niet uit de weg te gaan. Een deel van de vraagstukken 
zou wel niet in de eerstkomende tijd kunnen worden opgelost en moeten 
worden gerekend tot onderwerpen die buiten de sfeer van de onmiddellijke 
praktische politiek lagen, een ander deel echter kon in overleg onmiddellijk 
worden opgelost of op zijn minst - indien deze vraagstukken nog niet rijp 
waren voor een oplossing - worden besproken. Voor deze laatste categorie 
vraagstukken kwam Van der Goes terug op zijn al eerder gelanceerd idee - 
namelijk op de vergadering van 13 maart 1946 tussen delegaties van KVP en 
PvdA over een programakkoord (zie par. I.c) - om een vertrouwelijke con
tactcommissie uit de betrokken politieke groeperingen (bijvoorbeeld: de Ka
merfracties) in te stellen. Aan de poging van Van der Goes deze gedachte te 
verwezenlijken en aan de reacties in het katholieke kamp zal in dit hoofd
stuk nog afzonderlijk (par. V) aandacht worden besteed.20

Van der Goes kwam na ruggespraak met zijn fractie en de partijraad van 
de PvdA over de formatie en het concrete program of hoofdlijnen voor een 
program bij Beel terug op de 5e juni. In de vergadering van de partijraad is 
verschil van mening geweest over de te volgen weg: oppositie of regerings
verantwoordelijkheid, een twistpunt dat, blijkens een artikel van Van der 
Goes in de NRC van 6 juni 1946, waarin hij zich tegenover dergelijke ge
ruchten weerde, ook in de fractie van de PvdA bestond.21 Van der Goes heeft 
in dit NRC-artikel gesteld dat alle fractieleden aarzelden over een keuze tus
sen de alternatieven: oppositie of medewerking. De NRC wist echter te mel
den dat het meer om twee afzonderlijke groepen ging van voor- en tegen
standers van medewerking aan het kabinet-Beel. In dit debat binnen de 
PvdA over de voor- en nadelen van medewerking aan een dergelijk kabinet 
heeft de fractie in de Tweede Kamer de doorslag gegeven en niet - zoals de 
geruchten wilden en nog door de voorzitter van de CHU-Tweede Kamer
fractie Tilanus op 9 juli 1946 werd beweerd - de partijraad. De partijraad van 
de PvdA had wel voorbehouden geformuleerd met betrekking tot de hoofd
zaken van het te voeren beleid en de bemanning van het kabinet. De PvdA- 
Tweede Kamerfractie opereerde bij deze formatie geheel zelfstandig. "De 
partijraad is een adviescollege, op welks mening onze fractie prijs stelde", 
aldus Van der Goes achteraf in de Tweede Kamer op 9 juli 1946. "Onze frac
tie heeft zelf beslist over de houding, die zij zou aannemen." In dit over
wicht van de fractie in de Tweede Kamer op de partijorganen week de PvdA 
af van de traditie bij de SDAP; pas veel later is binnen de PvdA bij de forma
tie weer veel gewicht toegekend aan de partijorganen. Van der Goes had 
derhalve wel te maken met een partijraad, die op basis van de geldende re
gels van de partijdemocratie verantwoording kon eisen voor de doorvoe-
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ring van de partijbesluiten, maar praktisch had zijn fractie een ruim man
daat. Hij verkeerde dan ook niet in een nadelige positie ten opzichte van 
zijn collega Romme van de KVP-Kamerfractie, die door het Algemeen Re
glement van de KVP als fractievoorzitter met de algemene leiding van de 
staatkundige arbeid op de grondslag en ter uitvoering van het program was 
belast. Wel zocht Van der Goes met de opmerkingen uit de partijraad reke
ning te houden, zowel bij de onderhandelingen over een program als bij de 
besprekingen over de bemanning van het kabinet.22

Het gevolg van de verschillende overwegingen binnen de partijraad en 
de Kamerfractie van zijn partij was dat Van der Goes weliswaar enkele 
voorbehouden moest maken, maar ook melding kon maken van de bereid
heid in de PvdA om in samenwerking met de KVP de verantwoordelijk
heid voor het regeringsbeleid te aanvaarden. Zo had de PvdA-Kamerfractie 
bezwaren tegen deelname aan het kabinet van groeperingen of personen die 
contraire denkbeelden op sociaal-economisch terrein en in het bijzonder ten 
aanzien van de oplossing van het Indonesische vraagstuk koesterden. Tegen 
een toetreding tot het kabinet van bepaalde personen, wier politieke richting 
overeenstemde met een van die groeperingen - ARP, CHU of PvdV - be
stond geen overwegend bezwaar, tenzij het figuren zou betreffen die uit 
hoofde van hun persoon niet zouden passen in het geheel, bijvoorbeeld 
door een bepaald cachet te dragen dat haaks zou staan op het regeringspro
gram. De latere mededeling van Beel dat de PvdA-fractie onoverkomelijke 
bezwaren had tegen een brede basis van het te vormen kabinet, namelijk 
"tegen een verruiming van het kabinet, op een wijze, waardoor andere 
groeperingen daaraan deel zouden kunnen nemen", veronachtzaamde deze 
modaliteit die Van der Goes en zijn fractie voor mogelijk hielden, bijvoor
beeld in de voorziening van politiek niet belangrijke posten die tot dan toe 
door partijloze ministers waren bezet. Beel heeft dan ook niet voor niets ge
tracht de toetreding van personen uit de CHU-kring of uit die der liberalen 
als mogelijkheid in de gesprekken met de fractievoorzitters van CHU en 
PvdV in de Tweede Kamer af te tasten en concreet te bevorderen door de 
door deze fractievoorzitters zozeer bewierookte Van Starkenborgh binnen 
het kabinet te halen. Van der Goes heeft van de door Beel geboden gelegen
heid tevens gebruik gemaakt om een pleidooi te houden de demissionaire 
PvdA-minister van Handel en Nijverheid, ir. H. Vos, die verantwoordelijk 
was geweest voor het door Beel en zijn partij verworpen voorontwerp voor 
een bedrijfsorganisatie en wiens terugkeer op dit departement in zijn for
matie door Beel dan ook uitgesloten werd geacht, hoe dan ook in het kabinet 
te houden, aangezien Vos door zijn betrokkenheid bij het vooroorlogse 
SDAP-Plan van de Arbeid een bijzondere positie innam binnen de PvdA. 
Overheersend niettemin was de wil binnen de PvdA in beginsel samen
werking in een parlementair kabinet te bevorderen, aldus Van der Goes. 
Deze had zich zowel in de fractie als in de verschillende partijorganen vrij 
optimistisch uitgelaten over de poging van Beel overeenstemming te berei
ken met de PvdA. Beel heeft Van der Goes laten weten het te betreuren als 
de PvdA in de oppositie zou gaan en hij heeft aangeboden de verdeling van
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de ministerszetels, ondanks de verkiezingsuitslag, gelijkelijk te doen ge
schieden.23

Van der Goes had in zijn onderhoud met Beel over de samenstelling van 
het beoogde kabinet het standpunt van de gehele fractie in de Tweede Ka
mer weergegeven en - tot op zekere hoogte - was dit ook het standpunt van 
D rees.24 Van der Goes en medestanders wilden nog altijd het volksleven 
vernieuwen en zij meenden dat deze vernieuwingsgezindheid bij andere 
partijen dan KVP en PvdA minder werd aangetroffen. Drees scheen minder 
onder de indruk van de vernieuwingswil bij de KVP en zag geen reden de 
protestants-christelijke partijen als meer conservatief te bestempelen dan de 
KVP, zodat hij in beginsel een bredere basis mogelijk achtte, precies als 
Romme om andere redenen eveneens in zijn hoofd had. Wél was het zo dat 
Drees voor dat ogenblik samenwerking met ARP, CHU of PvdV niet moge
lijk achtte in verband met hun houding inzake de Indonesische kwestie. Op 
dit punt was het volgens Drees al moeilijk genoeg om tussen de KVP en de 
PvdA tot overeenstemming te komen.25 Uit deze overwegingen van Drees 
is het begrijpelijk dat hij twee jaar later, toen een nieuw kabinet op bredere 
basis moest en kon worden gevormd op een moment dat CHU en VVD wa
ren meegegaan in de voorstellen tot herziening van de Grondwet inzake de 
regeling van de betrekkingen met de Overzeese Gebiedsdelen (zie hoofdstuk 
XV, par. a), er geen bezwaar tegen had aan een dergelijk kabinet leiding te 
geven.

Ten aanzien van de Proeve van een regeringsprogram, zoals opgesteld 
door Beel, had de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer wel wat wensen, 
die echter grotendeels op bezwaren van Beel en de KVP-Kamerfractie zijn 
gestuit.26 Op 9 juni 1946 heeft Beel ten zijnen huize met Van der Goes de 
PvdA-kanttekeningen, alsmede het daaraan toegevoegde persoonlijke com
mentaar van Van der Goes van 8 juni, in zeer coöperatieve sfeer doorgeno
men op basis van het inmiddels binnengekomen commentaar van de KVP- 
Kamerfractie. Romme had, nadat hij op 6 juni door Beel over de eerste reac
tie van Van der Goes op het concept-program was ingelicht, zijn fractie ge
raadpleegd en daarvan op 7 juni aan Beel verslag uitgebracht. Beel heeft 
derhalve in dit onderhoud met Van der Goes getracht de nodige compro
missen te bereiken op basis van het materiaal dat hem van beide partijen 
was aangeboden.

Zo was Beel in dit onderhoud nog wel bereid om de wens van de PvdA- 
fractie voor meer zorg voor het jeugdwerk te honoreren. Van de wensen 
van de PvdA-fractie inzake de vernieuwing van het onderwijs, welke in een 
aparte nota werden ingediend, werd echter vrijwel niets overgenomen. De 
meeste van deze wensen, zoals het effectief maken van het achtste leerjaar 
aansluitend op het lager onderwijs, de bevordering van het onderwijs bui
ten schoolverband voor de massa der jeugd die geen vervolgonderwijs ge
noot en de aanpak van het volwassenenonderwijs, waren naar Beel wist 
zeer kostbaar. Gelet op de geringe middelen legden de KVP-fractie én Beel de 
prioriteit bij voorbaat bij het herstel van de traditionele vormen van onder
wijs en de verbetering van de honorering van de leerkrachten. Evenmin
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kon de wens van de PvdA-fractie tot bijzondere aandacht voor de verbrei
ding van de cultuur onder alle lagen van de bevolking bij Beel genade vin
den, Ongetwijfeld speelde daarbij een rol dat de socialisten bij dit alles een 
stimulerende en ordenende rol voor de overheid zagen weggelegd. In de 
katholieke visie behoorde de overheid op cultureel vlak een dergelijke rol 
niet te worden toegekend. Bovendien ontbraken de benodigde financiële 
middelen. Dit laatste argument moet ook de PvdA-onderhandelaar over
tuigd hebben. De wens van de PvdA-fractie het Planbureau meer te laten 
doen dan het geven van een economische prognose stuitte uiteraard op 
KVP-bezwaren, waarbij de PvdA zich heeft neergelegd. Evenzo werd het 
voorstel van de PvdA-fractie om in het ontwerp-program inzake de PBO 
alsnog delen van de socialistische visie op de PBO vast te leggen - zoals de 
benoeming van de voorzitter van de bedrijfsorganen door de overheid en 
de benoeming in de leiding van deze organen van "gemeenschapsvertegen- 
woordigers" - afgewezen. Met kracht en succes heeft Beel zich verzet tegen 
het verlangen van de PvdA om de socialisatie van de mijnen als beleidsdoel 
zonder meer in het program op te nemen, al had hij er geen bezwaar tegen 
te voldoen aan het voorstel van Van der Goes om het onderzoek hierover 
op korte termijn te doen plaats vinden en zo snel mogelijk te laten afron
den. Wel overgenomen werd het PvdA-voorstel om inzake het stakings- 
verbod een centraal orgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
overheid, werkgevers en werknemers, in te schakelen. Een belangrijk strui
kelblok bleef Indië: Van der Goes wilde eigenlijk volstaan met enkele alge
mene formuleringen en de reacties van de Republiek op de eerder inge
diende Nederlandse voorstellen ter uitwerking van de regeringsverklaring 
van 10 februari 1946 eerst afwachten. Beel meende echter dat het beleid ook 
los van deze tegenvoorstellen in grote trekken moest vaststaan. Uiteindelijk 
is er een weg gevonden, waarbij hetgeen in de Tweede Kamer in meerder
heid inzake Nederlands-Indië was overeengekomen (motie-Van Poll) op 
basis van de koninklijke redevoering van 1942 en de regeringsverklaring 
van februari 1946 nogmaals werd vastgelegd.

Van der Goes moet zich hebben gerealiseerd dat hij kennelijk in de eerste 
onderhandelingen met Beel het maximum had bereikt van wat in de gege
ven politieke verhoudingen nog voor de KVP acceptabel was. Meer zat er 
niet in. Dat hij en later zijn fractie akkoord zijn gegaan met het door Beel 
uiteindelijk geformuleerde program kan wellicht worden teruggevoerd op 
de wijze waarop de PvdA in deze formatie was betrokken. De socialisten, die 
in de nieuwe PvdA de dienst uitmaakten, werden voor de eerste keer in de 
vaderlandse politieke geschiedenis volwaardig bij een kabinetsformatie be
trokken en hadden een gelijkwaardige inbreng bij de opstelling van het re
geringsprogram mogen leveren, zoals was gebleken in de wijze waarop toch 
het merendeel van de - voorzichtig geformuleerde - suggesties uit het eerste 
commentaar van Van der Goes op de Proeve van een regeringsprogram 
werd overgenomen door Beel. Aan de langdurige periode van oppositie 
voor de socialisten op landelijk niveau kon een einde komen. Het had der
halve weinig zin aan alle PvdA-wensen, zoals de PvdA-Kamerfractie die
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nog eens had onderstreept (Onderwijs, PBO, Nederlands-Indië), onverbid
delijk vast te houden. Met de boodschap van Beel dat hij de Proeve, zoals 
met Van der Goes in beginsel was overeengekomen, als eindredactie be
schouwde en derhalve formeel van de Kamerfractie wilde weten of zij op de 
basis van deze Proeve bereid was steun te verlenen aan een door Beel te 
vormen kabinet, ging Van der Goes naar huis.27

ARP, CHU en PvdV staan buiten spel
Inmiddels had Beel ook het overleg geopend met de Kamerfracties van 

ARP, CHU en PvdV. Op 6 en 7 juni 1946 had Beel daartoe Schouten, Tilanus 
en Bierema ontvangen. Zij zouden het concept-program in hun fracties be
spreken. Beel stelde de fractieleiders ook in kennis van de socialistische be
zwaren tegen basisverbreding van een eventueel kabinet. Op 12 juni volg
den gesprekken met deze fractievoorzitters, waarbij mondelinge toelichting 
kon worden gegeven op hun schriftelijke, namens hun fracties opgestelde, 
verklaringen. In zijn reactie betreurde Schouten het dat de ARP-fractie niet 
op dezelfde voet betrokken was geweest bij de opstelling van de Proeve van 
een regeringsprogram als de KVP- en PvdA-Kamerfracties. Schouten bleef 
de voorkeur geven aan een nationaal kabinet. Met het oog op deze laatste 
wens achtte de ARP-fractie de Proeve te uitvoerig. Schouten wilde niet in
gaan op alle punten van de Proeve, maar hij uitte in ieder geval bezwaren 
tegen de onduidelijkheid van de Indië-paragraaf waarover de ARP nu een
maal een uitgesproken opvatting had, namelijk primair gezagsherstel. De 
ARP-fractie was verder bevreesd dat in de paragraaf over de PBO de verhou
ding tussen de overheid en de bedrijfsorganisatie onvoldoende scherp was 
afgebakend. Kritiek werd verder uitgeoefend op de onduidelijkheid over de 
tijdelijke werking van het overheidsingrijpen op allerlei gebied en over het 
rechtsherstel van de radio-organisaties. De ARP-fractie kondigde aan geen 
medewerking te zullen verlenen aan het voornemen om een algemene 
grondwetsherziening door te voeren die onder meer enkele sociale grond
rechten zou moeten vastleggen en bovendien de bestaande beperking van 
de openbare godsdienstuitoefening zou moeten schrappen. Er hadden zich 
volgens de ARP-fractie geen nova voorgedaan die tot een dergelijke herzie
ning noopten.

De CHU-Kamerfractie vroeg zich af of omwerking van het program aan 
de hand van opmerkingen van die fracties, die pas in tweede termijn wer
den gehoord, nog wel zin had na de beginselovereenstemming van KVP 
met PvdA, gelet op de wens van de PvdA geen breder kabinet te doen vor
men. De CHU-fractie liet verder weten de methode om fracties uit de Kamer 
als zodanig te horen over een regeringsprogram niet te kunnen bewonde
ren. Hoewel ook de CHU-Kamerfractie zich aanvankelijk tegen deze me
thode, zoals die in 1918, 1922 en 1925 werd gehanteerd om steun te verwer
ven van de rechterzijde bij de vorming van een kabinet, niet had verzet, 
had de CHU-Kamerfractie zich bij de kabinetsformatie van 1929 van deze 
methode gedistantieerd. Men voelde er ook nu niet voor om bindend over
leg tussen formateur en fracties over het program te voeren: de kracht van
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een regering moest worden gevonden niet in vooraf gemaakte afspraken 
met de fracties, waarop het kabinet zou steunen, maar - voorzover niet in 
eenheid van beginselen tussen het kabinet en die fracties - in de goede ar
gumenten die in het openbaar voor wetsontwerpen en andere maatregelen 
op basis van dat program zouden kunnen worden aangevoerd. De gouver
nementele instelling van de CHU-Kamerfractie stond er borg voor dat, on
danks het afwijzen van een programmatische binding, een kabinet bij voor
keur steeds zou worden gesteund, tenzij overtuiging zou nopen tot bestrij
ding. De CHU-fractie had wel bezwaren tegen sommige programmapunten, 
zoals die via de Proeve waren voorgelegd, maar haar commentaar was veel 
minder scherp geformuleerd dan dat van de ARP-fractie. Inzake Indië vond 
men de Proeve te onduidelijk, evenals inzake het financiële vraagstuk. 
Verder vond de CHU-fractie de staatszaak op verschillende terreinen onjuist 
geschetst: men diende allereerst uit te gaan van het maatschappelijk leven 
en de maatschappelijke ontwikkeling. De CHU-fractie wenste alle vrijheid te 
behouden bij het verwezenlijken van de plannen tot herziening van de 
Grondwet, zoals die in de Proeve werden opgesomd. Men kan aannemen 
dat de CHU-fractie de opheffing van het processieverbod in deze plannen als 
grootste struikelblok heeft gezien. Op tal van punten kon de CHU-fractie 
echter haar instemming met de Proeve betuigen, zoals met de preambule. 
Een socialistische politiek werd dan wel afgewezen, maar een vooruitstre
vende sociale politiek werd ook door deze fractie gewenst. Zij bleef er bij dat 
de formatie van een nationaal kabinet de voorkeur had; in dat geval kon 
ook een Proeve, die naar de opvatting van de CHU-fractie allerlei partij-' 
wensen bevatte, achterwege blijven.28

Met de liberalen rezen, precies als met de ARP, onoverkomelijke moei
lijkheden over het program, al had Bierema in het eerste onderhoud met 
Beel op basis van een eerste blik in het program gezegd in grote lijn hiermee 
akkoord te kunnen gaan. Zijn fractie bleek een geheel andere visie op het 
program te hebben.29

De formateur trok, naar hij later in de Eerste Kamer meedeelde, de con
clusie dat de fracties van ARP, CHU en PvdV als zodanig weigerden op 
grondslag van het program deel te nemen aan de kabinetsbasis. Een kabinet 
op bredere basis zou Beel, naar zijn eigen conclusie, voor grotere moeilijk
heden stellen, omdat dan op verscheidene punten divergenties zouden be
staan, welke de daadkracht zouden bemoeilijken.30 De annotaties van de 
drie genoemde fracties werden wel met Romme besproken. Het idee van 
Beel, zoals hij ook aan de Koningin op 8 juni 1946 heeft uiteengezet, om een 
verbreding van de kabinetsbasis te bewerkstelligen door toetreding van 
figuren die de ARP, CHU en PvdV nabij stonden te bevorderen, heeft bij de 
fractievoorzitters van de drie genoemde partijen weinig respons gevonden. 
Alleen Tilanus, met wie het onderhoud zeer vriendschappelijk was verlo
pen, heeft een dergelijke mogelijkheid open gelaten. Schouten, met wie het 
onderhoud een koel karakter schijnt te hebben gehad, had Beel geen hoop 
op steun van ARP-zijde voor een dergelijke uitweg gelaten. De wrok was 
groot dat de ARP buitenspel was gezet. In de periode-Beel zou de ARP in een
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steeds groter politiek isolement terecht komen, zoals bleek bij de voorstellen 
tot herziening van de Grondwet met het oog op de reconstructie van het 
Rijk. De CHU en de liberalen zouden zich bij die gelegenheid aan de buiten- 
spelpositie weten te ontworstelen, hetgeen deze groeperingen van deelname 
aan een volgend kabinet verzekerde (zie hoofdstuk XV, par. a).31

Het nader overleg in en buiten Nederland terwille van de formulering 
van het beleid inzake de kwestie-Indonesië

De afronding van de eindredactie van de Proeve vergde nog vrij veel 
werk, hoofdzakelijk op het punt Indië. Het kernprobleem inzake Indië in 
die dagen was de vraag in hoeverre in het Nederlands beleid de feitelijke 
situatie op Java en Sumatra - waar het gezag van de zogeheten Republiek 
Indonesia (Soekarno) door de Britse bezettingsautoriteiten was getolereerd - 
aanvaard moest worden en in hoeverre men als definitief moest beschou
wen het streven van het kabinet Schermerhorn-Drees om door overleg met 
het gematigd republikeins bestuur (Sjahrir) tot een oplossing te geraken. Op 
11 juni had Beel een gesprek over de Indonesische kwestie met de oud-G.G. 
van Nederlands-Indië, Van Starkenborgh, ten huize van de demissionaire 
minister van Buitenlandse Zaken, Van Roijen, die aan de besprekingen 
deelnam. De oud-G.G. was in dit stadium zeer somber over hetgeen ten 
aanzien van Indië nog bereikt kon worden. De onderhandelingen met de 
groep-Sjahrir moesten na De Hoge Veluwe-conferentie en de sedertdien af
gegeven verklaringen als mislukt worden beschouwd, hetgeen ook Beels 
overtuiging was. Ook had de oud-G.G. bezwaren tegen de voor het beleid 
verantw oordelijke personen, Van Mook voorop. De feitelijke toestand 
moest niet zonder meer worden aanvaard. Van Roijen meende echter dat 
een verandering van koers bemoeienis van de kant van de Verenigde Na
ties kon inluiden. Die verandering wilde Beel toch wel overwegen. Zijn 
stelling was dat voor defaitisme geen plaats was en realistisch moest worden 
ingeschat of "door het wisselen van de paarden" de voor het Koninkrijk zo 
uitermate belangrijke kwestie-Indië alsnog was op te lossen. Volgens Beel 
was er toch veel tijd gewonnen en stond Nederland er in Indië aanzienlijk 
beter voor dan onmiddellijk na de bevrijding. Van Starkenborgh betwijfelde 
dit laatste sterk: volgens hem had het geschipper in de periode 1945-1946 de 
situatie in Indië er alleen maar gecompliceerder op gemaakt. Met name was 
de oud-G.G. er over ontstemd dat de regering aan de positie van de Repu
bliek een te groot gewicht had toegekend onder verwaarlozing van andere 
groepen, zoals in wezen op De Hoge Veluwe-conferentie in het voorjaar 
van 1946 was gebeurd. De Republiek was hiermee door Nederland eigenlijk 
erkend als uitdrukking van de wensen van alle weldenkende Indonesiërs. 
De Republiek zou bij een rijksconferentie van alle rijksdelen over de her
structurering van het gehele rijk, zoals Koningin Wilhelmina in 1942 had 
beloofd te zullen houden, de andere groepen overvleugelen, aldus de oud- 
G.G. in een nader schrijven op 17 juni 1946 vanuit zijn ambassadeurspost in 
Parijs. Als de onderhandelingen met de Republiek zouden mislukken, bleef 
alleen gewelddadig herstel van de orde over, maar hieraan kleefden grote
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bezwaren, zowel vanwege de positie van de Republiek als drager van de 
volkswil als vanwege de internationale consequenties. "Als er geen vol
strekte onafhankelijkheid voor Indië met alle gevolgen komt, wordt het op 
zijn best een internationaal beheer." De Republiek zou dit alles zeer goed 
weten en Nederland van concessie tot concessie krijgen, "vergeet niet de 
blijvende sterke invloed van links", omdat het alternatief, namelijk geweld, 
te grote offers zou vragen in verhouding tot de voordelen die beide landen 
zouden hebben van een kortstondige bemoeienis van Nederland met Indië. 
Ook vreesde de oud-G.G. verdere druk van Engeland en de V.N..32

In dit gesprek heeft Beel Van Starkenborgh gepolst of deze bereid zou zijn 
een post in het kabinet, bijvoorbeeld op Buitenlandse Zaken, te aanvaar
den.33 Over de te volgen gedragslijn waren de beide heren elkaar tamelijk 
dicht genaderd, zodat een goede samenwerking kon worden verwacht. Maar 
de oud-G.G. voelde eigenlijk niets voor een ministerportefeuille, ook al 
noemde hij in het onderhoud slechts de voorwaarde voor toetreding tot het 
door Beel te leiden kabinet: aanvaarding door het gehele kabinet van de 
door Beel voorgestane koers en vervanging van Van Mook en de demissio
nair minister van O.G., de socialist Logemann. Van Starkenborgh zag een 
eventueel ministerschap als een groot offer voor hem persoonlijk en als een 
handicap voor Beel. Als Beel immers een straffere lijn inzake Indië zou 
gaan volgen, zou de naam die de oud-G.G. had gekregen de gang van zaken 
alleen maar kunnen hinderen: "men houdt mij nu eenmaal in ruime kring 
voor uitgesproken conservatief". De Republiek zou deze naam als argument 
kunnen hanteren tegenover het buitenland. Vooral als er een breuk zou 
komen, "ondanks oprechte pogingen haar te vermijden, zal in die oprecht
heid niet worden geloofd, wanneer conservatisme en vooropgezette tegen
werking in het kabinet verondersteld worden". Alleen al het niet opnemen 
van Logemann in het kabinet zou argwaan kunnen wekken, welke door het 
binnen halen in het kabinet van de oud-G.G. nog zou worden aangescherpt, 
aldus Van Starkenborgh zelf in het al eerder genoemd schrijven van 17 juni 
1946. Van Starkenborgh adviseerde om iemand te nemen op Buitenlandse 
Zaken die inzake Indië een onbeschreven blad was. Zulks is dan ook ge
schied. Doordat Van Starkenborgh zichzelf buiten het kandidatenlijstje van 
Beel plaatste, was voor Beel nog eens het uitsluitend rooms-rode karakter 
van het te vormen kabinet onderstreept. De naam Van Starkenborgh had 
immers voor velen in politiek Den Haag een bijzondere klank, zodat opne
ming van de oud-G.G. in het kabinet als minister van Buitenlandse Zaken 
de toetreding van een CH-minister mogelijk had gemaakt, wellicht gevolgd 
door een liberaal. Daarmee zou Beel ook tegenover Romme de hoogste ogen 
hebben gegooid. Het program zou de socialisten dan wel binnen boord 
hebben gehouden.

Enigszins vooruitlopend op de gebeurtenissen zullen hier de verdere 
consultaties over de Indië-kwestie uit deze kabinetsformatie aan het voor
gaande worden verbonden. Zoals al eerder is vermeld kende de Proeve van 
een regeringsprogram, welke op 17 juni 1946 gereed zou komen in definitie
ve vorm, geen uitgewerkt plan voor de Indië-kwestie. In de aanhef van deze
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paragraaf in het program werd - vanaf de eerste versie - gesteld dat de te vol
gen politiek voor de naaste toekomst slechts in hoofdlijnen kon worden ge
trokken, aangezien de juiste gedragslijn zou afhangen van de tegenspelers. 
Als hoofdpunten werden gezien: de rijksconferentie van alle rijksdelen; 
verzekering van alle fundamentele rechten; regionale hervormingen in 
Indonesië waar dit mogelijk was; opbouw gezagsapparaat ten behoeve van 
de bescherming van de personen en rechten in Indië en ter vestiging en 
handhaving van een nieuwe rechtsorde. Hoewel Beel aanvankelijk de ver
wezenlijking van de republikeinse vorm in enig gebiedsdeel had willen 
laten afhangen van de inpassing ervan in de rijkseenheid, is in de eindver
sie slechts vastgelegd dat de rijksconferentie zou worden doorgevoerd, ook 
indien daaraan niet zou worden deelgenomen door de Republiek. Na de 
overeenstemming tussen KVP- en PvdA-Kamerfracties over de Proeve en 
derhalve ook over het Indië-beleid heeft Beel, alvorens personen voor zijn 
kabinet aan te trekken, meer klaarheid willen verkrijgen over wat in het 
licht van de internationale verhoudingen kon worden verwacht in de ont
wikkelingen rond Indië. De volgorde kan typerend voor de Nederlandse de
kolonisatiepolitiek worden genoemd: men stelde eerst nationaal de priori
teiten vast om daarna pas van de internationale context kennis te nemen. 
Beel wenste in deze tweede fase van zijn formatie overleg te voeren met de 
belangrijkste diplomaten van Nederland, die met dit onderwerp te maken 
hadden. Na eerst nog op de 20e juni met de demissionaire bewindslieden, 
die richting hadden gegeven aan het Indië-beleid, gesproken te hebben, als
mede met de zojuist uit Nederlands-Indië teruggekeerde ir. F. Otten, direc
teur van de Philips-fabrieken, gingen Beel, Drees, Van Roijen en Van Star
kenborgh op 22 juni 1946 naar Londen voor een uitvoerige bespreking met 
mr. E.N. Kleffens, de Nederlandse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties (wisselzetel), en jhr.mr. E.F.M.J. Michiels van Ver- 
duynen, de Nederlandse ambassadeur in Londen. Men had getracht voor de 
pers de reis te camoufleren - Beel was door zijn achtertuin ontsnapt -, maar 
de tocht was niettemin uitgelekt. Op de bijzondere positie van Drees in deze 
formatie, waarop de uitnodiging deel te nemen aan deze tocht is terug te 
voeren, zal verderop (in: Het akkoord over de Proeve van een regeringspro
gram bereikt) worden teruggekomen.

Bij dit overleg hebben de diplomaten met klem aangeraden niet te trach
ten met nationale middelen een oplossing te forceren, maar de zaak te doen 
behandelen in breder verband. Van Kleffens zette uiteen dat de publieke 
opinie in de V.S. geen begrip had voor de Nederlandse overwegingen, dat 
Wall-Street volstrekt opportunistisch was en het State Department slechts 
bedacht was op het wereldspel tegen de Sovjet-Unie. Nederland moest daar
om morele standing herwinnen door een positieve politiek te volgen, 
waarin alles was verdisconteerd. De Nederlanders hadden volgens Van 
Kleffens in troebele omstandigheden een neiging naar "constitutionalisme". 
Daartegenover moest worden ingebracht, dat er levende krachten aan het 
werk waren in dit soort omstandigheden, sterker dan de constitutie. Van 
Kleffens wees hierbij op het beleid van koning Willem I ten aanzien van de
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Belgische afscheiding. "Er is geen voorvader tegen wien de Koningin zoveel 
bezwaar heeft als Willem I." Van een ingrijpen van de V.N. in de Indonesi
sche kwestie zag Van Kleffens niets dan narigheid komen. Een V.N.-onder
zoek zou de status-quo bevriezen en versterking van de troepenmacht ver
hinderen. "Zelfs al kunnen wij tot overeenstemming komen met Sjahrir, 
dan nog zijn wij op wankele basis, daar deze te weinig duurzaam en reëel 
zal blijken." De Indonesiërs volgden immers volgens Van Kleffens een vol
strekt opportunistische politiek. Nederland moest daarom het initiatief grij
pen door zich te wenden tot de Britse en Amerikaanse regering met de me
dedeling dat de onderhandelingen weinig resultaat opleverden en Neder
land geen geweld wenste om de opstand te onderdrukken. Nederland dien
de duidelijk te maken dat het land zich bewust was van de verantwoorde
lijkheid voor orde en rust in dit strategisch belangrijke gebied, welke taak 
niet door de Indonesiërs kon worden verzorgd. Als de beide mogendheden 
vonden dat de zaak in de V.N. moest worden gebracht, stond Nederland 
sterker, doordat het land zelf het iniatief zou hebben genomen. Het stand
punt van Van Starkenborgh kwam er op neer dat hij, gelet op de enorm 
hoge kosten van een militair ingrijpen tot herstel van het Nederlandse be
stuur en de afwikkeling daarvan, pleitte voor het plaatsen van Java en Su- 
matra onder een trustschap van de volkerenorganisatie, waarbij direct En
geland en de V.S. zouden moeten worden ingeschakeld voor de nodige 
financiële, militaire en diplomatieke hulp. Men diende het argument te 
hanteren, dat het hier een restant van de oorlog betrof, alsmede, dat een be- 
stuursvacuüm internationaal ernstige gevolgen zou kunnen hebben, vooral 
ook "waar van Russische zijde beïnvloeding zou plaats vinden". Hij was het 
met Van Kleffens eens dat eerst de twee westerse mogendheden moesten 
worden benaderd, waarna deze zaak vanzelf wel bij de V.N. terecht zou ko
men. Van Starkenborgh besefte dat zijn voorstel een noodsprong inhield en 
de liquidatie van het bestaande Koninkrijk inhield. De vergadering kon zich 
niettemin in de grondgedachte van deze noodsprong vinden: het probleem 
internationaliseren en een regionaal verband voor de oplossing van het ge
schil opzetten, omvattende Engeland, de V.S., Frankrijk en Australië. Het 
contact met Sjahrir zou niet moeten worden verbroken en Van Mook dien
de als landvoogd in Indië vooralsnog te worden gehandhaafd met naast zich 
een tweede of derde man. Deze laatste gedachte heeft er na de kabinetsfor
matie toe geleid om, evenals in de 19e eeuw, een commissie-generaal na
mens de Nederlandse regering ter assistentie van de landvoogd naar Indië te 
sturen om door overleg met de Republiek wegen naar een alomvattende 
rijksreconstructie te vinden. De in Londen aanvaarde conclusie om de zaak, 
vanwege de Nederlandse onmacht om de Indonesische kwestie zelf op te 
lossen en de archipel in de Oost uit eigen middelen weer tot welvaart te 
brengen, in internationaal verband te gaan oplossen via vooroverleg met de 
Britten en de Amerikanen is daarop losgelaten. Het verzuim van Nederland 
zich in te dekken, voor het geval het gedrag van de tegenpartij Nederland 
geen andere weg overliet dan militair optreden of abandonneren, door eer
der het internationale forum in te schakelen, heeft er vervolgens toe geleid
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dat hetgeen Van Kleffens vreesde geschiedde: ingrijpen van de V.N. en het 
plaatsen van Nederland in veler ogen in de oud-koloniale hoek. Aan die 
hele weg zal elders in dit boek aandacht worden besteed.34

Het akkoord over de Proeve van een regeringsprogram bereikt
Het program was inmiddels door de fracties van de KVP en de PvdA in de 

Tweede Kamer aanvaard. Op 17 juni had bij Beel thuis in de morgen een 
bespreking plaats gevonden, waaraan naast Beel Romme, Drees en Van der 
Goes hadden deelgenomen. Zoals al was gebleken in de uitnodiging aan 
Drees om deel te nemen aan het hiervoor genoemde en aan het Indië- 
vraagstuk gewijde beraad met enkele Nederlandse diplomaten in Londen, 
werd Drees vanaf het moment dat duidelijk was dat er slechts een rooms- 
rode coalitie zou worden gevormd als exponent van de PvdA in het beoogde 
kabinet bij enkele belangrijke formatiefasen betrokken. Beel wenste dat de 
deelnemende politieke groeperingen zo evenwichtig mogelijk bij de forma
tie waren betrokken. Voor een doorslaggevende positie voor de KVP of voor 
de formateur, beoogd premier, was volgens Beel geen grond. Deze visie zou 
er onder meer toe leiden dat Beel zelf aan de portefeuille van Binnenlandse 
Zaken zou vasthouden. Beel achtte het dan ook van belang dat hijzelf, als 
aanvoerder van de nog bijeen te zoeken groep katholieke ministers, en 
Drees, die algemeen werd gezien als de meest gezaghebbende socialistische 
minister, in grote lijnen het program en afspraken over het daarop te voe
ren beleid (Indië) zouden kunnen steunen, samen met de Kamerfracties van 
KVP en PvdA. Aldus kon Beel ook hopen dat Drees eventuele obstakels aan 
de kant van de PvdA, die nogal wat veren zou moeten laten ten gevolge 
van de verkiezingsuitslag en de vertaling daarvan in de programafspraken 
en de portefeuilleverdeling, mét Van der Goes zou weten weg te werken. 
Het gezag van Van der Goes stond uiteraard in de schaduw van de toen al 
algemeen hoog geschatte Drees, maar Van der Goes was voor Beel de man 
met wie hij toch snel tot een akkoord was gekomen en derhalve mede een 
belangrijke garant voor de uitvoering van het regeerakkoord.

In dit programoverleg van 17 juni 1946 tussen de toppolitici van KVP en 
PvdA werd gezocht naar formuleringen, met name op het gebied van orde
ning en socialisatie, die voor de KVP nog net aanvaardbaar waren en de 
PvdA-fractie, die diezelfde dag over de eindredactie van de Proeve en het 
definitieve "ja"-woord voor een rooms-rode regeringscoalitie zou vergade
ren, over de streep konden trekken. In de middag van deze dag kon Van der 
Goes Beel berichten dat de Kamerfractie van zijn partij instemde met het 
program en het volste vertrouwen in de formatie van Beel uitsprak. Van 
der Goes formuleerde dat als volgt: "De fractie heeft overwogen, dat de be
doeling van een dergelijke Proeve is: toetssteen te zijn voor parlementaire 
samenwerking en niet reeds het werkprogramma ener regering, dat immers 
in het nieuwe kabinet zelf, in samenwerking met de betrokken ministers, 
dient te worden vastgesteld."35 Nu de Proeve als basis en toetssteen voor de 
afgesproken parlementaire samenwerking was aanvaard, hield zij op een 
Proeve te zijn en werd de grondslag voor een regeringsprogram. De Proeve
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was immers een regeerakkoord, dat wil zeggen een samenstel van politieke 
afspraken tussen fracties in het kader van de vertrouwensnorm in de 
Nederlandse parlementaire democratie. Een kabinet dat niet onmiddellijk 
ten val wil worden gebracht doet er verstandig aan dit regeerakkoord in 
hoofdlijnen of gedetailleerd in het regeringsprogram  op te nemen. 
Natuurlijk is het m ogelijk bij het opstellen of uitvoeren van het re
geringsprogram af te wijken van het regeerakkoord, mits daarbij de vereiste 
medewerking van de regeringsgezinde fracties, met name in de Tweede 
Kamer, in het oog wordt gehouden. Van der Goes, die ook wel wist dat een 
aantal PvdA-ministers van gewicht naar het nieuwe kabinet zouden over
gaan, had het vertrouwen dat het nieuwe kabinet het regeerakkoord als pro
gram zou aanvaarden. De Kamerfractie van de KVP had al eerder laten we
ten in te kunnen stemmen met de Proeve. Romme had de vrije hand ge
kregen om hier en daar nog nuances aan te brengen.

De programovereenkomst behoefde niet noodzakelijkerwijze de rol van 
de betrokken fracties in de Tweede Kamer te verkleinen. Met name Romme 
heeft over dit vraagstuk altijd uitgesproken ideeën gehad. Hij was er van 
overtuigd dat de volksvertegenwoordiging een eigen rol tegenover de rege
ring kon blijven vervullen en dit zelfs beter kon naarmate een kabinet zui
verder parlementair zou zijn. Voor hem stond voorop dat het de taak van 
het parlement was om de staatkundige beginselen die in het parlement tot 
uiting komen te laten doordringen in de arbeid van de regering. Zulks kon 
bij een parlementair kabinet beter, terwijl ook tijdens de rit de mogelijkheid 
bestond te toetsen, in hoeverre het program werd uitgevoerd. Romme heeft 
in de periode-Beel zowel direct door middel van brieven aan Beel en zijn 
Kamerredevoeringen bij gelegenheid van de algemene politieke beschou
wingen, als indirect, via zijn bijdragen aan De Volkskrant, deze toetsing be
proefd.36

Hoewel de Kamerfracties, op die van de CPN en SGP na, van het bestaan 
en de inhoud van de Proeve op de hoogte waren, is het gelukt de vertrou
welijkheid van dit stuk te bewaren. In de pers is niets over het program be
kend geworden. Wél werd er gehengeld naar gegevens over deze Proeve. In 
Het Parool werd opgemerkt dat het rijk van Koning Kiezer een dag duurde, 
waarna een geheimzinnige periode aanbrak. De juiste gang van zaken over 
het voortdurend overleg tussen de Kamerfracties van de twee grootste par
tijen met de formateur had zich aan iedere waarneming onttrokken. Het 
blad verzocht Beel om opening van zaken, zodat de kiezer kon zien hoe de 
politieke formaties zich in dit overleg hadden gehouden. Beel was echter 
van mening dat tijdens de onderhandelingen opening van zaken niet be
vorderlijk was voor de mogelijkheden concessies te doen en overeenstem
ming te bereiken en dat opening van zaken daarna geschiedde door mede
delingen in de regeringsverklaring en Troonredes, zomede in hetgeen in het 
debat over de regeringsverklaring en bij de Algemene Politieke Beschou
wingen nog verder zou worden bekend gemaakt over de totstandkoming en 
de beleidslijnen van het kabinet.37 Beel heeft, zoals verderop nog zal worden 
beschreven, van deze gelegenheden goed gebruik gemaakt. De bevolking
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moest voor haar informatie over de gemaakte afspraken bij de totstandko
ming van dit kabinet het met de verslaggeving in de pers en via de radio 
over deze gelegenheden doen.

b. Proeve van een regeringsprogram van 17 juni 1946
Hoe zag nu die Proeve van een regeringsprogram er uit? Het acht pagi

na’s lange program was, na een korte inleiding, verdeeld in zes paragrafen, 
die hieronder verkort zullen worden weergegeven met puntsgewijze ver
wijzing naar de urgentieprogramma's van KVP en PvdA of andere bron
nen. In de hierna volgende weergave van de Proeve zal steeds tevens wor
den vermeld of sommige punten uit de Proeve terugkeerden in de rege
ringsverklaring en Troonredes of gereserveerd bleven als "wisselgeld" bij de 
debatten over de regeringsverklaring en bij de Algemene Politieke Beschou
wingen dan wel geheel van tafel zijn verdwenen. Dit laatste moet men zien 
tegen het licht van de vervroegde verkiezingen van 1948, waardoor het ka
binet-Beel niet in staat is geweest het program geheel af te werken. Met deze 
methode wordt duidelijk gemaakt in hoeverre het regeringsprogram van 
het kabinet-Beel in overeenstemming was met of afweek van het regeer
akkoord (de Proeve). In dit kader past het om hetgeen niet in de Proeve is 
vermeld en wél in de Troonredes 1946 en 1947 is aangekondigd te noemen. 
Evenzo is het, vanwege de onderbreking van de kabinetsperiode door de 
procedure tot herziening van de Grondwet, logisch in de navolgende para
graaf na te gaan in hoeverre dit program ook na de periode-Beel is verwe
zenlijkt. Er is immers behoefte aan onderzoek naar de inhoud van een 
regeerakkoord en naar de inhoud van het beleid dat werd gevoerd door een 
op basis van een regeerakkoord optredend kabinet, teneinde de werking van 
een regeerakkoord in de praktijk na te gaan. De plaats van het regeerakkoord 
en het regeringsprogram in het Nederlandse (politieke) staatsrecht is korte
lings diepgaand beschreven. In de behoefte aan een onderzoek naar de prak
tische uitwerking van een regeerakkoord kan de hierna volgende analyse 
van de Proeve ook voorzien.38

De hier gepresenteerde uitvoerige analyse van de Proeve van een rege
ringsprogram van 17 juni 1946 functioneert tevens als vooraankondiging en 
verantwoording voor de opzet en inhoud van de beschrijving van de parle
mentaire geschiedenis van het kabinet-Beel. De lezer doet er goed aan steeds 
voor de bestudering van een onderwerp - bijvoorbeeld het buitenlands be
leid - alvorens het desbetreffende hoofdstuk te lezen de notitie over het bui
tenlands beleid in de hiernavolgende analyse te raadplegen. Van sommige 
thema's uit de Proeve zal - anders dan via de normale verwijzing naar de 
afhandeling van punten uit de Proeve (en Troonredes) in de diverse hoofd
stukken van dit boek - de parlementaire geschiedenis al geheel worden ge
schetst, voor zover deze in dit boek vanwege de gekozen inrichting van de 
diverse hoofdstukken niet aan de orde kan komen. Deze keuze voor afhan
deling van enkele thema's in deze analyse heeft vooral betrekking op 
onderwerpen van interdepartementale aard zoals bezitsvorming, van niet- 
specifiek departementale aard zoals de overweging voor een wettelijke
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grondslag van het partijwezen en van te geringe betekenis om als losse 
subparagraaf in een hoofdstuk te kunnen functioneren zoals het midden- 
standsbeleid. De indeling in subparagrafen volgt in grote lijnen die van de 
Proeve, zij het hier en daar vanwege de inhoud gerangschikt en onder een 
op de inhoud afgestelde noemer gebracht. Ter vergelijking is de Proeve in 
een bijlage opgenomen (bijlage III).

Pream bule
In de oorspronkelijke versie van de preambule op de Proeve was sprake 

van de erkenning van de worteling van de Nederlandse volkszede in het 
Christendom als uitgangspunt voor de aanpak van de verschillende vraag
stukken en de ordening van het gemeenschapsleven. Deze preambule ging 
terug op het ontwerp-Romme voor een "Proeve van een minimum rege
ringsprogram 1946". In zijn "Nieuwe Grondwetsartikelen" had Romme al 
de idee van een principiële inleiding over het geestelijk fundament van het 
Koninkrijk voor een Grondwet gelanceerd. Niet de mens was de diepste 
bron van het recht volgens Romme, maar God. Zijn voorstel luidde derhal
ve dat het Koninkrijk God "als zijn eerste Oorzaak en laatste Doel" diende te 
erkennen en "zijn volkomen afhankelijkheid van zijn Schepper" zou belij
den. Alleen zo was een goede verantwoordingsplicht in het staatsbestel naar 
de mening van Romme te introduceren. Zo kon een gemeenschappelijk
heid op geestelijk gebied van de bewoners van het Koninkrijk worden be
reikt. Vanuit dit geestelijk fundament volgden in Romme's voorstel voor 
een Grondwet de eerbiediging van de persoonlijke vrijheid (zelfwerkzaam
heid) van de burger en de bescherming van het gezin. Tot de geestelijke 
fundamenten van het Rijk behoorden volgens Romme tenslotte de erken
ning van de arbeid als plicht en recht van de burgers en het recht van de 
burger op eigendom en zijn plicht het te gebruiken in het gemeenschappe
lijk belang.39

Van der Goes heeft in de eerste onderhandelingsronde Beel al laten weten 
geen bezwaar te hebben tegen een principiële preambule in het regerings
program als zodanig. Na de normloosheid van de nationaal-socialistische 
overheersing gedurende de bezetting én van de bevrijdingstijd werd de ge
dachte van een dergelijke preambule ook door de socialisten als wenselijk 
ervaren. De erkenning dat de Nederlandse normen en waarden onder meer 
in het Christendom waren gelegen was voor een doorbraakpartij als de 
PvdA in 1946 was geworden geen probleem; ook in de vooroorlogse SDAP 
was bij de herziening van de grondslagen van de partij (program-1937) al 
gestreefd naar een dergelijke erkenning van de waarde van het Christen
dom, onder meer door dr. W. Banning. De oorlog had de waardering voor 
eikaars uitgangspunten in het gezamenlijk verzet tegen de Duitsers bevor
derd. In het program van de NVB (1945), dat ook door Beel aanvankelijk 
was gesteund, werden dan ook christendom en humanisme naast elkaar als 
bezielende krachten voor individu en gemeenschap genoemd. Begrijpelijk 
dat Van der Goes tegen deze achtergrond weliswaar geen bezwaar had tegen 
een principiële getuigenis in dit program, maar wel zijn instemming afhan-
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kelijk maakte van het vinden van een andere redactie. Voor veel Neder
landers, die juist ook onderdak hadden gevonden in de PvdA, ging de door 
Beel in zijn tekstvoorstel geformuleerde stelling immers niet op. Voor deze 
groep was het humanisme bijvoorbeeld de inspiratiebron. Beel, die niet 
voor niets de NVB had verlaten en had gekozen voor een vernieuwde ka
tholieke groepering, voelde er echter weinig voor om christendom en hu
manisme nadrukkelijk op één lijn te stellen. In de eindredactie van de 
Proeve heeft Beel tenslotte de door Van der Goes aangereikte formule over
genomen, waarin de aanvaarding van de christelijke normen door niet- 
christenen werd verondersteld. Het humanisme werd niet genoemd. De 
PvdA heeeft dit voor deze partij niet geheel bevredigende compromis, ver
moedelijk vanwege het geringe praktische belang van deze preambule, 
zonder morren geaccepteerd.40

Aldus kwam in de preambule te staan dat het kabinetsbeleid zou worden 
gefundeerd op de overtuiging dat het algemeen welzijn, doel van het staats
gezag, slechts goed kon worden behartigd, indien de op te lossen vraag
stukken werden gezien tegen een geestelijke achtergrond. De vraagstukken 
dienden derhalve slechts te worden aangepakt op basis van zedelijke begin
selen, "welke aan onze beschaving ten grondslag liggen en zonder welke 
geen goed geordend gemeenschapsleven mogelijk is", alsook van de erken
ning dat het Christendom voor veel mensen een geestelijke krachtsbron 
was en "welk zedelijke normen door vele aanhangers van andere dan 
Christelijke overtuiging eveneens worden aanvaard". Deze passage keerde 
terug in de tweede helft van de regeringsverklaring van Beel van 5 juli 1946. 
Beel heeft vanuit eigen overtuiging en als politiek gebaar naar de prote- 
stants-christelijke groeperingen én de christenen in andere partijen de toon
zetting van deze verklaring in een principieel-christelijk perspectief gehou
den. Hiervoor oogstte hij inderdaad respect bij de verder nogal bars-opposi- 
tioneel reagerende Schouten (ARP) en lovende en vriendelijke woorden bij 
Tilanus (CHU).41

1. Versterking van de geestelijke en zedelijke grondslagen van het volks
leven

De versterking van de geestelijke en zedelijke grondslagen van het 
volksleven werd in de Proeve gezocht in: de versteviging van het gezag; het 
herstel van de diep geschokte publieke moraliteit door bescherming van de 
jeugd, het tegengaan van de zedenverwildering en de bestrijding van de 
zwarte handel en de corruptie; erkenning van de hoge waarde van het ge
zin; vernieuwing van het onderwijs; bevordering van de Zondagsrust en 
een nieuwe regeling van de verhouding tussen kerkelijke en burgerlijke 
huwelijkssluiting, zulks "omwille der rechtmatige vrijheid der Kerken". 
Zowel in de regeringsverklaring als in de eerste Troonrede kwamen punten 
uit deze paragraaf terug.
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Jeugdpolitiek en bestrijding van de zedenverwildering
Na de korte passage in de Proeve, gewijd aan de beklemtoning van de 

normen voor een goed en vertrouwenwekkend gezag - dienende functie; 
normen van gerechtigheid bij handelingen en beslissingen -, werd onder het 
herstel van de diep geschokte publieke moraliteit een eerste concreet be
leidsdoel aangegeven, namelijk in het kader van de bestrijding van de ver
wildering van de jeugd en het beschermen van de jeugd tegen zedelijke ge
varen het verlenen van sterke steun aan de jeugdbeweging op basis van de 
zelfstandigheid der levensrichting en met erkenning van de rechten van de 
ouders. Deze passage over de steun aan de jeugdbeweging keerde ongewij
zigd terug in de Troonrede van 23 juli 1946. Concreet vloeide uit dit beleids
voornemen voort dat voor de eerste keer gelden beschikbaar werden gesteld 
aan jeugdverenigingen ter bestrijding van de "verwildering" van de jeugd 
("asfalt-jeugd"). De tehuizen voor moeilijk opvoedbare jeugdigen, die onder 
het beheer van het Rijk hadden gestaan, werden zo mogelijk onder de lan
delijke organisaties van jeugdbeweging en jeugdbescherming geplaatst. De 
KVP-Tweede Kamerfractie toonde zich over de veelzijdige en krachtige 
steun, die het jeugdwerk van overheidswege was gaan ondervinden, in het 
Verslag op de begroting van O.K. en W. voor 1948 zeer tevreden.

Maatregelen zouden worden getroffen tot bescherming der jeugd tegen 
schadelijke invloed in zedelijk opzicht. De publieke moraliteit ondermij
nende propaganda zou met kracht worden tegengegaan. Dit keerde terug in 
de Troonrede van 23 juli als "doeltreffende bestrijding van de openbare on
zedelijkheid".

Dan volgde in de Proeve de passage over de voorgenomen bestrijding 
van de aanstootgevende propaganda van het neo-malthusianisme. Deze 
passage keerde in geen der stukken terug en is ook niet van de kant van de 
regering geopenbaard naar aanleiding van vragen uit de rijen van de KVP- 
Kamerleden naar het beleid op dit punt. In de onderhandelingen tussen 
Beel en Van der Goes over de opstelling van een regeerakkoord heeft dit 
thema echter een rol van belang gespeeld. Het ging bij het neo-malthusia
nisme immers om een oud zeer bij de katholieken - nog in 1929 had de R.K. 
Bond voor Grote Gezinnen te Nijmegen een demonstratief congres tegen 
het neo-malthusianisme belegd -, dat overigens ook in andere milieus ter 
rechterzijde werd nagevoeld. Vanuit de protestants-christelijke hoek was 
bijvoorbeeld de "Vereniging tot bestrijding van het Neo-Malthusianisme" 
ontstaan. De overheid had sedert de christelijke coalitie onder aanvoering 
van Kuyper (ARP) al de nodige stappen gezet tegen de propaganda voor het 
neo-malthusianisme zoals dat werd uitgedragen door de sedert 1881 be
staande Nieuw-Malthusiaanse Bond (in 1946 geworden de Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming). Onder Kuyper waren maatregelen 
genomen op het gebied van de verzending van propagandamateriaal per 
post, terwijl de locale overheden zoals in Amsterdam (1908) bij politiever
ordening zichtbare uitstalling van bepaalde voorwerpen of propaganda er
voor op de korrel hadden genomen. Het verzoek tot verlening van de
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koninklijke goedkeuring van de statuten van de N.M. Bond was door de 
ARP-minister van Justitie Donner in 1927 afgewezen, hetgeen nog een in
terpellatie door de Tweede Kamer in de persoon van het SDAP-Kamerlid 
Kleerekoper had opgeleverd op 15 juni 1927. Uiteraard had het bestuur van 
de N.M. Bond, vanuit de wetenschap omtrent de ideologie van de nazi's, na 
de Duitse inval de Stichting opgeheven. Na de oorlog moest de N.M. Bond 
derhalve geheel opnieuw beginnen, hetgeen een goede gelegenheid bood 
voor de tegenstanders te proberen de Bond in de kiem te smoren.

Vanwege de weinig florissante positie van de door allerlei al bestaande 
verboden sterk in zijn mogelijke ontplooiing gekortwiekte N.M. Bond had 
Beel in zijn oorspronkelijk programmapunt met betrekking tot de strijd te
gen het neo-malthusianisme niet eens zo zeer de N.M. Bond zelf op het oog, 
als wel de geest van de tijd die ruimte leek te bieden voor neo-malthusiaan- 
se praktijken. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen had in de bevrijdings- 
tijd een hoge vlucht genomen - in de strijdkrachten van andere landen be
hoorden deze middelen tot de standaarduitrusting (over de sluikse voorzie
ning van de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië, zie hoofdstuk 
III, par. III.e) -, zodat verwacht mocht worden dat dit niet zonder gevolg voor 
het normbesef zou blijven. Voor Beel was de strijd tegen het neo-malthu
sianisme blijkens zijn concept-program dan ook onderdeel van de verster
king van de geestelijke en zedelijke grondslagen van het volksleven. Hem 
stond voor ogen een verdere bestrijding van de propaganda voor en de 
praktijk van het neo-malthusianisme, dus het onderhouden van verkoop
punten van de betrokken middelen (door de N.M.Bond of particulieren) en 
het adverteren of bekend maken ervan. Van der Goes, die wist dat in zijn 
achterban over dit onderwerp zeer uiteenlopend werd gedacht, heeft in het 
onderhoud met Beel op 3 juni 1946 bij deze KVP-wens kanttekeningen ge
plaatst, omdat hier volgens hem de verdraagzaamheid jegens andersden
kenden in het geding was. Het overleg leidde er toe dat uiteindelijk de be
strijding werd beperkt tot de aanstootgevende propaganda.42 Beel heeft op 
dit punt derhalve vrij snel bakzeil gehaald; in wezen bleef er van de ambi
ties van Beel in deze kwestie weinig van belang over. Hij moet zich ervan 
bewust zijn geweest dat de strijd tegen het neo-malthusianisme beter, zon
der de verdraagzaamheid geweld aan te doen, was te voeren op locaal ni
veau. In het gemeenteprogram van de KVP werd een artikel opgenomen, 
waarin bepleit werd om in aanvulling van het toenmalige art. 240 bis van 
het Wetboek van Strafrecht het gemeentebestuur de mogelijkheid te geven 
een verordening uit te kunnen vaardigen tot verbod van verkoop van neo- 
malthusiaanse middelen, ook aan personen boven de 18 jaar. De bestrijding 
van het neo-malthusianisme langs deze lijn heeft de gemoederen in de KVP 
nog tot diep in de jaren '50 bezig gehouden.

In hoofdstuk IX, par. I.a, zal aandacht worden besteed aan de wijze, waar
op Beel zelf als minister van Binnenlandse Zaken en zeker zijn opvolger 
Witteman (1947-1948) de aandrang van confessionele zijde in de Kamers, 
met name die van de eigen geestverwanten, om de overheid op het terrein 
van de bestrijding van de toentertijd zo benoemde zedenverwildering toch
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stappen te laten ondernemen, hebben gepareerd. De ministers van Binnen
landse Zaken, waaronder de zorg voor de openbare orde viel, zagen in 
hoofdzaak een indirecte rol voor de overheid op dat moment weggelegd, 
namelijk in de aanmoediging van de initiatieven vanuit de maatschappij 
zelf om de zedenverwildering te keren, zo er al van verwildering sprake 
was. Ook de minister van Justitie, die door de Kamers op dit punt werd aan
gesproken, nam een soortgelijk standpunt in, al heeft hij vanuit zijn ver
antwoordelijkheid voor de handhaving van de wet wel een poging gedaan 
een brede adviescommissie in het leven te roepen om het vraagstuk van de 
zedenverwildering te bestuderen en de regering van advies te dienen over 
de nodige te nemen maatregelen.

Het feit dat het de minister van Justitie in de periode-Beel niet is gelukt 
een commissie-zedenverwildering in het leven te roepen, kan als bewijs 
worden gezien dat men bij de belanghebbende departementen en maat
schappelijke instellingen wel wat anders aan het hoofd had dan de zeden
verwildering, die er meestal op neer kwam dat de badgasten aan de kust en 
elders zich in badcostuum op de openbare weg hadden begeven. Toch ging 
het hier om een zaak, die de katholieke politici bleef bezig houden, waarbij 
het opmerkelijk is dat volgens de KVP-visie, zoals Beel die in dit eerste 
onderdeel van zijn Proeve in navolging van het KVP-urgentieprogram had 
verwoord, voor de overheid bij de zorg voor de goede zeden een al was het 
maar indirecte taak bestond, waar die overheid op vele andere terreinen, 
zoals op dat van de economie, zoveel mogelijk moest worden teruggedron
gen. Dit zou sterk tot uiting komen in de wijze waarop onder het volgend 
kabinet onder verantwoordelijkheid van katholieke ministers (Binnen
landse Zaken, Justitie, O.K. en W.) de bescherming van de openbare zeden 
en van de jeugd werd aangepakt. In aansluiting op hetgeen daarover al on
der het kabinet-Beel aan studie was verricht in concordantie met de hier
voor genoemde punten uit de Proeve van een regeringsprogram en in een 
ontwerp van wet zichtbaar was geworden werd voorgesteld het toezicht op 
de vertoning van films, zelfs in besloten kring voor meer dan 25 personen, 
en op commerciële leesbibliotheken aan te scherpen, onder meer door aan 
de gemeenten daarin bepaalde bevoegdheden te geven of te bevestigen. Bei
de voorstellen zouden worden ingetrokken, nadat was gebleken dat in de 
Tweede Kamer hiertegen ernstige bezwaren bestonden, zowel van juridisch- 
technische aard als vanwege de mogelijke aantasting van de geestelijke vrij
heid en van het grondwettelijk beginsel van de vrijheid van drukpers (zie 
hierover ook hoofdstuk IX, par. VI.d: Bestrijding besloten filmvoorstellin
gen). Het rapport "Overheid en openbare zeden" (1950) van het met de KVP 
gelieerde Centrum voor Staatkundige Vorming had nog wel verder willen 
gaan. Uit deze preoccupatie met de bescherming van de goede zeden via de 
overheid vloeide in de periode-Beel de poging van de fractie van de KVP in 
de Tweede Kamer voort om bij gelegenheid van de behandeling van het 
wetsontwerp op de zweminrichtingen tevens de mogelijkheid voor bevor
dering van de zedelijkheid naar katholiek model in de wetstekst bij amen
dement vast te leggen, hetgeen voor de verantwoordelijke minister, de so-
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cialist Drees, reden was het wetsontwerp niet verder te doen behandelen (zie 
hoofdstuk VI, par. IV. c). Op dit punt wensten de socialisten juist géén over- 
heidsbetutteling. De Proeve bond hen niet aan concrete maatregelen op ze
delijk gebied.43

Bestrijding van de zwarte handel en de corruptie
Is de bestrijding van de zedenverwildering in de periode-Beel derhalve 

beperkt gebleven, veel intensiever is de aandacht van de regering en die van 
de Kamers geweest voor de bestrijding van oneerlijkheid, corruptie en woe
ker (zwarte handel), die Beel als beleidsdoel, ontleend aan het KVP-urgen- 
tieprogram (par. I, art. 7), in zijn Proeve had opgenomen en die niet in de 
regeringsverklaring van 5 juli 1946 of de Troonrede-1946 werd herhaald. 
Wel werd in de regeringsverklaring van 4 oktober 1946, waarin de loon- en 
prijsstop werd bekend gemaakt (hoofdstuk VI, par. VI.c), de zwarte handel 
de wacht aangezegd, hetgeen Kamerbrede bijval opleverde. Het gebruik ma
ken van de economische nood en van de door de omstandigheden gevor
derde ambtelijke machtspositie in het dagelijks leven waren tekenen van 
een echt gevaarlijke verwildering van de zeden. Deze verwildering onder
mijnde immers de gehele volkskracht. De distributie aan goederen en ver
gunningen werd er door uitgehold, het loon- en prijsbeleid ontkracht, de 
wederopbouw bedreigd. Ook al hebben de katholieke ministers van Econo
mische Zaken in de periode-Beel de effectieve bestrijding van oneerlijkheid, 
corruptie en woeker eerder gezien in een zo snel mogelijke terugkeer naar 
normale economische verhoudingen, dat nam niet weg dat maatregelen ge
nomen moesten worden om zwarte handel, woeker en corruptie recht
streeks te bestrijden. Daarnaar gevraagd in het Voorlopig Verslag van de 
Tweede Kamer van 1 november 1946 op het door hem te verantwoorden 
hoofdstuk van de Rijksbegroting voor (1946 en) 1947, heeft de minister van 
Justitie, Van Maarseveen (KVP), in zijn Memorie van Antwoord van 14 
november 1946 bekend gemaakt dat hij de vervolgingspolitiek ten aanzien 
van de categorie economische delicten had geactiveerd en had bevorderd dat 
de officieren van Justitie regelmatig contact gingen onderhouden met de 
leiding van de speciaal op het terrein van de economische delicten werkza
me opsporingsorganen in hun arrondissement. Blijkens de Memorie van 
Antwoord van 27 november 1947 aan de Tweede Kamer van de minister 
van Justitie was in 1947 een Coördinatiecommissie opsporing economische 
delicten, waarin naast het openbaar ministerie de opsporingsorganen waren 
vertegenwoordigd, tot stand gekomen. De minister van Justitie had echter al 
in zijn antwoord aan de Tweede Kamer van november 1946 toegegeven dat 
de bestrijding van de economische delicten gehandicapt was doordat de par
ketten van het openbaar ministerie (O.M.), beroofd van veel mankracht ten 
behoeve van de Bijzondere Rechtspleging en de Krijgsraden, onderbemand 
en derhalve overbelast waren. Voortvloeiend uit het genoemde voornemen 
van de Proeve en de regeringsverklaring van 4 oktober 1946 is op 22 sep
tember 1947 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ter vereenvoudiging en 
aanscherping van de regels voor de opsporing, de vervolging en de berech-
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ting van economische delicten ingediend. De wet Economische Delicten 
werd pas vastgesteld op 22 juni 1950 (Stbl. K.258), toen de ergste economische 
nood voorbij was (zie hoofdstuk V, par. I).

Ook de bestrijding van de corruptie onder ambtenaren, eveneens een van 
de naweeën van de oorlogs- en bevrijdingstijd en van de haastige selectie en 
onvoldoende honorering van het als kool gegroeide ambtenarenapparaat, 
kreeg onder aansporing van diverse leden van de Staten-Generaal de nodige 
aandacht van de regering. Zo hadden de parketten van het O.M., aldus de 
minister van Justitie in de hiervoor al genoemde Memorie van Antwoord 
van 14 november 1946, de opdracht gekregen aan de opsporing, berechting 
en strenge bestraffing van corrupte ambtenaren en van de omkopers bij 
voortduring hun volle aandacht te geven en deze zaken bij voorrang te be
handelen. De hoofden van de departementen van Algemeen Bestuur was 
door de minister van Justitie verzocht toe te zien op de naleving van de be
palingen van het Wetboek van Strafvordering (art. 162), waarbij alle open
bare colleges en ambtenaren verplicht zijn tot onverwijlde aangifte van alle 
strafbare feiten, waarvan zij in de uitoefening van hun bediening kennis 
krijgen. In 1947 werd een afzonderlijk, centraal opererend, onderdeel van 
het openbaar ministerie voor de bestrijding van de corruptie in het leven 
geroepen, waardoor in dat jaar enige ernstige gevallen van corruptie aan het 
licht konden worden gebracht. De regering was er derhalve van overtuigd, 
zoals in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer bij de behande
ling van het begrotingshoofdstuk Justitie voor 1948 over deze kwestie werd 
medegedeeld, dat het beleid bij de bestrijding van de corruptie effect sorteer
de. De bestrijding van de corruptie en van de hiervoor genoemde zwarte 
handel was inmiddels ook gebaat bij de geleidelijke betere voorziening in 
goederen en beloning, voor niet-ambtenaren en ambtenaren, en van de in
krimping van ambtelijke wildgroei en macht. Er was ook minder reden en 
gelegenheid voor zwarte handel en corruptie. De corruptie vormde na de 
periode-Beel geen onderwerp meer van parlementaire zorg.

G ezinspolitiek
De erkenning van de hoge waarde van het gezin als vormingsschool voor 

het leven en als bron der samenleving, als zedelijk instituut met onver
vreemdbare en onaantastbare rechten, als natuurlijke opvoeder van het 
kind stond vervolgens als derde punt in deze paragraaf van de Proeve ge
noemd. Vastgelegd werd dat maatregelen zouden worden genomen om de 
waarde van het gezin juridisch en materieel te onderstrepen - overgenomen 
uit het PvdA-urgentieprogram (art. 10) -, juridisch door naar de wens van de 
KVP, zoals door Romme in zijn minimumprogram benadrukt, de "licht
vaardig" overeengekomen (bij onderling goedvinden ter ontduiking van 
het bepaalde in art. 263 BW-oud) echtscheiding tegen te gaan, materieel door 
in de loonstructuur, de woningbouw en de fiscale tarieven rekening te hou
den met de gezinsgrootte (KVP-urgentieprogram). De bestrijding van de 
"lichtvaardig" overeengekomen echtscheiding keerde terug in de Troonrede 
van 23 juli 1946. Het ging hier om een zaak, waarvoor al vóór de oorlog de
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katholieke minister van Justitie Goseling zich tevergeefs had ingezet. In 
niet-katholieke kring werd bestrijding van het ontduiken van de geldende 
regels van het Burgerlijk Wetboek meer gezocht in verruiming van de 
echtscheidingsgronden. Dat laatste was echter voor de katholieken onaan
vaardbaar. De regering moest derhalve na de oorlog ter wille van een meer
derheid in de volksvertegenwoordiging bij de bestrijding van de "lichtvaar
dig" overeengekomen echtscheidingen zoeken naar een weg die een princi
pieel debat over echtscheidingsgronden vermeed.

Dat het bij de bestrijding van het "echtscheidingskwaad" bij de KVP om 
een belangrijke zaak ging, bleek uit een schrijven van fractievoorzitter 
Romme van 3 oktober 1947 aan Beel. In dit schrijven, dat eens te meer ge
tuigde van de afstand die Romme als voorzitter van de belangrijkste rege
ringsgezinde fractie in de Tweede Kamer ten opzichte van de regering be
waarde (wekelijkse onderonsjes tussen Romme en Beel waren eenvoudig
weg ondenkbaar), werd Beel nog eens verzocht te bevorderen dat nog vóór 
de te voorziene ontbinding van de Staten-Generaal de nodige productie van 
de katholieke ministers ter uitvoering van het regeringsprogram tot stand 
werd gebracht. In dit schrijven werden in dit verband genoemd de wetge
ving op de PBO, de invoering van de mogelijkheid van de sluiting van het 
kerkelijk huwelijk vóór het burgerlijk huwelijk, maatregelen in het kader 
van de gezinspolitiek (kinderbijslag voor zelfstandigen) én de bestrijding 
van de "lichtvaardig" overeengekomen echtscheidingen. De fractie van 
Romme heeft dit verzoek in iets andere termen herhaald in het Voorlopig 
Verslag van 23 oktober 1947 op de Rijksbegroting voor 1948. Inzake de PBO- 
wetgeving en de bestrijding van de "lichtvaardig" overeengekomen echt
scheidingen werd de KVP op haar wenken bediend. Nog voordat het wets
ontwerp op de PBO bij de Tweede Kamer werd ingediend (23 juni 1948), is 
onder verantwoordelijkheid van de katholieke minister van Justitie Van 
Maarseveen een wetsontwerp tot beperking van de "lichtvaardig" overeen
gekomen echtscheidingen bij het parlement aanhangig gemaakt (1 juni 
1948), kort voor het kabinet-Beel demissionair werd. Het in 1955 tot wet ver
heven ontwerp is echter nimmer ingevoerd (zie hierover: hoofdstuk VIII, 
par. III.a.4, Uitbreiding taken alleenrechtsprekende rechter: de gezinsrechter 
in de strijd tegen de lichtvaardig overeengekomen echtscheidingen). Wél 
werd in de periode-Beel bij wet de onderhoudsplicht bij echtscheiding aan
gescherpt (eveneens: hoofdstuk VIII, par. III.b.2).44

In de regeringsverklaring stond de speciale aandacht van de regering voor 
het grote gezin vermeld. Concrete stappen, zoals in de Proeve opgesomd, 
zijn niet openbaar gemaakt. In de eerste Troonrede werd de woningbouw 
wel voorzichtig genoemd, maar afhankelijk gesteld van de aanvoer van 
materialen. De woningbouw kwam na de wederopbouw van gebouwen van 
geestelijke en culturele betekenis en van bedrijfsgebouwen. Van aparte wo
ningbouw voor grote gezinnen kon voorlopig natuurlijk geen sprake zijn. 
In het Voorlopig Verslag van 24 oktober 1946 op de ingediende Rijksbegro
tingen 1946 en 1947 heeft de katholieke Kamerfractie om een samenvattend 
overzicht van de regeringsvoorstellen en -plannen op het terrein van de be-
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scherming van het grote gezin voor 1947 gevraagd. Daarbij werd tevens op 
de overheid een beroep gedaan zich te onthouden van maatregelen, "waar
door meisjes aan de gezinssfeer worden onttrokken (bijvoorbeeld door haar 
in militaire hulpdiensten op te nemen), en positief werkzaam te zijn door 
krachtige hulp te bieden aan het particuliere initiatief, waar dit de bevorde
ring van het werken in de huishouding ter hand neemt". In de Memorie 
van Antwoord van 7 november 1946 heeft de regering aangekondigd de no
dige zorg voor het grote gezin tot uitdrukking te brengen bij de woning
bouw, bij de sociale gezinszorg en bij de loon- en belastingpolitiek (met na
me ook bij de regeling van het schoolgeld). "Een belangrijke taak is hier ook 
voor de lagere corporaties weggelegd." Op de verder door de KVP-Kamer
fractie in dit verband genoemde aanbevelingen is de regering niet ingegaan; 
de KVP-minister van Oorlog en de partijloze minister van Marine hebben 
bij de verdediging van hun begrotingen geen reden gezien toe te geven aan 
de druk van het verenigd confessioneel front om het dienen van vrouwen 
in de krijgsmacht tegen te gaan (hoofdstuk IlI.par.III.f). Op materieel terrein 
kon het grote gezin in 1946-1947 weinig substantieels worden aangeboden. 
Het is de KVP niet gelukt te bewerken dat bij de wijziging van de Kinderbij
slagwet, zoals ingediend op 23 september 1946, een progressie in de bijslag 
ten gunste van het zeer grote gezin werd ingevoerd (hoofdstuk VI, par. 
Vl.b). Alleen bij de Belastingherziening-1947 heeft de KVP de voorstellen 
van de regering om het grote gezin te ontzien nog verder weten op te rek
ken (hoofdstuk IV, par. III. 1).

Het gevolg was dat de KVP-fractie in de Tweede Kamer in het Verslag op 
de Rijksbegroting-1948 de regering er van beschuldigde in haar politiek van 
"levensruimte voor elk gezin" schoorvoetend op te treden en met name bij 
de kinderbijslag "een zekere schrielheid" aan de dag te leggen. Concreet 
werd om invoering van kinderbijslag voor zelfstandigen en bevordering 
van de woningbouw voor grote gezinnen gevraagd. De regering wees de be
schuldigingen van de KVP-Kamerfractie af. "Bij haar streven naar verwe
zenlijking van het wenselijke kan de regering zich er echter ook op dit ge
bied niet aan onttrekken, dit in overeenstemming te brengen met het be
reikbare." De kinderbijslag voor zelfstandigen zou bij de algehele herziening 
van de sociale verzekeringen aan bod komen. Romme heeft op 11 novem
ber 1947 in de Kamer er voor gepleit de uitkeringen in het bestaande bijslag- 
stelsel voor kinderen voor grote gezinnen te herzien en deze bijslag voor 
zelfstandigen op korte termijn in te voeren, dat alles op gronden van recht
vaardigheid, namelijk de verdeling van de nationale koek. Hij wilde der
halve niet het onderste uit de kan halen: "Men kan ons misschien wel enig 
verwijt maken ten aanzien van de gezinspolitiek, die wij voeren, maar niet 
zo iets als Shylock-neigingen ten deze aanwrijven." Beel meende echter dat 
het bestaande bijslagsysteem al voorzag in tegemoetkoming voor grotere 
gezinnen en dat de premieheffing voor de kinderbijslag aan zelfstandigen te 
veel problemen opriep om onmiddellijke invoering zoals Romme had be
pleit te kunnen bevorderen. Romme ging in de Kamer niet meer in op de 
afwijzing door de regering - in navolging van de PvdA-Kamerfractie in het
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Verslag - van het voorstel van de KVP-Kamerfractie om de overheid de 
leeftijdsgrens voor meisjes voor ondernemingsarbeid te doen verhogen en 
de arbeidsplicht voor meisjes in gezinnen in te voeren, teneinde het vraag
stuk van de gezinshulp op te lossen. De regering was van oordeel dat onder
nemingen als de confectie- en de textielindustrie te zeer gedupeerd zouden 
worden bij een dergelijk voorstel tot een verhoging van deze leeftijdsgrens, 
terwijl verwacht werd dat dwang bij gezinshulp niemand voordeel bracht. 
Gewezen werd op de hulp die meisjes al boden in het eigen gezin.45 Doordat 
in de periode-Beel de KVP bij de gezinspolitiek op weinig grote successen 
kon terug blikken, bleef er op dit gebied een groot terrein braak liggen. De 
KVP zou zich dan ook nadien nadrukkelijk als gezinspartij, die opkwam 
voor de ontplooiingsmogelijkheden van elk gezin, ongeacht de grootte, 
profileren als antwoord op de populaire door socialistische ministers geïni
tieerde wetgeving zoals de noodvoorziening voor de ouden van dagen van 
de PvdA-minister van Sociale Zaken, Drees. Het verbeterde economische 
klimaat bood toen ook het uitzicht op de realisering van de soms kostbare 
voorzieningen - verhoging uitkeringen kinderbijslag; uitbreiding kinderbij
slag (voor zelfstandigen); fiscale tegemoetkomingen; woningbouw voor 
grote gezinnen - die deze door de KVP voorgestane gezinspolitiek zou ver
gen. Zichtbare aanzet voor de aanpak van dit thema naar KVP-wensen was 
de instelling van de Gezinsraad in 1950.

O nderw ijspolitiek
Een vierde punt in de versterking van het volksleven, zoals in de Proeve 

vastgelegd, betrof de vernieuwing van het onderwijs. Deze vernieuwing 
moest naar de grotendeels door Van der Goes aan Beel gesuggereerde for
mulering niet alleen gericht zijn op de versterking van het besef van de 
waarde der in de preambule omschreven beginselen en normen voor indi
vidu en gemeenschap, maar ook op de karaktervorming, de aesthetische 
vorming en de staatsburgerlijke vorming - in het KVP-urgentieprogram 
aangeduid als het aankweken van aanhankelijkheid aan het vorstenhuis en 
het vaderland -, hetgeen in de regeringsverklaring werd herhaald. De Proe
ve rekende, ter uitwerking van het daarover gestelde in het KVP-urgentie- 
program en het minimum-program-Romme, voor de ingetreden parle
mentaire periode op de financiële gelijkstelling van het bijzonder met het 
openbaar voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (VHMO) en op een 
verbetering van de financiële verhouding ten aanzien van het bijzonder 
hoger onderwijs. Hoewel de PvdA-Kamerfractie in beginsel hiermee had 
ingestemd, moet Drees toch zijn twijfels hebben gehad over dit tijdschema 
en over de financiële gevolgen van deze wensen. Hij had liever gezien dat 
zou worden benadrukt dat "uiteindelijk" het streven gericht moest zijn op 
de toepassing van de gelijkheidsgedachte als overheidsgelden voor onder
wijs zouden worden besteed. Als eerste stap zag hij een verbetering voor het 
bijzonder hoger onderwijs als mogelijk. Wellicht mede in verband hiermee 
gaf de Troonrede van 1946 in afgezwakte vorm deze passage weer: "Ten 
aanzien van het onderwijs zal gestreefd worden naar het wegnemen van
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belemmeringen die de vernieuwing van het onderwijs in de weg staan en 
naar het aanvullen van de op dit gebied bestaande tekorten. Ontwerpen van 
wet, vastleggende het kader, waarbinnen zich de vernieuwing van het on
derwijs zal kunnen voltrekken, zullen in overweging worden genomen. 
Voorstellen tot verbetering van de financiële verhouding ten aanzien van 
het Bijzonder Hoger Onderwijs zullen U op korte termijn bereiken" (zie 
hoofdstuk X, par. II.7.c). De Troonrede van 16 september 1947 kondigde meer 
concreet een algehele herziening van het middelbaar en het nijverheidson
derwijs aan, waarmee de latere Mammoetwet als vorm van onderwijsver
nieuwing ten dele werd aangekondigd. Het in de periode-Beel in voorberei
ding genomen wetsontwerp tot wijziging van de wettelijke bepalingen be
treffende de subsidiëring van bijzondere scholen voor VHMO kon pas op 17 
december 1948 bij de Tweede Kamer worden ingediend (wet van 12 augustus 
1949, Stbl. J. 387).

Andere passages over onderwijs uit de Proeve vervielen in de staatsstuk
ken: zij betroffen de evenredigheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs 
bij de uitbreiding van het vakonderwijs, de ontwikkeling van het stelsel 
van beurzen en renteloze voorschotten om de toegankelijkheid van het ho
ger onderwijs te verbeteren (door Romme in zijn minimumprogram een 
hoge prioriteit gegeven) en het in studie nemen van het vraagstuk van de 
bestuursautonomie der universiteiten en de invoering van een studium 
generale (naar een voorstel van Van der Goes). Verschillende andere wen
sen van de PvdA-Kamerfractie, zoals die door Van der Goes aan de forma
teur waren kenbaar gemaakt, waren niet in de laatste versie van de Proeve 
opgenomen, zoals de verbetering van de opleiding van onderwijzers, de be
vordering van de invloed van de ouders op het onderwijs, het effectief ma
ken van het achtste leerjaar, het voorbereiden van een "part-time compul- 
sory school"-systeem, het onderwijs buiten schoolverband aan de massa der 
jeugd onder de hoede van de overheid, onderwijs en opvoeding van vol
wassenen, bevordering van het kunstleven. Daartegenover had Van der 
Goes als onderhandelaar voor zijn fractie aangeboden uitbreiding van het 
godsdienstonderwijs te ondersteunen. De beperkte onderwijspassage in de 
Proeve gaf aan dat, gelet op de wensen van de KVP en de financiële moge
lijkheden, voorlopig zou worden gewerkt aan de wederopbouw van het tra
ditionele onderwijs en de gefaseerde uitbouw van het bijzonder onderwijs 
en dat geen nieuwe taken zouden worden geëntameerd. Hiermee werd te
vens een langdurige controverse tussen de PvdA en het niet meer door een 
vertegenwoordiger van deze partij te beheren ministerie van O.K. en W. in
geluid.

Zondagsrust; huwelijkssluiting
Over de twee laatste onderdelen van de paragraaf van de Proeve, gewijd 

aan de versterking van de geestelijke en zedelijke grondslagen van het 
volksleven, te weten de bevordering van de zondagsrust en de regeling van 
de verhouding tussen kerkelijke en burgerlijke huwelijkssluiting - waarvan 
de formuleringen in de Proeve waren ontleend aan het KVP-urgentiepro-
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gram en de prioriteit was ontleend aan het program-Romme -, is in de rege
ringsverklaring en de Troonredes verder gezwegen. De kwestie van de zon
dagsrust was echter te nijpend om onopgelost te blijven. De geldende Zon
dagswet van 1815, waarin openbare arbeid op zondagen en algemeen er
kende christelijke feestdagen werd verboden, sluiting van café's gedurende 
de kerktijden werd gevorderd en sport, spelen en openbare vermakelijkhe
den werden verboden, werd vrijwel nergens meer nageleefd. Een poging 
van de katholieke minister van Binnenlandse Zaken Ruys de Beerenbrouck 
om met een wetsontwerp, ingediend op 4 mei 1920, wetgeving en praktijk 
met elkaar te verzoenen was mislukt door de uiteenlopende visies tussen 
katholieken en protestanten op de zondagsheiliging.46 Beel wilde met zijn 
voornemen de Zondagswet te vervangen bereiken dat aan de inmiddels ge
groeide sportpraktijken en andere vrije-tijdspassering, met alle overlast 
daaraan verbonden, gedurende de kerktijden een halt werd toegeroepen. 
Voor Van der Goes is dit voornemen reden geweest om bij de eerste bespre
king met Beel over de tekst van de Proeve te waarschuwen voor het gevaar 
van agitatie, vanwege de zeer diverse levensovertuigingen in het land: de 
bevordering van de vrije zaterdag moest voorop staan, dan kon de rest - 
verplaatsing van sport naar de zaterdag - eventueel volgen. Nadat ook de 
PvdA-Kamerfractie dit standpunt van Van der Goes had bevestigd, is de for
mulering bijgesteld: de zondagsrust zou bevorderd worden, "met name door 
verplaatsing van de sportbeoefening in het groot naar de vrije zaterdag". 
Men was het er echter ook over eens dat die vrije zaterdag voorlopig met 
het oog op de dringende wederopbouw niet gerealiseerd kon worden, zodat 
de angel uit deze katholieke wens was getrokken. Beel heeft in het najaar 
van 1946 in de Tweede Kamer bekend gemaakt dat hij de kwestie van de be
vordering van overheidswege van de zondagsrust wilde laten rusten totdat 
de vrije zaterdag zou zijn ingevoerd, waarmee hij het met Van der Goes 
overeengekomen compromis bekend maakte. Beels opvolger als minister 
van Binnenlandse Zaken, Witteman, kondigde vervolgens eind 1947 aan 
dat een nieuwe Zondagswet voor indiening bij het parlement in gereedheid 
werd gebracht, derhalve los van de vrije zaterdag. Het in 1951 ingediende 
daartoe strekkende wetsontwerp had dan ook slechts de bedoeling de rust op 
de zondagmorgen veilig te stellen, zodat dit wetsontwerp niet in conflict 
kwam met de inmiddels gegroeide praktijk van de vrije tijdspassering van 
een groot deel van de bevolking op de zondagmiddag. Het wetsvoorstel be
reikte in 1953 het Staatsblad (zie hoofdstuk IX, par. I.a).

Voor de kwestie van de huwelijkssluiting, waarbij Van der Goes had be
dongen dat het burgerlijk huwelijk binnen een bij de wet te bepalen termijn 
(bijvoorbeeld 14 dagen) na de sluiting van het kerkelijk huwelijk diende te 
worden aangegaan, is geen concreet resultaat geboekt. In het christelijke 
kamp bleken de meningen zo zeer verdeeld op dit door de katholieken naar 
voren gebrachte punt, dat het de regering niet is gelukt een commissie, die 
de diverse kerkelijke richtingen in Nederland zou vertegenwoordigen, 
bijeen te krijgen om op basis van een bij Justitie voorbereid stuk over deze 
kwestie een voorontwerp van wet te maken (zie hoofdstuk VIII, par. III.b.2).
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2. Opbouw van het maatschappelijk leven
Het tweede onderdeel van de Proeve, gewijd aan de Opbouw van het 

maatschappelijk leven had een nogal abstracte inleiding, welke voor de ge
geven omstandigheden tot de conclusie kwam "dat bij de door de oorlog en 
bezetting veroorzaakte ontreddering van het maatschappelijk leven een 
vergaand overheidsingrijpen thans niet kan worden ontgaan", na de vast
stelling dat in normale tijden verschil van opvatting kan bestaan in hoe
verre persoonlijke verantwoordelijkheid van de burgers in het maatschap
pelijk leven zal worden gedoseerd. Hierop volgden de uitvoerige richtlijnen 
voor het sociaal-economsich leven, die ten dele uit de koker van Van der 
Goes op basis van het KVP-urgentieprogram stamden, gevolgd door de 
uiterst summiere richtlijnen voor het sociaal-hygiënisch en het sociaal-cul- 
turele leven. De passage over het sociaal-economisch leven werd voorafge
gaan door een algemene doelstelling: "Opvoering van de nationale produc
tie, welke voorwaarde is voor het bereiken van een hoger welvaartspeil, en 
sociaal rechtvaardige verdeling van het nationale inkomen, waarvoor 
loon-, prijs- en sociale en belastingpolitiek hulpmiddelen zijn." In de rege
ringsverklaring keerde de opvoering van de productie en de wens naar een 
zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de stoffelijke en geestelijke goede
ren - een punt waarover KVP en PvdA blijkens hun urgentieprogramma's 
het eens waren - en "waarvan het bezit de welvaart der gemeenschap be
paalt" terug. Deze verklaring werkte dit punt nog nader uit en gaf daarbij het 
instrumentarium, ontleend aan de Proeve, aan. De regering ging ten aan
zien van de verdeling van de stoffelijke goederen uit van "een erkenning 
der hoge waarde van de arbeidende mens" - tekst uit de Proeve onder Ar
beidspolitiek - en "van het beginsel, dat aan ieder burger de mogelijkheid tot 
arbeiden, alsmede een redelijke bestaanszekerheid, toekomt". Dat was niet 
enkel een kwestie van sociale rechtvaardigheid, maar tevens "een voor
waarde voor het behoud van ons democratisch staatsbestel". De voorne
mens van de regering tot opvoering van de nationale productie boden vol
doende mogelijkheden tot het in belangrijke mate verruimen van de werk
gelegenheid. Aan de eis tot het verschaffen van een redelijke bestaanszeker
heid wilde de regering blijkens deze verklaring voldoen door "een con
structieve loon- en prijspolitiek, alsmede door een uitbreiding der sociale 
verzekering, waarbij in het bijzonder de ouderdomszorg de aandacht zal 
hebben".

De leiding in het economische leven
Vervolgens kwam in de Proeve vanzelf aan de orde de vraag in hoeverre 

de overheid aan het sociaal-economisch leven leiding zou moeten geven ter 
bereiking van het voorop gestelde algemene doel: de opvoering van de pro
ductie en de sociaal rechtvaardige verdeling van het nationale inkomen. In 
de Proeve was hiervoor de compromis tekst van Van der Goes opgenomen: 
"De leiding van de overheid in algemene zin, welke hiervoor nodig is, dient 
te geschieden volgens een wetenschappelijk ontworpen welvaartsplan,
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waarvan de algemene richtlijnen worden vastgesteld in overleg tussen re
gering en volksvertegenwoordiging. Het Planbureau wordt daarbij voor het 
stellen der prognose" - een invoeging van Beel in de eindredactie om zijn 
politieke groepering tegemoet te komen - "als ontwerpende en voorts als 
adviserende instantie ingeschakeld." De geciteerde passage betrof het op 25 
maart 1946 ingediende wetsontwerp tot voorbereiding van een nationaal 
welvaartsplan, waaromtrent de Tweede Kamer op 9 mei 1946 een nogal kri
tisch Voorlopig Verslag had uitgebracht. De PvdA-fractie, die het voorstel 
van de socialistische minister van Handel en Nijverheid Vos voor het na
tionaal door het Centraal Planbureau i.o. te ontwerpen welvaartsplan - dat 
ook in het urgentieprogram van de PvdA figureerde (art. 5), maar niet in dat 
van de KVP - had gesteund, had bij monde van Van der Goes er naar ge
streefd om vast te leggen dat ook het advies van het Planbureau bij de uit
voering gewenst was.

In de regeringsverklaring werd de passage over het Planbureau genuan
ceerd. Gesteld werd dat de regering, "voorgelicht door een voorbereidend en 
adviserend planbureau, in nauw overleg met de volksvertegenwoordiging 
richtlijnen zal aangeven, samengevat tot een nationaal welvaartsplan, vol
gens welke het herstel van de welvaart zal worden nagestreefd, mede door 
bij de uitvoering het volle profijt te trekken van de zelfwerkzaamheid van 
individuen en groepen, wier activiteit de regering zich voorstelt zo krachtig 
mogelijk te bevorderen". Dit betekende dat een bindend, mogelijk bij wet 
vast te stellen, plan was teruggedrongen vermoedelijk onder druk van de 
opvolger van Vos, de katholiek Huysmans. De Proeve werd op dit punt in 
KVP-richting geïnterpreteerd. Romme, woordvoerder van de Kamerfractie 
die bij het opstellen van de Proeve juist ook op dit punt bezwaard was ge
weest, onderstreepte in zijn Kamerrede van 9 juli 1946 deze lijn bewust. Het 
Planbureau kon prognoses geven. De uitvoering van het welvaartsplan on
der algemene leiding van de overheid moest echter aan de maatschappelijke 
krachten worden overgelaten, wilde het welvaartsplan niet ontaarden "in 
een kerker van bordpapier, waar het maatschappelijk leven dwars doorheen 
zou stappen", "waardoor de effectiviteit van de noodzakelijke leiding van 
de overheid in het grootste gevaar zou komen".47

Het bij Memorie van Antwoord op het Kamerverslag op het oude wets
ontwerp tot vaststelling van een Nationaal Welvaartsplan op 19 november
1946 herziene wetsontwerp ter voorbereiding van de vaststelling van een 
Centraal Economisch Plan weerspiegelde deze KVP-overwinning, al zag de 
PvdA het Planbureau gered (zie hoofdstuk V, par. II.a). Overigens was de 
Proeve duidelijk ten aanzien van de algemene politiek met betrekking tot 
de omvang die de leiding van de overheid in het sociaal-economisch leven 
mocht aannemen. Onder de subparagraaf Ordening - zie verderop - was in 
de Proeve het voornemen omschreven om de overheidsbemoeiing zoveel 
mogelijk naar publiekrechtelijke bedrijfsorganen te brengen. In de rege
ringsverklaring werd hieraan nog de bevordering van de zelfwerkzaamheid 
van de individuen aan toegevoegd. De overheid hield zich derhalve nog 
wel verantwoordelijk voor het uitstippelen van een algemene lijn, maar
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liet de invulling ervan over aan individuen en maatschappelijke organisa
ties. Hiermee had de PvdA-wens naar een "geleide economie", waarvoor 
een Planbureau dat normatieve plannen zou opstellen noodzakelijk was, 
zijn "Waterloo" gevonden (zie hoofdstuk V, par. Il.b).

Economische doelen
Krachtige voortzetting van de wederopbouw (urgentieprogram PvdA, art. 

1), in het bijzonder in de geteisterde gebieden (urgentieprogram KVP, par.
II.1) - het betrof vooral de provincies Brabant, Limburg en Gelderland, waar
in ook een groot deel van de katholieke bevolking woonde -, industrialisatie 
met het oog op de internationale positie van Nederland en een program 
voor instandhouding en uitbreiding van de werkgelegenheid "ook direct 
van overheidswege, voorzover het sociaal-economische leven ontoereiken
de werkgelegenheid biedt" (urgentieprogram KVP, par. IV.6; minimum- 
program-Romme) zouden bouwstenen moeten zijn van een hiervoor ge
noemd welvaartsplan. Deze thema's werden ook genoemd in de regerings
verklaring. Anders dan de Proeve heeft de regeringsverklaring niet meer 
gesproken over een werkgelegenheidsprogram van overheidswege, zo dat 
nodig zou zijn. Zoals in de Inleiding op hoofdstuk VI zal worden beschre
ven was de minister van Sociale Zaken, Drees, zich ervan bewust dat er op 
dat moment eerder een tekort aan arbeidskrachten was. Vandaar dat de 
regeringsverklaring formuleerde dat de zorg van de overheid voor de op
voering van de productie - de wijze waarop liet de verklaring in het midden
- de werkgelegenheid zou bevorderen. Van der Goes moet het met de rege
ring op dit punt eens zijn geweest, want hij heeft in de Kamer het thema 
werkgelegenheid niet aangesneden.

Arbeidspolitiek; medezeggenschap; regeling ontslagrecht
Daarna volgden in de Proeve de subparagrafen over arbeidspolitiek, loon- 

en prijspolitiek, sociale politiek, ordening, socialisatie en middens tand-en- 
landbouw, waarbij de Proeve voor de eerste drie subparagrafen steunde op 
tekstvoorstellen van Van der Goes. Nadat ook hier weer een ideële aanhef 
de toonzetting had bepaald - de erkenning van de hoge waarde van de arbei
dende mens en van de arbeid (genoemd in de regeringsverklaring) en de 
taak het zedelijk besef en de sociale verantwoordelijkheid van ondernemer 
en arbeider te versterken - werd vervolgens onder Arbeidspolitiek  in de 
Proeve geformuleerd: "opbouw van een organisch sociaal-economisch le
ven, waarin ieder als volwaardige persoonlijkheid zijn aandeel en zijn ver
antwoordelijkheid heeft". De Proeve vervolgde met het noemen van de 
"medezeggenschap der werknemers, naast die der kapitaalverstrekkers, in 
grotere ondernemingen, zonder belemmering van de ondernemer in de 
goede uitoefening van zijn leidende functie". Deze laatste zin kwam vrijwel 
letterlijk overeen met het bepaalde in het KVP-urgentieprogram (par. IV.8, 
lid 3) en het minimumprogram-Romme. In de Troonrede-1946 werd de 
medezeggenschap in de individuele ondernemingen, waarvoor het KVP- 
urgentieprogram een herziening van het vennootschapsrecht noodzakelijk
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achtte (teneinde te komen tot "De onderneming als gemeenschap in het 
recht", zoals de gelijknamige onder de oorlog geschreven en te Amsterdam 
in 1946 gepubliceerde studie van Romme luidde), in één zin ondergebracht 
met de medezeggenschap in het kader van de publiekrechtelijke bedrijfsor
ganisatie: "Regelingen zullen moeten worden getroffen, opdat alle bedrijfs- 
genoten én in de bedrijfstakken, via de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
ties én in de afzonderlijke ondernemingen in het overleg niet enkel over 
sociale, maar ook over economische vraagstukken worden betrokken." Uit
eindelijk is er echter toe besloten de ondernemingsraden los van de tot
standkoming van de PBO-wet te regelen bij afzonderlijke wet (wet van 4 
mei 1950, Stbl. K.174, zie hoofdstuk VI, par. II.c).

De herziening van het vennootschapsrecht ter bevordering van de mede
zeggenschap van de werknemers bleef bij de politieke leiding van de KVP 
bovenaan het verlanglijstje staan. In het Voorlopig Verslag op hoofdstuk IV 
(Justitie) van de Rijksbegroting voor (1946 en) 1947 had de KVP-Kamerfrac
tie om een herziening van het vennootschapsrecht gevraagd "met het doel 
aan de onderneming meer het karakter van een werkgemeenschap dan van 
een winstobject te geven, in dier voege dat ook de arbeid daarin medezeg
genschap heeft". De minister van Justitie meende dat het hier in de eerste 
plaats om een sociaal en economisch onderwerp ging, zodat een initiatief 
daartoe niet van hem kon komen. De KVP-Kamerfractie heeft een jaar later, 
naar aanleiding van de vermelding in de Troonrede-1947 dat de commissie 
ter bestudering van het vraagstuk der ondernemingsraden met haar arbeid 
vrijwel gereed was gekomen, de hier bedoelde kwestie van de herziening 
van het vennootschapsrecht aangesneden bij de Algemene en Politieke Be
schouwingen. De KVP-Kamerfractie liet in het Voorlopig Verslag op de 
Rijksbegroting-1948 noteren dat naast een wettelijke regeling van de onder
nemingsraden - naar de KVP-fractie toen aannam in het kader van de PBO - 
een herziening van het vennootschapsrecht dringend gewenst was. Men 
diende de voorbereiding van deze zaak door een afzonderlijke commissie 
zeer serieus aan te pakken, aangezien het noodzakelijk was "de arbeider een 
ver perspectief te openen op grondige verbetering van zijn positie". Van de 
kant van de regering werd echter betwijfeld of een dergelijke wijziging van 
het vennootschapsrecht spoedig zou leiden tot een grondige verbetering van 
de positie van de arbeiders. De regering zag meer in de zelfregelende functie 
van de PBO-bedrijfsorganen en de instelling van ondernemingsraden dan 
in een wijziging van het historisch gegroeide vennootschapsrecht, al kon 
het vraagstuk best in studie worden genomen.

Romme vond op 11 november 1947 in de Tweede Kamer geen tegenstel
ling tussen het door de KVP-Kamerfractie bepleite voorstel en de PBO en de 
ondernemingsraden. Hij meende dat de wetgever moest bevorderen "de so
ciologische groei van het doel van de onderneming, die juridisch gericht is 
eenzijdig op winstmakerij, maar die sociologisch de neiging vertoont daar 
bovenuit te komen; dat de wetgever zal bevorderen de wijziging van de 
doelstelling van de onderneming en dienvolgens ook de wijziging van de 
structuur van de onderneming". Uiteraard moest die wijziging zeer geleide-
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lijk worden ingevoerd. Was de ondernemingsraad uitsluitend gericht op de 
verhouding leidende arbeid versus uitvoerende arbeid, bij de herziening 
van het vennootschapsrecht ging het om de driehoeksverhouding: leidende 
arbeid, uitvoerende arbeid, kapitaalverschaffers. Concreet had Romme de 
opneming van de uitvoerende arbeid in het college van commissarissen en 
in de algemene vergadering van de aandeelhouders voor ogen, niet als 
gunst, maar als recht. In ditzelfde betoog had Romme ook betoogd waarom 
hij een dergelijke herziening hoogst gewenst achtte. De arbeidsvrede in Ne
derland immers werd gedragen enerzijds door het verantwoordelijkheids
gevoel in het Nederlandse volk -"vooral de leiders van degenen, die bij het 
bedrijfsleven zijn betrokken" -, en door de parlem entaire constellatie 
"waardoor de grote massa van de arbeiders constructief mede is betrokken in 
het dragen van verantwoordelijkheid voor de gang van zaken ook in de 
staat". De samenwerking met de PvdA werd door Romme derhalve gezien 
als stutse van de noodzakelijke arbeidsvrede. Anderzijds noemde Romme 
als basis voor de arbeidsvrede het vertrouwen "dat de rechtvaardigheid zo 
goed mogelijk in het Nederlandse gemeenschapsleven zal worden betracht", 
"zowel wat de welstandskant van die positie betreft als wat de rechtskant 
aangaat". Beel heeft op 13 november 1947 met deze analyse van Romme in
gestemd. De regering zou gaarne haar medewerking verlenen aan bestude
ring van het onderhavige vraagstuk tot herziening van het vennootschaps
recht.48 Daarom gevraagd door de KVP-Tweede Kamerfractie heeft de 
minister van Justitie zich vervolgens bereid verklaard een eerste stap in de 
richting van de herziening van het vennootschapsrecht met het oog op de 
medezeggenschap te zetten, bijvoorbeeld ten aanzien van naamloze ven
nootschappen met veel personeel (een formule die ontleend was aan het 
compromis van de Proeve, zoals hiervoor geciteerd). In deze zin heeft hij de 
Stichting van de Arbeid in mei 1948 om advies gevraagd. De Stichting is er 
niet uitgekomen en heeft dit in 1956 aan de toenmalige minister van Justitie 
laten weten. In 1960 is vervolgens de commissie-Verdam, waarvan Romme 
deel zou uitmaken, ingesteld tot herziening van het ondernemingsrecht in
zake de medezeggenschap, waarvan het resultaat in 1965 is verschenen. Op 
basis van het rapport van deze commissie zijn verschillende wetten, waarbij 
de medezeggenschap van de factor arbeid is bevorderd, tot stand gebracht 
(zie hoofdstuk VIII, Justitie, par. III.b.2).

De programmapunten in de Proeve onder Arbeidspolitiek aangaande een 
wettelijke regeling van de arbeidsduur van nog niet onder de arbeidswet 
vallende groepen en van de vacantie - een PvdA-programpunt, art. 7 - ver
vielen in de staatsstukken. Minister van Sociale Zaken, Drees, had kennelijk 
andere prioriteiten. Een (nieuwe) wettelijke regeling ten aanzien van de on
gerechtvaardigde beëindiging van de dienstbetrekking, die uit het KVP-ur
gentieprogram via het minimumprogram-Romme in de Proeve als beleids
doel was opgenomen, werd in de Troonrede van 1946 aangekondigd: een 
wetsontwerp zou worden ingediend tot herziening van de bepalingen, die 
betrekking hadden op de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, zulks 
met de bedoeling personen, die reeds geruime tijd bij dezelfde werkgever in
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loondienst waren, meer bestaanszekerheid te verschaffen. Het ging hier om 
een zaak, waarover al kort voor de oorlog een ontwerp van wet ter aanvul
ling en wijziging van de wet op de Arbeidsovereenkomst van 1907 was 
voorbereid. De gebeurtenissen van 10 mei 1940 hadden de indiening van dit 
wetsontwerp verhinderd. De ontwikkelingen in het ontslagrecht onder de 
oorlog in bezet gebied en de bepalingen van het Buitengewoon Besluit Ar- 
beidsverhoudingen-1945 vroegen om een veel verder gaand ontwerp. Zoals 
nog in hoofdstuk VIII, Justitie, par. III.b.2, zal worden beschreven, heeft de 
minister van Justitie vrijwel onmiddellijk na de aankondiging in de Troon
rede deze zaak aan de Stichting van de Arbeid voorgelegd. Het op 30 juni 
1948 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot wijziging van de be
palingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten was op het bereikte 
compromis tussen werkgevers en werknemers binnen deze Stichting geba
seerd. Na een uiterst trage parlementaire behandeling bereikte de betreffen
de wet op 17 december 1953 het Staatsblad (nr. 619).

Loon- en prijspolitiek
De regeringsverklaring herhaalde de noodzaak van een constructieve 

loon- en prijspolitiek. De Proeve zag deze politiek als onderdeel van een po
litiek tot rechtvaardiger verdeling van het nationaal inkomen en als middel 
ter vermijding van inflatie, onder bescherming van het consumentenbe
lang. Tussen stad en platteland en tussen de bedrijven onderling dienden de 
lonen "juist" te worden gecoördineerd. Het loonpeil diende te worden afge
stemd op de kosten van levensonderhoud voor gezinnen van elk grootte, 
waar nodig en mogelijk ook door toeslagen op de eerste levensbehoeften. 
Van der Goes had ook deze tekst, grotendeels gebaseerd op het uitvoerige 
KVP-urgentieprogram, aan Beel voorgesteld, die daartegen uiteraard weinig 
bezwaar kon koesteren. De eerste versie van de Proeve over de opbouw van 
het maatschappelijk leven was volgens Van der Goes te weinig constructief 
gesteld. In de regeringsverklaring werd de Proeve op dit punt van de loon
vorming zo vertaald dat de regering zich voorstelde, "overal, waar bijzon
dere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, ook bijzondere maatrege
len ter verwezenlijking van het beginsel der gelijkheid van lasten en gelijk
heid van kansen te treffen". Daarbij had de regering speciaal de bescherming 
van het grote gezin op het oog. In de Troonrede van 1946 werd concreet een 
verbetering van de kinderbijslag aangekondigd (hoofdstuk VI, par. Vl.b).

Deze verbetering van de kinderbijslag was het enige dat voorlopig op het 
gebied van de lonen op korte termijn kon worden bereikt. De loon- en prijs- 
stop van 4 oktober 1946 was verder het leidend beginsel in de periode-Beel, 
al moesten in 1947 een vacantietoeslag en eind 1947-begin 1948 correcties 
voor enkele groepen op de regellonen de spanning tussen de bevroren lo
nen en de opkruipende prijzen wegnemen. De bemoeienis van het kabinet 
met dit beleid en de beoordeling door de Kamers er van komen aan de orde 
in par. VI van het hoofdstuk Sociale Zaken. In deze paragraaf zal ook wor
den ingegaan op de effecten van het consumentencrediet, dat als hulpmid
del voor de aanschaf van hoogstnoodzakelijke goederen in de gezinnen na
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de verwoestende oorlog was bedoeld. In de Proeve werd vastgelegd dat de 
terugbetaling van dit crediet naar inkomen en gezinsgrootte zou worden ge
regeld, zoals de demissionair minister van Financiën, dr. P. Lieftinck 
(PvdA), op 27 juni 1946 aan de Tweede Kamer heeft toegezegd.49 Het was 
daarom overbodig dit in de regeringsverklaring of de Troonrede van 1946 te 
herhalen.

Sociale politiek
Bij het onderwerp Sociale politiek werd de noodzaak van sociale zeker

heid gezien als voorwaarde voor ware democratie, hetgeen in essentie in de 
regeringsverklaring werd herhaald. De ouderdomsvoorziening zou op korte 
termijn worden verbeterd door middel van een verplichte verzekering, 
"met dien verstande dat bij het treffen ener urgentieregeling uiteraard niet 
geheel aan verzekeringstechnische eisen zal kunnen worden voldaan". Hier 
was in de Proeve de invloed van Drees sterk geweest, aangezien in de versie 
van Beel - in weerwil van het minimumprogram-Romme dat dit probleem 
wel had voorzien - een in de door Van der Goes voorgestelde tekst conform 
de urgentieprograms van KVP en PvdA alleen sprake was geweest van ver
betering van de bestaande ouderdomsvoorzieningen die allemaal op verze- 
keringsbasis waren geregeld. Romme had in zijn minimumprogram de 
verbetering van de bestaande ouderdomsvoorziening voor alle staatsburgers 
door middel van verplichte verzekering opgenomen, maar daaraan vastge
knoopt de stelling dat op het staatsbudget hiervoor in ieder geval plaats 
moest worden ingeruimd. Deze formulering moet het voor Beel gemakke
lijker hebben gemaakt de voorstellen van socialistische zijde te aanvaarden: 
hij wist dat hij hiervoor de steun van de KVP-Kamerfractie via Romme kon 
krijgen. In de regeringsverklaring en in de Troonrede van 1946 werd een 
voorlopige voorziening voor de ouden van dagen aangekondigd, welke in
1947 gestalte heeft gekregen in de zogeheten noodwet-Ouderdomsvoorzie- 
ning (noodwet-Drees), zie hoofdstuk VI, par. IlI.b. De Proeve bepaalde bij dit 
onderwerp verder: "Invoering van een verplichte wachtgeld- en werkloos
heidsverzekering, unificatie van de sociale verzekeringen en omvorming 
van de arbeidsverzekeringen met hare uitvoering - waar in verband met de 
aard der verzekering wenselijk - door het (publiekrechtelijk) georganiseerde 
bedrijfsleven onder toezicht van de overheid." Deze formuleringen waren 
aan het minimumprogram-Romme ontleend. De Troonrede-1946 sprak van 
een voorbereiding van een verplichte wachtgeld- en werkloosheidsverzeke
ring (onder het volgend kabinet gerealiseerd) en van "voortwerken" aan 
een algemene herziening van de sociale verzekering. Hierop zal in hoofd
stuk VI, par. III.a, nader worden ingegaan.

Bezitsvorm ing
Onder sociale politiek werd in de Proeve ook verstaan de bevordering 

van de verwerving van het eigen bezit, dat geacht werd nodig en bevorder
lijk te zijn voor de menselijke persoonlijkheid. Zoals al aangegeven heeft 
dit punt bij de onderhandelingen tussen Beel en Van der Goes een zeker ob-
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stakel gevormd om tot overeenstemming te komen: voor de katholieken 
ging het hier om een punt ter uitvoering van de katholieke sociale leer, 
waartegen Van der Goes als onderhandelaar van zijn fractie ernstige bezwa
ren heeft moeten uiten. Waar ging het om? De vorming van eigen bezit 
werd in de sociale leer van de katholieke kerk, zoals geformuleerd in de en
cyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno aanbevolen als middel 
de bestaansonzekerheid voor de arbeider te verminderen, dit alles in het ka
der van de verheffing van de arbeid en het herstel van de maatschappelijke 
orde. Romme had, samen met de econoom en latere KVP-minister van 
Economische Zaken, dr. J.R.M. van den Brink, al in 1945 ideeën gelanceerd 
over "Verbreiding van privaat-eigendom, deelneming in de winst, kapitaal- 
deelname en vermogensvorming door werknemers" (Amsterdam 1945). In 
het KVP-urgentieprogram voor 1946 was op dit punt de wens geformuleerd, 
"dat aan de arbeidsfactor boven het vastgestelde loon een aandeel in de ba
ten van de onderneming wordt toegekend", waarvoor het publiekrechte
lijke georganiseerde bedrijfsleven, bedrijfstakgewijze, normen zou moeten 
vaststellen (par. IV.3). Verder verlangde dit program dat uitbreiding van het 
privébezit bij brede lagen van de bevolking, "met name ook door deel
neming in de eigendom der productiemiddelen", stelselmatig zou moeten 
worden bevorderd (par. IV.10). Dit katholieke antwoord op de socialistische 
nationalisatie- en socialisatiewensen vormde een uitdaging van formaat 
voor de socialisten, die slechts met krachtige argumenten kon worden gepa
reerd. Belangrijkste argument was dat uit de winstdeelneming ongelijke in
komensverhoudingen zouden voortvloeien, die de rust op het loonfront, 
zo noodzakelijk voor de wederopbouw, zouden aantasten. Voor de socialis
ten bleef de eis naar gemeenschapsbezit van bepaalde productiemiddelen of 
diensten een logischer antwoord op deze kwestie, aangezien dan ook diege
nen, die niet in bepaalde productieve en particuliere sectoren werkzaam 
waren, werden gediend. De werknemers werden aldus niet tegen elkaar uit
gespeeld. De oorspronkelijke gedachte van de studiecommissie politieke 
partijen van de NVB, namelijk dat iedere mens een minimum aan eigen 
bezit - nodig voor en bevorderlijk aan de ontplooiing van zijn persoonlijk
heid - diende te zijn gewaarborgd, was dan ook door het SDAP-bestuur aan 
de vooravond van de definitieve verbreding tot PvdA geschrapt. Drees was 
Beel nog enigszins tegemoet gekomen door de formateur te laten weten dat 
bezitsvorming eventueel kon worden geaccepteerd, indien daarmee werd 
gedoeld op de verspreiding van het eigen-woning-bezit. De eindversie van 
de Proeve heeft de bevordering van het eigen bezit tenslotte afhankelijk 
gesteld van een onderzoek omtrent de hiertoe dienstige middelen. Noch in 
de regeringsverklaring, noch in de Troonrede van 1946 kwam het thema 
van de bezitsvorming aan de orde. Romme, die in zijn minimumprogram 
dit thema niet voor niets had opgenomen en daarbij de winstdeling had 
genoemd als mogelijk handvat voor deze bezitsvorming, heeft op 9 juli 1946 
bij de beraadslaging in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring op het 
ontbreken van een passage over de bezitsvorming gewezen. Hij sprak met 
klem het vertrouwen uit dat de regering op dit punt iets zou ondernemen.
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Beel heeft toen geantwoord dat in het verschaffen van bestaanszekerheid 
een eerste stap naar bezitsvorming was gelegen, waarna hij letterlijk de tekst 
over bezitsvorming van de Proeve weergaf: na een onderzoek omtrent de 
middelen die tot bezitsspreiding konden leiden, zou de verwerving van het 
eigen bezit worden bevorderd.50

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in het najaar van 1946 bleek de 
katholieke fractie in de Tweede Kamer tekenen van ongeduld te vertonen 
inzake de totstandbrenging van de bezitsvorming. In het Voorlopig Verslag 
op de Rijksbegrotingen voor 1946 en 1947 heeft deze fractie namelijk ge
klaagd dat de regering noch in de Troonrede van 23 juli 1946, noch in de be
grotingsstukken met enige concrete mededeling was gekomen met betrek
king tot het vraagstuk "hoe de massa des volks te brengen is tot eigen bezit". 
Romme heeft enkele dagen na de vaststelling van dit Voorlopig Verslag in 
een briefje aan Beel laten weten van mening te zijn dat de bezitsspreiding bij 
de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer aan de orde 
zou moeten komen en dat de regering met een initiatief zou moeten ko
men, bijvoorbeeld in de vorm van een voorstel tot instelling van een 
staatscommissie voor onderzoek van het vraagstuk van de bezitsspreiding. 
Het leek Romme juister dat de regering de leiding op dit gebied zou nemen 
en de KVP-Kamerfractie zou volgen. Het ging immers om de uitvoering 
van een coalitieafspraak. In de Memorie van Antwoord van 7 november 
1946 was de regering echter niet verder gekomen dan te stellen dat "voor de 
verwezenlijking van haar denkbeelden" de regering het eigen bezit van de 
massa des volks van groot belang achtte. Dit vraagstuk vroeg echter nog 
nauwgezette bestudering, met name ook "in verband met de abnormale 
verhoudingen waaronder wij leven". Dit vrij afstandelijke antwoord was 
voor Romme aanleiding om op 12 november 1946 in de Tweede Kamer het 
onderwerp dan toch namens zijn fractie aan de orde te stellen. Hij rang
schikte het recht op eigen bezit onder de sociale grondrechten, die de rege
ring bij haar voorgenomen grondwetsherziening zou moeten verankeren. 
Romme vond derhalve de mededeling van de kant van de regering wel erg 
weinig en vroeg concreet om een staatscommissie, die met name advies zou 
moeten uitbrengen over de mogelijkheid bij wet een stelsel van deelneming 
in de winst door de werknemers in te voeren. Over deze door Van der Goes 
als vrijblijvend aangeduide suggestie van Romme viel met de PvdA te pra
ten, "wanneer bezitsspreiding niet wil zeggen: de spreiding van het kapita
listische winstprincipe". Beel nam namens de regering de suggestie van 
Romme in overweging, daar de regering een "zekere mate van eigen bezit, 
als nodig voor en bevorderlijk aan de ontplooiing van de menselijke per
soonlijkheid" zag.51

De regering leek geen grote ijver aan de dag te leggen om de suggestie van 
Romme voor een staatscommissie Bezitsspreiding te verwezenlijken. Kort 
voor de Troonrede-1947 was een persbericht verschenen met de mededeling 
dat een dergelijke commissie zou worden benoemd. Over de opzet en 
samenstelling van deze commissie had de ministerraad overeenstemming 
bereikt. In de Memorie van Antwoord van 6 november 1947, behorend bij

123



I. Verkiezingen, formatie en partijpolitieke ontwikkelingen

de Rijksbegroting 1948, deelde de regering mee dat de uitnodigingen om zit
ting te nemen in deze commissie aan de betrokken personen en instanties 
waren verzonden. Het bleef daarna weer maanden lang stil rond de voort
gang van dit regeringsvoornemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Romme op 26 januari 1948 per brief aan Beel vroeg waar de toegezegde 
commissie bleef. Hij veronderstelde dat de vertraging te wijten was aan mi
nister Drees van Sociale Zaken - het coördinerend departement voor dit 
vraagstuk -, omdat deze als socialist weinig warm zou lopen voor de bezits
vorming. Romme wilde echter resultaten. Het wachten was echter op de 
aanwijzing van vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid. Pas op 
30 juni 1948 kon Drees namens het kabinet de bedoelde staatscommissie, be
staande uit vertegenwoordigers van verschillende partijen en maatschappe
lijke organisaties onder voorzitterschap van de vooraanstaande hoogleraar 
van de katholieke Economische Hogeschool in Tilburg en auteur van "De 
verdeling van het maatschappelijk inkomen" (Utrecht 1937), dr. M.J.H. Cob- 
benhagen, installeren. De commissie moest advies uitbrengen over de vra
gen: in welke vorm behoorde aan de arbeider aanspraak te worden toege
kend op winst, behaald in de onderneming, waar hij werkzaam was; op 
welke wijze behoorde de arbeider in de gelegenheid te worden gesteld aan
deelhoudersrechten te verwerven; door welke maatregelen kon worden be
vorderd dat door winstdeling of besparing verworven gelden tot meer 
duurzaam bezit konden leiden; lag het op de weg van de overheid om uit 
een oogpunt van bezitsspreiding in de inkomensverdeling in te grijpen? De 
studie van deze commissie-bezitsspreiding heeft geleid tot drie rapporten: 
Het vraagstuk der winstdeling (1952), Bevordering van bezitsvorming door 
sparen  (1955) en Aandeelhoudersrechten van werknemers (copartnership 
en certificaatstelsel) (1958). Verschillende wettelijke maatregelen vloeiden 
hieruit voort, zoals op het terrein van de bevordering van het eigen wo- 
ningbezit (wet van 26 mei 1956, Stbl. 273), de bevordering van het sparen 
door jeugdigen (wet van 25 september 1958, Stbl. 453), het scheppen van fis
cale faciliteiten voor bezitsvorming met betrekking tot effecten (wet van 27 
juni 1963, Stbl. 374) en de instelling van een bezitsvormingsfonds (wet van 
23 april 1971, Stbl. 418).52

Stakingsverbod?
De subparagraaf over sociale politiek in de Proeve werd besloten met de 

tekst dat gestreefd zou worden "naar een gesloten rechtsorde op het terrein 
der arbeidsverhoudingen, waardoor staking en uitsluiting evenmin als 
andere vormen van eigen richting op haar plaats zijn, terwijl zolang dit doel 
niet bereikt is, voor de reconstructie noodlottige stagnatie van de arbeid door 
overheidsmaatregelen worde voorkomen". De passage keerde niet terug in 
de betrokken staatsstukken. Evenmin werd vanuit het parlement op het be
kend maken van deze passage aangedrongen.

In het aan de PvdA-Kamerfractie voorlegde program van Beel was deze 
passage, die in origine afstamde van het KVP-urgentieprogram (par.IV.9), 
scherper geformuleerd, waarschijnlijk op basis van het minimumprogram-
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Romme. Daarin werd gesteld dat een wettelijke regeling tot stand zou wor
den gebracht, waarin opgenomen zou zijn de mogelijkheid van een sta- 
kings- en uitsluitingsverbod, voor zover de stopzetting van de arbeid tot 
ontoelaatbare schade van 's lands belang zou strekken. Hieraan was toege
voegd de zin: "Hierbij worde ingeschakeld een centraal orgaan, samenge
steld uit overheid, werkgevers en werknemers". Dat bij katholieke politici 
gedacht werd dat een stakingsverbod haalbaar zou zijn is wellicht terug te 
voeren op hun indruk dat de grote vakcentrales het stakingswapen - zoals 
de Verbondsvoorzitter van de KAB op 19 november 1945 had verklaard - 
met de publiekrechtelijke sociaal-economische ordening, waarbij de rechten 
zouden zijn gewaarborgd en de plichten omschreven, niet meer in over
eenstemming vonden. Bovendien leek de overlegstructuur in de Stichting 
van de Arbeid arbeidsconflicten te hebben uitgebannen. Aldus kon men 
menen brede steun te hebben om maatregelen voor te bereiden om herha
ling van de stakingsacties van de Eenheidsvakcentrale in 1945 en 1946 in de 
havens te voorkomen. De socialisten moesten begrepen hebben dat het on
verstandig was van de vakbeweging te vragen ostentatief van het stakings
wapen afstand te doen, ook al werd ter linkerzijde erkend dat het stakings
wapen op dat moment geen zinnig doel meer kon dienen. Een dergelijke 
aanval op het stakingswapen zou koren op de molen van de EVC kunnen 
zijn, waardoor de onderhandelingen tussen EVC en NVV over fusie - onder 
aanvaarding van het wapen van overleg in plaats van dat van de staking bij 
arbeidsconflicten - alleen maar konden worden bemoeilijkt (zie hoofdstuk 
VI, par.II.a). Drees heeft dan ook in zijn commentaar op dit onderdeel van 
het program-Beel aangedrongen op voorzichtigheid in deze materie. Van 
der Goes heeft vervolgens Beel gewezen op de heilloze gevolgen die pogin
gen in het buitenland in de door Beel gewenste richting hadden opgeroepen. 
Beel heeft toen eerst nog een tekst opgenomen, waarin sprake was van het 
streven naar een gesloten rechtsorde op het terrein van de arbeidsverhou
dingen, waarna een passage bepaalde dat pas tot een wettelijke regeling - op 
grond waarvan de overheid het uitlokken, leiden en of steunen van stop
zettingen van de arbeid zou kunnen verbieden - zou worden overgegaan, 
indien alle andere middelen tot beëindiging van ongerechtvaardigde en 
voor 's lands belang in deze periode van reconstructie noodlottige stopzet
ting van de arbeid hadden gefaald. De PvdA-Kamerfractie had ernstig be
zwaar tegen deze passage en vond dat met het streven naar die gesloten 
rechtsorde op het terrein van de arbeidsverhoudingen kon worden vol
staan. Het gevolg hiervan was een compromistekst, waarin het stakingsver
bod niet meer voorkwam. In de periode-Beel bleven de voorgenomen over
heidsmaatregelen in het geval van voor de reconstructie van het land ern
stige stagnatie van de arbeid beperkt tot het gebruik maken van bestaande 
noodvoorzieningen, zoals het Algemeen Vorderingsbesluit-1940 in de strijd 
tegen de stakende bakkers (hoofdstuk VII, par. IV.b). De periode-Beel heeft 
zich verder gekenmerkt door grote rust aan het arbeidsfront, zodat het niet 
nodig was dit punt van de Proeve in deze kabinetsperiode uit te diepen.
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In een latere periode moest het hier genoemde thema toch worden aan
gesneden. Naar aanleiding van in 1958 gewezen rechterlijke uitspraken, 
waarbij stakende arbeiders onder verbeurte van een dwangsom werden ver
oordeeld de arbeid te hervatten, en rechterlijke procedures over enkele ha
venstakingen, is een onderzoek naar de juridische kanten van de werksta
king ingesteld. Nadat een viertal hoogleraren arbeidsrecht, de SER en de 
Stichting van de Arbeid advies hadden gegeven over een voorontwerp van 
wet W ettelijke bepalingen met betrekking tot de werkstaking is een wets
ontwerp van deze strekking op 29 april 1969 bij de Tweede Kamer ingediend. 
De ratificatie van het Europees Sociaal Handvest (1961) op 22 april 1980 door 
Nederland heeft de regering er toe gebracht, conform het regeerakkoord, op 
18 juni 1980 dit wetsontwerp in te trekken. Het gelijk met het hiervoor ge
noemde wetsontwerp ingediende wetsontwerp Regelen met betrekking tot 
commissies van onderzoek inzake werkstaking, dat eveneens na de nodige 
advisering definitief was opgesteld (Stichting; SER), is op 9 januari 1986 in
getrokken. De Stichting van de Arbeid had hiertoe unaniem geadviseerd. 
Binnen de Stichting bestond overeenstemming over een aantal maatschap
pelijke zorgvuldigheidsnormen met betrekking tot arbeidsconflicten, die 
niet formeel in de vorm van een wettelijke code behoefden te worden vast
gelegd. De parlementaire behandeling van deze twee wetsontwerpen was 
niet veel verder gekomen dan de schriftelijke voorbereiding in de Tweede 
Kamer.53

Sociaal-economische ordening: de PBO
Het volgende punt van de Proeve was de compromistekst over de orde

ning. Gesteld werd dat de overheidsbemoeiing op sociaal-economisch ter
rein diende te worden verschoven, voor een zo groot mogelijk deel, naar 
publiekrechtelijke bedrijfsorganen, aan welke ten aanzien van de eigen, bij 
de wet aan te geven, taak autonomie zou worden verleend, terwijl met be
trekking tot onderwerpen, waarbij het algemeen belang in sterkere mate was 
betrokken met inachtnemng van algemene door de centrale overheid te 
stellen richtlijnen en uit te oefenen toezicht zelfbesturende bevoegdheden 
zouden worden toegekend. Hieromtrent was tevoren het voorontwerp van 
wet van minister Vos en enige ambtgenoten op 21 december 1945, als uit
gangspunt voor een brede maatschappelijke discussie, verschenen. De 
Tweede Kamer had op 29 januari 1946 over dit voorontwerp gedebatteerd, 
waarbij vooral de macht van de regeringscommissaris in de bedrijfsschap- 
pen en de uitsluitend verticale opbouw van de bedrijfsorganisatie aan de 
orde waren gekomen. Het gevolg hiervan was dat het KVP-program een be
drijfsorganisatie wilde hebben die geen staatsorganen zouden zijn, maar 
binnen het kader van het algemeen regeringsbeleid, onder toezicht van de 
overheid het bedrijfsbelang zouden behartigen en daarbij een sociale en 
economische taak hadden. In deze bedrijfsorganen zouden allen die bij het 
productieproces waren betrokken vertegenwoordigd zijn. Het PvdA-urgen- 
tieprogram was ook op dit punt zeer sober en vroeg om overdracht van be
voegdheden naar nieuwe organen voor het beroeps- en bedrijfsleven, op
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democratische grondslag, zodanig, dat de leiding zou berusten bij de over
heid, ondernemers en arbeiders gezamenlijk. Van der Goes had Beel bij het 
opstellen van de definitieve tekst van de Proeve laten weten dat het de 
PvdA-Kamerfractie niet ging om de staatsinvloed als zodanig, maar om het 
verzekeren van de gemeenschapsinvloed teneinde syndicalisme en desinte
gratie te voorkomen. Het ging de PvdA er volgens hem om dat de PBO in 
een algemeen welvaartsplan zou werken en er geen "schappenstrijd" zou 
ontbranden. Vandaar dat de PvdA-Kamerfractie bij Beel had aangedrongen 
op een formulering, waardoor een door de overheid te benoemen voorzitter 
en overheidswaarnemers in de PBO zouden zijn verzekerd. Aldus kon bij 
de opbouw van de PBO het algemeen belang "vanaf de bodem" worden ver
zekerd.

Beel heeft daarop in samenwerking met Romme, die in zijn minimum
program slechts kortweg om een autonome PBO-organisatie had gevraagd, 
en Van der Goes een formule gevonden, waarbij gesteld werd dat er voor 
gezorgd moest worden dat bij regeling van bedrijfsorganen het algemeen 
belang en "waar nodig de algemene leidende taak der overheid" tot gelding 
zou komen en "dat dit ook in de organisatie van de topleiding voldoende 
worde verzekerd". Geen regeling van de bedrijfsorganen mocht in werking 
treden, welke naar de mening van de betrokken minister in strijd zou zijn 
met het algemeen belang. De taak van de bedrijfs- en vakgroepen, alsook 
zoveel mogelijk die van de rijksbureaus (voor handel en nijverheid), zou
den door de bedrijfsorganen van de PBO moeten worden overgenomen. 
Hieraan was het logische voornemen gevoegd om het ambtenarenapparaat 
van de overheid snel in te krimpen. Een sociaal-economische raad diende te 
worden ingesteld, aldus de Proeve. In de regeringsverklaring werd de zelf
werkzaamheid van individuen en de PBO wel in één zin genoemd, waarbij 
echter werd aangetekend dat het algemeen belang en de algemeen leidende 
taak van de overheid tot gelding moest komen. De SER als toporgaan van de 
PBO had men voor de Troonrede-1946 bewaard. In dit laatste staatsstuk werd 
ook het wetsontwerp op de PBO aangekondigd met de omineuze toevoe
ging, dat aan de gerechtvaardigde verlangens van het bedrijfsleven alle aan
dacht zou worden besteed. Hiermee werd het streven van de PvdA naar 
sterke overheidsinvloed in de PBO-constructie de wacht aangezegd, een 
duidelijk gevolg van de bemanning van het departement van Economische 
Zaken, namelijk met de KVP-er Huysmans. In de Troonrede-1947 werd aan
gekondigd dat constructieve samenwerking van alle bij het bedrijfsleven 
betrokkenen door de indiening van een wetsontwerp op de PBO zou wor
den bevorderd. Op 23 juni 1948 kon het wetsontwerp op de PBO (en de SER) 
bij de Tweede Kamer worden ingediend (zie hoofdstuk V, par. Il.e).

Socialisatie
Socialisatie was het volgende hete hangijzer in de Proeve. Het KVP-ur

gentieprogram had enerzijds aangedrongen op het verlenen van ruim baan 
door de overheid aan het particulier initiatief bij de wederopbouw van het 
land (par. II.5), anderzijds er voor gepleit dat de overheid zou zorgen dat het
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ondernemingsleven in zijn economisch-sociale functie zich zou richten op 
het gezamenlijk belang van alle betrokkenen in het kader van het algemeen 
welzijn. Na het noemen van het bijzonder toezicht op het bankwezen, 
noemde dit program socialisatie van de eigendom mogelijk, wanneer dit in 
het algemeen belang zou zijn. Het PvdA-urgentieprogram was op dit punt 
veeleisender en vroeg om socialisatie van het mijnbedrijf, de circulatiebank, 
bedrijven van openbaar nut en daarvoor in aanmerking komende mono
polistische bedrijven. Het PvdA-program plaatste dit echter in het kader van 
de verzorging van de bestaanszekerheid van allen in een algemeen wel
vaartsplan. De Proeve formuleerde aanvankelijk (conform ook het mini
mumprogram-Romme) slechts dat nationalisatie van De Nederlandsche 
Bank zou worden nagestreefd, alsmede van "die monopolistische bedrijven 
ten aanzien waarvan na ingesteld onderzoek zodanige nationalisatie om re
denen van algemeen belang geboden blijkt". Al spoedig werd dit het streven 
naar "socialisatie" van de Bank, "van de nog niet in gemeenschapsbezit 
zijnde openbare nutsbedrijven", alsmede van monopolistische bedrijven, 
"waaronder de particuliere mijnen". De PvdA-Kamerfractie hechtte er zeer 
grote waarde aan dat de socialisatie van de mijnen op één lijn kwam te staan 
met die van de Bank en de openbare nutsbedrijven. De Proeve kwam hier
aan tegemoet door na de socialisatie van de Bank die van het mijnbedrijf - 
voor zover nog niet in gemeenschapshanden - te noemen, zij het afhanke
lijk van de resultaten van een onderzoek dat zou nagaan of "deze socialisa
tie door het algemeen belang geboden is". Daarna volgde een passage over 
de socialisatie van de "nog niet in gemeenschapsbezit zijnde openbare nuts
bedrijven" alsmede van die bedrijven van monopolistisch karakter, "waar
van na onderzoek socialisatie om redenen van algemeen belang geboden 
blijkt". In de regeringsverklaring werd echter de voorrang voor de socialisa
tie van het mijnwezen boven andere bedrijven ongedaan gemaakt. Deze 
verklaring kondigde namelijk slechts de socialisatie van de Bank in verband 
met haar centrale positie ten aanzien van het credietwezen aan. "Nopens de 
socialisatie van andere daarvoor blijkens in te stellen onderzoek in aanmer
king komende bedrijven zullen voorstellen worden voorbereid".54

In het debat over de regeringsverklaring kwam Van der Goes terug op de 
socialisatie van de mijnen en drong hij namens zijn fractie aan op het spoe
dig instellen van een onderzoek voor de uitwerking van de socialisatie van 
de mijnen. "Het voorbereiden van maatregelen tot socialisatie zal, in 
's lands belang, zeer spoedig tot wetsvoorstellen moeten leiden". Beel heeft 
daarop de passage van de Proeve voorgelezen.55 In de Troonrede-1946 werd 
de socialisatie van het mijnwezen, nadat een "op korte termijn in te stellen 
commissie van onderzoek" zou hebben bevestigd dat het algemeen belang 
zodanig ingrijpen vergde, aangekondigd. De op 10 december 1946 daartoe 
geïnstalleerde commissie van onderzoek kwam echter in meerderheid tot 
de conclusie dat socialisatie van het nog resterende particuliere mijnbedrijf 
niet nodig was. Tegen de wens van zijn politiek verwante fracties in de Ka
mers in heeft een socialistische minister van Financiën vervolgens bevor
derd dat de particuliere mijnbouw, bij het verstrijken van de concessieter-
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mijn, kon worden voortgezet (zie hoofdstuk V, par. II.d). Socialisatie van 
nutsbedrijven of monopolistische bedrijven werd in de Troonrede-1946 af
hankelijk geoordeeld van het geval dat de PBO geen genoegzame waarbor
gen kon bieden voor gezonde sociaal-economische verhoudingen in een be
drijf of wanneer het consumentenbelang niet juist werd behartigd, alsook 
van de uitslag van een onderzoek of socialisatie om redenen van algemeen 
belang geboden en doelmatig zou blijken. De tweede minister van Econo
mische Zaken in de periode-Beel, Van den Brink, heeft begin 1948 de Twee
de Kamer laten weten dat hij de hier bedoelde socialisatie afhankelijk ge
steld wenste te zien van de ervaringen met de PBO (hoofdstuk V, par. II.c). 
Daarmee was dit onderwerp eigenlijk van tafel. De nationalisatie van De 
Nederlandsche Bank zou in de periode-Beel zijn wettelijk beslag krijgen; 
tegelijk werd de vermaatschappelijking van deze Bank in een nieuwe 
Bankwet vastgelegd (hoofdstuk IV, par. IV.2).

Toezicht op het kartel-, concern- en credietwezen
Onder de "vermaatschappelijking" van het economisch leven, zoals de 

socialisatie werd verstaan, werd blijkens het slot van de subparagraaf over 
socialisatie ook begrepen het toezicht op het kartel-, concern- en credietwe
zen. Zo werd een bijzonder toezicht op wettelijke basis op het kartel- en 
concernwezen aangekondigd, een wens ontleend aan het KVP-urgentiepro
gram en het lijstje van Romme. Dit punt was van belang om de concurren
tie in het bedrijfsleven te kunnen bevorderen en daarmee zo laag mogelijke 
prijzen te kunnen bereiken. Hiervoor gold het Kartelbesluit-1941 (dat in de 
plaats was gekomen van de Ondernemersovereenkomstenwet van 1935), 
dat echter nodig moest worden vervangen en op wettelijke basis gezet. In de 
Troonrede-1946 is dit punt uit de Proeve overgenomen. De overheidscon
trole op het credietwezen, die Beel uit het PvdA-urgentieprogram in zijn 
Proeve had overgenomen, werd echter niet meer genoemd. De wettelijke 
regelingen voor het verlangde toezicht en controle zouden voor volgende 
kabinetten blijven liggen (zie respectievelijk de wet Economische Mededin
ging, 28 juni 1956, Stbl. 401; wet Toezicht Kredietwezen, 18 januari 1952, Stbl. 
35).56

M iddenstandsbeleid
Het zesde en laatste onderdeel van het stuk over het sociaal-economisch 

leven uit de Proeve betrof middenstand-en-landbouw. De middenstand, 
waaraan hier eerst aandacht zal worden besteed aan de hand van de daar
over in het parlement gevoerde debatten in de periode-Beel, diende volgens 
de Proeve beschermd te worden tegen onredelijke concurrentie door het 
grootbedrijf, een formule die Beel had ontleend aan het KVP-urgentiepro
gram via het minimumprogram-Romme. Dit kwam terug in de Troonrede- 
1946, waar dit beleid werd gekoppeld aan het voornemen van de regering 
om ter bevordering van de ontwikkeling van een gezond middenstandsbe- 
drijf voortgang te maken met de bestaande vormen van het verlenen van 
crediet.
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Over die credietvoorziening zouden de Kamers niets dan lof hebben. 
Anders was het met de uitvoering van het beleid ter bevordering van een 
gezond middenstandsbedrijf. Aangezien in de Troonrede-1947 elke verdere 
aanduiding van een op de middenstand en het klein bedrijf gericht beleid 
achterwege was gelaten, heeft de fractie van de KVP in de Tweede Kamer in 
het Voorlopig Verslag op hoofdstuk X (Economische Zaken) van de Rijks- 
begroting-1948 gevraagd om concrete stappen op dit gebied. De KVP-fractie 
wilde de (eigen) minister op dit punt niet al te hard aanpakken, "uit de mid
denstand zelf is na de bevrijding weinig positiefs naar voren gekomen", 
maar men verwachtte wel dat de minister bevorderde dat de Vestigingswet 
Kleinbedrijf-1937 (Stbl. 619) werd aangepast, het Besluit Algemeen Vesti
gingsverbod Kleinbedrijf (Stscrt. 1941, 234, na de oorlog vanwege de goede- 
renschaarste gehandhaafd om het bestaande midden- en kleinbedrijf be
staanszekerheid te verschaffen) werd ingetrokken, de Winkelsluitingswet- 
1930 (Stbl. 460) - de verruimde versie van 1934 (Stbl. 450) was onder de oor
log door het Winkelsluitingsbesluit-1941 (Stscrt. 176) aangescherpt en slechts 
op enkele punten bijgesteld bij KB van 10 oktober 1945 (Stbl.F. 227) - einde
lijk werd vernieuwd en het cadeaustelsel werd geregeld.

Deze wensen van de KVP-Kamerfractie, waar de middenstand was verte
genwoordigd door de vice-voorzitter en algemeen secretaris (tevens lid van 
de Middenstandsraad) van de Katholieke Middenstandsbond, te weten 
Hooij en Bachg, kunnen niet los worden gezien van de beweging die in
middels ter rechterzijde binnen de KVP rond de persoon van de oud-minis
ter van Koloniën, Ch. J.I.M. Welter, in de eerste maanden van 1947 was ont
staan uit onvrede over het beleid in Nederlands-Indië en de sociaal-econo
mische koers in het regeringsbeleid zoals die tot uiting was gekomen in de 
fiscale tarieven en de regelgeving met het oog op de distributie en het loon- 
en prijsbeleid en waaraan nog afzonderlijk in dit boek aandacht zal worden 
besteed. In het comité van actie van Welter was een bestuurslid van de 
Haagse afdeling van de genoemde Katholieke Middenstandsbond, M.W. 
van der Dungen, gesignaleerd. Het was niet het enige politieke teken aan de 
wand dat de middenstand in de periode-Beel plaatste. In 1947 werd tegen de 
achtergrond van de zwaardere lasten voor de middenstand (bij de belasting- 
herziening-1947 werd de omzetbelasting van 2% op 3% gebracht zonder de 
mogelijkheid tenzij in uitzonderingsgevallen de prijzen hieraan aan te pas
sen, zie hoofdstuk IV, par. III.l) een middenstandspartij opgericht - precies 
zoals al eens in 1918 was vertoond -, die tevergeefs aan de Kamerverkiezin
gen van 1948 zou meedoen. De wensen van de Tweede Kamerfractie van de 
KVP inzake de middenstand waren verder terug te voeren op de algemene 
ergernis in het parlement over het feit dat zoveel besluiten uit de bezet
tingstijd als geldend recht werden gehanteerd; alleen door middel van de 
behandeling van wetsvoorstellen ter vervanging van deze besluiten zouden 
de Staten-Generaal hun volle invloed - mede ter bescherming van bepaalde 
groepen - op de vormgeving van het wettelijk kader in Nederland kunnen 
herwinnen. De KVP-Kamerfractie verzuimde dan ook niet bij dit thema 
dramatisch te wijzen naar de vooroorlogse verbittering in middens tands-
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kringen, die een aantal zwakke broeders in extremistisch vaarwater had 
doen belanden. Geklaagd werd verder over de mogelijke "koude sanering" 
via de prijsvaststelling - wederom op grond van oorlogsbesluiten - door het 
directoraat-generaal van de Prijzen van Economische Zaken (zie hoofdstuk 
VI, par. VI).

In antwoord op dit dringende verzoek van de KVP-Kamerfractie heeft de 
minister van Economische Zaken het uitblijven van de nodige wetgeving 
op het terrein van het midden- en kleinbedrijf geweten aan de overbelasting 
van zijn departement en de onzekerheid over de verhoudingen binnen de 
middenstand zelf. Hij was verder van mening dat de prijsvaststelling in het 
algemeen voor het midden- en kleinbedrijf gunstiger uitpakte dan de vrije 
concurrentie, zoals die vóór de oorlog binnen bepaalde grenzen functio
neerde. Wél gaf de minister toe dat de prijsvaststelling er uiteraard niet op 
was gericht ook de kleinste en minst efficiënte bedrijven de verlangde winst 
te doen behalen. Met deze stelling kwam de minister sterk tegemoet aan de 
wensen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Het PvdA-Tweede Ka
merlid Schilthuis had immers op 10 februari 1948 zich uitgesproken voor 
een beleid gericht op de vorming van efficiënte bedrijven, die tegen lage 
prijzen konden leveren, precies zoals de PvdA voorstond op het terrein van 
de land- en tuinbouw. Een prijsbeleid, zoals door de minister verdedigd en 
door de PvdA-Kamerfractie in een bepaalde richting getrokken, stuitte ech
ter op verzet bij dat deel van de Tweede Kamer, dat zich verbonden wist met 
de belangen van het midden- en kleinbedrijf zoals bleek uit de betogen van 
Schmal (CHU), Verkerk (ARP), Hooij (KVP), Korthals (PvdV/VVD) en Van 
Dis (SGP). Schmal bijvoorbeeld, de algemeen secretaris van het Economisch 
Instituut voor de Middenstand, zei onverbloemd dat niet te eenzijdig op de 
belangen van de arbeiders moest worden gelet. De minister heeft zich ver
volgens gehaast te verklaren dat er niet gesproken kon worden van "over- 
bewinkeling" - er waren minder verkoopplaatsen dan vóór de oorlog -, zo
dat het beleid zeker niet gericht was op sanering van het midden- en klein
bedrijf via het prijsbeleid. Daar was geen reden toe. Het prijsbeleid, aldus de 
boodschap van de minister, ging uit van de rendabiliteit van een goed gelei
de onderneming. Om zijn goede wil te tonen kwam de minister de Kamer 
tegemoet door te verklaren dat de omzetbelasting, waarover de rechterzijde 
zozeer had geklaagd, moest worden beschouwd als een verbruiksbelasting. 
De omzetbelasting diende in het algemeen te worden doorberekend als ver
bruiksbelasting of, als dat niet mogelijk was, als kostprijsfactor in aanmer
king te worden genomen. "Men kan deze belasting niet bezien alsof zij niet 
bestond." Dat betekende dat de minister zich zou inzetten om hetzij bij her
ziening van de belastingtarieven (Financiën) hetzij bij de vaststelling van de 
prijzen (Economische Zaken) zich sterk te maken om aan deze klacht van de 
middenstand tegemoet te komen. In het zicht van de Kamerverkiezingen 
was het ook nodig deze groep te vriend te houden. Meer dan deze toezeg
ging had Van den Brink niet te bieden. Nog in 1948 zou de minister zijn 
woord gestand doen en bevorderen dat enkele nieuwe prijsregelingen zon
der omzetbelasting tot stand werden gebracht. In de volgende kabinetsperio-
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de werd een oplossing van de problemen van de middenstand, die allerlei 
andere lasten ook niet mocht doorberekenen, gezocht in verlichting van de 
fiscale druk voor de ondernemers over de gehele lijn (herziening fiscaal 
winstbegrip, afschaffing ondernemingsbelasting).

De wetgevende arbeid ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, zoals 
door de KVP-Tweede Kamerfractie verlangd, zou een zaak van lange adem 
worden. Een wetsontwerp tot regeling van de winkelsluiting, waarover de 
Middenstandsraad en de middenstands- en werknemersorganisaties al in 
1946 waren geraadpleegd, kon pas op 1 juni 1950 bij de Tweede Kamer wor
den ingediend (Winkelsluitingswet-1951, Stbl. 38, 24 januari 1952). Het wets
ontwerp tot regeling ter bevordering van een goede bedrijfsuitoefening 
volgde op 14 maart 1952 (Vestigingswet Bedrijven-1954, Stbl. 99, waarvan de 
inwerkingtreding op 1 juli 1955 het einde betekende van het Besluit Alge
meen Vestigingsverbod Kleinbedrijf-1941); het wetsontwerp tot beperking 
van het cadeaustelsel volgde twee jaar later op 9 april 1954 (wet Beperking 
Cadeaustelsel, 13 juli 1955, Stbl. 345).57

Land- en Tuinbouw
De passage over het sociaal-economisch beleid uit de Proeve besloot met 

een opsomming van de afspraken over het land- en tuinbouwbeleid. Vast
gelegd werd dat productie en afzet van land- en tuinbouw moest worden ge
rationaliseerd, "waarbij bevorderd wordt, dat aan het kleine boeren- en 
tuindersbedrijf een economisch verantwoorde grondslag wordt gegeven". 
Dit spoorde met het KVP-urgentieprogram, dat onder par. IV.14 een uitvoe
rig boeren- en tuindersprogram had. Romme had in zijn minimumpro
gram ten behoeve van de formateur dit punt ook aangesneden. Voor deze 
rationalisatie van het boeren- en tuindersbedrijf werden een actieve grond- 
politiek, meer landbouwvoorlichting en -onderwijs - "vooral gericht op de 
kleine boeren, tuinders en landarbeiders, waarbij evenredige aandacht wordt 
geschonken aan het openbaar en bijzonder onderwijs" -, herziening van de 
grond- en pachtprijzen en een productieschema nodig geacht (zie ook 
hoofdstuk VII, par. I.a). Dit lijstje was afkomstig van Van der Goes, die op 6 
juni 1946 naar aanleiding van een eerste confrontatie met een versie van de 
Proeve met een reeks suggesties voor Beels werkstuk was gekomen. In deze 
suggesties voor het land- en tuinbouwprogram had Van der Goes iets willen 
laten door klinken van hetgeen het PvdA-urgentieprogram hieromtrent had 
geformuleerd: een planmatige productie- en afzetpolitiek in de landbouw. 
Maar ook de PvdA stond lonende prijzen voor boer en tuinder en een rede
lijke beloning van de landarbeider voor. Over een actieve grondpolitiek die 
zou zorgen voor een goede verdeling van de grond over de bedrijven waren 
de urgentieprograms van KVP en PvdA het eens. Van der Goes had er bij 
Beel niet op aangedrongen de socialisatie van de grond - gemeenschapsbezit 
van de grond - als deel van deze grondpolitiek conform de wens van het 
PvdA-urgentieprogram in de Proeve op te nemen. Hij wist waar de gevoe
ligheden lagen. De Proeve legde verder vast te onderzoeken op welke wijze

132



Par. III. De kabinetsformatie van 1946

de doelstelling van de Landarbeiderswet meer efficiënt kon worden bevor
derd.

In de regeringsverklaring kwam het algemene doel van de land- en tuin- 
bouwpolitiek terug. In de Troonrede-1946 evenwel werd de nadruk gelegd 
op kostprijsverlaging van land- en tuinbouwproducten met inachtneming 
van een redelijke beloning van de producenten, waarin de hand van de op 
sanering van de land- en tuinbouw aansturende socialistische minister 
Mansholt was te herkennen, waar de KVP liever het accent op een voor de 
producenten gunstige prijszetting had gelegd. In hoofdstuk VII zal op de 
strijd om de voedselprijzen in het kader van de kostprijsverlaging, tegen de 
achtergrond van de saneringsplannen voor de landbouw, nog worden inge
gaan. De Troonrede-1946 kondigde de uitbreiding van het land- en tuin- 
bouwonderwijs aan, bijzondere aandacht aan de opleiding van landarbei
ders en de uitbreiding van het landbouwkundig onderzoek naar nieuwe ge
bieden. Het aantal land- en tuinbouwscholen is in de periode-Beel inderdaad 
met 60 uitgebreid, terwijl ook meer cursussen voor landarbeiders werden 
aangeboden. Voor deze laatste groep was bovendien een aparte school in de 
Noordoostpolder ingericht. Het landbouwkundig onderzoek werd in het 
bijzonder gericht op zaken als landbouwwerktuigen en arbeidsmethoden op 
indrogende en verstuivende gronden. Verder kondigde de Troonrede-1946 
op dit belangrijke gebied de Herverkavelingswet-Walcheren aan, welke zo
veel parlementaire stof zou doen opwaaien en in deze kabinetsperiode ook 
het Staatsblad heeft gehaald (hoofdstuk VII, par. III.c). In vervolg op de Proe
ve kondigde de Troonrede-1946 de bevordering van ruilverkavelingen en 
herontginningen in het kader van een rationeel grondgebruik, landaanwin
ningen en nieuwe inpolderingen aan. W ettelijke regelingen ten aanzien 
van verkoop van doelmatige verpachting van gronden zouden worden 
voorbereid, aldus de Troonrede-1946. Inderdaad werd op de valreep van de 
periode-Beel bij de Staten-Generaal een wetsontwerp Vervreemding Land
bouwgronden ingediend, dat evenwel pas in 1953 het Staatsblad zou berei
ken (hoofdstuk VII, par. IlI.d). De toezegging in de Troonrede-1947 dat het 
voor de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de rationalisatie in 
het landbouwbedrijf opgestelde schema van zes jaren aan de Staten-Gene- 
raal "eerlang" zou worden aangeboden, kon niet meer in de periode-Beel 
worden gerealiseerd.

Geen visserijbeleid?
In de Proeve was de visserij niet aan bod gekomen. Deze sector ging het 

immers zeer goed. De prijszetting was voor ondernemer, tussenhandel en 
consument bevredigend; de vangsten waren voldoende voor een redelijke 
voorziening van de binnenlandse markt en van de exportquota. Van over
heidswege werden derhalve geen bijzondere maatregelen verlangd ten be
hoeve van deze sector of ter bescherming van de consument. De Proeve 
heeft zich derhalve beperkt tot de landbouw en de daarin met het oog op de 
voedselvoorziening en de voedselprijzen te bereiken sanering, waarnaar 
ook in het parlement bij de behandeling van het beleid van de minister van
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Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vrijwel alle aandacht zou uit
gaan. Deze aandacht is in de opzet van hoofdstuk VII dan ook gevolgd. Ten 
departemente was ten aanzien van hetgeen in ruim verband onder visserij 
werd verstaan wel een beleid ontwikkeld, waarvan in de Troonrede-1946 
melding werd gemaakt. Zo werd de steun van de overheid bij het inslaan 
van nieuwe wegen op het gebied van de visserij, namelijk de walvisvaart, 
aangekondigd, terwijl aan het visserijonderzoek bijzondere aandacht zou 
worden gegeven. Ten behoeve van de binnenvisserij werd een wettelijke 
regeling voorbereid, waarbij met de belangen van alle daarbij betrokkenen 
rekening zou worden gehouden. Deze laatste aankondiging is gerealiseerd 
in de wet Regeling van de heffing van bijdragen ten behoeve van de verbe
tering van het viswater waarin de binnenvisserij wordt uitgeoefend, zo
mede van de visstand van dat water, van 26 maart 1952, Stbl. 159, dat het 
Besluit Bijdragen verbetering binnenvisserij-1942 - bij besluit van 22 sep
tember 1945, Stbl. F. 186, gehandhaafd - verving, en waarvoor het ontwerp 
van wet bij de Tweede Kamer op 1 juni 1951 was ingediend.58 Aan de wal
visvaart en overige visserijzaken uit de periode-Beel is een kleine subpara
graaf gewijd in hoofdstuk VII, onder de titel De (wal-)vis werd aanvankelijk 
niet te duur betaald (par. I.b).

V olksgezon dheid
Hierna stond in de Proeve een korte alinea over het sociaal-hygiënisch 

leven, de bevordering van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, 
waarbij verlening van publiekrechtelijke status aan instituten op dit terrein 
werkzaam werd overwogen, alsook een wettelijke basis voor de coördinatie 
van de gezondheidszorg (ontleend aan het KVP-urgentieprogram). De rege
ringsverklaring sprak van de volle aandacht voor de volksgezondheid, de 
Troonrede-1946 van de noodzakelijke coördinatie. Urgent was die coördina
tie niet, zodat pas vele jaren later een daartoe strekkend wetsontwerp bij de 
Staten-Generaal werd ingediend en als Gezondheidswet in 1956 het Staats
blad haalde (nr. 51). In de tussentijd werd gewerkt met de Centrale Commis
sie voor de Volksgezondheid ter coördinatie van het beleid van de centrale 
overheid met dat van de lagere organen en instellingen op het gebied van 
de volksgezondheid.59

Sociaal-cultureel leven: het radiocompromis
De alinea over het sociaal-culturele leven drong aan op ontplooiing van 

de verscheidenheid van het culturele leven, gestimuleerd van overheids
wege. Onderzocht zou moeten worden of publiekrechtelijke status aan be
paalde bestaande of te vormen organisaties op dit terrein zou moeten wor
den gegeven. Romme had dit voorstel in zijn minimumprogram gedaan op 
basis van het KVP-urgentieprogram. In deze alina was ook het politiek ge
voelige punt van de omroeporganisatie opgenomen. Zoals in deel I van de 
parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 uitvoerig is beschreven 
was het vooroorlogse radiobestel na de oorlog niet onmiddellijk terugge
keerd. De door de Duitsers opgelegde eenheidsradio werd voor de tijd van
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het Militair Gezag vervangen door Radio "Herrijzend Nederland" (tot 20 
janauri 1946), waarna de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd de 
uitzendingen overnam. In deze Stichting waren de omroeporganisaties bij 
de programmavoorbereiding betrokken. De uitvoering berustte bij de Stich
ting, die overigens van de technische installaties van de omroeporganisaties 
gebruik maakte. In grote lijn werd met deze Stichting de weg aangegeven 
voor de toekomst: geen technische versnippering en "schotjesgeest" als voor 
de oorlog, waarbij vrijwel geen enkele samenwerking tussen de omroepor
ganisaties kon worden bereikt; wél rechtsherstel van de omroeporganisaties 
die hun vertrouwde plaats in Nederland weer zouden innemen. De natio
nale omroep zoals die door enkele leden van het eerste na-oorlogse kabinet 
en binnen de bevolking werd gewenst ("doorbraak’-Nederlands-Hervorm- 
den; vrijzinnig-protestanten; vernieuwers binnen de PvdA; liberalen; com
munisten; ten dele gebundeld in het Comité Nationale Omroep) was stuk 
gelopen op de machtspositie van de vier grote oude omroepen, NCRV, 
KRO, VARA en AVRO, in het kielzog waarvan ook de VPRO contre coeur 
meedeed.

In de Proeve van een regeringsprogram werd bepaald: "Op de grondslag 
van een wettelijke regeling worde opgebouwd een nationaal omroepbestel 
op publiekrechtelijke leest, waarin in georganiseerd verband de verschillen
de levensbeschouwingen dienen te worden opgenomen, die de autonome 
beschikking moeten verkrijgen over zendtijd voor het uitdragen van hun 
eigen beginselen en de door deze beginselen beïnvloede levensuitingen en 
cultuurgoederen." Deze passage was letterlijk ontleend aan het KVP-urgen
tieprogram (par. 1.12). Het PvdA-program week in essentie hiervan niet af: 
"Nationale radio-omroep met zelfstandige uitingsmogelijkheid voor de be
langrijke geestelijke en maatschappelijke stromingen" (art. 11, 3e lid). Op 
verzoek van fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer was hier
aan toegevoegd: "Het advies van de Radio-raad zal hierbij worden afge
wacht". De regeringsverklaring noemde dit punt niet. Beel heeft, bij de de
batten over deze verklaring in de Kamer daarom gevraagd door AR-fractie- 
voorzitter Schouten, vrijwel niets over deze formatieafspraak losgelaten. 
Hij deelde slechts mee dat het advies van de Radioraad zou worden afge
wacht. Daarop heeft Schouten de verwachting uitgesproken dat de nieuwe 
constructie voor het radiowezen in gemeen overleg met de Staten-Generaal 
zou worden uitgedacht. Nadat Romme nog had aangedrongen op overwin
ning van de controversen in de radiokwestie, heeft Beel vervolgens na
drukkelijk verklaard dat zeker niet zou worden teruggekeerd naar de toe
stand van 10 mei 1940.60 In de Troonrede-1946 kwam de afspraak over de 
radiokwestie zakelijk terug, zodat duidelijk werd dat de regering inderdaad 
niet wilde terugkeren naar de situatie van vóór 1940 met de totale techni
sche versnippering en ook niet naar de eenheidsomroep Herrijzend Neder
land.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen leverde de voorgenomen op
lossing van de radiozaak, zoals bekend gemaakt in de Troonrede-1946, geen 
stof voor politieke discussies op. Vrijwel alle partijen hadden belang bij het
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herstel van het vooroorlogse omroepbestel, zij het dan in een nationaal 
samenwerkingsverband. Alleen Paul de Groot (CPN) besteedde aan het aan- 
gekondigde regeringsbeleid inzake de radiokwestie in de Tweede Kamer op 
13 november 1946 enige aandacht. Hij noemde het onaanvaardbaar dat de 
regering de vooroorlogse toestand wilde herstellen. De omroepverenigingen 
exploiteerden volgens hem de radio voor eigen politieke en financiële 
voordelen, waardoor "het laagste cultuurniveau" was bereikt dat denkbaar 
was, terwijl andere geestesstromingen dan vertegenwoordigd in de omroep
verenigingen niet aan bod kwamen.61 Dat laatste punt sloeg op de poging 
van de CPN om met een eigen omroep, Radio Werkend Nederland, even
eens een eigen geluid in de ether te brengen, die evenwel op niets is uitgelo
pen. Inmiddels was Gielen gewonnen voor een radioplan dat zou voorzien 
in de vervanging van Radio Nederland in Overgangstijd door een unie, 
waarin de oude zendgemachtigden en enkele kleine organisaties zouden 
worden ondergebracht. Programmavoorbereiding en uitzending zouden 
weer in dezelfde hand zijn, zij het dat samenwerking in deze radiounie 
onder toezicht van een regeringscommissaris en een Programmaraad werd 
nagestreefd. Bij de behandeling van zijn begroting voor 1947 maakte Gielen 
dit plan aan de Tweede Kamer bekend. Een meerderheid in deze Kamer was 
met deze oplossing ingenomen. Op 16 februari 1947 trad de Nederlandse Ra
dio Unie als voorlopige organisatie in afwachting van een definitieve wet
telijke regeling van het radiobestel in werking. Over dit tijdelijk compromis 
dat het bestaande bestel voorlopig handhaafde handelt par.IV.2 in hoofdstuk 
X.

3. Organisatie van het staatkundig leven

De grenzen van het overheidsbudget
Onder de organisatie van het staatkundig leven, het derde deel van de 

Proeve van 17 juni 1946, werd allereerst het streven naar sanering van het 
overheidsbudget gerekend. Dit thema was ook door Romme in zijn mini
mumprogram vooraan geplaatst; volgens hem was de doorvoering van de 
sociale gerechtigheid van het succes van deze sanering afhankelijk. Doel
matigheid van de staatshuishouding als onderdeel van de volkshuishou
ding diende naar de formulering die Beel was aangereikt door Van der Goes 
voorop te staan, aangezien "de staatsinkomsten rechtstreeks afhankelijk zijn 
van het maatschappelijk inkomen". Deze stelling werd toen nog kennelijk 
door rechts én links onderschreven. Naast de reeds getroffen en voorbereide 
maatregelen op monetair en fiscaal terrein - deze algemene aanduiding 
keerde in de regeringsverklaring terug ter adstructie van de gezondmaking 
van de financiële positie van de staat -, waarbij gedacht werd aan een tech
nische belastingherziening (hoofdstuk IV, par. III.l) en de invoering van een 
vermogensaanwasbelasting en een heffing ineens - deze bijzondere belas
tingen werden in de Troonrede-1946 te samen met een conversie van bin
nenlandse staatsleningen aangekondigd -, was volgens de Proeve bovenal 
een snelle ingrijpende versobering van de staatsdienst geboden. Hierop
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hadden zowel het KVP- als het PvdA-urgentieprogram aangedrongen (resp. 
par. V.3 en art. 9). De Proeve besloot met de stelling: "De reële aanvaarding 
van de consequenties, voortvloeiende uit onze armoede, zal de periode 
onzer financiële impasse belangrijk kunnen bekorten en daardoor indirect 
de volledige verwezenlijking van de desiderata op sociaal en cultureel ge
bied naderbij brengen."

De regeringsverklaring sprak van de wenselijkheid van inkrimping van 
de rechtstreekse overheidsbemoeiing, waardoor de grondslag zou worden 
gelegd voor een gezondmaking van de financiële positie van de staat. De 
Troonrede-1946 werkte de Proeve op dit punt nog verder uit en schilderde 
uitvoerig de zorgelijke toestand van de overheidsfinanciën, die nog onder 
invloed stonden van de oorlogsramp en de nasleep vandien. De voorzie
ningen op burgerlijk en militair gebied, die hierdoor noodzakelijk waren 
geworden, "leggen een schier ondraaglijke last op de volkshuishoudingen 
der betrokken gebiedsdelen". Zonder hulp van buiten was de taak, die het 
Rijk vervullen kon "aan zeer enge grenzen gebonden". Juist met het oog op 
die financiële hulp diende Nederland de credietwaardigheid te versterken. 
Aan de staatsfinanciën zouden zware eisen blijven worden gesteld vanwege 
het herstel in Nederland zelf en overzee, alsook om verbetering te brengen 
in het lot van diverse hulpbehoevende bevolkingsgroepen.

De hiervoor genoemde zeer sombere passage over de staatsfinanciën in de 
Troonrede van 23 juli 1946 verried de hand van de wederom optredende 
minister van Financiën, dr. P. Lieftinck (PvdA). Deze passage vatte dan ook 
de kern van het door hemzelf ingediende pakket van eisen op grond waar
van hij heeft willen toetreden tot het door Beel te leiden kabinet goeddeels 
samen (zie hoofdstuk IV, Algemene inleiding). Lieftinck zou de zorg voor 
de financiële ruimte van de staatskas in de periode-Beel - waaruit ook nog 
de wederopbouw van Nederlands-Indië moest worden gefinancierd (zie 
hoofdstuk IV, par. V. 4) - goed uitspelen om aan de civiele en militaire las
ten voor Nederland in eigen land en overzee duidelijke grenzen te stellen 
(zie onder meer hoofdstuk III, par. II a en d). Hoewel Lieftinck bij zijn po
gingen de staatsfinanciën via bijzondere ingrepen op orde te brengen (con
versie staatsschuld, bijzondere belastingen, afwikkeling geldzuivering, zie 
hoofdstuk IV, resp. par. I.2.a en par. II. 1 en 2) het nodige te stellen kreeg met 
tegenkanting van de zijde van de KVP-volksvertegenwoordigers en soms 
zware middelen moest inzetten om zijn beleid ook door de KVP gesteund te 
krijgen, wist hij binnen de periode-Beel de in de Troonredes 1946 en 1947 
gestelde beleidsoogmerken op het gebied van de sanering van de staats
financiën, de (bijzondere) belastingheffing en de conversie van de staats
schuld, te realiseren. Ook al had Lieftinck op dat terrein geen politieke pro
blemen, het deviezenbeleid heeft Lieftinck in dit kabinet-Beel de grootste 
zorg gebaard (hoofdstuk IV, par. V. 1-3). Met voldoening kon in de Troon- 
rede-1947 dan ook worden geconstateerd dat buitenlandse financiële hulp - 
waarbij in de eerste plaats werd gedoeld op de in augustus 1947 verstrekte 
omvangrijke lening van de kant van de Wereldbank (zie hoofdstuk IV, par. 
V.2.b) - een deviezen crisis in het land had voorkomen. De crisis was daar-
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mee niet opgelost. Een jaar later moest in de Troonrede worden erkend dat 
zonder Amerikaanse hulp - de zogeheten Marshall-hulp (zie hoofdstuk IV, 
par. V.3) - het herstel van de welvaart van het land een ernstige terugslag 
had ondervonden. Zoals de Proeve had voorzien is het land dan ook finan- 
cieel-economisch zeer labiel gebleven. De Troonrede-1948 deelde echter wel 
mee dat de overheidsfinanciën enigszins op orde waren gekomen.

Vergoeding materiële oorlogsschaden
Belangrijk onderdeel van het door de minister van Financiën te verzor

gen beleid, zoals in de Proeve overeengekomen, was hetgeen aan het slot 
van dit program onder de liquidatie van de gevolgen van de oorlog was ge
rangschikt: de regeling der materiële oorlogsschaden. De regeling van de 
vergoeding voor deze schade zou geschieden volgens het richtsnoer van het 
geestelijk, sociaal en economisch belang der gemeenschap, waarbij van de 
kant van de PvdA-Kamerfractie was geamendeerd "met inachtneming van 
het beginsel van de rijksbijdrage en aanvullende credietfinanciering", als
ook de differentiatie naar draagkracht zoals reeds vermeld is toegevoegd. De 
formule was een verbetering ten opzichte van de plannen van het vorige 
kabinet, aangezien de rijksvoorschotten kennelijk deel van het wettelijk 
stelsel zouden gaan uitmaken.62 De Troonrede-1946 kondigde een regeling 
in deze zin "op korte termijn" aan. Het wetsontwerp op de Materiële Oor
logsschaden werd evenwel eerst op 23 januari 1948 bij de Staten-Generaal 
aanhangig gemaakt, waardoor de parlementaire behandeling goeddeels 
onder het volgende kabinet-Drees I zou plaats vinden. Het nadeel van deze 
vertraging was dat het wetsontwerp werd beoordeeld tegen de achtergrond 
van een economisch vrijwel hersteld land. De KVP stond namelijk blijkens 
het urgentieprogram voor 1946 op het standpunt dat vergoeding van de 
oorlogsschaden rekening diende te houden met de draagkracht van de ge
meenschap, "het geestelijk en sociaal-economisch belang van de gemeen
schap" (par. II. 4). Aangezien het PvdA-urgentieprogram vergoeding "naar 
billijkheid binnen de grens der mogelijkheden" wenste (pt. 9, slot), kon al
dus de hiervoor genoemde richtsnoer-formule worden opgesteld. KVP en 
PvdA waren het derhalve in 1946 eens over het beginsel voor een niet-inte- 
grale vergoeding van de omvangrijke oorlogsschaden voor particulieren. 
Maar in 1948 heeft de KVP een geleidelijk ruimer standpunt ingenomen, 
waardoor het Lieftinck de nodige moeite heeft gekost de niet-integrale ver
goeding in beginsel in de slepende wetgeving voor de vergoeding vande 
oorlogsschaden te redden (zie hoofdstuk IV, par. II.3.a). Opmerkelijk is dat 
de Proeve aan allerlei principiële zaken, zoals de opbouw van het maat
schappelijk leven of de ordening, meer aandacht heeft besteed, dan aan de 
bepalingen voor een van de grootste financiële operaties na de Tweede 
W ereldoorlog.

A m btenarenzaken
In het tweede punt in deze paragraaf over de organisatie van het staat

kundig leven in de Proeve werden de voornemens inzake het ambtenaren-
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beleid en de bestrijding van de bureaucratie opgenomen. Zo werd allereerst 
een studie van de herziening van de regeling der bezoldiging van het over
heidspersoneel aangekondigd. Het KVP-urgentieprogram had om een her
ziening van de bestaande ambtenarenclassificatie gevraagd. De KVP-Tweede 
Kamerfractie heeft Beel vervolgens bij het opstellen van de Proeve dringend 
verzocht hieraan aandacht te besteden, waaraan Beel tegemoet is gekomen. 
De Troonrede-1946 kondigde een studie naar de classificatie van de ambte
naren aan, die in de periode-Beel ook is verricht. In de formule in de Proeve 
en in de Troonrede-1946 heeft Beel getracht geen te grote verplichtingen 
voor "zijn" departement van Binnenlandse Zaken aan te gaan. De resulta
ten van het geëntameerde onderzoek zouden eerst onder een volgend kabi
net geoogst kunnen worden (zie hoofdstuk IX, par. III.c).

De Proeve vermeldde verder dat de volle aandacht zou worden gericht op 
de salariëring van het onderwijzend personeel, welke in overeenstemming 
moest worden gebracht met de hoge waarde van zijn arbeid. Het KVP-pro- 
gram had om een aanpassing van de salarissen of schadeloosstelling van 
een veel bredere groep - ambtenaren, onderwijzers, vertegenwoordigers in 
publiekrechtelijke lichamen - gevraagd naar het niveau van de beloning in 
het bedrijfsleven, "zulks overeenkomstig de hoge waarde van hun arbeid". 
De PvdA had slechts een verbetering van de bezoldiging van de onderwij
zers op het oog. Beel heeft pas op verzoek van de KVP-Tweede Kamerfractie 
de bijzondere aandacht voor de salariëring van de onderwijzers in zijn 
Proeve opgenomen. De salarisverbetering voor het onderwijzend personeel 
werd in de Troonrede-1946 aangekondigd en is ook door de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zeer spoedig doorgevoerd met alle 
medewerking van de PvdA-minister van Financiën (zie hoofdstuk X, par. II. 
5.e).

Verder voorzag de Proeve in deze subparagraaf in een onderzoek naar de 
vraag naar de gevallen, waarin tewerkstelling op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, de zogeheten arbeidscontractanten , kon plaats vinden. In 
het KVP-urgentieprogram was gesteld dat indienstneming op arbeidscon
tract slechts kon plaats vinden, indien de functie of werkzaamheid een te 
voorzien tijdelijk karakter zou dragen. Beel wilde hierin kennelijk wat ver
der gaan. De KVP-Tweede Kamerfractie liet al gauw weten hiervan niet 
gediend te zijn. In het algemeen aanvaardde het parlement het systeem van 
arbeidscontractanten slechts voor tijdelijke en aflopende diensten (zie 
hoofdstuk IX, par. Ill.a). De Proeve wilde eveneens een onderzoek naar de 
rechtspositie van de hogere ambtenaren met eigen verantwoordelijkheid. 
De poging om voor de hogere ambtenaren op salarisgebied iets speciaals te 
doen - in de periode-Beel speelde de concurrentie met het bedrijfsleven in 
het aantrekken van leidinggevende krachten al (zie hoofdstuk IX, par. III.c) - 
zou na de periode-Beel nog tot menige confratatie met het parlement leiden 
en een slepende zaak worden. Over de arbeidscontractanten en de hogere 
ambtenaren hebben de staatsstukken niets vermeld. De bestrijding van de 
bureaucratie, door Beel voor zijn Proeve ontleend aan het urgentieprogram 
van de PvdA, kwam in de Troonrede-1946 terug in de aankondiging van de
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inkrimping van het overheidsapparaat. Succesvol is deze inkrimping in de 
periode-Beel echter niet geweest (zie hoofdstuk IV, par. I.3.a).

Het beleid inzake provincies en gemeenten
Een volgend punt in deze paragraaf van de Proeve was gewijd aan de be

vordering van de zelfwerkzaam heid van de territoriale corporaties. Con
creet legde de Proeve het streven vast een einde te maken aan de financiële 
noodlijdendheid van zeer veel gemeenten conform het PvdA-urgentiepro
gram. Verder zou het hele vraagstuk van de financiële verhouding tussen 
Rijk en provinciën en Rijk en gemeenten moeten worden herzien, wat ont
leend was aan het KVP-urgentieprogram (par. VI.8). De Troonrede-1946 
kondigde partiële verbeteringen in de gemeentefinanciën aan, hetgeen nog 
in deze kabinetsperiode heeft geleid tot de N oodvoorziening gem eente
financiën  (zie hoofdstuk IX, par. II.d). Een wetsontwerp tot herziening van 
de regeling van de provinciale financiën zou pas onder het volgende kabi
net parlementair kunnen worden afgewikkeld (hoofdstuk IX, par. Il.e). De 
staatsstukken zwegen verder over de voorgenomen aandacht aan het 
vraagstuk van de indeling en herindeling van de gemeenten. In de periode- 
Beel zou het op 18 april 1946 bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakte 
wetsontwerp tot vergemakkelijking van de procedure bij het wijzigen van 
de gemeentegrenzen worden afgewikkeld (zie hoofdstuk IX, par. Il.b).

A dm inistratieve rechtspraak
De Troonrede-1946 heeft de afspraak, die vervolgens in de Proeve aan de 

orde kwam, inzake de instelling van een staatscommissie voor de aanpak 
van het vraagstuk van de administratieve rechtspraak bekend gemaakt. Bij 
de grondwetsherziening van 1887 was immers in een nieuw artikel (toen: 
art. 154) vastgelegd dat de wet de beslissing over administratieve twistgedin
gen hetzij aan de gewone rechter, hetzij aan een college met administratieve 
rechtspraak belast, kon opdragen. Het ging hier om een zaak die Beel los van 
de urgentieprogramma's van KVP en PvdA had geformuleerd: uit zijn 
vroegere loopbaan en als minister van Binnenlandse Zaken in het eerste na
oorlogse kabinet wist Beel dat het vraagstuk resteerde hoe het zeer 
verbrokkelde stelsel van administratieve rechtspraak te completeren voor 
de terreinen waar geen beroepsmogelijkheid was geschapen. Bij gemeen
schappelijke beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Justitie werd op 10 december 1946 een commissie - de derde in successie - 
onder leiding van de oud-burgemeester van Den Haag, mr. S.J.R. de 
Monchy, in het leven geroepen. Deze commissie zou zich moeten buigen 
over de vraag of er behoefte was aan verhoogde rechtsbescherming tegen
over de overheid, of een dergelijke rechtsbescherming nodig was ten be
hoeve van publiekrechtelijke lichamen tegen inmenging van het hoger 
gezag in de autonome sfeer van die lichamen en of een bijzondere behan
deling van de geschillen tussen overheidslichamen en -organisaties onder
ling nodig was. Het verslag van de commissie-De Monchy over deze materie 
verscheen in april 1950. Het rapport heeft invloed gehad op de ontwik-
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kelingen van de administratieve rechtspraak (Wet Beroep Administratieve 
Beschikkingen-1963, Stbl. 268).63

Opbouw van de strijdkrachten
De Proeve wijdde vervolgens een tweetal zinnen aan de opbouw van een 

effectieve zee-, lucht- en landmacht "binnen het raam van het financieel 
mogelijke", ter bescherming van de nationale en internationale rechtsorde. 
Daarmee was de eis van het KVP-urgentieprogram vertaald, waarin was ge
vraagd om een krijgsmacht die, naast de handhaving van de vrede en de 
internationale rechtsorde, "in alle gebiedsdelen" moest kunnen opereren. 
Hieraan had Van der Goes het accent op een efficiënt en zuinig beheer, af
komstig van het PvdA-urgentieprogram (art. 12) , weten toe te voegen, het
geen zou leiden tot de instelling van een commissie bij het ministerie van 
Oorlog om de doelmatigheid van de organisatie - samenstelling, werkwijze, 
beheer van goederen en gelden - na te gaan. Zonder de vermelding van het 
financiële raamwerk werd de eerste zin van de Proeve over de krijgsmacht 
in de regeringsverklaring letterlijk overgenomen. Het handhaven van de 
nationale rechtsorde als een doel van de opbouw van een effectieve strijd
macht spoorde met de subparagraaf over Indonesië in de Proeve. In deze 
subparagraaf werd immers de opbouw van een gezagsapparaat voor het her
stel van de orde en rust en voor de vestiging van een nieuwe rechtsorde in 
de Oost vastgelegd, waarvoor krachtens de voorgenomen herziening van de 
Grondwet (1946, 2e lezing, zie hieronder) ook Nederlandse dienstplichtigen 
zouden worden ingezet. Aangezien de voorbereiding voor het uitsturen 
van een Expeditionaire Macht vanuit Nederland naar N ederlands- 
Indië/Indonesië naar iedereen wist in volle gang was, is het merkwaardig 
dat de Troonrede-1946 slechts in algemene zin over de wederopbouw van de 
marine en de landmacht sprak, zonder enige aanduiding van de inzet over
zee. Uiteindelijk zouden de financiële mogelijkheden aan de afspraak van 
de Proeve en de aankondiging in de Troonrede-1946 over de opbouw van de 
krijgsmacht ter bescherming van de nationale - dus ook van het Europese 
deel van het Rijk - en de internationale rechtsorde grenzen stellen. De niet 
in de staatsstukken met zoveel woorden aangegeven opbouw van het ge
zagsapparaat in Nederlands-Indië kreeg alle voorrang (hoofdstuk III, par. II). 
De Troonrede van 1947 kondigde aan dat de uitgaven voor de krijgsmacht 
vanwege de toestand van 's lands financiën zo beperkt mogelijk zouden 
worden gehouden. Er zouden geen nieuwe taken voor de krijgsmacht wor
den aangegaan en vervolgens zou, "zoveel als de toestand in Indonesië 
zulks toelaat", haar taak worden overgedragen aan de burgerlijke gezagsor
ganen aldaar. De aangekondigde beperking op de personele sterkte van de 
krijgsmacht in de Oost zou echter, zoals in hoofdstuk III (par. Ill.d) zal wor
den beschreven, worden uitgesteld.

De Troonrede-1946 kondigde verder een nieuwe Dienstplichtwet aan, die 
evenwel lang op zich zou laten wachten (zie hoofdstuk III, par. IlI.e). Voorts 
werd bijzondere aandacht aangekondigd voor tucht, moreel, geestelijke en

141



I. Verkiezingen, formatie en partijpolitieke ontwikkelingen

sociale verzorging, waarmee de versterking van de geestelijke en zedelijke 
grondslagen van het volksleven - par. I van de Proeve - uiteraard zou wor
den gediend. In de periode-Beel is ter uitvoering van dit punt uit de Troon
rede-1946 de geestelijke verzorging in de krijgsmacht drastisch uitgebreid.64

G ron dw etsherz ien in gen
De Proeve behandelde vervolgens de afspraken over de herzieningen van 

de Grondwet. Vastgelegd werd dat de herziening van art. 192 (uitzending 
van dienstplichtigen overzee) en hoofdstuk XIII van de Grondwet in tweede 
lezing aan de Staten-Generaal zouden worden voorgelegd, hetgeen terug
kwam in de Troonrede-1946. Het voorstel tot wijziging van de procedure 
van de herziening van de Grondwet (hoofdstuk XIII) zou de eindstreep niet 
halen; dat over de uitzending van dienstplichtigen overzee wél, zij het wat 
laat. Inmiddels waren duizenden dienstplichtigen op moeizaam geconstru
eerde en juridisch weinig overtuigende gronden naar Nederlands-Indië ge
zonden (zie hoofdstuk XIII in dit boek).

Vervolgens werd in de Proeve vastgelegd dat een algehele herziening van 
de Grondwet zou worden voorbereid door een staatscommissie, waarbij 
aandacht zou moeten worden geschonken aan de structuur van het 
Koninkrijk (KVP-urgentieprogram), de catalogus van grondrechten - uit
breiding op sociaal terrein en binding van uitoefening van individuele 
rechten onder aanvaarding van verantwoordelijkheid jegens de gemeen
schap (KVP-urgentieprogram, 1.8; minimumprogram-Romme) -, de ophef
fing van het processieverbod (KVP-urgentieprogram; minimumprogram- 
Romme). Niet overgenomen was de door Romme in zijn minimumpro
gram naar voren gehaalde KVP-wens om de kiesgerechtigde leeftijd te ver
lagen tot 21 jaar (was in 1946 al van 25 op 23 jaar gebracht). De overige pun
ten waren door Beel onder meer op basis van hetgeen restte van de partiële 
grondwetsherziening van 1938 geformuleerd. De Troonrede-1946 kondigde 
alleen de instelling van de staatscommissie tot herziening van de Grondwet 
aan. De ontwikkelingen in Nederlands-Indië noopten de regering echter om 
de herziening van de Grondwet te beperken tot het hiervoor eerstgenoemde 
punt om daardoor tijdig een wettelijke basis aan de nieuwe staatkundige 
structuur van het Koninkrijk, zoals de Troonrede-1947 aankondigde, te 
kunnen geven. Voor dit onderwerp is een Staatscommissie onder voorzit
terschap van Beel zelf ingesteld. Het hieruit voortvloeiende regeringsvoor
stel tot herziening van den Grondwet is van de kant van de regering nog 
aangevuld inzake het instituut van staatssecretarissen en het inkomen van 
de Koning of Koningin die afstand heeft gedaan van de troon. Aan deze 
voorstellen zou een initiatiefvoorstel inzake de zogeheten burgerlijke staat 
van beleg worden toegevoegd. De mislukking van de poging om de proce
dure tot herziening van de Grondwet te wijzigen in 1946 bepaalde vervol
gens terwille van de herziening van de Grondwet op de vier genoemde 
punten de ontbinding van de Kamers en daarmee het aftreden van het ka
binet-Beel (zie hierover hoofdstuk XV in dit boek).
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De ivettelijke grondslag van het partijwezen en de zuiverheid in de poli
tiek

Verder legde de Proeve vast dat een wettelijke regeling "nopens de staat
kundige verenigingen tot waarborg van de openbaarheid van hare werk
zaamheid, van hare democratische inrichtingen en van een deugdelijk fi
nancieel beheer" zou worden voorbereid. Hiermee was een wens van beide 
urgentieprogramma’s (resp. par. VI, 11 en art. 2, laatste lid) vertolkt. Romme 
had in zijn minimumprogram dit thema opgenomen en daarmee een hoge 
prioriteit gegeven. Deze wens en de formule van de Proeve op dit punt gin
gen terug op de discussie vóór de oorlog over de vraag of enige wettelijke 
regeling van dan wel een vorm van toezicht op de politieke partijen niet 
noodzakelijk was, waarbij gedacht is aan het bestrijden van excessieve of 
subversieve acties van partijen en de mogelijkheid volksvertegenwoordi
gers die er op uit waren de bestaande rechtsorde met toepassing of bevorde
ring van onwettige middelen te veranderen van hun verkozen plaats ver
vallen te verklaren. Een voorstel van de regering bij de laatste grondwets
herziening vóór de oorlog (1938) om de verwijdering van revolutionaire 
volksvertegenwoordigers mogelijk te maken had echter de vereiste meer
derheid in tweede lezing niet gehaald vanwege de tegenkanting van de 
wantrouwige en oppositionele sociaal-democraten - die het ambtenarenver
bod van 1933 niet vergeten waren - en de vrijzinnig-democraten. Wél werd 
nog vóór het uitbreken van de wereldoorlog het repressief toezicht op vere
nigingen bij wijziging van de wet tot regeling en beperking van de uitoefe
ning van het recht van vereniging en vergadering (Stbl. 1939, nr. 200) met 
steun van de SDAP aangescherpt. De Nederlandse staatkundige vereniging - 
waaronder werd verstaan de vereniging, welke zich uitsluitend of mede 
bezig houdt met de Nederlandse staatkunde in algemene zin -, waaraan 
vreemdelingen door lidmaatschap of op andere wijze zouden deelnemen of 
waarvan de werkzaamheid zich zou uitstrekken tot het buitenland, werd in 
strijd geacht met de openbare orde (werkingsduur tot 1 januari 1944).

Na de oorlog werd zowel binnen de KVP als binnen de PvdA vanwege 
het grote belang van de politieke partijen in het staatsbestel, op basis van de 
vooroorlogse ervaringen met het desastreuze karakter van bepaalde politie
ke partijen voor de democratische rechtsorde bij het nalaten van het nemen 
van maatregelen tegen de partijen die deze rechtsorde slechts wilden ge
bruiken om haar uit te schakelen, aan de bescherming van de democratie 
grote waarde toegekend. De oorlog had de waarde van de democratie door 
het gemis ervan gedurende de bezetting onderstreept. Begrijpelijk dat onder 
en na de bezetting niet alleen werd nagedacht hoe de effectiviteit van de de
mocratie kon worden verbeterd, maar ook hoe de democratische rechtsorde 
kon worden beschermd. De maatregelen ter bescherming van de democratie 
vóór de oorlog waren immers, juist ook door de toenmalige politieke ver
houdingen, zeer beperkt gebleven.

De fractieleiders van KVP en PvdA in de Tweede Kamer hadden ieder 
eigen denkbeelden ontwikkeld hoe de democratie kon worden beschermd. 
Romme heeft in zijn "Nieuwe grondwetsartikelen" (Amsterdam 1945) ge-
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meend de vraag of politieke partijen een bepaalde wettelijke regeling of een 
vorm van toezicht nodig hadden alsook de kwestie of deze partijen het al
gemeen belang voldoende behartigden te kunnen oplossen door voor te 
stellen aan de Grondwet inleidende principiële artikelen toe te voegen - 
waardoor vanzelf bepaalde stromingen als in strijd met de Grondwet kon
den worden aangemerkt - en de volksvertegenwoordiging voor de helft in
direct te laten kiezen en voor de helft via de bestuurders van de wettelijk 
erkende standen. Bij de discussie in de Tweede Kamer over de voorstellen 
tot herziening van de Grondwet in 1948 heeft Romme zijn idee voor een 
grondwettelijke barrière tegen aanslagen op de democratie door bepaalde 
groeperingen die gebruik maakten van de democratische spelregels opnieuw 
gepropageerd. Op de concrete verdenking van de kant van de KVP en meer 
in het bijzonder van de politieke leider van de KVP, Romme, jegens de CPN 
als een dergelijke de democratie ondermijnende beweging, zoals de NSB 
vóór 1940, zal in hoofdstuk IX, par. VI, en hoofdstuk XV, Inleiding  en par. 
c.1 en 3, nog nader worden ingegaan.

Wilde Romme in de Grondwet zelf grenzen stellen aan de mogelijkhe
den de democratie uit te hollen, onder gelijktijdige herziening van het ge
hele stelsel, daar wilde Van der Goes in zijn "De leiding van den staat" 
(Haarlem 1945) een geheel andere weg inslaan. Laatstgenoemde wilde juist 
de lijnen van het bestaande stelsel doortrekken en de invloed van de volks
vertegenwoordiging op het politieke bestel vergroten. De positie van de po
litieke partijen zou in zijn stelsel (zie daarover meer: hoofdstuk XV, In lei
ding) derhalve toenemen - die invloed was volgens hem al groot, zoals 
onder meer bleek uit de raadpleging van de parlementaire leiders van de 
politieke partijen bij kabinetsformaties, uit de beheersing van de vertegen
woordigende lichamen door de politieke partijen, uit de invloed op het be
noemingenbeleid -, zodat de rechten en de plichten van de partijen moesten 
worden vastgelegd, enerzijds om de verhouding van deze partijen tot de 
kiezers, de kandidering van de vertegenwoordigers van deze partijen en de 
relaties tussen de partijen onderling te ordenen, anderzijds om bepaald ex
cessief of subversief gedrag te kunnen bestrijden. Van der Goes wenste daar
voor een organieke wet voor het partijwezen, waarbij geëist werd dat doel 
en middelen van de partijen in overeenstemming zouden zijn met de letter 
en geest van de Grondwet, staatkundige in plaats van materiële belangen 
zouden worden nagestreefd, acties en financiën van partijen aan openbare 
controle zouden worden onderworpen en de verantwoordelijkheid van het 
centrale bestuur zou worden geregeld. Aansluitend bepleitte Van der Goes 
in deze publicatie een tuchtrecht voor vertegenwoordigers en bestuurders 
van politieke partijen terzake van hun handelingen of uitingen die het 
aanzien van het staatkundig leven in ernstige mate zouden kunnen hebben 
geschaad, een en ander te beoordelen door een ereraad. Deze ereraad zou in 
uiterste geval een dergelijke vertegenwoordiger van een partij van zijn lid
maatschap van deze partij vervallen doen verklaren, hetgeen in het 
systeem-Van der Goes tevens de vervallenverklaring van zijn functie als 
vertegenwoordiger in Kamer, Staten of Raad zou opleveren.
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Hoewel uit het voorgaande duidelijk moge zijn geworden dat de ge
noemde passage in de Proeve op ernstige overwegingen in het katholieke en 
socialistische kamp terugging, heeft de regering gemeend dit onderwerp te 
moeten laten rusten en voor verdere studie te bestemmen. Het onderwerp 
had kennelijk geen urgent karakter. De staatsstukken uit de periode-Beel 
lieten het onderwerp in ieder geval geheel schieten. Aangezien Van der 
Goes zich blijkens zijn publicatie uit 1945 het meest expliciet over dit onder
werp heeft uitgelaten, is het niet verwonderlijk dat hij in deze kabinets
periode tweemaal op dit onderwerp is teruggekomen. Zowel op 13 novem
ber 1946 als op 11 november 1947 heeft Van der Goes bij de Algemene Poli
tieke Beschouwingen gevraagd om een wet op de politieke partijen en de 
invoering van een tuchtregeling voor de vertegenwoordigers en bestuur
ders van deze politieke partijen. Bij de bedoelde wetgeving op de politieke 
partijen ging het Van der Goes, zoals hij al had bepleit in 1945, om een wet 
die voorschriften zou geven omtrent doelstelling, samenstelling en organi
satie, omtrent de openbaarheid der financiën en omtrent de kandidaatstel
ling voor de publieke lichamen. Hoewel zijn voorstellen allereerst tot doel 
hadden het aanzien van de democratie te verbeteren, konden zij ook wor
den beschouwd als middelen om extremistische bewegingen, met name de 
CPN - waartegen Van der Goes zich eind 1947 een eenzame strijder waande 
(zie hoofdstuk IX, par. Vl.a) -, tegen te gaan. Voor de hiervoor al genoemde 
tuchtregeling, afgekeken van die voor artsen en advocaten, gaf Van der Goes 
de volgende ratio: "Deze regeling van persoonlijke aansprakelijkheid zal 
een belangrijk deel van de subversieve en excessieve acties bestrijken, zodat
- tenzij in buitengewone omstandigheden - aan maatregelen tegen bepaalde 
partijen, waarbij de overheid zo spoedig het verwijt van partijdigheid op 
zich laadt, geen behoefte zal bestaan." Zoals Romme zich in deze kabinets
periode vol zorg heeft getoond over mogelijke ondermijning van de demo
cratie door extremisten op grond van zijn ervaringen uit de vooroorlogse 
tijd, zo heeft ook Van der Goes de parlementaire democratie willen wape
nen tegen ondermijning van binnenuit, bijvoorbeeld door wangedrag van 
politici van welke partij dan ook.65

Vanuit deze genoemde preoccupatie is het begrijpelijk dat Van der Goes 
zich graag opwierp als bewaker van de zuiverheid in de politiek, zeker als 
het ging om het gedrag van politieke tegenstanders. Dat dit zijn populariteit 
bij die tegenstanders niet heeft verhoogd - een en ander werd door Van der 
Goes op nadrukkelijke en nogal pedante wijze in het openbaar uitgedragen - 
spreekt vanzelf. In dit verband zij hier vermeld hetgeen Van der Goes op 11 
november 1947 in de Tweede Kamer aansluitend op zijn pleidooi voor een 
wettelijke regeling los van een Grondwetsherziening inzake de invoering 
van een raad van toezicht en discipline voor politici heeft aangekaart, na
melijk het feit dat een Kamerlid het woord had gevoerd over een kwestie, 
waarbij dit Kamerlid zakelijk was betrokken zonder dat deze vermenging 
van belangen de Kamer bekend was. Het ging om het KVP-Kamerlid Kor
tenhorst, die enig commissaris bij een destructiebedrijf was geworden enkele 
dagen nadat een wetsontwerp inzake de destructie van vee en vlees bij de
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Tweede Kamer was ingediend. Het betreffende destructiebedrijf te Winters
wijk zou onder nationaal-socialistische leiding van de oorlogsomstandig
heden gebruik hebben willen maken en gepoogd hebben het toegewezen 
destructiegebied te doen uitbreiden ten koste van een naburig bedrijf, dat 
aanvankelijk in Joods-Nederlandse handen was. Doordat van de kant van 
de regering - minister Drees van Sociale Zaken en Volksgezondheid als 
eerstverantwoordelijke minister - in de Toelichting en in de Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer deze affaire uitvoerig was aangehaald ter 
adstructie van de noodzaak van een afdoende regeling, onder meer inzake 
de toewijzing van het destructieareaal, meende Kortenhorst bij de mon
delinge beraadslaging in plenaire zitting van de Tweede Kamer op 6 februari 
1947 dit (zijn) bedrijf te moeten verdedigen. Zich verschuilend achter ter
men als "als mijn informatie juist is" en "wanneer juist is, wat mij ter ore 
kwam" gaf Kortenhorst het relaas van de oorlogsgeschiedenis van de 
destructor Winterswijk, aangezien hij het als de plicht van de Kamer zag 
om onvolledige en onnauwkeurige gegevens van de regering te corrigeren.

Van der Goes heeft gemeend dat de belangenverstrengeling in dit geval, 
waarvan de Kamer ontwetend was, "uit het oogpunt van eerbied voor het 
Parlement" onjuist was. Kortenhorst heeft zich onmiddellijk verdedigd. Hij 
zei dat hij aan de vice-voorzitter van de KVP-Kamerfractie Teulings - Rom
me was afwezig - gevraagd had te mogen spreken over deze zaak en de fei
ten te mogen rechtzetten, daarbij wijzend op zijn betrokkenheid in deze 
zaak. Teulings zou geen bezwaar hebben gemaakt. Kortenhorst wilde slechts 
opkomen voor de eer van de directie, niet voor de belangen van het bedrijf, 
aldus zijn verdediging tegenover Van der Goes in dit Kamerdebat. Van der 
Goes meende echter dat Kortenhorst bij de behandeling van het onderha
vige wetsontwerp ook was opgekomen voor de zakelijke belangen van 
"Winterswijk". Het was volgens hem niet de eerste keer dat dit Kamerlid 
een verstrengeling van belangen vertoonde in zijn optreden als volksverte
genwoordiger: ook bij de behandeling van de Noodvoorziening Perswezen 
in 1947 had Kortenhorst de indruk gewekt dat zijn belang als advocaat van 
het Telegraaf-concern - overigens wel publiekelijk bekend - een rol speelde 
in zijn opstelling bij de behandeling van deze Noodvoorziening (zie hoofd
stuk X, par. IV.l.c). Romme trad voor zijn fractiegenoot in het krijt. Een on
derzoek op breed gebied naar de onverenigbaarheid van functies met het 
lidmaatschap van de volksvertegenwoordiging kon best nuttig zijn, maar 
niet op de wijze waarop Van der Goes deze zaak aan de orde had gesteld. 
Deze zou niet het belang van de parlementaire democratie op het oog heb
ben gehad, maar door de openbare aanval op een mede-Kamerlid - "zonder 
een voorafgaand gesprek met de betrokkene onder vier ogen" - de indruk 
hebben gewekt van een "zekere politieke bekladding". Van der Goes heeft 
derhalve met het aansnijden van deze zaak de coalitie onder zekere span
ning gezet en zijn prestige als socialistische gesprekspartner in de katholieke 
partij bepaald geen goed gedaan. De verstoring in katholieke kring was dan 
ook goed te proeven in de wijze waarop Beel de pleidooien van Van der 
Goes voor controle op de politieke partijen en het gedrag van politici van
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tafel veegde: het vraagstuk van de controle op de politieke partijen zou te- 
zijnertijd - dat wilde zeggen als onderwerp van studie voor de in te stellen 
staatscommissie tot algehele herziening van de Grondwet - zeker aandacht 
krijgen, terwijl het toezicht op de discipline van de volksvertegenwoordi
gers volgens de premier allereerst een zaak was van de Staten-Generaal 
zelf.66

Het vraagstuk van de controle op de politieke partijen is, zoals Beel op 13 
november 1947 in de Tweede Kamer had aangekondigd, door hemzelf in 
een later kabinet inderdaad aangesneden. In samenhang namelijk met het 
voorstel van de staatscommissie-Van Schaik tot herziening van de Grond
wet (ingesteld in 1950) om het aantal leden van de beide Kamers der Staten- 
Generaal uit te breiden (uiteindelijk gerealiseerd in de grondwetsherziening 
1956: 150 voor de Tweede Kamer; 75 voor de Eerste Kamer) en het voorstel 
in de Grondwet een bepaling te doen opnemen dat de wet in het belang van 
een zuiver politieke wilsvorming regels kon stellen inzake politieke par
tijen, werd het vraagstuk van een wettelijke regeling van het partijwezen 
weer actueel geacht. De verlaging van de kiesdeler bij de voorziene uitbrei
ding van het aantal Kamerleden kon immers leiden tot een toevloed van 
eenmans-partijtjes, terwijl ook ondemocratisch geachte partijen als die der 
communisten versterkt zouden kunnen worden.

Op 18 april 1953 heeft Beel als minister van Binnenlandse Zaken in het 
kabinet-Drees III (1952-1956) een bij KB van 23 januari 1953 ingestelde staats
commissie inzake het kiesstelsel en wettelijke regeling van de politieke par
tijen, onder voorzitterschap van achtereenvolgens mr. F.G.C.J.M. Teulings 
(oud-KVP-minister van Binnenlandse Zaken en Zonder Portefeuille in het 
kabinet-Drees II) en mr. J. Donner, geïnstalleerd. Met deze installatie kwam 
de regering haar belofte jegens het parlement na, dat naar aanleiding van de 
behandeling van de herziening van de Kieswet (1951) vrij algemeen vond 
dat een dergelijke commissie nodig was. Deze staatscommissie moest niet 
alleen adviseren over de vraag of, en zo ja, in hoeverre behoefte bestond aan 
een wijziging van het Nederlandse kiesstelsel, maar ook in hoeverre een 
wettelijke regeling van de politieke partijen in het belang van een zuivere 
politieke wilsvorming gewenst was. Beel had hierbij zowel de uitwerking 
van de in 1938 in de Grondwet ingevoerde beperking op de evenredige ver
tegenwoordiging door de zinsnede "binnen door de wet te stellen grenzen" 
op het oog als regelingen en gebruiken met betrekking tot politieke partijen 
zoals die in de V.S. golden, waar de verkiezingen van partijbesturen wette
lijk zijn geregeld en de kandidaatstelling in de partijen een openbare zaak is, 
aldus zijn installatierede. Zo kon ook aan de discussie zoals die voor en na 
de oorlog over dit onderwerp had gewoed en onder meer had geleid tot de 
passage in de Proeve uit 1946 met betrekking tot de voorbereiding van een 
wettelijke regeling inzake de politieke partijen een voorlopig einde worden 
gemaakt. Het in juni 1958 verschenen rapport van deze staatscommissie was 
uitzonderlijk. De staatscommissie adviseerde op alle door haar bestudeerde 
terreinen niets te doen. De invoering van een meerderheidsstelsel werd af
geraden met het oog op de daardoor mogelijke verwringing van de uitslag
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van de verkiezingen; voor enigerlei wettelijke regeling van het partijwezen 
was in de gegeven omstandigheden onvoldoende aanleiding. De vrees voor 
een extremistische stroming als de CPN was, met de aanhang voor de CPN, 
weggeëbd; extreem-rechtse groeperingen waren (nog niet) te bekennen. De 
staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Cals-Don- 
ner) zag in meerderheid evenmin recien voor een algemene wet inzake de 
politieke partijen. De aandrang van de PvdA om een minimumbepaling 
omtrent het doel van de politieke partijen in de Grondwet op te nemen - te 
weten de waarborging van een vrije politieke wilsvorming - werd door de 
regering genegeerd. De grondwetsherziening-1983 heeft geen bepaling om
trent de politieke partijen opgeleverd. Daarmee is het programmapunt van 
de Proeve van 1946 inzake een wettelijke regeling van de partijen tot op he
den een dode letter gebleven.67

Ruimtelijke ordening en cultuur- en natuurbeheer
Van der Goes had weten te bewerkstelligen dat aan deze paragraaf van de 

Proeve werd toegevoegd een alinea over een Nationaal Plan voor de ruim
telijke ordening - eveneens een zaak die voorkwam in de urgentieprogram
ma’s van zowel KVP als PvdA (resp. par. II.8 en art. 8) - en de noodzaak tot 
bevordering van de schoonheid van het land (PvdA-urgentieprogram ). Dit 
laatste punt was dan toch door Beel opgenomen als tegemoetkoming aan de 
wensen van Van der Goes (zie de beschrijving van de onderhandelingen 
over de Proeve in deze paragraaf over de kabinetsformatie van 1946: De on
derhandelingen tussen katholieken en socialisten over de basis voor een 
kabinet). De voornemens in dit deel van de Proeve keerden evenwel niet 
terug in de regeringsverklaring en de Troonredes van 1946 en 1947. Van der 
Goes zou dan ook tweemaal op het uitblijven van nadere aanduidingen 
door de regering op deze beleidsterreinen terugkomen, namelijk bij de Al
gemene Politieke Beschouwingen op 14 november 1946 en 11 november 
1947, teneinde het belang van deze punten in het program te onderstrepen. 
Volgens Van der Goes was een dergelijk nationaal plan nodig voor de be
vordering van de open-lucht-recreatie en behoefde zeker een economische 
bestemming niet in de weg te staan. Overigens was Van der Goes van oor
deel dat de belangen van cultuur, wetenschap of historie, zoals uitgedrukt in 
de bodem van het land, voorrang konden hebben op het economisch be
lang.68

Ondanks de officiële zwijgzaamheid van de regering over deze thema's, is 
dit punt van de Proeve inzake de ruimtelijke ordening - waarin de bevorde
ring van de schoonheid van het land als een van de overwegingen een rol 
zou kunnen spelen - wel degelijk in de periode-Beel nader uitgewerkt. Het 
ging immers om een belangrijke afspraak, die zocht een al voor de oorlog 
ontstaan vraagstuk af te werken. In 1938 namelijk was een commissie onder 
voorzitterschap van mr.dr. K.J. Frederiks, secretaris-generaal van het mini
sterie van Binnenlandse Zaken, in het leven geroepen om voorstellen te 
doen voor de aanvulling van de bestaande Woningwet met het oog op de 
ruimtelijke ordening. Het kort voor de Duitse inval uitgebrachte rapport

148



Pax. III. De kabinetsformatie van 1946

van deze commissie heeft nog wel materiaal geleverd voor de voorschriften 
die op dit gebied tijdens de bezetting werden uitgevaardigd. Het rapport-Fre- 
deriks werd het uitgangspunt voor de bij KB van 14 februari 1947 geboren 
commissie onder voorzitterschap van prof.mr.dr.G. van den Bergh, die 
moest bestuderen in hoeverre de Woningwet in het licht van de geheel 
nieuwe door de oorlog en de wederopbouw geschapen omstandigheden 
moest worden gewijzigd. In het jaar dat een voorlopige regeling inzake het 
Nationale Plan en de streekplannen tot stand kwam ter vervanging van de 
reeksen onder de oorlog uitgevaardigde en juridisch omstreden voorschrif
ten in aanvulling op de Woningwet (Stbl. 1950, K.415), welke ruimtelijke 
ordening en landschapsbescherming mogelijk maakte, verscheen het rap
port van de commissie-Van den Bergh. In 1962 kwam, mede op basis van dit 
rapport, de wet op de ruimtelijke ordening tot stand (Stbl. 286).

4. Overzeese Gebiedsdelen
De verhouding tot Indonesië, Suriname en Curagao (de Antillen) kreeg in 

het vierde deel van de Proeve de nodige aandacht. Voorop werd gesteld dat 
uitvoering zou worden gegeven aan de gedachten neergelegd in de Konink
lijke redevoering van 7 december 1942: "coördinatie der Rijksdelen, dus als 
gelijkwaardige deelgenoten in één Rijksverband", hetgeen overeenkwam 
met de wensen van de urgentieprogramma's van KVP en PvdA, zij het dat 
het PvdA-program hieraan de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van 
de bevolking van de overzeese gebieden vooraf had laten gaan.

Zoals al hiervoor bij de behandeling van de formatiearbeid van Beel is 
uiteengezet, gaf de Proeve slechts enkele hoofdlijnen voor het beleid inzake 
Indonesië  aan. De urgentieprogramma’s van KVP en PvdA hadden overi
gens over de te voeren politiek gezwegen. Romme had in zijn minimum
program de koninklijke redevoering van 1942 en de inhoud van de motie- 
Van Poll als richtsnoeren genomen voor het beleid inzake de kwestie-Indo- 
nesië, waaraan hij nog had toegevoegd dat voor het tot stand brengen van 
de wijziging van de bestaande verhoudingen met de Overzeese Gebieden de 
geldende constitutionele bevoegdheden onverlet dienden te blijven; verder 
diende de gelijkwaardigheid tussen de rijksdelen gepaard te gaan met de 
toekenning van gelijke grondrechten, waaronder vrijheid van godsdienst, 
in elk gebiedsdeel. Nadat in de Proeve de invrijheidsstelling van alle geïn
terneerden voorop was geplaatst als beleidsdoel - conform de in de Tweede 
Kamer kort vóór de Kamerverkiezingen met steun van de PvdA en CPN 
aangenomen motie-Van Poll (KVP) - werd vastgelegd dat ten spoedigste een 
Rijksconferentie zou worden gehouden (idem motie-Van Poll) ter onder
steuning van de poging om een rechtsorde te vestigen, "waarvoor het Ko
ninkrijk de verantwoordelijkheid kan dragen", en teneinde aan alle bevol
kingsgroepen in de verschillende gebiedsdelen de gelegenheid te geven zich 
uit te spreken over de toekomstige status van deze gebieden binnen het Ko
ninkrijk. De Rijksconferentie - die ook zou worden gehouden, indien de 
Republiek Indonesia niet aan deze conferentie zou willen deelnemen - zou 
worden bijeen geroepen op basis van de redevoering van 7 december 1942.
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Aan deze conferentie zou de regeringsverklaring van 10 februari 1946, die 
het kader aangaf "waarbinnen ook de huidige regering bereid is tot de rege
ling van een nieuwe staatkundige verhouding te komen", worden voorge
legd. Ook bij een gewijzigde structuur zouden fundamentele rechten (vrij
heid van godsdienst en onderwijs e.a.), een goed bestuur en gezonde finan
ciën moeten zijn gewaarborgd. Regionale hervormingen zouden in die de
len van Indonesië onmiddellijk moeten worden verwezenlijkt, waar rust 
en orde dit mogelijk zouden maken. Voor de vestiging en handhaving van 
een rechtsorde zou een gezagsapparaat in Indonesië dienen, dat zich aller
eerst zou richten op de bescherming van de "in vrijheid, lijf en goed aange
taste of bedreigde volksgroepen in Indonesië en ter verzekering van hun 
toekomst". Zoals al vermeld is de invloed van de PvdA-Kamerfractie op de 
formulering van dit onderdeel van de Proeve groot geweest. Het voordeel 
voor Beel school er in dat de PvdA-fractie zich daarmee bijzonder gebonden 
had aan de geformuleerde beleidsdoeleinden.

Omdat de verklaring van 10 februari 1946 inzake Indonesië uitging van 
de schepping van een gemenebest in Indonesië als deelgenoot in het Ko
ninkrijk tijdens een begrensde overgangsperiode (waarna in vrijheid over 
voortzetting van de betrekkingen zou worden beslist), zonder dat de Repu
bliek - bijvoorbeeld als deel van het gemenebest - werd genoemd, heeft de 
PvdA-Kamerfractie wel geprobeerd om ook de regeringsverklaring van 2 
mei 1946 in de Proeve te doen vermelden. Deze verklaring, afgegeven na de 
conferentie op De Hoge Veluwe, wilde de Republiek erkennen als deel van 
een federatief Indonesië, niet als souvereine staat. Beel had aanvankelijk in 
zijn Proeve de motie van het Tweede Kamerlid Van Poll, opgesteld in reac
tie op de regeringsverklaring van 2 mei 1946, willen noemen. In die motie- 
Van Poll werd de republikeinse vorm voor het inwendig bestel van een 
autonoom gebiedsdeel niet bij voorbaat uitgesloten, mits gezuiverd van Ja
panse invloeden, terwijl verder aandacht werd gevraagd voor besprekingen 
met de Buitengewesten en de vorming van autonome organen in die gebie
den. Beel had hieruit een formule voor de Proeve gevonden dat de Repu
bliek kon worden erkend, mits de vertegenwoordigers van de Republiek de 
eenheid van het Koninkrijk onderschreven en vrij zouden zijn van Japanse 
invloed. Van der Goes vond dit een onmogelijke zaak, "dan kan men even
goed dadelijk de oorlog aan de Republiek verklaren", hoewel de PvdA- 
Kamerfractie met de motie-Van Poll akkoord was gegaan. In de uiteindelijke 
versie van de Proeve was deze passage over de zuivering van Japanse smet
ten geschrapt, tegelijk met de verwijzing naar de verklaring van 2 mei 1946. 
Beel vond dat volstaan kon worden met het noemen van de verklaring van 
10 februari 1946. Het onderhandelen met de Republiek om deze een plaats te 
geven in een voorzien gemenebest in Indonesië, dat eigen zaken behartigen 
zou, was hiermee toch impliciet aangekondigd. Van der Goes had Beel ge
schreven dat de concrete voorstellen van de Republiek, na de verklaring 
van 2 mei 1946, moesten worden afgewacht en dat deze voorstellen serieus 
moesten worden genomen, omdat niet ingaan op dergelijke voorstellen in
menging van de V.N. en stopzetting (in de tranches) van de Amerikaanse
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leningen en "dus het einde van alles" betekende. Daarom was het volgens 
hem beter dat het kabinet zich niet concreter vastlegde, want zulks was toch 
"schrijven op zand". De eindversie van de Proeve werd door de PvdA-Ka
merfractie tenslotte niet als een beperking van de verklaring van 2 mei 1946 
opgevat, maar als een consequentie van de noodzaak voor de nieuwe rege
ring om de handen vrij te hebben bij het voeren van onderhandelingen en 
het nemen van beslissingen.69

De regeringsverklaring heeft niet meer gedaan dan de algemene termen 
van de Proeve inzake het beleid ten aanzien van Indonesië herhalen. Een 
wijziging ten opzichte van de Proeve school in de toevoeging dat de richtlij
nen uit de koninklijke redevoering van 7 december 1942 "in haar uitwer
king aanpassing behoeven aan de veranderde omstandigheden". De aan
sluitende vermelding van de regeringsverklaring van 10 februari 1946 deed 
voor het rechterdeel van de oppositie bij de debatten over de regeringsver
klaring de deur dicht, hetgeen bleek uit de opmerkingen van Schouten 
(ARP), Tilanus (CHU) en Bierema (PvdV). Romme (KVP) liet weten aan de 
vrije, democratische structuur in het nieuwe Indonesië en aan de Rijkscon
ferentie zelf vast te willen houden. Volgens hem diende de noodzaak voor 
de welvaart en het welzijn van alle betrokkenen van een voortgezet sa
mengaan van de rijksdelen voorop te staan, waarmee Romme de regerings
verklaring van 10 februari 1946 in zekere zin al omboog. Daarentegen on
derstreepte Van der Goes de noodzaak voor de regering de nodige armslag te 
hebben om de problemen het hoofd te kunnen bieden. Bij de scheppende 
taak ten aanzien van Indonesië had de Nederlandse regering zich aan de
zelfde normen te houden, "waaraan zij ons eigen nationale leven willen 
zien onderworpen". Slechts Wagenaar (CPN), die in zijn betoog de onvrede 
over het negeren van de CPN-Kamerfractie bij de formatie verwerkte, 
meende dat de regeringsverklaring inzake Indonesië weer niet ver genoeg 
ging en onduidelijk was over de positie van de Republiek.

In zijn antwoord aan de Kamer heeft Beel daarop de passage uit de rege
ringsverklaring over een bestuursorgaan voor Indonesië totdat een nieuwe 
rechtsorde zou zijn gevestigd verduidelijkt en de uitzending van een com- 
missie-generaal naar Indonesië ter voorbereiding van de Rijksconferentie 
als mogelijkheid genoemd. De Troonrede-1946 bevestigde dit laatstgenoem
de voornemen. Ten aanzien van Java en Sumatra werd in dit staatsstuk 
echter opgemerkt dat daar nog voldoende voorwaarden voor overleg over 
de vestiging van een nieuwe rechtsorde ontbraken in tegenstelling tot de 
Buitengewesten. De Troonrede-1947 gaf uiting aan de teleurstelling dat de 
verhouding met de Republiek zich in ongunstige zin had ontwikkeld en dat 
de overeenkomst met de Republiek (Linggadjati) niet had geleid tot terug- 
keer van recht en veiligheid in dit gebied en tot een belangrijke schrede op 
de weg naar de nieuwe rechtsorde. Er was immers tot een politiële actie be
sloten. Alleen met delen van de Buitengewesten was voortgang naar die 
nieuwe rechtsorde geboekt. De Troonrede-1947 gaf verder geen contouren 
aan voor het beleid inzake Indonesië, aangezien internationale bemiddeling 
in het conflict met de Republiek inmiddels was aanvaard en op de resulta-
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ten daarvan niet kon vooruitgelopen. Aan de parlementaire geschiedenis 
van de kwestie Indonesië is hoofdstuk XIV.B gewijd.

Inzake de verhouding met de West kon de Proeve met één slotzin voor 
dit vierde deel volstaan: "Snelle doorvoering van hervormingen voor Su
riname en Curagao, indien nodig los van die voor Indonesië." In de West 
leefde wel de wens om de verhouding met Nederland snel te herzien, maar 
de situatie was er niet revolutionair als in Indonesië waar het Nederlandse 
gezag enige tijd afwezig was geweest ten gevolge van de Japanse bezetting. 
Door de bevolkingsgrootte en het economisch potentieel verkeerde Neder- 
lands-Indië bovendien in een totaal andere situatie dan de gebieden in de 
West. De Antillen konden geografisch noch in bevolkingsgetal veel gewicht 
in de schaal leggen; de toenmalige welvaart berustte op een uiterst kwetsbare
- zoals zou blijken - eenzijdige industrialisatie (raffinage van olie uit Vene
zuela). De Antillen waren afhankelijk van de Nederlandse politieke en mi
litaire bescherming. Suriname was toen al aangewezen op Nederlandse 
hulp. De Nederlandse regering hoopte derhalve door snel en adequaat han
delen de banden met de West te kunnen bewaren, zij het in een nieuwe 
vorm. In de regeringsverklaring heette het dan ook dat voor de West zou 
worden getracht om binnen het bestaande grondwettelijk kader tot voorlo
pige herzieningen van de staatsregelingen voor de West te kunnen komen, 
hetgeen werd herhaald in de Troonrede-1946. Op 26 november 1947 werd bij 
de Staten-Generaal het wetsontwerp ingediend dat de staatsregelingen voor 
de West zocht te herzien. Op 21 mei 1948 konden de herziene staatsregelin
gen worden afgekondigd in het Staatsblad. Inmiddels was een aparte ronde
tafelconferentie tussen een Nederlandse delegatie en vertegenwoordigers 
van de West gehouden (27 januari - 18 maart 1948) als inleiding op de alge
mene Rijksconferentie van alle rijksdelen, te wijden aan de vormgeving 
van het nieuwe rijksbestel. De Troonrede-1947 kondigde deze voorconfe- 
rentie met de West aan, waarmee aan een van de afspraken van de Proeve 
gevolg werd gegeven (zie hoofdstuk XIV.A, par. 2 en 3).

5. Het buitenlands beleid
De verhouding met het buitenland was het volgende thema in de Proeve. 

De volgorde in de Proeve was het werk van Beel geweest; deze volgorde 
werd in de regeringsverklaring in zoverre voortgezet dat ook daar het bui
tenlands beleid gevolgd door de verhouding met de Overzeese Gebieden 
achteraan stond. In de Troonredes van 1946 en 1947 stond deze verhouding 
echter voorop, onmiddellijk gevolgd door passages over de buitenlandse be
trekkingen en militaire zaken, met aansluitend de departementaal inge
richte alinea's. De urgentieprogramma's van KVP en PvdA hadden overi
gens hun wensen op internationaal terrein eveneens achteraan geplaatst, 
conform de toen gevoelde prioriteiten.

Het program van de KVP had in de "buitenland"-paragraaf de nationale 
belangen voorop gesteld, terwijl het PvdA-program in het kader van een ac
tieve buitenlandse politiek op basis van "Nederlands taak en roeping" de 
versterking van het bestel van de Verenigde Naties (V.N.) op de grondslag
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van het internationaal recht bij het buitenlandse beleid het voornaamste ac
cent had gegeven. Het KVP-program had geformuleerd dat de zelfstandig- 
heidspolitiek in verband met de gewijzigde omstandigheden moest worden 
verlaten en dat Nederland moest streven naar goede betrekkingen met juist 
die landen, die de beste waarborgen voor het welzijn van het Koninkrijk 
"als van de gehele wereld" konden bieden. Vervolgens had het KVP-pro
gram gevraagd om erkenning van Nederland als middelgrote mogendheid 
"mede op grond van de belangrijke bijdrage, die het geleverd heeft tot het 
winnen van de oorlog" bij de regeling van de internationale betrekkingen. 
Pas daarna kwam in dit program de bevordering van de ontwikkeling naar 
een internationaal orgaan op democratische grondslag voor de verzekering 
van de internationale rechtsorde en de handhaving van een rechtvaardige 
vrede aan de orde. Eenzelfde wens, waarin kritiek op het geldende Handvest 
van de V.N. met zijn gegarandeerd vetorecht voor de Grote Mogendheden 
(art. 27, lid 3 van het Handvest inzake de unanimiteit der permanente leden 
van de Veiligheidsraad) was te lezen, was opgenomen in het urgentiepro
gram van de PvdA, dat voor dit onderwerp afsloot met de "bereidheid tot 
het sluiten van regionale verdragen met landen die tot dezelfde cultuur
kring behoren" (resp. par. VII, 1-3; art. 12). Eenzelfde soort nadruk op de cul- 
tuurverwantschap der volkeren heeft het KVP-urgentieprogram bij de or
dening van de internationale betrekkingen beklemtoond, zij het gevolgd 
door het criterium van de onderlinge economische verhoudingen der sta
ten. Het KVP-urgentieprogram liet hierop volgen dat "vreemde invloeden, 
die niet stroken met de wezenlijke karaktertrek van de Nederlandse staat, 
met alle kracht worden geweerd", waarmee een zekere afweer tegen de vrij- 
zinnig-materialistische Noord-Amerikaanse levensstijl die haaks stond op 
de christelijk-sobere sfeer in Nederland, die het land na de oorlog had leren 
kennen, moet zijn beoogd (vergelijk de al eerder aangehaalde inzet van de 
KVP voor de bestrijding van de morele oorlogsschade).

Bij de formulering van de Proeve inzake het buitenlands beleid was een 
tussenweg gezocht. De Proeve legde de actieve medewerking aan de verdere 
vormgeving van de V.N. vast. Gewag werd verder gemaakt van het aan 
gaan van regionale verdragen met naburige staten , van het mogelijk d ee l
nemen aan de bezetting van West-Duitsland (dit onderwerp kwam slechts 
even bij de behandeling van de Rijksbegroting voor 1947 op tafel om daarna 
definitief vanwege de inzet van middelen en mankracht in Indië van de 
agenda te worden afgevoerd, zie hoofdstuk II, par. IILl.e), alsook van het 
streven naar grenscorrecties door uitbreiding - van het Nederlands grondge
bied - met beperkt Duits gebied, "met verwijdering van die elemten der be
volking, welke een reëel gevaar inhouden voor de openbare orde en rust en 
de assimilatie der daar wonende bevolking in de weg staan".

De regeringsverklaring volgde enigszins de KVP-lijn door nog vóór de 
passage, waarin de steun van de regering aan de organisatie en de ontwikke
ling van de V.N. werd verkondigd, het grote belang voor het Koninkrijk 
"om zijn positie in internationaal verband in de komende jaren te bevesti
gen, in overeenstemming met de betekenis van het Rijk in en buiten
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Europa" als richtsnoer in het buitenlands beleid bekend te maken. In de 
Troonrede-1946 stond de opbouw van een vreedzaam internationale we
reldorde weer voorop en werd de inzet van Nederland voor de bevordering 
van goede internationale verhoudingen op de grondslag van het Handvest 
van de V.N. in de organen van de V.N., "en met name in de Veiligheids
raad", waar Nederland sedert januari 1946 een wisselzetel bekleedde, en in 
de Commissie voor de Atoomenergie van de V.N. genoemd.

Belangrijkste resultaat van het voornemen van de regering bij te dragen 
aan de organisatie en ontwikkeling van de V.N., naar regeringsverklaring 
en Troonrede-1946 hebben aangekondigd, was de steun van Nederland aan 
de poging om het genoemde omstreden vetorecht, zoals dat in het Handvest 
van de V.N. voor de Grote Mogendheden werd gegarandeerd, af te zwakken 
en concreet voor kwesties vallende onder de categorie Vreedzame beslech
ting van geschillen en de toelating van nieuwe leden af te schaffen (eerste 
en tweede Algemene Vergadering van de V.N., resp. najaar 1946 en 1947). 
Met veel moeite overigens heeft Nederland zelf de bemoeienis van de V.N. 
in de Indonesische kwestie na de politiële actie in 1947 aanvaard (Com
missie van Goede Diensten), waarmee eveneens het werk van de V.N. bij 
het oplossen van geschillen en het bevorderen van de internationale vrede 
werd gediend. Door in de periode-Beel verder het lidmaatschap van de spe
ciale commissies van de V.N. voor Palestina - zij het met enige aarzeling, 
zie hoofdstuk II, par.IV.e - en voor de Balkan te aanvaarden heeft Nederland 
aan de ontwikkeling van de V.N. actief bijgedragen. In de laatstgenoemde 
commissie, ingesteld op de tweede Algemene Vergadering van de V.N. (16 
september-29 november 1947) teneinde te trachten aan de onbevredigende 
verhouding tussen Griekenland en de slavische buurlanden - die er van 
verdacht werden in de Griekse burgeroorlog te interveniëren - een einde te 
maken, nam oud-minister van Marine J.M. de Booy (2e kabinet-Gerbrandy; 
kabinet Schermerhorn-Drees) voor Nederland zitting. De rapporten van 
deze commissie, die door twee leden - de Sovjet-Unie en Polen - geboycot 
werd, bevestigden het gevaar voor de internationale vrede en veiligheid in 
de Balkan bij het voortduren van de actieve hulp van de kant van Albanië, 
Bulgarije en Zuid-Slavië aan de Griekse guerilla's en de daardoor ontstane 
bedreiging van de politieke onafhankelijkheid en territoriale integriteit van 
Griekenland. De Speciale Commissie van de V.N. beval de (derde) Algeme
ne Vergadering van de V.N. (eind 1948) aan de drie genoemde Balkanstaten 
een waarschuwing te geven.70 Nederland heeft het derhalve bij de inzet 
voor de werkzaamheden van de V.N. niet bij woorden alleen gelaten. On
danks deze inzet voor de V.N. overheerste in het Nederlandse parlement in 
de periode-Beel grote scepsis over de effectiviteit van de nieuwe volkeren
organisatie, die er toe zou leiden dat gemakkelijk werd ingestemd met de 
toetreding van Nederland tot een regionaal veiligheidsakkoord in West- 
Europa (Verdrag van Brussel). Dit akkoord viel onder de afspraak in de 
Proeve om met naburige staten regionale verdragen aan te gaan.

In de Troonrede-1946 werd na de aankondiging van de steun aan het 
werk van de V.N. de wens van de Nederlandse regering naar een spoedige
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totstandkoming van een definitieve vredesregeling met de overwonnenen 
van de Tweede Wereldoorlog uitgesproken. De in de zomer van 1946 ge
starte besprekingen van de Grote Vier met overige betrokken geallieerden 
over een vredesregeling met Italië, de satellieten van de Duits-Italiaanse 
"As" - de Balkanlanden Roemenië, Bulgarije en Hongarije -, alsmede Fin
land, zouden uitlopen op de vredesverdragen van Parijs van 10 februari
1947 (voor de Nederlandse betrokkenheid hierbij, zie hoofdstuk II, par. IV.a). 
Zoals beschreven zal worden in hoofdstuk II heeft de Nederlandse regering 
wel bijgedragen aan de voorbereidingen van een vredesconferentie over 
Duitsland, maar heeft de Oost-W est-tegenstelling de mogelijkheden om 
over de Duitse kwestie eensgezindheid te bereiken teniet gedaan. De Troon
rede-1947 constateerde dan ook dat weliswaar in het verstreken zittingsjaar 
van de Staten-Generaal een aantal vredesregelingen tot stand waren geko
men, maar dat "besprekingen over de vrede met Japan nog in een voorbe
reidend stadium" verkeerden (zie de enkele aan de verhouding met Japan, 
zoals weerspiegeld in de parlementaire geschiedenis, gewijde alinea’s in het 
eerste deel van de Inleiding  op par. III van hoofdstuk II), terwijl het Duitse 
vraagstuk, "voor Europa van zo overheersend belang", nauwelijks nader tot 
een oplossing was gebracht.

Het aangaan van regionale verdragen met naburige staten was nog weinig 
gevorderd. In de Troonrede van 1946 werd alleen de nauwe samenwerking 
met de zuiderburen (België) aangekondigd vanuit het besef dat ten aanzien 
van een aantal internationale vraagstukken de belangen van Nederland en 
België gestadig meer samenliepen. Aanvankelijk is echter dat besef bij het 
opstellen van de plannen inzake Duitsland afwezig geweest (zie hoofdstuk
II, par. Ill.l.a-d). Maar vanaf 1947 zou de samenwerking met België én met 
Luxemburg op politiek (inzake Duitsland én Europa, zie hoofdstuk II, par.
III.1-2 en par. II.d) en op economisch gebied (uitvoering Beneluxdouane- 
overeenkomst van 1944, bij de wet van 1 augustus 1947, Stbl. H. 282, zie 
hoofdstuk V, par. Ill.d; besprekingen over de Marshall-hulp in Parijs, zie 
hoofdstuk IV, par. V.3) goed van de grond komen. De Nederlandse regering 
zag hierin reden de Benelux-samenwerking als schild te hanteren tegen 
druk vanuit de volksvertegenwoordiging om verdere regionale oriëntering 
te bereiken (begroting 1948). Merkwaardig genoeg werd ook in de Troonrede-
1947 in het gedeelte over de internationale betrekkingen alleen van de har
telijke verstandhouding met België op velerlei gebied gerept, waarschijnlijk 
vanwege de ruime financiële hulp die Nederland door België inmiddels was 
verleend. Het kleine Luxemburg werd in dit deel van de Troonrede-1947 ten 
onrechte over het hoofd gezien en kwam slechts ter sprake in de alinea, ge
wijd aan de stoffelijke welvaart van het land, namelijk daar waar gesproken 
werd over de verdere ontwikkeling van de economische Unie met België en 
Luxemburg, "zonder dat hierdoor het streven naar een nauwe economische 
samenwerking met andere landen wordt verzwakt". Pas bij de afsluiting 
van het vijfmogendhedenverdrag van Brussel (Westerse Unie van de Be- 
neluxlanden met Engeland en Frankrijk, 17 maart 1948) werd vrij plotseling 
aan een geheel nieuw hoofdstuk in de Nederlandse buitenlandse politiek
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begonnen, gekoppeld aan de toelating van de Beneluxlanden tot de con
ferentie van de drie westerse grote mogendheden over de toekomst van 
Duitsland (zie hoofdstuk II, par. II.d en par. III.2). De volksvertegenwoordi
ging sprak zich vervolgens uit voor een verdere regionale, dat wilde zeggen 
Europese, oriëntering van de buitenlandse politiek (hoofdstuk II, par. Il.f), 
waaraan door de regering in de periode-Beel niet veel meer dan lippen
dienst werd bewezen, zoals in de steun aan het Haags Europees congres van
1948 (hoofdstuk II, par. Il.h).

Na het vermelden van het streven naar nauwe samenwerking met België 
en het uitspreken van voldoening over de ontwikkeling van de betrekkin
gen met mogendheden, "waarmede de vriendschappelijke relaties niet zijn 
verbroken geweest" - over die verbroken relaties handelt onder meer 
hoofdstuk II, par. IV.a -, werd in de Troonrede-1946 aangekondigd dat Ne
derland aanspraken zou doen gelden op grensverbetering van beperkte om
vang langs zijn Oostgrenzen. Met deze formulering, die onder invloed van 
de inmiddels vanuit Buitenlandse Zaken op de gereed liggende plannen 
over dit onderwerp uit de vorige kabinetsperiode uitgeoefende kritiek tot 
stand was gekomen, werd de afspraak van de Proeve tamelijk afgezwakt. Die 
passage over de grenscorrecties in de Proeve was ontleend aan het KVP-ur
gentieprogram, dat een toewijzing van Duits grondgebied bij de vaststelling 
van een vredesverdrag als schadeloosstelling eiste, waarna het KVP-pro- 
gram nog medezeggenschap voor Nederland bij de internationale inmen
ging in het beheer van het economisch leven in Duitsland had verlangd. 
Romme had in zijn minimumprogram deze KVP-wens nog eens onder
streept. Bij geen groep in Nederland leefde de annexatiezaak zo zeer als bij 
de achterban van de KVP. Zo had bijvoorbeeld de herrezen katholieke vak
organisatie zich op 21 november 1945, gehoord de inleidingen over het an- 
nexatievraagstuk van onder meer de toenmalige leden van de Staten-Ge
neraal - en latere ministers in het kabinet-Beel - prof.dr.J.R.M. van den 
Brink en mr. J.H. van Maarseveen, bij resolutie met algemene stemmen 
uitgesproken vóór annexatie van Duits grondgebied met eventuele verwij
dering van die bewoners die een gevaar konden vormen voor rust en orde. 
Van een dergelijke annexatie verwachtte men duidelijke voordelen voor de 
Nederlandse werkgelegenheid (landbouwgrond, kolenwinning). De kerke
lijke leiding van de katholieken in Nederland had zich tegen dit soort opties 
jegens de oorlogstegenstanders ten Oosten van het land veelbetekenend niet 
uitgesproken, waar het episcopaat wel in 1945 zich had gekant tegen haat- en 
wraakgevoelens en had gepleit voor vergevingsgezindheid jegens de poli
tieke delinquenten. In hoofdstuk II zal nog nader worden uiteengezet dat 
het vraagstuk van de annexatie door het episcopaat als een vrije, zuiver po
litieke zaak werd beschouwd. Kortom: de KVP kon onbelemmerd zich 
uitspreken voor annexatie van Duits grondgebied, zich daarin gesteund we
tend door haar achterban, zoals ook tot uitdrukking was gekomen in de op
stelling en goedkeuring van de annexatiepassage in het urgentieprogram- 
1946. In de periode-Beel zou de Tweede Kamerfractie van de KVP de nodige 
druk op de regering uitoefenen om zo ruim mogelijke grenscorrecties na te
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streven. In de officieel door de regering bij de Grote Vier ingediende wensen 
van Nederland inzake Duitsland werden de grenscorrecties zeer beperkt ge
houden en gekoppeld aan economische claims.

De afloop van de kwestie van de grenscorrecties en economische claims, 
die in beginsel aan het einde van de periode-Beel beklonken was, onder
streepte de zinsnede in de Proeve dat het moeilijk was ten aanzien van het 
te voeren buitenlands beleid verdere richtlijnen te geven, "daar het te zeer 
afhankelijk is van buiten ons liggende factoren". Op deze nuchtere stelling 
uit de Proeve zou aan het einde van de periode-Beel ook de wens tot grens
correcties van zekere omvang en belang - de economische claims (kolen- en 
kalimijnen) werden toen niet meer in het geding gebracht - sneuvelen, al 
kon daartegenover verbetering in de perspectieven op het herstel van de be
trekkingen van Nederland met (een deel van) het Duitse achterland worden 
geboekt, conform de afspraken van de te Londen in 1948 gehouden Zes
landenconferentie (Westerse Grote Drie; Beneluxlanden) over Duitsland 
(zie hoofdstuk II, par. III. 1-3). De voorgenomen inrichting door de bezet
tende mogendheden van het voorlopig restant-Duitsland zou, zoals op deze 
conferentie eveneens werd vastgelegd, goeddeels tegemoet komen aan de 
wensen van Nederland, zoals die begin 1947 aan de Grote Vier waren be
kend gemaakt.

De Proeve van 1946 heeft, gelet op de onstuimige ontwikkelingen op het 
terrein van de buitenlandse politiek in de periode-1947-1948 die ten dele 
hun weerslag hebben gevonden in de mededelingen in de Troonrede-1948, 
slechts beperkte betekenis gehad voor het buitenlands beleid, zoals de coali
tiepartners in 1946 zelf ook gezien de hiervoor genoemde zinsnede over het 
bezwaar voor het buitenlands beleid richtlijnen vast te leggen hebben voor- 
voeld.

6. Liquidatie van de gevolgen van de oorlog
Het laatste deel van de Proeve handelde over de wederopbouw, de zuive

ring, de berechting van politieke delinquenten, de regeling van de materiële 
oorlogsschade en de verzorging van de oorlogsslachtoffers.

W ed erop bou w
Allereerst werd de afspraak vastgelegd dat de w ed erop bou w , in het 

bijzonder in de geteisterde gebieden, aan de hand van een wetenschappelijk 
opgesteld herstelplan  krachtig zou worden voortgezet. Met dit herstelplan 
moet, volgens de eerste versie van de Proeve, het welvaartsplan zijn be
doeld, dat door de PvdA werd gewenst (urgentieprogram, art. 5) en al eerder 
was genoemd in de Proeve in samenhang met het Centraal Planbureau i.o.. 
Deze passage uit de Proeve werd - zonder de plan-gedachte - herhaald in de 
regeringsverklaring. In de Troonrede-1946 werd de wederopbouw iets nader 
gespecificeerd, zoals al hiervoor in het kader van de aandacht voor het gezin 
in de Proeve is genoemd. Deze Troonrede stelde verder een financiële rege
ling voor de bouw van woningen door particulieren in het vooruitzicht (dit 
is geworden de Financieringsregeling Woningbouw van 17 januari 1947,
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welke werd vervangen door de Financieringsregeling Woningbouw van 29 
juni 1948, waarbij een rentevergoeding van overheidswege werd gegeven 
over het bedrag van de onrendabele bouwkosten voor een periode van 10 
jaar, waarna omzetting in een uitkering ineens in de omvang van genoemd 
bedrag).71 De regeringsverklaring maakte verder gewag van de inspannin
gen het spoorwegverkeer en het autopark te herstellen. "Voorts zal de pro
ductie van banden worden bevorderd." Dit waren belangrijke thema's in die 
tijd, die voortvloeiden uit de afspraak van de Proeve de wederopbouw voort 
te zetten. In de Troonrede-1947 werd de indiening van een wetsontwerp tot 
regeling van de wederopbouw aangekondigd, dat ook inderdaad op 28 
februari 1948 is ingediend. Dit wetsontwerp werd echter op 26 november
1948 ingetrokken, waarna op 1 december 1948 een wetsontwerp houdende 
tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de wederopbouw en de bevorde
ring van de bouwnijverheid werd ingediend. Dit wetsvoorstel verving te
vens het op 8 oktober 1947 bij de Tweede Kamer ingediende en eveneens op 
26 november 1948 ingetrokken wetsontwerp tot wijziging van de Woning
wet. De Wederopbouwwet is vastgesteld 16 juni 1950, Stbl. K.236.

Geen verkeersbeleid?
De Proeve had in navolging van de urgentieprogramma’s van KVP en 

PvdA niets bepaald omtrent verkeerszaken, hoewel op dit terrein blijkens 
de mededelingen in de Troonredes van 1946 en 1947 de nodige wetgeving 
van ingrijpend ordenende aard op stapel stond. In de Troonrede-1946, her
haald in die van 1947, werd een regeling voor het goederenvervoer langs de 
weg aangekondigd, waarvoor op 31 oktober 1947 bij de Tweede Kamer een 
wetsontwerp werd ingediend (wet van 4 augustus 1951, Stbl. 421). Dit wets
ontwerp vertoonde een sterke overeenkomst met de wet Autovervoer Per
sonen van 24 juni 1939 (Stbl. 527), waarvoor nog in de periode-Beel op 16 
juni 1948 een voorstel tot wijziging werd aangeboden aan de Tweede Kamer 
(wet van 24 november 1949, Stbl. J. 510). De Troonrede-1947 kondigde ook 
het sluitstuk in deze wetgeving op het vervoer aan, namelijk het wetsont
werp tot regeling voor het vervoer van goederen met binnenschepen, dat 
evenwel pas op 29 augustus 1950 bij de Tweede Kamer aanhangig werd ge
maakt (wet van 1 november 1951, Stbl. 472). Conform de Troonrede-1947 is 
het nodige verricht om de regeling van het verkeer langs de weg wederom 
op wettelijke grondslagen, gelegen buiten de bezettingsperiode, te doen be
rusten (wetten van 22 november en 11 december 1947, resp. Stbl. H. 386 en 
H. 419). Een in de Troonrede-1947 aangekondigd wetsontwerp betreffende de 
zeehavens is evenwel in de periode-Beel uitgebleven. Een voorontwerp van 
wet heeft in 1947 wel gecirculeerd in kringen van betrokkenen bij de Am
sterdamse en Rotterdamse havens; het algemeen negatieve commentaar 
heeft de minister van Verkeer en Waterstaat er kennelijk toe gebracht het 
voorontwerp voor het archief te bestemmen.72 De geldigheidsduur van de 
wet van 29 mei 1946 betreffende tijdelijke maatregelen ter verzekering van 
een doelmatig gebruik van tot zeehavens behorende werkkrachten en 
hulpmiddelen (Buitengewone Havenwet-1946, Stbl. G.137) is in de periode-
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Beel wél verlengd (Stbl. G. 421 en I. 54) en zou na deze periode nog eenmaal 
verlengd worden tot 1 januari 1950 (wet van 25 februari 1949, Stbl. J. 94), 
maar van de buitengewone bevoegdheden heeft de regering geen gebruik 
hoeven te maken. Het bestaan van deze bevoegdheden was niettemin gun
stig voor het verloop van het overleg tussen de verschillende betrokkenen 
over zaken als investeringen en tarieven. Besloten kon worden in een 
nieuwe havenwet uitsluitend in geval van nood bepaalde bevoegdheden 
aan de overheid te verlenen om in te grijpen in de havens (Havennoodwet, 
9 mei 1963, Stbl. 222).

Volgens de Troonrede-1946 zou bijzondere aandacht worden besteed aan 
de verkeerswetgeving en aan de bevordering van de veiligheid van het ver
keer. Op 23 april 1948 werd een wetsontwerp tot vervanging van de wetge
ving nopens het verkeer op de wegen ingediend, waarbij verordeningen uit 
de Duitse tijd op dit terrein vervielen en de mogelijkheid voor het scheppen 
van eenheid in de verkeerswetgeving werd geopend. Alle krachten zouden 
er op gericht worden de plaats van Nederland in het luchtverkeer op grond 
van geschiedenis, ligging en prestatiemogelijkheden binnen de kortst 
mogelijke tijd weer te doen innemen. In dit door de Troonrede-1946 aange
geven kader paste de steun van de overheid aan de KLM in 1947 (wet van 4 
augustus 1947, Stbl. 294), alsook vanzelfsprekend de goedkeuringsprocedure 
voor het op 7 december 1944 te Chicago namens Nederland ondertekende 
verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (zie hoofdstuk XII in 
dit boek).

Z u iverin g
De urgentieprogramma's van KVP en PvdA hadden beide snelle en 

rechtvaardige afhandeling van de berechting van de politieke delinquenten 
en van de zuivering - van overheidspersoneel en bedrijfsleven (KVP-pro- 
gram) - verlangd. Beel wilde hier echter spijkers met koppen slaan. De zui
vering van het overheidspersoneel en van de pers zou volgens de Proeve 
(par. VI.2) vóór 1 januari 1947 moeten zijn voltooid, hetgeen in de Troon
rede-1946 werd herhaald. De toevoeging "en kunstzuivering" werd daarbij 
niet herhaald. De bedrijfszuivering  zou zoveel mogelijk moeten worden 
bespoedigd, hetgeen eveneens in de genoemde Troonrede werd genoemd. 
Beel had uit de 4e versie van zijn Proeve laten vallen dat bekeken moest 
worden of op de beslissingen inzake de zuivering van het overheidsperso
neel kon worden teruggekomen. Dit op verzoek van de PvdA-onderhande- 
laar Van der Goes die een stroom revisieaanvragen verwachtte. De bespoe
diging van de bedrijfszuivering is in de periode-Beel neergekomen op mas
sale seponering van de lichte gevallen van economische collaboratie, het
geen in het kader van de wederopbouw van het land algemeen werd ver
welkomd (hoofdstuk VIII, par. I.g).

Aparte aandacht besteedde de Proeve aan de perszuivering. Van der Goes 
had weten te bereiken dat in de Proeve inzake de zuivering werd vastgelegd 
dat ontduiking ten aanzien van de perszuivering met kracht zou worden 
tegengegaan. Hier lag een gevoelig punt. Uit de felle strijd tussen een meer-
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derheid van de KVP in de Tweede Kamer, met steun van de PvdV en de 
CHU, onder aanvoering van Kortenhorst en de PvdA-fractie, gesteund door 
ARP en CPN, onder aanvoering van Burger bij de parlementaire behande
ling van het wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen in 1947 bleek een 
hemelsbreed verschil in de beoordeling van het gedrag van de boven
grondse (niet-nazi) pers tijdens de bezetting en in de aanwijzing van de oor
zaken van dit gedrag én de daarmee samenhangende mogelijkheden tot 
ontduiking van de uitspraken inzake de perszuivering (zie hoofdstuk X, par.
IV.1). De Troonrede-1947 deed overigens geen aankondiging van het ont
werp Onteigening Perswezen, dat de KVP-minister van O.K. en W. bij de 
behandeling van het zo fel omstreden wetsontwerp Noodvoorziening Pers
wezen in de Tweede Kamer op zeer korte termijn had toegezegd. Het op 20 
januari 1948 ingediende wetsontwerp Onteigening Perswezen zou overigens 
na een vrij algemeen vernietigend Verslag van de kant van de Tweede Ka
mer worden ingetrokken. Dat de perszuivering, anders dan de Proeve had 
voorzien, tot het einde van de periode-Beel de gemoederen zou bezig hou
den, bleek uit de interpellatie-Burger (PvdA) van 22 juni 1948 door de 
Tweede Kamer.

Over de kwestie van de zuivering van de Hoge Raad zweeg de Proeve. 
"Verder zullen wij over de Hoge Raad niet kunnen zwijgen, gezien het diep 
gezonken prestige van de leden van dit College”, aldus Van der Goes in zijn 
commentaar van 6 juni 1946 op de tekst over de zuivering in de derde ver
sie van de Proeve. Beel heeft echter terecht gemeend dat deze zaak voldoen
de was uitgediept in de voorgaande kabinetsperiode en geen politiek thema 
van belang meer vormde. Hierin heeft hij gezien de beperkte parlementaire 
aandacht voor dit onderwerp bij gelegenheid van de behandeling van de be
groting van Justitie voor 1947 gelijk gekregen (zie hoofdstuk VIII, par.
III.a.1). Van der Goes heeft nog wel tijdens het debat over de regeringsver
klaring getracht de mening van de regering inzake de (vacatures van) de 
Hoge Raad te peilen. Beel heeft toen geantwoord dat het kabinet de steen der 
wijzen zocht en de zaak met ernst en spoed zou behandelen.73

Behandeling politieke delinquenten
Belangrijk was dat in de Proeve onder Berechting politieke delinquenten 

werd vastgelegd dat individuele berechting van de politieke delinquenten 
beperkt zou blijven tot hen, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan 
bepaalde zware, nader te omschrijven misdrijven als landverraad, het in 
gevaar brengen van het leven van derden of andere nader te omschrijven 
"diffamerende handelingen". De overige delinquenten zouden volgens een 
op te maken schema zo mogelijk vóór 1 januari 1947 worden vrijgelaten, 
met oplegging van bijkomende straffen als blijvende of tijdelijke ontzetting 
van politieke rechten en vermogensrechtelijke maatregelen. Deze in de 
verschillende versies van de Proeve vrijwel ongewijzigd gebleven formule 
had Beel gebaseerd op een aantekening van het DGBR van Justitie. Nadat de 
regeringsverklaring over dit belangrijke thema had gezwegen, heeft Beel, 
naar aanleiding van vragen van Romme en Bierema over dit thema en de
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opmerking van Van der Goes over de noodzaak collectieve vrijlating van 
lichte gevallen door te voeren bij de debatten over de regeringsverklaring, 
op 10 juli 1946 in de Tweede Kamer de vervroegde vrijlating van de lichte 
gevallen onder de politieke delinquenten aangekondigd.

Beel heeft in de Tweede Kamer op de genoemde datum gesteld dat met de 
uiteindelijke doorvoering van de vrijlating van de lichte gevallen gebroken 
werd met de opvatting uit de tijd onmiddellijk na de bevrijding - derhalve 
vóór het Besluit Politieke Delinquenten-1945 - dat er geen lichte gevallen 
bestonden en dat allen, die hadden samengespannen met de vijand, uit de 
vrije maatschappij moesten worden verwijderd. Het systeem was volgens 
Beel houdbaar geweest, indien na de massale opsluiting ook een snelle, 
massale en gevarieerde berechting had plaats gevonden, waardoor de duur
zame gevangenhouding tot de meer zware gevallen beperkt was gebleven. 
De Bijzondere Rechtspleging had - ondanks de goede voornemens van het 
Besluit Politieke Delinquenten-1945 - echter niet tot dat resultaat geleid, 
waardoor een onhoudbare toestand was geschapen. Beel was van oordeel dat 
massale vrijlating van de lichte gevallen mogelijk was, omdat de meeste 
politieke delinquenten toch al een ernstige straf van een jaar of langer had
den ondergaan, en gewenst uit het oogpunt van maatschappelijke overwe
gingen. Het uur was gekomen, "waarop de barmhartigheid op grote schaal 
haar intrede moet doen en zich ten volle moet kunnen doen gelden". Beel 
kreeg de steun van alle fracties, die van de CPN niet uitgezonderd, bij dit 
deel van het beleid toegezegd.74 In het najaar van 1946 evenwel, toen de 
katholieke minister van Justitie Van Maarseveen inmiddels concreet de 
vrijlating van bepaalde categorieën van lichte gevallen onder de politieke 
delinquenten had aangekondigd en daarvoor onder meer het argument van 
de barmhartigheid had gehanteerd, zou het CPN-Tweede Kamerlid Stokvis 
van deze politiek geen spaan heel laten. De afwikkeling van de Bijzondere 
Rechtspleging zou in de periode-Beel zo succesvol zijn, dat in de Troonrede- 
1947 het wetsontwerp voor de opheffing van de bijzondere rechtsprekende 
colleges en de tribunalen en de overgang van de nog resterende berechting 
van politieke delinquenten naar de grondwettelijke met rechtspraak belaste 
organen kon worden aangekondigd (zie hoofdstuk VIII, par. I).

Verzorging van de verzetsslachtoffers en hun nagelaten betrekkingen
Na de Regeling der materiële oorlogsschaden, die hiervoor al is behan

deld in samenhang met het financiële beleid dat in de Proeve was vastge
legd, werd in de Proeve de wettelijke regeling van de pensioenvoorziening  
van de verzetsslachtoffers en hun nagelaten betrekkingen  conform de ver
langens uit de urgentieprogramma's van KVP en PvdA overeengekomen. 
"Door wederinschakeling in het arbeidsproces worden de nadelige gevolgen 
van oorlog en bezetting voor deze categorieën zoveel mogelijk opgeheven". 
Hoewel hierover in de staatsstukken niets terug te vinden is, kreeg de ere- 
plicht tot deze pensioenvoorziening, die door alle politieke groeperingen 
werd gesteund, in de periode-Beel haar wettelijk beslag (hoofdstuk IX, par.
IV.b). De (her-)inschakeling van door de oorlog invalide geworden personen
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in het arbeidsproces werd bovendien wettelijk bevorderd (wet Plaatsing 
minder-valide arbeidskrachten, Stbl. 1947, H. 283; zie hoofdstuk VI, par. Il.d).

De toetsing van de Proeve

Zoals hiervoor systematisch aangegeven is de Proeve van 17 juni 1946, 
waarmee de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer en vervolgens 
de kandidaat-ministers hebben ingestemd (zie hieronder), als regeringspro
gram leidraad geweest bij het beleid ten tijde van het kabinet-Beel; lijnen 
van dit program zijn zelfs na de periode-Beel doorgetrokken. De Proeve 
heeft bovendien als toetssteen in het verkeer tussen regeing en regeringsge
zinde meerderheid in het parlement gefunctioneerd. Voor de betrokken po
litieke groeperingen heeft het program-Beel van 1946 zoveel betekend dat na 
een jaar kabinet-Beel binnen de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Ka
mer en door overleg tussen Romme en Van der Goes, ook door contacten 
met Beel, is nagegaan in hoeverre het regeringsprogram was verwezenlijkt, 
wat in voorbereiding was en wat nog geëntameerd moest worden. In sa
menhang hiermee heeft Romme toen een serie artikelen in De Volkskrant 
in augustus-september 1947 aan de hand van de indeling van het urgentie
program van de KVP in 1946 - dat zozeer zijn stempel had gedrukt op de 
Proeve - en op basis van het vele door de departementen verschafte mate
riaal de oogst van een jaar "Beel" gepubliceerd.75 Romme had zes artikelen 
nodig om hetgeen in het jaar 1946-1947 door het kabinet-Beel was verricht te 
kunnen beschrijven. Hij kon daarmee ook aangeven hoezeer op talloze 
punten de katholieke visie het regeringsbeleid had beïnvloed en zo het ver
wijt van de kant van de rechtervleugel binnen het katholieke volksdeel - de 
dreiging van de dissidente groep-Welter - dat de KVP onvoldoende tegen
spel had geboden aan de PvdA ontzenuwen. Aan het eind van de periode- 
Beel zou de KVP dan ook een populair geschreven brochure uitgeven, geti
teld "Daden! Het beleid van het kabinet-Beel" ('s-Gravenhage 1948), waarin 
werd nagegaan hoe het urgentieprogram-1946 van de KVP via het rege
ringsprogram van het kabinet-Beel - zoals bekend gemaakt in de regerings
verklaring en Troonredes - was verwezenlijkt. De KVP was trots op de re
sultaten. Beel kon dat ook zijn, toen hij aan het einde van de - onderbroken
- regeringsperiode van zijn kabinet de lijst van hetgeen sedert het aantreden 
van zijn kabinet ter uitvoering van de Troonredes was verricht en van het
geen nog onderweg was in handen kreeg. Deze lijst was door zijn secreta
riaat in zijn opdracht aan de hand van bijdragen van de diverse departe
menten opgesteld. Zeer veel werk was reeds verzet om de aankondigingen 
uit de Troonredes 1946 en 1947 - en daarmee ook het beleid zoals in de 
Proeve in grote lijnen uitgetekend - uit te voeren. Begrijpelijk dat Van der 
Goes bij de kabinetsformatie van 1948 wat graag het systeem van de Proeve 
en de rooms-rode samenwerking die daarop had gestoeld heeft willen 
voortzetten; voor de KVP echter wogen toen andere factoren - onder meer 
de verbreding van de coalitie - uiteindelijk het zwaarst.

162



Par. III. De kabinetsformatie van 1946

c. De formatie na 17 juni 1946: de zetelverdeling
De PvdA-Tweede Kamerfractie heeft zich via een schrijven van haar 

voorzitter schriftelijk akkoord verklaard met het program van 17 juni 1946 
en liet weten te hopen dat de verdeling van de portefeuilles de politieke 
overeenstemming tussen de beide groepen tot uitdrukking zou brengen en 
dat de keuze van de personen de nodige waarborgen zou bieden "voor de 
uitvoering van een op de Proeve gebouwd regeringsprogram".76 Tegenover 
de pers gaf Van der Goes te kennen zeer blij te zijn met het bereikte resul
taat. "Er bestaat de oprechte wens dat de KVP en PvdA elkaar begrijpen en 
waarderen en niet als het ware een verstandshuwelijk sluiten."77 Voor de 
PvdA was er veel reden tot juichen, nu de socialisten voor de eerste keer 
volwaardig hun stempel hadden kunnen drukken op een formatie.

Voor de katholieken lag het anders. Romme had te maken met een niet 
onaanzienlijke rechtervleugel in principieel en sociaal-economisch opzicht, 
die bang was dat men onder het juk van de socialisten door zou gaan. 
Romme heeft zich wel neergelegd bij het compromis van 17 juni 1946, maar 
heeft in de volgende twee jaar die de rit onder Beel zou duren alle ruimte 
benut naar de kant van het rechterdeel van de oppositie. De brede basis 
stond bij hem, zoals hij bij de formatie in 1946 had geadviseerd, voorop. Ge
durende de periode van het kabinet-Beel gingen de verschillende argumen
ten die Romme ten gunste van een brede-basis-politiek in het geding heeft 
gebracht een rol spelen. Daar was de noodzaak voor de herziening van de 
Grondwet ten behoeve van het gevoelige punt van de nieuwe structuur van 
het Rijk een twee-derde meerderheid in het parlement te verzekeren. Voor 
belangrijke wetgeving, als die met betrekking tot de PBO, moest een zo breed 
mogelijk maatschappelijk draagvlak worden gevonden. De verscherpte na
tionale en internationale confrontatie met het communisme vroeg om 
saamhorigheid van de democratische groeperingen in het land en om het 
isoleren van het communisme. De dissidente beweging ter rechterzijde bin
nen de KVP (groep-Welter) dwong daarbij een andere samenstelling van 
een kabinet af, teneinde de schijn van een eenzijdige afstemming van de 
katholieke politiek op die van de socialisten tegen te gaan. In 1946 moesten 
Romme en zijn partij evenwel constateren dat een bredere basis onmogelijk 
was. Met de pogingen van Beel om de rooms-rode coalitie met enkele indi
viduen uit andere groeperingen op te fleuren heeft Romme zich tevreden 
gesteld. Alleen dagbladen als NRC  en Trouw  bleven nog na de overeen
komst van 17 juni 1946 gokken op een bredere basis met ARP, CHU en 
PvdV.78

Zoals vermeld was een verbreding van de basis in de richting van de 
ARP, CHU en PvdV niet mogelijk gebleken. De PvdA heeft dit uiteraard 
niet betreurd. In een dergelijk verbreed kabinet zonder de bijdrage van de 
CPN zou de PvdA in een duidelijke minderheidspositie worden gedrongen. 
De KVP kon altijd nog hopen dat de genoemde groeperingen vanuit de op
positie het kabinetsbeleid, voor zover niet precies tevoren vastgelegd in de 
Proeve, zouden steunen daar, waar onder invloed van de KVP dit beleid ten 
dele aan de wensen van deze groeperingen tegemoet zou komen (bijvoor-
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Beel: „Wat kost-ie nou eigenlijk?”

Uit: De Groene Amsterdammer 22 juni 1946
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beeld bij de belastingwetgeving). Voor de PvdA was de uitsluiting van de 
CPN-Kamerfractie - die als de Kamerfractie van de SGP zich zelfs niet over 
de Proeve mocht uitspreken - een gecompliceerde zaak. Enerzijds wist de 
PvdA dat deelneming van de CPN aan een kabinet voor de KVP vanaf het 
begin onaanvaardbaar was. Anderzijds was de PvdA zich er van bewust - 
zoals Van der Goes ook in Het Vrije Volk op 20 mei 1946 schreef -, dat de 
CPN veel steun had gekregen van Nederlanders, "die een principiële socia
listische partij wensen te steunen". Dat betekende dat de doorbraakpartij 
door een deel van links werd gewantrouwd en de officiële ideologische ver
schillen tussen PvdA en CPN onvoldoende barrières tegen een uittocht naar 
de CPN hadden opgeworpen. De CPN kon daarom juist vanuit de oppositie 
profiteren van een mogelijke te grote toegevendheid van de PvdA aan de 
KVP in de komende kabinetsperiode, tenzij de ideologische verschillen tus
sen PvdA en CPN naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen konden 
worden vergroot. De PvdA had zich dan wel neer moeten leggen bij de uit
sluiting van de CPN in de kabinetsformatie, aan de andere kant kon de 
PvdA er niet om heen de CPN te beschouwen als de politiek uiterst linker
flank die men in het oog had te houden én nodig zou kunnen hebben. De 
PvdA was immers aangewezen op de steun van de CPN in de Kamers, wan
neer de progressieve koers van het beleid in het geding kwam. In antwoord 
op het voorstel van de kant van de CPN om een progressief KVP-PvdA- 
CPN-kabinet te vormen, is in socialistische kring, gegeven de onmogelijk
heid de CPN bij de formatie te betrekken, wel gepleit voor een soort "ge- 
doogsteun". Het voorstel daartoe in Het Parool leidde evenwel tot de reactie 
van de kant van de CPN dat meeregeren van de communisten voorwaarde 
voor steun aan een progressief program was.79

Meeregeren voor de CPN was een illusie - al heeft deze partij die illusie 
tijdens de formatie lang gekoesterd en gemeend KVP-politici te kunnen 
winnen voor deze gedachte80 -, zodat de PvdA slechts kon hopen dat de CPN 
het progressieve blok in het parlement zou versterken en aldus, wanneer de 
KVP-fracties in de Kamers niet eensgezind het kabinetsbeleid zouden steu
nen, toch bij zou dragen tot het succes van het regeringsbeleid. Hoewel de 
CPN gebelgd was over de ostentatieve uitsluiting bij de onderhandelingen 
over de kabinetsformatie, waar immers in andere West-Europese landen 
communisten een rol mochten spelen bij het samenstellen van kabinetten, 
heeft de CPN in het parlement op belangrijke momenten - zoals bij de 
stemming over het Akkoord van Linggadjati in de Tweede Kamer in de
cember 1946 en bij allerlei wetsontwerpen - het regeringsbeleid inderdaad 
gesteund. Een oppositierol vertoonden de CPN-fracties wel vanaf het begin 
bij de stemmingen over sommige begrotingen als die van Buitenlandse Za
ken en van Oorlog en Marine. De distantie door de regering ten opzichte 
van hetgeen de CPN naar voren had gebracht over de verhouding tot Oost- 
Europa had de CPN in de Tweede Kamer geërgerd; alles wat te maken had 
met de opbouw van een militaire macht in Nederlands-Indië werd uiteraard 
door de CPN verworpen. Het uitbreken van de vijandelijkheden in Indië bij 
gelegenheid van de eerste politiële actie in 1947 bracht een scherpe verwij-
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dering tussen de CPN en de rest van het politieke spectrum, welke samen
viel met de verschillen van mening over de Amerikaanse plannen voor 
hulpverlening aan Europa. Hoewel de CPN niet actief betrokken was bij de 
door de Sovjet-Unie geinitieerde bijeenkomst van communistische partijen 
in september 1947 in antwoord op de Amerikaanse plannen (Cominform), 
kwam de CPN onder breed politiek vuur, met name ook van de kant van de 
sociaal-democraten die door de Cominform verketterd waren. De instem
ming van de CPN met de omwenteling in Tsjechoslowakije plaatste haar 
naar de mening van de overige politieke groeperingen buiten de democrati
sche orde (zie hoofdstuk IX, par. VI). De verdiepte ideologische kloof tussen 
PvdA en CPN kon bij de volgende verkiezingen succesvol worden uitge
buit.

Nu de overeenstemming tussen de fracties van de KVP en de PvdA in de 
Tweede Kamer een feit was en de smalle rooms-rode basis in beginsel was 
gelegd, waarvan hij op 18 juni 1946 verslag uitbracht aan de Koningin, kon 
Beel de zetelverdeling ter hand nemen. De fracties werden over de per- 
soonskwesties niet geraadpleegd, maar suggesties over personen werden wel 
aan Beel doorgegeven. Voorop stond bij deze zetelverdeling dat de PvdA in 
verhouding tot het aantal door leden of sympathisanten van de PvdA be
zette posten in het vorige kabinet enige ministerszetels minder zou krijgen. 
De PvdA was er van op de hoogte dat de KVP aasde op een portefeuille in de 
driehoek Financiën-Economische Zaken-Sociale Zaken en het ministerie 
van O.K. en W. claimde. Voor de socialisten was het afstaan van deze zetels, 
hoezeer ook in de lijn van de verwachting, toch een bittere pil. Aangezien 
tussen Beel en de eerste man van de PvdA in het te vormen kabinet, Drees, 
vanaf het begin van het formatietijdvak in grote lijnen overeenstemming 
bestond over de zetelverdeling, namelijk handhaving van de portefeuilles 
van Sociale Zaken, Financiën en Landbouw in handen van de socialisten 
Drees, Lieftinck en Mansholt - hierover bereikte Beel op 19 en 20 juni 1946 
met de kandidaten overeenstemming -, moest de portefeuille van Handel- 
en-Nijverheid uit de genoemde driehoek, tot dan toe in handen van de 
plansocialist Vos, wel aan de KVP toevallen. Pas nadat andere kandidaten, 
onder wie een aantal Tilburgse hoogleraren en de oud-minister van Oorlog 
in het tweede kabinet-Gerbrandy, prof.dr. J.E. de Quay, voor de bezetting van 
de hoogste post op dit departement hadden bedankt, heeft op 28 juni de 
katholieke oud-minister van Financiën in ditzelfde genoemde kabinet-Ger
brandy en president-directeur van de Herstelbank, dr. G.W.M. Huysmans, 
zich bereid verklaard dit departement te leiden. Afgesproken werd dat de 
zorg voor de Staatsmijnen (Energiezaken) van het ministerie van Verkeer- 
en-Energie zou worden overgedragen naar het nieuw te vormen departe
ment van Economische Zaken. De Energiezaken werden als een integrerend 
deel gezien van het gehele economische beleid (energieprijzen). Door deze 
overheveling van de zorg voor de Energiesector naar het door Huysmans te 
leiden departement werd verzekerd dat een KVP-minister bemoeienis had 
met de samenstelling en de resultaten van een commissie die zich zou be
lasten met een onderzoek inzake de socialisatie van de resterende particu-
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liere mijnen. Via een omweg werd aldus de concessie jegens de PvdA in de 
Proeve van een regeringsprogram van 17 juni 1946 op het punt van de prio
riteiten bij de socialisatie bij voorbaat in zijn gevolgen toch enigszins veilig 
gesteld. Via het KVP-Tweede Kamerlid mr.F.G.J.C.M. Teulings, toentertijd 
voorzitter van een grote organisatie voor katholiek middelbaar onderwijs in 
Noord-Brabant, is Beel in contact gekomen met een katholieke kandidaat 
voor de post van minister van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen, 
namelijk de hoofdinspecteur bij het Lager Onderwijs voor Gelderland, Bra
bant en Limburg, dr.J.J. Gielen (24 juni). Met de demissionaire PvdA-minis- 
ter van O.K. en W., Van der Leeuw, heeft Beel niet over diens opvolging ge
sproken, hetgeen Van der Leeuw - toen de samenstelling van het kabinet 
bekend werd - blijkens een brief aan Beel de formateur heeft kwalijk geno
men. Van der Leeuw heeft Beel niettemin alle succes toegewenst. Op het 
door Gielen opgestelde beleidsplan voor het departement van O.K. en W., 
dat Beel overtuigd moet hebben van Gielens kwaliteiten en de uitvoering 
van hetgeen de Proeve op dit punt had vastgelegd leek te verzekeren - met 
name inzake de uitbouw van het bestaande onderwijsstelsel -, zal in par.I 
van hoofdstuk X (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) worden terugge
komen. Daar zal ook worden beschreven dat Gielen toch, ondanks het feit 
dat zijn beleid na zijn ontstuimige zuivering van het departement onmid
dellijk na zijn aantreden als minister - door de PvdA-Kamerfractie gewraakt 
in de interpellatie-Joekes van 2 augustus 1946 - niet slecht en hoogstens wei
nig bevlogen kon worden genoemd, door de KVP in 1948 is afgedankt en op 
weinig elegante wijze is vervangen door een andere katholieke bewinds
man. De door de KVP bij deze formatie met zoveel kracht naar voren ge
brachte aanspraak op de bezetting van het departement van O.K. en W. was 
niet gekoppeld aan een bepaalde kandidaat, zodat de indruk werd gewekt dat 
een eventuele katholieke bewindsman er slechts toe diende het beleid van 
Van der Leeuw terug te draaien en minder om in de persoon van de kandi
daat een garantie te vinden voor het voeren van nieuw beleid. Het gemak 
waarmee Gielen werd afgedankt lijkt dit te onderstrepen.

Opgemerkt is al dat Van der Goes in een vroege fase van de formatie heeft 
aanbevolen de aldus uit zijn stoel bij Handel-en-Nijverheid verwijderde 
Vos, een symbool voor de oud-SDAP-ers in de PvdA, toch binnen het te 
vormen team van ministers te houden. Op 26 juni 1946 heeft Beel het mi
nisterie van Verkeer aan Vos aangeboden. Deze toonde zich teleurgesteld 
niet gevraagd te zijn voor de voortzetting van zijn ambt als minister van H. 
en N. en opperde bezwaren tegen de voorgenomen "uitkleding" van het 
ministerie van Verkeer in de vorm van de overheveling van de Energieza
ken naar het te vormen departement van Economische Zaken. Ook zouden 
bepaalde scheepvaartzaken (zeescheepvaart) naar E.Z. overgaan, zoals Vos 
had begrepen. Beel heeft moeten toezeggen dat alle scheepvaartzaken bij 
Verkeer zouden blijven. Vos liet vervolgens, ondanks de zichtbare degrada
tie naar het "lichtere” departement van Verkeer, toch weten toe te willen 
treden als minister van Verkeer in het door Beel te leiden kabinet. Van Vos’ 
interregnum op Openbare Werken en Wederopbouw, na het plotseling af-
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treden van de partijloze Ringers, tussen 15 november 1946 en 28 februari 
1947 werd gebruik gemaakt om met instemming van het gehele kabinet 
Waterstaat over te hevelen naar Verkeer, dat bij besluit van 28 februari 1947, 
Stbl. H.63, werd omgedoopt in Verkeer en Waterstaat, onder gelijktijdige 
wijziging van de aanduiding voor O.W. en W. in Wederopbouw en Volks
huisvesting. Vos zou in het kabinet-Beel naam maken als een lastige linkse 
man, vooral rond de eerste politiële actie in 1947. Zijn rol was daardoor uit
gespeeld, zowel in de ogen van de KVP als in die van de PvdA. Vos moet 
dat begrepen hebben; hij paste ervoor als lid van de regering verder verant
woordelijkheid te moeten dragen voor een beleid dat op veel terreinen 
(sociaal-economisch; overzeese gebieden) afweek van zijn inzichten. In fe
bruari 1948 liet hij collega Drees weten zich niet meer beschikbaar te stellen 
voor een ministerspost in een volgend kabinet.81

Belangrijkste strijdpunten in deze fase van de formatie waren de ver
vulling van de ministerspost voor Overzeese Gebiedsdelen en de positie 
van demissionair premier Schermerhorn. Beel heeft getracht door ecarte- 
ring van de personen die direct met het Indië-beleid tot dan toe te maken 
hadden gehad - Schermerhorn als premier, Logemann als minister van 
Overzeese Gebiedsdelen en Van Mook als landvoogd in Indië - aan de kri
tiek van zijn eigen partij op dat beleid tegemoet te komen. Aldus kon tevens 
worden gehoopt ook bij de protestants-christelijken en de liberalen steun 
voor het nieuwe beleid te verwerven. Dit voornemen stuitte op heftige be
zwaren van Van der Goes en zijn fractie. Van der Goes verzekerde in een 
brief aan Romme, dat de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer zich wel
iswaar niet wilde mengen in "wat des formateurs is", maar de fractie nu ook 
weer niet verwachtte dat iedere continuïteit in de personen, die het Indië- 
beleid hadden uitgestippeld, zou wegvallen. Ten opzichte van het buiten
land zou volgens Van der Goes een dergelijke lijn nadelige consequenties 
kunnen hebben.82 Van der Goes wist dat Schermerhorn bij Beel niet in aan
merking kwam voor een post in het door hem te leiden kabinet, bijvoor
beeld als minister van Buitenlandse Zaken. Tevergeefs hebben Drees en 
Lieftinck er op 26 juni nog bij Beel op aangedrongen Schermerhorn een ze
tel in het kabinet te geven. Beel weigerde dit categorisch, evenals de door de 
beide socialistische voormannen bepleite handhaving van Logemann op 
Overzeese Gebiedsdelen. Het kwam derhalve aan op de bemanning van 
Overzeese Gebiedsdelen. Demissionair minister Logemann wilde niet dat 
om zijn persoon er een breuk in de samenwerking zou komen en vond het 
al lang best als Schermerhorn met een of andere belangrijke opdracht naar 
Indië kon gaan ter assistentie van Van Mook en hijzelf zou worden opge
volgd door iemand die de Indië-politiek zou kunnen voortzetten, bijvoor
beeld mr.J.A. Jonkm an.83 Jonkman namelijk was oud-lid van De Stuw- 
groep - welke, genoemd naar het in Indië in het begin van de jaren dertig 
verschenen orgaan, op een gematigde vorm van dekolonisatie aangedron
gen had en waartoe Van Mook en Logemann behoord hadden - en oud- 
voorzitter van de Volksraad in Indië, en in partijpolitiek opzicht aanleu
nend tegen de PvdA. Nadat Beel bij enkele (partijloze) kandidaten voor de
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post van O.G. op negatieve reacties was gestoten, was deze bereid een 
weekeinde in Kerkrade af te breken voor een onderhoud met Jonkman (30 
juni). De naam van Jonkman moet Beel door Van Schaik zijn gesuggereerd. 
Jonkman wilde zich beschikbaar stellen voor O.G..84 Voor de beide rege
ringspartijen was hij een uitstekende vangst: voor de KVP was Jonkman 
niet te links, aangezien hij het Koninkrijksverband boven alles wilde bewa
ren. Voor de PvdA gold Jonkman - die korte tijd later lid werd van de PvdA
- als een garantie voor de voortzetting van het beleid van Logemann. Deze 
laatste vernam op 1 juli 1946 van Beel dat op hem geen beroep meer zou 
worden gedaan. Logemann heeft daarop Beel verzocht Schermerhorn als 
commissaris-generaal naar Indië te zenden, teneinde de landvoogd daar bij 
te staan en onderhandelingen met de Republiek te voeren.

De kwestie-Schermerhorn was de laatste hobbel bij de afwikkeling van de 
kabinetsformatie in 1946. Aangezien de PvdA ook al had moeten toezien 
hoe Van Roijen zich niet meer ter beschikking stelde als minister van Bui
tenlandse Zaken wegens zijn fysieke gesteldheid en een partijloze beroeps
diplomaat van vermoedelijk onbesproken conservatieve snit waarschijnlijk 
als opvolger zou worden aangezocht - hetgeen ook geschiedde in de persoon 
van de door Van Roijen en Van Kleffens aanbevolen directeur Politieke Za
ken van het ministerie van Buitenlandse Zaken -, heeft de PvdA alles op al
les gezet om in ieder geval een plaats in de Indië-hoek voor Schermerhorn 
te reserveren. Van Roijen immers gold als sympathisant met de PvdA en 
had een niet onbelangrijke rol gespeeld bij het aansturen op de conferentie 
op De Hoge Veluwe. Het verlies van Van Roijen moest derhalve door een 
belangrijke positie van Schermerhorn worden gecompenseerd. Een oplos
sing werd gevonden toen vanuit het departement voor Overzeese Gebieds
delen de suggestie is gekomen Schermerhorn als commissaris-generaal naar 
Indië te zenden om aldaar met Van Mook het opperbestuur te voeren en 
bouwstenen aan te dragen voor de reconstructie van het Koninkrijk en de 
moeilijkheden ter plekke te doen oplossen. Een commissaris-generaal zoals 
Van Mook zelf ten gunste van deze oplossing bepleitte werd geacht een 
ruimere armslag te hebben dan een nieuwe gouverneur-generaal, die direct 
onder de minister van O.G. zou staan, waar de commissaris-generaal na
mens het hele kabinet binnen het raam van een instructie zelfstandig kon 
handelen. Van Mook was dan ook met het bericht over het voornemen een 
commissie-generaal uit te zenden en bovenal over de kandidatuur van 
Schermerhorn voor een plaats in een dergelijk orgaan zeer ingenomen.85

Op 30 juni 1948 kwamen de demissionaire en beoogde PvdA-ministers 
met de partijleiding van de PvdA in de kamer van Lieftinck, de demissio
naire én beoogd minister van Financiën, op zijn departement bijeen om de
finitief over de voorwaarden tot toetreding tot een door Beel te leiden kabi
net te beslissen. De vergadering bleek zeer grote waarde aan de continuïteit 
in het beleid inzake Nederlands-Indië te hechten. In dit kader werd vervol
gens Schermerhorn gevraagd zich beschikbaar te stellen voor het lidmaat
schap van een commissie-generaal voor Nederlands-Indië. Verwacht werd, 
op basis van informatie van Van der Goes, dat de formateur en de coali-
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tiepartner KVP hiermee akkoord zouden gaan. Schermerhorn zei toe, ook al 
wist hij zeer goed dat hij zich daarmee in een wespennest zou steken. Hij 
verwachtte niet, aldus zijn mededeling bij het afscheid tegenover Lieftinck, 
dat hij met een beste boodschap thuis zou komen.86 Koningin Wilhelmina, 
die vanwege diens vernieuwingsgezindheid en geestelijke achtergrond zeer 
op Schermerhorn was gesteld, had inmiddels via haar secretariaat de de
missionaire premier gewaarschuwd voor het lidmaatschap van een in te 
stellen commissie-generaal voor Nederlands-Indië. Zij zag daarin slechts 
een m achinatie "om hem kapot te m aken".87 De druk van zijn 
partijgenoten haalde Schermerhorn niettemin over de streep. Toen Lo
gemann op 1 juli 1946 de uitzending van Schermerhorn als commissaris- 
generaal naar Nederlands-Indië tegenover Beel aansneed, bleek dat de strijd 
om de positie van Schermerhorn inderdaad in de door de PvdA gewenste 
richting was beslist. Beel had na het nodige beraad over dit onderwerp 
besloten voor te stellen dat Schermerhorn deel zou uitmaken van een 
commissie-generaal van drie personen. Over de instelling van een derge
lijke commissie-generaal en de instructie daarvoor zou het gehele kabinet 
moeten beslissen. Daarop kon derhalve volgens Beel niet worden vooruit 
gelopen. Beel heeft uiteraard onder invloed van zijn politieke achterban ge
dacht aan een mogelijkheid Schermerhorn in te kapselen, waarvoor een 
driemanschap een goede gelegenheid bood. De KVP zou zeker een van de 
posten in een dergelijk driemanschap opeisen. De door Beel gedane toezeg
ging ruimde een van de laatste obstakels voor de toetreding van de PvdA- 
kandidaten tot het nieuwe kabinet op (1 juli 1946).88

Op 2 juli 1946 kon Logemann aan Van Mook dan ook berichten dat de 
kogel door de kerk was en Schermerhorn als commissaris-generaal naar 
Nederlands-Indië zou worden uitgezonden, mogelijk te samen met een 
derde persoon (Logemann had begrepen dat Van Mook deel zou uitmaken 
van het driemanschap). Hij besloot zijn telegram met: "Houd vol en breng 
met Schermerhorn de zaak Nederland-Indonesië in veilig water."89 De pers 
in Nederland had op 3 juli 1946 al het bericht over de zending van Scher
merhorn. Diezelfde dag nam het nieuwe kabinet-Beel echter pas het officiële 
besluit dat er een missie van drie personen, waarvan Schermerhorn voor
zitter zou zijn, zou worden uitgezonden naar de Oost. Beel stelde voor dat 
hiervan in de regeringsverklaring kort melding zou worden gemaakt.90 De 
instelling van een bestuursorgaan voor het uitoefenen van het opperbe
stuur werd in de regeringsverklaring genoemd; de Troonrede van 23 juli
1946 kondigde een wetsontwerp tot instelling van een commissie-generaal - 
"aangepast aan de eisen van de huidige tijd" - aan.

Het Eerste Kamerlid Algra (ARP) heeft in het debat in de senaat over het 
wetsontwerp tot instelling van de commissie-generaal de nodige vraagte
kens geplaatst bij de wijze waarop de bemanning van dit orgaan tot stand 
was gekomen. Zijn veronderstelling was dat deze bemanning, met name de 
positie van Schermerhorn daarin, onderdeel had uitgemaakt van de kabi
netsformatie. Bovendien was Algra er van overtuigd dat de manier waarop 
de bestemming van Schermerhorn voor een missie naar Nederlands-Indië
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in de openbaarheid was gebracht - namelijk volgens hem via een bewust lek 
naar de pers (zie hierboven) - moest worden gezien als een weloverdachte 
poging van de PvdA deze zaak bij voorbaat vast te leggen. Jonkman heeft 
daarop op 30 augustus 1946 in de Eerste Kamer verklaard dat de gedachte 
van uitzending van één of meer commissarissen-generaal zonder nadere 
uitwerking door minister Logemann was overwogen en dat bij de bespre
king van de Proeve van het regeringsprogram de vorming van een com
missie-generaal niet aan de orde was geweest. Alleen in de laatste fase van 
de kabinetsformatie was tijdens de besprekingen het vraagstuk van de uit
zending van een dergelijke commissie incidenteel op tafel gekomen, aldus 
Jonkman. Structuur noch samenstelling van deze commissie-generaal wer
den toen vastgelegd. De formateur mocht hierin niet het te vormen kabinet 
en met name de nieuwe minister van O.G. binden. Jonkman hield dan wel 
tegenover Algra vol dat hij bij zijn aantreden in beginsel vrij was geweest 
en ten aanzien van de constructie van het wetsontwerp tot instelling van de 
commissie-generaal, de instructie en de keuze van personen zijn gang had 
kunnen gaan, hij had zich naar zijn zeggen natuurlijk verplicht gezien 
"rekening te houden met de politieke situatie, waarin het Kabinet was gebo
ren en met de politieke situatie, waaronder wij leven". In dit verband wees 
Jonkman op de noodzaak de commissie-generaal te doen samenstellen uit 
personen die de regering en "in het bijzonder de meerderheid van de Sta- 
ten-Generaal" zouden kunnen vertegenwoordigen, teneinde de representa
tiviteit van de mogelijkheid voor de totstandkoming van de voorbereiding 
van een nieuwe rechtsorde in en met Indonesië te kunnen verzekeren.91 In 
een omhaal van woorden heeft Jonkman derhalve de veronderstellingen 
van Algra op hoofdlijnen bevestigd, zoals die blijkens de geraadpleegde 
bronnen en literatuur zich hebben afgespeeld. De bemanning van de com- 
missie-generaal is wel degelijk aan de persoon van Schermerhorn gebonden 
geweest als voorwaarde van de PvdA om met de uiteindelijke formatie en 
persoonskeuze akkoord te gaan. Ook voor Jonkman moet dit een conditio 
sine qua non zijn geweest.

Met de oplossing van de positie van Schermerhorn was aan PvdA-kant 
de verdeling van de ministerssteken in deze formatie afgerond. Terwijl de 
PvdA op Jonkman na de oude ministers had ingezet, heeft de voorziening 
in de KVP-ministers Beel enige moeite gekost. Gewezen is al op de beman
ning van Economische Zaken en O.K. en W. met katholieken. Mede met het 
oog op de politiek in Indië en als tegenwicht tegen de voorziene PvdA-mi- 
nister op O.G. heeft Beel een katholiek gezocht voor de leiding van het de
partement van Oorlog. Door enige gesprekken met hoge officieren kreeg hij 
een katholieke kandidaat voor dit departement op het oog, de luitenant- 
kolonel A.H.J.L. Fiévez. Hoewel Beel ook te horen had gekregen dat Fiévez 
niet geheel als ministeriabel werd beschouwd in militaire kring, heeft hij 
hem toch benaderd. Het was immers niet eenvoudig om iemand te vinden 
die het militaire metier - zo nodig bij de opbouw van de krijgsmacht - in al 
zijn facetten goed kende én bekend was met het katholiek-politieke leven. 
Als stafofficier, bestuurder van de katholieke officiers vereniging en lid van
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de KVP voldeed Fiévez aan deze eisen. Fiévez heeft, zoals beschreven zal 
worden in hoofdstuk III, par. I, naar aanleiding van de hem bij het eerste 
onderhoud met Beel voorgelegde - zoals aan alle andere kandidaat-minis- 
ters - Proeve van een regeringsprogram een eigen program voor het te voe
ren beleid op Oorlog ter uitwerking van de sobere passage van de Proeve bij 
Beel ingediend op 25 juni. Beel liet enkele dagen later weten geen bezwaar te 
hebben tegen dit program, dat slechts de kandidaat bond (vergelijk de eigen 
programs van de aangezochte ministers van Financiën en O.K. en W., Lief
tinck en Gielen). Daarop zei Fiévez toe. Voor Justitie, ook in het vorige ka
binet beheerd door een katholiek, wist Beel mr. J.H. van Maarseveen aan te 
trekken.92 Als lid van de Tweede Kamer voor de RKSP/KVP was Van 
Maarseveen in de periode 1945-1946 opgevallen als een uitstekende Justitie
specialist, die door zijn connecties met de katholieke vakbeweging (als advi
seur) de naam had vooruitstrevend te zijn. Deze kandidaat leek bij uitstek 
geschikt te zijn om het netelige probleem van de politieke delinquenten tot 
een oplossing te brengen. In het gesprek dat Beel met hem op 20 juni had 
verklaarde Van Maarseveen zich bereid in het kabinet zitting te nemen, na
dat op hoofdlijnen - zoals de oplossing van de voorziening in de vacatures 
van de Hoge Raad en de berechting van de politieke delinquenten - het 
Justitie-beleid was besproken. De beide heren hebben ook het politievraag- 
stuk doorgenomen, waarbij Van Maarseveen werd geconfronteerd met de 
poging van Beel als demissionair minister van Binnenlandse Zaken de po
litiezorg in haar geheel onder zijn departement te brengen en aldus het sle
pende vraagstuk tot een oplossing te brengen. Zeer waarschijnlijk is uit het 
nader beraad over het politievraagstuk tussen Beel en de kandidaat-minister 
voor Justitie het besluit gerold de hele zaak naar nader commissieonderzoek 
ter voorbereiding van een Politiewet te verschuiven. Daarop waren er ook 
voor Van Maarseveen geen belemmeringen meer.

Beel rondde de formatie af door enkele partijlozen als vakministers in het 
kabinet op te nemen zoals de beroepsdiplomaat mr. C.G.W.H. baron van 
Boetzelaer van Oosterhout voor Buitenlandse Zaken. Mr. E.N. van Kleffens 
werd gevraagd nog enige tijd aan te willen blijven als minister Zonder Por
tefeuille, speciaal met het oog op het lidmaatschap van Nederland van de 
Veiligheidsraad van de V.N.. Op de bijzondere positie die Van Kleffens als 
minister Zonder Portefeuille tot 1 juli 1947 in het kabinet-Beel innam zal in 
hoofdstuk II, par. I.l.b , nader worden ingegaan. Van Boetzelaer was als kan
didaat door de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken Van Roijen 
en Van Kleffens naar voren geschoven, toen duidelijk was dat Beel de be
zetting van het ministerschap van Buitenlandse Zaken buiten de politieke 
verdeelsleutel had geplaatst. De toedeling van de portefeuille van Buiten
landse Zaken aan Van der Goes van Naters, zoals in KVP-kring - onder 
meer door Kortenhorst in diens notitie van 19 mei 1946 - wel is gesugge
reerd, moet voor Beel niet aantrekkelijk zijn geweest: nog afgezien van de 
vraag of Van der Goes naar de opvatting van Beel de nodige kwaliteiten be
zat om dit betrekkelijk kleine departement te leiden, moet het vertrek van 
Van der Goes uit de Tweede Kamer voor Beel weinig aanlokkelijk zijn ge-
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weest. Dit vertrek zou een aanzienlijke verzwakking hebben betekend van 
de parlementaire draagkracht van het beoogde kabinet, aangezien Beel er op 
rekende dat Van der Goes borg zou staan voor de medewerking van de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer aan de uitvoering van het tussen Beel, 
Romme en Van der Goes overeengekomen regeerakkoord. Bovendien zou 
de bezetting van Buitenlandse Zaken door een socialist Beel plaatsen voor 
de last weer een ministerspost voor de KVP te moeten reserveren en een 
katholieke bewindsman, toch al moeilijk te vinden, voor dit hoge ambt te 
strikken. Mogelijk had de portefeuille voor Openbare Werken-en-Weder- 
opbouw aan een katholiek kunnen worden vergeven, ware het niet dat de 
zittende partijloze (demissionaire) minister van O.W. en W., dr. ir. J.A. 
Ringers, een groot prestige genoot als verantwoordelijke bewindsman op dit 
moeilijke en publicitair in die tijd zeer gevoelige departement. De socialisti
sche kandidaat-ministers Mansholt en Vos hadden schriftelijk aan Beel bij
voorbeeld laten weten hun toetreding tot het kabinet te laten afhangen van 
de voortzetting van het bekleden van het genoemde ambt door Ringers. 
Beel had echter al beslist dat Ringers zijn ministerschap zou kunnen voort
zetten, zodat deze kwestie was opgelost en daarmee ook definitief over de 
politieke kleur van de minister van Buitenlandse Zaken was beslist. Ringers 
heeft evenwel in de koers van het Indië-beleid en in het Akkoord van Ling- 
gadjati in het bijzonder reden gezien enkele maanden later zijn ontslag te 
nemen, waardoor de door Beel zo zorgvuldig opgebouwde portefeuillever
deling dreigde te worden ontregeld. Nadat vanaf 15 november 1946 Vos het 
departement van O.W. en W. ad interim had bestuurd, trad namelijk met 
ingang van 28 februari 1947 L. Neher, tot dan toe directeur-generaal van de 
PTT en voormalig lid van het College van Vertrouwensmannen, op als mi
nister van het gelijk omgedoopte ministerie van Wederopbouw en Volks
huisvesting. Neher was, hoezeer ook gekozen op zijn kwaliteiten als mana
ger, ook lid van de PvdA. Toch is door de KVP-politici hieraan weinig aan
stoot genomen, want het zou meer dan een half jaar duren voordat het po
litieke evenwicht in het kabinet weer was hersteld. Op 7 augustus 1946 volg
de nog de benoeming van de partijloze marineofficier J.J.A. Schagen van 
Leeuwen tot minister van Marine, die evenwel vanwege de volgens hem te 
afwachtende houding van de regering inzake het Indië-beleid op 25 novem
ber 1947 zou aftreden. Totaal waren er - met Van Kleffens - vier partijloze 
ministers, tegenover 5 KVP- en 5 PvdA-ministers, hetgeen Romme bij de 
eerste contouren van deze verdeling in een brief aan Beel een "pêle mêle" 
vond. Toch zou Romme een half jaar later al Beel schriftelijk laten weten er 
geen spijt van te hebben Beel op de hoogste post van het land te hebben ge
bracht. De gekozen politieke samenwerking achtte Romme bij die gelegen
heid, "ondanks de eigenaardigheden der constellatie" in de gegeven om
standigheden in het belang van het land.93

Op 1 juli 1946 verzond de formateur zijn uitnodigingen tot deelneming 
in het kabinet aan de door hem hiertoe uitgenodigde personen, die vóór 
14.00 uur hun standpunt moesten bepalen. Nadat Beel had geconstateerd dat 
op het genoemde tijdstip alle reacties in positieve zin binnen waren, was het
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kabinet volgens hem gereed en werd het Kabinet van de Koningin dien
overeenkomstig ingelicht. Aansluitend vond het constituerend beraad van 
de aangezochte ministers plaats. In dit beraad werd de procedure voor de 
beëdiging of het afleggen van de belofte en voor het opstellen van de rege
ringsverklaring besproken. De aflossing van de wacht geschiedde op 3 juli 
1946. Op deze datum hebben de nieuwe ministers op Soestdijk bij Koningin 
Wilhelmina de eed of belofte afgelegd, waarna de portefeuilleoverdracht op 
de diverse departementen plaats vond. Zeker Schermerhorn heeft de over
dracht aan Beel naar hij zich herinnerde als een bijzonder onbehaaglijke en 
deprimerende gebeurtenis ervaren. Voor de vertrekkende premier werd een 
tijdvak van vernieuwing en hoop op andere verhoudingen in het land af
gesloten; Schermerhorn wist bovendien dat Beel, van wie hij toch al "nooit 
zo gecharmeerd" was geweest, een einde zou maken aan de werkkring van 
velen, met wie hij in het eerste na-oorlogse jaar zo nauw had samenge
werkt, namelijk zijn staf van Algemene Zaken.94

Resumerend volgt nog eens de samenstelling van het kabinet-Beel, ver
deeld in drie groepen: de KVP-ministers, de PvdA-ministers en de partijloze 
kabinetsleden. De KVP leverde de minister-president en tevens minister 
van Binnenlandse Zaken, dr. L.J.M. Beel; de minister van Justitie, mr. J.H. 
Van Maarseveen; de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
dr. J.J. Gielen; de minister van Oorlog en van Marine ad interim (tot het 
aantreden van Schagen van Leeuwen als minister van Marine en na diens 
aftreden vanaf 25 november 1947) A.H.J.L.Fiévez; de minister van Econo
mische Zaken, dr. G.W.M. Huysmans. Beel heeft vanaf het begin van de 
formatie vastgehouden aan zijn voornemen naast het uitoefenen van het 
voorzitterschap van het kabinet een departement van algemeen bestuur te 
beheren en wel Binnenlandse Zaken, dat hij in 1945-1946 had bestuurd. Dit 
departement zou een centrale functie vervullen bij de verwezenlijking van 
de Proeve, zoals bij de handhaving van de openbare orde, het ambtenaren- 
beleid, de afwikkeling van de ambtenarenzuivering, de bevordering van de 
zelfwerkzaamheid van provincies en gemeenten onder meer door de her
ziening van de financiële verhouding tussen Rijk en deze territoriale cor
poraties en bij de grondwetsherzieningen. De ontwikkelingen in Indonesië 
in 1947 noopten Beel echter zijn portefeuille als minister van Binnenlandse 
Zaken neer te leggen, toen de minister van Overzeese Gebiedsdelen voor 
enige tijd met ziekteverlof moest gaan. Vanaf 15 september 1947 trad ver
volgens als minister van Binnenlandse Zaken op mr.dr. P.J. Witteman 
(KVP). Met deze benoeming van Witteman was de politieke balans in het 
kabinet, die door het aantrekken van de socialist Neher voor Wederop- 
bouw-en-Volkshuis vesting ten gunste van de PvdA was doorgeslagen, weer 
in evenwicht gebracht. Beel zou zich met de minister van O.G. in het 
bijzonder belasten met de reconstructie van het Rijk en dan ook de staats
commissie tot partiële herziening van de Grondwet met het oog op deze re
constructie voorzitten (zie resp. hoofdstuk IX, Inleiding ; hoofdstuk XV, a). 
Formeel leidde Beel toch een eigen departement, namelijk het op 11 oktober
1947 weer in het leven geroepen ministerie van Algemene Zaken. Minister
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Huysmans trad om gezondheidsredenen op 14 januari 1948 af; hij zou twee 
maanden later overlijden. Diens opvolger, na enkele dagen ad interimbe- 
heer door Mansholt, werd het KVP-Eerste Kamerlid en hoogleraar te Nij
megen dr. J.R.M. van den Brink.

De socialistische ministers waren: W. Drees, minister van Sociale Zaken; 
prof. dr. P. Lieftinck, minister van Financiën; ir. H. Vos, minister van Ver
keer (vanaf 28 februari 1947: Verkeer en Waterstaat); ir. S.L. Mansholt, mi
nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en mr. J.A. Jonkman, 
minister van Overzeese Gebiedsdelen. Jonkman kreeg met ingang van 10 
november 1947 assistentie van een partijloze minister Zonder Portefeuille, 
belast met de verzorging van de financieel-economische vraagstukken die 
op het departement van O.G. werden behandeld, namelijk de voormalige 
accountant en hoofd van afdeling Financiën van dit departement, L. Götzen. 
Jonkman kon hierdoor zich meer richten op de politieke kant van het beleid 
op zijn departement, waarbij de reconstructie van het Rijk de meeste aan
dacht vroeg. Samen met Beel zou Jonkman dit laatstgenoemde aspect van 
het beleid voor de overzeese gebieden gaan verzorgen. De socialistische 
groep ministers werd vanaf 28 februari 1947 versterkt met Neher voor We
deropbouw en Volkshuisvesting. Nadat Neher was verkozen tot gedele
geerde van het opperbestuur (voor Indonesië) met ingang van 1 maart 1948, 
werd op deze datum tot diens opvolger benoemd mr.dr. J. in 't Veld, tot die 
datum burgemeester van Zaandam en voor de PvdA lid van de Eerste Ka
mer.

Van de groep partijloze ministers, die oorspronkelijk deel uitmaakten 
van het kabinet-Beel te weten Van Boetzelaer van Oosterhout (Buitenlandse 
Zaken), Van Kleffens (Zonder Portefeuille), Ringers (Openbare Werken en 
Wederopbouw) en Schagen van Leeuwen (Marine) heeft alleen Van Boet
zelaer de gehele periode-Beel uitgezeten. De later toegevoegde partijloze mi
nister Zonder Portefeuille Götzen zou zijn loopbaan in dezelfde positie in 
een volgend kabinet voortzetten.

De kabinetsformatie van 1946 zou in de parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945 tot op heden (1989) bekend blijven als een van de snelste 
onder vastlegging van een van de meest ambitieuze regeerakkoorden. De 
ploeg van Beel kon aan het werk.

AANTEKENINGEN:

1 De gegevens over de formatie-1946, zoals dit eerste onderhoud met de Koningin, zijn ont
leend aan het Formatiedagboek van dr.L.J.M. Beel, aanwezig in archief-Beel, Kabinetsforma- 
tie-1946, Kabinet van de Koningin. Voor de medewerking bij de inzage van dit deel van het 
archief-Beel ben ik de Directeur van het Kabinet van de Koningin en diens staf zeer erkente
lijk. Verder is gebruik gemaakt van het typoscript van de hand van de oud-secretaris van 
Beel in de periode 1946-1948, dr. H. Hermans, getiteld: De kabinetsformatie van 1946, aanwe
zig in het deel van het archief van Beel, gedeponeerd bij het ARA, dossiernr. 235. Dit typo
script is gebaseerd op het genoemde Formatiedagboek en op het commentaar van Beel op
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oplossing zal brengen, (interview met dr. L.J.M. Beel), in: Haagsche Courant, 2 mei 1970, p. 4; 
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en andere christenen. Politieke portretten 2, Nijmegen 1980, pp. 289-297 (oorspronkelijk: V N , 
5 maart 1977, p. 5); J.L.G. van Oudheusden, J.A.M. Verboom, Herstel- en Vernieuwingsbewe
ging in het bevrijde Zuiden. Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945, Tilburg 
1977, pp. 38-40; pp. 94-97; J. Bosmans, lemma Louis Joseph Maria Beel, in: J.Charité (red.), Bio
grafisch Woordenboek van Nederland, dl. I, 's-Gravenhage 1979, pp. 30-32; Bank, Katholie
ken en de Indonesische Revolutie, pp. 175-176; G. Puchinger, Dr. L.J.M. Beel, in: idem, 
Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw, Amsterdam 1984, pp. 190-206. 
Voor het optreden van Beel na 1948: Ronald Gase, Beel in Batavia. Van contact tot conflict.
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1986, passim.
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12 Formatiedagboek, 27 mei 1946.

13 Zie ook: Van der Goes van Naters, Duynstee en de werkelijkheid, pp. 814-815; W. Drees, G. 
Puchinger, A.J. van der Weele, Prof.dr.ir. W. Schermerhorn. Minister-President van H errij
zend Nederland, Naarden 1977, p. 112 (Schermerhorn tegenover Puchinger in een inter
view).
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matie 1946, in: archief-Beel, Kabinet van de Koningin; Formatiedagboek; Beel, TK 10 juli 
1946, p. 74; H. Hermans, De kabinetsformatie-1946, spec. pp. 11-12 en pp. 17-18; F.J.F.M. Duyn
stee, De kabinetsformaties 1946-1966, Deventer 1966, hfdst. 1; Bank, Katholieken en de Indo
nesische Revolutie, hfdst. VII, par. 5; P.P.T. Bovend’Eert, Regeerakkoorden en regeringspro- 
grams, 's-Gravenhage 1988, spec. pp. 46-47, p. 50 en pp. 58-59.

15 In het genoemde archief-Beel, Formatie-1946, zit in de bundel met stukken over het pro
gram van voorontwerp, waarop met de hand is bijgeschreven: Romme? Gelet op de inhoud 
is het auteurschap van Romme van dit stuk niet onaannemelijk. Notitie Kortenhorst, d.d.
19 mei 1946, in: archief-Romme, ARA, dossier 78 (formatie 1946).

16 Het herderlijk schrijven van 1 september 1945 in: Katholiek Archief, 31 januari 1947, k. 
788-791. In dit schrijven werd ook het eenheidsstreven, dat uitging boven het loffelijk ge
noemde streven naar betere samenwerking tussen diverse organisaties in het maatschappe
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verzwakt gevoel voor kerkelijke en confessionele verbondenheid.

l 7 Een specifiek terrein: G.A. Kooy, Ontwikkelingen met betrekking tot de intieme levens
sfeer, in: G.A. Kooy e.a. (red.), Nederland na 1945. Beschouwingen over ontwikkeling en be-
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leid, Deventer 1980, pp. 40-62; algemeen: J.C.H. Blom, Jaren van tucht en ascese. Enige be
schouwingen over de stemming in Herrijzend Nederland (1945-1950), in: P.W. Klein, G.N. 
van der Plaat (red.), Herrijzend Nederland. Opstellen over Nederland in de periode 1945- 
1950, (ook: BMGN 96, 1981, 2), 's-Gravenhage 1981, pp. 125-158; H. de Liagre Böhl, Zedeloos- 
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poging de liberaal Engel in het kabinet op te nemen; hiervoor speciaal: M.F. Westers, M r. 
D.U. Stikker en de na-oorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland. Een zaken
man in de politieke arena, Amsterdam 1988, pp. 96-97.
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Beel, Kabinet van de Koningin).
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aan Formatiedagboek, a.w., alsmede aan dossier-Kabinetsformatie-1946, mij ter hand gesteld 
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ken. Aangehaalde brief: brief van Van der Goes aan Beel, 6 juni 1946, in: archief-Beel, Kabi- 
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21 NRC 6 juni 1946, Onenigheid in de socialistische fractie, door M. van der Goes van Naters, 
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22 Over de verhouding partij-fractie PvdA: Tilanus, TK 9 juli 1946, p. 53 II; Van der Goes, 
idem p. 59 I; A.K. Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende stu
die over de rol van partijleiders bij de kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België 
en Nederland, Deventer 1978, hfdst. 4.2.2.6/7; P.P.T. Bovend'Eert, Regeerakkoorden en rege- 
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Van der Goes komt in een korte beschouwing: Kabinetsvorming in 1946, in: Roos in de 
vuist, 9 jan. 1978, p. 3, tot de volgende opsomming van het overleg in PvdA-gelederen: 6 
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boek, a.w..

23 Mededeling Beel over bezwaren PvdA tegen samenstelling kabinet: Beel, EK 15 jan. 1947, 
p. 168 I. Mededelingen Van der Goes aan Beel over stemming in fractie en partijorganen, 
zomede Beels aanbod over verdeling zetels: ontleend aan interview auteur met Van der 
Goes.

24 Duynstee, De kabinetsformatie 1946-1965, p. 1; Van der Goes, Duynstee en de werkelijk
heid, p. 813.
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Democratie, 25(1968), p. 145; alsook aanvullende brief van dr. W. Drees sr. aan auteur, d.d. 5 
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26 Brief van Van der Goes aan Beel, 8 juni 1946, in: archief-Beel, Kabinetsformatie-1946, a.w., 
met bijlagen (I-III).

27 Formatiedagboek, a.w., 9 juni 1946.

28 Formatiedagboek, a.w., 6, 7 en 12 juni 1946; brief Schouten aan Beel, 12 juni 1946, in: ar
chief-Beel, Kabinetsformatie-1946; brief Tilanus aan Beel, 12 juni 1946, in: idem.

29 Formatiedagboek, a.w., 6 juni 1946, 20.00 uur; over de positie van de PvdV in het alge
meen in deze formatie: zie Westers, Mr. D.U. Stikker, p. 88. Formele afzegging door Bierema 
niet aanwezig in archief-Beel.

30 Beel, EK 15 jan. 1947, p. 168 II.

31 Formatiedagboek, a.w., 8 en 12 juni 1946. Voor de wrok bij de ARP: Doeko Bosscher, Om  
de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden 1939-1951, Alphen a.d. Rijn 
1980, pp. 277-284.

32 Formatiedagboek, a.w., 11 juni 1946; brief van Van Starkenborgh aan Beel, 17 juni 1946, in: 
S.L. van der Wal, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 
1949-1950  (nader af te korten als: Van der Wal), dl. IV, 31 maart-16 juli 1946, 's-Gravenhage 
1974, stuk 236, pp. 458-462.

33 Van der Wal, IV, p. 458, aantekening 2.

34 Formatiedagboek, a.w., 22 juni 1946 (pp. 38-40); ook: aantekening 3, Van der Wal IV, p. 520 
(standpunt Van Kleffens).

35 Formatiedagboek, a.w., 17 juni 1946; brief Van der Goes aan Beel, 17 juni 1946, in: archief- 
Beel, Kabinetsformatie-1946.

36 C.P.M. Romme, Doeltreffendheid in de democratie, in: KSM 4 (1950-1951), pp. 125-133; 
idem, TK 24 okt. 1956, p. 60; ook: G.J. Lammers, De Kroon en de kabinetsformatie, IJmuiden
1952, p. 138; Bovend'Eert, Regeerakkoorden en regeringsprograms, pp. 170-171.

3^ Het Parool, 20 juni 1946, p. 1: Opening van zaken! Voor de visie van Beel op de opening 
van zaken gedurende de kabinetsformatie is gebruik gemaakt van H. Hermans, De kabinets
formatie van 1946, pp. 28-30.

38 In het archief-Beel, Kabinetsformatie-1946, zijn de navolgende versies van de Proeve van 
een regeringsprogram-1946 aanwezig: 30 mei 1946 (besproken met Romme); 31 mei 1946 (be
sproken met fractie van de KVP in de TK); 31 mei 1946 II (besproken met Van der Goes van 
Naters); 7 juni 1946; 17 juni 1946 (definitieve versie). De gegevens uit de urgentieprogram
ma's van KVP en PvdA voor 1946 zijn ontleend aan: Parlement en Kiezer, 1947-1948, 31e 
jaargang, ’s-Gravenhage 1947. Door onderlinge vergelijking van de versies van de Proeve 
mede aan de hand van de aantekeningen in het Formatiedagboek-Beel kon worden achter
haald hoe de uiteindelijke versie werd samengesteld. Voor de beschrijving van de realise
ring van de voornemens uit de Proeve, zoals in de Troonredes van 23 juli 1946 en 16 sep
tember 1947 kon gebruik worden gemaakt van: Overzicht van de stand der in de Troonreden 
van 23 Juli 1946 en 16 September 1947 aangekondigde werkzaamheden, opgesteld door Alge
mene Zaken aanwezig in archief-Drees (thans ARA). Regeringsverklaring: TK 5 juli 1946 
(1946 I), pp. 45-46; Troonredes; 23 juli 1946: TK 1946 II; 16 sept. 1947, HTK 1947-1948.
Bedoelde behoefte naar onderzoek van de inhoud en doorvoering van een regeerakkoord, 
zie F.H. van der Burg, Regeringsakkoorden en regeringsprograms, in: NJB  64 (1989), pp. 81-83 
(bespreking van P.P.T. Bovend'Eert, Regeerakkoorden en regeringsprograms, ’s-Gravenhage 
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39 Romme, Nieuwe Grondwetsartikelen, pp. 13-23.
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Beel, Kabinetsformatie-1946; idem, 8 juni 1946, in: idem.
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42 Voor de NMB-NVSH: Gé Nabrink, Seksuele hervorming in Nederland. Achtergronden 
en geschiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (N M B) en de Nederlandse Vereniging 
voor Seksuele Hervorming (N VSH ) 1881-1971, Nijmegen 1978, hfdst. 18, 19, 23, 24.1. De aan
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gehonoreerd. Inzake de weigering van de rechtspersoonlijkheid aan de NMB in een alge
meen kader van repressie van onwelgevallige verenigingen: J.A.O. Eskes, Repressie van po
litieke bewegingen in Nederland. Een juridisch-historische studie over het Nederlandse pu
bliekrechtelijke verenigingsrecht gedurende het tijdvak 1789-1988, Zwolle 1988, pp. 82-86. 
Verder: Formatiedagboek, a.w., 3 juni 1946.

43 Wetsontwerp houdende voorschriften betr. het vertonen van films en het houden van 
bioscopen (Film- en bioscoopwet), ingediend 19 okt. 1949, HTK 1949-1950 Bijlagen nr. 1440, 
ingetrokken na Voorlopig Verslag van TK op 28 dec. 1954 (HTK 1954-1955 Bijlagen nr. 
1140.5); wetsontwerp houdende voorschriften leesbibliotheken, ingediend 13 jan. 1949, HTK 
1948-1949 Bijlagen nr. 1107, ingetrokken na Voorlopig Verslag van TK op 11 juni 1956 (HTK 
1955-1956 Bijlagen nr. 1107.6).

44 Romme aan Beel, 3 okt. 1947, archief-Romme, dossiernr. 33, ARA; Voorlopig Verslag 23 
okt. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, Rijksbegroting 1948, 600, I, 4, Huwelijk en gezin; Onder
nem ingsrecht, Bedrijfsorganisatie.

45 Voorlopig Verslag 24 okt. 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A, Rijksbegroting (1946 en) 1947, 
2.1.4, par. 3 slot; Mem. v. Antw., 7 nov. 1946, idem, par. 3, slot; Voorlopig Verslag 23 okt. 1947, 
HTK 1947-1948 Bijlagen A, Rijksbegrotng 1948, 600 1.4, Politieke beschouwingen, par. Huwe
lijk en gezin; Mem. v. Antw., 6 nov. 1947, idem, par. idem; Romme TK 11 nov. 1947, p. 251 II; 
Beel, 13 nov. 1947, p. 291.

46 Zie: P.J. Oud, Hel jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940, 
dl. I I 1922-1925, Assen 1948, p. 272.

47 Wens PvdA-Kamerfractie m.b.t. taak CPB in brief Van der Goes aan Beel, 8 juni 1946, in: 
archief-Beel, Kabinetsformatie-1946; visie Romme, TK 9 juli 1946, p. 65 I.

48 Voorlopig Verslag van TK op hfdst. IV, Rijksbegr. 1947, 1 nov. 1946, Wetgevende arbeid 
op het gebied van het privaatrecht; Mem. v. Antw., idem, idem, 14 nov. 1946, Wetgevende 
arbeid enz.; Voorlopig Verslag van TK op hfdst. 1, Rijksbegr. 1948, Ondernemingsrecht - be
drijfsorganisatie (p. 6 I); Mem. v. Antw., idem, idem, Ondernemingsrecht enz., p. 22; Romme 
TK 11 nov. 1947, pp. 252-253; Beel, TK 13 nov. 1947, p. 290 I.
49 Lieftinck, TK 27 juni 1946, p. 30 I.

50 Inzake de kwestie van de PvdA en de bezitsvorming: zie Bank, Opkomst en ondergang 
van de Nederlandse Volks Beweging (N VB), pp. 203-204. Overige gegevens ontleend aan 
dossier kabinetsformatie-1946 in archief-Beel, Kabinet van de Koningin. Romme, TK 9 juli 
1946, p. 66 II; Beel, TK 10 juli 1946, p. 76 II.

51 Voorlopig Verslag 24 okt. 1946, 2.1.4, a.w., par. 3; Mem. v. Antw., 7 nov. 1946, 2.1.5, a.w., 
par. 3; Romme aan Beel 29 okt. 1946, archief-Romme, dossiernr. 32, ARA. Romme, TK 12 
nov. 1946, p. 179 II; Van der Goes, TK 15 nov. 1946, p. 248 II; Beel, TK 14 nov. 1946, p. 219 II.

52 Mem. v. Antw., 6 nov. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen A, Rijksbegr. 1948, 600.1.5, Bezits
spreiding; Romme aan Beel 26 jan. 1948, archief-Romme, dossiernr. 35, ARA; KHA juni 1948,

180



Par. III. De kabinetsformatie van 1946

p. 7643 C. Afloop ten dele ontleend aan: M.G. Lcvenbach, Historisch overzicht (par. 10, Re
cente ontwikkelingen), pp. 488-489, in: G.A. van Poelje e.a., Nederlands bestuursrecht, uit
gave 1962 III Economisch en sociaal bestuur, Alphen a.d. Rijn 1964, hfdafd. B, Sociaal Bestuur, 
afd. I, Arbeid.

53 Voor de verklaring van Verbondsvoorzitter De Bruyn van de KAB uit 1945, zie: Hans 
Righart, 'De enige ongedeelde KAB', vrome wens of werkelijkheid? Een historische schets 
van de Katholieke Arbeiders Beweging 1945-1963, Baarn 1985, p.88 en aantek.36. Pas in sept. 
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ontwikkelingen bij: P.Zonderland, Recht en plicht bij staking en tegenstaking, Deventer 1974 
(2), hfdst.VIII.2; alsook in Memorie van Toelichting bij wetsontwerpen nr. 10 110 en 10 111, 
HTK 1969-1970 Bijlagen, idem 1970-1971; idem, 1971-1972; idem 1974-1975; intrekking 10 111 
HTK 1979-1980 Bijlagen; intrekking 10 110 HTK 1985-1986 Bijlagen, nr.14 en 15. Verder zij 
verwezen naar: Harry van den Berg, Pim Fortuyn, Teun Jaspers, De ontwikkeling van het 
stakingsrecht in Nederland, Nijmegen 1978 en W.S.P.Fortuyn, Stakingsrecht in Nederland. 
Theorie en parktijk 1872-2986, Weesp 1985.

54 PBO en socialisatieformuleringen ontleend aan de versies van de Proeve in archief-Beel, 
Kabinetsformatie-1946, en aan de brieven van Van der Goes aan Beel van 6 en 8 juni 1946, in 
idem, alsook aan het Formatiedagboek, in idem.

55 Van der Goes, TK 9 juli 1946, p. 60 II; Beel, TK 10 juli 1946, p. 76 II.

56 Over de ontwikkeling van het kartelrecht: F.F.X. Cerutti, W.C.L. van der Grinten, Kartel- 
recht, hfdst. I van afd. II van hfdafd. A, Economisch bestuur, in: G.A. van Poelje e.a., N eder
lands bestuursrecht, uitg. 1962, III Economisch en sociaal bestuur, a.w., pp. 69-84; voor de wet 
toezicht kredietwezen: idem, par. 3 van hfdst. IV van afd. VI van hfdafd. A, Economisch be
stuur, in: idem, idem, pp. 415-418.

57 Voor de ontwikkeling van het vestigingsrecht: F.F.X. Cerutti, W.C.L. van der Grinten, A l
gemene regelingen van nijverheid en handel, par. 1, in: G.A. van Poelje e.a., Nederlands be
stuursrecht, uitg. 1962, III Economisch en sociaal bestuur, a.w., hfdafd. A, Economisch be
stuur, afd. VI, pp. 359-370; voor de winkelsluitingswetgeving: idem, idem, hfdafd. A, afd. VI, 
hfdst. III, par. 2, De winkelsluitingswet, p. 394; voor de wetgeving ter beperking van het ca
deaustelsel: idem, idem, hfdafd. A, afd. VI, hfdst. I, par. 3, Cadeaustelsel. De betreffende dis
cussie over het middenstandsbeleid uit de periode-Beel: Voorlopig Verslag en Memorie van 
Antwoord, Rijksbegr. 1948, hfdst. X, afd. III, Middenstand, in: HTK 1947-1948 Bijlagen A. 
Verder: Schilthuis, TK 10 febr. 1948, p. 1344 II; Schmal, idem, p. 1352 II; Van Dis, idem, p. 1358 
I; Verkerk, TK 11 febr. 1948, pp. 1374-1375; Hooij, idem, pp. 1375 II- 1378 I; min. (Van den 
Brink), TK 11 febr. 1948, pp. 1396-1397. Inlossing van de belofte van Van den Brink m.b.t. de 
prijsvaststelling zonder omzetbelasting in meer gevallen dan in 1947 kan worden gelezen in 
het betoog van het TK-lid N.H.L. van den Heuvel (KVP) op 25 nov. 1948, p. 460 I. Korthals, 
TK 11 febr. 1948, p. 1384 II, refereerde aan een bij de Kamer binnengekomen adres van de 
Vereniging van de Drogisten over de te strenge eisen die bij de examens voor de midden
standsdiploma's werden gesteld, iets waar ook Van Dis krasse staaltjes van wist te vermel
den. Toch een "sanering"? De betreffende wetsontwerpen: winkelsluiting, HTK 1949-1950 
Bijlagen nr. 1665; bevordering goede bedrijfsuitoefening, HTK 1951-1952 Bijlagen, nr. 2485; 
cadeaustelsel, HTK 1953-1954 Bijlagen nr. 3450. Zie verder: J.H. Pompe, De kleine midden
stand in Nederland. Een vergelijkende studie tussen de oude en nieuwe middenstand, z.pl. 
(diss. Groningen) 1980, hfdst. 2.4.3: Middenstand en politieke partijen. De middenstandsraad 
was bij KB van 4 sept. 1919 ingesteld en bedoeld om over zaken van algemeen belang voor 
de handeldrijvende of industriële middenstand met de betrokken minister, colleges, autori
teiten e.d. overleg te voeren en voorstellen te doen. De Raad was tevens adviesorgaan voor 
de minister van Economische Zaken. De Raad was onder de oorlog in stand gebleven en 
blijven functioneren. De Raad bestond uit een voorzitter en 15 gewone leden (nl. uit de Kon.
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Nedl. Middenstandsbond, de Nedl. Kath. Middenstandsbond en de Nedl. Christ. Midden
standsbond); aan deze Raad was de Directeur voor de Middenstand van EZ, dr. W.L. 
Groeneveld Meijer, als bijzonder lid toegevoegd. Evenals de landbouw beschikte over het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI), zo beschikte de middenstand over het Economisch 
Instituut voor de Middenstand, in 1930 in samenwerking met de overheid in het leven ge
roepen. De resultaten van de werkzaamheden van dit Instituut waren onder meer van be
lang voor het Directoraat-generaal van de Prijzen van EZ bij de berekening van de prijzen 
en marges. Zie: Gids voor de Middenstand 1947, ’s-Gravenhage z.jr., pp. 83-89. Voor de voor
oorlogse ontwikkelingen in het middenstandsbeleid en voor de aansluitende periode op dit 
beleidsterrein na het kabinet-Beel: J.M.M.J. Clerx, Een halve eeuw middenstandsbeleid (1900- 
1950), Nijmegen 1989.
58 Voor de bijdragen verbetering binnenvisserij: Cerutti-Van der Grinten, De visserij, (par. 2, 
De wetgeving van de centrale overheid), p. 310, in: G.A. van Poelje e.a., Nederlands be
stuursrecht, uitgave 1962, III Economisch en sociaal bestuur, a.w., hfdafd. A, Economisch be
stuur, afd. IV.
59 Hiervoor: C.J. Goudsmit, Volksgezondheid, (par. 4: Organisatie van de gezondheidszorg), 
in: G.A. van Poelje e.a., Nederlands bestuursrecht, uitgave 1962, III Economisch en sociaal 
bestuur, a.w., hfdafd. B, Sociaal bestuur, afd. III.

60 Schouten, TK 9 juli 1946, p. 50 II; Beel TK 10 juli 1946, p. 76 I; Schouten, idem, p. 78 II; 
Romme, idem, p. 86 I; Beel, idem, p. 87 I.

61 De Groot, TK 13,15 nov. 1946, p. 183 I, p. 247 II; motie-W. TK 20 dec. 1946. p. 1083 I; p. 1084.

62 Het wetsbesluit van 9 nov. 1945 (Stbl. F. 255) ging, in afwachting van een definitieve rege
ling bij wet, uit van vergoedingen naar de waarde van 9 mei 1940 (dus geen vervangings
waarde), zulks slechts voor materiële schade aan onroerende goederen en aan roerende goe
deren samenhangende met bedrijf of beroep en aan huisraad, van Nederlandse natuurlijke 
of rechtspersonen (niet: publiekrechtelijke lichamen). Zaken als geld, effecten, goederen die 
opgeëist waren door de bezetter vielen hier niet onder; voor het verlies van of de schade aan 
roerende luxegoederen werd een maximumbijdrage per gezin toegekend. Bij geringe oor
logsschade was een bevoorrechting gegeven aan personen beneden zekere fiscale grenzen. De 
kabinetsafspraak scheen het systeem van F. 255 in zijn generale opzet te bevestigen. Terzake 
van differentiatie naar draagkracht leek de afspraak verder te gaan dan de betrekkelijke dif
ferentiatie in F. 255. Zie voor F. 255: Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 
hfdst. V, par. 7, pp. 382-383.

63 Hierover: H.D. van W ijk, W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, 
's-Gravenhage 1984, pp. 11-19 en pp. 64-67; P. de Haan, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout, Be
stuursrecht in de sociale rechtsstaat, dl. I, Ontwikkeling, O rganisatie, Instrum entarium , 
Deventer 1986, p. 63, Geschiedenis (Algemene beginselen van behoorlijk bestuur); A.M. 
Donner, Nederlands bestuursrecht, Algemeen deel, 5e druk, Alphen a.d. Rijn 1987, hfdst. 
XIV.

64 Bij de Kon. Marine waren blijkens de Mem. v. Antw. van de minister van Marine a.i., d.d.
27 jan. 1948, in dienst 36 vlootgeestelijken, t.w. 18 vlootpredikanten en 18 vlootaalmoeze- 
niers, waarvan de helft in Nederlands-Indië (NI) diende. Een vlootpredikant en een vloot- 
aalmoezenier waren geplaatst aan boord van Hr.Ms.Karei Doorman. In Nederlands-Indië 
voeren regelmatig de vlootgeestelijken met de aldaar gestationeerde oorlogsbodems mee. 
Romme was over de omvang van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht zeer tevreden, 
al had hij andere cijfers in handen gekregen. Zie diens beschouwing: Het kabinet-Beel II. 
Aandacht voor godsdienst en huwelijk. Tegen toenemende zedenverw ildering, in: D e 
Volkskrant 23 aug. 1947. Hij vermeldde dat het aantal geestelijke verzorgers bij de marine 
was gebracht van 6 op 42 (22 vlootpredikanten; 20 vlootaalmoezeniers). Vermoedelijk is in
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het hogere cijfer van Romme een aantal teruggekeerde en uit te zenden (naar Nederlands- 
Indië) vlootgeestelijken meegenomen. Naar aanleiding van het Voorlopig Verslag van de 
TK op hoofdstuk VIII A (Oorlog) van de Rijksbegroting voor 1948, deelde de minister van 
Oorlog (Fiévez, KVP) in zijn Memorie van Antwood van 15 dec. 1947 mee dat het aantal le- 
gerpredikanten (ook reservepersoneel) totaal 107 bedroeg (42 in Nedl; 2 in Nedl. bestemd 
voor Nederlands-Indië; 53 in Nederlands-Indië bij KL; 7 in Nederlands-Indië bij KNIL; 1 rei
zend; 2 teruggekeerd in Nederland van Nederlands-Indië); de sterkte van de aalmoezeniers 
bedroeg 113, waarvan 41 in Nederland, en 72 in Nederlands-Indië. Zie: HTK 1947-1948, Bijla
gen A, Mem. v. Antw., hfdst. VIII A en VIII B, nrs. 6, afd. Personeel (geestelijke verzorging).

65 Voor de vooroorlogse discussies en maatregelen tegen extremistische politieke partijen, 
alsmede het na-oorlogse klimaat voor verdergaande maatregelen ten aanzien van anti-de- 
mocratische partijen: Eskes, Repressie van politieke bewegingen in Nederland, hfdst. 4 en 
hfdst. 5 (pp. 285-302). Verder: Romme, Nieuwe grondwetsartikelen, spec. hfdst. I en III (met 
toelichtingen); M. van der Goes van Naters, De leiding van den staat, Haarlem 1945, pp. 139- 
145. Van der Goes, TK 13 nov. 1946, p. 188 I (citaat); TK 11 nov. 1947, p. 247 II.

66 Zie de stukken betr. het wetsontwerp houdende een regeling aangaande verbindende 
kracht van een bezettingsregeling betreffende de destructie van vee en vlees, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 323, ingediend 7 okt. 1946. Een ontwerp-Destructiewet was in 1939 bij de afd. 
Volksgezondheid in gereedheid gebracht; dit ontwerp moest de verschillende voorschriften 
in één regeling bijeen brengen. Toezicht op de destructiebedrijven en vooral een wettelijke 
basis voor gebiedsindeling moesten worden geschapen. Onder de oorlog kwam het Destruc- 
tiebesluit-1942 (Nedl. Stscrt. 10 mrt. 1942, nr. 48) tot stand, voorlopig geschorst ex art. 15.1 van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen (E. 93). Dit nu werd bij het betreffende wetsontwerp 
voorlopig gehandhaafd. Het Voorlopig Verslag van de TK van 6 dec. 1946; Mem. v. Antw.,
30 jan. 1947, waarin uitvoerig werd ingegaan op destructiebedrijf Winterswijk. Behandeling 
in TK: 6 febr. 1947, pp. 1151-1154 (z.h.st. aangenomen); idem EK, 25 febr. 1947, p. 353 II (z. 
beraadsl.; z.h.st.). De wet is vastgesteld 28 febr. 1947, Stbl. H.71. De zaak Van der Goes versus 
Kortenhorst: TK 11 nov. 1947, pp. 247 II- 248 I; Kortenhorst, idem, p. 249 II; Van der Goes, TK 
18 nov. 1947, p. 337; Romme, idem, pp. 341 I- 342 I; Beel, TK 13 nov. 1947, p. 288 I. Van der 
Goes van Naters, Met en tegen de tijd. Herinneringen, p. 160, vermeldt in het kort dit inci
dent.

67 Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake het kiesstelsel en wettelijke rege
ling der politieke partijen, ingesteld bij KB van 23 jan. 1953, 's-Gravenhage 1958; ook: K H A
1953, p. 10597 (installatie); KHA  1958, p. 14130 (rapport commissie Teulings-Donner). Voor 
dit onderwerp specifiek: D.J. Elzinga, De politieke partij en het constitutionele recht, Nijme
gen 1982, speciaal hfdst. 2.2: Voorstellen tot de vorming van partij-recht; alsmede Eskes, R e
pressie van politieke bewegingen in Nederland, hfdst. 5 (pp. 302-316). Voor de afloop: 
C.A.J.M . Kortmann, De vrijheid van interne organisatie van de politieke partijen, in: R.A. 
Koole (red.), Het belang van de politieke partijen, Groningen 1984, pp. 146-157, alsook El
zinga, De politieke partij en het constitutionele recht, pp. 46-47.

68 Van der Goes, TK 13 nov. 1946, p. 186 II; TK 11 nov. 1946, p. 248 II.
69 Zie de brieven (met bijlagen) van Van der Goes aan Beel van 6, 8 en 17 juni 1946, in: ar
chief-Beel, Kabinetsformatie-1946, Kabinet van de Koningin.

70 Voor de Nederlandse bijdrage aan de discussie over het vetorecht in V.N.-kader: Verslag 
over het tweede gedeelte van de Eerste Algemeene Vergadering van de Vereenigde Naties, 
New York 23 October - 15 December 1946, 's-Gravenhage 1947, hfdst. III. Het Vetorecht; Ver
slag over de Tweede Algem ene Vergadering van de Verenigde Naties, New York 16 
September - 29 November 1947, 's-Gravenhage 1948, hfdst. IV. Het stemrecht in de Veilig
heidsraad. Voor de inzet van Nederland voor de Balkancommissie van de V.N.: Verslag  
over de Tweede Algemene Vergadering, a.w., hfdst. V. Bedreiging van den politieke onaf-
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hankelijkheid en de territoriale integriteit van Griekenland; Verslag over de Derde Alge
mene Vergadering van de Verenigde Naties, Parijs 21 September - 12 December 1948 ; N ew  
York 5 April - 18 Mei 1949, 's-Gravenhage 1949, hfdst. V. Bedreiging van de politieke onaf
hankelijkheid en de territoriale integriteit van Griekenland.
Inmiddels had de Nederlandse regering de goedkeuring van het Handvest van de V.N. (Stbl. 
1945, nr. F.321) aangevuld door op 28 juni 1946 een wetsontwerp in te dienen bij de Tweede 
Kamer tot goedkeuring van de hernieuwde aanvaarding van de verplichte rechtspraak 
overeenkomstig art. 36, lid 2, van het Statuut van het Internationale Gerechtshof, dat bij het 
genoemde Handvest was gevoegd. Dit Gerechtshof was in de plaats getreden van het Perma
nente Hof van Internationale Justitie, dat in 1920 was opgericht. Krachtens de wet van 30 
juni 1921 (Stbl. nr. 826), waarbij het Protocol betreffende het Statuut van dit Permanente Hof 
werd goedgekeurd, heeft de Nederlandse regering bij de mededeling aan het secretariaat-ge- 
neraal van de bekrachtiging van dit Protocol verklaard rechtens en zonder bijzondere over
eenkomst als verplicht te erkennen de rechtspraak van dit Permanente Hof overeenkomstig 
art. 36, lid 2, van het Statuut van dit Permanente Hof, tegenover ieder lid (Volkenbond) of 
staat, die dezelfde verplichting aanvaardde voor de tijd van vijf jaar, en wel voor geschillen 
ten aanzien waarvan partijen niet een andere wijze van vreedzame beslechting zouden zijn 
overeengekomen. Deze termijn is bij wet van 31 juli 1926 (Stbl. nr. 277) voor de tijd van 10 
jaar verlengd, onder beperking van het gemaakte voorbehoud (namelijk tot die geschillen, 
ten aanzien waarvan na het in werking treden van het Statuut van het Hof een speciale 
regeling, buiten het Hof om, zou zijn overeengekomen). Bij de wet van 17 juli 1936, Stbl. nr. 
97, werd de verplichte rechtspraak in deze vorm aanvaard voor een nieuwe termijn van 10 
jaar, welke zou aflopen op 6 augustus 1946. Krachtens art. 36, lid 5, van het Statuut van het 
Internationale Gerechtshof werd de aanvaarding van de verplichte rechtspraak van het 
vroegere Hof beschouwd als aanvaarding van de rechtspraak van het nieuwe Hof. Het lag in 
de lijn van de Nederlandse politiek om de verplichte rechtspraak zoveel mogelijk te bevor
deren, zodat in navolging van hetgeen door Engeland en de Britse Dominions was bepaald 
werd voorgesteld dat na de termijn van 10 jaar, die in 1946 zou ingaan, de verplichte recht
spraak stilzwijgend tot wederopzeggens werd verlengd.
In het Voorlopige Verslag van de Tweede Kamer van 15 juli 1946 werd opgemerkt dat de 
stilzwijgende verlenging, zonder binding aan enige termijn, tussentijdse opzegging van de 
aangegane verplichting te licht mogelijk maakte en daardoor een ontsnappingsmogelijkheid 
bood om aan de berechting van een bepaald geschil door het Hof te ontkomen. De minister 
van Buitenlandse Zaken ontkende niet dat deze mogelijkheid aldus werd geboden. Hem 
ging het er echter om dat elk hiaat bij een niet tijdig tot stand komen van de vernieuwing 
werd voorkomen, terwijl "anderzijds volkomen vrijheid wordt gelaten te zijner tijd, in 
verband met de dan bestaande omstandigheden, de meest wenselijke gedragslijn te kiezen". 
Hierbij dacht de minister, aldus de Nota naar aanleiding van het Verslag van 16 juli 1946, 
aan het alsnog na de termijn van 10 jaar aangaan van een verplichting vor een vast tijdperk. 
Zie HTK 1946 I, Bijlagen, nr. 243, stukken 4 en 5. De Tweede en Eerste Kamer hebben dit 
wetsvoorstel zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vervolgens aanvaard: 
zie TK 1946 1 ,18 juli 1946, p. 103 II en EK 1946 II, 24 juli 1946, p. 8 II. De wet werd vastgesteld
25 juli 1946, Stbl. G. 193. Een verklaring met de inhoud van deze wet werd op 5 augustus 
1946 door de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad van de V.N. bij de 
secretaris-generaal van de V.N. in New York afgelegd en bekend gemaakt bij besluit van 14 
augusuts 1946, Stbl. G. 211. Het bezwaar van de Tweede Kamer, zoals hiervoor geschetst in
zake de stilzwijgende verlengingsformule uit 1946, is ondervangen in de Rijkswet van 28 
juni 1956 (Stbl. 1956,nr. 367), houdende goedkeuring van de hernieuwde aanvaarding van de 
verplichte rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof. De aanvaarding gold voor een 
termijn van 5 jaar, welke zou worden geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde pe
riode, tenzij tenminste 6 maanden vóór afloop van het genoemde tijdvak wordt meege-
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dat verlenging niet wordt gewenst (zie H TK/HEK 1955-1956 Bijlagen, nr. 4328; TK zonder 
algemene beraadslaging en z.h.st. aangenomen op 6 juni 1956, p. 1100 I; EK idem, idem, 26 
juni 1956, p. 587 II).
Verder zij gewezen op het lidmaatschap van Nederland van enkele gespecialiseerde organi
saties van de V.N., die in dit boek aan de orde komen, te weten de Wereldgezondheidsorga
nisatie (WHO) (hoofdstuk VI, par. IV.b), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de V.N. 
(FAO) (hoofdstuk VII, par. II.b.1), de Organisatie van de V.N. voor Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur (UNESCO) (hoofdstuk X, par. III.2) en de Internationale Vluchtelingenorganisa
tie (hoofdstuk XIV. A, par. 1 bij Emigratie van Europese Joden naar Suriname, alsmede de 
daarbij behorende aantekening 10). Daarnaast was Nederland lid van de - aan de opvolging 
van de Volkenbond aangepaste - Internationale Arbeidsorganisatie (zie hiervoor: hoofdstuk 
II, par. 1.1, aantekening 13). IMF en Wereldbank (zie Duynstee-Bosmans, Het kabinet Scher
merhorn-Drees, hfdst. V.6.b) komen aan de orde in hfdst. IV, par. V. 1-2.

71 Zie het Overzicht van de oude en nieuwe financieringsregelingen voor woningwetbouw 
en bouw door particulieren, bijlage hoofdstuk IX A, Rijksbegroting 1951, HTK 1950-1951 Bij
lagen A, p. 27; J.F. Jansen, Financieringsregeling Woningbouw, Zwolle 1958 (2) (Schuurman- 
Jordens, nr. 64 a), pp. 117-124; pp. 144-159. De beide regelingen zijn gepubliceerd in het bij
voegsel van de Nederlandse Staatscourant, resp. 27 jan. 1947, nr. 18 en 1 juli 1948, nr. 126.

72 Zie Joh. de Vries, 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Gedenkboek Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Amsterdam 1961, p. 290; J. Verseput, K am er 
van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam 1928-1953, Rotterdam 1955, p. 366.

73 Van der Goes, TK 9 juli 1946, p. 60 II; Beel, TK 10 juli 1946, p. 75 II.

74 Beel, TK 10 juli 1946, pp. 75 II- 76 I; Wagenaar, TK idem, p. 82 II. Verder: Schouten, TK 
idem, p. 80 II; Bierema, a.v., p. 81 I; Tilanus, a.v., p. 83 II; Van der Goes, a.v., p. 85 I.
75 De Volkskrant, 22 aug.1947, p.1. Het kabinet-Beel 1; idem, 23 aug.1947, p.5, Het kabinet-Beel 
II, Aandacht voor godsdienst en huwelijk. Tegen toenemende zedenverwildering; idem, 26 
aug.1947, p.3, Het kabinet-Beel III. Dit jaar 12.000 nieuwe woningen. Doelmatige verdeling 
van w oonruim te; idem, 28 aug.1947, p.5, H et kabinet-Beel IV . De economisch-sociale 
grondslagen van het Nederlandse volk. Rechtvaardige verhoudingen; idem, 30 aug.1947, p.5, 
Het kabinet-Beel V, Gezonde staats- en volkshuishouding. Herstel volksgezondheid. Bevor
dering van het sparen; idem, 6 sept.1947, p.5, Het kabinet-Beel VI, De vernieuwing van het 
Koninkrijk. Een jaar boordevol feiten.

76 Brief Van der Goes van 17 juni 1946 aan Beel, in: archief-Beel, Kabinetsformatie-1946.

77 De Tijd, 19 juni 1946, p. 1: Van der Goes tegenover ANP.

78 N RC  19 juni 1946, p. 1, Kabinetsformatie komt op gang; Trouw, 17 juni 1946, p. 1, Katholie
ken vóór kabinet op brede basis.

79voor de kwestie: CPN en regeringsdeelname, is gebruik gemaakt van: A.J. Koejemans, Na 
de Slag I-II, in: De Waarheid, 21 en 22 mei 1946, p. 1 en 3; M. van der Goes van Naters, Wat 
nu? in: Het Vrije Volk, 20 mei 1946, p. 1; Idem, Geen aarzeling, in: Het Vrije Volk, 4 juni 1946, 
p. 2; Red. Ctr., N e o - R o m m a n t i e k , in: H et Parool, 27 mei 1946, p. 1; F. Baruch 
(hoofdbestuurslid der CPN; waarnemend hoofdredacteur van De Waarheid), M ederegeeren 
der communisten voorwaarde voor steun, met Naschrift (red.), in: Het Parool, 28 mei 1946, p. 
1. Verder: A.A. de Jonge, Het communisme in Nederland. De geschiedenis van een politieke 
partij, Den Haag 1972, p. 92.

80 Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, p. 184, vermeldt de poging van CPN-be- 
stuurslid Baruch KVP-politici te overtuigen van de wenselijkheid dat ook communisten aan 
de regeringsverantwoordelijkheid zouden deelnemen, zonder resultaat uiteraard.
81 o e gegevens over de personele fase van de kabinetsformatie-1946 zijn grotendeels ont
leend aan het Formatiedagboek van Beel. Over Vos' wens niet meer terug te keren in een
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kabinet, zie: W. Drees, Van der Goes van Naters en een stuk -politieke geschiedenis, in: 
Socialisme en Democratie, 25(1968), p. 143.

82van der Goes aan Romme, z.d., archief-Van der Goes, dossier-Kabinetsformatie-1946; ook 
Van der Goes, Duynstee en de werkelijkheid, p. 814.

83 Logemann aan Van Mook, 27 juni 1946, Van der Wal IV, pp. 534-535, nr. 283.

84 J.A. Jonkman, Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parle
ment, (Memoires II), Assen-Amsterdam 1977, pp. 34-35.

85 Van Mook aan Logemann 17 mei 1946, Van der Wal IV, pp. 305-306, nr. 127; Van Mook 
aan Logemann 31 mei 1946, zomede aantekening nr. 5 (p, 386), Van der Wal IV, pp. 386-389, 
nr. 182.

86 Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.j'r.W. Schermerhorn als 
voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947, 
uitgegeven door C. Smit, dl. I, Groningen 1970, p. 258, aantekening l(de datum moet 30-6- 
1946 zijn).

8 7 M. Kohnstamm, Herinneringen aan mijn eerste werkgeefster, in: C.A. Tamse (red.), Ko
ningin Wilhelmina, Alphen a.d. Rijn 1981, pp. 130-131.

88 Formatiedagboek, a.w., 1 juli 1946.

89 Logemann aan Van Mook 2 juli 1946, Van der Wal IV, pp. 594-595, nr. 308.

90 Van der Wal IV, pp. 599-600, nr. 313, notulen Ministerraad 3 juli 1946, pt. 12.

91 Algra, EK 30 aug. 1946, pp. 44 II- 45 I; zie ook H. Algra, De C.G. en het "Nieuwe Bestand", 
in: A.R. Staatkunde, 41 (1971), pp. 376-381; Jonkman, EK 30 aug. 1946, p. 60 I.

92 Van der Goes van Naters, Duynstee en de werkelijkheid, p. 813, aantek. 7, stelt dat hij door 
Beel benaderd was voor de post van minister van Justitie. Van der Goes zou deze uitnodi
ging afgeslagen hebben, omdat hij het fractievoorzitterschap, dat hij pas bekleedde, niet na 
zo'n korte tijd weer wilde opgeven. Deze herinnering van Van der Goes vindt geen grond in 
het formatiedagboek van Beel. Een toedeling van de portefeuille van Justitie aan Van der 
Goes zou overigens voor de formateur dezelfde problemen hebben geschapen als de in de 
tekst genoemde bij de benoeming van Van der Goes op Buitenlandse Zaken: aantasting par
lementair draagvlak en het zoeken naar compensatie voor de KVP (b.v. het ecarteren van de 
bij enkele PvdA-ministers favoriete partijloze minister van O.W.W., Ringers, of van de bij 
de PvdA gevoelig liggende Hein Vos).

93 Romme aan Beel, 25 juni 1946, in: archief-Beel, Kabinetsformatie-1946; Romme aan Beel,
28 dec. 1946, in: archief-Romme, ARA nr. 32. In zijn Katholieke politiek, a.w., heeft Romme 
de overeenstemming tussen KVP en PvdA in het kabinet-Beel vruchtdragend genoemd 
(p.58); het was echter niet de door hem en zijn fractie in de Tweede Kamer gewenste brede 
basis (p. 56).

94 YV. Drees sr., G. Puchinger, A.J. van der Weele, Prof.Dr.Ir. W. Schermerhorn, M inister
president van Herrijzend Nederland, Naarden 1977, pp. 112-114.
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a. Regering en parlement over de verkiezingsuitslag en de kabinetsfor
m atie

Beel en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer
Beel heeft in de regeringsverklaring van 5 juli 1946 in de "nieuwe" Twee

de Kamer de nodige aanleiding gegeven om over de uitslag van de verkie
zingen voor de Tweede Kamer en de kabinetsformatie te discussiëren. Waar 
de regeringsverklaring met het oog op de enkele weken later uit te spreken 
Troonrede over het eigenlijke regeringsprogram summier was, heeft Beel in 
de eerste alinea het door hem geformeerde kabinet dermate als een nieuwe 
stap in de parlementaire geschiedenis van het land aangeprezen dat reacties 
in de Kamers, zeker van het rechterdeel van de oppositie, niet te vermijden 
waren. De Tweede Kamer discussieerde zelfs tweemaal over de formatie, 
zowel na de regeringsverklaring als bij de Algemene Politieke Beschouwin
gen in november 1946.

Beel beschouwde het optreden van zijn kabinet allereerst als een teken 
dat herstel en vernieuwing van het land voortgang hadden gemaakt. Voor 
het eerst trad immers na zeven jaar een kabinet op, "dat wederom naar nor
male constitutionele gebruiken tot stand kwam". Beel wilde nog wel verder 
gaan. "Voor het eerst sinds 1925, toen, naar een uitdrukking in deze Kamer 
gebezigd, een oud bestand ten val kwam, treedt thans een kabinet op, dat 
wederom tot stand kwam in nauw overleg met die groepen in de volksver
tegenwoordiging, waarop het steunt." In zoverre dit kabinet de traditie van 
de goede verbindengen met een gevestigde meerderheid in de Kamer uit de 
oude tijd der parlementaire kabinetten weer opnam - waarbij het kabinet er 
op vertrouwde dat zijn beleid "veelal breder instemming zal verkrijgen" - 
beschouwde dit kabinet zijn optreden "als een herstel van een vorm, die in 
ons constitutionele leven tot sterke regeringen placht te leiden". Naar de 
vorm een uiting van herstel, beschouwde het kabinet zichzelf naar de in
houd als een uiting van vernieuwing. Vervolgens kwam Beel tot een kwa
lificatie die een lang leven zou gaan leiden: hij zag zijn kabinet namelijk als 
een "nieuw bestand". Het oude bestand had volgens hem plaats gemaakt 
voor een nieuw, "dat overeenkomstig de wens, door de meerderheid van 
het Nederlandse volk bij de verkiezingen voor de Staten-Generaal uitge
sproken, een vooruitstrevend karakter draagt".1 Zowel op de interpretatie 
van de verkiezingen van 1946 als op de bedoelde samenwerking met de 
fracties van KVP en PvdA in het parlement zou de oppositie haar pijlen 
richten.

Als eerste spreker in het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring 
trad op de voorzitter van de ARP-Kamerfractie, Jan Schouten. Schouten 
(1883-1963) was na de lagere school gaan werken in een bloemisterij. Door 
zelfstudie had hij zich bekwaamd tot boekhouder. Uiteindelijk zou hij het 
directeurschap van een bank in Rotterdam weten te bereiken. Zijn politieke 
loopbaan binnen de ARP was begonnen in 1916 in de gemeenteraad van
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Rotterdam, waar hij wethouder van Financiën was van 1925 tot 1927. Hij 
werd Statenlid in 1917 en Tweede Kamerlid in 1918. In 1933 werd hij fractie
voorzitter van de ARP in de Tweede Kamer en waarnemend voorzitter van 
de ARP. Fractie en partij zou hij tot ver na de oorlog leiden, namelijk tot in 
1956 resp. 1955. De steile calvinist Schouten had vanwege zijn onbuigzame 
houding tegenover de bezetters het prestige van de ARP, ietwat aangetast 
door de aanvankelijke houding van Colijn na de Duitse overval, weten te 
herstellen, zoals de verkiezingen van 1946 bewezen. Na de oorlog kwam de 
ARP in de landelijke politiek gedurende enige tijd wegens haar starre hou
ding inzake de sociaal-economische politiek en tegenover het vraagstuk van 
de dekolonisatie van Nederlands-Indië buiten spel te staan. Schouten 
toonde zich in de periode-Beel ook in politiek opzicht onbuigzaam en een 
voorstander van principieel christelijke politiek, die niets moest hebben van 
modernismen in partijvorming - zelfs een samengaan met de CHU achtte 
hij voor dat moment onmogelijk - en coalitievorming. Tijdens het kabinet- 
Beel was hij de aanvoerder van het belangrijkste (rechter-) deel van de op
positie in de Tweede Kamer, die sprekend vanuit zijn bankje het beleid met 
forse stem placht te gispen, vooral als het in zijn ogen ging om toegevend
heid jegens de "revolutie" in Indonesië. Inzake Indië bleef zijn oppositie 
uitsluitend negatief; als lid van de staatscommissie tot herziening van de 
Grondwet met het oog op de reconstructie van het Rijk wees hij het uitein
delijke resultaat van de commissiearbeid van de hand. Daarmee was ook 
voor de volgende kabinetsperiode, waarin de reconstructie van het Rijk 
volgens de bij de grondwetsherziening vastgelegde normen moest plaats 
vinden, de ARP onder zijn leiding tot de oppositierol veroordeeld.2

Schouten, die na de verkiezingen de vorming van een nationaal kabinet 
had geadviseerd, hekelde uiteraard de formatiemethode die volgens hem 
onafwendbaar had geleid tot de smalle basis van het kabinet. Beel had vol
gens hem bij de formatie onderscheid gemaakt tussen groepen die wél op 
het ontwerp-regeringsprogram invloed konden uitoefenen - zoals de fractie 
van de PvdA, nadat de geestverwanten waren geconsulteerd - en groepen, 
die pas daarna van het program kennis konden nemen, namelijk de fracties 
in de Tweede Kamer van ARP, CHU en PvdV. Terwijl het contact met de 
Kamerfractie van de PvdA had geleid tot voortdurend overleg, was het con
tact met de andere groepen beperkt gehouden. Deze mochten slechts hun 
zienswijze op het ontwerp-program geven, meer niet. Zij hadden zelfs niet 
mogen vernemen wat het resultaat was geweest van de overweging van 
hun zienswijzen en opmerkingen. Schouten hield voor de keuze van een 
smalle kabinetsbasis de PvdA verantwoordelijk. Aan het recht van de PvdA 
om een dergelijke keuze te maken wilde hij niet tornen. Wél vond hij het 
dan vreemd dat Beel aan het slot van zijn regeringsverklaring de overtui
ging had uitgesproken dat het kabinet werd "geschraagd door het vertrou
wen van de volksvertegenwoordiging, met wie het haar een eer zal zijn 
nauw te mogen samenwerken". Die brede instemming moest tenslotte ook 
komen van groepen, die van samenwerking bij de formatie waren uitgeslo
ten.

189



I. Verkiezingen, formatie en partijpolitieke ontwikkelingen

Ook had Schouten bezwaar tegen de parlementaire formatiemethode, dat 
wil zeggen de vorming van een kabinet in nauw overleg met die groepen in 
de volksvertegenwoordiging, waarop het steunt. Het plegen van overleg 
door de formateur met Kamerfracties vond hij niet nodig en wenselijk voor 
de vorming van een parlementair kabinet, tenzij in geval van nood. Nodig 
was dat overleg volgens hem niet, omdat een formatie op basis van een re
geringsprogram geen geringere zekerheid zou verschaffen voor de vereiste 
samenwerking met de volksvertegenwoordiging dan het plegen van over
leg met Kamerfracties, mede omdat de wensen van de bij de formatie be
trokken partijen voldoende bekend konden zijn uit de partijprogramma's, 
verkiezingsmanifesten en uitlatingen van politici van deze partijen. Schou
ten achtte de parlementaire formatiemethode niet wenselijk op vier gron
den: steeds komen gedurende een regeringsperiode belangrijke onvoorziene 
gevallen voor; ook kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen 
bij wél voorziene gevallen; allerlei vage formuleringen, waartoe een toe
vlucht moest worden genomen, waren weinig bevredigend en konden in 
geen geval bindend worden geacht met betrekking tot de concrete maatrege
len; het gevaar bestaat voor verplaatsing van de verantwoordelijkheid van 
de regering naar de fracties of partijen. Voor dit laatste gevaar bestond alle 
reden volgens Schouten, die daarbij wees op de bemoeienis van de partij
raad van de PvdA met de door de PvdA-Kamerfractie te geven medewer
king aan de formatie. Tenslotte bleef Schouten er bij dat een nationaal kabi
net de beste oplossing voor de nood van het land was geweest. Het nieuwe 
kabinet was een nationale teleurstelling geworden. Het kabinet was boven
dien in de personen te veel verbonden met het kabinet Schermerhorn- 
Drees, terwijl toch het beleid van dat kabinet door de kiezers volgens 
Schouten was afgewezen. De ARP-Kamerfractie had geen moeite met het 
vooruitstrevend karakter van het kabinet: het hing immers van de geest af, 
"waarin men progressie wil”. De regeringsverklaring was dermate vaag, dat 
Schouten kon zeggen dat de houding van de ARP-fractie tegenover het ka
binet zou worden bepaald aan de hand van concrete maatregelen. Bij de Al
gemene Politieke Beschouwingen op 12 november 1946 heeft Schouten de 
houding van zijn fractie tegenover de regering nader verklaard. "Er zijn in 
de huidige armoedesituatie haast onbegrensde mogelijkheden voor opposi
tie tegen het regeringsbeleid." De AR-fractie wenste van de oppositionele 
positie geen gebruik te maken om de regering te bestrijden, daar, waar zij, 
alles samengenomen, kon worden gesteund. "De situatie is waarlijk ernstig 
genoeg; deze alleen noopt reeds tot ingetogenheid bij het uiten van kritiek." 
Voorwaarde was wel dat de regering rekening zou houden met de suggesties 
voor het beleid van de kant van de ARP.3 Uiteindelijk heeft de ARP-fractie 
in de Tweede Kamer op talrijke punten in de periode-Beel een felle opposi
tie gevoerd. De bedoelingen waren fraaier dan de werkelijkheid.

Tweede spreker in het debat in de Tweede Kamer na de regeringsverkla
ring van Beel was de voorzitter van de fractie van de CHU, Hendrik Willem 
Tilanus (1884-1966). Tilanus kwam uit een orthodox-hervormd officiers- 
milieu. Tredend in de voetsporen van zijn vader werd hij ook beroepsoffi-
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cier (artillerie), waarvoor hij op de KMA in Breda werd geschoold. Van 1913- 
1919 was hij als docent aan deze opleiding verbonden. Sedert 1917 heeft 
Tilanus zich ingezet voor de CHU, waarvoor hij in 1922 in de Tweede Ka
mer kwam. Van zijn overige functies moet hier het secretariaat van de On
derwijsraad (tot 1953) worden genoemd. Zijn ster rees snel en in 1939 werd 
hij voorzitter van de CHU en van de CHU-fractie in de Tweede Kamer. De 
inval van de Duitsers liet zijn politieke denkbeelden ongeschokt. Hij riep 
schriftelijk in eigen kring op tot trouw aan de regering in Londen en aan de 
eigen beginselen en wees de uiteindelijk gestarte Nederlandse Unie af. In 
oktober 1940 werd hij als gijzelaar gevangen genomen. Hij verbleef vervol
gens tot in september 1944 in verschillende kampen. Na zijn vrijlating zette 
hij zich in om zijn partij, die danig was aangeslagen door het optreden van 
oud-premier De Geer - op eigen gelegenheid teruggekeerd vanuit Londen 
naar Nederland na zijn aftreden als premier publiceerde hij het omstreden 
geschrift De synthese in de oorlog - en werd geconfronteerd met de voorkeur 
van een deel van de jongere partijelite voor een doorbraak naar nieuwe 
partijverhoudingen, weer op de been te helpen. Zijn visie dat de traditionele 
stromingen in de Nederlandse politiek bij de bevolking op een onvermin
derde aanhang konden rekenen bleek bij de verkiezingen van 1946 te zijn 
bewaarheid. Tilanus, de vriendelijkheid zelve en zeker geen "Prinzipienrei- 
ter" als Schouten van de ARP, had geen mogelijkheid gezien steun te verle
nen aan het door formateur Beel beoogde kabinet. Ook Tilanus moest der
halve oppositie voeren, een rol die hem van nature niet zo lag.4

Tilanus stelde de vraag of het gevormde kabinet de meest voor de hand 
liggende weg was. Een nationaal kabinet had hij in de gegeven omstandig
heden beter gevonden. "Maar ik wil ook reëel zijn." De kabinetsformateur 
had immers met het feit rekening te houden dat de PvdA had geweigerd 
mee te werken aan de totstandkoming van een nationaal kabinet. Die wei
gering van de PvdA was gebaseerd op een anti-thetische houding, namelijk 
dat alleen PvdA én KVP vooruitstrevend zouden zijn en de ARP, CHU en 
PvdV conservatief. "Ik moet, voor wat de christelijk-historischen betreft, 
een dergelijke kwalificatie duidelijk en onomwonden afwijzen." Tilanus 
vond een dergelijke slogan even bot als die van de NSB-ers die haden opge
roepen te kiezen tussen Mussert of Moskou. Ook de CHU behoorde tot die 
meerderheid van de bevolking, die zich, zoals de regeringsverklaring had 
gesteld, bij de verkiezingen had uitgesproken voor een nieuw bestand met 
een vooruitstrevend karakter. Wel was Tilanus op 12 november 1946 bij de 
Algemene Politieke Beschouwingen zo eerlijk om te verklaren dat van de 
kant van de CHU "doelstellingen voorzaten, die de doelstellingen van dit 
kabinet moesten doorkruisen". Ten aanzien van de Indische politiek, de fi
nanciële politiek en de overheidsbemoeienis met de sociaal-economische 
politiek (socialisatie e.d.) wist de CHU niet "wat wij aan het kabinet zouden 
hebben". Met betrekking tot de totstandkoming van het kabinet in overleg 
met een gevestigde meerderheid in de Tweede Kamer verwees de fractielei
der van de CHU in de Tweede Kamer naar de afwijzing van deze formatie
methode door de CHU-Kamerfractie in 1929, al had de CHU-Kamerfractie
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eerder haar instemming betuigd met deze methode bij voorafgaande forma
ties. Waar het op neer kwam was dat de CHU-Kamerfractie sedertdien be
zwaar maakte om zich te binden ten aanzien van haar in het parlement te 
volgen gedragslijn door vooraf instemming te betuigen met een regerings
program of op de basis van zulk een program steun toe te zeggen. De volle 
verantwoordelijkheid voor het program moest berusten bij het kabinet zelf 
en niet verschoven worden naar bepaalde fracties in de Kamer. Tilanus her
haalde in dit debat de tijdens de formatie door de fractie ingenomen stelling, 
dat het beleid niet op binnenskamerse afspraken met de fracties behoorde te 
berusten, maar op de goede argumenten die daarvoor in het openbaar kon
den worden aangevoerd. Hij had daarbij de historie mee om aan te tonen 
dat kabinetsafspraken nog geen garantie hoeven te betekenen voor de over
levingskansen van een kabinet. De Vlootwetcrisis in 1923 had wel anders 
geleerd. In die hele programoperatie, die KVP en PvdA aanvankelijk exclu
sief voor zichzelf hadden gehouden en tot ergernis van Tilanus pas in twee
de instantie voor andere groeperingen hadden opengesteld, had Tilanus 
weinig fiducie. Veel meer kracht voor dit kabinet zag hij gelegen in de prin
cipiële grondslag van dit kabinet. Aan de andere kant gaf Tilanus op 12 no
vember 1946 toe, naar aanleiding van fricties tussen PvdA en KVP over het 
regeringsbeleid zoals tot uiting gekomen in de interpellatie-Joekes van 2 
augustus 1946 over de reorganisatie bij O.K. en W. (zie hoofdstuk X, par. I), 
dat het optreden van een parlementair kabinet ook zijn goede kanten kon 
hebben. De coalitie bleef, ondanks deze fricties, overeind. Aan het slot van 
zijn betoog naar aanleiding van de regeringsverklaring verklaarde Tilanus 
dat, indien het kabinetsbeleid niet al te eenzijdig partijdig zou zijn, er de 
mogelijkheid kon zijn voor andere groeperingen zoals de CHU, gouverne
menteel als ze was, het regeringsbeleid te steunen. De CHU-fractie in de 
Tweede Kamer zou de daden van het kabinet afwachten, bij voorkeur het 
kabinet steunen en slechts dan het beleid bestrijden, indien de overtuiging 
daartoe zou nopen.5

Derde opposant ter rechterzijde was de fractievoorzitter van de PvdV in 
de Tweede Kamer, dr. S.E.B. Bierema. Bierema (1884-1950), geboren te Us- 
quert, had aan een aantal Duitse universiteiten gestudeerd en was te Leipzig 
gepromoveerd. Met een onderbreking gedurende de periode 1925-1927 
maakte hij sedert 1922 deel uit van de Tweede Kamer voor de liberalen; 
sedert 1933 was hij fractievoorzitter. Daarnaast was hij bestuurslid geworden 
van verschillende landbouworganisaties en coöperatieve productievereni- 
gingen en voorzitter van de Raiffeisenbank. Bierema stelde zich in 1948 niet 
meer beschikbaar voor de Kamer; de nieuwe VVD kon toen mr. P.J. Oud 
naar voren brengen als fractieaanvoerder in de Tweede Kamer (zie par. 
VlI.b).6

Anders dan Tilanus was Bierema juist zeer verheugd dat er een einde was 
gekomen aan een tijdvak van extra-parlementaire, zaken-, intermezzo-ka- 
binetten, en dat "thans weer de traditie der goede verbindingen met een ge
vestigde meerderheid in de Kamer is opgenomen". Het resultaat van de for
matie, een kabinet op smalle basis, had echter zijn instemming niet. Vol-

192



Par. IV. De nieuwe coalitie parlementair getoetst

gens Bierema ging het op dat moment om niets meer of minder dan de 
handhaving van het volksbestaan in Nederland, waarvoor een kabinet op 
zo breed mogelijke basis de meest aangewezen oplossing was geweest. Een 
formatie op brede basis zou het verwezenlijken van de doelen die de rege
ring zei na te streven hebben vergemakkelijkt. Onder verwijzing naar de al 
eerder door Tilanus bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar voren 
gebrachte gebeurtenissen, kwam Bierema op 12 november 1946 tot een an
dere conclusie dan Tilanus: de parlementaire basis was geen garantie voor 
de homogeniteit binnen het kabinet. Bierema betwistte dat het vooruitstre
vend karakter van het kabinet de regeringspartijen zou onderscheiden van 
de groepen die buiten de formatie waren gebleven. "Geen enkele partij bezit 
het monopolie der vooruitstrevendheid, al wordt dat wel eens gepreten
deerd." Evenals Tilanus verklaarde Bierema zich niet bij voorbaat tegen de 
in deze regeringsverklaring bekend gemaakte plannen zoals het optreden 
van de overheid in de schaarste-economie, het onderzoek naar mogelijkhe
den van socialisatie in het algemeen belang, bijzondere aandacht voor de 
ouderdomszorg. Evenals bij Schouten en Tilanus was ook bij Bierema het 
verzet tegen elke aanduiding van voortzetting van de politiek van het vo
rige kabinet inzake Nederlands-Indië groot. Toen bij de Algemene Politieke 
Beschouwingen in het najaar van 1946 de contouren van een akkoord met 
de Republiek waren bekend geworden, moest Bierema bevestigen wat bij de 
formatie van het kabinet de voornaamste scheidslijn tussen de voorgeno
men regeringscoalitie en het rechterdeel van de oppositie was: de Indische 
politiek.7

De uiterste rechtervleugel van het protestants-christelijke kamp in de 
Tweede Kamer kwam bij monde van ds. P. Zandt voor de SGP aan het 
woord. Zandt (1880-1961) had aan de R.U. Utrecht theologie gestudeerd, 
waarna hij predikant was geworden voor de Nederlands-Hervormde Kerk 
(Gereformeerde Bond). Sedert 1925 maakte hij deel uit van de Tweede Ka
mer, waarnaast hij lid was van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Met 
Van Dis vormde hij het dogmatisch-gereformeerd geweten in de Tweede 
Kamer. Daardoor werd de reactie van deze fractie op de regeringsverklaring 
van Beel gekleurd en beheerst. Het was Zandt opgevallen dat anti-revolu- 
tionairen en christelijk-historischen zo verbolgen waren geraakt over de 
smalle basis van het kabinet. Beide groeperingen hadden volgens Zandt ge
probeerd aan te tonen hoe vooruitstrevend zij wel waren. Voor Zandt ech
ter was het woord vooruitstrevend een hol woord, dat aan het kabinet geen 
vastigheid kon bieden. Die vastigheid was er wel in de Bijbel. Hoewel Beel 
zijn verklaring had besloten met de goed-christelijke en tevens goed-vader- 
landse zegswijze "Aan Godes zegen is alles gelegen", ontbrak naar het oor
deel van Zandt een werkelijke verankering van het kabinetsbeleid in de 
Bijbel. Het geheel maakte op hem de indruk van het 19e eeuwse streven al
len op te voeden tot christelijke en maatschappelijke deugden. Waar bleef 
het beleid tegen het vloeken, tegen de ontheiliging van de Zondag, tegen de 
wraakroepende zonden? Die zonden waren er de oorzaak van "dat de oor
delen Gods niet ophouden”, na hetgeen het land in de wereldoorlog was
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overkomen. "Uit allerlei verschijnselen, wij noemen slechts de Indische 
quaestie, blijkt zonneklaar dat God de Heere nog steeds een twist met Ne
derland heeft." De politieke samenwerking binnen het kabinet was Zandt 
uiteraard een gruwel. Het ging om groeperingen waarvan hij niets dan 
kwaads voor het land verwachtte. Hij hield zijn protestants-christelijke 
broeders in de Kamer voor dat de katholieken niet te vertrouwen waren in 
de strijd voor de handhaving van de christelijke grondslagen van het 
volksbestaan. In de 19e eeuw hadden de katholieken de liberalen gebruikt, 
vervolgens de antirevolutionairen en op dat moment de socialisten. Dat al
les wees niet op beginselvastheid, maar op taktiek, namelijk om het land te 
verroom sen.8

Voor de linkerzijde van de oppositie sprak de fractievoorzitter van de 
CPN in de Tweede Kamer, Gerben Wagenaar (geb. 1912). Wagenaar was oor
spronkelijk monteur bij het gemeentelijk electriciteitsbedrijf in Amsterdam 
geweest en had tijdens de Duitse bezetting een vooraanstaande rol vervuld 
in het verzet als leider van het in 1941 opgerichte militair contact van de 
CPN en lid van de overkoepelende Raad van Verzet. Na de bevrijding werd 
Wagenaar bij de formatie van het kabinet Schermerhorn-Drees genoemd als 
mogelijke minister Zonder Portefeuille. Zijn opvattingen stonden geenszins 
op gespannen voet met het democratisch bestel. Onder de oorlog zou hij 
hebben verklaard dat de communistische beweging alleen langs democrati
sche weg sociale en algemeen maatschappelijke doelstellingen kon verwe
zenlijken. Het aanbod voor Wagenaar werd echter door partijsecretaris De 
Groot, die zelf niet in aanmerking kwam voor een door hem begeerde post 
als minister van voedselvoorziening, geblokkeerd. Ook onder druk van zijn 
partij heeft Wagenaar een voor hem gedachte koninklijke onderscheiding 
vanwege zijn heldhaftig gedrag in oorlogstijd bij voorbaat moeten wegwui
ven. In de periode-Beel zou Wagenaar, die ook nog de functie bekleedde van 
voorzitter van de CPN en lid was van de gemeenteraad van Amsterdam, 
formeel optreden als fractievoorzitter, maar hij moest in het Kamerwerk 
veel terrein prijs geven aan het fractielid De Groot. De verzetsman, die ooit 
zoveel prestige in zijn partij en daarbuiten genoten had, is in zijn laatste 
termijn als Kamerlid (vanaf 1956) verwikkeld geraakt in een richtingenstrijd 
binnen zijn partij, waardoor hij in april 1958 als lid van de partij werd ge
royeerd. Wagenaar heeft daarna tevergeefs getracht op het politieke podium 
terug te keren (groep rond het maandblad De Brug; Socialistische Werkers- 
■partij).9

De uitsluiting van de communisten bij de kabinetsformatie was het 
voornaamste thema van Wagenaars betoog. De anti-communistische splijt
zwam, die in de PvdA zou overheersen, had het onmogelijk gemaakt bij de 
kabinetsformateur gemeenschappelijk op te treden en 39 socialistische - na
melijk 29 PvdA-zetels en 10 CPN-zetels - te stellen tegenover de 32 zetels 
van de KVP. "De katholieke reactie heeft de kans gekregen de socialistische 
krachten gescheiden te houden en een overwicht op het nieuwe kabinet te 
verkrijgen." Ook katholieke vooruitstrevenden werden door Wagenaar op 
de korrel genomen. Zij zouden hebben geweigerd met de "communistische
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arbeidersvertegenwoordigers" in de regering samen te werken, "waaruit 
blijkt, dat het met hun vooruitstrevendheid niet zo'n vaart loopt". Het re
sultaat was een kabinet, waarin de KVP de leiding en de sleutelposities in 
handen had en op het regeringsprogram haar stempel had gedrukt, "of
schoon de katholieke richting in ons volk van mindere betekenis is dan de 
socialistische". De regering kon dan wel een numerieke meerderheid in de 
Kamer verwerven, doch in samenstelling beantwoordde deze niet aan de 
gezindheid van de meerderheid van de bevolking, zoals deze uit de verkie
zingsuitslag bleek. Vervolgens hekelde Wagenaar de regeringsverklaring, 
die te vaag was in afwachting van de Troonrede van 23 juli 1946. "De be
handeling daarvan zal uiteraard eerst pas later mogelijk zijn, waardoor de 
regering weer gedurende enige maanden buiten het parlement om haar 
gang kan gaan en ons voor voldongen feiten kan stellen." Het program was 
onduidelijk op punten als de ordening van de economie, de uitbreiding van 
de sociale wetgeving, de socialisatie en duidelijk en volgens Wagenaar "be
denkelijk" inzake de verhouding met Indonesië. "Nu blijkt hoe onverant
woordelijk het van de zijde van de Partij van de Arbeid is geweest haar 
steun te geven aan de wijziging van artikel 192 (Grondwet), waardoor deze 
regering de mogelijkheid zou krijgen dienstplichtigen aan haar fatale kolo
niale politiek op te offeren" (zie hoofdstuk XIII). Al met al kon Wagenaar 
weinig progressiefs vinden in de regeringsverklaring: er was geen economi
sche politiek aangekondigd, gericht op geleide economie, medezeggenschap 
voor de arbeiders, sociale zekerheid en beteugeling van het winstbejag, op 
bescherming van de democratie door het bestrijden van de resten van fas
cisme en het zuiveren van de maatschappij van de resten van de Duitse be
zetting, op radicale beëindiging van de koloniale overheersing in Indonesië, 
op medewerking van het land aan het versterken van de vredeskrachten. 
Noch in keuze, noch in samenstelling, noch in program kon de regering 
daarom volgens Wagenaar aanspraak maken op een vooruitstrevend ka
rakter. Deze regering was ook niet democratisch, "omdat geen democratische 
regering mogelijk is, waarin de communisten zijn buitengesloten. Een rege
ring, waarin mijn partij, die meer dan dertig procent van de bevolking van 
onze hoofdstad Amsterdam, het centrum van vooruitstrevend Nederland, 
vertegenwoordigt, geen zitting heeft, is noch democratisch, noch vooruit
strevend." De CPN zou tegenover deze regering opkomen voor de geestelij
ke en materiële belangen van het werkende volk en steun verlenen aan el
ke maatregel, "die in het belang is van ons volk en het herstel van ons 
land".10

Van de regeringsgezinde fracties sprak Van der Goes van Naters in het 
debat over de regeringsverklaring het eerst. Jhr. mr. Marinus van der Goes 
van Naters was op 21 december 1900 te Nijmegen geboren in een welgestel
de liberale en elitair-protestantse familie. Zijn vader was advocaat. Al jong 
was hij gewonnen voor het socialisme. De gebeurtenissen in november 1918 
hadden een diepe indruk op hem gemaakt. Van der Goes studeerde rechten 
in Leiden. Na zijn doctoraalexamen in 1923 werd hij advocaat en procureur 
in zijn geboortestad. Zijn voorkeur ging echter uit naar het publiekrecht. Uit
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deze belangstelling vloeide zijn dissertatie voort, die handelde over "Het 
staatsbeeld der sociaal-democratie" (1930), waarbij hij correcties aanbracht op 
de zin in de internationale: De staat verdrukt, de wet is logen. Van 1930 tot 
1940 was Van der Goes advocaat en adviseur van het NVV (leiding gevend 
aan bureaus voor arbeidsrecht in Limburg), vanuit Heerlen. In 1935 werd 
Van der Goes in het partijbestuur van de SDAP gekozen. In de partij had hij 
inmiddels naam gemaakt door zijn bijdrage aan het commissiewerk ten 
behoeve van een rapport over Nieuwe organen voor een maatschappelijke 
ordening naar democratisch-socialistisch model. In 1937 kwam Van der 
Goes voor de SDAP in de Tweede Kamer, waar hij tweede secretaris van de 
fractie werd onder Albarda. Hij was als beginnend Kamerlid belast met 
Justitiezaken. Na de bezetting kon Van der Goes verwachten, gezien zijn 
duidelijke stellingname vóór de inval van de Duitsers tegen het fascisme en 
nationaal-socialisme, niet lang op vrije voet te zullen blijven. In de korte 
tijdsspanne, die hem nog als vrij mens werd gegund, werd hij lid van de 
kersverse Nederlandse Unie, zo lang die de Nederlandse staatsinstellingen 
erkende en niet tornde aan de gelijkwaardigheid van alle Nederlanders. De 
teloorgang van de Unie behoefde hij niet meer mee te maken: in oktober 
1940 werd hij als Indische gijzelaar opgepakt en naar Buchenwald gebracht. 
De internering, tenslotte in de Brabantse gijzelaarskampen Haaren en Beek
vliet, zou vier jaren duren. In deze laatstgenoemde kampen speelde Van der 
Goes een belangrijke rol in de discussies over de na-oorlogse partijvorming. 
Van der Goes zocht naar een verbreding van de SDAP, die echter voor de 
oud-SDAP-ers herkenbaar moest blijven. In deze onvrijwillig in Brabant 
doorgebrachte tijd schreef hij het manuscript voor De leiding van den staat, 
dat na de oorlog zou verschijnen (Haarlem 1945). Dit werk, in de lijn van 
zijn belangstelling voor het publiekrecht zoals tot uiting gekomen in zijn 
proefschrift en zijn Socialistische staatsvernieuwing (Arnhem 1937), poogde 
wegen aan te geven om de volgens hem grote aanstormende maatschappe
lijke veranderingen in het land door middel van een herziening van het 
staatsbestel tot stand te brengen. Op delen van deze studie zal in hoofdstuk 
XV, Inleiding, nog nader worden ingegaan. Na de bevrijding, toen Drees - 
die Albarda vóór de oorlog was opgevolgd als fractievoorzitter van de SDAP 
in de Tweede Kamer - minister van Sociale Zaken was geworden, werd Van 
der Goes tot diens opvolger gekozen. Van der Goes zou deze functie voor de 
SDAP/PvdA-fractie slechts 6 jaar bekleden. Evenals Beel had Van der Goes 
een voorkeur om de politiek "wetenschappelijk" en vrij afstandelijk te be
drijven, waarbij de middelen werden afgemeten naar het doel. Hierin lag 
een reden voor de gemakkelijke overeenstemming die Beel met Van der 
Goes in 1946 bij de formatie kon bereiken. In de periode-Beel zou Van der 
Goes als fractievoorzitter zich onderscheiden door zijn specialismen, name
lijk het buitenlands beleid en de vormgeving van een nieuw staatsbestel, 
alsook het natuurbeheer. De parlementaire redevoeringen van Van der 
Goes zijn voor deze periode zeker vaak origineel en goed doordacht te noe
men, maar werden in de effecten geschaad door - een door hemzelf erkend 
euvel - een zekere pedanterie en eigengereidheid.
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In zijn fractie nam van der Goes een tamelijk geïsoleerde positie in, 
waarin hij enigszins overeenkwam met zijn katholieke tegenhanger Rom
me. Met de partijvoorzitter (Vorrink) had hij een moeizame relatie. Tever
geefs rekende Van der Goes erop dat de socialistische kabinetsleden met 
hem voeling zouden houden over het te voeren beleid. Drees, en in zijn ge
volg de andere PvdA-ministers, meende dat bij een gemengd kabinet een
zijdig vooroverleg over de in het kabinet te nemen beslissingen onjuist was, 
omdat een dergelijk vooroverleg dan ook met de andere regeringspartner(s) 
zou moeten worden gevoerd met alle politieke schermutselingen en vertra
gingen vandien. Slechts in speciale gevallen, waarbij principieel menings
verschil kon rijzen, is wel eens vooroverleg gepleegd met vertegenwoor
digers van regeringsgezinde fracties, nadat de ministerraad in dat voorne
men was gekend. Drees heeft deze methode in de periode-Beel onder meer 
toegepast aan de vooravond van de indiening van het belangrijke wetsont
werp inzake een noodvoorziening voor de ouden van dagen (zie hoofdstuk 
VI,par. Ill.b). Van der Goes moest derhalve ervaren dat de leiding van de 
staat nog niet zo was gestructureerd als hij in zijn gelijknamig geschrift had 
voorzien. Als politieke voorman in zijn partij had Van der Goes, alles 
bijeen genomen, een moeilijker rol te spelen dan Romme, die hetzij door 
zijn prestige en kunnen, hetzij door de partijreglementen veel meer zijn 
gang kon gaan. Toch slaagde Van der Goes er in in de periode-Beel, met de 
socialistische ministers en de partijleiding, een regeringscoalitie overeind te 
houden die door hem van de allergrootste betekenis werd geacht. Vooral 
inzake de Indische politiek heeft dit de nodige aanpassing aan de katholieke 
wensen vereist (motie-Romme-Van der Goes inzake het Akkoord van 
Linggadjati, december 1946; instemming met de eerste politiële actie, juli 
1947). Een van de naweeën van het Indonesische vraagstuk, de kwestie- 
Nieuw-Guinea, zou Van der Goes tenslotte noodlottig worden: de eigenzin
nige wijze waarop hij een uitweg voor dit probleem zocht bracht hem in 
conflict met zijn partij, waarop hij zich gedwongen zag zijn fractievoorzit- 
terschap op te geven (januari 1951). Hij bleef lid van de fractie van de PvdA 
in de Tweede Kamer tot 1967. Zijn grootste interesse gold voortaan Europa.11

In reactie op de regeringsverklaring van Beel kenschetste Van der Goes 
het optredende kabinet als een bevredigend resultaat van onbevredigende 
verkiezingen. Die verkiezingen achtte de PvdA-fractieleider onbevredigend 
voor zijn partij en voor de democratie. Dit laatste verklaarde Van der Goes 
vanuit de onduidelijkheid door de verkiezingen over de koers in de poli
tiek. Een uitspraak van de kiezers ten gunste van een radicale politiek, dat 
wilde zeggen ten gunste van de PvdA, was niet gedaan. "Een weinig scrupu
leuze verkiezingsactie heeft een bewind, dat in ongehoord moeilijke om
standigheden zijn taak is begonnen en heeft volvoerd, op dikwijls zeer on
redelijke wijze aangevallen en de onvolmaaktheden, die in een eerste jaar 
van wederopbouw en van puinruimen onvermijdelijk zijn, in het bijzon
der aan de Partij van de Arbeid aangewreven, ofschoon deze partij in par
lementaire zin toen nog niet eens verantwoordelijkheid voor dit kabinet 
droeg." Voor de PvdA was het dan ook een zaak van ernstig beraad geweest
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of men voort zou gaan met de politiek van herstel van vernieuwing of de 
oppositie zou kiezen. "Wij geloven niettemin, dat oppositie thans niet ver
antwoord is van onze zijde, uit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover dit 
land en tegenover het Koninkrijk." Zoals hij later bij de Algemene Politieke 
Beschouwingen op 13 november 1946 uiteenzette achtte de PvdA het haar 
roeping "constructief en creatief in te grijpen" in de na-oorlogse geestelijke 
en materiële malaise, maar dat kon als regeringspartij of in de oppositie. 
"Geen enkele partij blijft eeuwig in de regering", zo tekende Van der Goes 
daarbij aan. Op dat moment kon er echter goed socialistisch werk worden 
gedaan als regeringspartij, zodat het een ernstig plichtsverzuim zou zijn uit 
balorigheid over enkele aangelegenheden het werk aan anderen over te la
ten.

Van der Goes heeft in zijn bijdrage aan het debat over de regeringsverkla
ring medegedeeld wat bij de onderhandelingen met Beel van de kant van de 
PvdA voorop had gestaan: een parlementair kabinet dat zich zou inzetten 
voor geestelijke en materiële reconstructie van het land. Een nationaal ka
binet heeft Van der Goes een onmogelijkheid gevonden: sommige groepe
ringen als de ARP of de CPN hadden zich fel gedistantieerd van het beleid 
van het kabinet Schermerhorn-Drees, waarin geestverwanten van Van der 
Goes een belangrijke rol hadden gespeeld; samenwerking tussen democra
ten en niet-democraten (CPN) kon nooit vruchtbaar zijn; voor een goed 
werkende democratie was een krachtige oppositie van eminente waarde. 
Van der Goes sprak onomwonden zijn bewondering voor het werk van 
Beel bij deze formatie uit. Beel had jegens conservatieve groeperingen en 
jegens de PvdA een duidelijke positie bepaald. De formateur had volgens 
hem een historische taak op zich genomen en "het politieke leven in Ne
derland weer vlottend gemaakt". De twee grootste groeperingen van het 
land waren bij elkaar gebracht, zonder koehandel, teneinde een goed lands- 
beleid door te voeren. Natuurlijk was er het teleurstellende feit dat perso
nen als Schermerhorn en Logemann geen deel meer uitmaakten van het 
kabinet en dat Vos niet meer rechtstreeks bij het economisch beleid was be
trokken. "In de verdere persoonsbezetting is de gedachte van vernieuwing 
inderdaad in grote mate tot haar recht gekomen", zodat de daden van het 
kabinet met belangstelling werden afgewacht.12

De toenadering van de PvdA tot de KVP werd door Van der Goes nog on
derstreept in zijn korte reactie op de regeringsverklaring. Hij noemde de 
geestelijke beginselen in deze verklaring - ontleend aan de preambule van 
de Proeve - "zeer gelukkig geformuleerd". Het was hem gebleken dat het "in 
Nederland niet meer nodig is zich tot een negatieve neutraliteit te beper
ken". Dank zij de geestelijke samenstelling van de PvdA was dat gemakke
lijker "dan met de vroegere partijen, wier plaats zij inneemt, het geval was". 
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 15 november 1946 heeft Van 
der Goes wel duidelijk gemaakt dat de PvdA verwachtte dat de KVP van 
haar kant minder exclusief confessioneel zou zijn en het doorbraakkarakter 
van de PvdA in geestelijk opzicht zou respecteren. "De samenwerking tus
sen ons en de KVP zal hechter zijn, naarmate er een duidelijker onderschei-
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ding komt in die partij tussen de confessionele opvattingen harer leden per
soonlijk en haar politiek, die zegt, die van een niet-confessionele partij te 
zijn. Voor een fractie als die van de PvdA, die zelf drie rooms-katholieke le
den telt, naast verscheidene protestants-christelijke en anderen, zal de sa
menwerking voor een praktisch doel op minder moeilijkheden stuiten, 
naarmate de KVP zich minder een monopoliepositie voor een bepaald 
volksdeel toekent. Ik vertrouw dat de ontwikkeling nu na de oorlog zich in 
die richting beweegt."13

Van der Goes had, zoals bleek uit zijn commentaar op de regeringsver
klaring op 9 juli 1946, hoge verwachtingen van het tot stand gekomen kabi
net. Na enkele PvdA-wensen nog eens te hebben onderstreept - een natio
naal welvaartsplan, de ordeningsgedachte, socialisatie, actieve cultuurpoli
tiek, een vernieuwing van het buitenlands beleid in het kader van de V.N. 
en de noodzaak nieuwe vormen te vinden voor de banden met de overzee
se gebieden - kwam Van der Goes tot het uitspreken van voorwaardelijke 
steun aan het kabinet. Zolang het beleid van de regering in de geest van de 
regeringsverklaring werd gevoerd en naar de inhoud een uiting van ver
nieuwing zou zijn, zou de Kamerfractie van de PvdA het beleid steunen en 
het Nieuwe Bestand "tot wasdom helpen brengen". Naar aanleiding van 
opmerkingen in de Kamer over de strubbelingen binnen de coalitie, heeft 
Van der Goes op 15 november 1946 de houding van de Kamerfractie tegen
over het kabinet nader verklaard. "De regering", aldus Van der Goes, "is 
voor ons niet het doel van onze politiek. Dit doel is het dienen van het al
gemeen belang." De PvdA-fractie voelde zich derhalve "vrij" bij het uitoe
fenen van kritiek tegenover de regering, maar niet "vrij" tegenover de eigen 
verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Dat belang vorderde op dat 
moment een krachtige regering met een concreet constructief program op 
"de grondslag van diepere Nederlandse, maar ook boven het nationale uit
gaande, waarden".14 De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer meende 
dat op dat moment medewerking aan een dergelijke regering van nut kon 
zijn, waarbij Van der Goes de samenwerking met de KVP-fractie in de 
Tweede Kamer eerder wenste te zien in het licht van de gezamenlijke ver
antwoordelijkheid dan als uiting van parlementaire vriendschap. Blijkens 
de betogen van Van der Goes in juli en november 1946 was de rooms-rode 
coalitie een proef, die wellicht na verloop van tijd in een dergelijke vriend
schap kon overgaan. Zijn mislukte poging om die vriendschap door regel
matig overleg tussen de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer te 
bevorderen sloot hierop aan.

De nieuwe fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Kamer, Carl Paul 
Maria Romme (1896-1980) had een voorspoedige loopbaan achter de rug. 
Afkomstig uit de katholieke elite - zijn vader had het na functies in de rech
terlijke macht gebracht tot lid van Raad van State - ging hij in 1914 rechten 
in Amsterdam (GU) studeren, waar hij in 1921 op stellingen promoveerde. 
Hij werd advocaat en secretaris van de R.K. Werkgeversvereniging. In 1921 
kwam hij voor de RKSP in de Amsterdamse gemeenteraad, waar hij in 1925 
fractievoorzitter werd. Met de SDAP speelde Romme als aanvoerder van het
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niet-socialistische blok in deze raad zijn eerste machtsspelen en trok hij de 
aandacht als veelbelovend politicus. Daarnaast bleek hij grote belangstelling 
te hebben voor de theorie over de inrichting van de staat naar katholiek 
model, waarop hij in artikelen al jong zijn licht liet schijnen. Hij werd daar
op lector aan de R.K. Handelshogeschool in Tilburg in 1933, in 1935 omgezet 
in een buitengewoon hoogleraarschap in de sociale wetgeving en het staats- 
en administratief recht. Zijn publicaties uit deze tijd bepleitten een corpora
tieve maatschappijordening op christelijke grondslag als antwoord op de 
crisis in de politiek en de maatschappij. Na korte tijd deel te hebben uitge
maakt van de Tweede Kamer (1933) en de Eerste Kamer (enkele weken in 
1937) voor de RKSP, betrad hij het landelijke politieke podium als minister 
van Sociale Zaken in het 4e kabinet-Colijn (1937-1939), waarbij aan zijn lid
maatschap van de raad in Amsterdam en van de Staten van de provincie 
Noord-Holland (1935-1937) een (voorlopig) einde kwam. Als minister van 
Sociale Zaken heeft hij zich met name de hardnekkige werkloosheid, vooral 
de jeugdwerkloosheid, aangetrokken. Hij was er voorstander van dat de 
overheid op dit gebied actiever optrad, zoals bij de werkverschaffing en 
werkverruiming en bij de bestrijding van het verschijnsel van de gehuwde 
werkende vrouw. Om de spaarzin bij werklozen te bevorderen voerde hij 
een over heids toeslag (een kwartje) op elke uit een uitkering gespaard kwar
tje door een werkloze in. Voor zijn beleid kreeg Romme echter weinig fi
nanciële armslag, terwijl hij ook weinig politieke steun vanuit de coalitie 
kreeg voor zijn aanpak van de (jeugd-) werkloosheid via de overheid. Het 
kabinet sneuvelde door onenigheid over Rommes begroting. Romme keer
de terug naar zijn advocatenpraktijk en oefende enige commissariaten uit, 
waarvan er enkele na de oorlog zoals hiervoor vermeld (par. Ill.a) de aan
dacht hebben getrokken. Voor een korte tijd onder de oorlog was hij lid van 
het College van Rijksbemiddelaars (tot in 1942), was hij betrokken bij plan
nen voor de reorganisatie van de katholieke pers en bereidde hij de uitgave 
van De Volkskrant als dagblad voor. In de illegaliteit en het politieke over
leg in de bezettingstijd speelde Romme geen rol.

Romme, overtuigd van de noodzaak van het herstel van een vernieuwde 
katholieke partij waarvoor hij zelf met het Centrum voor Staatkundige 
Vorming de bodem legde, was voor de katholieke partij, die het verlies van 
enkele veelbelovende politici door de bezetting had te betreuren, de beste 
kandidaat om het voortouw te nemen. Weliswaar was zijn visie op de in
richting van de staat in corporatief-autoritaire zin niet verminderd - vide 
zijn Nieuwe grondwetsartikelen  (1945) - , maar zijn politieke ervaring, zijn 
engagement met het sociale vraagstuk en zijn kunde waren veel gewaar
deerde en in de katholieke politieke top in combinatie zeldzame kwaliteiten. 
In zijn functie als fractievoorzitter heeft Romme zich buitengewoon ont
plooid. Van hieruit heeft hij de centrale machtspositie van de KVP kunnen 
uitbuiten ten gunste van wat hij zag als katholieke politiek. Hij wist het spel 
zeer intelligent, zij het wat autoritair en afstandelijk, te spelen, al was zijn 
directe bemoeienis met het dagelijkse parlementaire werk - controle, me
dewetgeving - beperkt. In de periode-Beel heeft Romme de Algemene Po-

200



Par. IV. De nieuwe coalitie parlementair getoetst

litieke Beschouwingen en de kwestie-Indonesië gedaan. De rest - dat was 
toen zeer veel - werd door andere fractieleden gedaan, zoals Buitenlandse 
Zaken door Serrarens, Oorlog en Marine door Ruys de Beerenbrouck, Fi
nanciën door Teulings, Sociale Zaken door De Kort. Wellicht is de aandacht 
in historische beschouwingen over de naoorlogse periode iets te veel ge
vallen op Romme als al-weter, waar andere leden van de KVP-Kamerfractie 
voortreffelijk werk hebben geleverd en de katholieke politiek ook vorm 
hebben gegeven. Binnen de partij en in de landspolitiek was Romme in
derdaad onbetwist de verpersoonlijking van de KVP. Het wegvallen van 
zijn dominante persoonlijkheid door zijn onverwachte vertrek uit de Ka
mer in februari 1961 heeft de KVP dan ook zwaar getroffen. Romme heeft 
als politiek leider van de KVP getracht een beleid te voeren dat binnen de 
volkspartij de diverse beroepsgroepen en regio's verenigde en daarbuiten 
basis kon zijn voor een zo breed mogelijke samenwerking van alle demo
cratische politieke groeperingen. In de periode-Beel echter zou deze even- 
wichtspolitiek, gericht op het oplossen van de Indonesische kwestie, niet 
elke tegenstelling in het katholieke kamp kunnen overbruggen en moest 
Romme de afsplitsing van de groep-Welter gadeslaan (zie par. VII.a in dit 
hoofdstuk). Evenzo was het voornamelijk de Indonesische kwestie die in
1946 bij de kabinetsformatie verhinderde dat de zo zeer door Romme 
gewenste brede basis kon worden bereikt. Na het kabinet-Beel echter is die 
brede basis, waarvan de rooms-rode samenwerking steeds de kern zou uit
maken, wel bereikt. Gedurende tien jaar zou die brede basispolitiek de 
landspolitiek beheersen.15

In zijn vijf kwartier durende redevoering op 9 juli 1946 is Romme pas 
aan het slot ingegaan op het karakter en de samenstelling van het kabinet, 
namelijk de beperkte rooms-rode coalitie. Hij karakteriseerde het kabinet als 
vooruitstrevend in christelijke richting. De regeringsverklaring had immers 
gesteld dat "de bevordering van de geestelijke welvaart ten minste hand in 
hand moet gaan met de bevordering van de stoffelijke welvaart", waarbij de 
regering als zedelijke basis voor haar werkzaamheid de zedelijke beginselen 
van het Christendom had genomen. Romme begreep echter zeer goed dat 
"een sterke minderheid in het kabinet leeft uit andere dan christelijke over
tuiging, hetgeen uit de aard der zaak de moeilijkheid tot consequente aan
vaarding van wat het Christendom aan normen inhoudt, aanmerkelijk 
vergroot". Ondanks deze beperking had de KVP-fractie alle vertrouwen in 
de inhoud van het program en in het kabinet, dat een politiek zou voeren 
"naar het program van de formateur" en "in de geest waarin wij dat pro
gram hebben verstaan", hierin bevestigd door de regeringsverklaring. Rom
me betreurde het dat buiten de steun van de fracties van KVP en PvdA in de 
Tweede Kamer geen andere steun voor dit kabinet kon worden gevonden. 
Dat de CHU-fractie sedert 1929 van standpunt inzake de samenstelling van 
een kabinet op basis van programafspraken tussen formateur en Kamerfrac
ties was veranderd, "kan voor ons onmogelijk een verrassing worden ge
noemd". De argumentatie van Schouten, dat sommige groepen in de Kamer 
door de formateur als tweede garnituur zouden zijn behandeld, ontkende
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Romme: zulks zou alleen waar zijn, indien de formateur reeds formeel 
overeenstemming over zijn program met de grootste fracties had bereikt al
vorens met andere groeperingen te gaan praten. Aan de door Beel gevolgde 
formatiemethode kleefden volgens Romme zeker nadelen naast voordelen. 
De mogelijke inmenging van de partijraad van de PvdA in de standpuntbe
paling van de PvdA-Kamerfractie achtte hij een zaak die "buiten de ver
houding omgaat van de formateur tot de fractie van de Partij van de Ar
beid". Hoezeer Romme ook geporteerd was geweest voor een bredere for
matie, uit zijn Kamerrede bleek dat hij vond dat de uitsluiting van met na
me de protestants-christelijke groeperingen aan deze groeperingen zelf te 
wijten was en dat de argumenten van de woordvoerders van deze groepe
ringen in de Kamer hem in geen enkel opzicht overtuigd hadden.

Romme bracht de nodige nuanceringen aan bij de stelling van Beel dat 
een "Nieuw Bestand" was bereikt. "Voor zover deze uitlating slaat op het 
kabinet, verheugt ons deze uitdrukking, omdat zij duidt op de overtuiging 
van innerlijke kracht." Voor zover de uitdrukking zou slaan op de verhou
ding tussen de fracties, waarop het kabinet steunde, "lijkt ons voor dit ogen
blik die uitdrukking nog wat boud". Romme voelde er zeker niet voor om 
de beeldspraak (van Van der Goes) over te nemen, dat er sprake zou zijn 
van een verstandshuwelijk met betrekking tot het landsbeleid. De KVP- 
fractievoorzitter wees de Kamer er op dat katholieken ernstige bezwaren 
koesteren tegen echtscheiding. "Dit maakt het voor ons wel van overwe
gende bedenking, met welke politieke partner ook, in het huwelijksbeeld te 
treden, laat staan in een huwelijksboot te stappen." Hiermee kondigde 
Romme in wezen bij voorbaat zijn verzet aan tegen de suggestie van de 
kant van Van der Goes, kort na de totstandkoming van het kabinet-Beel 
tegenover Romme geformuleerd, om de fracties die het kabinet schraagden 
in nauw politiek overleg met elkaar te brengen. Aan de afloop van dit voor
stel is in dit hoofdstuk de volgende paragraaf gewijd. Romme somde wel de 
taken op, die de fracties, bij een parlementair kabinet betrokken, gezamen
lijk hadden te aanvaarden. In de eerste plaats hadden deze fracties mede te 
werken aan de nodige wetgeving ter uitvoering van het regeringsprogram; 
in de tweede plaats hadden zij toezicht te houden op de juiste uitvoering 
van dat program; in de derde plaats hadden zij te voorkomen dat deze uit
voering in gevaar zou worden gebracht door daarbuiten gelegen redenen. 
"Dit laatste vindt intussen zijn grens daar, waar deze voorkoming nog gro
tere schade zou toebrengen aan ’s lands belang dan gelegen ware in een niet 
realiseren van het program." Bij de volbrenging van deze drieledige taak 
hadden de fracties die achter het kabinet stonden, ook te maken met andere 
groepen in de Kamer. De KVP-fractie was tot samenwerking met vrijwel alle 
groepen bereid, op voorwaarde dat deze samenwerking met de gehele KVP- 
fractie ook door anderen werd verlangd. Van deze samenwerking sloot 
Romme bij voorbaat de communisten uit, "zowel wegens de door haar 
toegedane beginselen als wegens de communistische methoden". Romme 
zou in de periode-Beel nog menig maal zijn filippica's tegen de CPN richten. 
Op samenwerking met andere fracties werd niet door de KVP-fractie gespe-

202



Par. IV. De nieuwe coalitie parlementair getoetst

culeerd. Romme erkende met zoveel woorden dat de fracties van KVP en 
PvdA in de Kamer in een bijzondere onderlinge verhouding stonden van
wege de noodzakelijke steun aan het kabinet ter verwezenlijking van het 
program. Hij liet wel doorschemeren dat het succes van die samenwerking 
mede afhankelijk was van het inzicht bij de PvdA "in het bestaansrecht van 
haar partner als politieke figuur". In de kern waarschuwde Romme hiermee 
tegen de pretentie van de PvdA de ware vernieuwingsgezinde partij te zijn, 
die de doorbraak hoog in het vaandel had. Aan de andere kant zag hij alle 
mogelijkheden voor een goede sfeer van samenwerking aanwezig. "Wordt 
dit inderdaad verkregen, dan zal het kabinet-Beel eens in de parlementaire 
geschiedenis kunnen worden gerangschikt onder de parlementaire kabinet
ten in de volle zin des woords, omdat het bleek te steunen op een hechte 
samenwerking tussen de twee grootste groepen van het volk, een samen
werking, opgebouwd ter volbrenging van ... een vierjarenplan, welks ver
wezenlijking door beider kringen noodzakelijk werd geoordeeld in ’s lands 
belang.”16

In reactie op deze betogen heeft Beel zich verplicht gezien op 10 juli 1946 
enige opening van zaken te geven over de gevoerde onderhandelingen bij 
de formatie. Hij kantte zich sterk tegen de door Schouten in het geding ge
brachte stellingen tegen de parlementaire formatiemethode. Hij achtte het 
verwijt dat het opstellen van een program als basis van een regeringsbeleid 
zinloos was, vanwege de niet te voorziene problemen en ontwikkelingen in 
een kabinetsperiode, niet steekhoudend: zou men de redenering van 
Schouten volgen, dan was ook het opstellen van een verkiezingsprogram 
zinloos. "Indien de heer Schouten erkent, dat een parlementair kabinet als 
regel een sterk kabinet is en dat het wezen van een parlementair kabinet een 
voorafgaand overleg tegen de fracties, waarop het kabinet steunen zal, 
vraagt, dan kan de gevolgde methode bezwaarlijk afkeuring verdienen, te 
minder nu het betrof het vormen van een kabinet na een periode van zo
zeer abnormaal karakter en waarin het staatkundig leven een belangrijke 
evolutie heeft ondergaan." Van een verplaatsing van de verantwoordelijk
heid voor het regeringsbeleid naar de betrokken fracties was geen sprake. 
Schouten heeft hierop nader verklaard dat het hem niet te doen was om het 
parlementaire kabinet als zodanig - hij hield een dergelijk kabinet voor de 
normale verschijningsvorm -, maar om het door Beel zozeer als noodzaak 
omschreven overleg tussen formateur en Kamerfracties teneinde de moge
lijkheden van overeenstemming tussen een meerderheid in de volksverte
genwoordiging en een kabinet na te gaan. Schouten wilde nog wel eens zien 
of de door Beel aan zijn formatiemethode toegeschreven waarde in de prak
tijk zou blijken.

In het najaar van 1946 heeft Beel echter bij de Algemene Politieke Be
schouwingen in de Tweede Kamer voet bij stuk gehouden: een parlemen
tair kabinet was dan wel niet "de hoogste wijsheid", maar het was wel "de 
meest wenselijke oplossing met name onder de huidige omstandigheden, 
omdat een parlementair kabinet, steunend derhalve op een meerderheid in 
deze Kamer, voor de oplossing van de uitzonderlijk belangrijke vraagstuk-
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ken, waarvoor wij ons gesteld zien, praktisch een werkbasis biedt”. De 
speculaties van de kant van de oppositie over de verschillen van opvatting 
tussen de regeringspartners beschouwde Beel als zinloos. Die verschillen 
zouden namelijk niet tot gebrek aan eensgezindheid over de te voeren poli
tiek behoeven te leiden. "Het gaat er niet o m ,... , of al degenen, die in dit ka
binet of in één der fracties zitten, waar dit kabinet op steunt, op alle punten 
van wereldbeschouwing en staatkunde volkomen identiek denken; het gaat 
er om of zij allen eerlijk hun schouders willen zetten onder het werk, dat dit 
kabinet zich voorgenomen heeft in de komende jaren te volbrengen. Het 
gaat er om of zij allen in ernst haar program, waarmee deze regering voor de 
Kamer is getreden, onderschrijven." Op de wil de dingen, die men zich 
voorstelt gezamenlijk tot stand te brengen, kwam het aan, niet op de inci
dentele verschillen van inzicht. Beel betoogde dit aan de vooravond van de 
parafering van het Akkoord van Linggadjati in Nederlands-Indië, waarover 
in de boezem van het kabinet en binnen de regeringsgezinde Kamerfracties 
al het nodige te doen was geweest. Beel probeerde hier kennelijk de geesten 
de bezweren. De Indië-zaak zou het kabinet nog in 1947 voor een ware 
krachtproef stellen, die het wonderlijk genoeg overleefde.

Hoewel Beel zich op het standpunt stelde dat een parlementair kabinet de 
voorkeur verdiende boven een kabinet op zo breed mogelijke basis, heeft hij 
in zijn antwoord bij gelegenheid van de debatten over de regeringsverkla
ring getracht toch een brug te slaan naar het rechter deel van de oppositie. 
Hij heeft de niet sterk oppositionele verklaringen van Tilanus en Bierema 
zo uitgelegd, dat CHU en PvdV in de Kamer, voor zover dat het hun begin
selen in overeenstemming zou zijn te brengen, steun wilden geven aan het 
kabinetsbeleid. Zelfs de woorden van Schouten wenste Beel zo vriendelijk 
te interpreteren. Aldus konden toch de voordelen van een nationaal kabi
net, die deze groeperingen zozeer hadden voorgestaan, worden gepaard aan 
de kracht van een parlementair kabinet. Het was een wat boude stelling van 
Beel, die slechts bij Bierema zichtbaar in goede aarde viel. Deze distantieerde 
zich van de woorden van Schouten met betrekking tot de parlementaire 
formatiemethode, zoals gehanteerd door Beel, en onderstreepte dat een par
lementair kabinet nog niet een antithese tussen de verschillende groepen, al 
dan niet verbonden met het tot stand gekomen kabinet, behoefde te beteke
nen. Nadat Schouten nog eens lucht had gegeven aan zijn onvrede over de 
totstandkoming van juist dit kabinet, kreeg de protestants-christelijke soli
dariteit kennelijk weer Tilanus weer in haar greep. Deze verklaarde dat hij 
van de "synthetische rede” van de bewindsman, niet veel wijzer was ge
worden. Beel kon daar naar zijn zeggen ook niet veel meer aan doen.

De enige werkelijke anti-these, die Beel in zijn betogen in de Kamer 
schiep, was die ten opzichte van de CPN. Nader door Wagenaar daarnaar 
gevraagd, verklaarde Beel waarom hij de CPN niet bij de formatie had be
trokken. "In zoverre zij voor het gehele Nederlandse volk het goede wenst 
en speciaal voor de meer verdrukten in onze samenleving opkomt, vindt 
de communistische fractie het kabinet ook aan haar zijde, doch er is te veel 
wat onderscheidt en helaas ook scheidt." Het kwam er op neer dat de CPN
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niet de normen en waarden voorstond die volgens Beel leefden in de over
grote meerderheid van de bevolking en richtsnoer dienden te zijn bij het 
politiek handelen. Wagenaar heeft zich krachtig verzet tegen de wijze waar
op Beel de communisten voor overleg te licht had bevonden. Had het kabi
net daarmee te kennen willen geven dat "het onze kiezers niet nodig heeft 
bij het tot stand brengen van een verhoging van de productie; onze kiezers, 
een half miljoen mannen en vrouwen, vormende het meest actieve en 
meest arbeidzame gedeelte van het productieapparaat?" Werd hiermee niet 
ook een oordeel uitgesproken over regeringen in andere landen, waar wél 
communisten aan deelnamen? Beel heeft de kloof met de CPN in zijn reac
tie op de vragen van Wagenaar slechts bevestigd. Deze kloof zou in de jaren 
1946-1948 nog worden verbreed en verdiept, zoals beschreven zal worden in 
hoofdstuk IX, paragraaf VI.17

De Eerste Kamer over de form atie van het kabinet-Beel
Op 15 januari 1947 werden in de Eerste Kamer de Algemene Politieke Be

schouwingen gehouden. Dit was voor deze Kamer de eerste gelegenheid 
zich over de formatie van het rooms-rode kabinet-Beel uit te spreken. Dit 
kabinet had inmiddels al ruim een half jaar arbeid achter zich, in welke 
periode namens de Nederlandse regering in beginsel een politieke overeen
komst met de Republiek in Indië was gesloten. Bij de rechterzijde binnen en 
buiten de regeringspartijen had dit Akkoord de nodige verontwaardiging 
gewekt, zodat het oordeel in de senaat over de formatie niet los kon worden 
gezien van de beoordeling van de eerste regeringsdaden onder verantwoor
delijkheid van dit kabinet.

Zo hebben de beide woordvoerders van de regeringsgezinde fracties, zich 
wel bewust van de politieke context van dat moment, zich positiever uitge
laten over de kabinetssamenstelling dan zulks het geval was bij de collega's 
in de Tweede Kamer. Kerstens (KVP), de Indië-specialist, die geneigd was 
inzake de Oost een vergaande dekolonisatiepolitiek te willen steunen (voor 
zijn biografie, zie par. VlI.a), verving in dit debat fractievoorzitter Kropman. 
Verwacht werd immers dat de senaat, na het Linggadjati-debat in de Tweede 
Kamer in december 1946, grotendeels aandacht zou besteden aan de Indië- 
politiek. Met betrekking tot de formatie betreurde de KVP-woordvoerder dat 
de protestants-christelijke groep in het land geen medeverantwoordelijk
heid droeg voor een bij uitstek nationaal probleem als het Indische. Aan de 
andere kant was hij er van overtuigd dat de verschillen tussen de twee rege
ringspartners en de oppositie ter rechterzijde te groot waren om een bredere 
formatie hetzelfde hechte fundament te geven als de rooms-rode coalitie 
was gegeven. Gevormd was immers een sterk parlementair kabinet, hetgeen 
Kerstens een opluchting vond na het "kwakkelend compromissenbeleid 
door extra-parlementaire kabinetten, gelijk ons die uit het tijdvak van 1925 
tot 1939 zo goed bekend zijn". Kerstens riep bovendien in herinnering dat de 
confessionele samenwerking in de vooroorlogse tijd voor de katholieken op 
enkele punten weinig bevrediging had gebracht. De CHU bleef zich - ook in 
het najaar van 1946 (zie hoofdstuk II, par. IV.d) - verzetten tegen het gezant-
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schap bij het Vaticaan, terwijl ook de opheffing van de grondwettelijke be
perking op het houden van processies voor de oorlog met de coalitiegenoten 
onbespreekbaar was en op dat moment bij de socialistische regeringspartner 
niet op grote bezwaren stuitte (zie hoofdstuk XV, Inleiding). Bovendien was 
er voor de oorlog een kloof gegroeid tussen de katholieken enerzijds en de 
grote protestants-christelijke groeperingen anderzijds over de financieel- 
economische politiek van de kabinetten-Colijn. Begrijpelijk dat Kerstens de 
gevonden coalitie toejuichte, het program stevig, voortvarend en vooruit
strevend noemde en de aanpak van de problemen door het kabinet als 
moedig kwalificeerde. De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, 
M.A. Reinalda, die korte tijd later zou worden benoemd tot Commissaris 
van de Koningin in de provincie Utrecht (zie hoofdstuk IX, par. I.b), sloot 
zich bij het betoog van Kerstens aan en vatte zijn standpunt, mede om on
gerustheid over de invloed van het socialisme op het beleid bij de rechtse 
oppositie weg te nemen, aldus samen: "Dat wij als socialistisch-democra- 
tische partij bereid zijn, mede de verantwoordelijkheid te dragen voor de 
ontwikkeling van de zaken in ons land en dat wij in die geest in dit kabinet 
zitting hebben genomen, niet om in de staat socialistische politiek te kun
nen doorvoeren, maar wel om stimulerend te kunnen werken in de rich
ting, waarin grote delen van de wereld gaan, een ontwikkeling die - dit is 
mijn innige overtuiging - sneller gaat, naarmate er klaarder inzicht over 
deze vraagstukken bij ons volk doordringt."18

"Dat de staatkundige partijen, welke uiteindelijk niet in de vorming van 
het kabinet deel hadden, van haar teleurstelling daarover willen doen blij
ken", zoals de regering in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer 
had geschreven, was te verwachten.19 De ARP en de CHU hadden welhaast 
ononderbroken sedert het begin van de eeuw een belangrijk aandeel gehad 
in de arbeid van opvolgende ministeries, terwijl ook de liberalen - in allerlei 
vorm - in menig kabinet in diezelfde periode waren vertegenwoordigd, in 
persoon of naar de geest zoals Kerstens betoogde. De radicale verandering na 
de oorlog was bij deze groeperingen derhalve hard aangekomen. De bezwa
ren tegen het kabinet werden van de kant van de oppositie in den brede 
ontwikkeld in het betoog van ARP-fractievoorzitter prof.mr. Anne Anema 
(1872-1966), dat werd uitgesproken door AR-fractiegenoot en VU-collega 
prof.dr. R.H. Woltjer. Anema was hoogleraar burgerlijk recht (later aange
vuld met de leeropdrachten staatsrecht en volkenrecht) vanaf 1904 (tot in
1945). In 1921 was hij voor de ARP in de Eerste Kamer gekomen, waarvan 
hij 39 jaar deel zou uitmaken. De jurist en classicus Anema was een groot 
redenaar, een kleurrijk en eigenzinnig (ook godsdienstig) persoon, die grote 
invloed heeft uitgeoefend op de koers van de ARP. Hij verketterde dan wel 
na de oorlog het volgens hem door de socialisten ten kwade beïnvloede 
overheidsbeleid, toch zou hij in 1951 in dezelfde senaat in een redevoering 
de blokkades op de toetreding van de anti's tot een brede-basis-kabinet met 
socialisten proberen weg te nemen.20

Volgens Anema was het kabinet allereerst niet in overeenstemming met 
de uitslag der verkiezingen. Anders dan het kabinet Schermerhorn-Drees
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volgens hem bij de "toepassing van een verlichte neo-socialistische despo- 
tie" had beoogd, namelijk een totale herschikking van het politieke veld in 
Nederland door de verkiezingen zoveel mogelijk uit te stellen, bleek de 
volksgeest minder veranderd en kneedbaar dan men zich had voorgesteld. 
De verkiezingen hadden een radicale streep gehaald door de politieke wens
dromen van het vorige kabinet. "De anti-parlementaire neigingen van het 
kabinet werden met onmiskenbare duidelijkheid en kracht teruggewezen." 
De doorbraak was mislukt. Het had voor de hand gelegen, aldus Anema, dat 
het vorige kabinet met pak en zak was verdwenen en een leidend politicus 
daarbuiten zou zijn aangewezen om een ministerie te vormen. Een der 
vooraanstaande figuren uit het electoraal gediskwalificeerde kabinet had 
echter de opdracht tot het formeren van een kabinet aanvaard en had bo
vendien in zijn kabinet niet minder dan zes ministers uit het oude kabinet 
overgenomen. Terwijl de verkiezingen derhalve hadden gevraagd om een 
geheel nieuw en wezenlijk anders georiënteerd kabinet, was er op zijn best 
een halve vernieuwing gekomen die de regeerkracht van het nieuwe kabi
net moest ondermijnen.

Een tweede bezwaar van Anema gold de smalle basis van het kabinet. Een 
poging tot het bereiken van een nationaal kabinet was niet gedaan. De for
mateur had immers blijk gegeven van zijn voorkeur een parlementair ka
binet in het veld te brengen. Volgens Anema had de formateur hierbij on
der invloed gestaan van monistische staatsrechtelijke opvattingen, ontleend 
aan het Engelse constitutionele model. Het Nederlandse staatsrecht en de 
Nederlandse politiek gaan echter naar de mening van Anema uit van een 
dualistisch beginsel, derhalve de scherpe onderscheiding tussen regering en 
volksvertegenwoordiging, elk met eigen recht, functie en verantwoorde
lijkheid. In Nederland had volgens het AR-Eerste Kamerlid de parlemen
taire methode na 1918 veel crises opgeleverd. Deze methode was dan ook na 
1925 onbruikbaar gebleken. De bewering dat het kabinet-Beel aldus een ste
vige grondslag was geboden bestreed Anema aan de hand van de inmiddels 
gebleken onenigheid in het regeringskamp in het parlement bij tal van 
gelegenheden. Een derde bezwaar van Anema gold de hantering van het 
onderscheid tussen vooruitstrevende of conservatieve partijen bij het sa
menstellen van het kabinet. Hoewel de regering zelf inmiddels met nadruk 
had ontkend dat de regeringspartijen het monopolie van de sociale 
vooruitstrevendheid claimden, wenste Anema hier toch een kanttekening 
bij te maken. Volgens hem wilde niemand terug naar de toestand van vóór 
de oorlog. De vraag was alleen maar: staatsactiviteit of maatschappelijk ini
tiatief. Vandaar kwam Anema tot het laatste en zwaarste bezwaar tegen het 
kabinet: "Dit kabinet kent aan de staat een plaats en een taak toe in het 
volksleven, die hem niet toekomen en dat volksleven zelf bedreigen met 
hoogst ernstige gevaren." De drijvende kracht hierachter was de PvdA. De 
katholieke ministers waren nog wel een remmende kracht. "Maar om dit 
kabinet overeind te houden, zullen deze ministers zich in alle mogelijke 
bochten moeten wringen om, zover maar even doenlijk is, met hun socia
listische ambtgenoten mede te gaan." Dit alles overziende en de oppositierol
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overwegende meende Anema dat het kabinet had te rekenen "op ons 
krachtig verzet, waar zijn voorstellen en maatregelen op principiële of 
praktisch overwegende gronden voor ons onaanvaardbaar zijn; het kan op 
onze steun en medewerking vertrouwen in alle andere gevallen, ook in die, 
waarin zijn eigen politieke geestverwanten hun steun zouden onttrekken". 
Anema erkende dat het kabinet voor een ontzaglijke taak stond, maar hij 
liet ook weten dat de Indische politiek de ARP zo hoog zat dat de gouverne
mentele inslag in het politieke temperament van deze groepering wel eens 
in het gedrang kon komen.21

Geen van de andere fractieleiders van de oppositionele fracties in de se
naat heeft dit betoog van Anema in opbouw en in kracht ook maar kunnen 
en willen benaderen. Mr.dr. G. Kolff, oud-kantonrechter en voorzitter van 
een waterschap, lid van de senaat voor de CHU sedert 1935, constateerde als 
Anema dat de doorbraak van de oude scheidslijnen op het Nederlandse po
litieke erf was uitgebleven. Hij had grote twijfels over het samengaan van 
zoveel heterogene componenten in de PvdA, een twijfel die een jaar later in 
de uittocht van een deel van de opgenomen vrijzinnig-democraten werd 
bevestigd (zie par. VlI.b). Evenals Anema achtte Kolff Beel niet de aangewe
zen man als formateur en de samenstelling van het kabinet een miskenning 
van de uitslag van de verkiezingen. "Wij zijn van oordeel, dat aldus een 
grote fout werd gemaakt, welke al bezig is zich te wreken." De KVP was vol
gens hem gezwicht voor de eisen van de PvdA. Ondanks deze bezwaren zei 
Kolff echter toe het kabinet "voor zover in ons vermogen" te zullen steu
nen en onbevangen de regeringsvoorstellen te zullen beoordelen.22

Mr. A.N. Molenaar (1888-1958) - oud-secretaris van enkele werkgeversor
ganisaties, onder de oorlog betrokken bij de oprichting van de Stichting van 
de Arbeid en bekend als kenner van het arbeidsrecht (sedert 1 januari 1946 
was hij buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht aan de RU te Leiden; van 
1951-1958 zou hij gewoon hoogleraar in dit vak zijn), voorzitter van de drie
hoofdige fractie van de PvdV in de senaat - was nog pas sedert 23 juli 1946 
lid van deze Kamer. Anders dan Anema en Kolff had Molenaar kennelijk 
weinig zin om lang te gaan wrokken over de gemiste kans voor de PvdV 
om bij de regeringsverantwoordelijkheid te worden betrokken. Hij had lie
ver een nationaal kabinet gezien, dat met name bij het Indische beleid van 
nut had kunnen zijn. Afstand nemend van het klassieke liberalisme, vroeg 
hij zich af waar dan wel de grote verschillen tussen zijn partij en de rege
ringscoalitie scholen die de partij van regeringsdeelname uitsloten. Op so
ciaal-economisch terrein achtte hij de verschillen in ieder geval niet groot. 
De kwestie-Indië ontweek hij in zijn betoog. Vandaar dat hij aankondigde 
dat de PvdV-fractie het kabinet, "waarvan wij verschillende leden met ge
noegen hebben zien optreden”, te zullen steunen, "ook zonder aan de rege
ring deel te nemen". Samenwerking met anderen bleef immers hoog in het 
vaandel van de PvdV staan. "Alleen als de oude Marxistische Adam om de 
hoek komt kijken, zal het moeilijk worden ons in de rij achter de betrokken 
minister mee te krijgen." Molenaar wist dat die Adam door de katholieken 
wel in toom werd gehouden. Voor A.J. Koejemans (CPN), oud-redacteur
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van Het Volksdagblad en sedert 1943 hoofdredacteur van de illegale en ver
volgens legale De Waarheid (tot begin 1948), was juist het verdwijnen van 
die oude Adam reden een reeks van kwalen in de Nederlandse maatschap
pij op te sommen om de PvdA op te roepen "deze onvruchtbare coalitie te 
verbreken en samen te gaan met de werkelijke constructieve en democrati
sche groeperingen in den lande". Raakte het land immers niet steeds meer 
in de greep van de V.S., die uit waren op wereldoverheersing, was de poli
tiek van de regering niet gericht op het herstel van de macht van de trusts 
en monopolies, werden de noodzakelijke levensbehoeften van het volk niet 
opgeofferd aan de wensen van het militaire apparaat, was het gevaar voor 
een afglijden in een koloniale oorlog niet gegroeid door de aarzeling om 
met de Republiek in Indonesië snel tot overeenstemming te komen, werden 
de voordelen van de gestegen productie niet slechts door weinigen geplukt, 
waardoor "de rijken nog rijker, de armen armer" werden? Had de forma
teur, door de CPN uit te sluiten van het formatieoverleg, niet het bewijs ge
leverd van een vruchteloze anti-communistische politiek en van een 
nauwe verbondenheid met de reactionaire krachten in het land? 23

Beel heeft zijn formatie tegenover de senaat verdedigd. Hij was als for
mateur niet opgetreden als lid van het voormalig kabinet, maar als lid van 
de partij die de overwinning had behaald. Hij had al te kennen gegeven dit 
niet in strijd te achten met zijn vroegere lidmaatschap van de Nederlandse 
Volksbeweging, die hij had verlaten toen de partijen zich weer groepeerden. 
Ook andere leden van het vorige kabinet hadden zich van de NVB op dat 
moment gedistantieerd. Een uitspraak van de kiezers ten gunste van het 
herstel van de oude politieke scheidslijnen legde derhalve niet alle leden 
van het vorige kabinet de ban op niet weer in een volgend ministerie op te 
treden. De formatiemethode zelf verdedigde Beel met het argument dat hij 
een parlementair kabinet een "goed gebruik" noemde. Maar toen Molenaar 
aan Beel vroeg of hij bij een volgende gelegenheid als formateur diezelfde 
methode zou toepassen, antwoordde de premier dat zulks van de concrete 
omstandigheden zou afhangen. Beel ontkende dat de PvdA de vorming van 
een rooms-rode coalitie had opgelegd. Weliswaar had de fractievoorzitter 
van de PvdA bezwaren ingebracht tegen een verbreding van de basis van 
het kabinet, maar het was Beel zelf geweest die aan de hand van overleg 
over het program met andere in aanmerking komende partners tot de con
clusie was gekomen dat een bredere basis de formateur voor grotere moei
lijkheden zou plaatsen. Een program, dat in goede samenwerking en met 
waardering voor ieders eigen inzicht in een prettige sfeer was opgesteld, 
moest het mogelijk maken na een periode van belangrijke staatkundige 
evolutie en de abnormale omstandigheden van de bezettingstijd sedert de 
vorige kabinetsformatie aan het werk te kunnen gaan. "Ik heb er geen spijt 
van gehad." Er was geen sprake van enig overwicht van de ene partij op de 
andere bij het opstellen en uitvoeren van het program, noch kon worden 
volgehouden dat door het opstellen van een regeerakkoord in overleg met 
voorzitters van bepaalde fracties in de Kamer de eigen verantwoordelijk
heid van de regering werd aangetast. Van bindende afspraken bij het tot
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Stand komen van het kabinet met de fracties, waarop het kabinet beoogde te 
steunen, was geen sprake. "Beide fracties hebben in dit opzicht uiteraard 
haar vrijheid behouden." "Zij zijn bereid op de basis van het program dit 
kabinet te steunen, maar ik geloof niet, dat men daaruit mag afleiden, dat 
beide partijen zonder meer zullen accepteren al wat het kabinet naar voren 
zal brengen", aldus Beel. Er was immers altijd nog een verschil tussen een 
program en de uitwerking daarvan.24

Twee fracties werden door Beel zeer concreet aangesproken. Het aanbod 
tot steun door de PvdV-fractie in de senaat, vanuit Molenaars constatering 
dat de verschillen tussen de PvdV en het regeringsprogram, zoals bekend 
gemaakt in de regeringsverklaring en Troonrede-1946, niet zo groot waren, 
werd door Beel toegejuicht: hij hoopte dat de regeringsvoorstellen op 
sociaal-economisch gebied de steun van de PvdV zouden krijgen. Beel wist 
dat er op dit terrein nogal wat controversieels in het vat zat. De liberalen 
moesten maar bewijzen hoe ver zij afstonden van het klassieke liberalisme 
van vóór de oorlog en gereed waren voor medeverantwoordelijkheid voor 
een nieuw beleid. Niet alleen bij de Indië-politiek (tot aan de herziening van 
de Grondwet in eerste lezing, toen door een compromistekst het perspectief 
op regeringsverantwoordelijkheid voor VVD en CHU kon worden geo
pend), maar ook op financieel gebied zouden de liberalen, met name Mole
naar zelf, het regeringsbeleid echter bestrijden. Molenaar zou zich tegen de 
Heffing Ineens uitspreken, waar de collega's uit de Tweede Kamer het be
treffende wetsontwerp hadden gesteund (hoofdstuk IV, par. Il.l.b). De libe
rale fracties in de Kamers zouden de wetsontwerpen tot nationalisatie van 
De Nederlandsche Bank en tot herziening van de Bankwet verwerpen. Het 
sociale beleid van Drees daarentegen zou van liberale zijde geen tegenkan
ting ondervinden, integendeel (zie hoofdstuk VI, par. I). Ook de CHU ver
toonde dit beeld bij de beoordeling van het beleid van het kabinet-Beel, al 
had de CHU wat meer begrip voor het beleid van de oud-CHU-er Lieftinck. 
Beide groeperingen zouden in een volgend kabinet met socialisten en ka
tholieken medeverantwoordelijkheid voor het beleid gaan dragen. Naar de 
CPN toe had Beel al in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer zijn 
verschil van inzicht met de CPN geëtaleerd. In het algemeen koppelde hij 
daar de waarschuwing aan dat de wens naar een onmiddellijke verbetering 
van het levensniveau zoals de CPN die uitdroeg diende te worden inge
toomd. "Een ongebreideld toegeven aan de overigens begrijpelijke drang 
naar een hoger inkomen" zou het land economisch naar de ondergang lei
den. Inzake Indië plaatste Beel zich op de goed Hollandse zegswijze dat de 
kosten voor de baat uit gaan. De verantwoordelijkheid van Nederland voor 
het Indonesische volk legde het land inderdaad zware militaire verplichtin
gen op, teneinde beide landen "voor de gevaren van de na-oorlogse baaierd 
te beveiligen en duurzame banden in stand te houden, waaraan stellig op 
den duur voor beide volken grote economische voordelen zullen zijn ver
bonden".25
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b. Het regeringsbeleid, algemeen politiek beschouwd in de Kamers
De discussie in het parlement over de formatie in 1946 had duidelijke lij

nen getrokken. De oppositie toonde zich over de gevolgde formatiemethode 
en -uitkomst ontevreden. Vanzelfsprekend klonk dit door in de Algemene 
Politieke Beschouwingen bij gelegenheid van de behandeling van de begro
tingen voor (1946 en) 1947 en 1948. De meeste aspecten van het beleid, zoals 
dat in grote lijnen bij deze Beschouwingen in de Kamers ter discussie stond, 
zijn in dit boek elders ondergebracht (hetzij voor enkele onderwerpen in de 
voorgaande paragraaf, sub b, hetzij in de hiernavolgende hoofdstukken). 
Hier zal worden volstaan met een korte schets van de sfeer van deze debat
ten aan de hand van de meest cruciale thema's in de periode-Beel, Indië en 
de verhouding staat en maatschappij in algemene en bijzondere zin (natio
nalisatie, socialisatie).

Vanzelfsprekend vormde het Indië-beleid de scherpste steen des aanstoots 
voor de oppositie in deze periode en het punt van meeste zorg voor de coa
litie. In hoofdstuk XIV.B zal de parlementaire geschiedenis van de Indone
sische kwestie worden beschreven. Zeker in het najaar van 1946 was het 
Indië-beleid echter ook weer niet het enige punt van zorg in de Kamers. Te 
denken valt aan de kwestie-Duitsland (grenscorrecties en economische 
claims) waarover eind oktober 1946 in besloten zitting door de Staten-Gene- 
raal werd gesproken, aan het wetsontwerp inzake een vermogensheffing in
eens dat op 26 oktober 1946 bij de Tweede Kamer was ingediend, aan de ef
fecten van de afkondiging van de loon- en prijsstop van 4 oktober 1946. Een 
jaar later speelden de debatten in de Kamers over het algemeen regeringsbe
leid zich af tegen de achtergrond van de snel verslechterende internationale 
situatie, van de hoge verwachtingen inzake mogelijke Amerikaanse hulp 
(Marshall-hulp), van de slechte vooruitzichten voor de staatskas en de Ne
derlandse economie door onvoldoende bezuinigingsvoorstellen en devie
zen en van geleidelijk oplopende sociale spanningen ten gevolge van de 
problemen met de uitvoering van de loon- en prijsstop-1946 ten plattelande 
en bij de werknemers in de overige sectoren. Beide keren spraken de leden 
van de Tweede Kamer over het Indië-beleid op momenten dat werd uitge
zien naar de resultaten van het overleg dat met de Republiek werd gevoerd 
(Linggadjati; Renville). Beide keren smaakte de Eerste Kamer het genoegen 
de resultaten van dit overleg te kunnen afwachten alvorens de Algemene 
Politieke Beschouwingen te houden.

Dat Schouten, Tilanus en de liberale specialist voor het overzees beleid 
Vonk hun afkeuring uitspraken bij de Kamerdebatten in november 1946 
over het Indië-beleid lag voor de hand. Volgens deze sprekers was de rege
ring te ver gegaan door het op gang brengen van overleg met de Republiek 
Indonesia via de uitgezonden Commissie-Generaal onder voorzitterschap 
van de bij de rechterzijde vermaledijde oud-premier Schermerhorn. Dat 
met Soekarno, de leider van deze Republiek, werd gesproken wekte bij deze 
groep weerzin. Het kwam er op neer dat men de zelfstandigheid voor in
wendige aangelegenheden aan Indië wenste toe te staan, mits onder hand-
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having van het gezag en in overeenstemming met de Nederlandse consti
tutie. De inmiddels bekend geworden constructie die in de onderhandelin
gen tussen CG en Republiek was overeengekomen - de Verenigde Staten 
van Indonesië verenigd met het Koninkrijk (Nederland en de West) in een 
Unie - vermoordde volgens Schouten het Koninkrijk. Nederlands-Indië 
zou aldus worden losgemaakt van het moederland. Beel ging uitvoerig in 
op de betogen van de rechterzijde, die de regering van pacteren met de 
revolutie beschuldigde. "Het is immers iets anders, of men als nationale re
gering een revolutie keert, welke opsteekt tegen het gezag, dat men normaal 
in handen heeft, of dat men als in ons geval na een eeuwenlange, zij het 
aflopende, koloniale verhouding, gevolgd door een jarenlange vijandelijke 
bezetting, terugkeert, te midden van een geallieerde expeditie en aanvanke
lijk zonder eigen machtsmiddelen, en wordt opgewacht door wie op de 
puinhopen van de oude verhouding al een eigen staatsverband hebben ge
sticht en niet hebben willen wachten tot men zelf gereed was en dan na een 
lange procedure van staatsrechtelijke hervormingen hun zelfstandigheid te 
schenken."26 Werd de houding van Schouten niet soms bepaald door diens 
oppositierol, waardoor hij onvoldoende invloed op het beleid kon uitoefe
nen, aldus vroeg Beel zich af. Romme was bereid de regering te steunen in 
het Indië-beleid, maar liet wel doorschemeren dat de constructie van het 
nieuwe staatsverband, zoals in Indië uitgedacht, en de positie van de Repu
bliek bij hem veel vraagtekens opriepen. De KVP-fractieleider wenste uit 
ideële en zakelijke motieven vast te houden aan een constructie van duur
zame verbondenheid van gelijkwaardige delen, waarbij binnen de Indone
sische gemeenschap de belangen van de verschillende delen en volken tot 
hun recht moesten kunnen komen (federatieve structuur van Republiek en 
andere gewesten, die op de conferentie van Malino in 1946 in een aldus be
oogd staatsverband met Nederland wilden samenwerken). Bij deze Be
schouwingen in november 1946 in de Tweede Kamer was alleen Van der 
Goes vol lof voor het optreden van de CG in Indië, dat uitzicht leek te bie
den voor duurzame nieuwe verhoudingen tussen Nederland en de over
zeese gebieden. Als de politiek van Schouten en anderen was gerealiseerd 
zou, "na een ellendige koloniale oorlog, na onlusten hier en ginds, na een 
staatsbankroet, na rechtstreekse interventie van vreemde mogendheden, 
deze band voorgoed verloren zijn gegaan". Schouten vond dit het stand
punt van de revolutionairen: "Extremer kan het zelfs niet!" Daarentegen 
had De Groot (CPN), wiens fractie de uitzending van de CG had onder
steund, het vermoeden dat de gang van zaken wel eens helemaal mis kon 
lopen en een koloniaal conflict op handen was.27 De CPN-Tweede Kamer
fractie had tevergeefs bij gelegenheid van de interpellatie-Wagenaar (CPN) 
over de incidenten in Amsterdam bij de inscheping van het eerste grote 
contingent dienstplichtigen met bestemming Indië (25 september 1946) en 
van de behandeling in tweede lezing van de herziening van de Grondwet 
met betrekking tot de uitzending van dienstplichtigen overzee (30 oktober
1946) geprotesteerd tegen de opbouw van de Expeditionaire Macht. De CPN 
vreesde dat deze opbouw, voor rust en orde bedoeld, de sfeer ongunstig zou
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beïnvloeden en een koloniale oorlog onafwendbaar zou maken. De Eerste 
Kamer zag kennelijk geen reden na de uitspraak van een meerderheid van 
(bijna alle) katholieken, socialisten en communisten ten gunste van het 
regeringsbeleid (Akkoord van Linggadjati), zij het met inachtneming van 
toelichting (door CG) op en regeringsverklaringen over dit Akkoord (motie- 
Romme-Van der Goes), de Algemene Politieke Beschouwingen te gebruiken 
voor dit onderwerp.

Een jaar later stond de Indië-zaak nog steeds bovenaan de lijst bij de Alge
mene Politieke Beschouwingen. Een woelig jaar was verstreken. Op 25 
maart 1947 was "Linggadjati" door beide partijen getekend, zonder dat het 
Nederland gelukt was de tegenpartij te binden aan de eigen interpretatie. 
Regeringsverklaringen volgden, over de definitieve ondertekening van het 
Akkoord (21 maart 1947) en over de uitwerking ervan en de inzet van mili
taire middelen om het Akkoord met de Republiek te doen naleven (resp. 10 
en 23 juli 1947). De militaire actie (20/21 juli - 4 augustus 1947) werd gestaakt 
op verzoek van de Veiligheidsraaad van de V.N., die wist te bewerkstelligen 
dat een Commissie van Goede Diensten werd ingesteld om in het conflict te 
bemiddelen. Op 23 september 1947 legde Beel een verklaring af over de ont
wikkelingen inzake Indië. Politiek-parlementair had de eerste politiële actie 
diepe voren getrokken. De ontwikkelingen hadden het rechterdeel van de 
oppositie en de ongeduldig geworden KVP onder Romme wel bevredigd, de 
CPN echter zag haar visie op de fatale gang van zaken bevestigd en voelde 
zich daarom verplicht fel stelling te nemen tegenover het regeringsbeleid. 
Het moment van deze aanval van de CPN op dat beleid viel samen met en
kele internationale ontwikkelingen zoals de toegenomen spanning tussen 
Oost en West (Trumandoctrine; geschillen over de kwestie-Duitsland en het 
M arshall-initiatief), die de nationale politieke verhoudingen niet onge
moeid zouden laten. De communisten werden geïsoleerd, met name door 
de PvdA die door het optreden in Indonesië in verlegenheid was gebracht. 
Het uit Indonesië afkomstige PvdA-Tweede Kamerlid Palar had uit protest 
zijn mandaat opgegeven. De PvdA had aan haar kiezers veel uit te leggen, 
ook al was de politiële actie volgens de PvdA-politici noodzakelijk geweest 
om het Akkoord van Linggadjati te redden en erger te voorkomen. Vrees 
voor een breuk in de coalitie en Amerikaanse druk weerhielden het kabinet 
om de politiële actie door te zetten (eind augustus 1947), maar de onvol
tooide actie was al erg genoeg. Toen bekend werd dat de regering een partiële 
herziening van de Grondwet op korte termijn wenste door te voeren om de 
nieuwe structuur voor het Rijk te kunnen invoeren, aldus haar goede be
doelingen in buiten- en binnenland te tonen en de oppositie - binnen en 
buiten het parlement en de partijen - de wind uit de zeilen te nemen, werd 
de strijd van de PvdA tegen de communisten met kracht opgevoerd (zie 
daarover hoofdstuk IX, par. VI.a). De communisten isoleerden overigens 
door hun optreden in- en extern ook zichzelf, zodat in de loop van het par
lementaire jaar 1947-1948 een eenheidsfront tegen de CPN in het geweer kon 
worden gebracht (zie daarover ook hoofdstuk II, par. II.e; hoofdstuk III, par.
I.c). Tegen deze achtergrond groeiden het gematigd deel van de oppositie (li-
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beralen, CHU) en de regeringscoalitie inzake de oplossing van het Indië- 
probleem op basis van de beginselen van "Linggadjati" naar elkaar toe, het
geen tot uiting zou komen in de aanbevelingen van de commissie tot her
ziening van de Grondwet en de behandeling van het wetsontwerp tot her
ziening van de Grondwet ten behoeve van een nieuwe rechtsorde (hoofd
stuk XV, par. a).

De debatten in de Kamers over het Indië-beleid bij gelegenheid van de 
Algemene Politieke Beschouwingen in 1947-1948 weerspiegelden de ont
wikkelingen in de Indonesische kwestie en de daaruit voortvloeiende par
tijpolitieke verhoudingen. De KVP werd in 1947 geconfronteerd met een 
dissidente stroming ter rechterzijde, die de ontevredenheid over het Indië- 
beleid en de samenwerking met de socialisten stem gaf (comité-Welter); de 
PvdA verloor een groep voormalige vrijzinnig-democraten door het Indië- 
beleid en de financieel-economische politiek (groep-Oud), die met de PvdV 
zou opgaan in een nieuwe liberale formatie (zie par. VII in dit hoofdstuk), 
en stond onder druk van de linkervleugel. In wezen bleven de kemphanen 
ter uiterst linker- en rechterzijde, Schouten (ARP) en Wagenaar (CPN), het 
beleid om uiteenlopende motieven volledig verwerpen. De CHU en de libe
ralen bewogen zich naar het middenveld. Korthals (PvdV) wees niet voor 
niets op de noodzaak de grondwetsherziening in tweede lezing aan een ge
kwalificeerde meerderheid te helpen. Er moest derhalve een bredere basis 
voor het kabinetsbeleid worden gevonden. Beel schetste in de Tweede Ka
mer in antwoord aan Schouten een optimistisch beeld van de resultaten 
van de militaire actie: de benauwenis van de Nederlandse enclaves was op
geheven, de voedselvoorziening van deze enclaves was verbeterd; de eco
nomische reconstructie kon ter hand worden genomen; het beginselpro
gram van "Linggadjati" kon voor een groter gebied worden doorgevoerd en 
meer nationalisten in Indonesië zouden bereid zijn mee te werken aan de 
verwezenlijking van het Akkoord van Linggadjati. Terecht had volgens 
hem Romme er op gewezen dat het niet verantwoord was de resultaten, 
met de politiële actie bereikt, in gevaar te brengen door tegen de beslissing 
van de Veiligheidsraad in te gaan. De V.N.-Commissie van Goede Diensten 
kon van groot nut zijn bij de beëindiging van de vijandelijkheden en het op 
gang brengen van nieuwe onderhandelingen. Een oplosing van het Indië- 
probleem was er echter op dat moment nog niet. De Eerste Kamer besprak 
het hele regeringsbeleid begin februari 1948, toen inmiddels op het Ameri
kaanse marineschip de "Renville" op 17 januari 1948 tussen het Neder
landse gezag en de Republiek onder bemiddeling van de V.N. overeenkom
sten over een wapenstilstand en een reeks politieke beginselen (in de kern 
een bevestiging van "Linggadjati") waren gesloten en de regering wederom 
een verklaring met enkele aanvullingen had afgelegd. In dit debat in de se
naat is de buitenparlementaire oppositie tegen het Indië-beleid, zoals het 
comité-Rijkseenheid, aan de orde gekomen. Van de Kieft (PvdA) hekelde 
dat deel van de CHU dat met deze oppositie heulde, terwijl Beel deze oppo
sitie de wacht aanzei.28 De waarschuwing was duidelijk: indien een deel van 
de rechtse oppositie belang stelde in regeringsverantwoordelijkheid bij de
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volgende kabinetsformatie, dan moest een streep worden gezet onder de flirt 
met buitenparlementaire oppositiegroepen en worden gekozen voor een 
constructieve oppositie. De overeenstemming tussen de Nederlandse poli
tici (géén communisten) op de conferentie met de West over de toekomstige 
structuur van de staatkundige verhouding van de West met Nederland (zie 
hoofdstuk XIV. A.3) droeg niet weinig bij tot een klimaat dat toenadering 
inzake Indië tussen de regeringscoalitie en een deel van de oppositie moge
lijk maakte.

De Algemene Politieke Beschouwingen in de periode-Beel leverden par
lementair verder weinig vuurwerk op. Bij de behandeling van de regerings
verklaringen inzake Indië en de stroom wetsvoorstellen van vaak ingrij
pend karakter kon voldoende getuigd worden van de eigen beginselen. 
Schouten had dan ook op 12 november 1946 naast Indië slechts aandacht 
voor het loon-prijs-vraagstuk en de verhouding staat en maatschappij. Dit 
laatste onderwerp was wel van belang, omdat de regering hiermee werd uit
gedaagd te verklaren waar zij stond in deze kwestie die van belang was bij de 
beoordeling van een groot deel van het aangekondigde regeringsbeleid 
(economische ordening, nationalisatie, socialisatie, PBO).

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer was gesteld dat staat 
en maatschappij niet als twee diametraal tegenover elkaar staande begrippen 
moesten worden beschouwd. Men diende uit te gaan van een maatschappij 
als een geordend geheel van individuen, die zich georganiseerd hebben in 
allerlei verbanden (gezin, werk, territoriale gemeenschappen). Bij de sa
menbundeling van al deze gemeenschappen vormde nationaal de staat de 
top, als "hoogste coördinator", die in beginsel het werk aan lagere gemeen
schappen diende over te laten en er op diende toe te zien dat de lagere ge
meenschappen elkaar niet zouden tegenwerken en de arbeid gericht bleef op 
het ene gemeenschappelijke doel "en uitsluitend aan zich trekkend de be
hartiging van die belangen, die alle burgers gelijkelijk raken en die door 
geen der lagere organen op deugdelijke wijze behartigd kunnen worden". 
Schouten, zich stellend op de AR-ideologie over de souvereiniteit in eigen 
kring, uitte echter zijn zorg over de toegenomen staatsmacht, zeker op een 
moment dat de socialisten in de regering waren gekomen. De overheid was 
dan wel een gave Gods, maar kon bij een bepaalde staatsopvatting een groot 
gevaar worden. Indien namelijk een staatsmacht zich zou uitstrekken tot de 
economische, sociale en politieke macht zouden de burgerlijke en geeste
lijke vrijheden in de knel komen. Dat op dat moment een geleide economie 
onafwendbaar was, stond ook voor Schouten vast. Dat in de toekomst gelet 
op de internationale economische verhoudingen de overheid een bredere 
en meer ingrijpende bemoeienis dan vroeger gebruikelijk zou moeten krij
gen, achtte Schouten "volstrekt niet uitgesloten”. De visie echter van de so
cialisten op socialisatie en de PBO deed hem vrezen dat de staat in haar 
macht zou kunnen doorschieten en het maatschappelijk leven tot dienst
baarheid aan de staat werd gebracht. Volgens Schouten bracht ook de katho
lieke idee van het subsidiariteitsbeginsel dit gevaar met zich. Romme heeft 
dit in dit debat bestreden en gesteld dat de katholieken uit waren op coördi-
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natie van het individu en het maatschappelijk leven met de staat. Vervol
gens kwam Beel met de nadere verklaring dat de staat slechts een van de 
gemeenschappen in de maatschappij, zij het de hoogste, was, met een geheel 
eigen terrein. "Hij schept het raam van het recht, waarbinnen de andere ge
meenschappen en het individu zich bewegen." Dat was allemaal ferm uit
gesproken, maar het dagelijks leven met zijn bureaucratisering leek een 
startpunt te bieden voor gevaarlijke tendenzen. Zowel binnen de coalitie - 
de KVP - als bij de rechterzijde van de oppositie was men ongerust over de 
dreigende "verstatelijking". Ook in de Eerste Kamer kwam in het debat op 
15 januari 1947 het thema van de verhouding tussen staat en maatschappij 
aan de orde. Molenaar (PvdV) wilde weten waar de regering nu stond, Kolff 
(CHU) waarschuwde voor de totalitaire aanspraken van de staat en Woltjer 
(ARP) heeft - zoals hiervoor beschreven in De Eerste Kamer over de form a
tie van het kabinet-Beel - de machtsusurpatie van de staat door het drijven 
van de PvdA gehekeld. Reinalda (PvdA) was echter van mening dat ook de 
socialisten te ver doorgevoerde staatsbemoeiing voor gevaarlijk hielden. 
Ook op economisch terrein moesten grenzen in acht worden genomen. De 
PvdA was een andere partij dan de SDAP, ook al bleef de strijd tegen het on
gebreidelde kapitalistisch stelsel geboden.29

Beel heeft tenslotte dit onderwerp voor deze periode in de senaat weten af 
te sluiten met een duidelijke stellingname. "Dit kabinet gaat uit van de 
mens als persoonlijkheid met zijn eigen doelstelling en het herkent de hoge 
waarde van de zelfwerkzaamheid van de door hem gevormde maatschap
pelijke organismen." Waar precies de inmenging van de staat moest begin
nen en eindigen was moeilijk aan te geven. Wel wilde Beel in het algemeen 
de grens van de taakomlijning van de staat aangeven in het doel, namelijk 
het algemeen welzijn. Deze taakomlijning was geen statisch, maar een dy
namisch begrip, afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden. "Nu eens is 
het een ingrijpen van bovenaf, dan weer een stimuleren, nu eens repressief, 
dan weer preventief", waaraan hij echter toevoegde, dat "de taak en invloed 
van de staat onder de gegeven abnormale omstandigheden uitzonderlijk 
groot is en verder reikt dan wij in normale omstandigheden wenselijk zou
den achten". Inzake de economie was het streven van het kabinet er op 
gericht van alle bureaucratische beslommeringen af te stappen zodra de 
schaarste-economie voorbij was, "dat wij nochtans planmatige ordening 
zullen blijven betrachten, o.m. waar het geldt de wisselingen van de con
junctuur, en in het algemeen het richten van de economie op het doel, het 
algemeen welzijn, en dat wij in dit opzicht dus ook de juiste verhouding 
tussen vrijheid en gezag in een bepaalde ordening zullen blijven nastre
ven". Dit zou tot uiting komen in de voorstellen tot (beperkte) socialisatie, 
planmatige productie en bedrijfsorganisatie (zie hoofdstuk V). In geen enkel 
opzicht wenste Beel de term "socialistisch" te accepteren bij deze en andere 
regeringsplannen zoals op het gebied van de sociale zekerheid. Het ging om 
een "democratische, vooruitstrevende politiek”, waarbij Beel meende te 
kunnen rekenen op de medewerking "van bijna alle fracties".30
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Die door Beel genoemde punten als socialisatie en bedrijfsorganisatie 
werden in de Algemene Politieke Beschouwingen 1946-1947 in de Kamers 
als toetsstenen beschouwd voor de betrouwbaarheid van de regering inzake 
de verhouding staat en maatschappij zoals door Beel uiteengezet. Daarnaar 
gevraagd in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer antwoordde de 
regering op 7 november 1946 een commissie te willen instellen en een wets
ontwerp betreffende de nationalisatie van De Nederlandsche Bank voor te 
bereiden. Nationalisatie van de Nederlandse burgerlijke luchtvaart, zoals 
door de PvdA-Kamerfractie gesuggereerd, werd door de regering niet over
wogen. Evenmin voelde de regering er voor om het toezicht op de particu
liere banken wettelijk aan te scherpen. "Ten aanzien van nationalisatie 
heeft de regering een omschreven beperkt program. De regering is krachtens 
de Distributiewet in staat de productie en de verdeling van goederen op zeer 
vergaande wijze te regelen en zal er in de toekomst niet voor terugdeinzen, 
aan de doorvoering van haar richtlijnen op dit punt de nodige kracht bij te 
zetten." Indien nodig zouden hiervoor wettelijke maatregelen aan het par
lement worden voorgelegd. Met dit antwoord toonde Bierema (PvdV) zich 
in de Kamer op 12 november 1946 verheugd. Bij de vraag of nationalisatie of 
socialisatie van een bedrijf gewenst was diende men zich volgens hem te la
ten leiden door de vraag of het algemeen belang daarmee was gediend. "Dit 
zal in het algemeen dan het geval zijn, wanneer men te doen heeft met 
slecht beheerde of slecht geleide bedrijven." Schouten moest er allemaal 
niets van hebben. Socialisatie kon slechts leiden tot "opheffing van de pri
vate eigendom van de grond en van de overige productiemiddelen, brengt 
deze aan de gemeenschap, welke concreet steeds de staatsgemeenschap is, en 
leidt dientengevolge tot Verstaatlichung". Socialisatie behoefde echter niet 
per se staatsexploitatie te betekenen, aldus Van der Goes (PvdA). Socialisatie 
van het mijnbedrijf, die hij precies als de "naasting" van de Centrale Bank 
noodzakelijk vond, kon een verdeling van de beschikkingsmacht over de 
staat, de provincie Limburg en het mijnbedrijfschap inhouden. De regering 
liet zich echter niet overhalen om op dit punt verder te gaan dan het forma- 
tiecompromis had vastgelegd. Romme viel op 14 november 1946 het kabinet 
bij: het was weinig zinvol de kwestie van de socialisatie van het mijnbedrijf 
te gaan behandelen voordat de betreffende commissie had gerapporteerd.31

In dit kader paste het ook dat Lieftinck de aandrang van zijn partijgenoot 
Hofstra om met een wettelijke regeling voor het particuliere bankwezen te 
komen negeerde. Daartoe uitgedaagd door het Eerste Kamerlid Van Santen 
zou Lieftinck op 22 januari 1947 op de gevaren wijzen die bestrijding van 
economische machtsblokken met zich mee bracht. Het had weinig zin om 
het particulier monopolie door nationalisatie tot een staatsmonopolie om te 
vormen. Lieftinck zelf zag meer in deconcentratie, zoals de regering ook aan 
de Grote Mogendheden inzake de Duitse economie had aanbevolen (zie 
hoofdstuk II, par. III.2.a-b), of socialisatie. "Omdat de particuliere monopolies 
niet overal even duidelijk aanwijsbaar zijn" en de regering zorgvuldig te 
werk wilde gaan, had de regering slechts een beperkt program van nationa
lisatie en socialisatie. Deze duidelijke beperking van de kant van de regering
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op dit voor de rechterzijde zo gevoelige punt, zoals dat ook door een PvdA- 
minister werd vertolkt heeft veel ongerustheid weggenomen. Molenaar 
(PvdV) had in de senaat dan ook betoogd dat hij "onder de gegeven omstan
digheden de socialisatie ... als een ietwat verouderd etalage-artikel in de 
showroom van dit kabinet" wenste te beschouwen, van belang voor de 
PvdA om de herinnering aan het verleden bij de werknemers levendig te 
houden. Naarmate de PvdA afstand kon nemen van dergelijke relicten uit 
het verleden, kon de afstand tussen haar en de overige partijen worden ver
kleind. Van der Goes moet dat ook wel begrepen hebben, want op 11 no
vember 1947 heeft hij met nadruk de functionele decentralisatie als leidend 
beginsel naar de visie van de PvdA in het geweer gebracht om de beschuldi
ging van staatssocialisme te kunnen ontgaan.32 Zoals nog beschreven zal 
worden in hoofdstuk V, par. II.c, heeft de minister van Economische Zaken 
namens de regering een einde gemaakt aan de discussie over socialisatie 
door deze afhankelijk te maken van het succes van de PBO. Die PBO was 
een van de grote hangijzers van deze kabinetsperiode. Interessant was 
overigens de discussie hierover bij de debatten over de Rijksbegroting-1947 
niet. De hiervoor al genoemde scheidslijnen over de verhouding staat en 
maatschappij werden slechts herhaald en toegespitst op de PBO. Ook de PBO 
werd door de rechterzijde van de oppositie gezien als een lakmoesproef 
voor het ware karakter van dit kabinet.

Dat karakter was naar zijn aanduiding omstreden. Beel beriep zich, zoals 
hiervoor aangegeven, op het vooruitstrevend karakter van dit kabinet. Ge
let op de smalle rooms-rode basis en de verklaring van Beel over het ont
staan van die basis heeft het rechterdeel van de oppositie zich steeds geër
gerd aan de suggestie dat dit deel reactionair zou zijn. De KVP-Tweede Ka
merfractie wenste de vooruitstrevendheid "in christelijke richting" aan te 
duiden; De Groot (CPN) vroeg zich af of het kabinet wel zo progressief was, 
indien met de hoge militaire uitgaven werd rekening gehouden; Zandt 
(SGP) beschouwde de karakteraanduiding als dekmantel voor een kabinet 
dat naar de directieven van Rome werkte en elke degelijke grondslag, na
melijk de Bijbel, miste. Van der Goes had juist hoge verwachtingen vanwe
ge het karakter van dit kabinet, zodat hij meende aan de vooravond van 
grote veranderingen te staan, waarbij eer en roem konden worden vergaard 
door diegenen die daarbij betrokken zouden zijn. Van KVP-zijde was het 
het Eerste Kamerlid Kerstens die het kabinet op haar progressief karakter in 
program en beleid wilde aanspreken, "van een duidelijkheid als Nederland 
te voren niet heeft gekend".33

De fractie van de Tweede Kamer van de KVP heeft bij de beoordeling van 
het beleid naar aanleiding van de indiening van de Rijksbegroting-1948 re
den gezien haar afwachtende houding van 1946 te laten varen en Kerstens 
in wezen gelijk te geven: het gevoerde beleid had de karakteristiek van het 
kabinet, zoals de KVP die begreep, bevestigd. Het kabinet had dan ook vol
gens de KVP-Kamerleden blijk gegeven van een grote werkkracht en een 
aanmerkelijke daadkracht bij de tenuitvoerlegging van het program. "En 
omdat dit program hun uit het oogpunt van het algemeen welzijn doeltref-
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fend voorkwam, zagen zij derhalve met genoegen het kabinet aan het 
werk." De fractie bracht een woord van bijzondere hulde aan de minister
president "voor diens onvermoeide coördinerende arbeid". Als voorbeelden 
van de goede koers in allerlei opzicht noemde de fractie in het Voorlopig 
Verslag, waarin dit positieve oordeel over één jaar Beel werd genotuleerd: 
de noodvoorziening voor ouden van dagen, de verruiming van de kinder
bijslag (zie hoofdstuk VI, par. Ill.b, resp. par. Vl.b), de wet op het Centraal 
Planbureau "waarin de taak van de overheid, het geven van algemene lei
ding aan het economisch-sociale leven, haar juiste belichaming heeft ge
vonden" (hoofdstuk V, par. Il.a), de belastingherziening-1947 "met haar be
tere verdeling van de belastingdruk" (hoofdstuk IV, par. III.l), het wetsont
werp tot subsidiëring van het bijzonder Hoger Onderwijs (hoofdstuk X, par.
II.7.c). Kritiek had de KVP-fractie wel: de herziening van de kinderbijslag 
had te weinig rekening gehouden met de noden van het gezin, de Heffing 
Ineens was veel te ver gegaan (zie hoofdstuk IV, par. Il.l.b ), de salariëring 
van de leraren in het middelbaar onderwijs was achtergebleven. Bovendien 
had de KVP-Tweede Kamerfractie met nadruk gevraagd naar de uitvoering 
van een aantal bij de formatie gemaakte afspraken, zoals over de bevorde
ring van de bezitsspreiding, het tegengaan van lichtvaardig overeengeko
men echtscheidingen, het openstellen van de mogelijkheid het kerkelijk 
huwelijk vóór het burgerlijk huwelijk te sluiten en een royale gezinspoli
tiek (voor deze onderwerpen in de periode-Beel: zie par. Ill.b in dit hoofd
stuk). Precies als de PvdA-Kamerfractie onder Van der Goes had ook de 
KVP-Kamerfractie onder Romme hoge verwachtingen gesteld in dit kabinet. 
De samenwerking met de socialisten in dit kabinet was zeker geen zaak van 
"uiterste noodzaak" geweest. De socialisten vonden dat het kabinet voor de 
reconstructie van de volksgemeenschap in een jaar al "historisch werk" had 
verricht. De PvdA-Kamerfractie maakte zich meer bezorgd over de grote 
lijn: socialisatie, PBO. Als concreet punt van kritiek werd genoemd de on
voldoende beheersing van de prijzen (zie hoofdstuk VI, par. VI, d-e).34

Van de kant van de oppositie bracht Schouten op 11 november 1947 de 
nodige bezwaren in tegen het beleid van het kabinet. De regering moest met 
name klare taal spreken en zich keren tegen allerlei verwerpelijke en secu
lariserende tendenzen, die het gezag en de vrijheid konden aantasten. Zij 
moest zich principieel christelijk opstellen - ook al erkende Schouten dat de 
regering het volk niet bekeren kon -, waardoor het mogelijk kon worden 
een gezamenlijk christelijk bolwerk tegen al het kwaad op te werpen. In de 
Eerste Kamer moest Anema (ARP) op 11 februari 1948 toegeven dat het ka
binet hard had gewerkt, maar hij wenste toch het kabinet een mat karakter 
toe te schrijven, gevolg van de volgens hem onjuiste parlementaire samen
stelling en de foutieve parlementaire positie van het kabinet. Kortom: de 
ARP bleef mokken. De CHU daarentegen was niet onwelwillend in haar 
oordeel over het kabinet. Tilanus liet in de Tweede Kamer weten begrip te 
hebben voor de positie van het kabinet temidden van zoveel nationale en 
internationale problemen; CHU-senator Kolff gaf volmondig toe dat belang
rijke maatregelen tot stand waren gebracht. Beide sprekers verklaarden dat
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hun fracties daarom steun hadden verleend aan veel voorstellen van het 
kabinet, De Indië-kwestie werd door de CHU-fracties beschouwd als de 
grootste belemmering om het kabinet op alle punten royaal - conform de 
gouvernementele instelling van de CHU - te steunen. De liberalen hengel
den opzichtig naar uitbreiding van de basis van het kabinet bij een volgende 
formatie. Meer nog dan Korthals in de Tweede Kamer heeft Molenaar in de 
Eerste Kamer in het zicht van de verkiezingen zich vriendelijk geuit over 
het kabinet en de eigen partij aanbevolen als bijzonder geschikt om "op 
constructieve, loyale wijze met andere partijen samen te werken, wanneer 
een beroep wordt gedaan op onze verantwoordelijkheid om aan het bestuur 
des lands deel te nemen". Waar Vonk in de Tweede Kamer naar aanleiding 
van de Indië-politiek het kabinet had gegispt, was Molenaar terughouden
der. In dit kader wilde Molenaar ook niet ingaan op de juistheid van de pre
tenties van het kabinet. Wél liet hij doorschemeren niet alle ministers even 
sterk te vinden om de kabinetspretenties te schragen. Hij had daarbij vooral 
de partijloze minister van Buitenlandse Zaken op het oog.

Scherpe kritiek op het kabinet kwam van uiterst rechts en uiterst links. 
Zandt (SGP) vond het merkwaardig dat ter verdediging van het christelijk 
vooruitstrevend karakter van het kabinet allerlei materiële zaken in het ge
ding werden gebracht. Het kabinet miste volgens hem elke principiële 
grondslag om waarlijk vooruitstrevend te kunnen zijn. De CPN-fracties uit
ten zich zeer negatief. Wagenaar in de Tweede Kamer betoogde dat het Ne
derland door het regeringsbeleid slechter in plaats van beter ging en dat de 
positie van het land in de wereld zwakker in plaats van sterker was gewor
den. Hij kon hiervoor terugvallen op de toegenomen spanningen rond de 
lonen en prijzen, de moeilijkheden bij de kleine boeren en tuinders (zie 
hoofdstuk VII, par. IV.c), de ontwikkelingen in Indië en de wijze waarop 
Nederland afhankelijk was geraakt van de V.S.. Belangrijk was vooral dat de 
Tweede Kamerfractie van de CPN zich getergd voelde door de uitlatingen 
van Van der Goes over de noodzaak het communisme te bestrijden, waar
door deze Algemene Politieke Beschouwingen een vervroegde verkiezings
strijd tussen PvdA en CPN werden (zie hoofdstuk IX, par. VI.a). Van Santen 
volgde met zijn fractie bij de beoordeling van het kabinetsbeleid de lijn van 
de collega's in de Tweede Kamer: dat beleid noemde hij "in toenemende 
mate anti-democratisch en anti-nationaal". Hij constateerde dat hierdoor 
een "noodlottige verwijdering tussen mijn politieke partij enerzijds en de 
regering anderzijds" was ontstaan.

De woordvoerders van KVP en PvdA lieten zich uiteraard positief uit 
over het werk van het kabinet, dat wel degelijk volgens hen de pretenties 
van het kabinet had waargemaakt. Romme heeft op 11 november 1947 zich 
met name de verwijten van de ARP-fractie aangetrokken. Volgens hem 
moest het ware christelijk karakter van de politiek blijken uit concreet werk. 
De verzorging van de "bovenbouw", de idealen, moest zich "vertalen" in dit 
werk. Beel meende dat het door Romme aangeroerde punt de kern van het 
probleem bij de beoordeling van de arbeid en daarmee van het karakter van 
het kabinet was. Dagelijks moesten praktische problemen worden opgelost,
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waarbij overeenstemming moest worden bereikt. Daarbij was het niet nodig 
onder alle omstandigheden dat de verschillende politieke groeperingen het 
ook principieel geheel met elkaar eens waren bij een bepaalde politieke be
slissing. Maar er moest, zo kan men Beel verstaan, wel geregeerd worden. 
Natuurlijk was het niet zo dat Beel de vooruitstrevendheid voor zijn kabi
net opeiste. Wel wist hij met veel ironie een verschil aan te brengen tussen 
een politicus die bij het bepalen van zijn beleid de blik in belangrijke mate 
gericht hield op de dynamiek van het maatschappelijk gebeuren en een die 
zich liet leiden door statische overwegingen. De laatste kwam toch voor de 
noodzaak te staan geleidelijk bij te draaien. "Op dit punt zie ik verblijdende 
tekenen bij de oppositie." Zo sloot Beel ook de discussies in de Eerste Kamer 
af, nadat Kropman (KVP) het experiment van de rooms-rode samenwerking 
geslaagd had genoemd - zijn enige kritiek gold de onaangetaste bureaucratie 
in het land -, Van de Kieft (PvdA) de rooms-rode coalitie als de enige juiste 
had gekenschetst en de woordvoerders van de CHU en VVD zich zo wel
willend hadden geuit over het kabinet. Beel had de indruk dat oppositie en 
regering elkaar meer en meer zouden vinden. Daarin had Beel gelijk, want 
bij de formatie van 1948 was het mogelijk de kabinetsbasis met CHU en 
VVD te verstevigen.35
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V. Rode avances voor een permanent fractieoverleg tussen KVP en PvdA in 
de Tweede Kamer afgewimpeld

Van der Goes van Naters wil rooms-rode fractiesamenwerking
In dit hoofdstuk is al gewag gemaakt van de poging van de NVB om met 

het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer van mei 1946 tot een ge
zamenlijk urgentieprogram te komen. Gesprekken daarover hebben even
wel niets opgeleverd. De twee overgebleven gespreksdeelnemers, KVP en 
PvdA, konden niet tot overeenstemming komen. De PvdA waande zich als 
progressieve partij aantrekkelijk genoeg om de verkiezingen goed door te 
komen. Zij was bovendien bevreesd als doorbraakpartij te veel geheide so
cialisten af te stoten door een gezamenlijk program met de KVP aan te gaan. 
De KVP was weliswaar aan een deel van de achterban op grond van een 
daartoe strekkende motie op de constituerende partijraad van 22 december
1945 verplicht het overleg over een gemeenschappelijk urgentieprogram 
met daarvoor in aanmerking komende partijen te voeren, maar een deel 
van de partijleiding was opgelucht toen bleek dat de PvdA niet veel verder 
wilde gaan dan een gemeenschappelijke verklaring over de overeenstem
ming van een aantal belangrijke punten in de programma's van KVP en 
PvdA. De schuld van het mislukken van de samenwerkingsgedachte kon 
volledig bij de PvdA worden gelegd. De KVP wees dan ook het PvdA-voor
stel als te onduidelijk voor de kiezers af. Zij verwierp ook het eindvoorstel 
van de PvdA om een permanente contactcommissie ter bespreking van de 
belangrijkste politieke thema's in te stellen. Dit zou een overeenstemming 
over samenwerking tussen de beide groeperingen suggereren die door het 
afwijzen van een gezamenlijk urgentieprogram door het partijbestuur van 
de PvdA nu eenmaal niet bestond. Daarmee was de zaak afgedaan en kon de 
KVP in haar propaganda de onwil van de PvdA om een gezamenlijk pro
gram te bereiken uitbuiten. De KVP was echter zo verstandig om het pro
gressieve deel onder haar electoraat te paaien door samenwerking met de 
PvdA in het te vormen kabinet in het vooruitzicht te stellen.

Zoals al vermeld werden de grote verwachtingen bij de PvdA over de 
doorbraak in het andere kamp bij gelegenheid van de eerste verkiezingen na 
de oorlog niet bewaarheid. De KVP werd de grootste partij, onmiddellijk ge
volgd door de PvdA. Het vervolgens door Beel gevormde parlementaire 
rooms-rode kabinet is voor de socialistische fractie in de Tweede Kamer re
den geweest nauwe samenwerking met de fractie van de KVP in de Tweede 
Kamer te zoeken, waarbij de hooghartige houding van de PvdA-leiding bij 
het hiervoor genoemde programoverleg voorafgaand aan de verkiezingen 
van 1946 werd verlaten. Belangrijkste reden voor deze toenadering was de 
zorg bij de socialisten voor de rooms-rode coalitie, die voor de socialisten al
tijd van andere betekenis is geweest dan voor de katholieken. De laatsten 
hadden, samen met de ARP en de CHU, het interbellum politiek beheerst en 
konden zich eigenlijk geen kabinetsformatie meer voorstellen, waarbij zij 
niet zouden zijn betrokken. Daarentegen hadden de socialisten in 1939 het 
regeringskasteel slechts mogen betreden, toen het vaderland in gevaar was
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en uit nationaal belang de rijen op politiek gebied zoveel mogelijk moesten 
worden gesloten (kabinet-De Geer). Van onderhandelingen over een rege
ringsprogram met een serieuze inbreng van socialistische kant was toen 
geen sprake geweest. Bij de formatie van 1946 was dat anders geworden. Beel 
had de steun van KVP en PvdA voor zijn kabinet centraal gesteld en mede 
op basis van de programma's van beide partijen een Proeve van een rege
ringsprogram geschreven. Op de omwerking van dit program tot definitieve 
Proeve van 17 juni 1946 heeft de voorzitter van de fractie van de PvdA in de 
Tweede Kamer, zoals beschreven in par. III in dit hoofdstuk, veel invloed 
mogen uitoefenen. Met de wensen van de socialisten was serieus rekening 
gehouden. Ook al had de PvdA moeten accepteren dat de KVP bepaalde so
cialistische wensen frustreerde, zoals inzake de inrichting van het economi
sch leven, daar stond tegenover dat PvdA-programmapunten in het rege
ringsprogram waren opgenomen, zoals inzake de sociale voorzieningen en 
de nieuwe structuur van de belastingen. Zeker voor de oud-SDAP-ers onder 
het PvdA-kader was de opstelling van dit program een belangrijke gebeurte
nis. Vanuit deze achtergrond is het te begrijpen dat de PvdA er veel aan ge
legen was dat de uitvoering van dit program zo min mogelijk belemmerin
gen zou ontmoeten. Ook al was het regeringsprogram evenwichtig en vrij 
snel tot stand gekomen, het was duidelijk dat de voorgenomen rooms-rode 
coalitie voor zware hindernissen zou worden geplaatst bij de uitvoering er
van. Afgezien van het Indië-beleid, waarvan de partners bij voorbaat wisten 
dat dit de meeste verrassingen voor de coalitie kon inhouden en derhalve 
ook niet in details in een program kon worden vastgelegd, bevatte de Proeve 
op alle gebieden slechts ruwe contouren van de voorgenomen wetgeving en 
maatregelen, zodat veel zou afhangen van de goede geest binnen het kabinet 
en de fracties, waarop het kabinet zou steunen.

De wijze waarop het "Nieuwe Bestand" tussen katholieken en socialisten, 
waarvan Beel in zijn regeringsverklaring van 5 juli 1946 had gesproken, zou 
gaan functioneren zou derhalve het succes van de coalitie grotendeels bepa
len. Voor de socialisten, was er veel aan gelegen het regeringsscheepje in 
veilige haven te leiden. Dit kan er onder meer toe hebben geleid dat men 
binnen de PvdA later bereid was de KVP inzake de Indonesische kwestie 
verregaand tegemoet te komen om een breuk in de coalitie te voorkomen. 
Hoewel ook een aantal katholieken, waaronder niet op de laatste plaats Beel 
zelf, de samenwerking met de PvdA op een progressief program zag als het 
begin van een nieuw tijdvak en concreet als noodzakelijke voorwaarde 
voor een snel herstel van het geschonden land, is een groot deel van de lei
ding van de KVP zich altijd bewust geweest van de mogelijkheid en van de 
noodzaak om ook met andere partijen politiek samen te werken teneinde 
delen van het eigen program te kunnen verwezenlijken. Dat program van 
de KVP moest immers het karakter van de KVP als volkspartij weerspiege
len. De KVP stond derhalve niet alleen voor de taak om bijvoorbeeld een 
herverdeling van het nationaal inkomen te bewerkstelligen die de werk
nemers zou stimuleren om de wederopbouw van het land aan te pakken, 
maar ook om de vrije beroepen, de werkgevers, de middenstand in het ka-
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tholieke milieu te vriend te houden om de KVP als machtsfactor van belang 
en katholieke eenheidspartij overeind te houden. Voorkomen moest wor
den dat de KVP slechts met één maatschappelijk belang werd geïdentificeerd 
en daardoor allerlei groepen binnen het katholieke volksdeel zou afstoten. 
Als volkspartij moest de KVP derhalve een middenkoers varen, waarbij per 
kabinetsperiode steeds opnieuw moest worden beoordeeld met welke poli
tieke partners het eigen program het best kon worden gerealiseerd. In 1946 
was de PvdA, zoals de KVP vóór de verkiezingen had betoogd, de meest 
aangewezen partner, maar dat hield geen exclusief verbond met die partij in 
dat andere partners voor altijd uitsloot.

Van der Goes wist maar al te goed dat de PvdA alleen via samenwerking 
met de katholieken in de regering kon worden gehouden. Een linkse meer
derheid met de CPN was niet mogelijk. Bovendien wenste de PvdA zich 
nadrukkelijk van de CPN te distantiëren. Alle overige oppositiepartijen 
stonden ter rechterzijde van de KVP. Van der Goes heeft er daarom veel 
voor over gehad de KVP met de smalle rooms-rode coalitie te verzoenen en 
m ogelijke conflicten over het program-Beel en de uitvoering daarvan, 
alsook over allerlei andere politieke problemen bij voorbaat te voorkomen. 
Vandaar dat hij in al zijn commentaar op de Proeve van een regeringspro
gram van Beel op 6 juni 1946 had geschreven, dat in de komende regerings
periode de PvdA bereid was om de vele moeilijke en principiële vraagstuk
ken, die het kabinet ook los van de Proeve zou hebben op te lossen, met de 
KVP aan te pakken. Van der Goes heeft bij deze gelegenheid al laten weten 
dat een deel van deze onderwerpen, die binnen de praktische politiek lagen, 
kon worden opgelost of op zijn minst kon worden besproken. In dit schrij
ven kwam Van der Goes vervolgens terug op het al voor de verkiezingen 
door de PvdA in de onderhandelingen met de KVP gedane voorstel om een 
gemengde - uit katholieken en socialisten samen te stellen - ver trouwelijke 
contactcommissie in het leven te roepen, die dit soort onderwerpen zou 
kunnen aanpakken.

Vrij snel na de totstandkoming van het kabinet heeft Van der Goes Rom
me benaderd met de vraag of deze niets voelde voor een dergelijke com
missie in de vorm van een permanente contactcommissie tussen de twee 
fracties in de Tweede Kamer. Vóór de verkiezingen had het KVP-bestuur 
immers, toen in het kader van de onderhandelingen over een gemeen
schappelijk urgentieprogram het laatste compromisvoorstel van Schermer
horn met betrekking tot een permanente contactcommissie tussen KVP en 
PvdA werd afgewezen, laten weten dat na de verkiezingen alsnog dit voor
stel in overweging kon worden genomen. Van der Goes trok de lijn van 
deze onderhandelingen derhalve door, waarbij hij meerdere overwegingen 
liet meespelen. Zo liet hij Romme weten dat hij de voorgestelde contact
commissie wilde gebruiken als een soort voorparlement, waar beide rege
ringsgezinde fracties in gezamenlijk overleg hun houding tegenover de re
gering konden bepalen.1 Op de staatsrechtelijke vragen bij dit voorstel zal 
aan het slot van deze subparagraaf nog nader worden ingegaan. Hier zij eerst 
aandacht besteed aan de reacties bij de KVP-Kamerfractie op het voorstel, dat
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de KVP-fractie wilde binden aan de PvdA-Kamerfractie in weerwil van de 
middenpositie die de KVP als volkspartij had in te nemen.2

De KVP-fractie buigt zich over het PvdA-voorstel
Romme heeft, midden in de discussie over de instelling van de Commis- 

sie-Generaal voor Nederlands-Indië, eind augustus 1946 een nota bij zijn 
fractie laten bezorgen, waarin hij het voorstel-Van der Goes van Naters 
analyseerde op zijn bruikbaarheid in het licht van de KVP-politiek. Voor 
Romme ging het er allereerst om het PvdA-voorstel te toetsen aan de geza
menlijke taak: het in veilige haven brengen van het program-Beel. De KVP 
had met de PvdA die taak op zich genomen en het welslagen er van was 
volgens Romme de beste garantie voor de KVP om op de verdere politieke 
ontwikkeling de grootst mogelijke invloed te kunnen uitoefenen. De ver
wezenlijking van het program-Beel hing vervolgens af van de vraag of het 
program wel werd uitgevoerd in de geest van de ontwerpen "of anders ge
zegd, in onze geest", en van de vraag of er geen dingen buiten het program 
zouden gebeuren, die onoverkomelijke bezwaren met zich mee zouden 
brengen voor het kabinet, voor de Tweede Kamerfractie van KVP of PvdA 
of die de hechtheid van de politieke vertrouwensbasis van het kabinet in 
ernstige mate afbreuk zouden doen. Voor de verwezenlijking van het pro
gram-Beel achtte Romme geregeld overleg niet erg wenselijk, tenzij het ka
binet om een dergelijk overleg tussen afgevaardigden uit beide fracties - 
waaraan leden van het kabinet ook zelf zouden deelnemen - zou vragen. 
Deze vorm van overleg is ook inderdaad enkele malen toegepast inzake de 
Indië-politiek. Romme meende namelijk dat door regelmatig georganiseerd 
overleg tussen de twee fracties de leiding in de uitvoering van de afgespro
ken politiek zou worden verplaatst van het kabinet naar de meerderheid in 
het parlement, waarop het kabinet steunde, en een soort voorparlement 
dreigde te worden gecreëerd met uitsluiting van andere groeperingen. In het 
bijzonder achtte Romme de KVP hierdoor gehinderd om op die punten, 
"waar onze geest der programuitvoering afwijkt van die van onze partner", 
ad-hoc-meerderheden te zoeken. De KVP-fractieleider onderkende dat de 
KVP ruimte had naar de rechterzijde, terwijl de PvdA geen kant op kon, 
waardoor de PvdA volledig aan het program-Beel en daardoor aan mede
werking van de KVP was gebonden. Wél was Romme bereid te zorgen dat er 
buiten het program geen dingen zouden gebeuren die verwezenlijking van 
het program-Beel zouden bemoeilijken. Daarom leek het Romme juist dat 
beide fracties zouden afspreken geen belangrijke aangelegenheden op zich te 
nemen of daarin een standpunt te bepalen, dan na voorafgaande kennisge
ving aan elkaar en na behoorlijk onderling overleg. Ongetwijfeld heeft 
Romme bij het laatstgenoemde voorstel gedacht aan de voor de KVP on
verkwikkelijke gang van zaken begin augustus 1946, toen het PvdA-Tweede 
Kamerlid Joekes onverhoeds de minister van O.K. en W., de KVP-er Gielen, 
had geïnterpelleerd over de voorgenomen reorganisatie van en ontslagen 
binnen diens departement en de toonzetting van deze interpellatie de socia
listische wrevel over het overgaan van deze ministerpost in andere hand -
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na de socialist Van der Leeuw - had verraden (zie hierover meer in hoofd
stuk X, par. I). Samengevat meende Romme dat het voor beide partijen beter 
was het overleg niet te strak te organiseren. De KVP moest volgens hem niet 
bevreesd zijn voor onderlinge afwijkingen, die de samenwerking niet echt 
in gevaar brachten. Door persoonlijk contact tussen leden van beide fracties 
kon de verhouding altijd nog over en weer worden verbeterd, aldus Rom
me, die zijn reactie op het voorstel-Van der Goes van Naters overigens zelf 
als "mager" kenschetste.3

Deze nota van Romme heeft nogal wat reacties van leden van de KVP- 
Tweede Kamerfractie losgemaakt. De meest nadrukkelijke bijval in zijn 
terughoudendheid ten opzichte van het PvdA-voorstel kreeg Romme van 
de kant van het fractielid J.M. Peters. Deze was van mening dat de PvdA als 
politiek experiment - doorbraak, los van strikte beginselen - niet in over
eenstemming was met de politieke traditie in Nederland. Van de PvdA kon 
derhalve slechts een opportunistische politiek worden verwacht, gericht op 
onmiddellijke successen. Hierdoor kon het beoogde politieke overleg wel 
eens vreemde consequenties hebben. Ook hij onderkende, precies als Rom
me had aangeduid, dat de PvdA meer aan het program-Beel was gebonden 
dan de KVP, "gezien onze beginselen en gezien onze ruimere armslag naar 
rechts". Ook het uit de vakbeweging afkomstige fractielid W.J. Andriessen, 
die op 9 november 1946 door de KVP-partijraad tot partijvoorzitter zou 
worden benoemd, had de nodige reserves tegenover de PvdA en wilde niet 
verder gaan dan het voorstel van Romme: incidenteel overleg tussen de 
fracties.

De meeste schriftelijke reacties bepleitten evenwel het accepteren in een 
of andere vorm van het voorstel-Van der Goes van Naters. Matser was van 
oordeel dat een parlementair kabinet slechts dan pas goed kan functioneren 
als er een vaste meerderheid in het parlement kan worden gevonden. Van 
de kant van de ARP en de CHU was volgens de notitie van Matser niets te 
verwachten bij de realisatie van een werkelijk progressief program. Daarom 
stelde hij een periodiek overleg tussen de twee fracties voor, bijvoorbeeld 
een keer per maand. Stokman, de "ideoloog" en peetvader van de KVP, 
volgde in zijn zeer uitvoerige antwoordnota een soortgelijke redenering, 
waarbij hij de onderhandelingen die voor de verkiezingen met de PvdA 
waren gevoerd over een vorm van stembusakkoord op basis van een ge
meenschappelijk urgentieprogram in herinnering bracht. Goed overleg tus
sen de regeringsgezinde fracties was volgens hem noodzakelijk om het par
lementaire stelsel behoorlijk te laten werken. Het gemis aan daadkracht van 
de regeringen voor de oorlog in Nederland had juist geleid tot allerlei on
vrede over het parlementaire stelsel. Door het totstandbrengen van een 
goede "working majority" kon het parlementaire stelsel en de daadkracht 
van de regering alleen maar worden versterkt. De uitvoering van het pro
gram-Beel zou nog genoeg problemen tussen KVP en PvdA kunnen opwer
pen, aldus Stokman, zodat alleen al om een kabinetscrisis te voorkomen ge
regeld overleg moest worden bevorderd. Als tweede motief noemde Stok
man de uitwerking van de gedachte van het "Nieuwe Bestand" tussen

228



Par. V. Rode avances voor een permanent fractieoverleg...

vooruitstrevende confessionele en niet-confessionele groepen. Daartegen
over stond de noodzaak de kloof tussen communisme en socialisme te ver
diepen, aangezien volgens Stokman alles draaide om de stelling: vóór of 
tegen het communisme. Er moest derhalve alles worden beproefd om de 
PvdA aan de KVP te binden, voor zover dat in overeenstemming was te 
brengen met de eigen beginselen. Als experiment van politieke samenwer
king wilde Stokman - juist ook omdat de samenwerking tussen katholieken 
en socialisten in Europa een unicum was en een voorbeeld kon zijn voor 
het buitenland - er alles uithalen wat er in zat. De door Romme opgeworpen 
bezwaren achtte Stokman niet indrukwekkend. De leiding in de politiek - 
het nemen van het initiatief bij wetsontwerpen - werd door overleg van de 
fracties niet ondergraven. Er werd slechts gestreefd naar een gezamenlijke 
standpuntbepaling over het regeringsbeleid. Ook zag Stokman geen heil in 
het zoeken naar ad-hoc-meerderheden van KVP en delen van de oppositie, 
omdat uit alles was gebleken dat er zeer grote verschillen lagen tussen de 
oppositie ter rechterzijde en de regeringspartijen zoals inzake Indië en de 
sociale wetgeving. Zelfs inzake principiële vraagstukken leek het Stokman 
beter te trachten de KVP-visie door de PvdA erkend en aanvaard te krijgen.

Deze laatste stelling van Stokman was ook terug te vinden in de nota van 
het duo Sassen en F. van Vliet. Ook zij gingen er van uit dat de PvdA op 
principieel gebied meer nabij was dan de ARP en de CHU en zelfs meer be
grip had voor specifiek katholieke wensen. Zo de PvdA op een aantal prin
cipiële punten de zienswijze van de KVP niet deelde, was het volgens de 
opstellers van deze nota eerder nodig de PvdA te overreden. De grootte van 
de KVP verplichtte immers tot zending en tot overreding van andersden
kenden, niet tot het spreken van het machtswoord. Juist de gezinspolitiek, 
waarin zaken thuis hoorden als het handhaven van een goede moraal, de 
verzorging van goed (bijzonder) onderwijs en ruimte voor het gezonde ge
zin door fiscale, loon- en prijspolitieke maatregelen, moest geen exclusief 
katholieke zaak worden. Daarom bepleitte deze nota een ruimer overleg 
tussen de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld om 
te bezien in hoeverre het kabinet voortvarend genoeg was bij de uitvoering 
van het program en in hoeverre hierbij de juiste weg werd gekozen. Vol
gens Sassen en Van Vliet was het niet zo, zoals Romme had beweerd, dat 
het initiatief altijd bij de regering behoorde te liggen, al zou de voorgeno
men contactcommissie allereerst een controlerende taak hebben. Uiteraard 
moest de uitvoering van het regeringsprogram van het kabinet niet worden 
verplaatst naar de fracties, noch diende een soort voorparlement te worden 
geschapen. Belangrijkste doel van de contactcommissie moest zijn het 
voorkomen van tweespalt in de regeringscoalitie en het op het goede spoor 
houden ervan.4

Deze nota's contra en pro het standpunt van Romme over de samenwer
king van de fracties van KVP en PvdA hebben er kennelijk toe geleid het 
onderwerp, dat nogal wat stof heeft doen opwaaien in de KVP-Tweede Ka
merfractie, te laten rusten. De vrijlating van de politieke delinquenten, het 
standpunt van de regering inzake mogelijke annexatie van Duits grondge-
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bied en vooral de kwestie-Indië eisten eind 1946-begin 1947 alle aandacht op. 
Incidenteel overleg tussen de fractieleiders van KVP en PvdA in de Tweede 
Kamer heeft er voor gezorgd dat in de meest klemmende kwesties in deze 
periode de regeringscoalitie overeind werd gehouden en averij werd voor
komen.

Het tweede PvdA-voorstel tot nauwere fractiesam enwerking
Naar aanleiding van de afronding van de behandeling van de begroting 

voor 1947 in het parlement hebben Van der Goes van Naters en mr. J.A.W. 
Burger, secretaris van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, op 6 maart 1947 
een brief aan de collega's van de KVP gericht, waarin nog eens werd terug
gekomen op het voorstel-Van der Goes. "Wij zijn tot de conclusie gekomen, 
dat bij alle goede wil tot praktische samenwerking van beide zijden de vor
men daarvan nog onvoldoende zijn gebleken”, aldus dit schrijven. Men 
stelde derhalve voor om de voorzitters van de beide fracties in gezamenlijk 
overleg te laten beslissen over welke wetsontwerpen of andere politieke on
derwerpen gemeenschappelijk fractieoverleg nodig was, om via de besturen 
van de fracties wisselende gezamenlijke commissies voor dit overleg te 
doen benoemen en tenslotte om geen moties in te dienen of interpellaties 
aan te vragen zonder voorafgaand overleg tussen de fractievoorzitters en de 
voorzitters van de gezamenlijke fractiecommissies. Met deze formuleringen 
kwam dit voorstel in de richting van hetgeen Romme nog net voor moge
lijk hield, zodat verondersteld mag worden dat de PvdA-fractie op de hoogte 
was van de nota-Romme over dit thema en de daardoor uitgelokte discus
sies in de KVP-fractie.

Op 23 april 1947 kwam het antwoord van het bestuur van de KVP-Tweede 
Kamerfractie, waaruit bleek dat zelfs het voorstel van Romme aan zijn frac
tie om contact met de PvdA-fractie op te nemen bij het bepalen van een 
standpunt in belangrijke aangelegenheden werd losgelaten. Weliswaar werd 
de PvdA-fractie verzekerd, dat "ook de Katholieke Kamerfractie op voort
durend overleg prijs stelt", maar dat "haar voorkeur echter uitgaat naar een 
meer ongedwongen samenwerking, speciaal tussen de fractievoorzitters en 
met name met het oog op de uitvoering van het gemeenschappelijk urgen
tieprogram". Argumenten tegen het PvdA-voorstel werden niet genoemd. 
Voor de KVP-fractie was de zaak duidelijk van de baan; de PvdA-fractie is er 
niet meer op teruggekomen.5 De beperking in de wederzijdse consultatie 
had als onmiddellijk resultaat dat in het najaar van 1947 over die zaken, die 
niet strikt in het regeringsprogram waren geregeld, tussen de coalitiegenoten 
een concurrentieslag ontbrandde, zoals inzake de landbouwprijzen, toen het 
Tweede Kamerlid J. Groen (KVP) van de interpellatie van ir. A. Vondeling 
(PvdA) over de landbouwprijzen gebruik maakte om de socialistische land
bouwminister Mansholt onder zware druk te zetten (zie hoofdstuk VII, par. 
IV.c).
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Waarom werd het PvdA-gebaar genegeerd?
De poging van de kant van de PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer om 

de rooms-rode samenwerking te verdiepen was doodgelopen. De afwijzing 
door de KVP kan worden gezocht in staatkundige en in politiek-strategische 
argumenten. Ogenschijnlijk moet het voorstel-Van der Goes van Naters 
diens enthousiasme over het program-Beel en de totstandkoming van het 
"Nieuwe Bestand" hebben weergegeven. Niet ten onrechte heeft Van der 
Goes gemeend ook in de KVP-fractie aanhang voor de verdieping van het 
"Nieuwe Bestand" te kunnen vinden. Achter het voorstel-Van der Goes 
ging echter ook een bepaalde opvatting over het functioneren van het par
lementaire stelsel schuil, waarvoor Romme, blijkens zijn nota aan zijn frac
tiegenoten, op zijn hoede was.

In 1945 was van de hand van Van der Goes verschenen "De leiding van 
den staat", waarin hij, in aansluiting op bepaalde kritiek voor en onder de 
oorlog in Nederland op de geldende staatkundige praktijk, een pleidooi 
hield voor een reconstructie van het staatsbestel van het land teneinde de 
democratie nieuwe inhoud te geven in het kader van de volledige socialisa
tie van de politieke, economische en sociale machtsfactoren die hem voor 
ogen zweefde. Voor de parlementaire praktijk betekende dit dat het zwaar
tepunt in de leiding van de staat moest worden verlegd naar de volksverte
genwoordiging, die de algemene leiding in de politiek zou krijgen. De rege
ring trad nog slechts op als bewindvoerder, belast met de dagelijkse leiding. 
Het parlement drukte in deze visie de rechtsovertuiging van het volk uit. 
De regering had geen andere taak dan die rechtsovertuiging te doen realise
ren. In de praktijk zou dit betekenen dat het parlement niet zozeer controle 
diende uit te oefenen op gevoerd beleid, maar zich moest uitspreken over 
het te voeren beleid en het kader van de wetgeving voorafgaand aan het re
geringsbeleid moest aangeven. Om de controle op het te voeren beleid ge
stalte te geven wenste Van der Goes regelmatig overleg tussen een vaste 
groep Kamerleden van verschillende politieke richting en een minister. 
Van der Goes wilde zowel de positie van de regering als de rol van het par
lement versterken. Voor dit laatste dacht hij onder meer aan een kwantita
tieve beperking van de parlementaire bemoeiingen (commissieoverleg voor 
technisch-juridische aangelegenheden), gepaard aan kwalitatieve toene
ming, namelijk in het geven van richting aan het staatsbeleid op hoofdlij
nen, controle op en overleg met de regering over de uitvoering van dit be
leid, zonder het tot "meeregeren" te laten komen. In dit kader paste het stre
ven van Van der Goes naar georganiseerd fractieoverleg tussen de coalitie
partners, alsook zijn wens dat de voorman van de socialisten in het kabinet 
- de minister van Sociale Zaken, Drees - tevoren met de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer punten van het kabinetsberaad zou doorspreken, hetgeen 
Drees heeft geweigerd. In zijn publicatie uit 1945 had Van der Goes ook al 
geschreven dat belangrijke gedeelten van zijn plan voor een reorganisatie 
van het staatsbestel niet behoefden te wachten op een grondwetsherziening, 
die deze staatsreconstructie zou moeten vastleggen (in het najaar van 1946
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kwam Van der Goes met enkele voorstellen hiertoe, zie hoofdstuk XV, In
leiding). De term "voorparlement", die Van der Goes in zijn mondelinge 
toelichting op zijn voorstel over de fractiesamenwerking tegenover Romme 
had gehanteerd, had dan ook een bepaalde betekenis, waarachter een heel 
complex van staatkundige noties schuil ging, hetgeen Romme niet zal zijn 
ontgaan.6

Uit de hiervoor weergegeven correspondentie over de nota-Romme ten 
aanzien van de versterking van de rooms-rode samenwerking blijkt dat ook 
in de Tweede Kamerfractie van de KVP wel personen konden worden ge
vonden, die een eind met Van der Goes van Naters wilden meegaan. Maar 
Romme zelf wilde zeker geen zo vergaande verandering van de staatkundi
ge praktijk als zijn PvdA-collega voorstond. Niet dat Romme geen bijstel
ling van het staatsbestel wenselijk vond. Ook hij had in zijn "Nieuwe 
grondwetsartikelen" in 1945 "een bijdrage tot herstel en vernieuwing" wil
len leveren, waarin hij onder meer niet alleen over de volksvertegenwoor
diging opmerkelijke stellingen lanceerde - hij wenste verkiezing voor de 
ene kamer van het parlement via de provinciale staten en de bestuurders 
der wettelijke erkende "standen" - , maar ook voorstellen deed ter verbete
ring van de parlementaire praktijk. In de geldende praktijk hadden regering 
en parlement volgens Romme te zeer eenzelfde taak, terwijl het hem er om 
ging de gezonde invloed van het volk en de besluitvaardigheid van het 
centrale gezag op harmonische wijze te verbinden. Het parlement moest 
"geen regerinkje gaan spelen", omdat het daartoe niet was uitgerust. De me
dewetgevende taak van het parlement was bij de groei van de wetgeving 
naar de mening van Romme ook niet vol te houden. Het parlement diende 
zich te beperken tot het aangeven van de grote lijnen en het uitoefenen van 
controle op het doen en laten van de regering. De wetgevende macht diende 
derhalve niet gezamenlijk - naar de tekst van de geldende Grondwet - door 
Koning en Staten-Generaal te worden uitgeoefend, tenzij bij algemene be
grotingswetgeving, bepaalde wetsvoorstellen en initiatief-ontwerpen. Het 
recht van amendement moest volgens Romme vervallen. In die visie van 
Romme had de regering een geheel eigen taak, waarvoor de richtlijnen te 
ontlenen waren aan de door Romme voorgestelde grondwetsartikelen om
trent het geestelijk fundament van het Koninkrijk en aan de grote lijnen die 
de volksvertegenwoordiging zou aangeven. De visie van Romme verschil
de van die van Van der Goes van Naters, maar ontmoette die van de PvdA- 
fractieleider inzake de wens de slagvaardigheid van de regering te vergroten. 
In zijn nota over het voorstel-Van der Goes van Naters heeft Romme ge
steld, dat de invloed van de regeringsgezinde fracties op de regering was ge
garandeerd door de afspraken op hoofdpunten in het regeringsprogram van 
Beel. Juist tijdens de kabinetsformatie, als er onderhandeld kon worden 
over het program, kon de parlementaire invloed naar de opvatting van 
Romme het best tot gelding worden gebracht. Gedurende de kabinetsperiode 
konden de regeringsgezinde fracties in het parlement er op toezien dat het 
regeringsprogram werd uitgevoerd en desnoods was Romme bereid hier
voor enig overleg tussen de voorzitters van de betrokken fracties te aan-
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vaarden. Principieel moet Romme, gelet op zijn publicatie van 1945, er wei
nig voor gevoeld hebben mee te werken aan een permanent overwicht van 
het parlement gedurende de kabinetsperiode via uitvoering van het voor
stel van Van der Goes van Naters. Men wist immers waar deze socialist 
voor stond. Men kan er verbaasd over zijn dat Van der Goes van Naters zijn 
voorstel deed tegenover iemand die duidelijk had laten weten wars te zijn 
van het ondergraven van de zelfstandige rol van de regering, al was het 
maar door het instellen van zoiets onschuldigs als een permanente contact
commissie van de twee regeringsgezinde fracties.7

Los van deze staatkundige aspecten moet het PvdA-voorstel ook op prak
tische en politiek-strategische gronden weinig aanlokkelijk zijn geweest 
voor een meerderheid van de KVP-fractie, die tenslotte het PvdA-voorstel 
afwees. Daar was allereerst de herinnering aan de mislukking van de be
sprekingen over een gezamenlijk urgentieprogram, toen de PvdA nog 
meende de winnaar van de eerste na-oorlogse verkiezingen te zullen wor
den. In dit licht zal het PvdA-voorstel een opportunistische indruk hebben 
gemaakt. Het tweede praktische bezwaar school in de zorg voor het bewaren 
van de eenheid in de heterogeen samengestelde katholieke partij én fractie. 
Een al te openlijk doorgevoerde samenwerking met de PvdA in de Tweede 
Kamer zou de rechtervleugel, die slechts tijdelijk op de achtergrond was ge
raakt ten gunste van het meer progressieve deel in de partij, de wind in de 
zeilen kunnen geven. De visie van Romme om slechts incidenteel en achter 
de gordijnen van de Kamer overleg te voeren met de PvdA-fractie-top - 
voor zover de uitvoering van het regeringsprogram dat vereiste - is gezien 
het briefje van de KVP-fractie aan de PvdA-fractie uit het voorjaar van 1947 
de visie van de gehele fractie geworden, toen de rechtervleugel in de KVP 
zich begin 1947 had gegroepeerd rond de persoon van Ch.J.I.M. Welter. De 
bezwaren van Welter c.s. betroffen immers niet alleen de richting van de 
Indië-politiek, maar ook de sociaal-economische politiek die noodzakerlij- 
kerwijze uit de samenwerking met de PvdA voortvloeide. De KVP deed er 
derhalve verstandig aan enig vuurwerk in de Kamer af te steken ten behoe
ve van enkele groepen, die wellicht gevoelig konden zijn voor de argu
menten van Welter: een bestuurder van de katholieke middenstandsorga
nisatie was immers zoals in par. Ill.b (2. M iddenstandsbeleid) in dit hoofd
stuk al vermeld in het comité van actie van Welter te vinden. In dit kader 
paste het ad-hoc-meerderheden in de Kamer te zoeken, wat vooral van pas 
kwam bij de tariefbepalingen in de (bijzondere) belastingwetgeving van de 
minister van Financiën, Lieftinck (PvdA), die in de periode 1946-1948 aan de 
orde kwam (zie hoofdstuk IV, par. II. 1 en III. 1). Het comité-Welter waren 
hierdoor nogal wat wapens uit handen geslagen, want Welter was begin 
1948 bereid het KVP-program voor de verkiezingen van 1948 te aanvaarden, 
behalve op het punt-Indonesië (zie verderop par. VIL a).

Als meer politiek-strategisch argument tegen het PvdA-voorstel kan bij 
de KVP-Tweede Kamerfractie de samenstelling van het volgende kabinet 
een rol hebben gespeeld. De nieuwe structuur van het Rijk ten behoeve van 
de emancipatie van de delen overzee, zoals die eind 1946 - dank zij het Ak-
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koord van Linggadjati en de parlementaire afwikkeling daarvan - bekend 
was geworden, maakte grondwetsherziening onvermijdelijk. Die herzie
ning, met de voorgeschreven tweede lezing na ontbinding van de Kamers, 
kon niet wachten tot in 1950 de Tweede Kamer na vier jaar opnieuw zou 
moeten worden gekozen en de procedure tot herziening van de Grondwet 
daarin kon worden meegenomen: het wapen van de tegenstanders van deze 
nieuwe structuur - schending van de Grondwet - moest hen zo spoedig mo
gelijk uit handen worden geslagen. Onder druk van de ontwikkelingen 
overzee besloot de Nederlandse regering begin september 1947 tot een ver
snelde procedure voor een partiële herziening van de Grondwet met het 
oog op de reconstructie van het Rijk. Enerzijds moest van Nederlandse kant 
de goede wil worden getoond om tot werkelijke hervormingen naar de lij
nen van het Akkoord van Linggadjati (1946) in de relaties met de overzeese 
gebieden te komen onder druk van de ontwikkelingen in Indonesië (eerste 
politiële actie gevolgd door bemoeienis van de V.N.), anderzijds moest de 
onvrede over de voorgenomen beperkte herziening van de staatsregelingen 
in de West worden weggenomen. Voor deze kwesties en het besluit van de 
Nederlandse regering voor een beperkte grondwetsherziening zij verder 
verwezen naar de hoofdstukken XIV.A.2 en 3, XIV.B en XV.a. Met dit besluit 
werd tegelijk beslist dat het kabinet-Beel niet de volle rit zou uitzitten. De 
gekwalificeerde meerderheid, die in de tweede lezing van de herziening van 
de Grondwet noodzakelijk was, vereiste derhalve een toenadering van de 
coalitie tot andere partijen, die de Indië-politiek van het kabinet-Beel tot dan 
toe hadden afgekeurd. CHU en de liberalen roken dan ook hun kans en be
grepen dat een mogelijke verbreding van de kabinetsbasis na de te houden 
verkiezingen kon worden gekoppeld aan hun medewerking in de grond
wetsherziening. Deze groeperingen zouden zich dan ook ten opzichte van 
het beleid van het kabinet-Beel, met name inzake dat aangaande de Over
zeese Gebieden, gematigder opstellen. CHU en VVD kwamen derhalve tot 
overeenstemming met de KVP en de PvdA over de tekst van de grondwets
herziening, zowel in de daartoe in het leven geroepen staatscommissie als 
in het parlement bij de behandeling van het daartoe strekkende regerings
voorstel (zie hoofdstuk XV, par. a); alleen de uitersten in de oppositie - ARP 
en CPN - bleven hardnekkig het regeringsbeleid om uiteenlopende redenen 
verwerpen. De oppositie werd - met uitzondering van de CPN en SGP - met 
de regeringspartijen meer direct betrokken bij het beleid inzake de overzeese 
gebieden door vertegenwoordigers uit vrijwel alle politieke groeperingen in 
de Kamers uit te nodigen zitting te nemen in de Nederlandse delegatie ter 
RTC met de West (begin 1948) en in de commissie ter voorbereiding van de 
RTC met de Oost (College van Negenmannen).8 Een exclusieve band tussen 
KVP en PvdA, zoals de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer heeft be
oogd, zou de toenadering tussen deze politieke groeperingen en de CHU en 
VVD, noodzakelijk om de hiervoor genoemde grondwetsherziening in 
tweede lezing veilig te stellen, niet hebben bevorderd. Uitbreiding van de 
coalitie na de eerstvolgende verkiezingen in de richting van de CHU en de 
liberalen was vrijwel onafwendbaar, zodat elke poging om de smalle rooms-
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rode coalitie te continueren eigenlijk bij voorbaat reddeloos was.9 Zoals die 
coalitieverbreding vanaf de eerste aanzetten tot reconstructie van het Ko
ninkrijk in het najaar van 1946 eigenlijk te voorzien was, zo was ook te 
voorzien dat daarin fractieoverleg, zoals door het bestuur van de PvdA- 
Tweede Kamerfractie nog eens was voorgesteld, niet paste en door de 
nieuwe potentiële partners - die nogal bekend stonden om het onderstrepen 
van de individuele verantwoordelijkheid van elk Kamerlid zowel binnen 
de fractie als tegenover de regering - zou worden verworpen.

Bovengenoemde overwegingen kunnen voor de KVP-fractie in de Twee
de Kamer de doorslag hebben gegeven om definitief elke suggestie tot innige 
samenwerking tussen de regeringsgezinde fracties af te wijzen. Het briefje 
van de KVP-fractie kan ook als een eerste teken aan de wand worden gezien 
dat de KVP als grootste partij en als middenpartij de politieke gang van za
ken in de afzienbare toekomst zou kunnen gaan bepalen zonder zich daarbij 
afhankelijk te voelen van de aard van de betrekkingen met de PvdA. Het 
"Nieuwe Bestand" heeft als aanduiding van een bepaald optimisme over 
het karakter van de samenwerking tussen de grootste confessionele partij en 
de socialisten mogelijk slechts gegolden voor de totstandkoming van het 
rooms-rode kabinet-Beel. Uit die tijd dateert ook het oorspronkelijke voor
stel van Van der Goes van Naters over de fractiesamenwerking. Realiteits
zin en berekening hebben het daarna kennelijk politiek gewonnen: het 
"Nieuwe Bestand" maakte plaats voor het Nieuwe Realisme.
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wethouder te Eindhoven.

5 Deze stukken, gewisseld tussen PvdA- en KVP-Tweede Kamerfracties, in doos 58 van het 
archief-Romme, ARA.

6 M. van der Goes van Naters, De leiding van den staat, Haarlem 1945. Zie ook diens Met en 
tegen de tijd, pp. 183-184. Voor de ervaringen van Drees met Van der Goes van Naters’ stre
ven: het interview van J.Th.J. van den Berg met W. Drees sr.: N egentig jaar sociaal- 
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Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-lndonesische 
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VI. Misverstanden over de toepassing van de geldende Kieswet in 1946 en 
de mede daardoor afgedwongen herziening van de Kieswet in 1948

a. N oodvoorziening met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in 
een aantal gemeenten

De op 26 juli 1946 gehouden gemeenteraadsverkiezingen bevestigden in 
grote lijn de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Niet in 
alle gemeenten van Nederland vonden op de genoemde datum de eerste 
na-oorlogse verkiezingen voor de gemeenteraden plaats. De minister van 
Binnenlandse Zaken heeft bij een in de Nederlandse Staatscourant van 16 
juli 1946 gepubliceerde beschikking, gebaseerd op art. 71 van de wet van 1 
maart 1946 (Stbl. G. 41) - waarbij de Kieswet, de Provinciale Wet en de ge
meentewet met het oog op de in 1946 te houden verkiezingen werden aan
gevuld en gewijzigd, alsook bijzondere voorzieningen werden getroffen 
(aangevuld bij KB van 15 maart 1946, Stbl. G. 64 en G. 65) -, voor uiteindelijk 
7 gemeenten, te weten Deventer, Geleen, Nijmegen, Odoorn, Zwijndrecht, 
Ottersum en Voerendaal (de laatste twee werden later toegevoegd), de dag 
der verkiezing voor de raden van deze gemeenten tot nader order moeten 
uitstellen.

Bij de op 11 juni 1946 gehouden kandidaatstelling voor de verkiezingen 
van de leden van de gemeenteraden van deze plaatsen waren namelijk 
kandidatenlijsten te laat ingeleverd, hetgeen ten gevolge had dat zij krach
tens art. 43 van de Kieswet ongeldig moesten worden verklaard of niet wer
den aanvaard wegens overschrijding van de in art. 35 van de Kieswet be
doelde termijn. De grote en enkele kleinere politieke groeperingen waren bij 
deze zaak betrokken. In het geval-Nijmegen was de indiener van de KVP- 
lijst wel reeds vóór het sluitingsuur (16.00 n.m.) van het hoofdstembureau 
in het gemeentehuis aanwezig, maar had niet terstond de kamer, waarin het 
hoofdstembureau zetelde, kunnen vinden. Aanvankelijk had de waarne
mend voorzitter van dit bureau de lijst van de KVP ondanks de enkele mi
nuten overschrijding van de gestelde termijn geaccepteerd. Beroepschriften 
van de kant van leden van de PvdA en CPN op basis van de regels van de 
Kieswet waren door Gedeputeerde Staten van Gelderland echter gehono
reerd. In Nijmegen had de uitschakeling van de KVP voor de gemeente
raadsverkiezingen verstrekkende gevolgen, aangezien meer dan de helft 
van het kiezerscorps geen vertegenwoordigers zou hebben. In Geleen ging 
het om een katholieke groepering, met op basis van de voorafgaande Ka
mer- en Statenverkiezingen naar schatting 30% van de kiezers achter zich, 
waarvan de lijst een half uur te laat was ingediend. Ook in Ottersum en 
Voerendaal ging het om te laat ingediende lijsten van katholieke groeperin
gen, die naar schatting respectievelijk 15% en 40% van de kiezers vertegen
woordigden. In Odoorn was de PvdA-lijst, goed voor ca. 40% van de kiezers, 
te laat ingediend. De CPN-lijst in Deventer, waarschijnlijk gesteund door 
25% van het electoraat, was door wel zeer bijzondere omstandigheden niet 
op tijd ingeleverd. De indiener van de lijst, die buiten het eigenlijke stads
gebied woonachtig was, was op weg naar het gemeentehuis in een mijnen-
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veld verdwaald geraakt, waaruit hij pas na enige tijd kon worden gered. In 
Zwijndrecht had de SGP de voorgeschreven termijn van indiening voor de 
lijst overschreden.

Vergoelijkend heette het later in de Memorie van Toelichting op het op 
20 juli 1946 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp inzake een nood
voorziening met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in een aantal 
gemeenten dat partijen of groepen, die de lijsten hadden moeten indienen, 
niet voldoende op de hoogte waren geweest van de bepalingen van de Kies
wet, hetgeen de verantwoordelijke minister - die van Binnenlandse Zaken, 
Beel - weet aan de omstandigheid dat de gemeenteraadsverkiezingen gedu
rende zeven jaren niet waren gehouden. Beel meende evenwel dat voor
komen moest worden dat het ten gevolge van de oorlogsomstandigheden 
nog niet normaal functioneren van het apparaat van de partijen tot gevolg 
zou hebben dat een evenredige vertegenwoordiging in de raad van de in ge
noemde gemeenten bestaande stromingen met betrekking tot de huishou
ding van de gemeente niet tot stand zou komen. Dit zou het politieke leven 
naar zijn mening ernstig verstoren met alle nadelige gevolgen van dien 
voor de gemeentelijke huishouding. De minister achtte tevens de kans 
groot dat in een dergelijke onvolledige raad wél gekozen raadsleden hun 
benoeming niet zouden aannemen. Nijmegen, waar bij de onderhandelin
gen tussen de plaatselijke en landelijke politici ter oplossing van het pro
bleem een beroep was gedaan op de oud-Nijmegenaar Van der Goes van 
Naters die Beel regelmatig trof bij de formatiewerkzaamheden, had een 
doorslaggevende rol gespeeld bij Beels standpuntbepaling. Na de nodige be
sprekingen hadden alle politieke groeperingen in de betrokken gemeenten 
verklaard een onvolledige vertegenwoordiging in de raad te betreuren en 
daarnaar te handelen. Men had er vervolgens voor gezorgd dat in Den Haag 
de mogelijke noodsituatie werd onderkend en men zou besluiten tot een 
wettelijke regeling voor alle betrokken gemeenten om de aanstaande raads
verkiezingen in deze gemeenten uit te stellen en te zorgen dat alsnog alle 
politieke partijen aan de verkiezingen konden deelnemen. Uit het onder de 
verantwoordelijkheid van Beel ingediende voorstel bleek dat de betrokken 
gemeenten in hun opzet geslaagd waren. De regering stelde namelijk voor 
om de te laat ingediende kandidatenlijsten alsnog geldig te verklaren en de 
mogelijkheid te openen voor indiening van niet aanvaarde lijsten, terwijl 
tevens verschillende termijnen uit de Kieswet en een termijn uit de ge
meentewet verkort werden om zo spoedig mogelijk verkiezingen te kun
nen houden. De verkiezingen voor de betrokken gemeenteraden zouden 
moeten plaats vinden binnen dertig dagen na inwerkingtreding van deze 
Noodvoorziening Gemeenteraadsverkiezingen.

Voor een dergelijke afwijking van de Kieswet bestond een precedent. 
Kenners van de parlementaire historie hadden het ministerie van Binnen
landse Zaken attent gemaakt op de voorziening voor de gemeente Leeuwar- 
deradeel, waar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 de SDAP-lijst 
ongeldig was verklaard en vervolgens na de verkiezingen noch de raadsle
den - op één na - noch de plaatsvervangers uit loyaliteit jegens de collega’s
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van de SDAP de raadszetels hadden willen innemen. Nadat de Tweede Ka
mer het daarop ingediende regeringsvoorstel, om ter verzorging van het 
landsbelang af te wijken van de Kieswet en de gemeentewet in analoge ge
vallen, had beperkt tot de genoemde gemeente, konden in deze gemeente de 
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.1

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 31 juli 1946 op het 
regeringsvoorstel werd wel duidelijk dat er een algemene geneigdheid be
stond om mee te werken tot het verkrijgen "van een zodanige situatie, dat 
de gemeenteraadsverkiezingen in de betrokken gemeenten zouden kunnen 
plaats hebben met de lijsten van alle partijen, die daarop prijs stellen". Over 
de wijze waarop de minister het genoemde doel wenste te bereiken bleek 
verschil van mening te bestaan, al zou uit het plenaire debat van de Tweede 
Kamer op 6 augustus 1946 blijken dat de bezwaren tegen het wetsvoorstel 
het uiteindelijk hadden afgelegd tegen het inzicht dat het landsbelang een 
maatregel als voorgesteld - zij het node - vergde. Een deel van de Kamer, 
namelijk de politieke groeperingen wier blazoen in geen van de betrokken 
gemeenten in het geding was geweest, te weten de ARP, de CHU en de 
PvdV, opperden bezwaren tegen het wetsvoorstel; de rest van de Kamer, een 
ruime meerderheid, sprak zich voor het wetsvoorstel uit of liet in ieder ge
val geen bezwaren horen, zoals de KVP.

Van de kant van de opposanten werd gesteld dat hier gelegenheidswetge
ving in het spel was, waarvoor dubieuze gronden werden aangevoerd. Het 
was Beernink (CHU) die dit argument hanteerde voor zijn groepering. Hij 
was echter gevoelig voor de wens van de minister om de eerbied voor de 
wet af te wegen tegen de eerbied voor het vertegenwoordigend stelsel, dat bij 
het uitblijven van een wettelijke regeling voor de betrokken gemeenten 
ernstig kon worden geschaad. De toezegging in de Memorie van Antwoord 
dat een regeling als de voorgelegde tot de zeer hoge uitzonderingen zou be
horen zou Beernink en zijn groepering toch doen zwichten voor de argu
menten ten gunste van dit wetsvoorstel. Wel vroeg Beernink de minister te 
zorgen voor spoedige opruiming van de mijnenvelden bij Deventer. Dat 
men hier en daar onvoldoende op de hoogte was van de geldende bepalin
gen vond met name de woordvoerder van de liberalen in de Kamer, Kort
hals, geen excuus. Hij erkende echter wel het beroep van de minister op de 
buitengewone omstandigheden, die er volgens hem op neerkwamen dat de 
geest der bevolking door de gebeurtenissen sedert 1940 niet getraind was in 
het nakomen van de op de wet berustende verplichtingen. Zeker het geval- 
Nijmegen werd, vanwege de ver strekkende gevolgen er aan verbonden, 
door de liberalen gezien als een reden te meer het wetsontwerp te aanvaar
den. Het beroep op de buitengewone omstandigheden werd door de PvdV- 
fractie beschouwd als een waarborg "dat in aanneming van het huidige ont
werp niet een precedent kan worden gezien".

Het meeste verzet tegen dit wetsvoorstel kwam van de kant van de ARP- 
fractie, die zich sedert de bevrijding met de ARP-fractie uit de senaat sterk 
had gemaakt voor wetshandhaving. In het Kamerdebat heeft Algera zich tot 
tolk gemaakt van de oppositie tegen dit wetsvoorstel, waarbij hij de eerbied
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voor de wet wilde stellen boven de eerbied voor het vertegenwoordigend 
stelsel, "omdat het vertegenwoordigend stelsel juist op de wet berust". Het 
niet voldoen aan de wet mocht nimmer gesanctioneerd worden. De regel 
dat iedereen wordt geacht de wet te kennen kon door de minister wel een 
fictie worden genoemd in zijn Memorie van Antwoord, maar het was 
volgens Algera een belangrijke fictie. De minister mocht dan aanvoeren dat 
de wetgever had te voorkomen dat op een voor de betrokken gemeenten zo 
buitengewoon belangrijk gebied de zinspreuk summum ius summa iniuria 
bevestiging vond, volgens Algera was er toch te weinig noodzaak met een 
dergelijke wetgeving te komen. Hij wilde een objectieve noodzaak voor
handen hebben alvorens de wetgever optrad. Hij vond namelijk dat afge
wacht moest worden of de gemeenteraden in de betrokken gemeenten kon
den functioneren zonder dat bepaalde groeperingen waren vertegenwoor
digd. Zou dat niet het geval zijn, dan kon alsnog noodwetgeving op grond 
van art. 153, 4e lid, van de Grondwet (1938/1946) worden ingezet ("wanneer 
de regeling en het bestuur van de huishouding ener gemeente grovelijk 
worden verwaarloosd"). Men bleef dan binnen het raamwerk van de gel
dende bevoegdheden en behoefde geen gelegenheidswetgeving in te zetten. 
Voor Algera lagen achter het vasthouden aan de formele wet "belangrijke 
waarden, die van levensbelang zijn voor ons volk. Het formele is de bevei
liging dikwijls van grote waarden." Hij vreesde aantasting van het gezag 
van de wet door het wetsvoorstel. De buitengewone omstandigheden, waar
op de minister zich in zijn argumentatie ten gunste van het voorstel had 
beroepen, erkende Algera niet. Ook vóór de oorlog waren er wel kandida
tenlijsten ongeldig verklaard. De ARP-fractie en andere opposanten hadden 
in het Voorlopig Verslag verder tegen het wetsontwerp aangevoerd dat voor 
de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer en van de Provinciale 
Staten wegens onbekendheid met de voorschriften eveneens lijsten ongel
dig waren verklaard, waarvoor geen noodwetgeving tot stand was gebracht. 
Het argument van de minister dat moest worden voorkomen dat een even
redige vertegenwoordiging van de in de betrokken gemeenten bestaande 
stromingen niet tot stand zou komen, werd niet als steekhoudend gezien. 
De wet deed de evenredigheid slechts betrekking hebben op de overeen
komstig de wettelijke regels ingediende lijsten.

Tegenover zoveel oppositie staken de betogen van de voorstanders van 
het wetsvoorstel wat mager af. Het CPN-Kamerlid Stokvis, wiens partij in 
Deventer voor de raadsverkiezingen dreigde te worden uitgesloten, wist, als 
goed advocaat, de gegeven omstandigheden uit te buiten. Hij ging er van uit 
dat, wanneer alleen de CPN te Deventer haar kandidatenlijst te laat zou 
hebben ingediend, men dit ongetwijfeld zou hebben geweten aan de gebrek
kige ontwikkeling van de zedelijke normen die deze volksgroep heette te 
kenmerken. Men zou de zaak dan zeker hebben laten rusten. De commu
nisten stonden echter niet alleen, maar ook katholieken, socialisten en 
staatkundig gereformeerden - "die een goed gezelschap vormen" - waren op 
overeenkomstige wijze in gebreke geweest. Stokvis meende dat onervaren
heid en overmacht de indieners van de lijsten hadden verhinderd op tijd de
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lijsten in te leveren. Hij concentreerde zich in zijn betoog op het geval- 
Deventer, waar immers de overmacht - het mijnenveld - het meest treffend 
kon worden aangetoond, een overmacht die "ook een niet-communist had 
kunnen overkomen". De betrokken persoon had na zijn bevrijding uit het 
mijnenveld kort voor het sluitingsuur de voorzitter van het hoofdstem
bureau telefonisch van zijn pech op de hoogte gesteld. De voorzitter had 
echter geen clementie getoond en de klok gehanteerd. Stokvis liet de andere 
gevallen buiten beschouwing: in het Voorlopig Verslag was er al op gewe
zen dat men in enkele gevallen gewoon vergeten was de lijsten in te dienen. 
De vraag kon worden gesteld waarom in de betrokken plaatsen die lijsten op 
het laatste nippertje moesten worden ingediend. Stokvis vond in ieder ge
val dat de minister voor zijn beleid moest worden geprezen. Het standpunt 
van Algera achtte hij irrationeel. "Hebben wij na vijf jaar van Duitse bezet
ting werkelijk nog zo weinig geleerd, dat wij in die mate het formele" - de 
handhaving van de wet en van de stelling dat iedereen geacht moet worden 
de wet te kennen - "laten prevaleren boven datgene, wat materieel in het 
belang is van ons volk?", te weten het goed functioneren van de gemeente
raden. Hij sprak tenslotte de hoop uit dat de buitengewone omstandigheden, 
waarop volgens hem terecht een beroep was gedaan, zich niet zouden her
halen en daardoor ook voor het gevaar voor toepassing van het precedent, 
dat door aanneming van dit wetsvoorstel tot stand zou worden gebracht, 
niet te vrezen zou zijn. Voor de PvdA-fractie verdedigde Van Sleen het 
wetsontwerp. Hij toonde ruim begrip voor de buitengewone omstandighe
den, die Beel had aangevoerd als grond voor zijn wetsvoorstel. Tijdens de 
bezetting had men wel wat anders aan zijn hoofd dan verkiezingen. "Wij 
waren niet ingesteld op verkiezingscampagnes, op kandidaatstellingen en 
alles, wat er verder aan vastzit." Mensen werden met kandidaatstelling be
last die geen routine hadden. Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer en 
voor de Provinciale Staten werden plaatselijke besturen belast met het ver
zorgen van de lijsten. "Zo gezien mag het eerder verwonderlijk worden ge
noemd, dat er slechts 7 fouten zijn gemaakt." De weg die Algera had voor
gesteld kon volgens Van Sleen slechts leiden tot het houden van schijnver- 
kiezingen: men wist immers dat de wel gekozen kandidaten in de betrokken 
gemeenten zich zouden terugtrekken na de verkiezingen. Langs deze weg 
zou de eerbied voor de wet slechts geweld worden aangedaan. De katholieke 
fractie zweeg in dit debat veelbetekenend. Op het voorstel van Beel kon im
mers weinig vanuit KVP-belang worden aangemerkt.2

In de Memorie van Antwoord van 2 augustus 1946 had Beel al de meeste 
argumenten tegen het wetsvoorstel behandeld, zodat hij in de Tweede Ka- 
mer-zitting met een kort woord kon volstaan. In zijn schriftelijke reactie 
had hij het verwijt van gelegenheidswetgeving van de hand gewezen: het 
was immers onmogelijk anders dan bij gelegenheidswetgeving in deze zaak 
in te grijpen. Hij verzekerde wel dat een regeling als het onderhavige wets
voorstel tot de hoge uitzonderingen zou behoren. De minister schreef dat 
een belangrijke rol had gespeeld de overweging dat vermeden moest wor
den dat een niet representatief college ten gevolge van het niet in acht ne-
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men van formaliteiten zou optreden op een moment dat voor het eerst 
sedert jaren een door de burgerij gekozen gemeenteraad de zetels zou inne
men. Met de indiening van het wetsontwerp was derhalve geenszins een 
precedent geschapen. Ook in de Kamer op 6 augustus 1946 plaatste Beel de 
noodsituatie, die had geleid tot de late indiening in meerdere gemeenten, 
centraal, al gaf hij eerlijk toe dat hij zich aanvankelijk op het standpunt had 
gesteld, na de berichten over Deventer en Nijmegen, dat aan die situatie 
niets was de veranderen en de wet moest worden gehandhaafd. Pas nadat 
hem nadere rapporten over deze twee plaatsen en over enkele andere 
gevallen hadden bereikt en duidelijk was geworden dat een aantal gemeen
teraden niet zouden functioneren vanwege de aangekondigde terugtrekking 
van de meeste kandidaten van de wél tijdig ingediende lijsten, meende Beel 
dat het beter was een voorziening te treffen dan zinloze verkiezingen te la
ten houden en daarna noodwetgeving toe te passen conform het voorstel- 
Algera. De regering stelde zich op het standpunt dat terecht, vanuit de fictie 
dat ieder wordt geacht de wet te kennen, door Gedeputeerde Staten in de ge
vallen waarin beroep tegen de ongeldigverklaring was ingesteld met de bui
tengewone omstandigheden geen rekening was gehouden. Op deze fictie 
kon echter geen beroep worden gedaan, wanneer het ging om ingrijpen door 
de wetgever. Door streng vasthouden aan de door de wet voorgeschreven 
formaliteiten zouden doel en strekking der regeling geweld worden aange
daan. Beel voegde hier nog aan toe dat men niet ontevreden kon zijn over 
de wijze waarop inmiddels drie verkiezingen in de omstandigheden van dat 
moment dankzij de activiteit en de geschooldheid van de gemeentebesturen 
en ambtenaren en van de staatkundige partijen hun beloop hadden gehad. 
Tegen deze achtergrond vond Beel het passend met een eenvoudige proce
dure een regeling te treffen ter voorkoming van een hoop moeilijkheden. 
De Tweede Kamer nam op 6 augustus 1946 zonder hoofdelijke stemming 
het wetsontwerp aan.3

In de Eerste Kamer volgde de behandeling van dit wetsontwerp op 29 
augustus 1946. Daar was de stemming geprikkelder dan in de Tweede Ka
mer. Reijers (CHU) was niet overtuigd van de bijzondere omstandigheden, 
zelfs niet in het geval van Deventer. Als iemand 364 dagen in het jaar De
venter weet te bereiken zonder in de mijnenvelden te geraken, dan is het 
vreemd dat op één dag in het jaar, uitgerekend wanneer hij de lijsten moet 
inleveren, hij in een mijnenveld verdwaalt. Alleen in het geval van Nij
megen had dit Eerste Kamerlid compassie, zodat hij zich toch vóór het 
wetsontwerp zou uitspreken. Daarentegen meende Van Asch van Wijck 
(ARP) dat met dit wetsontwerp premie werd gezet op zorgeloosheid en het 
ontwerp een ongelukkig precedent zou zijn. Hij zou zijn tegenstem tegen 
het wetsontwerp laten noteren. Eigenlijk was Zegering Hadders (PvdV) het 
met Van Asch eens, maar hij had zich laten overtuigen door de minister dat 
bij een herziening van de Kieswet ongewenste gevolgen van een al te streng 
formalisme zouden worden voorkomen. Beel kon zich in zijn reactie aan
sluiten bij de visie van Koejemans dat het ging om een incident, niet om 
een precedent. Op één hunner na gaven alle senatoren hun stem aan dit
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wetsontwerp. De wet werd op 30 augustus 1946 (Stbl. G. 222) afgekondigd.4 
Daarmee was dit voor de afwikkeling van de oorlogsgevolgen zo typerende 
verkiezingsincident gesloten.

b. Kieszvetherziening-1948
Bij de herziening van de Kieswet (Stbl. 1.110, 18 maart 1948) is het misver

stand dat kandidatenlijsten konden worden ingeleverd tot op het tijdstip, 
waarop de secretarie van de gemeente werd gesloten (17.00), weggenomen. 
Het tijdstip, dat in 1946 voor verwarring had gezorgd en mede oorzaak was 
van de hiervoor genoemde noodwetgeving voor nieuwe kandidaatstelling 
in een aantal gemeenten, was 16.00 uur. In de wet van 18 maart 1948, waar
voor het voorstel bij de Tweede Kamer was ingediend op 12 januari 1948, 
werd dit tijdstip verschoven naar het gebruikelijke sluitingsuur van de ge
meentesecretarieën. Deze wijziging maakte deel uit van een wet inzake 
aanvulling en wijziging van de Kieswet, alsmede bijzondere voorzieningen 
met het oog op de in 1948 te houden verkiezing voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal.5 Het voorontwerp van wet was opgesteld door het Centraal 
Stembureau en ontleend aan adviezen van de Gedeputeerde Staten van de 
onderscheidene provincieën en van de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten, waarbij alleen de meest eenvoudige en urgente voorstellen wer
den overgenomen. Naast de hiervoor genoemde regeling voor het tijdstip 
van inlevering van de kandidatenlijsten zijn de navolgende punten uit 
deze herziening van de Kieswet de belangrijkste.

Allereerst werd een regeling getroffen voor de rijdende en varende kie
zers, die niet stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een ge
meente, maar wel in het Centrale Bevolkingsregister. Deze kiezers konden 
weliswaar niet deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraden en 
de Provinciale Staten, maar werden - op het voetspoor van hetgeen in de 
wet van 1 maart 1946 (Stbl. G. 41) tot aanvulling en wijziging van de Kies
wet, de Provinciale Wet en de gemeentewet, alsmede bijzondere voorzie
ningen met het oog op de in 1946 te houden verkiezingen eenmalig hier
omtrent was geregeld - definitief in staat gesteld hun stem bij de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer uit te brengen. Het gemeentebestuur 
van Den Haag, dat reeds in 1946 belast was met de zorg voor deze categorie 
kiezers, zou de kiezerslijst van deze personen opmaken. De bedoelde perso
nen konden op hun verzoek worden gemachtigd in een gemeente hunner 
keus aan de stemming deel te nemen. Een tweede "vergeten" groep die bij 
deze Kieswetherziening werd bedacht betrof de militairen. De mogelijkheid 
tot schorsing van de uitoefening van het kiesrecht van militairen bij de 
land- en zeemacht verviel. Dit geschiedde conform het bepaalde in het 
toenmalige art. 83, 2e lid, van de Grondwet (1938/1946), dat de wetgever de 
bevoegdheid verleende vast te leggen, in hoeverre de uitoefening van het 
kiesrecht voor militairen gedurende de tijd, dat zij onder de wapenen wa
ren, werd geschorst (deze bepaling is bij de herziening van de Grondwet in 
1983 vervallen). De regering achtte deze schorsingsmogelijkheid niet meer 
in overeenstemming met de taak en de rechten van de militair. Tegelijk
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met dit wetsontwerp tot herziening van de Kieswet werd dan ook een wets
ontwerp ingediend dat voorschriften bevatte betreffende het stemmen door 
militairen bij een in 1948 te houden verkiezing voor de Tweede Kamer, 
namelijk door ten behoeve van de militairen die in werkelijke dienst buiten 
het Rijk in Europa verbleven tijdelijk uitbreiding te geven aan de gelegen
heid om bij volmacht te stemmen.6 Met deze voorstellen inzake de uitoefe
ning van het stemrecht van kiesgerechtigde militairen overzee werd de 
teleurstelling in de volksvertegenwoordiging over het uitstel van de aange- 
kondigde demobilisatie van enkele delen van de in Nederlands-Indië gesta
tioneerde strijdkrachten enigszins getemperd en tegemoet gekomen aan een 
dringende algemene wens van het parlement (zie hoofdstuk III, par. III.d). 
Een eerder hiertoe strekkend voorstel van de kant van de regering bij de 
herziening van de Kieswet in 1946 - uitlopend op de hierboven genoemde 
wet van 1 maart 1946 - was onder druk van bepaalde groeperingen in de 
Tweede Kamer teruggenomen. Voorgesteld was namelijk kiesgerechtigde 
militairen (en zeelieden, aldus dit voorstel), voor zover zij door hun werk
zaamheid buiten het Rijk in Europa verbleven, met inachtneming van bij 
Algemene Maatregel van Bestuur te stellen regels (onder meer met het oog 
op de uitbreiding van de volmachtregeling), aan de verkiezing van de 
Tweede Kamer te laten deelnemen. Vanuit de Tweede Kamer werd het be
zwaarlijk gevonden dat hiermee aan de genoemde groepen overzee een uit
breiding van het kiesrecht werd gegeven vergeleken bij andere staatsburgers, 
hetgeen in strijd werd genoemd met het genoemde artikel uit de Grondwet. 
Voor de regering had bij de intrekking van dit voorstel tot herziening van 
de Kieswet de ook door leden van de Tweede Kamer genoemde overweging 
de doorslag gegeven dat de gemeentesecretarieën - toch al overbelast bij de 
verkiezingen in 1946 - onmogelijk nog extra werk konden verzetten bij de 
uitwerking van het betreffende artikel uit het wetsvoorstel.7 Om veel mili
tairen ging het in 1946 nog niet. Dat was anders in 1948, nadat de Expeditio
naire Macht naar Nederlands-Indië was verscheept. De regering meende dan 
ook dat in 1948 de kiesgerechtigde leden van de krijgsmacht overzee, onge
veer 21.000 militairen van de Koninklijke Landmacht en 10.000 van de Ko
ninklijke Marine, wier plichten door de dienst overzee toch al verzwaard 
waren, zo volledig mogelijk in hun rechten te moeten laten. De Kamers 
gingen nu met dit voorstel tot uitbreiding van de volmachten akkoord. De 
wet werd afgekondigd in het Staatsblad, 18 maart 1948, nr. 113.8

Anderzijds werd nauwkeuriger bepaald wie uitgesloten waren van het 
kiesrecht. Voorgesteld werd vast te leggen, dat niet alleen zij die het kies
recht was ontzegd bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak, maar ook zij 
die bij onherroepelijke uitspraak van een Tribunaal (Bijzondere Rechtsple
ging) of ingevolge een beslissing tot voorwaardelijke buitenvervolgingstel- 
ling krachtens het Besluit Politieke Delinquenten 1945 - tenzij de minister 
van Justitie gebruik had gemaakt van de bevoegdheid tot herstel in de uit
oefening van het kiesrecht als bedoeld in art. 3 van de Regeling ontzetting 
rechten (Stbl. G. 218) - hun kiesrecht hadden verloren, definitief van de uit
oefening van hun kiesrecht waren uitgesloten. In 1946 was verzuimd dit te
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bepalen, waardoor de hier bedoelde politieke delinquenten op de kiezerslijst 
waren geplaatst en waren gevraagd aan de verkiezingen deel te nemen. Op 
deze categorie was immers de oude omschrijving van de uitsluiting van het 
kiesrecht - onherroepelijke rechterlijke uitspraak - niet van toepassing.

Vrijwel alle onderdelen van het wetsvoorstel tot herziening van de 
Kieswet zouden de goedkeuring van de Kamers krijgen. Op één punt moest 
de minister van Binnenlandse Zaken, de KVP-er Witteman, bakzeil halen. 
Zijn voorstel om de waarborgsom voor de kandidaatstelling te verhogen 
van 250 tot 500 gulden moest hij vanwege de tegenkanting van de fractie 
van de PvdA in de Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag bij het indienen 
van de Memorie van Antwoord al terugnemen. Het voorstel was bij voor
baat kansloos. De genoemde fractie was het wel eens met het streven van de 
minister om lichtvaardige kandidaatstelling tegen te gaan en het aantal par
tijen zo mogelijk te verminderen. Maar zij meende dat financiële normen 
met de grootste zorgvuldigheid moesten worden gesteld. Het hanteren van 
de waarborgsom werd niet het juiste middel gevonden.9 De verhoging van 
de boete bij niet-verschijnen - in eerste aanleg van 3 op 5 gulden - rakelde 
vanzelf de kwestie van de opkomstplicht op, maar werd - met uitzondering 
van de fractie van de ARP - door de Tweede Kamer geaccepteerd.10 Bij de 
wijziging van de Kieswet in 1946 had de Tweede Kamer zich echter met 
krappe meerderheid uitgesproken voor een amendement-Ruys (KVP) dat de 
opkomstplicht zocht te handhaven, waar Beel als minister van Binnen
landse Zaken toentertijd het voorstel had gedaan de opkomstplicht te 
schrappen. Ook Beels opvolger Witteman (KVP) was deze zienswijze toege
daan. De regering wilde echter het kort tevoren uitgesproken standpunt van 
de Kamer respecteren. Bij de behandeling van de Kieswetherziening-1948 
bleek de KVP-Kamerfractie nog steeds op het standpunt te staan dat aan de 
opkomstplicht moest worden vastgehouden, daarin bijgevallen door de 
woordvoerder van de CHU-Kamerfractie in deze zaak, Beernink. Voor deze 
groep was publiek recht publieke plicht en de opkomstplicht een comple
ment op de evenredige vertegenwoordiging. Daartegenover had de PvdA- 
Kamerfractie in het Voorlopig Verslag gevraagd om de opkomstplicht bij 
deze herziening te doen verdwijnen. Van den Heuvel (ARP) was hierin de 
PvdA bijgevallen. Hij zag, zoals hij uiteenzette in de zitting van de Tweede 
Kamer op 2 maart 1948, met geen mogelijkheid, "welke Staatsbelang er bij 
betrokken is om mensen, bij wie belangstelling voor de verkiezingen ont
breekt, door een opkomstplicht te dwingen toch te komen". Burger (PvdA) 
heeft getracht de KVP-fractie toch enigszins tegemoet te komen. Hij nam 
wat afstand van de visie van Van den Heuvel: het kon bij de opkomstplicht 
wel eens niet zozeer gaan om het dwingen van onwilligen, maar om het 
voorkomen dat stemwilligen verhinderd werden in het uitbrengen van 
hun stem, waarbij hij wees op het hinderen van negers door blanken bij de 
inschrijving in de stemregisters in de zuidelijke staten van de V.S.. Derge
lijke verhoudingen bestonden overigens niet in Nederland, zodat hij er niet 
een voldoende argument in zag om de opkomstplicht te handhaven. De 
PvdA zag dan ook niets in handhaving van die plicht. Aan de andere kant
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betoogde Burger wel, dat - gezien zeer recent een beslissing in het parlement 
was genomen ten gunste van de handhaving van de opkomstplicht - het 
bestaande voorschrift moest worden gehandhaafd. Minister Witteman nam 
in zijn verdediging van de verhoging van de boete bij het niet voldoen aan 
de opkomstplicht dit argument van Burger graag over.11

In vervolg op de in 1946 eenmalig getroffen regeling (art. 76 van de wet 
van 1 maart 1946) werd in de Kieswet bij deze gelegenheid definitief vastge
legd dat de besturen van de bijzondere scholen op verzoek van B. en W. de 
daarvoor in aanmerking komende lokalen en het zich daar bevindende 
materiaal tegen vergoeding van onkosten - bijvoorbeeld voor het schoon
maken en het reparereren van de lokalen na gebruik - beschikbaar dienden 
te stellen voor de inrichting en het gebruik als stemlokalen. Deze uit de 
nood geboren regeling van 1946 bleek geen gevoelige snaar bij het confessio
nele deel van het parlement te raken, zodat dit voorstel onbesproken bleef 
en werd goedgekeurd. Andere uit de nood geboren regelingen uit 1946 wer
den tijdelijk ook voor 1948 geldig verklaard. Zo werd in verband met de 
schaarste evenals in 1946 ook voor 1948 afwijking van de bepalingen van de 
Kieswet inzake de uitrusting van het stembureau, zoals voor stembussen en 
de uitrusting van de stemhokjes, toegestaan. Anders dan in 1946 waren er 
echter in 1948 weer volop rode potloden beschikbaar, zodat op dat punt de 
Kieswet strikt diende te worden toegepast. De "zwarte" (potlood-)verkiezin- 
gen van 1946 zouden daardoor uniek blijven. Tenslotte werden strafbepa
lingen tegen knoeierijen met stembiljetten, zoals in 1946 in een gemeente 
hadden plaats gevonden, in de Kieswet opgenomen. De oude Kieswet voor
zag niet in het bestrijden van knoeierijen zoals het maken van valse stem
biljetten, waarvoor de bezettingstijd zulk een goede leerschool was geweest. 
Nadat de Tweede Kamer dit wetsvoorstel na een kort debat op 2 maart en de 
Eerste Kamer zonder beraadslaging op 17 maart 1948 zonder hoofdelijke 
stemming hadden aanvaard, werd de wet vastgesteld op 18 maart 1948, Stbl. 
nr. I.110.12

Nog in de periode-Beel werd de grondslag gelegd voor een geheel nieuwe 
Kieswet, die de sedert 1896 bestaande lappendeken zou vervangen. Op 5 
maart 1947 heeft Beel aan het Centraal Stembureau hierover om advies ge
vraagd. Dit bureau bracht op 15 december 1949 rapport uit. De voorstellen 
van dit bureau op het gebied van het kiesstelsel zijn voorgelegd aan allerlei 
instanties, onder meer aan de besturen van de politieke partijen, zoals de 
minister van Binnenlandse Zaken begin 1948 bij de behandeling van de 
Kieswetwijziging-1948 het parlement had beloofd. De betreffende voorstel
len van het CSB werden overigens op grond van de binnengekomen advie
zen niet overgenomen. In het volgende deel van de parlementaire geschie
denis van Nederland na 1945 zal op deze voorstellen en op de parlementaire 
behandeling van het restant aan voorstellen worden ingegaan. De nieuwe 
Kieswet verscheen in het Staatsblad nr. 290, 13 juli 1951.13
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a. De katholieke eenheidspartij verliest een deel van haar rechtervleugel 
(W elter)

Een ernstig probleem dat als een schaduw over het werk van de KVP in 
de parlementaire periode 1946-1948 hing, was de worsteling met de dissi
dente stroming onder aanvoering van oud-minister en oud-Eerste Kamerlid 
Welter, die zich kantte tegen de samenwerking tussen KVP en PvdA in de 
regering in het algemeen en tegen de volgens hem daarmee samenhangen
de Indië-politiek in het bijzonder. Zoals de problemen bij de PvdA met het 
meer conservatieve deel van de opgenomen voormalige vrijzinnig-demo- 
craten zich uitkristalliseerden in één persoon, namelijk mr. P.J. Oud - zie de 
volgende subparagraaf -, zo zou de dissidentie ter rechterzijde in de KVP be
lichaamd worden in één persoon die veel grieven in de katholieke achter
ban zou vertolken, namelijk Welter.

Charles J.I.M. Welter (1880-1972) was van origine Indisch ambtenaar, die 
het tot de hoge ambtelijke post van Algemeen Secretaris in Batavia (1921) 
had gebracht. Inmiddels had hij zich als adviseur van het gouvernement la
ten kennen als een persoon die weinig heil zag in vernieuwing van het 
staatsbestel in Indië, met name indien een dergelijke vernieuwing zou lei
den tot overvleugeling van de niet-inheemse groepen door de inheemse 
bevolking in een tot ontwikkeling gebrachte Volksraad. Zijn voorkeur om 
eerder te consolideren dan te vernieuwen droeg hij uit als minister van Ko
loniën in diverse kabinetten. Na het korte intermezzo als minister van Ko
loniën in het kabinet-Colijn I (1925-1926) volgde, na zijn definitieve terug
keer naar Nederland en zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer voor 
de RKSP, zijn ministerschap op dezelfde post in het kabinet-Colijn IV (1937- 
1938). Het was dit kabinet dat de verantwoordelijkheid droeg voor de afwij
zing van de door de Volksraad van Indië gesteunde petitie-Soetardjo, waar
in de Volksraad werd gevraagd het opperbestuur en de Staten-Generaal uit 
te nodigen een rijksconferentie bijeen te doen roepen met het oog op het in
luiden van de zelfstandigheid van Nederlands-Indië binnen een termijn 
van 10 jaar. Welters denkbeelden over de toekomst van het geheel of delen 
van Indië hadden inmiddels geleid tot zijn medewerking aan de oprichting 
van het Nieuw Guinea comité, dat de kolonisatie van het westelijk eilands- 
deel voorzag en waarin tal van grote Nederlandse bedrijven, die in Indië 
vertegenwoordigd waren, waren geïnteresseerd. Welter keerde terug op Ko
loniën in het 2e kabinet-De Geer, dat zich in 1940 genoopt zag uit te wijken 
naar Engeland. Hier liet Welter zich aanvankelijk kennen als een wat defai
tistisch man, die bezorgd was dat een strijd aan Engelse zijde gevaren in zich 
borg voor het Nederlandse bezit in de Oost. Hij trad in 1941 af uit onvrede 
over het eigenmachtig optreden van de inmiddels premier geworden Ger- 
brandy (ARP), met wie hij na de oorlog ten tijde van het kabinet-Beel één 
front zou vormen ten behoeve van het handhaven van een paternalistisch 
rijkseenheidmodel tussen Nederland en de overzeese gebieden. Nadat Wel
ter onder de oorlog nog voor de regering opdrachten in Brits-Indië had ver-
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vuld, keerde hij naar het inmiddels bevrijde Nederland terug. Op 20 no
vember 1945 kwam hij voor de RKSP in de Eerste Kamer van de Voorlopige 
Staten-Generaal. Zijn visie op de kwestie-Indonesië maakte hij onmiddel
lijk duidelijk door zijn naam te plaatsen onder een begin december 1945 ge
publiceerd manifest, dat opriep tot direct herstel van orde en rust in Neder- 
lands-Indië en bestrijding van het extremisme (lees: Republiek van Soekar
no). Soekarno was in de ogen van Welter een extremist, die geheuld had 
met de Japanners. Een zoon van Welter was door de Japanners gevangen 
genomen en onthoofd, zodat van Welter alleen daarom al weinig begrip 
kon worden verwacht voor een nationalisme, dat zich ingelaten had met 
deze Japanners. Als lid van de parlementaire commissie van onderzoek 
naar het inzake Indië gevoerde beleid (commissie-Van Poll) zag Welter zich 
in zijn wantrouwen jegens de in Den Haag en in Batavia gevoerde politiek 
bevestigd. De verantwoordelijke bewindsman (Logemann) en de hoogste ci
viele autoriteit in Nederlands-Indië, Van Mook, hadden immers behoord 
tot De Stuw-groep, waaraan al eerder (par.III.c) is gerefereerd. Een rooms-ro
de samenwerking, zoals die binnen de KVP algemeen werd verwacht, zou 
deze politiek, die "het extremisme" kansen had geboden, slechts voort kun
nen zetten, aldus Welters standpunt. Het was dan ook begrijpelijk dat er in 
de vernieuwde KVP stemmen zijn opgegaan om Welter niet meer te kandi
deren, toen de lijsten voor de verkiezingen van de Tweede en Eerste Kamer 
moesten worden opgemaakt. De man leek niet meer te passen in de voorste 
rangen van de zich als progressief beschouwende beginsel- en programpartij 
en in de onafwendbare nieuwe politieke verhoudingen die zouden komen.1

In plaats van Welter kwam op de lijst van de KVP voor de Eerste Kamer 
de hoofdredacteur van het katholieke dagblad De Tijd, P. Kerstens, die in
middels een loopbaan achter de rug had als onderwijskracht in Nederland 
en Nederlands-Indië, als directeur van de afdeling Onderwijs-en-Eredienst 
van het gouvernement in Indië, lid van de Volksraad en van het College 
van Gedelegeerden en als minister van Handel-Nijverheid-Scheepvaart en 
Landbouw-en-Visserij over de periode 1942-1944 in het le  kabinet-Gerbran- 
dy. Kerstens had de naam vooruitstrevender te zijn dan Welter. Zoals nog 
in hoofdstuk XIV.B zal worden beschreven heeft Kerstens, die een belang
rijke rol had gespeeld in de Indische Katholieke Partij, als lid van de Eerste 
Kamer zich een progressief betoond waar het ging om het scheppen van 
nieuwe verhoudingen met en in Indië, hetgeen hem mede door zijn uit
bundige levensstijl het nodige wantrouwen van de politieke leider van de 
KVP, Romme, zou bezorgen.2

Of het nu verstandig is geweest van de KVP om Welter geen plaats te ge
ven in de Eerste Kamer kan betwijfeld worden. Welter zou zich in de senaat 
wellicht enigszins gebonden hebben gevoeld aan het regeringsbeleid en 
misschien hebben nagelaten een gehele beweging tegen de KVP op te zetten 
om zijn stem te doen horen. Als buitenstaander - precies zoals Oud bij de 
PvdA was buitengesloten in 1946 - achtte hij zich volledig vrij om de KVP 
aan te vallen, waarvoor de politieke constellatie en de bemanning van de 
cruciale posten voor het beleid inzake Nederlands-Indië - namelijk de Stuzv-
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man Jonkman op O.G., Van Mook nog steeds de hoogste man in de Oost en 
oud-premier Schermerhorn (PvdA) als voorzitter van de Commissie-Gene- 
raal voor Nederlands-Indië - hem stof te over kon bieden. Aanvankelijk 
werd Welter door de KVP-partijleiding nog wel een forum geboden om zijn 
standpunt over de Indonesische kwestie uit te dragen. Zo stonden op de be
sloten kaderdagen van de KVP op 16 en 17 november 1946 over deze kwestie 
naar aanleiding van de onderhandelingen in Indonesië met de Republiek 
Welter en Kerstens tegenover elkaar. Welter sprak zich uit voor een on
middellijke doorvoering van de beloofde rijksconferentie ter reconstructie 
van het Rijk en voor een breuk in het tot dan toe gevoerde beleid dat zocht 
met de Republiek tot overeenstemming te komen; Kerstens wilde het rege
ringsbeleid juist voluit steunen. Zodra het resultaat van de onderhandelin
gen in Indonesië in de vorm van de overeenkomst van Linggadjati tussen 
Nederland en de Republiek bekend was geworden, heeft Welter met ande
ren (onder wie leden van de Raad van State) zijn stem door middel van een 
brief aan de ministerraad tegen deze overeenkomst verheven. In deze brief 
werd geprotesteerd tegen de inhoud van de overeenkomst van Linggadjati, 
waarbij de Republiek de facto gezag werd toegekend over Java en Sumatra 
en een nieuwe rijksstructuur werd uitgetekend, namelijk de Verenigde Sta
ten van Indonesië - waarvan de Republiek een onderdeel zou zijn -, welke 
in een unie met gemeenschappelijke organen voor het regelen van de bui
tenlandse betrekkingen, de defensie en enkele zaken op financieel-econo- 
misch gebied met de rest van het Rijk verbonden zouden zijn (zie voor dit 
Akkoord verder hoofdstuk XIV.B). De ondertekenaars van deze brief zagen 
in deze kernpunten slechts de afscheiding van een deel van het Rijk in 
strijd met art. 1 van de Grondwet en een magere volkenrechtelijke binding 
tussen Nederland en Indonesië zonder de mogelijkheid voor Nederland om 
over de belangen van de volken in Indonesië te waken en zo nodig te kun
nen ingrijpen. Welter heeft met zeven anderen een tegenvoorstel gepubli
ceerd, waarbij het koloniale systeem-oude-stijl uitdrukkelijk werd uitgeslo
ten, maar het staatsverband tussen de verschillende rijksdelen werd ge
handhaafd. "Linggadjati" zou uiteraard van tafel moeten worden gehaald. 
Kern van dit voorstel werd de figuur van de vertegenwoordiger van het ge
zamenlijk staatsverband die krachtens de staatswet met enkele bijzondere 
bevoegdheden ter waarborging van fundamentele rechten van goed bestuur 
en van gezonde financiën zou zijn bekleed. Bijval ondervonden Welter en 
zijn medestanders vanuit protestants-christelijke kring en bij enige libera
len. Het liberale Kamerlid Vonk stelde zich namens zijn groepering bij de 
debatten in de Tweede Kamer over de ontwerp-overeenkomst van Lingga
djati op 16 december 1946 achter dit voorstel van Welter c.s.. 3

Welter heeft vervolgens de kans gekregen zich via de radio tot de bevol
king van het land te richten om zijn bezwaren uiteen te zetten. Vergaande 
politieke hervormingen waren uitstekend, aldus deze rede van 5 december 
1946, maar de overeenkomst van Linggadjati betekende volgens hem over
dracht van gezag aan schijngezag. Te zeer was aangeknoopt bij het nationa
lisme van de Republiek Indonesia van Soekarno, te weinig bij andere, con-

250



Par. VII. Doorbraak en rooms-rode coalitie stellen partijen op de proef

structieve Indonesiërs, dat wil zeggen die Indonesiërs die wilden samen
werken met Nederland (hoewel van 15 tot 25 juli 1946 te Malino, bij Makas- 
sar, tussen een Nederlandse delegatie onder Van Mook en vertegenwoordi
gers van de gebieden, waar het Nederlands gezag was hersteld - voorname
lijk Borneo en "de Grote Oost" -, was geconfereerd, waarbij de federatieve 
opbouw van Indonesië en de coöperatie met Nederland was bevestigd). 
Niemand wilde een koloniale oorlog, aldus Welter, die verhaalde hoe de 
Nederlandse troepen in Indië werden verwelkomd als bevrijders en redders 
in de nood. Het geven van een eervolle plaats aan Indonesië naast Neder
land was een goed ideaal: ook internationaal moest dit worden uitgedragen. 
Welter kreeg vervolgens zitting in het bestuur van het Comité Handhaving 
Rijkseenheid, dat alle ontevredenen over het Indië-beleid ter rechterzijde 
bundelde en onder leiding stond van de oud-minister-president Gerbrandy 
(ARP). Het comité streefde naar een geleidelijke verandering van de struc
tuur van het Koninkrijk via de grondwettelijk voorgeschreven procedure - 
niet via besluiten vooraf - in de richting van een werkelijke unie tussen 
Nederland en de overzeese gebieden en achtte handhaving van het directe 
Nederlandse gezag overzee tot die tijd noodzakelijk. Op basis van 300.000 
adhesiebetuigingen heeft dit comité in deze geest een smeekschrift tot het 
Staatshoofd gericht.4

Romme’s streven het Akkoord van Linggadjati terwille van de aanvaar
ding door zijn verdeeld rakende achterban en de band met de oppositie tij
dens de debatten in de Tweede Kamer op 16,17 en 19 december 1946 nader te 
interpreteren en "aan te kleden" met de toelichting van de kant van de Ne
derlandse onderhandelaars (de Commissie-Generaal) en de betrokken rege
ringsverklaringen (10 en 19 december 1946) middels de befaamde motie- 
Romme-Van der Goes - steun werd hiervoor verworven van de fracties van 
KVP, PvdA en CPN - overtuigde Welter en zijn op volgelingen niet. In de 
laatste week van januari 1947 werd in de pers gewag gemaakt van een circu
laire, gericht aan een aantal vooraanstaande katholieken, van het "Voorlo
pig Katholiek Comité van Actie", bestaande uit Welter en verder onder 
meer de oud-KNIL-generaal M.L.F. Bajetto - lid van de Tweede Kamer van 
de Voorlopige Staten-Generaal voor de RKSP/KVP, maar niet kandidaat ge
steld voor een der Kamers door de KVP in 1946 - en de bestuurder van de 
afdeling Den Haag van de Katholieke Middenstandsbond, Van der Dungen. 
Na de aanhef "Wij, katholieken van Nederland, eisen handhaving Rijks
eenheid" werd nader uiteengezet waar het het Comité om ging. "Door Gods 
voorzienigheid hebben wij, Nederlanders, in Indië een hoge en heilige taak 
gekregen. Wij moeten de bevolking daar brengen de cultuurgoederen van 
onze Christelijke beschaving." Zonder Nederland ging Indië de ondergang 
tegemoet. Katholieken en niet-katholieken vreesden, aldus de tekst van de 
circulaire, dat onder de invloed van de PvdA in het rooms-rode kabinet de 
plicht tegenover Indië zou worden verwaarloosd. Hieraan was door de se
cretaresse van het comité toegevoegd de beschuldiging dat de KVP-Kamer
fractie op financieel-economisch gebied aan de leiband van de PvdA liep. 
Het comité zocht derhalve twee groepen ontevredenen te bundelen: één
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rond Rijkseenheid (Welter) en één rond de afkeer van het gevoerde finan- 
cieel-economisch beleid zoals dat met name gestalte had gekregen in de 
bijzondere belastingheffing (zie hoofdstuk IV, par. II.l). De laatstgenoemde 
reactie op de samenwerking van KVP met PvdA werd vertegenwoordigd in 
de persoon van de middenstandsfunctionaris in het comité. De onvrede 
binnen de KVP over de genoemde thema's zorgde er voor dat het comité 
wel bijval kreeg, zoals uit kringen van de katholieke werkgevers en hoger 
geschoolden. Het partijbestuur van de KVP onderschatte het gevaar van de 
actie dan ook niet. Het gelukte echter het genoemde comité van Welter c.s. 
niet de Indische KVP, de zusterpartij in Indonesië, tot een steunbetuiging 
over te halen. Juist begin 1947 vertoefde Romme in Indonesië en hij had de 
IKVP weten te winnen voor het KVP-standpunt inzake het Indische vraag
stuk. Romme liet op een vergadering van deze IKVP weten niet bang te zijn 
voor de actie-Welter. Welter c.s. konden volgens hem niet meer bereiken 
dan in het werkelijke Akkoord van Linggadjati - met de verduidelijking zo
als in de Tweede Kamer bij motie was vastgelegd - was overeengekomen. De 
actie van Welter kon hoogstens een afsplintering van de KVP tot gevolg 
hebben, zeker geen afsplitsing. In zoverre de samenwerking met de PvdA 
aan de orde was liet Romme geen aarzeling blijken: het urgentieprogram 
van de KVP, dat algemeen was aanvaard in de partij, wees op de noodzaak 
van samenwerking met de PvdA.5

Het partijbestuur van de KVP heeft, na een eerste gesprek met Welter en 
Bajetto op het partijbureau van de KVP op 31 januari 1947, besloten in ieder 
geval het Indië-beleid nogmaals voor de achterban te verduidelijken. Op 7 
februari 1947 heeft KVP-partijvoorzitter Andriessen voor de KRO-micro- 
foon gepoogd aan te tonen dat zover het Indië betrof de actie van Welter 
overbodig was en de samenwerking met de PvdA op ander gebied niet aan 
de kwestie-Indië moest worden gekoppeld. Stokman publiceerde enkele ar
tikelen in De Maasbode ter ondersteuning van het KVP-beleid. Op 13 febru
ari 1947 vond het tweede onderhoud tussen een delegatie van het partijbe
stuur en Welter en Bajetto plaats. Het bestuur wilde door onderhandelingen 
tijd winnen totdat Romme zou zijn teruggekeerd uit Indië en er enig zicht 
was op succes van het KVP-beleid inzake Indië (aanvaarding door de Repu
bliek van de politiek in Nederland gewenste interpretatie van het Ak
koord).6 Partijvoorzitter Andriessen vroeg de twee dissidenten hun actie te 
stoppen en bood Welter de gelegenheid op de aanstaande partijraad de 
zienswijze van zijn groep uit te dragen. Welter beriep zich echter op het 
klachtenartikel van de KVP, dat aan ieder lid van de partij het recht van 
"vrije klacht" waarborgde. Hij meende dat dit ook het recht was van dui
zend of tienduizend leden, vooral, "als het gaat om het allesbeheersend 
vraagstuk als het voortbestaan van het Koninkrijk". Welter wilde daarbij 
weten hoe sterk zijn aanhang zou zijn teneinde de partij meer te kunnen 
beïnvloeden.7

Er ontstond vervolgens een in de pers uitgevochten strijd tussen het par
tijbestuur en het comité-Welter over de juistheid van het beroep op dit 
klachtenartikel. Welter liet weten zijn actie te zien als een middel tot onder-
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zoek naar de mening van het katholieke volksdeel in Nederland over de 
Indonesische kwestie, want "hoe kan men te weten komen hoe tachtig pro
cent van de Nederlandse katholieken, die niet in de KVP zijn georganiseerd 
maar in de regel wel op de partij stemmen, over dit vraagstuk denken?" Be
gin maart 1947 verscheen een advertentie in een aantal katholieke dagbla
den, ondertekend door Welter c.s., waarin adhesie werd gevraagd voor het 
streven van het comité. Het comité zou met alle wettige middelen "de 
handhaving van de daadwerkelijke Rijkseenheid" trachten te bereiken, 
"met inachtneming van het verband der KVP". Daarentegen stelde het be
stuur van de KVP zich op het standpunt dat de actie van het comité buiten 
het KVP-verband werd gevoerd en het beroep op het klachtenartikel onge
grond was. In feite ging het volgens dit bestuur om de opbouw van een or
ganisatie die het partijreglement niet kende.8

Het feit dat het de Nederlandse regering niet was gelukt de Republiek In
donesia te binden aan de Nederlandse politieke voorbehouden en interpre
tatie van het Akkoord van Linggadjati (regeringsverklaring 21 maart 1947; 
definitieve ondertekening Akkoord 25 maart 1947), was koren op de molen 
van Welter en zijn comité. Op een bijeenkomst van zijn comité op 23 maart
1947 kon hij breed uitpakken tegen het regeringsbeleid, dat volgens hem 
rechtstreeks voerde tot de ontbinding van het Koninkrijk. Hij vermeed ech
ter om zijn standpunt tegenover dat van Romme te plaatsen op de partij
raad van de KVP van 29 maart 1947. Om Welter de pas af te snijden bena
drukte Romme in zijn redevoering, "Rijkseenheid" getiteld, dat de KVP die 
eenheid nastreefde, namelijk als resultante van de ombouw van het Rijk 
naar de lijnen van het "werkelijke" Akkoord van Linggadjati zoals dat in de 
Kamerdebatten van december 1946 door de regeringspartijen was begrepen. 
Partijbestuur en partijraad durfden de confrontatie met Welter dan ook aan 
en veroordeelden het optreden van Welter c.s. vanwege het verbreken van 
de partijdiscipline en het overtreden van de reglementen. Hiermee gaf de 
KVP aan zich duidelijk te distantiëren van de visie op de dekolonisatie van 
Welter c.s.. In socialistische kring keek men intussen met argusogen naar de 
wijze waarop de KVP zou omspringen met de groep-Welter: het bestrijden 
van deze groep door de KVP werd in deze kring logischerwijze gezien als 
een teken van de oprechte wil tot samenwerking in de coalitie, ook inzake 
de kwestie-Indonesië. Het comité-Welter nam de uitdaging aan van het 
KVP-bestuur, dat zich nogal formeel achter de nog jonge reglementen van 
de partij had verscholen. Het liet weten in volkomen onafhankelijkheid 
zijn actie te zullen voortzetten onder alle kiezers van de KVP, leden en niet- 
leden.9 Het resultaat van deze confrontatie was een nauwelijks te overbrug
gen kloof tussen het comité-Welter en de KVP.

Doordat de KVP het comité, dat op de primair gestelde kwestie-Indonesië 
nog geen groot getal aanhangers wist te verzamelen, negeerde, raakten Wel
ter c.s. geïsoleerd. Welters inspanning om via correspondentie met de poli
tieke leider van de KVP, Romme, met vleiende woorden van respect voor 
de moeite van Romme in de kwestie-Indonesië, contact uit te lokken tussen 
de KVP en zijn comité en het isolement te doorbreken mislukte. De preten-
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tie van Welter dat de buiten-parlementaire oppositie, vanwege de in het 
comité volgens hem verzamelde kennis van zaken omtrent Indonesië, het 
beter wist dan iedereen, gaf geen basis voor een gezamenlijk gesprek. Juist 
toen de regering de Republiek in Indonesië de duimschroeven bij het nako
men van de verplichtingen van de afgesloten overeenkomst naar Neder
landse interpretatie ging aandraaien, uiteindelijk uitlopend op de eerste po
litiële actie in de zomer van 1947, liet Romme aan Welter weten er geen 
behoefte aan te hebben zich door het comité-Welter de les te laten lezen. Op 
de dag dat de eerste politiële actie in Indonesië was gestart schreef Romme 
zijn conservatieve tegenstrever de verschillen van opvatting over het rege
ringsbeleid, de partijdiscipline en de verantwoordelijkheden van de buiten
parlementaire oppositie zo groot te vinden, dat hij geen heil meer zag in 
pogingen de standpunten bij elkaar te brengen.10 Daarmee trok Romme, 
daarin vervolgens bijgevallen door zijn partij, een streep, wel wetend het
geen in Indië in uiterste geval werd beproefd. Hij was niet bereid de Rijks
eenheid naar regeringsmodel zelfs op dat moment op te geven ten gunste 
van het model-Welter en derhalve achteraf de oppositie op de uiterste rech
terflank gelijk te geven. Welter en zijn groep werden in wezen opgegeven. 
Uit het gedrag van Welter moet ook duidelijk zijn geworden dat deze een 
breuk met de KVP had geaccepteerd.

Niet alleen inzake de kwestie-Indonesië bleef uiterlijk de eenheid van de 
regering bewaard en daarmee de kloof ten opzichte van Welter c.s. besten
digd. In zijn serie artikelen in De Volkskrant in augustus-september 1947 
maakte Romme de balans op van één jaar rooms-rode coalitie: zijn stelling 
was dat het KVP-program niet alleen inzake de kwestie-Indonesië, maar ook 
op talloze andere punten vergaande invloed op het regeringsbeleid had uit
geoefend. De samenwerking was derhalve een succes. Romme en zijn fractie 
konden dan wel naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwin
gen van het najaar van 1947 het kabinet op enkele punten in gebreke stellen 
bij het doorvoeren van door de katholieken gewenste en bij akkoord vast
gelegde beleidsdoelen - zoals hiervoor in par. III. b beschreven bij punten als 
gezinspolitiek en bezitsvorming -, in meerderheid was men niet ontevreden 
over hetgeen het kabinet had bereikt. Welter en zijn comité, die de samen
werking met de PvdA verantwoordelijk hielden voor de door hen voor fu
nest gehouden Indië-politiek en ook overigens die samenwerking in finan- 
cieel-economisch opzicht schadelijk achtten, werd weinig grond voor actie 
voeren gelaten. Bij de financiële politiek kon de KVP wijzen op enkele suc
cessen, zoals in de met moeite bevochten verzachting van de harde bepalin
gen van de Vermogensheffing Ineens ten gunste van bepaalde groepen 
(hoofdstuk IV, par. Il.l.b) en in de bevordering van een snelle afwikkeling 
van de geldzuivering (hoofdstuk IV, par. II.2), terwijl de economische poli
tiek onder minister Huysmans (KVP) een breuk had betekend met het beleid 
van zijn socialistische voorganger Vos. De sociale politiek van Drees was 
Kamerbreed aanvaard en derhalve buiten elke discussie. Waarop moest de 
groep-Welter dan hameren? Het Indië-beleid bleef het enige aambeeld.
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Op het partijcongres van de KVP in oktober 1947 werd de hele Welter- 
zaak genegeerd. Men wist inmiddels door middel van de aankondiging op 
dit punt in de Troonrede-1947, dat de Grondwet op korte termijn ten behoe
ve van de herstructurering van het Rijk partieel zou worden gewijzigd. Dat 
betekende concreet ontbinding van de Kamers en vervroegde verkiezingen 
met als inzet: die herstructurering van het Rijk, later als hoofd thema over
vleugeld door het anti-communisme. Te voorzien was dat de groep-Welter 
de kans bij uitstek op dit punt met de KVP in de slag te gaan niet zou laten 
schieten. De KVP kon zich echter gaandeweg sterk weten, doordat het rege
ringsbeleid inzake Indonesië internationaal en nationaal breed leek te wor
den gesteund. De internationale bemiddeling in het geschil in Indonesië was 
uitgelopen op de overeenkomsten op de "Renville" (januari 1948), waarbij 
de beginselen van "Linggadjati" nogmaals door de Republiek en Nederland 
werden bevestigd. De staatscommissie tot herziening van de Grondwet, 
waarin vertegenwoordigers van alle politieke groeperingen - op de SGP na - 
waren opgenomen, stevende af op een formule die op steun van een deel 
van de oppositie kon rekenen (zie hoofdstuk XV, par. a). In het kamp van de 
conservatieve buiten-parlementaire oppositie tegen het Indonesië-beleid 
heeft Welter met lede ogen moeten zien hoe de regeringspolitiek inzake In
donesië leek te slagen en breder bedding ging vinden. Het is niet onmogelijk 
dat de teleurstelling over de politieke ontwikkelingen rondom het Indone
sië-beleid Welter heeft verleid om met Gerbrandy begin 1948 te speculeren 
over het desnoods met geweld ten val brengen van het kabinet, namelijk op 
het moment dat in Indonesië naar aanleiding van bestandsschendingen tot 
verder politieel optreden tegen de Republiek zou worden besloten.11 Voor 
de KVP betekende de groeiende eensgezindheid in het land over het Indo
nesië-beleid, dat de partij weinig reden had om niet het verkiezingsprogram 
van 1946 als basis te nemen voor het program voor 1948 en voor de kwestie- 
Indonesië de rijkseenheid naar regeringsmodel - "zware" unie tussen Ne
derland en de Verenigde Staten van Indonesië onder reëel koninklijk gezag, 
dat wilde zeggen duidelijke gemeenschappelijke verantwoordelijkheden - te 
kiezen.

De aanvaarding van het KVP-program voor 1948 werd de toets voor de 
kandidaat-Kamerleden. Naar het idee van Romme had de partijraad van de 
KVP op 5 april 1948 besloten dat het gedachtengoed van het comité-Hand- 
having Rijkseenheid onverenigbaar was met het KVP-program. Indien 
Welter kandidaat werd gesteld binnen de partij, zou hij aan deze lakmoes
proef worden onderworpen. Enkele partijkringen stelden Welter kandidaat, 
namelijk in Tilburg - katholieke economische hogeschool - en in enkele 
grote steden in het Westen des lands.12 Dit was voor het partijbestuur eens 
te meer het bewijs dat het bij Welters aanhang niet alleen om de kwestie-In- 
donesië ging. Veeleer zou het bij deze aanhang om een groep intellectuelen 
gaan, die een breuk met de PvdA vanwege het financieel-sociaal-economi- 
sch beleid wenste.13 Gesteld voor deze toets verklaarde Welter het KVP-pro
gram te willen aanvaarden met de clausule dat inzake de kwestie-Indonesië 
hij zich stelde op het standpunt van het genoemde comité. De leiding van
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de KVP besliste snel dat dit niet kon. Welter werd van de kandidatenlijst af
gevoerd.14 Welter behoorde vervolgens tot een van de ondertekenaars van 
een verzoekschrift van Gerbrandy en acht anderen aan de Tweede Kamer 
om de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht te geven een vervol
ging in te stellen tegen die leden van het kabinet en tegen diegenen van hun 
ambtsvoorgangers, die zich naar de mening van de adressanten hadden 
schuldig gemaakt aan schending van de Grondwet. De buitenparlementaire 
oppositie deed nog een laatste poging het Indië-beleid, dat juist gestalte kreeg 
in de eerste lezing van de herziening van de Grondwet, onderuit te halen. 
Op dit verzoekschrift werd door de Tweede Kamer, waar dit stuk op 29 april 
1948 midden in de debatten over de herziening van de Grondwet (teneinde 
een nieuwe rechtsorde voor de gebieden van het Rijk te kunnen voorberei
den en vestigen) in handen van de Commissie voor de Verzoekschriften 
werd gesteld, niet gereageerd.15 In dezelfde zitting werd de herziening van 
de Grondwet ten behoeve van de nieuwe rechtsorde met steun van de op
positionele CHU- en VVD-fracties in eerste lezing aanvaard. Daarmee was 
de regeringspolitiek inzake de kwestie-Indonesië ook aanvaard door groepe
ringen, die aanvankelijk te hoop waren gelopen tegen deze politiek. In we
zen was hiermee de ruimte voor de buitenparlementaire oppositie tegen het 
beleid van de regering inzake Indonesië verkleind en daarmee ook de kan
sen op succes door middel van deze oppositie invloed op de politiek te ver
werven. Welter moet niettemin toch kansen hebben gezien om de bestaan
de ontevredenheid in katholieke kring over het regeringsbeleid in politieke 
munt te kunnen verzilveren. In mei 1948 verscheen in de pers dan ook het 
bericht dat het Voorlopig Katholiek Comité van Actie met een eigen lijst 
aan de verkiezingen zou deelnemen.16

Deze eigen weg van Welter stond haaks op de brief van het episcopaat, die 
op zondag 9 mei 1948 van de kansels was voorgelezen. Het optreden van het 
communisme buiten en binnen de landsgrenzen was voor het episcopaat 
aanleiding geweest om de stemgerechtigde katholieken van Nederland an
dermaal te wijzen op de hoogst gewetensvolle taak in het zicht van de aan
staande verkiezingen, "teneinde iedere machtsvorming van het goddeloze 
bolsjewisme te voorkomen”. Herinnerd werd aan de redevoering van Paus 
Pius XII van 10 maart 1948 gericht aan de Italiaanse kiesgerechtigde katho
lieken, waarin de Paus gezegd had dat ieder volgens eigen geweten zijn stem 
moest uitbrengen, maar tevens diende te overwegen of de partij waarop 
men zou stemmen wel voldoende waarborgen zou bieden "voor de be
scherming van God en de zielen", voor het ware welzijn, zowel van de en
keling als van het gezin en de samenleving, overeenkomstig de Goddelijke 
geboden en de christelijke moraal. Het episcopaat meende de verklaring uit 
mei 1946 met betrekking tot de KVP als beste waarborg voor de eerbiediging 
en naleving van de zedelijke normen van het Christendom op het terrein 
van de wetgeving en het bestuur "nu nog te moeten handhaven". De staat
kundige eenheid onder de katholieken werd met kracht aanbevolen. Me
ningsverschillen onder de katholieken over staatkundige vraagstukken, hoe 
belangrijk op zichzelf ook, waren volgens het episcopaat van ondergeschikte
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betekenis vergeleken bij de hoge belangen die op het spel stonden bij de op
bouw van een christelijke staat en maatschappij en de afweer van het com
munisme. Het verlies van weinig stemmen immers kon in het N eder
landse kiesstelsel volgens de brief al ernstige gevolgen hebben.17

Welter uitte de beschuldiging in de pers, dat de oproep van de bisschop
pen tot eenheid was verschenen, nadat hij een eigen lijst had aangekondigd. 
Een aantijging, die voor partijvoorzitter Andriessen niet voor discussie vat
baar was. Het "geheim van de kracht" van de eigen katholieke organisaties, 
zo besloot Andriessen in een weerwoord in De Maasbode, was gelegen in de 
volgzaamheid van het katholieke volksdeel aan het kerkelijk gezag. Stok
man achtte het in een bijdrage in datzelfde blad roekeloos de aanbeveling 
van het episcopaat te negeren en aldus het risico te nemen de doorvoering 
van de geestelijke en zedelijke waarden naar katholieke opvatting te scha
den. De verantwoordelijkheid voor dit gevaar telde volgens Stokman 
zwaarder voor de propagandist dan voor de meelopers. Hij voorzag het 
politieke gevaar dat een door verscheurdheid verzwakte KVP meer moest 
toegeven in onderhandelingen met mogelijke coalitiepartners - vooral de 
PvdA - om tot een kabinet te komen dan nodig zou zijn bij het juiste ge
bruik van het stemrecht. Welter bleef er bij dat de KVP hem hooghartig had 
afgewezen. De lijst-Welter had slechts de bedoeling die katholieken, die door 
het optreden van de KVP vervreemd waren van deze partij, op te vangen 
en te behouden voor de katholieke zaak. Hij achtte de eigen lijst derhalve 
niet in strijd met de bisschoppelijke overwegingen.18 De oproep van het 
episcopaat en het aangekondigde zelfstandige optreden van Welter met een 
eigen lijst voor de verkiezingen van 1948 hebben er toe geleid dat het dage
lijks bestuur van de KVP, naar aanleiding van een aantal commentaren in 
de katholieke pers die het betreurenswaardig vonden dat de breuk met Wel
ter er was gekomen en kritiek uitoefenden op de partijleiding en partijorga- 
nisaties, nog vóór de verkiezingen aankondigde dat er een College van Be
raad in de KVP zou komen, dat in de toekomst moest dienen als podium 
voor dissidenten binnen de partij. Dit College van Beraad werd gedacht als 
een centrum ter bespreking van geschillen over de dagelijkse politiek, te 
onderscheiden van het Centrum voor Staatkundige Vorming, dat als stu
diecentrum (opgericht in 1945) voor meer academische onderwerpen ver
schillende visies binnen de katholieke gemeenschap in beginsel de ruimte 
liet. Blijkens de problemen rond de rechtervleugel in 1951-1952 (de groep 
Steenberghe-Duynstee) heeft het initiatief tot instelling van dit College van 
Beraad de druk slechts tijdelijk van de ketel genomen. Romme had geen 
ongelijk, toen hij eind 1948 naar aanleiding van de bespreking van de plan
nen voor dit College van Beraad in het KVP-bestuur, zijn scepsis toonde 
over de mogelijkheid via dit College echte dwarsliggers tevreden te stellen. 
Indien het College eerder had bestaan, zou het zeker zijn bijeengeroepen om 
over de kwestie-Indonesië te praten. Dat had de afzonderlijke lijst voor 
Welter c.s. volgens Romme niet voorkomen, omdat Welter geen beraad, 
maar zijn gelijk had willen hebben.19
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Welter is voor de KVP, zoals Romme in De Volkskrant na de verkiezin
gen schreef, geen bananenschil geworden. De lijst-Welter kreeg bij de ver
kiezing van de leden van de Tweede Kamer slechts 62.337 stemmen, wat één 
Kamerzetel - voor Welter uiteraard - opleverde.20 De KVP behaalde 32 zetels 
en had absoluut gezien zelfs meer stemmen gekregen dan in 1946. Gezien 
het verlies van de grootste tegenstander van de KVP bij de verkiezingsslag 
om de macht, de PvdA - die namelijk met 2 zetels verlies op 27 zetels was 
uitgekomen -, is de KVP door het optreden van Welter c.s. wel een grootse 
overwinning mis gelopen. Het bestaan alleen al van de lijst-Welter met de 
ene Kamerzetel vormde voortaan toch min of meer een bedreiging voor de 
KVP, omdat ontevredenen konden uitwijken naar een andere katholieke 
lijst. De in december 1948 tot Katholieke Nationale Partij (KNP) omgedoopte 
lijst-Welter zou in 1952 bij de Kamerverkiezingen dan ook een tweede zetel 
weten te verwerven op basis van de ontevredenheid over de brede-basispo- 
litiek met de PvdA. Tenslotte zou, na de oproep tot eenheid van kardinaal 
De Jong in 1953, overleg op gang komen tussen KVP en KNP, alsook tussen 
KVP en de KWG in de PvdA, dat er uiteindelijk toe zou leiden dat de KNP 
besloot op te gaan in de KVP in 1955, al bleef de KNP formeel bestaan tot in 
1956.21 Welter zou nog tussen 1956 en 1963 deel blijven uitmaken van de 
inmiddels uitgebreide - het getal Kamerleden was van 100 op 150 gebracht - 
fractie van de KVP in de Tweede Kamer. Bij de eindstemming over de 
overdracht (op termijn) van de souvereiniteit over westelijk Nieuw-Guinea 
aan Indonesië was Welter het wederom oneens met zijn partij en keurde de 
overeenkomst daartoe af. Zijn fractie gunde hem als dissident deze eigen 
koers, waarmee Welter de lijn sedert 1946 had doorgetrokken: niet pacteren 
met Soekarno.

b. Het ontstaan van de VVD als thuishaven voor zwalkende doorbraak- 
politic i

In dit hoofdstuk is in par.I.b kort aangestipt dat de vrijzinnig-democraten 
(VDB) met andere partijen en groeperingen begin 1946 waren opgegaan in 
de PvdA. Het liberalisme had in het politieke forum nog slechts een zelf
standige stem door middel van de Partij van de Vrijheid, de verjongde en 
vernieuwde voortzetting van de Liberale Staatspartij. Wortelend in de tra
ditie van de LSP en "in extremis" geboren, was de PvdV zeker bij de verkie
zingen van 1946 nog geen alternatief voor die vrijzinnig-democraten, die 
moeite hadden met de overgang naar de brede, progressieve volkspartij, die 
de PvdA aanvankelijk beloofde te worden. Gedurende de rit van het kabi
net-Beel kwamen de politieke kaarten wat anders te liggen. De uitslag van 
de verkiezingen van 1946 had de ambities van de PvdA gefrustreerd. Dat be
tekende dat binnen de partij de SDAP-traditie meer ruimte had en ook 
moest krijgen om de afval naar uiterst links af te grendelen. Van de weer
omstuit zou dit de weifelaars onder de nieuwe aanhang van de partij kun
nen doen vervreemden van het nieuw gekozen politieke tehuis. Zeker dat 
deel van deze aanhang, dat zich met de vooroorlogse regeringspolitiek ver
bonden wist en daarvoor binnen de PvdA nu en dan op neerbuigende wijze
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verantwoordelijk werd gehouden, kreeg steeds meer moeite met de voor
keur van de PvdA om met de republikeinen in Indonesië tot een akkoord te 
komen en om aan zaken als socialisatie en ordening vast te houden.

De hiervoor geschetste problemen bij een deel van de aanhang van de 
PvdA werden gepersonifieerd in de figuur van de oud-VDB-er en voorma
lig minister van Financiën in het 2e en 3e kabinet-Colijn (1933-1937), mr. P.J. 
Oud, burgemeester van Rotterdam. Oud was slechts aarzelend met zijn 
VDB-kameraden, waarvan een deel als "katheder-socialisten" niet veel 
moeite meende te hebben met de socialistische kanten van de nieuwe partij, 
toegetreden tot de PvdA. Hem was een federatief verband tussen VDB en 
andere groepen als de SDAP liever geweest. Een alternatief voor de PvdA 
zag hij echter op dat moment ook niet. Leiding geven aan een restant-VDB 
was weinig aantrekkelijk, terwijl aansluiting bij de voortzetting van een 
conservatief-liberale partij als de LSP niet aan de orde was. Oud moet zich 
verzoend hebben met de toetreding tot de PvdA in de verwachting zijn in
vloed te kunnen uitoefenen om de partij op een middenkoers te houden. In 
vertoon en in het voorlopig program van 1946 bleef de nieuwe volkspartij 
toch vooral een socialistische partij, die de overkomst van de linkervleugel 
van de VDB verwelkomd had en Oud op de koop toe had genomen. Oud 
zou die houding al spoedig bemerken, toen hij als lid van het hoofdbestuur 
van de PvdA na de verkiezing van de Tweede Kamer moest ervaren dat 
zijn kandidatuur voor de Eerste Kamer omstreden was. Hij zou niet worden 
gekandideerd, een affront voor een man van gewicht als Oud en in diens 
ogen tekenend voor het werkelijke karakter van de PvdA: namelijk de 
voortzetting van de SDAP die nog een appeltje te schillen had met deze 
vertegenwoordiger van het tijdvak-Colijn. Voor zijn snel daarop gelanceer
de gedachte voor een aparte groepering tussen KVP en PvdA in, reactie op 
de zijns inziens duidelijke verschuiving van de PvdA in traditioneel so- 
ciaal-democratische richting, kreeg hij bij een aantal benaderde vooraan
staande oud-VDB-ers binnen de PvdA als Joekes en Kranenburg echter geen 
steun.

Voor Oud breekt vervolgens de periode aan, waarin hij zich geleidelijk 
losmaakt van de PvdA. De ontevredenheid van Oud met de koers van de 
partij, waarover hij al tevergeefs artikelen aan Het Vrije Volk had aangebo
den, culmineerde eind december 1946 in zijn ostentatieve verwerping van 
het Akkoord van Linggadjati in een pas onder de nodige druk in het ge
noemde dagblad opgenomen artikel en in zijn bemoeienis met de oprich
ting van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. Het PvdA-be- 
stuur liet daarop Oud weten dat het lidmaatschap van dit Comité, dat de op
positie bundelde tegen datgene wat voor de PvdA kernstuk van het Indone- 
sië-beleid was, namelijk een akkoord met de republikeinen ter redding van 
de banden tussen de overzeese gebieden en het Rijk in Europa in een 
nieuwe vorm, onverteerbaar was. Oud gaf naar aanleiding van de "aankle
ding" van het Akkoord van Linggadjati door middel van de motie-Romme- 
Van der Goes nog eenmaal toe en verliet het Comité. Hij had nog even het 
vertrouwen dat het beleid inzake Indonesië langs de lijnen van deze motie
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meer bevredigend kon worden gevoerd. Toen de Republiek het "naakte" 
Linggadjati wenste te tekenen en Nederland met de "aankleding" alleen 
stond, was het failliet van deze politiek zichtbaar geworden. Wanneer de 
partijraad van de PvdA vervolgens in juni 1947 een beroep op beide par
tijen, Nederland en de Republiek, doet een catastrofe te vermijden en het 
Akkoord van Linggadjati loyaal uit te voeren, waarbij slechts zwak teleur
stelling wordt uitgesproken over de principiële verschillen met betrekking 
tot de interpretatie van deze overeenkomst - waar naar de opvatting van 
velen binnen (KVP-fractieleider Romme) en buiten het regeringskamp 
(rechterdeel van de oppositie) het de Republiek was die het Akkoord niet 
wenst na te leven -, komt ook Oud weer in verzet tegen de koers inzake de 
Indonesië-kwestie van zijn partij. Hij gebruikt daarvoor de kolommen van 
een liberale krant, het Algemeen H andelsblad, omdat Het Vrije Volk hem 
het platform ontzegt.

Ook op sociaal-economisch gebied werd de kloof tussen Oud en zijn partij 
breder en ook zichtbaar. Het partijprogram van de PvdA van april 1947 
zinde hem helemaal niet. Eerder is in dit hoofdstuk aangegeven dat hierin 
socialisatie van de voornaamste productiemiddelen en sociaal-economische 
ordening een vooraanstaande plaats hadden gekregen. Toen tezelfdertijd het 
PvdA-Tweede Kamerlid Hofstra bij de minister van Financiën Lieftinck 
vragen indiende over de wijze waarop enkele bankinstellingen in hun jaar
verslagen kritiek hadden uitgeoefend op de financieel-economische politiek 
van de regering, mengde Oud zich met een opvallende beschouwing in Het 
Vrije Volk in de ontstane polemiek over de vrijheid van meningsuiting. 
Oud toonde zich geschrokken en waarschuwde dat men in socialistische 
kring niet te lichtvaardig met de persoonlijke vrijheden zou omspringen. 
De oud-vrijzinnig-democraten, die meegewerkt hadden aan de oprichting 
van de PvdA, moesten zich daarin wel thuis kunnen blijven voelen (zie 
voor deze affaire ook: hoofdstuk IV, par. V.2.b). De verschillende bijdragen 
van de hand van Oud in de pers lieten slechts één conclusie toe: Oud hield 
het experiment van de PvdA voor gezien. De vraag was dan vervolgens: wat 
nu?

Terwijl Oud scherpe kritiek op de koers van de PvdA uitte, was binnen de 
PvdV discussie ontstaan over de mogelijkheid de partij, die bij de verkie
zingen van 1946 geen factor van groot belang was geworden, een betere uit
gangspositie te geven voor de volgende verkiezingen. Het lag voor de hand 
te denken aan een samengaan met teleurgestelde oud-VDB-ers, die in de 
PvdA waren opgegaan. Via een intermediair, namelijk de voorzitter van de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken in Rotterdam mr. K.P. van der Man- 
dele, liet Stikker weten met Oud te willen praten. Naar aanleiding van spe
culaties in de pers over de herverschijning van de VDB en een negatieve 
verklaring van het PvdA-besuurslid en oud-VDB-er Joekes hieromtrent 
sneed Oud eind augustus 1947 in het Algemeen Handelsblad de mogelijk
heid aan om een vooruitstrevende partij uit groepen uit de PvdA, de PvdV 
en daklozen te vormen, waarmee datgene werd bereikt wat volgens Oud in
1946 had behoren te geschieden: een samengaan van de VDB met liberalen
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in een nieuwe vooruitstrevende partij. Het bestuur van de PvdV en de libe
rale pers reageerden positief op dit denkbeeld van Oud. De ontwikkelingen 
gingen daarna snel. Op 12 september 1947 liet Stikker door middel van een 
artikel in het Handelsblad  weten met Oud te willen praten. Oud, die door 
zijn partijbestuur al was gekapitteld over zijn houding, bedankte als PvdA- 
lid op 2 oktober 1947. Hij convoceerde vervolgens een vergadering van 
voormalige vrijzinnig-democraten, die als hij ontevreden waren over de 
koers van de PvdA, met het doel om een comité te vormen dat zou onder
handelen met de PvdV over de vorming van een niet-socialistische 
vooruitstrevende middenpartij, een Democratische Volkspartij. Gesprekken 
tussen Oud en Stikker kwamen op gang; contacten werden gelegd tussen 
Oud en de Bond van Jonge Liberalen; Oud ontwierp aan de hand van het 
PvdV-program een eigen program als uitgangspunt voor de onderhande
lingen. Op 8 november 1947 startten de eerste besprekingen tussen delegaties 
van het comité-Oud en van de PvdV. Vanaf het begin van de onderhande
lingen was duidelijk dat de leiding van de PvdV er weinig voor voelde een 
geheel nieuwe partij te stichten, terwijl Oud c.s. alles wilden vermijden wat 
leek op capitulatie voor de PvdV. Het ging derhalve om de nodige optische 
verbeteringen en de verdeling van de politieke macht. Eind november 1947 
was men het eens geworden over de "verbouwing" van de PvdV: de partij 
zou Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) gaan heten; Oud zou 
een plaats krijgen in het hoofdbestuur van de nieuwe partij én zou - wat 
voor zijn aanhang nog wel het belangrijkste was - Bierema (met wie Oud de 
nodige problemen had vanwege de vooroorlogse parlementaire conflicten 
tussen de VDB en de LSP-fractie onder aanvoering van Bierema) opvolgen 
als lijsttrekker van die VVD voor de verkiezing van de Tweede Kamer in 
1948. Het beginselprogramma behoefde nauwelijks gewijzigd te worden. 
Nadat de partijraad van de PvdV en het comité-Oud zich met de resultaten 
van de onderhandelingen in december 1947 hadden verenigd, werd op 24 
januari 1948 officieel de VVD, die in de plaats trad van de PvdV, ten doop 
gehouden. Veel was er wel niet veranderd; wél was de terugkeer van Oud in 
de politieke arena verzekerd. De verkiezing van de Tweede Kamer op 7 juli
1948 zou de VVD 8 zetels doen behalen, 2 meer dan de PvdV in 1946 had 
weten te veroveren. Ongetwijfeld was deze winst ten koste gegaan van de 
PvdA, die echter de schade ten nadele van de CPN beperkt wist te houden. 
Het verschijnsel-Oud had één overheersend effect gehad: de doorbraakbasis 
van de PvdA was voor een deel ongedaan gemaakt22
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notulen PB/KVP, 8 febr. 1947, in: KDC te Nijmegen.

6 De Opmars, 7 febr. 1947, p. 68 en 21 mrt. 1947, p. 93; De Tijd, 8 febr. 1947, p. 2; Bank, a.w., p. 
239.

7 D e Volkskrant, 8 mrt. 1947, p. 1; notulen PB/KVP 15 febr. 1947; notulen DB/KVP, 28 febr. 
1947; zie ook het verweerschrift van Welter in De Opmars, 21 feb. 1947, p. 78; Bank, a.w., p. 
239.

8 Visie Welter: De Tijd, 5 mrt. 1947, p. 1; De Volkskrant, 8 mrt. 1947, p. 1; advertentie: De Tijd,
1 mrt. 1947, p. 7; De Maasbode, 3 mrt. 1947, p. 4; verweer bestuur KVP, De Tijd, 5 mrt. 1947, p. 
1; De Volkskrant, 12 mrt. 1947, p. 3.

9 De Volkskrant, 24 mrt. 1947, p. 1; De Tijd, 31 mrt. 1947, p. 1; De Volkskrant, 5 april 1947, p. 1; 
KHA  1947, p. 7115 A; Het Vrije Volk, 5 mrt. 1947, p. 1; Bank, a.w., pp. 240-241.

Zie de correspondentie tussen Welter en Romme in: archief-Romme, ARA, dossiernr. 33, 
namelijk Welter aan Romme, 7 en 17 mrt. 1947; 2 april 1947; 7 en 16 mei 1947; 23 juni 1947 en
19 juli 1947; Romme aan Welter, 24 mrt. 1947, 3 april en 17 april 1947; 10 mei 1947; 21 juli
1947.

ü  P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indone- 
sische betrekkingen 1945-1950, XIII 20 februari - 4 juni 1948, 's-Gravenhage 1986, p. 71, aantek. 
1 (ad 35).

12 Bank, a.w., pp. 362-363.

13 Notulen PB/KVP, 23 april 1948.
14 Bank, a.w., p. 363.

15 TK 29 april 1948, p. 1675 II; A. Stempels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesi
sche vraagstuk, Amsterdam 1950, pp. 137-138.

16 KHA 1948, p. 7600 D; Bank, a.w., p. 363.

17 Tekst brief r.k. bisschoppen van Nederland in: Katholiek Archief, 21 mei 1948, k. 237-238. 
Op 23 februari 1948 liet kardinaal de Jong de bisschoppen van Nederland weten dat Romme 
en KVP-partijvoorzitter Andriessen hem hadden geïnformeerd dat Welter dreigde met een 
eigen lijst te komen, waardoor stemmenverlies bij middenstand en beter gesitueerden niet 
was uit te sluiten. De KVP dreigde daardoor kleiner te worden dan de PvdA, waardoor een 
socialist formateur zou worden en de bezetting der departementen - met name dat van O.K. 
en W. - ongewis werd. Zouden de bisschoppen niet met een verklaring willen komen? De 
bisschoppen besloten met een verklaring te komen, zodra de lijst-Welter zekerheid zou
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worden. Op 27 maart 1948 liet de kardinaal een eerste versie circuleren, waarin onder ver
wijzing naar de gevaren van het communisme werd aangedrongen op steun voor de KVP. 
Deze eerste versie was volgens Bank, a.w., p. 364, van de hand van Stokman, die op verzoek 
van Romme en Andriessen - om commentaar gevraagd - concrete programaanbevelingen 
om KVP te stemmen had weggelaten. Het stuk stond in het teken van de strijd tegen het 
communisme en beval als in 1946 de KVP aan. Dit stuitte op verzet van mgr. Lemmens 
(Roermond), die wees op de vóóroorlogse traditie om alleen de eenheid van de katholieken 
aan te bevelen. Ook een dissidente groep kon best wat bereiken. Mgr. Baeten (Breda) wilde 
minder anti-communisme en meer verduidelijking van de christelijke normen en waar
den. Met deze opmerkingen werd ten dele in de laatste versie rekening gehouden. De kar
dinaal heeft bij brief van 1 mei 1948 Welter aangekondigd dat de bisschoppen met een ver
klaring, indachtig de verklaring van mei 1946 en de pauselijke woorden van 10 maart 1948, 
zouden komen, waarmee een eigen kiezerslijst niet in overeenstemming was te brengen. 
Zie archief bisdom Den Bosch, dossier Politica.

18 De Maasbode, 20 mei 1948, p. 1: Wederwoord aan de heer Welter (Andriessen); idem, 24 
mei 1948, p. 1: De bisschoppelijke verklaring en het feit Welter (Stokman); idem, 31 mei 1948, 
p. 1: De heer Welter antwoordt.

Op 8 mei 1948 was Romme in De Volkskrant, pp. 1-3 (Afscheidsperikelen) met de suggestie 
gekomen om binnen de KVP door onderling beraad bij ernstige meningsverschillen over 
belangrijke zaken een brug te slaan tussen partij en ontevredenen. Door de oproep van het 
episcopaat tot eenheid (9 mei 1948) zag hij de noodzaak hiertoe versterkt (De Volkskrant, 10 
mei 1948, p. 1: Verantwoordelijkheid der K VP ). De Nijmeegse hoogleraar mr. F.J.F.M. 
Duynstee heeft tegelijkertijd, n.a.v. de bekendmaking dat Welter met een afzonderlijke lijst 
zou komen, in De Nieuwe Eeuw (8 mei 1948, Democratie binnen de KVP) gepleit voor een 
organische vertegenwoordiging van de veelheid van standpunten binnen de KVP, waarmee 
hij vooruitliep op zijn later in 1951 gelanceerde plan om de rechtervleugel binnen de partij 
te organiseren. In reactie op een artikel van Th. Steltenpool SVD, in: De Gelderlander, 11 mei
1948, pp. 1-3, Om de katholieke eenheid, ten gunste van een federatieve opzet van de KVP 
verdeeld over rechts-midden-links, reageerde partijvoorzitter W.J. Andriessen in: D e  
Gelderlander, 12 mei 1948, pp. 1-3, Om de katholieke eenheid, met de stelling dat er te veel, 
zich wisselende, stromingen binnen de partij waren om af te wijken van de eenmaal geko
zen, democratische weg der vaststelling van de Kamerkandidaten en van het partijprogram. 
Ook Romme stelde de politieke eenheid van de katholieken in een concrete politieke situa
tie boven de vrijheid binnen de partij. Duynstee vond (De Gelderlander, 15 mei 1948, p. 1) dat 
de interne organisatie plaats moest laten voor gerechtvaardigde meningsverschillen. Uit in
gezonden brieven in de katholieke pers en uit hoofdredactionele commentaren in De 
Gelderlander, De Tijd en De Maasbode bleek twijfel over de feitelijke democratie binnen de 
KVP. Zo zou Andriessen het dissidentisme van Welter te zeer hebben gezien als aantasting 
van de partijdiscipline, aldus De Tijd (11 mei 1948, p. 1: Mogelijkheid van beïnvloeding; 14 
mei 1948, p. 1: Vragen; 19 mei 1948, p. 1: Leven en laten leven; reactie Andriessen, in De Tijd, 
25 mei 1948, p. 1). Burgerlijkheid en prestige hadden een te grote rol gespeeld bij het conflict 
(De Tijd, 21 mei 1948, pp. 1-3). Tegen deze achtergrond van twijfels over het optreden van de 
partij in het conflict met Welter en pleidooien ten gunste van een betere organisatie van de 
meningsvorming, ook als gebaar naar de dissidenten aan de vooravond van de Kamerver
kiezingen, kwam Andriessen begin juni 1948 met het voorstel voor een College van Beraad 
in de openbaarheid (De Tijd, 5 juni 1948, p. 1: Voortijdig kuiken). Uiteraard was het niet een
voudig dit College een plaats te geven binnen de partij, gezien de bevoegdheden van andere 
organen van de partij bij het vaststellen van de koers van de partij en van het program. Het 
College, bedoeld voor partijleden (niet: organisaties binnen de partij; buitenstaanders als de 
leden van de KWG in de PvdA, die met KVP-ers praatten in het Centrum voor 
Staatkundige Vorming), kreeg gestalte in een wijziging van het algemeen reglement van de
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partijraad van 25 en 26 februari 1949. Het College zou bestaan uit het DB van de KVP, voor
zitters en secretarissen van de KVP-fracties, drie bestuursleden van het genoemde CvSV en 
een nader door het DB steeds te bepalen aantal genodigden, indien daartoe aanleiding be
stond (eventueel ook niet-KVP-ers), telkens bijeen te roepen bij ernstige geschillen over 
hoogst belangrijke zaken. Zie: J. Aarden, Vertrouwvol beraad, in: Katholiek Staatkundig 
Maandschrift (KSM) 2 (1948-1949), pp. 273-284; W.J. Andriessen, De jongste partijraadsverga
dering, in: KSM  3 (1949-1950), pp. 407-411. Daarnaast werden in de loop van 1949-1950 in de 
KVP talloze commissies in het leven geroepen (voor middenstanders, werkgevers, werk
nemers, agrarische sector), eveneens een gevolg van de discussie over de inspraak in de par
tij uit 1948. Hiervoor: W.J. Andriessen, Maatschappij, politiek en politieke partijen, in: K SM
5 (1951-1952), pp. 409-418. Het College van Beraad werd van deze belangencommissie een 
soort overkoepelend orgaan, wat mede tot uiting kwam in de keuze van het eerste onder
werp voor dit College door het DB van de KVP: de wet op de Materiële Oorlogsschaden (zie 
in dit boek, hoofdstuk IV, par. II.3.a). De suggestie dat alles ongeveer bij het oude bleef en er 
alleen meer gepraat werd was voor bepaalde ontevredenen ter rechterzijde (gekant tegen de 
brede-basispolitiek met de PvdA en de daaruit voortvloeiende sociaal-economische oriënte
ring) binnen de KVP reden om zich te roeren (1951-1952). Zie daarvoor: J. Bosmans, De KVP, 
de groep Steenberghe en de verkiezingen van 1952, in: Jaarboek van het Katholiek Docu
mentatie Centrum 1976, Nijmegen z.jr., pp. 20-76.
Zienswijze Romme op College van Beraad: notulen PB/KVP 18 dec. 1948, pt. 4. Eerder had 
Romme een lijst van amendementen op de wijziging van het reglement van de KVP m.b.t. 
het College van Beraad ingediend, die er op neerkwamen dat de voorbehouden van de par
tijtop t.o.v. dit College werden onderstreept, zie notulen DB/KVP, 26 nov. 1948, KVP-archief 
in KDC, Nijmegen.

20 Zie De Volkskrant, 8 juli 1948, p. 1: De eerste indruk; KHA juli 1948, pp. 7659-7661.

21 De afloop van de KNP bij: J. Bosmans, Het eenheidsgesprek tussen KVP, KWG en KNP 
1 9 5 2 -1 9 5 6 , in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1982, Nijmegen z.jr., pp. 
46-99.

22 Voor deze korte schets van PvdV naar VVD is gebruik gemaakt van: Stikker, M emoires, 
spec. dl. 1.3.3. en 5; H.J.L. Vonhoff, Bewegend verleden. Een biografische visie op prof.mr.P.J. 
O ud, Alphen a.d. Rijn 1969, hfdst. 5; Westers, M r. D.U. Stikker en de na-oorlogse reconstruc
tie van het liberalisme in Nederland, hfdst. 4; Koole, Lucardie, Voerman, 40 Jaar vrij en ver
enigd. Geschiedenis van de VVD-organisatie, hfdst. 2.
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Bu it e n l a n d s e  Z a k e n

I. Inleiding: Buitenlandse Zaken en de binnen- en buitenlandse verhoudin
gen na de oorlog

1. De minister en zijn departement, zijn beleid en de controle erop

a. Het departement van Buitenlandse Zaken onder Van Boetzelaer
Met uitzondering van de minister van Overzeese Gebiedsdelen, 

Jonkman, heeft geen lid van het kabinet-Beel voor zulke ingrijpende beslis
singen gestaan als de partijloze minister van Buitenlandse Zaken, mr. Carel 
Godfried Willem Hendrik baron van Boetzelaer van Oosterhout, toen hij 
begin 1948 zowel de algemene basis van het buitenlandse beleid - de oriënta
tie op de Verenigde Naties - als het specifieke beleid inzake het belangrijkste 
aandachtsveld, de Duitse kwestie, onder druk van de internationale ont
wikkelingen moest aanpassen. Deze beleid wijzigingen zijn zonder politiek 
rumoer doorgevoerd. Dat kan iets zeggen over de persoon van Van 
Boetzelaer, die de naam had de meest minzame en tegelijk minst mede
deelzame minister van dit kabinet te zijn, over de rol van het parlement bij 
het uitstippelen van het buitenlands beleid en de wijze waarop van de 
staatsrechtelijke mogelijkheden voor het parlement invloed op dat beleid 
uit te oefenen gebruik werd gemaakt, over de interesse in en kennis van de 
buitenlandse politiek bij de parlementariërs en het al dan niet aanwezige 
inzicht bij de leden van het parlement in de mogelijkheden en onmogelijk
heden van het Nederlandse buitenlandse beleid op een bepaald moment. 
Hebben minister en parlement na de periode van de lang volgehouden zelf- 
standigheidspolitiek in het buitenlandse beleid moeten wennen aan de taak 
gezamenlijk voor Nederland een nieuwe weg tussen de (verenigde) naties 
te vinden? Dit hoofdstuk zal trachten op de hoofdpunten van het buiten
lands beleid uit de periode 1946-1948 hierop het antwoord te vinden in de 
context van de internationale ontwikkelingen en de relaties van Nederland 
met het buitenland.

Van Boetzelaer (Amersfoort 1892-Oosterhout Gld. 1986) had in Utrecht en 
Amsterdam rechten gestudeerd. Na zijn promotie in de rechtswetenschap
pen trad hij in 1923 in diplomatieke dienst in een tijd dat deze dienst -zoals 
de rechterlijke macht en het burgemeestersambt - door de geringe salariëring 
vrijwel alleen toegankelijk was voor beter gesitueerden. Hij was achtereen
volgens gezantschapssecretaris in Boekarest, Washington en Mexico-City en 
gezantschapsraad in Brussel (1930-1935) en Berlijn (1935-1940). Nog voor de 
Duitse inval in Nederland was hij op verlof naar de Verenigde Staten (V.S.) 
gereisd - zijn echtgenote, een operazangeres, was uit een van de toonaange
vende milieus in dit land afkomstig -, vanwaar hij als gezant naar Turkije 
zou gaan. Ondertussen was Nederland door Duitsland onder de voet gelo
pen en had de regering haar zetel naar Londen verplaatst. Van Boetzelaer
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kreeg de opdracht naar Londen te komen, waar hij voor korte tijd hoofd 
werd van de samengevoegde afdeling Politieke en Juridische Zaken, onder 
de minister mr. E.N. van Kleffens. Al spoedig werd hij door zijn minister 
naar de voor Nederland op dat moment belangrijkste post, die in Washing
ton, gezonden om de gezant aldaar, dr. A. Loudon, die met zijn gezondheid 
tobde, te assisteren. Hij zou van eind augustus 1940 tot in april 1946 van dit 
grootste gezantschap van Nederland de dagelijkse leiding hebben en indruk 
maken door zijn doortastendheid en diplomatieke gaven. Het kon dan ook 
niemand verbazen dat hij in april 1946 door de toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken in het kabinet-Schermerhorn-Drees, dr.J.H.van Roijen, 
werd gevraagd om chef Politieke Zaken ten departemente te worden, prak
tisch de belangrijkste post die daar te vergeven was. Van Boetzelaer kreeg 
niet lang gelegenheid om na de vele jaren overzee te wennen aan de Ne
derlandse verhoudingen in de veilige anonimiteit van de ambtelijke hiër
archie. Tijdens de kabinetsformatie van Beel werd hij namelijk door Van 
Roijen - die wegens zijn broze gezondheid geen verlenging van zijn minis- 
terambt ambieerde - en Van Kleffens, die als oud-minister en als fungerend 
minister zonder portefeuille (voor V.N.Zaken) een groot prestige genoot, bij 
Beel aanbevolen als een goede kandidaat voor het ministerschap van Bui
tenlandse Zaken. Van Roijen en Van Kleffens hoopten aldus ook invloed 
op het beleid te kunnen houden en het overwicht van de vaklui op de ama
teurs (politici) te kunnen waarborgen. Beel, die al een rooms-rood even
wicht in zijn kabinet had gevonden, had er geen bezwaar tegen een partijlo
ze minister in zijn kabinet op te nemen voor een ressort, dat bij traditie door 
(partijloze) beroepsdiplomaten was bestuurd en door geen van de politieke 
partijen, die bij de formatie waren betrokken, van zodanig politiek gewicht 
werd bevonden dat de post in het formatiespel een rol speelde. Deze politie
ke desinteresse voor de buitenlandse betrekkingen van het land - van een 
buitenlands beleid kon in de periode van de zelfstandigheidspolitiek vóór 
de oorlog en in de onzekere aan de V.N. opgehangen verhoudingen in de 
eerste jaren na de oorlog nauwelijks sprake zijn - zou pas bij het eind van de 
periode-Beel, toen het buitenlands beleid Europese contouren had gekregen, 
verdwenen zijn.

Van Boetzelaer wist dat alleen al de Duitse kwestie op korte termijn zijn 
departement voor een zware taak zou stellen. Vandaar dat hij zijn vroegere 
medewerker, jhr.mr.H.F.L.K. van Vredenburch, een dynamische persoon
lijkheid vol ideeën, die al onder zijn voorganger enige tijd deze functie had 
bekleed, vroeg zijn directeur Politieke Zaken te worden. Van Vredenburch 
had zich in de periode 1945-1946 intensief verdiept in de Indische en Duitse 
kwesties, waarover hij al enkele beleidslijnen had uitgestippeld. Zijn opval
lende kwaliteiten en zijn kennis van met name de eerstgenoemde zaak 
maakten Van Vredenburch bij uitstek geschikt als onderhandelaar - plaats
vervangend voorzitter van de Nederlandse delegatie - bij de besprekingen 
op de "Renville" met de republikeinen in Indonesië onder internationaal 
V.N.-toezicht (december 1947-januari 1948). Van Vredenburch werd daarna 
lid van het collegiaal orgaan van Gedelegeerden van het Opperbestuur in
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Indonesië - samen met oud-minister L.Neher - met ingang van 1 maart 
1948. Voor Van Boetzelaer betekende dit een belangrijke aderlating in de zo 
cruciale maanden van de winter 1947-1948, toen het departement in een 
soort winterslaap leek te zijn gedompeld, waardoor dit departement weinig 
vertrouwen meer genoot bij het Staatshoofd en kritiek kreeg te verduren uit 
het parlement. Waar bleef de Nederlandse reactie op de snelle internatio
nale ontwikkelingen? Een van de laatste belangrijke adviseurs, waarover 
Van Boetzelaer in deze kritieke periode nog kon beschikken, was de rege
ringscommissaris in algemene dienst, dr.H.M.Hirschfeld, die de regering 
had geadviseerd in de Duitse kwestie en internationaal de aandacht had ge
trokken door zijn optreden in de Beneluxdelegatie op de Marshall-hulpcon- 
ferentie in Parijs in de zomer van 1947. Vanaf 1 januari 1948 ging er een 
nieuwe wind waaien op het departement, toen A.H.J.Lovink zijn post als 
ambassadeur in Moskou had verruild voor de functie van secretaris-gene- 
raal als opvolger van de sinds jaar en dag fungerende jhr.mr.A.M.Snouck 
Hurgronje en de jonge briljante diplomaat dr.H.N.Boon als (waarnemend) 
chef van de directie Politieke Zaken ging optreden (tot juni 1949), nadat hij 
in Nederlands-Indië politiek adviseur voor buitenlandse aangelegenheden 
van de Lt.G.G.Van Mook geweest was. Lovink en Boon zouden een belang
rijke rol spelen bij de nieuwe oriëntatie van het Nederlandse buitenlandse 
beleid in de eerste helft van 1948.1

Van Boetzelaer was het hoofd van een klein en goedkoop departement. 
Organisatorisch was het departement onder invloed van de oorlogsjaren in 
Londen en de politieke ontwikkelingen wel meer bij de tijd gebracht, maar 
in bemanning en honorering was Buitenlandse Zaken vooroorlogs geble
ven. Dit laatste had tot gevolg dat dit departement - op enkele incidentele 
uitgaven na - verschoond bleef van de bezuinigingsdrift onder minister van 
Financiën Lieftinck, maar ook dat Buitenlandse Zaken soms verstek moest 
laten gaan op terreinen die mede de aandacht van dit departement hadden 
behoren te krijgen. De reorganisatie van het departement uit de periode 
1945-1946 had in hoofdtrekken de volgende indeling opgeleverd. Voor de 
oorlog bestond het departement uit de directie Protocol en de afdelingen 
Consulaire- en Handelszaken, Diplomatieke Zaken, Juridische Zaken en 
Volkenbondszaken. Na de oorlog werd de directie Protocol gehandhaafd, 
maar de afdeling Consulaire- en Handelszaken werd gesplitst in de Directie 
Economische Zaken en de Directie Verkeer en Grote Rivieren. De zaken van 
het personeel in den vreemde werden, na de samenvoeging van de consu
laire en diplomatieke dienst tot de Buitenlandse Dienst, voortaan behartigd 
door de Directie Buitenlandse Dienst. Voor deze nieuwe Buitenlandse 
Dienst was ook een nieuw reglement tot stand gekomen (Stbl.l945,F.322). De 
afdeling Diplomatieke Zaken werd omgezet in een Directie Politieke Zaken, 
het hart van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat begin 1948 werd 
gesplitst in vier bureaus, te weten die voor Europa, het Oosten, het Weste
lijk Halfrond en de Verenigde Naties. De groei en de betekenis van de inter
nationale organisaties waarvan Nederland lid was en zou worden was er de 
oorzaak van dat in de volgende kabinetsperiode een Directie Internationale
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Organisaties - met het Bureau Politieke Zaken - werd opgezet naast regionale 
directies (de 4 genoemde bureaus en een voor Afrika-Midden Oosten). De 
vooroorlogse afdeling Juridische Zaken met haar taken kon worden opge
heven, omdat voortaan juridische aangelegenheden door juristen, verbon
den aan alle afdelingen, zouden worden afgehandeld. Opgericht werd een 
Directie Juridische en Administratieve Zaken, welke zich zou bezig houden 
met zuiver juridische aspecten van te sluiten of te wijzigen verdragen en 
overeenkomsten alsook de zorg zou hebben voor zaken als paspoorten en 
de regeling van officiële reizen van ambtenaren naar het buitenland (visa, 
deviezen, contacten met het Allied Military Permit Office in Duitsland). Su
pervisie over alle juridische vraagstukken berustte bij de raadadviseur 
prof.mr.J.P.A.Frangois (sedert 1947 geassisteerd door mr.N.S. Blom voor in- 
ternationaal-juridische vraagstukken rond de Overzeese Gebieden). Nieuw 
was de Directie Voorlichting Buitenland, een gevolg van de activiteiten die 
onder de oorlog op het gebied van de voorlichting in het buitenland (vooral 
in de V.S.) waren ontplooid. Onder deze Directie vielen de nieuwsvoorzie
ning aan de posten (middels de Nieuwsbrief), contacten met de pers, ver
strekken van materiaal voor publiciteit in het buitenland. Voor de oorlog 
bestond er geen aparte afdeling Verbindingen. De in Londen in 1940 opge
richte Nederlandse Regeringscodedienst, verbonden aan het ministerie van 
Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk, was na de oorlog overgehe
veld naar Buitenlandse Zaken onder de naam Afdeling Verbindingen. 
Hieronder ressorteerde de aparte in 1946 opgerichte telexcentrale met onder 
meer directe verbindingen met de posten in Brussel, Londen en Parijs. Ten
slotte werd er een Directie Inwendige Dienst gevormd (Comptabiliteit, Bi
bliotheek, Vertalers, Archief e.d.). De hiervoor geschetste indeling van het 
departement van Buitenlandse Zaken is evenwel in de volgende kabinets
periode weer geheel herzien.2

Het ministerie kreeg in zijn organisatie ook enkele "dependances". Zo is 
in vervolg op het Akkoord van Linggadjati tussen Nederland en de Repu
bliek Indonesië (1946), waarbij beide partijen ook de samenwerking op het 
gebied van de buitenlandse betrekkingen in het nieuwe staatsbestel vastleg
den (art.7,3), op 1 april 1947 een Directie Verre Oosten (DIRVO) in Batavia 
opgericht als agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken (onder 
leiding van T. Elink Schuurman). De afzonderlijke Directie Duitsland, zoals 
die in de Londense periode was opgericht met het oog op de afhandeling 
van een eventueel vredesverdrag met Duitsland met als chef dr. 
W.Huender, was al kort na de bevrijding van het land opgeheven. Wél 
kreeg Hirschfeld, toen deze met ingang van 1 januari 1947 ging optreden als 
regeringscommissaris in algemene dienst en aanvankelijk was belast met 
advisering inzake de economische en financiële vraagstukken van een vre
desverdrag met Duitsland, een staf, die als bureau Duitsland was onderge
bracht bij de Directie Economische Zaken van het ministerie van Buiten
landse Zaken. Toen Hirschfeld vervolgens regeringscommissaris voor het 
Europese Herstel-Programma werd, is met ingang van 1 januari 1948 door 
de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken een Bureau
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voor hem ingericht, dat rechtstreeks kwam te staan onder een groep bij de 
verlening van de Marshall-hulp aan Nederland betrokken ministers. Dit re- 
geringscommissariaat van Hirschfeld omvatte zowel een Marshallplan-sec- 
tie als een Duitslandsectie, conform de taken van Hirschfeld. Het belangrijke 
Marshall-hulpbureau stond onder leiding van drs.E.H.van der Beugel; als 
plaatsvervangend regeringscommissaris voor Duitse aangelegenheden en 
hoofd van het Duitsland-bureau van het regeringscommissariaat trad sedert 
1 mei 1948 de oud-particulier secretaris van Koningin Wilhelmina, drs. 
M.Kohnstamm, op, die de voornaamste auteur zou worden van de eerste 
uitvoerige^regeringsnota over Duitsland uit 1949. Dit Bureau van Hirschfeld 
kwam ten laste van de begrotingen van de beide genoemde ministeries.

In verhouding tot andere departementen was Buitenlandse Zaken in de 
periode-Beel een zuinig departement, waar de uitwassen van de ambtenarij 
nog niet Varen doorgedrongen. In 1946 waren 68 ambtenaren in vaste dienst 
(in 1947:78) en 146 in tijdelijke dienst of op arbeidscontract ten departemente 
te werk gesteld. Van dat aantal ambtenaren in vaste dienst in Den Haag wa
ren er ca. 20 uit de Buitenlandse Dienst gedetacheerd. In 1949 waren de aan
tallen ten opzichte van 1946 verdubbeld (397 in dienst, waarvan 182 in vaste 
dienst). De Buitenlandse Dienst was ten opzichte van 1940 sterk uitgebreid, 
wat ten dele kon worden teruggevoerd op de instelling van gezantschappen 
in landen, waarmee Nederland in 1940 geen of slechts consulaire betrekkin
gen onderhield zoals Australië, Nieuw-Zeeland, de Heilige Stoel (Vaticaan), 
Cuba, Ierland, Guatemala, Polen, de Sovjet-Unie, Saoedi-Arabië en Tsjecho- 
slowakije. Daartegenover stond de opheffing van gezantschappen in Duits
land en Japan. Het was vooral de uitbreiding van de staven in landen, waar
mee Nederland intensieve betrekkingen onderhield zoals de V.S., Engeland, 
België, Frankrijk, die had gezorgd voor de stijging van het aantal bezoldigde 
ambtenaren van Buitenlandse Zaken in het buitenland van 131 (1940) op 
282 (1947). In deze opgave was geen rekening gehouden met het personeel 
van de Nederlandse Militaire Missies in Duitsland en Japan, die wel op de 
pay-roll van Buitenlandse Zaken stonden. Dit personeel was echter tijdelijk 
gestationeerd. In Berlijn waren dat er op 15 november 1946 262 en in Tokio 
31. De geringe omvang van de personeelssterkte van dit departement in 
vergelijking met andere departementen van algemeen bestuur en de afwe
zigheid van enige investeringsuitgave zorgden ervoor dat de begroting voor
1947 (gewijzigd) slechts op 15.7 miljoen gulden werd geraamd en voor 1948 
op 29 miljoen gulden (waarvan bijna 6 miljoen de bijdrage in de kosten van 
de V.N. was, die in 1947 niet was opgenomen). In deze stijging was de in
richting van het Regeringscommissariaat voor het Europese Herstel-Pro- 
gramma, dat naast het bureau in Den Haag een Nederlandse Missie bij de 
O.E.E.S. in Parijs kende, inbegrepen.3

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was daarom ook zo goedkoop in 
de betrokken periode, omdat de ambtenaren van de Buitenlandse Dienst 
niet naar behoren werden gehonoreerd. De poging van Boetzelaer om hier
in verbetering te brengen door de representatiegelden in sommige gevallen 
wat te verhogen stuitte op nogal wat kritiek in het parlement. Pas onder zijn
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opvolger, de liberale politicus mr.D.U.Stikker, gelukte het een begin te ma
ken met een daadwerkelijke honorering op niveau van de ambtenaren van 
deze Dienst, een noodzakelijke voorwaarde voor de democratisering - waar
onder men na 1945 verstond het toegankelijk maken voor geschikte kandi
daten uit alle lagen van de bevolking - ervan. Deze democratisering werd na 
de oorlog door de belangrijkste politieke groeperingen, KVP en PvdA, ge
wenst inzake de toelating voor de rechterlijke macht, het burgemeesters
ambt en de diplomatieke dienst. In par. I.2.b. zal aan deze democratisering 
aandacht worden besteed, nadat eerst is duidelijk gemaakt dat er reden was 
om de resultaten van de bestaande recrutering niet altijd even gelukkig te 
vinden (par.I.2.a). Het was ook Stikker, die een einde heeft gemaakt aan de 
zijns inziens lachwekkende situatie waarin Van Boetzelaer nog had ver
keerd, namelijk dat de minister van Buitelandse Zaken belangrijke bedragen 
uit eigen zak moest fourneren om zijn land op waardige wijze te represen
teren.4 Van Boetzelaer heeft de Kamers er overigens op gewezen dat de zo
zeer gewenste democratisering van de Buitenlandse Dienst en de actievere 
rol van Nederland in de buitenlandse politiek ongetwijfeld geld zou gaan 
kosten. Wat hij en zijn staf in gang zetten, kon echter pas onder Stikker 
worden geoogst.

b. Van Boetzelaers beleid...
Met de kleine staf die Van Boetzelaer tot zijn beschikking had moest het 

buitenlandse beleid van het land vorm worden gegeven. Het regeerakkoord 
was over dit beleid, zoals in hoofdstuk I is vermeld, summier geweest. De 
aandacht zou gericht moeten worden op de verdere vormgeving van de 
Verenigde Naties (V.N.) en het aangaan van regionale verdragen met nabu
rige staten. Inzake Duitsland werd niet meer genoemd dan de mogelijke 
deelneming aan de militaire bezetting in dit land en het streven naar grens
correcties van beperkte omvang. Verdere richtlijnen voor het buitenlands 
beleid werden niet vastgelegd, aangezien het beleid te zeer afhankelijk werd 
geacht "van buiten ons liggende factoren". Die factoren zouden er toch voor 
zorgen dat het buitenlands beleid in de periode-Beel nog veel parlementair 
stof zou doen opwaaien.

De aanvankelijk ontwikkelde hoofdlijn van het buitenlands beleid - de 
oriëntering op de nieuwe volkerengemeenschap, de V.N., als organisatie ter 
verzekering van de internationale rechtsorde - boette tegen de achtergrond 
van de toegenomen spanningen tussen enkele Grote Mogendheden in dit 
forum aan belang in. Begin 1948 zou Nederland van deze ontwikkelingen 
de balans opmaken en de externe veiligheid met enkele West-Europese lan
den gezamenlijk gaan verzorgen. Op het punt van de verdere vormgeving 
van de V.N. kon Nederland als kleinere mogendheid, kwetsbaar ook van
wege de kwestie-Indonesië, intussen weinig meer doen dan - zoals genoemd 
in hoofdstuk I, par.3.b. - met anderen te trachten de procedures in de V.N. te 
verbeteren, het vetorecht te kortwieken en een bijdrage te leveren in het 
commissiewerk van de V.N.. Van Boetzelaer en zijn staf aan het Plein in 
Den Haag konden vanwege de beperkte aandacht die de ontmachte V.N.
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vergden alle creativiteit wijden aan de voor Nederland belangrijkste, regio
nale en tegelijk wereldpolitieke zaak, de kwestie-Duitsland. Omdat de hoop 
levend was dat na de afwikkeling van de vredesverdragen met Italië, enkele 
Midden-Europese landen (As-satellieten) en Finland - waarvoor in de zo
mer van 1946 de fundamenten konden worden gelegd - ook over een vre
desverdrag met Duitsland spoedig internationale overeenstemming zou 
kunnen worden bereikt, centreerde de aandacht van de Nederlandse rege
ring in het buitenland beleid zich allereerst op de Nederlandse eisen en 
zienswijzen inzake Duitsland, die bij de Grote Mogendheden zouden wor
den ingediend.

Voor Buitenlandse Zaken betekende het Duitse vraagstuk op korte ter
mijn: de kwestie van de grenscorrecties, de formulering van economische 
en politieke eisen en zienswijzen in samenspraak met andere departemen
ten en de indiening van de Nederlandse voorstellen inzake Duitsland bij de 
geallieerden; de behartiging van de Nederlandse belangen - economische 
betrekkingen, terugvoering geroofde goederen, herstelbetalingen, uitleve
ring oorlogsmisdadigers - inzake Duitsland bij de Grote Mogendheden en bij 
de bewindvoerders van de Grote Vier in de bezettingszones; de coördinatie 
van het Nederlandse beleid inzake Duitsland met dat van de andere kleine 
geallieerden als België en Luxemburg. Dat Buitenlandse Zaken bij de af
stemming van het beleid in deze kwestie in het begin soms een steekje liet 
vallen, zoals bij de voorbereiding van de eisen tot grenscorrecties en van de 
economische eisen ten opzichte van Belgie en Luxemburg, is begrijpelijk. 
Het kostte nu eenmaal moeite te wennen aan de idee dat, anders dan vóór 
de oorlog, het eigen buitenlands beleid slechts in goed overleg met andere 
landen gestalte kon krijgen en daarmee een kans op succes kon maken. Het 
hiervoor genoemde complex van grenscorrecties en economische eisen, dat 
de annexatieeis (dat wilde zeggen: aanzienlijke uitbreiding van Nederlands 
grondgebied ten koste van Duitsland) moest vervangen, heeft Van 
Boetzelaer vrij kort na zijn aantreden als minister al voor een belissend di
lemma geplaatst. Als beroepsdiplomaat was Van Boetzelaer op grond van 
zijn kennis van het recente verleden - de afwikkeling van de Eerste We
reldoorlog - persoonlijk fel gekant tegen het voeren van een buitenlands be
leid ten opzichte van Duitsland, dat slechts tot wraakzucht bij de Oosterbu
ren moest leiden. Een meerderheid in het kabinet vond die grenscorrecties 
en de economische eisen - onder meer het tijdelijk beheer door Nederland 
van bepaalde kolen- en kalimijnen in Duitsland - noodzakelijk. Van 
Boetzelaer heeft zich bij het meerderheidsbesluit van het kabinet, dat het 
compromis van het regeringsprogram op dit punt tot uitvoering wilde 
brengen, neergelegd en de taak op zich genomen een volgens hem onhaal
bare kaart in het internationale spel in te zetten in de hoop deze kaart alsnog 
te kunnen inruilen voor enig voordeel. Die gelegenheid deed zich voor, 
toen de Duitse kwestie begin 1948 uitliep op de (voorlopige) Duitse deling. 
Die gelegenheid kon worden uitgebuit dank zij het gezamenlijk optreden 
van de drie Beneluxlanden, wier samenwerking door de Nederlandse rege
ring inmiddels als de regionale ordening bij uitstek omhoog werd gestoken.

271



II. Buitenlandse Zaken

Dit optreden van de drie landen was gericht op overleg met de drie westerse 
grote mogendheden, toen het uitzicht op een regeling met betrekking tot 
Duitsland tussen de Grote Vier moest worden opgegeven, in ruil voor de 
toetreding tot een regionaal verdrag met naburige staten (Verdrag van Brus
sel). De Beneluxsamenwerking bewees dat de kleine landen alleen door 
eensgezind optreden in internationaal verband zich konden laten gelden, 
zoals bij de conferentie van Parijs over mogelijke Amerikaanse hulp aan 
Europa (Marshall-plan) en de Zeslandenconferentie over Duitsland (1948). 
Die Beneluxsamenwerking vormde dan ook voor Buitenlandse Zaken een 
prima proeftuin voor de nieuwe buitenlandse verhoudingen, waarmee Ne
derland na de oorlog te maken kreeg en die intensief internationaal contact 
vorderden.

De kwestie-Duitsland, die de Beneluxlanden politiek zo dicht bij elkaar 
bracht, heeft ook de ommezwaai in het beleid inzake de grondslag van de 
Nederlandse buitenlandse politiek sterk beinvloed. Tot de mislukking van 
het Vier-Mogendheden-overleg over Duitsland eind 1947 heeft Van 
Boetzelaer in goede samenwerking met de Beneluxpartners het beleid afge
steld op een oplossing van het probleem-Duitsland door een overeenkomst 
van de Vier Mogendheden, al heeft Van Boetzelaer zelf al in het najaar van
1946 een permanente deling van Duitsland voor mogelijk gehouden. Een 
dergelijke deling van Duitsland én - bij onenigheid tussen de Vier (bezet
tende) Mogendheden over Duitsland - van Europa was echter niet in het be
lang van Nederland, economisch noch politiek. Als doorvoer- en handels
natie had Nederland, juist vanwege de deviezenproblemen, groot belang bij 
het overeind houden van de economische banden met Midden- en Oost- 
Europa (zie bijvoorbeeld de voorgenomen gedeeltelijke graanvoorziening 
van het land door leveranties uit Oost-Eurcpa in ruil voor goederen en 
diensten uit Nederland, hoofdstuk VII,par.II.b.2). Ook politiek werd een der
gelijke deling voor schadelijk gehouden. Onenigheid tussen de Grote Vier 
zou niet alleen de Duitse kwestie tot een permanente brandhaard in Europa 
kunnen maken, maar zou ook de basis onder het buitenlandse beleid van 
Nederland - het "one-world"-concept via de V.N. - wegslaan. In de loop van
1947 moest Buitenlandse Zaken gaandeweg constateren dat de Duitse kwes
tie muurvast zat en de tegenstelling tussen de belangrijkste betrokken mo
gendheden, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, vrijwel onoverbrugbaar 
was. Van Boetzelaer kon echter weinig anders doen dan de ontwikkelingen 
in de relaties tussen de Grote Mogendheden onderling en de weerslag daar
van op het Duitse probleem, waarvan in hoofdlijnen in par.1.3 a-b daarom 
ook verslag wordt gedaan alvorens de parlementaire geschiedenis van het 
Nederlandse buitenlandse beleid in de periode 1946-1948 te kunnen schrij
ven, afwachten. Van partij kiezen in het groeiende Oost-West-conflict wilde 
Van Boetzelaer duidelijk niets weten, zolang de Beneluxwensen inzake het 
Duitse probleem niet op de een of andere manier werden gehonoreerd. Van 
Boetzelaer bleef dan ook tegenover het parlement in het najaar van 1947 
volhouden dat de Nederlandse regering hoopte op een voorspoedige afloop 
van de Duitse kwestie tussen de Grote Vier.
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Intern had Buitenlandse Zaken zich echter rekenschap gegeven van de 
consequenties van de groeiende Oost-West-tegenstelling, die aan Ameri
kaanse zijde in 1947 was geaccentueerd door de Trumandoctrine en de 
Marshall-hulp als antwoorden op de dreigende teloorgang van een belang
rijk deel van de niet-communistische wereld. Een nauwe politieke samen
werking in West-Europa, door Van Boetzelaer aanvankelijk naar het rijk 
der fabelen verwezen en als een vorm van blokpolitiek strijdig geacht met 
de bedoeling van de V.N., had inmiddels concreet gestalte gekregen in het 
overleg over de verdeling van de Marshall-gelden (1947), zodat een militair- 
defensief verdrag - dat van Brussel van maart 1948 - van een aantal 
Marshall-hulppartners niet zo vreemd meer was, toen eenmaal de Oost- 
West-tegenstelling op de najaarsconferentie over Duitsland van 1947 on
overkomelijk was gebleken. Het Nederlandse buitenlandse beleid stelde zich 
wonderwel snel in op de nieuwe wereldverhoudingen. De zelfstandigheids- 
politiek van zoveel jaren werd verruild voor een permanent bondgenoot
schappelijk optreden. Het gelukte Van Boetzelaer, samen met zijn Benelux- 
partners, via het overleg over dit defensieakkoord met Frankrijk en Enge
land de conferentietafel van de westerse Grote Drie over Duitsland in Lon
den (begin 1948) te bereiken, waarmee het hoogste belang van Nederland op 
dat moment, betrokkenheid bij de politieke en economische betrekkingen 
met het belangrijkste deel van Duitsland en bovenal het herstel van de eco
nomische betrekkingen daarmee, werd gediend. De eisen tot omvangrijke 
grenswijzigingen en tijdelijk beheer van bepaalde hulpbronnen in Duits
land (mijnen) werden er graag voor ingeruild.5 Of en hoe de regering dit be
leid, van het "one-world"-concept naar de West-Europese oriëntering, onder 
aanvaarding van de Duitse deling, heeft verantwoord tegenover het parle
ment en welke zienswijzen daarover in het parlement leefden zal in dit 
hoofdstuk worden nagegaan in par. II en III 1-2. Een algemene beschouwing 
over de verhouding regering-parlement inzake het buitenlands beleid 
vormt het sluitstuk van deze Inleiding.

Het tweede onmiddellijke belang van Nederland - herstel van het Neder
lands gezag in Nederlands-Indië met het oog op de financieel-economische 
vruchten voor Nederland van het handelsverkeer met de Oost - regardeerde 
aanvankelijk niet de bevoegdheden van Van Boetzelaer, maar hij werd wel 
bij de Indische kwestie betrokken door de internationale bemoeienis met dit 
vraagstuk via de V.N. na de eerste politiële actie van 1947. De door de V.N. 
in het leven geroepen Commissie van Goede Diensten dwong overleg af 
tussen Nederland en de Republiek, waarvoor Buitenlandse Zaken - zoals 
hiervoor vermeld - Van Vredenbruch beschikbaar stelde. Deze zaken ko
men nog specifiek aan bod in het hoofdstuk, waarin de ontwikkelingen 
rondom Nederlands-Indië worden geschetst. Voor het buitenlands beleid 
was het niet zonder belang dat bleek dat diezelfde V.N., waarop het buiten
lands beleid van Nederland zich onder Van Boetzelaer nadrukkelijk had 
georiënteerd, inzake Indië een rem op de ontplooiingsmogelijkheden van 
Nederland waren. Beroepsdiplomaten als Van Boetzelaer en Van Kleffens, 
in zijn positie als minister Zonder Portefeuille, hebben in het kabinetsberaad
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regelmatig gemaand tot voorzichtigheid, ingelicht als zij waren over de ge
ringe kansen van Nederland inzake Indië voor het forum van de wereld 
geheel naar eigen wens te kunnen optreden. De V.N.-oriëntatie had ook 
haar keerzijde. Een land als Nederland, dat financieel zozeer afhankelijk 
was geworden van de Verenigde Staten en voor het militaire materieel was 
overgeleverd aan dit land en aan Labour-Engeland had nu eenmaal weinig 
manoeuvreerruimte voor zijn overzeese politiek. In politiek Den Haag is 
dit besef in de periode-Beel onvoldoende doorgedrongen. Ook inzake de 
Nederlandse wensen met betrekking tot Duitsland was Van Boetzelaer op 
een muur van onbegrip bij de twee genoemde grote mogendheden gestuit, 
waardoor hij met de nodige scepsis aankeek tegen hetgeen sommige politici 
voor Nederland op buitenlands gebied nog voor mogelijk hielden. De 
machteloosheid die Nederland op buitenlands gebied ondervond is voor 
Van Boetzelaer en zijn staf mede een stimulans geweest allengs de bakens te 
verzetten en de zelfstandigheidspolitiek in V.N.-kader op te geven in ruil 
voor nauwere aansluiting in Europa: de enige wijze, waarop Nederland als 
klein land nog kon pogen invloed uit te oefenen en zijn belangen te be
schermen.

... verantwoord aan het parlement ?
Het hierboven genoemde beleid dat in de periode 1946-1948 zulke veran

deringen in de traditionele Nederlandse buitenlandse politiek te zien had 
gegeven, riep vanzelf het probleem op rond de verhouding tussen regering 
en parlement bij het uitstippelen van het buitenlandse beleid. De waas van 
geheimzinnigheid rond Buitenlandse Zaken die, ondanks de beweringen 
van het tegendeel door Van Boetzelaer, in de betrokken periode overheer
ste, begon ten gevolge van zowel het toegenomen gewicht van het buiten
lands beleid voor het wel en wee van Nederland als de groeiende belang
stelling voor het buitenlands beleid bij een aantal leden van de Staten-Ge
neraal te irriteren.

De grondwettelijke regels die op dit terrein golden bevredigden niet. Al
lereerst was er de algemene bepaling dat de Koning het opperbestuur van de 
buitenlandse betrekkingen had. Dit opperbestuur bracht uiteraard verant
woordelijkheid van de minister met zich. Het parlement kan derhalve de 
betrokken minister ter verantwoording roepen en inlichtingen vragen over 
het buitenlands beleid, bijvoorbeeld bij het verdedigen door de verantwoor
delijke minister van zijn begroting. De minister is verplicht desgevraagd in
lichtingen aan het parlement te geven. De parlementaire geschiedenis leert 
echter dat een minister van Buitenlandse Zaken zich nogal eens zal beroe
pen op het staatsbelang bij bepaalde facetten van het buitenlands beleid, dat 
het best gediend is met geheimhouding, of zal laten weten dat hij, waar het 
overleg met andere landen betreft, niet gerechtigd is mededelingen te doen 
over deze landen. Zeker in de periode-Beel was het parlement bij de beoor
deling van het buitenlands beleid grotendeels afhankelijk van de informatie 
van Buitenlandse Zaken zelf, daar minder dan tegenwoordig in het open
baar tijdens internationale conferenties via de media verslag werd uitge-
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bracht van de ontwikkelingen. Kreeg men onvoldoende informatie van het 
departement zelf dan was het voor het parlement zeer moeilijk om voluit 
over het buitenlands beleid te discussiëren.

De toenemende betrokkenheid van Nederland bij het internationale ver
keer sedert het einde van de 19e eeuw had geleid tot de vraag hoe de Staten- 
Generaal dichter bij het buitenlands beleid konden worden gebracht en de 
controle, invloed en zeggenschap van de volksvertegenwoordiging op resp. 
bij dat beleid werden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen zonder dat 
geweld werd aangedaan aan de stelregel: de regering voert het beleid. De 
noodzaak tot het voeren van een actief buitenlands beleid was immers ge
zien de permanente rust die het neutraal-zelfstandige Nederland en de ko
loniën werd gegund gedurende de 19e eeuw nauwelijks aanwezig. De be
langstelling van het parlement voor dit deel van de regeringszorg is dan ook 
tot de 20e eeuw gering geweeest. De zorg voor het handhaven van de vrede 
tussen de mogendheden dwong vervolgens al tot een actiever buitenlands 
beleid. Het waren echter de Eerste Wereldoorlog en de toetreding van Ne
derland tot de Volkenbond die een ommekeeer op dit gebied teweeg brach
ten. De behoefte bij het parlement aan meer informatie over het buitenlands 
beleid - in aansluiting op het geregeld overleg tussen regering en Kamers in 
comité-generaal tijdens de Wereldoorlog - en een nauwkeurige afpaling van 
de bevoegdheden van het parlement bij dat beleid werd gevoeld en erkend. 
Enerzijds leidde dit tot de instelling in 1919 van de Vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken door de Tweede Kamer - pas in 1950 werd in de Eerste 
Kamer een dergelijke commissie gevormd - , anderzijds tot de bepalingen in 
de Grondwet bij de herziening in 1922, die beoogden de invloed van de Sta
ten-Generaal op de buitenlandse betrekkingen te doen toenemen. De 
belangrijkste herziening op dit gebied betrof de bepaling dat een verdrag (in 
plechtige tractaatsvorm) niet kon worden bekrachtigd, dan nadat het door de 
Staten-Generaal was goedgekeurd. Andere overeenkomsten met vreemde 
mogendheden dienden zo spoedig mogelijk te worden medegedeeld. De 
herziening van 1922 op dit punt heeft getracht een ontwikkeling, waarbij 
geleidelijk bij achtereenvolgende grondwetsherzieningen voor bepaalde 
groepen van verdragen parlementaire goedkeuring werd voorgeschreven, te 
bekronen. Het formele onderscheid tussen verdragen en overeenkomsten 
bleek echter eerder een achteruitgang in de historische ontwikkeling naar 
grotere betrokkenheid van de Staten-Generaal bij het buitenlands beleid te 
betekenen. Overeenkomsten van groot gewicht behoefden immers niet door 
de Staten-Generaal te worden goedgekeurd, terwijl vóór 1922 werd gekeken 
naar de inhoud en niet naar de vorm.

Toch is dit formele onderscheid sedert 1922 niet altijd gevolgd. Ook in de 
periode-Beel zijn overeenkomsten vanwege hun belang aan de Staten-Ge
neraal ter goedkeuring voorgelegd, die volgens de bepalingen van de 
Grondwet (GrW 1938/1946:art.60, laatste lid) slechts behoefden te worden 
medegedeeld aan de Staten-Generaal. Zulks is het geval geweest met de Be- 
neluxdouaneovereenkomst in 1947. In de Tweede Kamer heeft Van 
Boetzelaer op 2 juli 1947 aan de hand van dit voorbeeld betoogd dat de rege-
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ring er naar streefde de Grondwet op dit punt meer naar de geest dan naar de 
letter te interpreteren. De minister meende bij die gelegenheid ook dat het 
onderscheid tussen verdragen en (andere) overeenkomsten bij de grond
wetsherziening in 1922 niet gelukkig was geweest. Vandaar dat het kabinet 
een ruim standpunt ten aanzien van de goedkeuring van overeenkomsten 
door de Staten-Generaal wilde innemen, "al moge men anderzijds van de 
regering niet verwachten, dat zij zich ten deze formeel zal verbinden een 
ander richtsnoer te volgen dan de Grondwet bindend voorschrijft". Een 
omineuze mededeling, die de regering de nodige vrijheid liet om vrij wille
keurig overeenkomsten al dan niet aan de Staten-Generaal voor te leggen. 
Bij de grondwetsherziening van 1953 is het onderscheid van 1922 tussen 
verdragen en overeenkomsten verwijderd en werd alleen nog maar gespro
ken van overeenkomsten. Alle overeenkomsten dienden te worden goed
gekeurd, behoudens een aantal in de Grondwet genoemde uitzonderingen.

Moest in de periode-Beel derhalve toch al geconstateerd worden dat de 
regels van 1922 inzake de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij het bui
tenlands beleid aan vernieuwing toe waren, een tweede en meer permanent 
euvel in het verkeer tussen regering en parlement over het buitenlands be
leid betrof de invloed van het parlement op de resultaten van onderhande
lingen met andere mogendheden of internationale organisaties. In de peri- 
ode-Beel is het buitenlands beleid voor de natie van zeer groot belang ge
worden. De verzekering van de veiligheid en het fysieke bestaan moesten 
via dat beleid verzekerd worden. De kwestie-Duitsland, de samenwerking 
met België en Luxemburg en de nieuwe oriëntering op Europa (veiligheid 
en economische samenwerking) hebben achtereenvolgens in deze periode 
de nodige aandacht getrokken. De moeilijkheid was echter dat zelfs in de ge
vallen, waarin de regering had besloten een verdrag of soms zelfs een over
eenkomst van belang (zoals de Beneluxdouaneovereenkomst) aan de Sta
ten-Generaal voor te leggen, het praktisch om gedane zaken ging, al kon 
theoretisch door het voorafgaand commissieoverleg de Tweede Kamer 
enigszins weten wat er in het vat zat en kon de commissie daarover de mi
nister zo nodig haar mening geven. De regering gaf bij de schriftelijke dis
cussie met de Tweede Kamer over de Beneluxdouaneovereenkomst toe dat 
de invloed van de Staten-Generaal op de inhoud van verdragen en de daar
uit voortvloeiende regelingen geringer was dan op wettelijke maatregelen, 
welke uitsluitend een intern nationaal karakter droegen. Volgens de rege
ring was dat het gevolg van de aard zelf van internationale overeenkom
sten, waarover nu eenmaal overeenstemming door de regering met buiten
landse mogendheden moet worden verkregen. Pas daarna kan een verdrag 
of eventueel een gesloten overeenkomst aan de Staten-Generaal worden 
voorgelegd. De Staten-Generaal kunnen dan eigenlijk weinig meer dan 
goed- of afkeuren; aandringen op wijziging betekent heronderhandelen. De 
repercussies van afkeuring of het dwingen van de regering tot nieuwe on
derhandelingen op het internationale belang zijn dermate groot dat hiertoe 
niet snel zal worden overgegaan, noch van de kant van het parlement noch 
van de kant van de regering. Aan de andere kant stonden er in de periode-
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Beel bij bepaalde verdragen of overeenkomsten zulke grote nationale belan
gen op het spel dat de hiervoor genoemde overwegingen bij het ontzien van 
een ter goedkeuring voorgelegd verdrag (over overeenkomst) de invloed 
van de volksvertegenwoordiging op het beleid teniet konden doen. In het 
Voorlopig Verslag op het wetsontwerp ter goedkeuring van de Benelux
douaneovereenkomst hebben enkele Tweede Kamerleden, zowel van de 
linkerzijde (PvdA) als van de rechterzijde (CHU), geklaagd over de geringe 
invloed van het parlement bij de verwezenlijking van dergelijke zwaar
wichtige overeenkomsten. Deze Kamerleden hebben de regering er op ge
wezen dat in het parlement met grote nauwkeurigheid fiscale en economi
sche gevolgen van tariefswijzigingen worden overwogen. De indiening van 
het betrokken wetsontwerp had deze afweging door het parlement praktisch 
onmogelijk gemaakt. De regering heeft toen aangekondigd uit te zien "naar 
een methode, geschikt om in de toekomst met de Kamer reeds in een vroe
ger stadium dan bij de goedkeuring van gesloten overeenkomsten voeling 
te houden". De suggestie vanuit de Kamer in dit vooroverleg een commis
sie uit de Staten-Generaal te betrekken zou worden overwogen. De regering 
heeft in het resterende tijdvak-Beel deze belofte niet gestand gedaan.6

Om het hiervoor genoemde probleem te ondervangen is vanuit het par
lement bij gelegenheid van de debatten over het Verdrag van Parijs 
(O.E.E.S.) wel de suggestie geopperd om naar het Franse voorbeeld parle
mentariërs in de onderhandelingsdelegaties van het Koninkrijk op te ne
men. Hiervoor voelde de regering niets, omdat dit tot vermenging van de 
wetgevende en de uitvoerende macht zou kunnen leiden. Hoogstens zou
den parlementsleden als specialisten aan delegaties kunnen worden toege
voegd. Op dit punt is men in de periode van het ministerschap van Van 
Boetzelaer niet veel verder gekomen dan het opnemen van parlementariërs 
in de Nederlandse delegaties naar de conferentie van Parijs inzake de vre
desverdragen met Italië, de As-satellieten en Finland (de Tweede Kamer
leden Kortenhorst KVP en de socialisten Kupers en Burger) en naar de Al
gemene Vergadering van de V.N. (de Tweede Kamerleden Sassen KVP en 
Burger). Zeker was het niet de bedoeling dat door de deelneming van parle
mentsleden aan enkele V.N.-vergaderingen zou kunnen worden geconclu
deerd dat in alle buitenlands-politieke kwesties, waarover de Nederlandse 
regering een beslissing moest nemen altijd de opvattingen in het parlement 
moesten worden gepeild. Dat was volgens Van Boetzelaer "praktisch onuit
voerbaar". Bij de onderhandelingen over de totstandkoming van de E.G.K.S. 
(1950-1951) heeft de regering wél intensief contact met het parlement gehou
den - via de Vaste Commisssies voor Buitenlandse Zaken en voor Handels
politieke Aangelegenheden uit de Tweede Kamer en het seniorenconvent 
uit de Eerste Kamer - , wat algemeen in de Kamers werd gezien als een ster
ke verbetering ten opzichte van het verleden en een gunstig voorteken voor 
de toekomstige nauwere samenwerking op buitenlands gebied tussen rege
ring en parlement op terreinen (verdragen, overeenkomsten), waar de Ka
mers in wezen voor voldongen feiten staan.7
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Al eerder is melding gemaakt van de instelling van de Vaste Commissie 
voor Buitenlandse Zaken door de Tweede Kamer. Deze commissie kan on
der meer worden gehanteerd om bij onderhandelingen met andere mo
gendheden of internationale organisaties van de minister van Buitenlandse 
Zaken tussentijds informatie verkrijgen, waardoor de hierboven genoemde 
bezwaren met betrekking tot de parlementaire bevoegdheden kunnen wor
den ondervangen. Hoewel sedert de instelling van de genoemde Vaste 
Commissie het gebruik was gegroeid dat bij onderhandelingen met andere 
mogendheden de minister van Buitenlandse Zaken tussentijds verslag uit
bracht, heeft Van Boetzelaer weliswaar de vooroorlogse frequentie in het 
overleg met de Vaste Commissie overgenomen - vóór 1940 was sprake van 
gemiddeld vier keer per jaar -, maar onder een beroep op de onzekere inter
nationale constellatie naar de wezenlijke inhoud van dit gebruik met deze 
traditie gebroken. Zo lang Van Vredenburch in zijn gezelschap bij dit com
missieoverleg verkeerde, kreeg deze commissie soms toch nog iets wezen
lijks te horen; toen van Vredenburch naar Indië vertrok viel de zin van dit 
contact in wezen weg. Van Boetzelaer heeft nog wel een aantal fractieleiders 
in de Tweede Kamer, die voor een deel ook lid waren van de Vaste Com
missie, op de hoogte gesteld van het voornemen een alliantie aan te gaan 
met enkele andere West-Europese landen (Verdrag van Brussel) en van de 
inhoud van de overeenkomst inzake de Europese Economische Samenwer
king (Marshall-hulp; Verdrag van Parijs), "teneinde de zekerheid te verkrij
gen omtrent de principiële instemming van verschillende fracties inzake 
een aantal punten, welke voor ons land van bijzonder belang waren". Zodra 
evenwel de instemming van het parlement niet in het geding was, toonde 
de minister van Buitenlandse Zaken zich weigerachtig om op welke wijze 
dan ook de Tweede Kamer tegemoet te komen in haar wens geïnformeerd te 
worden over voor het Nederlandse buitenlandse beleid belangrijke beslis
singen. Zo heeft Van Boetzelaer de Vaste Commissie niet op de hoogte ge
steld van de resultaten van het Zeslandenoverleg over Duitsland (Londen, 
voorjaar 1948), waaraan Nederland had deelgenomen, ondanks een drin
gende aanbeveling daartoe van de kant van de minister-president. De mi
nister van Buitenlandse Zaken heeft zich, naar aanleiding van beden uit de 
Tweede Kamer - niet van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken als 
zodanig - om informatie over de resultaten van dit overleg, op het stand
punt gesteld dat er geen verdragen of overeenkomsten waren gesloten die 
aan het parlement dienden te worden voorgelegd.8

Inlichtingen aan de Vaste Commissie konden formeel niet behandeld 
worden als inlichtingen aan de Kamer. Bij de beraadslaging over de instel
ling van deze Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Ka
mer in 1919 was zonder succes getracht de mogelijke geheimhoudingsplicht 
voor de leden van deze Commissie te verzoenen met de bepaling in de 
Grondwet dat de ministers aan de Kamers inlichtingen dienen te geven. Het 
gevolg hiervan was dat de nadruk diende te vallen op het verkeer tussen 
minister en de gehele volksvertegenwoordiging, wilde men als Kamers 
kunnen discussiëren over het buitenlands beleid. Het geeigende middel
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daartoe was, indien geheimhouding vanuit het landsbelang toch diende te 
worden verzekerd, de besloten zitting (of zitting in comité-generaal) van de 
Kamers. Aldus is het te begrijpen dat de Vaste Commissie voor Buiten
landse Zaken uit de Tweede Kamer het voorstel heeft gedaan de gehele 
volksvertegenwoordiging in besloten zitting bijeen te roepen, toen minister 
Van Boetzelaer de Vaste Commissie iets substantieels wilde voorleggen, na
melijk de plannen tot grenscorrecties en andere eisen van Nederland met 
betrekking tot Duitsland. De samenstelling van de Vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer was ook van dien aard, dat de re
gering een verzoek van deze Commissie tot behandeling van een onder
werp op het gebied van de buitenlandse betrekkingen in de plenaire Kamer
zitting niet straffeloos kon negeren. In de periode 1946-1948 bestond de Vaste 
Commissie namelijk uit drie fractievoorzitters en drie fractiespecialisten, te 
weten de fractievoorzitters Van der Goes van Naters (PvdA), Tilanus (CHU) 
en Bierema (PvdV/VVD) en de fractiespecialisten Serrarens (KVP), Bruins 
Slot (ARP) en De Groot (CPN). P.J.S.Serrarens, geb. 1888, was onderwijzer en 
bibliothecaris van het Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie en 
voorzitter en bestuurder van Herwonnen Levenskracht geweest. Sedert 1920 
was hij secretaris-generaal van het Internationaal Christelijk Vakverbond. 
In deze functie was hij deskundige geworden bij het Internationaal Arbeids
bureau en de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de V.N.. Voor de 
RKSP was hij in de periode 1929-1937 lid van de Eerste Kamer; in de Tweede 
Kamer had hij vanaf 1937 zitting. In de KVP-Kamerfractie gold Serrarens 
nog als de man met de meeste internationale ervaring. Fractievoorzitter 
Romme hield zich bezig met het algemeen regeringsbeleid, vooral inzake de 
verhouding met Nederlands-Indië/Indonesië. De fractievoorzitter van de 
PvdA in de Tweede Kamer, Van der Goes van Naters, daarentegen liet de 
Indische zaken in zijn fractie zoveel mogelijk over aan oud-minister 
Logemann en had - nadat hij als Kamerlid vóór de oorlog Justitiezaken had 
gedaan en zijn belangstelling gezien zijn publicaties op het terrein van het 
openbaar bestuur lag - een sterke interesse in buitenlandse aangelegenheden 
ontwikkeld, waaruit ook zijn vooraanstaande rol bij het formuleren van de 
Europese doeleinden in de Nederlandse buitenlandse politiek, samen met 
Serrarens, vanaf maart 1948 voortvloeide. Dr.J.A.H.J.S. Bruins Slot, jaargang 
1906, was burgemeester van Adorp en hoofdredacteur van het uit het verzet 
geboren dagblad Trouw. Met de verkiezingen van 1946 was hij de Kamer 
binnengekomen. Voor de CPN-fractie maakte S.(Paul) de Groot, geb. 1899, 
deel uit van deze Vaste Commissie. De Groot, van oorsprong diamantbe
werker, was sedert 1938 algemeen secretaris van de CPN en zat sedert 20 no
vember 1945 in de Tweede Kamer. Dit groepje Kamerleden kon, afgezien 
van een man als Serrarens, op weinig kennis van zaken op internationaal 
terrein bogen.

In theorie stonden er, naast het contact met de Vaste Commissie, nog an
dere wegen open om het parlement over het buitenlands beleid goed te in
formeren, waardoor de Kamers zinvol over dat beleid hadden kunnen de
batteren. Een uitgebreidere toelichting bij het indienen van de begroting en
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het doen uitgeven van nota's over bepaalde beleidssectoren kunnen in dit 
verband worden genoemd en zijn ook wel vóór 1940 beproefd (z.g.Oranje- 
boeken). In de periode Van Boetzelaer kwam men niet veel verder dan het 
doen uitgeven van boekjes over de verrichtingen van de V.N. in openbare 
vergaderingen over enkele onderwerpen en over het optreden van de Ne
derlandse delegatie ter conferentie van Parijs inzake de vredesverdragen 
met Italië, de As-satellieten en Finland. Over de totstandkoming van funda
mentele stappen in het Nederlandse buitenlandse beleid zoals de toetreding 
tot de Verdragen van Brussel (West-Europese Unie) en Parijs (O.E.E.S.) in 
1948 en de instemming met de resultaten van het Zeslandenoverleg in Lon
den over Duitsland (1948) werd deze vorm van informatie niet gegeven en 
moesten de Kamers het doen met de Memorie van Toelichting bij de wets
ontwerpen tot goedkeuring van de Verdragen - waaraan enige door de mi
nister aan enkele leden van de Tweede (en Eerste?) Kamer mondeling ver
strekte informatie was vooraf gegaan - of met de toezegging dat informatie 
in de toekomst (Zeslandenoverleg) zou volgen.9

Nog andere problemen zaten vast aan het verkeer tussen regering en par
lement over het buitenlands beleid na 1945. Toen eenmaal de minister van 
Buitenlandse Zaken vanwege de betrokkenheid van Nederland in de inter
nationale politiek na de Eerste Wereldoorlog voor het eerst het land op 
dienstreis verliet, was het voor de Staten-Generaal niet altijd meer mogelijk 
op elk gewenst tijdstip met de minister in contact te treden. Zeker na 1945 
dwong het snel gegroeide internationale overleg de minister van Buiten
landse Zaken tot regelmatig verblijf in het buitenland. In dit verband kun
nen voor de periode-Van Boetzelaer, naar reislust gemeten toch bescheiden 
te noemen, worden genoemd het Beneluxoverleg, het bijwonen van de Al
gemene Vergaderingen van de V.N., de onderhandelingen over het vredes
verdrag met Italië en enige andere landen, het Marshall-planoverleg 
(O.E.E.S.), het overleg met Beneluxcollega's inzake de Duitse kwestie en met 
West-Europese collega's inzake het Verdrag van Brussel. De roep om een 
nieuwe minister Zonder Portefeuille of een staatssecretaris - bij de grond- 
wetsherziening-1948 in het leven geroepen - naast de minister van Buiten
landse Zaken, die de minister van een deel van zijn taak zou ontlasten en 
daardoor ruimte kon scheppen voor een geregeld overleg met het parle
ment, zou dan ook luider worden naarmate die afwezigheid door de inter
nationale bindingen van het land groter werd. Nadat het instituut van 
staatssecretaris was ingevoerd, heeft Buitenlandse Zaken hiervan gebruik 
gemaakt in 1951 en werd in 1952 bij de kabinetsformatie een minister Zon
der Portefeuille voor Buitenlandse Zaken (weer) aangetrokken.10

De ministers Zonder Portefeuille op Buitenlandse Zaken in het tijdvak
1945-1947, namelijk dr.J.H.van Roijen (24 juni 1945-1 maart 1946) en mr.E.N. 
van Kleffens (1 maart 1946 - 3 juli 1946; 3 juli 1946 - 1 juli 1947), waren niet 
in de eerste plaats aangetrokken om het overleg met het parlement over het 
buitenlands beleid te verbeteren. In de periode van het kabinet 
Schermerhorn-Drees functioneerden achtereenvolgens de Tijdelijke en 
Voorlopige Staten-Generaal, waarmee slechts bij een enkele gelegenheid
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over aspecten van het buitenlands beleid is gesproken. Een begrotingsbe
handeling, bij welke gelegenheid het beleid had moeten worden verant
woord, ontbrak. Evenzo werd in de Nota omtrent een aantal punten van re
geringsbeleid over het buitenlands beleid gezwegen. Van Roijen en Van 
Kleffens waren dan ook om andere redenen als minister Zonder Portefeuille 
aangetrokken. Van Roijen was aangezocht om met zijn ervaring uit de be
zettingstijd en een korte periode in Londen kabinet en departement te ver
sterken; Van Kleffens, die om gezondheidsredenen als minister van Bui
tenlandse Zaken was afgetreden, nam het ministerschap Zonder Portefeuille 
over van Van Roijen - die minister van Buitenlandse Zaken werd - om de 
hem toegewezen vertegenwoordiging van Nederland in de Veiligheidsraad 
(wisselzetel voor 1946) meer internationaal gewicht te geven. De status van 
middelgrote mogendheid van Nederland werd dit waard geacht. Kon de po
sitie van Van Roijen als minister Zonder Portefeuille nog in overeenstem
ming worden geacht met de bedoelingen van de grondwetgever in 1938 - 
met name het vergroten van het politieke draagvlak en van de kennis van 
zaken van een kabinet in tijden van ernstige spanningen - , met die van 
Van Kleffens in de kabinetten Schermerhorn-Drees en Beel was dat minder 
het geval. Van Kleffens vertoefde meestal buiten het land, zodat zijn benoe
ming als minister Zonder Portefeuille niet allereerst was gericht op zijn bij
drage aan het wekelijkse kabinetsberaad. Wel heeft Van Kleffens in de peri
ode van zijn ministerschap in het kabinet-Beel zijn rang benut om enkele 
malen deel te nemen aan de beraadslagingen in de ministerraad. Hij bracht 
dan verslag uit van de verwikkelingen in het forum van de Verenigde Na
ties - hij vertegenwoordigde Nederland na het lidmaatschap van de Veilig
heidsraad nog bij gelegenheid van de eerste maal dat Nederland aan een zit
ting van de Economische en Sociale Raad van de V.N. (ECOSOC) deelnam, 
namelijk de vierde zitting van 28 februari tot 29 maart 1947 - en gaf het ka
binet goede raad over de naar zijn mening te verwachten internationale 
consequenties van het buitenlandse en het op Nederlands-Indië gerichte be
leid. In de gehele periode van zijn ministerschap in het kabinet-Beel is Van 
Kleffens nimmer in contact getreden met het parlement, waar de minister 
Zonder Portefeuille belast met de financiële en economische vraagstukken 
van Overzeese Gebiedsdelen, de partijloze L.Götzen (10 november 1947 - 7 
augustus 1948), de betrokken delen van de begroting van Overzeese Ge
biedsdelen voor 1948 in de Kamers verdedigde. Deze afwezigheid van Van 
Kleffens in het parlement is opmerkelijk, aangezien de kern van het Neder
landse buitenlandse beleid de oriëntatie op de V.N. was (zie par.II.a in dit 
hoofdstuk), zodat enig overleg tussen de regering bij monde van Van 
Kleffens en de volksvertegenwoordiging over de V.N. voor de hand had ge
legen. Bij Van Kleffens ging het derhalve slechts om een in het diploma
tieke verkeer van die dagen belangrijk geachte rang, hetgeen een aantal 
volksvertegenwoordigers de wenkbrauwen heeft doen fronsen.

Toen voor de eerste keer na de bevrijding alle aspecten van het buiten
lands beleid naar aanleiding van de indiening van de begrotingen voor 1946 
en 1947 (in dit boek zal verder meestal worden gesproken van de behande-
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ling van de Rijksbegroting voor 1947, zie hiervoor de uiteenzetting bij 
hoofdstuk IV, par.I.l.a) in het nieuw gekozen parlement aan de orde konden 
komen, hebben enkele leden van de Tweede Kamer in het Voorlopig Ver
slag op hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) zich afgevraagd of het nodig en 
wenselijk was dat Van Kleffens de rang van minister Zonder Portefeuille 
had. "Zij achtten het uit staatsrechtelijk oogpunt eigenaardig, dat een lid van 
het kabinet permanent buiten Nederland vertoeft, zodat het kabinet voor 
alle lopende zaken zijn steun moet missen en hij zelf moeilijk medever
antwoordelijkheid voor de beslissingen van het kabinet kan dragen." Men 
vroeg zich ook af wat er zou gebeuren, wanneer het lidmaatschap van de 
Veiligheidsraad voor Nederland zou eindigen: zou Van Kleffens dan naar 
Nederland terugkeren en lid blijven van het kabinet? Zou er dan een werk
verdeling tussen hem en de minister van Buitenlandse Zaken komen? No
dig was de rang voor de Nederlandse vertegenwoordiger in de Veiligheids
raad volgens Van Boetzelaer niet. Wél vond het kabinet het gewenst dat die 
vertegenwoordiger tevens lid was van het kabinet. De regering wilde daarbij 
steeds een beroep kunnen doen op de ervaring en het inzicht van Van 
Kleffens, die regelmatig naar Nederland kon worden geroepen en met wie 
telegrafisch en schriftelijk contact kon worden gehouden, in aangelegenhe
den van internationale aard. De positie van Van Kleffens was in Nederland 
dan wel een novum, in andere landen was zij - met name tijdens de oorlog - 
meermalen toegepast, aldus Van Boetzelaer in zijn antwoord aan de Kamer. 
Een werkverdeling op Buitenlandse Zaken behoefde overigens niet te wor
den getroffen. Van Kleffens werd benoemd tot ambassadeur in Washington, 
nadat hij bij KB van 27 juni 1947 met ingang van 1 juli 1947 was ontslagen 
op eigen verzoek als minister Zonder Portefeuille. Het kabinet kon het ken
nelijk verder zonder die adviezen op internationaal terrein door een aparte 
minister Zonder Portefeuille. Het hoofd van de Nederlandse delegatie naar 
de ECOSOC-zittingen in 1947-1948 - het lid van de Raad van Beheer van de 
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling mr. J.W.Beyen op de 
vijfde zitting van 19 juli tot 16 augustus 1947 en (RKSP)-oud-minister van 
Economische Zaken resp. Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1935-1937) 
prof.dr.ir.H.C.J.H.Gelissen op de zesde zitting van 2 februari tot 11 maart 
1948 - is deze rang niet meer toebedeeld om het Nederlands prestige tegen
over het buitenland op te vijzelen.11

Naast de moeilijkheid met de departementsleiding van Buitenlandse Za
ken - waarbij zoals hiervoor uiteengezet de minister Zonder Portefeuille 
geen rol speelde - in contact te komen en juist van deze minister van Bui
tenlandse Zaken inlichtingen te verkrijgen, stond de volksvertegenwoordi
ging na de Tweede Wereldoorlog nog voor een andere handicap bij het ver
krijgen van inzicht in het geheel van het buitenlands beleid. Veel overeen
komsten en verdragen op economisch, financieel, agrarisch, sociaal en cul
tureel terrein kwamen via andere departementen tot stand, waarbij Buiten
landse Zaken soms nog slechts met veel moeite een coördinerende taak wist 
te behouden. Na 1945 immers kenden een aantal departementen een ont- 
stuimige groei van hun internationale afdelingen, zoals Economische Za-
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ken (Buitenlandse Economische Betrekkingen), Financiën (Buitenlands Be
talingsverkeer) en Landbouw (Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden), 
als antwoord op de veel grotere betrokkenheid van Nederland bij het inter
nationale verkeer en internationale organisaties. Nederland was maar al te 
zeer van het buitenland afhankelijk geworden; de "imperiale zelfvoorzie
ning” in goederen en deviezen existeerde niet meer. Te denken valt verder 
aan de vertegenwoordiging door Sociale Zaken bij internationaal overleg 
over arbeidsaangelegenheden en gezondheidszorg en de bemoeienissen van 
O.K. en W. met culturele uitwisselingen en akkoorden. Vooral de afbake
ning van de bevoegdheden tussen Buitenlandse Zaken en Economische Za
ken inzake het handelsverkeer (handelsakkoorden) bij instructie van 11 ok
tober 1946 - waaraan de nodige strijd binnen het kabinet voorafging - liet 
zien dat Buitenlandse Zaken inzake het buitenlandse economisch beleid nog 
slechts een nevengeschikte functie had. Onderhandelingen met het buiten
land op dit vlak werden door het interdepartementale coördinerende orgaan 
van de BEB, naar instructie van de REA, voorbereid en gevoerd, al dienden 
andere departementen, waaronder Buitenlandse Zaken, hierbij te worden 
betrokken. Uit het kabinetsberaad was gebleken dat het bedrijfsleven niet 
graag de economische belangen door Buitenlandse Zaken behartigd zag, 
omdat men dan vreesde pion te zullen worden op het politieke schaakbord, 
terwijl een minister als Mansholt te veel twijfels had over de capaciteiten 
van de buitenlandse vertegenwoordigers om een overheveling van de BEB 
naar Buitenlandse Zaken goed te keuren. De door Buitenlandse Zaken 
nagestreefde medewerking bij het buitenlands economisch beleid kon ove
rigens door personeelsgebrek in het geval van een aantal handelspolitieke 
conferenties zelfs niet worden geconcretiseerd. Over dit soort onderhande
lingen moest de Tweede Kamer daarom te rade gaan bij de minister van 
Economische Zaken, die inlichtingen verschafte via de Vaste Commissie 
voor de Handelspolitiek. De lof die Beel kort na zijn ambtsaanvaarding in 
de REA uitsprak voor het werk van de BEB in die eerste cruciale periode na 
de oorlog onderstreepte de ontwikkeling, die Buitenlandse Zaken op dit ter
rein met lede ogen moest gade slaan.12

Concreet betekende de opkomst van de verschillende departementale in
ternationale afdelingen dat voor de verschillende aspecten van de relaties 
van Nederland met andere landen verschillende ministers door het parle
ment dienden te worden aangesproken en de minister van Buitenlandse 
Zaken voor talloze overeenkomsten met andere landen niet de eerstverant
woordelijke minister was. Zo tekende Lieftinck voor de Beneluxdouane
overeenkomst als eerste. Vanwege de consequenties voor de betrokken na
tionale economieën - die in de debatten in het parlement voorop stonden - 
is deze overeenkomst in dit boek in het hoofdstuk Economische Zaken ge
rangschikt, vóór de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Han
del, waarvoor de minister van Economische Zaken de eerst verantwoorde
lijke persoon was. Voor het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 16 
april 1948 te Parijs door Van Boetzelaer namens Nederland ondertekende 
verdrag nopens de Organisatie voor de Europese Economische Samenwer-
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king (O.E.E.S.), samenhangend met de Marshall-hulp - in dit boek in zijn 
geheel bij Financiën ondergebracht -, tekenden Beel en negen andere minis
ters, waarvan er drie, namelijk Van Boetzelaer en - op dringend verzoek 
van de Kamerschuwe Van Boetzelaer - Van den Brink en Lieftinck, het 
wetsontwerp in de Kamers verdedigden. Voor de overeenkomst betreffende 
de van Duitsland te ontvangen herstelbetalingen was Lieftinck verantwoor
delijk; dit onderwerp is conform ook de behandeling door het parlement 
van het Duitse vraagstuk als één geheel in dit hoofdstuk Buitenlandse Za
ken  ingedeeld. Vanzelfsprekend waren de internationale organisaties in 
V.N.-kader of daarbuiten, waarvan Nederland lid was geworden, verdeeld 
over de diverse departementen (de Food and Agriculture Organization bij 
Landbouw; de World Health Organization bij Sociale Zaken; de UNESCO bij 
O.K. en W.; het International Monetary Fund bij Financiën e.d.). Ten dele 
behield Buitenlandse Zaken hierbij wel de leiding, namelijk van de Coördi
natiecommissie voor de V.N. en de gespecialiseerde organisaties (1948).13 Uit 
het bovenstaande vloeide voort dat Buitenlandse Zaken meer dan vroeger 
met andere departementen overleg moest plegen en dat bijgevolg de be
moeienissen van de ministerraad en de minister-president met het buiten
landse beleid groter werden naarmate het buitenlands beleid allerlei aspec
ten van het algemeen regeringsbeleid ging raken. Het gewicht van de 
minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet was wat afgekalfd. Voor het 
parlement betekenden de hiervoor genoemde ontwikkelingen dat het in de 
periode 1946-1948 niet eenvoudig was een goed overzicht te krijgen van alle 
facetten van het Nederlandse buitenlandse beleid: een weinig mededeel
zame minister en een niet altijd even heldere afbakening van de bevoegd
heden van de diverse ministers met betrekking tot deelgebieden van het 
buitenlands beleid belemmerden dit streven.

De Kamers hebben niet altijd met de armen over elkaar gezeten bij het 
aanschouwen van de groeiende problemen om zicht te krijgen op de vele 
aspecten van het buitenlandse beleid. Bij de kwestie-Duitsland heeft het 
parlement voorgesteld om via een parlementaire missie naar Duitsland zelf 
te achterhalen hoe deze kwestie precies in elkaar stak, waarbij de beoorde
ling van de kansen voor de grenscorrecties en economische claims voorop 
stond. Dit voorstel strandde voorlopig op de onwil van Van Boetzelaer. An
derzijds hebben de Kamers de klassieke middelen om informatie af te dwin
gen niet volledig gebruikt. Van der Goes van Naters (PvdA) heeft dan wel 
via een interpellatie informatie weten te verwerven over het Verdrag van 
Brussel, maar niet over de stand van zaken met betrekking tot de Duitse 
kwestie. De wijze waarop hij en andere Kamerleden als Sassen (KVP) door 
Van Boetzelaer over deze zaak met een kluitje in het riet werden gestuurd 
was voor hen noch voor andere parlementariërs reden om vasthoudend de 
minister, bijvoorbeeld door middel van een interpellatie, te dwingen infor
matie te verschaffen over de Zeslandenconferentie over Duitsland in Lon
den in het voorjaar 1948, waarbij Nederland (in Benelux-verband) toch par
tij was. Wél waren het tussentijds communiqué en het eindcommuniqué 
van deze conferentie voor Van der Goes van Naters aanleiding op 15 juni
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1948 schriftelijk aan Van Boetzelaer te vragen of de minister bereid was aan 
de Kamer mededelingen te doen over de aanbevelingen van deze Londense 
conferentie. Het antwoord van de minister op 3 juli 1948, waaruit bleek dat 
hij om allerlei redenen hiertoe niet bereid was, heeft niet tot nadere stappen 
van de kant van Van der Goes van Naters of andere Kamerleden geleid. 
Men heeft in de Kamer genoegen genomen met de belofte van de minister 
van Buitenlandse Zaken tot latere informatie over de afwikkeling van de 
Duitse kwestie. De nota-Stikker over deze kwestie uit 1949 heeft de Kamers 
niet veel wijzer gemaakt over de achtergronden van het Nederlands beleid 
op deze conferentie uit 1948.14 De Kamers zijn derhalve niet geïnformeerd 
over de beweegredenen van de regering om in te stemmen met de resulta
ten van dit overleg in Londen, waarbij toch een aantal uitgangspunten van 
de Nederlandse politiek inzake Duitsland waren opgegeven en de regering 
een "belangrijke, het land en de Kamer bindende beslissing" had 
genomen.15 Was het moedeloosheid over de mogelijkheid door juist déze 
minister behoorlijk te worden geinformeerd dat men genoegen nam met de 
wijze waarop Van Boetzelaer door middel van een vage belofte tot 
informatie de Duitse kwestie afrondde ?

Op enkele punten zijn de Kamers wat actiever geweest. Zo hebben zij zich 
nogal bemoeid met het verleden, het heden en de toekomst van de Buiten
landse Dienst ( zie de volgende subparagraaf). Voorts moet worden gecon
stateerd dat de Kamers, hoewel pas vrij laat door het Europese vuur aange
stoken, door de internationale ontwikkelingen in meerderheid overtuigd 
zijn geraakt van de noodzaak van een Europese oriëntatie als zwaartepunt 
voor het Nederlandse buitenlandse beleid. De Kamers zijn overigens weinig 
concreet geweest bij het aangeven van dat nieuwe Europese beleid als alter
natief voor het nog geen jaar tevoren algemeen aanvaarde geloof in de V.N. 
als plechtanker voor datzelfde beleid. De diplomatieke betrekkingen met 
enkele landen zijn eveneens voorwerp geweest van aandacht van het par
lement (par. IV). De minister heeft inzake de rapportage over het functione
ren van de Buitenlandse Dienst in oorlogstijd de Kamers ingelicht na rug
gespraak met het kabinet. Inzake de Europese ontwikkelingen kreeg het par
lement onder uitoefening van de nodige druk informatie. De minister heeft 
het parlement niet in het onzekere gelaten over zijn standpunt en over de 
achtergronden van het beleid bij het verzorgen, in enige vorm onderbreken 
of het voorlopig achterwege laten van diplomatieke relaties met bepaalde 
landen (Oostenrijk, Vaticaanstad, Spanje en Israël). De ondertekening door 
Nederland van het vredesverdrag met Italië onderstreepte het herstel van 
de betrekkingen met dit land. Noch bij de eerste na-oorlogse parlementaire 
discussies over het buitenlands beleid, noch bij de parlementaire behande
ling van het wetsontwerp ter goedkeuring van dit vredesverdrag is evenwel 
aandacht besteed aan het herstel van de betrekkingen met dit land en met 
enige andere landen (Finland; Midden- en Oost-Europese landen), die door 
de oorlogsjaren en de uitkomst van de wereldoorlog waren onderbroken of 
verstoord, of aan een herziening toe waren. Ter aanvulling van het akkoord 
met Italië is in dit hoofdstuk dit verzuim goedgemaakt, hetgeen spoort met
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de informatie zoals die toentertijd mondeling door de minister van Buiten
landse Zaken en zijn staf tegenover de Vaste Kamercommissie voor Bui
tenlandse Zaken - voor zover het uiteraard de stand van zaken in 1946-1948 
betrof - is verstrekt. In de subparagraaf over deze diplomatieke betrekkingen 
(par.IV.a) is eveneens de afwikkeling van de naasting van Nederlands bezit 
in de betrokken Midden- en Oost-Europese landen behandeld. Deze naasting 
heeft de diplomatieke betrekkingen met deze landen onmiddellijk na de 
oorlog belast, waarvan de Vaste Commissie op de hoogte is gesteld.16

Toen het kabinet-Beel het veld ruimde is vanuit de politiek - anders dan 
in 1946 - de post van Buitenlandse Zaken te belangrijk geacht om als sluit
stuk bij de formatie te dienen.17 Hoewel de benoeming van een niet-partij- 
loze minister allereerst samenhing met de verdeling van de bij het Indone- 
sië-beleid betrokken ministerposten, was het toch ook zo dat algemeen be
grepen werd dat welvaart en welzijn van het land afhingen van de interna
tionale ontwikkelingen, waarop tijdig door de minister van Buitenlandse 
Zaken moest worden ingespeeld onder daadwerkelijke controle van het 
parlement. Waar vóór en kort na de oorlog de politieke interesse voor Bui
tenlandse Zaken gering was - er was eigenlijk geen beleid van verstrekkende 
nationale betekenis in het spel, het ging om weinig geld en er waren geen 
interessante benoemingen binnen te halen - , werd de post van Buiten
landse Zaken in 1948 vanwege het toegenomen belang van het buitenlands 
beleid voor het land politiek van belang gevonden. Een niet-partijloze mi
nister met parlementaire ervaring kon bovendien wellicht meer oog hebben 
voor de gebreken in het verkeer tussen regering en parlement met betrek
king tot het buitenlands beleid.18 Daarbij was het niet onbekend dat een par
tijloze minister van Buitenlandse Zaken in het sterk toegenomen interna
tionale overleg minder gewicht in de schaal legde dan een minister die aan
gesloten was bij een politieke partij die deel uitmaakte van de regerings
coalitie. De politieke "Hausmacht" kon een minister van Buitenlandse Za
ken in staat stellen een eigen beleid te voeren, waar Van Boetzelaer slechts 
had kunnen refereren aan de internationale diplomatieke spelregels om 
zijn zin te krijgen. Van Boetzelaer zou deze spelregels weer volop gaan 
hanteren in zijn verdere loopbaan: hij zou tot zijn pensioen de Nederlandse 
vertegenwoordiging in Parijs met verve aanvoeren. Voor zijn opvolger 
Stikker liet hij totaal nieuwe verhoudingen na in het Nederlands buiten
lands beleid, die grotendeels gedicteerd waren door internationale ontwik
kelingen. De middelgrote mogendheid - zoals Nederland zichzelf be
schouwde - had zich, dank zij de souplesse in het beleid van de departe
mentale staf onder Van Boetzelaer, gaandeweg op een aantal terreinen aan
gepast aan deze ontwikkelingen naar grotere staatkundige, economische en 
militaire samenwerking tussen een beperkt aantal naties. In de volgende 
kabinetsperiode zou het er om gaan deze vormen van samenwerking uit te 
diepen en het Nederlands belang daarbij aan te scherpen en veilig te stellen.
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AANTEKENINGEN:

1 Gegevens mij verstrekt door mr.C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, bij gele
genheid van een interview dat hij zo vriendelijk was mij in 1980 toe te staan, en door 
prof.dr.A.E.Kersten, bij brief van 14 januari 1983. Zie ook van laatstgenoemde diens Buiten
landse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940-1945,A lp h en  
a.d.Rijn 1981, m.b.t. Van Boetzelaer, alsook diens Nederland en de buitenlandse politiek na 
1945, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 15, Haarlem 1982, pp.382-400. Voor een 
biografische schets van de minister ook het lemma-Van Boetzelaer van de hand van 
A.E.Kersten, in: Biografische Woordenboek van Nederland, dl.III (o.r.v. J.Charité), 's-Gra
venhage 1989, p.58-60. Bij afwezigheid van Van Vredenburch waren de zaken op de directie 
PZ waargenomen door de sous-chef van de directie, mr.W.J.G. baron Gevers. Boon werd chef 
van deze directie op 1 maart 1948. Over Van Vredenburch: zie diens biografie van de hand 
van A.E.Kersten in: Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.2, Amsterdam 1985, pp. 598 
(II)-600 (I), alsook: Den Haag antwoordt niet. H erinneringen van jhr.m r.H .F .L .K . van 
Vredenburch, Leiden 1985, dl.2. Over de stemming eind 1947 ten opzichte van het departe
ment: zie Cees Wiebes-Bert Zeeman, Indonesische dagboeknotities van dr. H .N . Boon 1946- 
1949, Houten 1986, p.93, dagboekaantekening 31-12-1947.

2 Zie Organisatie en reorganisatie van het departement van Buitenlandse Zaken, 's-G ra
venhage 1950, hfdst.III, Het Departement van Buitenlandse Zaken sinds 1945. Ook: Memorie 
van Antwoord, Rijksbegroting 1947, hfdst.III, Organisatie van het Departement, p.22(I)(HTK 
1946-1947 Bijlagen A).

3 De gegevens over de aantallen consulaire en diplomatieke ambtenaren, na de oorlog als 
leden van de gezamenlijke Buitenlandse Dienst te kenschetsen, over de jaren 1940 en 1947, 
zijn ontleend aan de Bijlage II bij de Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1948, pp.23-26 (nr.600 I I I , ' 
stuknr. 11). Daarnaast waren er losse hulpkrachten aan de buitenlandse posten verbonden, 
in 1948 geraamd op ca. 500. In de lijsten van Buitenlandse Zaken ontbreekt een opgave van 
de vertegenwoordiging bij de V.N. in New York. Begin 1947 was door Nederland bij de V.N. 
niettemin een permanente vertegenwoordiging (PV) bij de V.N. in New York ingericht, 
aanvankelijk tijdelijk onder leiding van R.Fack. Zie Robbert Fack, Gedane zaken. Diploma
tieke herinneringen, Amsterdam 1983, hfdst. 3. Met ingang van 1 april 1947 berustte de lei
ding van deze PV bij jhr.mr. J.W.M.Snouck Hurgronje, bijgestaan door drie diplomaten- 
stafleden. (Over de vertegenwoordiging van Nederland bij de V.N. ook: aantekening 11). De 
militaire missies in Oostenrijk en Siam waren in 1946 voor het laatst aanwezig in die lan
den. Eind 1946 - begin 1947 werden de gewone diplomatieke relaties met die landen in de 
praktijk hersteld. De opgave van het aantal diplomaten heeft hiermee rekening gehouden. 
De missies in Japan en Duitsland namen in sterkte snel af, zodat voor 1948 de kosten voor de 
Missie in Duitsland op 1.3 miljoen gulden kwam en voor die in Japan op 962.000 gulden. 
Voor de ontwikkeling van de personeelssterkte van Buitenlandse Zaken over de jaren 1946-
1949 zie: Organisatie en reorganisatie, a.w., p.49.

4 Zie de kenschets van de situatie op dat moment door minister van Buitenlandse Zaken, 
mr. D.U.Stikker, bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer op 23 november
1949, p.649. Volgens hem was de keuze als volgt: de minister representeert niet, men zoekt 
een gefortuneerde gegadigde voor het ambt of men suppleert via de rijksbegroting hetgeen 
ontbreekt. Uit de behandeling in de ministerraad van een zeer zuinig voorstel de represen
tatiekosten van ministers te vergoeden (1800 gulden per jaar), bleek dat Van Boetzelaer jaar
lijks 24.000 gulden kwijt was voor ontvangst van gasten, welk bedrag Lieftinck wilde ver
goeden om te voorkomen dat ministers schulden moesten maken. Stikker, die 8500 gulden
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voor ontvangst van gasten per jaar had aangevraagd, kreeg van Lieftinck om deze reden 
20.000 gulden toegewezen. Zie MR 16 aug. 1948. Vgl. ook aantek. 8, hfdst. V, par.I.

5 Zie ook Kersten in diens artikel in de AGN, dl 15, pp. 387-388.

6 Voor de achtergrond van de problemen inzake de samenwerking tussen regering en Sta
ten-Generaal m.b.t. het buitenlands beleid zij verwezen naar: Organisatie en reorganisatie, 
a.w., hfdst.IV De samenwerking van regering en parlement bij het buitenlands beleid; Eind
rapport van de commissie nopens de samenwerking tussen regering en Staten-Generaal in
zake het buitenlands beleid (9 juli 1951), 's Gravenhage 1951; F.J.F.M.Duynstee, Grondw ets
herziening 1953. De nieuwe bepalingen omtrent de buitenlandse betrekkingen in de Grond
wet, Deventer 1954; H.H.M. Sondaal, De Nederlandse verdragspraktijk, ’s-Gravenhage 1986, 
hfdst.6, par.3: De Staten-Generaal. Verklaring Van Boetzelaer in de TK 2 juli 1947, p.1871 II - 
p.1872 I. Over de parlementaire invloed op de inhoud van verdragen en overeenkomsten: 
Voorlopig Verslag d.d. 4 juni 1947, bij wetsontwerp nr. 433, stuknr. 6, HTK 1946-1947 Bijla
gen, par. 5, p. 4 II; Memorie van Antwoord d.d. 20 juni 1947, bij wetsontwerp nr. 433, stuknr. 
7, par. 5, p. 13 I, idem.

7 Op 12 mei 1948 vroeg Le Poole (PvdA-Tweede Kamer) schriftelijk aan Van Boetzelaer, 
waarom de Nederlandse delegatie naar de Tweede Bijzondere Algemene Vergadering van 
de V.N., die van 16 april tot 14 mei 1948 is gehouden, een strikt ambtelijke samenstelling 
had, terwijl de uit het oogpunt van de internationale politiek en van de menselijke waar
digheid zo belangrijke Palestijnse kwestie op de agenda stond, waaraan hij de tweede vraag 
koppelde of, nu deze Assemblee op zeer korte termijn bijeen was geroepen, het niet nodig 
was de opvattingen van het Nederlandse parlement op enigerlei wijze te peilen. De minister 
verwees in zijn antwoord van 4 juni 1948 naar het delegatielid A.I.Spits, die geen ambtenaar 
was en eerder bemoeienis had gehad met de Palestijnse zaak voor Nederland - plv. lid 
Commmissie van Onderzoek van de V.N. inzake Palestina en lid Nedl. delegatie naar 2e 
Alg.Verg.V.N. najaar 1947 - , om het standpunt van Le Poole te bestrijden, waaraan hij toe
voegde dat hij moeilijk kon aanvaarden dat een strikt ambtelijke delegatie onvoldoende 
begrip zou hebben voor de menselijke kanten van een probleem als het Palestijnse. Ten
slotte stelde hij zich op het standpunt "dat het praktisch onuitvoerbaar was in ieder voor
komend geval, wanneer zich politieke kwesties voordoen, waarover de regering een beslis
sing moet nemen, telkenmale de opvattingen van de Nederlandse volksvertegenwoor
diging te peilen". Zie: HTK 1947-1948 Aanhangsel, p. 203, vraag nr. 183.
Zie voor de tevredenheid van de Tweede Kamer over het intensief contact tussen regering 
en parlement voorafgaand aan de totstandkoming van het EGKS-Verdrag: Voorlopig Ver
slag d.d. 8 okt. 1951, wetsontwerp nr. 2228, HTK 1951-1952 Bijlagen.

 ̂ Van de bijeenkomsten van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede 
Kamer met de minister (en medewerkers) zijn geen notulen gemaakt. Er zijn slechts korte 
aantekeningen gemaakt over de ter sprake gebrachte onderwerpen (soort agenda's) door de 
griffier (in de periode-Van Boetzelaer) van de Tweede Kamer, mr.A.F.Schepel. Deze getuigde 
in een brief aan de auteur (1985) dat Van Boetzelaer tegenover deze Vaste Commissie uiterst 
vaag was en de commissieleden verheugd waren als Van Vredenburch, als directeur Politie
ke Zaken, een toelichting op het beleid mocht geven. Diens toelichting was uiterst concreet 
en helder. Over de inlichtingen van de minister van buitenlandse Zaken aan enkele Ka
merleden vóór de totstandkoming van de Verdragen van Brussel en Parijs: Mem.v.Antw.,
13 dec.l948,hoofdst.III,Rijksbegroting 1949, HTK 1948-1949 Bijl.A,1000, stuknr.l2.p.9 11-10 I. 
Voor de totstandkoming van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken: J.G.Pippel, Het 
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn geschiedenis en toe
passing, 's Gravenhage 1950 (3),pp.97-98.

^Zie de reeks uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken '46-'48: Verslag over het 
Tweede gedeelte van de Eerste Algemeene Vergadering van de Vereenigde Naties (23
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October - 25 december 1946); Verslag over de Tweede Algem ene Vergadering van de 
Verenigde Naties (16 September - 29 November 1947); Verslag van de N ederlandsche 
Delegatie ter Conferentie van Parijs inzake de Vredesverdragen met Italië, de Balkanstaten 
en Finland (29 Juli - 15 October 1946); Commissie voor de Atoomenergie der Verenigde 
Naties (Verslag van de plaatsvervangend vertegenwoordiger, Prof.Dr. H .A.Kramers, over de 
werkzaamheden der Commissie in 19 4 6 ); Verslag over de Vierde Z itting van de 
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (28 Februari - 29 Maart 1947); idem 
Vijfde Zitting (New York, 19 Juli - 16 Augustus 1947); idem Zesde Zitting (New York, 2 
Februari - 1 1  Maart 1948); vier delen Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties (resp. Januari 1946 - September 1947; October - November 1947; December 1947 - 
Februari 1948; Maart - October 1948); twee delen Palestina in de Verenigde Naties , resp. Eerste 
Bijzondere Zitting van de Algemene Vergadering (New York, 28 April - 15 Mei 1947), 
alsmede Commissie van Onderzoek, en Tweede Algemene Vergadering, 16 September - 29 
November 1947, alsmede Tweede Bijzondere Algemene Vergadering, 16 April - 14 Mei 1948; 
Conferentie van de Verenigde Naties nopens vrijheid van voorlichting (23 Maart - 22 April 
1948).

10 De staatssecretaris was mr.N.S.Blom, die speciaal belast werd met de relatie tussen Neder
land en Indonesië (14 febr.1950 - 2 sept. 1952). In het 3e kabinet-Drees, 1952-1956, trad 
mr.J.M.A.H. Luns op als minister Zonder Portefeuille bij het departement van Buitenlandse 
Zaken, die zich buiten Nederland bij de uitvoering van het beleid van de minister van Bui
tenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken mocht noemen.

11 Mr.E.N.van Kleffens volgde in Washington op 31 juli 1947 dr.A.Loudon op, die de Bui
tenlandse Dienst verliet met ingang van 1 december 1947. Loudon werd vervolgens lid van 
de Raad van State. Van Kleffens trad namens Nederland nog wel op in de Veiligheidsraad, 
toen daar de moeilijkheden in Indonesië naar aanleiding van de eerste politiële actie aan de 
orde kwamen in de zomer van 1947. Diens plaatsvervanger in de delegatie van Nederland 
naar deze zitting van de Veiligheidsraad was dr.J.H.van Roijen, die met ingang van 2 april 
1947 ambassadeur in Ottawa was geworden. De posten in Washington en Ottawa waren resp. 
in 1942 en in 1947 tot ambassades verheven. Ook: E.N. van Kleffens, Belevenissen II 1940 - 
1958, Alphen a.d.Rijn 1983, vierde deel, w.o. Lid van de Veiligheidsraad, pp.125-133; Indone
sische kwestie, pp.134-152.
Over het ministerschap Zonder Portefeuille in de periode Schermerhorn-Drees en Beel I 
(1945-1948) zij verwezen naar: J.W.M.Engcls, De Minister zonder Portefeuille, Groningen 
1987, pp.37-49. Over dit thema ook: Voorlopig Verslag en Memorie van Antwoord, hoofd
stuk III, Rijksbegroting 1947, resp. p.10 (I) en p. 22 (I), HTK 1946-1947 Bijlagen A. De ministe
riële verantwoordelijkheid berustte volledig bij de minister van Buitenlandse Zaken, aldus 
Van Boetzelaer in TK, 6 dec. 1946, p. 692 I, in antwoord op vragen hierover van Serrarens 
(KVP), TK 4 dec. 1946, p.656 II.
Voor de delegaties naar de zittingen van de ECOSOC in de periode-Beel zij verwezen naar de 
vermelding van de samenstelling van de delegaties in de onder aantekening 9 genoemde 
verslagen van de vierde, vijfde en zesde zitting van de ECOSOC Cs Gravenhage resp. 1947, 
1947 en 1948).

12 Zie REA 16 juli 1946, pt.4, Jaarrapport BEB en REA, 30 juli 1946, pt.3; meer algemeen zie 
Organisatie en reorganisatie, a.w., hfdst. V, De verhouding tussen de departementen van 
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. De bedoelde instructie van 1946 op pp.107-109 
van dit overzicht. Op de achtergrond speelde ook de verantwoordelijkheid voor de handels
attachés op de posten, die veelal al afkomstig waren van Economische Zaken. Deze proble
men hebben zich nauwelijks of niet voorgedaan met de landbouwattachés, de financiële ra
den en de militaire attachés, daar het gewicht van de door hen verzorgde sectoren meer in 
rapportage ligt dan in concrete onderhandelingen over overeenkomsten. De problemen
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rond de handelsattachés dateren uit de jaren dertig, als de economische crisis een Neder
landse handelspolitiek vordert. Zie over dit onderwerp ook: E.H.van der Beugel, Nederland 
in de westelijke samenwerking. Enkele aspecten van de Nederlandse beleidsvorming, Lei
den 1966, pp.17 e.v.
Economische Zaken had 131 personen (1.1. miljoen gulden) in 1948 in het buitenland te 
werk gesteld, namelijk bij de BEB, bij de Economische Voorlichtingsdienst, bij het Commis- 
sariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland, bij de dienst 
Technisch Wetenschappelijke Informatie in het buitenland, bij de bureaus voor herstel en 
voorziening van handel en industrie, personeel werkzaam in het buitenland van het Bu
reau Overtollige Legergoederen en de vertegenwoordiging bij de European Coal Organiza
tion in Londen; Landbouw, V .V . 69 personen (850.750) voor de Buitenlandse Agrarische 
Dienst dat belast was met het onderzoeken van mogelijkheden voor handelsverkeer op 
agrarisch terrein en het verzamelen van inlichtingen op landbouw-technisch/economisch 
terrein; Financiën 64 personen (323.895 gulden) voor het agentschapte Londen (toepassing 
Engels-Nederlands monetair verdrag; beheer Nederlandse eigendommen) en de bureaus 
van de Finan ciele  Raad te W ashington en te New York (crcd ietzak en , 
effectenaangelegenheden, oorlogsschadezaken); Oorlog 83 personen (606.009 gulden), 
militaire attachés, bureaus te Londen van de kwartiermeester-g. (legermaterieel) en van de 
onderdirecteur luchtstrijdkrachten (luchtvaartmaterieel), vertegenwoordiging in Canada 
(legeraankopen) en Port Said (bemiddeling bij verschepingen van troepen naar Indië); 
M a r in e  63 personen (495.926 gulden), attachés in Londen en W ashington, 
afwikkelingsbureaus in Londen en Mclbourne, Marinedelegatie bij The Netherlands 
Purchasing Commission in New York (marine-aankopen) en marinebureau te Singapore 
(opsporing schepen); Sociale Zaken 17 personen (187.634 gulden), bureaus van de Stichting 
Landverhuizing in het buitenland, personeel in het buitenland werkzaam voor de repatrië- 
ringsdienst en de missie tot opsporing van vermiste Nederlandse personen; Kabinet 
M inister-President 16 (249.648), voorlichting in het buitenland, zoals in de V.S.; Justitie 8 
(79.721 gulden), afwikkelingsbureau in Londen en vertegenwoordiging in Parijs voor werk 
op het gebied van de Internationale Rechts- en Politiehulp (Internationale Bureau ter 
bestrijding van falsificatiën); O .K. en W. 4 (84.294 gulden), Nederlands Instituut voor 
geschiedkundig en kunsthistorisch onderzoek te Rome en de culturele attaché in Parijs 
(tevens vertegenwoordiger bij de UNESCO); Verkeer-en-Waterstaat 57 (376.654 gulden), 
luchtvaartattachés met bureaus in Londen en W ashington; vertegenwoordiging van 
Nederland in de Raad van de International Civil Aviation Organization in Montreal, de 
bureaus van het d.g. voor de Scheepvaart te Londen (afwikkeling vordering van 
Nederlandse koopvaardijvloot) en te New York (aankoop schepen; transportbemiddeling 
graan en kolen voor Nederland), Nederlandse Rijnvaart Missie te Duisburg. Buitenlandse 
Zaken had, incluis de diplomatieke vertegenwoordigingen en de Militaire Missies, 953 
personen voor 1948 geraamd in het buitenland in dienst voor 13.1 miljoen gulden, 
waarvoor de taak omschreven was in art. 1 van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 
Bron: Rijksbegroting voor 1948, Nota betr. de toestand van 's rijks financiën, HTK 1947-1948 
Bijlagen A, nr. 600,1,5, p.5, en bijlage I.

l^Een ander voorbeeld is de International Labour Organization (ILO), vallend onder Sociale 
Zaken. In de Nederlandse vertegenwoordiging naar de Internationale Arbeidsconferenties 
uitgaande van deze ILO waren ook in de periode-Beel parlementariërs vertegenwoordigd. 
De afvaardiging naar de eerste na-oorlogse arbeidsconferentie in Parijs(1945) werd aange
voerd door de oud-minister van S.Z., de socialist Van den Tempel; van deze delegatie 
maakten de Tweede Kamerleden Kupers (SDAP/PvdA) en Serrarens deel uit. E.Kupers, (geb. 
1885) opgeklommen van kleermaker tot (in de periode-Beel) voorzitter van het NVV en 
van de Stichting van de Arbeid, uiteindelijk ook vice-president van het Wereldvakverband, 
was al vanaf 1929 met een kleine onderbreking lid van de Tweede Kamer. Zie Verslag van de

290



Par.I. Inleiding; BuZa en de binnen- en buitenlandse verhoudingen...

richtingen gedurende het tweede halfjaar van 1945, met een terugblik op de daaraan vooraf
gaande periode, Ministerie van Sociale Zaken, 's Gravenhage 1946, p.19-20. In de periode- 
Beel waren de volgende parlementariërs vertegenwoordigd: Joekes (Tweede Kamer, PvdA, 
die de delegaties in 1946 en 1947 leidde), Stokman (Tweede Kamer, KVP, die deel uitmaakte 
van de delegaties van 1946 en 1947 en die van 1948 leidde), voor de werknemers Serrarens 
(Tweede Kamer, KVP, secr.gen.Int.Chr.Vakverbond, lid van de delegatie in 1946 naar 
Montreal en in 1948 naar San Francisco) en voor de werkgevers Stikker (Eerste Kamer, 
PvdV, voorzitter van het Centraal Sociaal werkgeversverbond, lid van de delegatie in 1946. 
Aan de 31e conferentie in San Francisco (17 juni - 10 juli 1948) namen ook vertegenwoordi
gers van alle overzeese gebieden van Nederland deel. Zie: Verslag van verrichtingen gedu
rende het jaar 1946, idem 1947, idem 1948, Ministerie van Sociale Zaken, ’s Gravenhage 1947, 
idem 1948, idem 1949, Het contact met de Internationale Arbeidsorganisatie.
Het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werd aangepast aan het bestaan 
van de V.N. in de plaats van de Volkenbond, op basis van het rapport van een werkcom- 
missie van de Internationale Arbeidsorganisatie van 1945, zoals vastgesteld op de 29e 
Internationale Arbeidsconferentie van 1946 te Montreal, gesteund door 124 stemmen, geen 
tegen. De Nederlandse afvaardiging ging volledig akkoord. Zie het wetsontwerp ter 
goedkeuring van de op 1 november 1946 getekende Akte van wijziging van het Statuut van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, 1946, alsmede van het Verdrag betreffende de 
gedeeltelijke herziening van de door de Internationale Arbeidsconferentie in haar eerste 28 
zittingen aangenomen verdragen, HTK 1947-1947, Bijlagen nr. 521, d.d. 10 juli 1947. 
Belangrijk was dat de machinerie die nodig is om van het aannemen van een internationaal 
verdrag te komen tot een algemene toepassing in alle landen, werd gewijzigd en aangevuld, 
waardoor ook voor de aanbevelingen waarover de staten tot dusver geen enkele mededeling 
behoefden te doen, een dergelijke procedure wordt voorgeschreven. Met de groeiende 
betekenis van de organisaties vanwerkgevers en werknemers werd rekening gehouden; deze 
werden ook betrokken bij de controle op de naleving van de verdragen. Dit had de 
instemming van de Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer(nr. 521.8). Het door 
minister Drees (Sociale Zaken) als verantwoordelijke minister verdedigde wetsontwerp 
werd op 14 okt.1947 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming in de Tweeede 
Kamer aanvaard (p.185 II); nadat Molenaar (PvdV) in de Eerste Kamer op 19 november 1947 
bij de regering had aangedrongen op actieve inzet van Nederland voor het werk van de ILO, 
met name inzake de ratificatie van gesloten conventies door federale staten als de V.S. (waar 
de afzonderlijke staten moeten bewilligen inzake toepassing van conventies op het gebied 
van het arbeidsrecht) en Drees zulks had toegezegd, werd het wetsontwerp zonder 
hoofdelijke stemming door de senaat aanvaard (p.13 11-16 I). De goedkeuringswet werd 
vastgesteld, 22 november 1947, Stbl. H.387.

Vragen Van der Goes d.d. 15 juni 1948 en antw. minister d.d. 3 juli 1948 over de aanbeve
lingen van de "Zesmogendhedenconferentie" in Londen, HTK 1947-1948 Aanhangsel, p.220, 
vraagnr. 215; Nota stand van zaken met betrekking tot het Duitse vraagstuk, d.d. 19 juli 1949, 
HTK 1948-1949 Bijlagen, nr.1306.

15 Formulering ontleend aan vragen Van der Goes, d.d. 16 juni 1948, zie aantek. nr. 14.

16 Informatie mij verstrekt door de oud-minister Van Boetzelaer tijdens het onderhoud in
1980, in aantekening 1 genoemd.

l^  Stikker heeft op 23 november 1949, Tweede Kamer, p. 648 II, verklaard dat door de ver
vlechting van nationale en internationale vraagstukken en "het actieve beleid, dat wij weer 
voeren’’ de post van Buitenlandse Zaken tot een bij uitstek politieke portefeuille hadden ge
maakt. Het leek gerechtvaardigd dat de minister van Buitenlandse Zaken een politiek mi
nister was. Vooral de VVD aasde bij de formatie na de verkiezingen van 1948 op deze post. 
Zie Duynstee, Kabinetsformaties, hfdst. II.
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l^Z eer fundamenteel is over de invloed van de Staten-Generaal op het buitenlands beleid 
van gedachten gewisseld in het Voorlopig Verslag en de Memorie van Antwoord behorend 
bij hoofdstuk III van de Rijksbegroting voor 1950, aangezien in de Troonrede van 20 sep
tember 1949 gewag was gemaakt van allerlei nieuwe ontwikkelingen in het buitenlands be
leid, die sedert enige jaren te onderkennen waren (zie E. van Raalte, Troonredes, openings
redes, inhuldigingsredes, 's Gravenhage 1964, p. 288). Minister van Buitenlandse Zaken, 
mr.D.U.Stikker (VVD), kwam met het voorstel voor het installeren van een staatscommis
sie, waarin zowel leden der Staten-Generaal als hoge regeringsfunctionarissen met ervaring 
op het gebied van buitenlandse conferenties en beoefenaars van de theorie van het staats
recht zouden zijn vertegenwoordigd, die zich moest bezig houden met de samenwerking 
tussen regering en Staten-Generaal inzake het buitenlands beleid. Bij beschikking van de 
minister-president en de ministers van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken d.d. 25 april
1950 werd een dergelijke brede commissie ingesteld, die onder leiding kwam te staan van 
jhr.mr.W.J.M. van Eysinga, oud-hoogleraar volkenrecht te Leiden en voormalig rechter in 
het Permanente Hof van Internationale Justitie. De commissie-Van Eysinga zou zich aller
eerst moeten bezig houden met mogelijke wijziging van de artikelen in de Grondwet, welke 
betrekking hebben op het buitenlands beleid, vervolgens met de samenwerking tussen rege
ring en volksvertegenwoordiging in de praktijk. Het eerste rapport van deze commissie, van
16 september 1950, had betrekking op wijzigingen van bedoelde grondwetsartikelen en is ter 
hand gesteld van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet. Weerslag hiervan is 
te vinden in de grondwetsherziening van 1953. Het eindrapport van de Commissie nopens 
de samenwerking tussen Regering en Staten-Generaal inzake het buitenlands beleid is van 9 
juli 1951 ('s Gravenhage). Zie over de commissie-Van Eysinga: Jaarboek van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken 1950/1951, 's Gravenhage 1951, p.155. Over de achtergrond van de 
wijziging van de grondwetsartikelen betreffende het buitenlands beleid: Duynstee, Grond
wetsherziening 1953. Stikker heeft niet alleen het initiatief genomen tot instelling van de 
commissie-van Eysinga, maar hij heeft ook een begin gemaakt met het doen uitgeven van 
de jaarboeken van zijn departement, waarin, ter inwilliging van de wens uit de Staten- 
Generaal, een algemene uiteenzetting wordt gegeven omtrent het buitenlandse beleid van 
Nederland tegen de achtergrond van de internationale toestand in de wereld. Zie het Voor
woord in Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1949/1950, 's Gravenhage
1950, p. VII-VIII. Tenslotte moge hier verwezen worden naar de poging van Stikker via een 
rapport de Staten-Generaal voorlichting te geven omtrent de samenstelling en werkwijze 
van het departement na de reorganisatie die onder zijn ministerschap had plaats gevonden, 
zie Organisatie en reorganisatie, a.w..
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2. De minister en zijn Buitenlandse Dienst

a. De Buitenlandse Dienst in opspraak
Een van de pijnlijks te affaires, waarvoor Van Boetzelaer zich gedurende 

zijn ambtstijd als minister gesteld zag, was het onderzoek naar de juistheid 
van de klachten, geuit door personen uit de illegaliteit onder en na de oor
log, in publicaties (zoals in het dagblad Trouw ) en in brieven gericht aan de 
regering, dat Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren onder de 
oorlog tegenover Nederlandse uitgewekenen tekort waren geschoten. Deze 
zaak speelde een grote rol in de politieke beoordeling van de noodzaak de 
recrutering voor ambtenaren van de Buitenlandse Dienst (BD), het kort na 
de oorlog samengevoegde corps van consulaire en diplomatieke ambtena
ren, te herzien. De waakzaamheid voor wanbeheer en wanbeleid op de bui
tenlandse posten was door deze kwestie bij het parlement gewekt en zou 
zich met name op de Militaire Missie in Berlijn richten. Het departement 
zag zich daardoor verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat het 
blazoen van de BD verder werd besmet.

De klachten over het optreden van Nederlands diplomatiek personeel 
betroffen vooral de bemanning van de Nederlandse vertegenwoordigingen 
in de neutrale landen Zwitserland, Spanje en Portugal, alsook in het aan
vankelijk niet-bezette deel van Frankrijk (Vichy-Frankrijk). Deze klachten 
liepen parallel met klachten over nalatigheid van de Nederlandse autoritei
ten en het Nederlandse Rode Kruis in Londen bij de verzorging van Neder
landse krijgsgevangenen, politieke gevangenen en gedeporteerde Joodse 
landgenoten in de Duitse concentratiekampen met levensmiddelenpakket
ten. Al kort na de oorlog was door het Nederlandse Rode Kruis en de Grote 
Adviescommissie van de Illegaliteit een commissie, onder leiding van Koos 
Vorrink, in het leven geroepen om deze laatstgenoemde klachten te onder
zoeken. Nu eenmaal de commissie-Vorrink was ingesteld was niet te ont
komen aan een serieus onderzoek naar de klachten over de Nederlandse di
plomaten. Verwacht kon immers worden dat de commissie-Vorrink zich 
ook zou uitspreken over het optreden van een aantal Nederlandse diplo
maten in oorlogstijd - voor zover die vanuit bepaalde posten betrokken wa
ren of hadden kunnen zijn bij de verzorging, al dan niet in samenwerking 
met andere landen, van Nederlanders in Duitse concentratiekampen -, zo
dat het voor de hand lag de eigen ambtenaren door een onafhankelijk on
derzoek bij voorbaat te verdedigen en de geruchten en reeds naar voren ge
brachte klachten op hun waarheidsgehalte te toetsen. De betrokken Neder
landse diplomaten vielen, vanwege hun verblijf in het buitenland, niet on
der de Zuiveringsbesluiten; het ministerie had derhalve samenwerking met 
het Centraal Orgaan voor de Zuivering van Overheidspersoneel geweigerd. 
Er was nog een klemmender reden om tot instelling van een onderzoeks
commissie, waarvoor het initiatief bij Van Kleffens was gelegen, over te 
gaan. Koningin Wilhelmina had namelijk aan minister Van Roijen ten 
tijde van het kabinet-Schermerhorn-Drees te kennen gegeven het ontslag 
van een aantal omstreden diplomaten te wensen. Het ging derhalve om een
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zuivering van de betrokken diplomaten niet alleen ten opzichte van de pu
blieke opinie, maar ook ten opzichte van het Staatshoofd, in wier naam 
sommige van deze diplomaten op dat moment nog optraden. Dat betekende 
dat de commissie met de grootste zorgvuldigheid zou dienen te worden sa
mengesteld om elke schijn van partijdigheid ten voordele van de eigen 
ambtenaren te voorkomen.1

Op 20 augustus 1946 kon minister Van Boetzelaer de commissie tot on
derzoek naar de houding van de Nederlandse diplomaten tegenover Ne
derlands vluchtelingen installeren. Voorzitter was prof.mr.R.P.Cleveringa, 
die door zijn vriend Van Kleffens was voorgesteld voor deze functie. 
Cleveringa, de door zijn moedige redevoering van 26 november 1940 tegen 
de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter befaamd geworden Leidse 
hoogleraar en oud-politiek gevangene, naar wie de commissie is genoemd, 
was een onbetwist goed vaderlander en geen risico voor Buitenlandse Za
ken. Leden van deze commissie waren verder: dr.W.Huender, indoloog en 
oud-bestuursambtenaar in Nederlands-Indië, die vervolgens in consulaire 
dienst was getreden en onder de oorlog hoofd van het Bureau Na-oorlogse 
Vraagstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen, bij de 
bevrijding chef van de Directie Duitsland van dit departement was gewor
den en in 1946 hoofd van de Militaire Missie in Berlijn; H.P.J. van Ketwich 
Verschuur, oud-illegaal en jarenlang politiek gevangene van de Duitsers; 
mr. J.J. le Poole, oud-illegaal, oud-secretaris van het College van Vertrou
wensmannen en van de Nationale Advies Commissie, oud-lid van de 
Tweede Kamer (voor de PvdA) van de Voorlopige Staten-Generaal en di
recteur van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten en prof.mr.J.H.W. 
Verzijl, hoogleraar volkenrecht en in de periode 1945-1952 vice-president 
van de Bijzondere Raad van Cassatie. Uit de samenstelling van de commis
sie bleek dat men elke schijn van partijdigheid had willen vermijden. Geen 
vertegenwoordiger van de traditionele diplomatenmilieus was in deze 
commissie opgenomen. Verwacht kon worden dat de commissie-Cleveringa 
zoveel gezag zou hebben, dat haar bevindingen een definitief einde zouden 
maken aan de hele kwestie van de buitenlandse dienst in oorlogstijd. Toen 
in het najaar van 1946 bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken 
werd gevraagd naar de behandeling van de klachten over sommige Neder
landse diplomaten in oorlogstijd kon Van Boetzelaer volstaan met te ver
wijzen naar het werk van deze commissie, die volgens hem voor een zware 
taak stond.2

Het eigenlijke rapport van de commissie-Cleveringa zou in verschillende 
afleveringen - over de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in 
Zwitserland, Spanje-Portugal en Frankrijk - in de jaren 1948, 1949 en 1950 
verschijnen. Op 10 juli 1947 werd tussentijds een rapport uitgebracht over 
het optreden van mr.B.Ph.baron van Harinxma thoe Slooten - na de oorlog 
ambassadeur in Brussel - als vertegenwoordiger te Lissabon van de te Lon
den zetelende regeringscommissaris voor vluchtelingenzaken, jhr.ir.O.C.A. 
van Lidt de Jeude, in de periode 1940-1942. Het was de taak van Van 
Harinxma geweest de zich te Portugal, Spanje en het onbezette Frankrijk be-
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vindende Nederlandse vluchtelingen te evacueren en deze tijdens hun 
verblijf in Portugal te verzorgen.3 Over het optreden van Van Harinxma 
had het dagblad Trouw een rapport bij de commissie-Cleveringa ingediend, 
waarin Van Harinxma er van werd beschuldigd zich slechts te hebben wil
len inzetten voor legale evacuatie - derhalve geen illegale evacuatie van 
door de Duitsers gezochte personen -, zich te weinig te hebben bekommerd 
om een behoorlijke verzorging van de legale vluchtelingen in Portugal en 
zich vanuit Nederland zonder toestemming van de Londense autoriteiten 
geld te hebben laten sturen, afkomstig uit zijn bezittingen. Aangezien Van 
Harinxma het symbool was geworden van het falend beleid bij de verzor
ging van de vluchtelingen, leek het raadzaam zo snel mogelijk de beschul
digingen jegens deze belangrijke diplomaat, die op dat moment een voor 
Nederland gewichtige post bekleedde, aan een nader onderzoek te onder
werpen en daarover allereerst een tussentijds rapport uit te brengen.

Toen de commissie-Cleveringa dit tussenrapport gereed had, wilde Van 
Boetzelaer het aanvankelijk slechts dan in bredere kring verspreiden - bij
voorbeeld ter vertrouwelijke kennisneming van de Staten-Generaal -, wan
neer de gehele arbeid van de commissie-Cleveringa zou zijn voltooid. On
der druk van perspublicaties en de aandrang vanuit de Tweede Kamer 
moest hij hierop terug komen. Publicaties in De Volkskrant, Het Parool en 
Trouw  in het najaar 1947, op basis van getuigenverklaringen, over het falen 
van de Nederlandse autoriteiten in Londen en elders - i.c. Van Harinxma - 
bij de vluchtelingenhulp, dat er toe zou hebben geleid dat duizenden land
genoten zouden zijn omgekomen, werden door de Tweede Kamerleden 
Serrarens (KVP), Van der Goes (PvdA), Schmal (CHU) en Bierema (PvdV) 
aangegrepen om aan de minister op 18 en 20 november 1947 te vragen wat 
hij met dit tussenrapport voorhad. Die publicaties waren verder zo fel ge
weest, dat Cleveringa in De Nieuwe Courant van 18 november 1947 Van 
Harinxma in bescherming had genomen en de publicaties ten aanzien van 
deze persoon onverantwoordelijk had genoemd. Volgens Cleveringa had de 
commissie geen enkele reden gezien om voor te stellen Van Harinxma uit 
zijn functie te ontheffen. Om aan deze geruchtenstroom een einde te maken 
en te voorkomen dat Cleveringa tot meer van dit soort publicaties zou 
overgaan - waarbij de sluier over het tussenrapport toch bij gedeelten zou 
worden opgelicht -, leek het Schmal en Bierema gewenst het rapport te pu
bliceren. Bierema was er zeker van dat zulks ook voor de naam van de be
trokkene beter was, "omdat men zich gewoonlijk van eventuele misgrijpen 
en misdragingen een overdreven voorstelling vormt". De minister werd 
opgeroepen de geheimzinnigheid af te leggen. Van Boetzelaer toonde zich 
onder deze druk vanuit de Kamer bereid het rapport van de commissie- 
Cleveringa over het optreden van Van Harinxma ter ver trouwelijke ken
nisneming van de leden van de beide Kamers bij de griffie te deponeren. 
Schmal stelde voor om de Kamer de vrijheid te geven een editio castigata 
van dit rapport en de volgende rapporten wereldkundig te maken. De mi
nister zei hierop zelf wel overtuigd te zijn van het nut van een zo ver mo
gelijk gaande publiciteit, maar dat de regering hierover overleg moest voe-
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ren en dat een aantal al te persoonlijke zaken zonder meer niet voor publi
catie in aanmerking kwam.4

Het kabinet kwam in het beraad over de publicatie van het tussenrapport- 
Cleveringa onder zekere druk te staan. Eind november 1947 namelijk ver
scheen het rapport van de "pakkettencommissie-Vorrink", dat niet alleen de 
staf brak over het optreden van het Nederlandse Rode Kruis, maar ook over 
dat van de Nederlandse autoriteiten in Madrid en Lissabon. Deze autoritei
ten hadden volgens de commissie-Vorrink onvoldoende belangstelling ge
toond voor het vraagstuk van de vluchtelingen. In het bijzonder werd in dit 
verband de naam van Van Harinxma genoemd. Gedetailleerd was de com- 
missie-Vorrink op deze kwestie niet ingegaan, omdat rekening werd gehou
den met het werk van de commissie-Cleveringa. Toen op 8 december 1947 
het kabinet het voorstel van Van Boetzelaer om het rapport over Van 
Harinxma te publiceren onder weglating van alle persoonlijke zaken be
sprak, was de naam van Van Harinxma als diplomaat al door het rapport- 
Vorrink in het geding gebracht. Beel was dan ook vóór publicatie, maar 
Drees was aanvankelijk tegen. Drees vreesde dat het werk van dit soort on
derzoekscommissies in de toekomst zeer lastig zou worden, indien in het 
vervolg niet meer gerekend kon worden op geheimhouding. Gezien het feit 
dat het inmiddels verschenen rapport-Vorrink nogal wat kritiek had uitge
oefend op een aantal diplomaten, onder wie Van Harinxma, en daarbij vol
gens Drees enkele zaken onjuist had weergegeven, leek het hem desalniet
temin gewenst tot publicatie van dit rapport van de commissie-Cleveringa 
over te gaan. Ook Van Boetzelaer zei publicatie te willen bevorderen, ook al 
omdat Van Harinxma zelf had laten weten dat op prijs te stellen. De Raad 
besloot tot publicatie; een persconferentie zou een en ander begeleiden.5

Uit het gepubliceerde rapport bleek dat de commissie-Cleveringa welis
waar tot de conclusie was gekomen dat er geen gegronde redenen waren 
voor ernstige klachten over Van Harinxma, maar zij somde in haar rapport 
wel punten op die de conclusie van het rapport rechtvaardigden dat Van 
Harinxma een diplomaat was, die door aanleg en levensloop niet op de eer
ste plaats voor humanitair werk was geroepen. In uiterst moeilijke omstan
digheden had Van Harinxma niettemin werk verricht dat gewaardeerd 
moest worden, aldus dit rapport. Tekort geschoten was Van Harinxma in 
zijn bejegening van uitgewekenen in Lissabon en zijn gebrek aan goede sa
menwerking met andere in Lissabon gestationeerde ambtenaren. Deze laat
ste aanduiding sloeg op de - ook in de Nederlandse pers na de oorlog uitge
sponnen - ruzie tussen Van Harinxma en mr. H.Maas Geesteranus, in Lissa
bon vertegenwoordiger van de Londense (Nederlandse) Inlichtingendienst. 
Van Harinxma wilde zich slechts bemoeien met "wettige" vluchtelingen via 
officiële kanalen; Maas Geesteranus wilde ook illegale wegen bewandelen 
om vluchtelingen te helpen. De toenmalige minister van Buitenlandse Za
ken, Van Kleffens, had zelf de legale weg de enige mogelijke genoemd, om
dat hij vreesde dat anders de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordi
gingen kwetsbaar zouden worden voor pogingen deze posten te doen op
heffen. De commissie-Cleveringa vond dan ook dat de vraag of men legale
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PUBLICEREN!

De W aerheyt leyt nog niet in het graf. 
Al wat haer druckt. dat moet 'r af.

(Vrij naar Calsi

Uit: Het Parool 9 december 1947
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of illegale wegen moest bewandelen om tot resultaten te komen een be
leidsvraag was geweest, waarover men van mening kon verschillen. Ande
re klachten zoals die in de Nederlandse pers onder meer in Trouw  jegens 
Van Harinxma waren geuit en veelal afkomstig waren uit de koker van 
Maas Geesteranus, misten volgens de commissie-Cleveringa voldoende 
grond.6

Omdat het tussenrapport van de commissie-Cleveringa geen bewijzen 
voor de grieven jegens Van Harinxma op tafel had gelegd en Van 
Harinxma's naam en positie toch onder de discussie hadden geleden, besloot 
de ministerraad in de vergadering van 15 december 1947 een ereraad in te 
stellen met het doel uit te spreken of de grieven over het beleid en het op
treden gedurende de oorlog van Van Harinxma enige grond zouden geven 
tot het trekken van consequenties ten aanzien van de functie die Van 
Harinxma toen bekleedde. Deze commissie, onder leiding van de president 
van de Hoge Raad, mr.dr.J.Donner, met als leden de oud-minister dr.ir. 
J.A.Ringers en kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck, deed eind mei 1948 
de uitspraak dat voor deze consequenties geen grond aanwezig was. Van het 
rapport van deze ereraad is slechts een summiere samenvatting openbaar 
gemaakt.7

De vervolgens gepubliceerde samenvattingen van de eindrapporten van 
de commissie-Cleveringa over de houding van de Nederlandse diplomatie
ke en consulaire ambtenaren in Zwitserland, Spanje-Portugal en Frankrijk 
jegens de tijdens de bezetting van Nederland uitgeweken personen beves
tigden de stelling uit het tussenrapport over Van Harinxma: niet iedere di
plomaat was opgewassen geweest voor de bijzondere taak in oorlogstijd en 
had voldoende belangstelling getoond voor vaderlanders in nood. Aan de 
andere kant hadden de Nederlandse vluchtelingen soms onvoldoende be
grip gehad voor de zeer beperkte operationele en financiële mogelijkheden 
van het Nederlandse diplomatieke en consulaire personeel van een rege
ring in ballingschap in landen die de gevoeligheden van de toenmalige 
machthebbers op het continent moesten of wilden ontzien.

In het najaar van 1948 verscheen het eerste eindrapport, dat over de Ne
derlandse post in Bern. Over de gezant aldaar in oorlogstijd, mr.J.J.B.Bosch 
ridder van Rosenthal, werd opgemerkt dat de geaardheid van de gezant niet 
direct paste bij de oorlogsomstandigheden, maar dat zijn beleid algemeen 
kon worden gewaardeerd. Wellicht had hij wat ondernemender kunnen 
zijn, aldus dit rapport. De minister van Buitenlandse Zaken op dat moment, 
Stikker (VVD), nam de conclusies van het rapport over en meende dat in 
algemene zin het beleid van Bosch waardering verdiende. In mei 1949 ver
scheen het tweede eindrapport van de commissie-Cleveringa, dat de klach
ten over een aantal diplomaten in Spanje en Portugal behandelde. Het on
derzoek naar het optreden van de gezant in Madrid onder de oorlog, 
mr.C.H.H.Schuller tot Peursum, leverde geen reden op tot maatregelen te
gen deze diplomaat. Integendeel: minister Stikker meende dat Schuller in 
moeilijke omstandigheden blijk had gegeven van grote diplomatieke gaven. 
Zo werd ook de gezantschapsraad in Madrid, jhr.mr.W.E. van Panhuys, nog
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gunstig beoordeeld, al had deze diplomaat dan ook enige administratieve 
tekortkomingen getoond. Ook deze gezantschapsraad had blijk gegeven van 
grote diplomatieke gaven. Wel ware bij herplaatsing van Van Panhuys re
kening te houden met zijn zwakke administratieve gaven. Minister Stikker 
had ook geen reden het beleid van de tijdelijk zaakgelastigde in Lissabon, R. 
Flaes, af te keuren. Slechts tegen de consul in Barcelona werden maatregelen 
overwogen.

Het derde in augustus 1950 verschenen rapport betrof voor het grootste 
deel een verslag van het onderzoek naar de gedragingen van dr.ir.A. 
Sevenster, consul-generaal in Parijs en vervolgens tot 31 oktober 1942 in 
Vichy werkzaam. Veel klachten over de houding van de Nederlandse di
plomatieke en consulaire ambtenaren jegens Nederlandse vluchtelingen in 
Frankrijk tijdens de bezetting van het vaderland moesten volgens de com
missie als ongegrond worden beschouwd. Ongetwijfeld hadden de vluchte
lingen het in Frankrijk moeilijk gehad, maar de vraag was of de oorzaken 
hiervan moesten worden gezocht in het gedrag van Nederlandse ambtena
ren. Het beleid van Sevenster was niet feilloos geweest, maar de commissie 
was van oordeel dat in de uiterst moeilijke omstandigheden waarin 
Sevenster zich bevond iedereen fouten zou hebben gemaakt. Er stonden ook 
pluspunten tegenover. Na de definitieve sluiting van de bureaus van de Of
fices Néerlandais in Vichy op 31 oktober 1942 was de hard werkende maar 
stugge Sevenster immers vanuit zijn toegestane vestigingsplaats (Toulouse) 
doorgegaan met betaling van steungelden uit de vluchtelingenkas, waar
voor het geld illegaal Vichy-Frankrijk was binnengekomen. Op 9 december 
1942 was Sevenster daarvoor gearresteerd; hij zou anderhalf jaar gevangen 
zitten. De commissie was dan ook van oordeel dat Sevenster in ongekend 
moeilijke omstandigheden zich op verdienstelijke wijze van zijn taak had 
gekweten. Ook op deze conclusies had de minister van Buitenlandse Zaken 
niets af te dingen. Op 21 augustus 1950 werd de commissie-Cleveringa ont
bonden.8 Aangezien de Parlementaire Enquêtecommissie 1940-1945 (zie 
daarover: hoofdstuk XVI) zich eveneens bezighield met het optreden van de 
Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren in Frankrijk, Spanje, 
Portugal en Frankrijk jegens de Nederlandse uitgewekenen tijdens de oor
log, is een afrondend debat in het parlement over het werk van de commis
sie-Cleveringa en de conclusies ten aanzien van de betrokken personen on
middellijk na voltooiing van het werk van de commissie-Cleveringa uitge
bleven.

Ook al vielen de conclusies van de commissie-Cleveringa voor de betrok
ken diplomaten nog wel mee, de rapporten van de commissie wezen in 
ieder geval op de noodzaak in de toekomst bij de recrutering van ambtena
ren voor de Buitenlandse Dienst meer te letten op kwaliteiten van geest en 
hart, dan naar afkomst. In deze zin hebben de meeste fracties in de Kamers 
de rapporten begrepen. De democratisering van de Buitenlandse Dienst, 
zoals die door met name de KVP en de PvdA werd gewenst - zie de volgen
de subparagraaf -, was niet alleen een uiting van het streven naar politieke 
en maatschappelijke emancipatie, maar kwam ook voort uit de toetsing van
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het gedrag van een aantal leden van de Nederlandse vertegenwoordigingen 
in het buitenland in bijzondere tijden.

Maar ook de tijden na de oorlog waren nog zo bijzonder van karakter, dat 
er gevaren dreigden voor de goede naam van het personeel van Van 
Boetzelaer in het buitenland. De minister kreeg namelijk te maken met een 
serie beschuldigingen aan het adres van de Militaire Missie bij de Geallieer
de Bestuursraad in Berlijn, die hem gedwongen hebben tot enkele zuiverin
gen om aan de geruchtenstroom in pers en parlement in het vaderland een 
einde te maken.

De zeer omvangrijke Nederlandse Missie in Berlijn - in november 1946 
waren er 262 mensen werkzaam - had een uitgebreide en voor Nederland 
hoogst belangrijke taak: zorgen voor de economische betrekkingen tussen 
Nederland en de geallieerden, coördinatie bij de afwikkeling van de herstel
betalingen aan Nederland en bij de terugvoering van geroofde goederen, 
zorg voor de Nederlanders die nog in Duitsland verbleven en opsporing 
van vermiste Nederlanders en van ondergedoken Nederlanders en Duit
sers, wier aanhouding door Nederland werd gewenst. Om met de militaire 
bezettingsautoriteiten op gelijk niveau te kunnen onderhandelen was de 
gehele staf op militaire leest geschoeid. Aan het hoofd van deze missie stond 
sedert juli 1946 de ambtenaar van de Buitenlandse Dienst, dr.W.Huender, in 
de rang van generaal-majoor. De rest van de staf was opgebouwd uit een 
groot aantal nieuwbakken kolonels, majoors en andere rangen.

Niet alleen het enorme aantal mensen dat in Berlijn werkzaam was leid
de tot kritische kanttekeningen door de Kamers bij dit onderdeel van de be
groting van Buitenlandse Zaken; het waren ook de geruchten over corrup
tie, smokkel, losbandigheid en geldsmijterij in de Militaire Missie in Berlijn 
- waarover in de pers in de loop van 1946 nogal wat artikelen waren ver
schenen - die om een nadere verklaring door de minister van Buitenlandse 
Zaken vroegen.9 Een eerste aanwijzing dat ook werkelijk iets scheef zat was 
de plotselinge vervanging van de door het vorige kabinet benoemde chef 
van de missie, vice-admiraal L.A.C.M.Doorman, door de in deze subpara
graaf al eerder genoemde dr.W.Huender. Van Boetzelaer gaf ook in het na
jaar 1946 tegenover de Tweede Kamer toe dat een aantal minderen in de staf 
te Berlijn, verdacht van onregelmatigheden, aan de Krijgsraad waren over
gedragen. Werd Doorman verweten niet voldoende greep op de zaken te 
hebben gehad? Bruins Slot (ARP) nam het op 6 december 1946 in de Tweede 
Kamer op voor Doorman en vroeg om een duidelijke verklaring waarom 
een zo voortreffelijk man als Doorman was verwijderd. Van Boetzelaer 
heeft toen aangekondigd Bruins Slot "in een persoonlijk onderhoud" nader 
in te lichten. Met dit antwoord maakte de minister de onrust over de missie 
in Berlijn alleen maar groter.10

De stroom van publicaties, met name in Trouw en in De Maasbode , over 
de Militaire Missie in Berlijn sedert de verklaring van Van Boetzelaer - 
waarbij zowel geruchten over financiële manipulaties werden genoemd als
ook de verregaand arrogante houding jegens Nederlandse ambtenaren van 
Financiën en Economische Zaken, die op bezoek in Berlijn om bepaalde
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Nederlandse belangen te behartigen niet werden ontvangen door de Mili
taire Missie - droegen er toe bij dat de Eerste Kamer bij de begrotingsbehan
deling van Buitenlandse Zaken op 19 en 20 maart 1947 ronduit aandrong op 
een grondig onderzoek van de gebeurtenissen in de missie in Berlijn. Algra 
(ARP) nam hierin het voortouw, gevolgd door Brongersma (PvdA) en 
Schneider (KVP). Schneider drukte zijn twijfel over het personeel in Berlijn 
als volgt uit: "Het wemelt daar van kragen, strepen en sterren, waarbij ik 
hoop, dat boven die versierselen hoofden zitten, waarin verstand zit".11 Dat 
de kwestie-Berlijn zeer urgent was geworden en om een krachtige aanpak 
vroeg was nog eens onderstreept door het bericht dat de plaatsvervangende 
commandant van de Militaire Missie in Berlijn, een hoofdofficier van de 
administratie van de Koninklijke Marine, om ontheffing uit zijn functie 
had gevraagd, omdat het hem niet langer mogelijk was de verantwoorde
lijkheid "om reden van financiële, organisatorische en morele aard" te dra
gen.12 Van Boetzelaer zei in zijn antwoord aan de senaat op 20 maart 1947 
dat hij onmiddellijk had ingegrepen, toen de geruchten in de pers - die vol
gens hem terecht de taak had om op misstanden de aandacht te vestigen - 
over de Militaire Missie in Berlijn breeduit waren verschenen. Allereerst 
was op 17 februari 1947 een commissie van deskundigen ingesteld en naar 
Berlijn gezonden "om paal en perk te stellen aan het plegen van onregel
matigheden", aldus de minister tegenover de senaat. Deze commissie, be
staande uit de hoofdofficier van de administratie van de Koninklijke Ma
rine, S.D.Duyverman (voorzitter) en H.Kokkeel, inspecteur van de Generale 
Thesaurie van het Ministerie van Financiën, en J.F.Lameris, kapitein van de 
Koninklijke Marechaussee, moest een eerste financieel-technisch onderzoek 
doen, onder meer naar het beheer van de vrij grote sommen gelds die op de 
Militaire Missie omgingen. Het eigenlijke onderzoek naar de toestanden op 
de Militaire Missie in Berlijn en het vellen van een eindoordeel werd over
gelaten aan de op 4 maart 1947 in het leven geroepen commissie-De Visser, 
genoemd naar de voorzitter mr.J.A.de Visser, procureur-generaal bij het Ge
rechtshof in Amsterdam, met als leden de oud-thesaurier-generaal van het 
ministerie van Financiën, B.J.de Leeuw, en de diplomaat A.Th.Lamping.13

In de loop van 1947 kwam de genoemde commissie-De Visser met het 
onderzoek omtrent de Militaire Missie in Berlijn gereed. Pas onder druk 
van de Tweede Kamer - in het Voorlopig Verslag op de begroting voor 1948 - 
was Van Boetzelaer bereid het rapport ter vertrouwelijke kennisneming 
van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit deze Kamer voor te 
leggen. Serrarens, Schmal, Roolvink en Van der Goes van Naters waren 
met deze geheimzinnigheid weinig ingenomen. Daarop toonde Van 
Boetzelaer zich bereid het rapport-De Visser, met het inmiddels ontvangen 
verweer van Huender en de conclusies van Van Boetzelaer zelf, ter ver
trouwelijke kennisneming van de leden van de beide Kamers ter griffie te 
doen deponeren. Van Boetzelaer maakte nu wel openlijk bekend - op 20 no
vember 1947 in de Tweede Kamer - dat de commissie-De Visser bepaalde 
kritiek op Huender had geuit naar aanleiding van diens aanpak van enkele 
onregelmatigheden. De commissie was volgens de minister echter ook tot
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de conclusie gekomen dat er van een financieel schandaal of ander ernstig 
wanbeheer bij de missie geen sprake was geweest en dat tegen bepaalde in
dividuen, die zich schuldig hadden gemaakt aan strafbare feiten en laakbare 
handelingen, voortvarend was opgetreden. De minister zei - ondanks het
geen door de commissie-De Visser over Huender was geschreven - alle ver
trouwen in de chef van de Militaire Missie in Berlijn te hebben.14 De uitgave 
van een verkorte versie van het rapport-De Visser voor een breed publiek 
heeft Van Boetzelaer, vanwege de vele persoonlijke zaken in dit rapport, na 
nader beraad in de ministerraad niet toegestaan.15

Het rapport van de commissie-De Visser en de nadere verklaring van 
Van Boetzelaer moeten voor de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken 
uit de Tweede Kamer onvoldoende zijn geweest om zich een oordeel te 
kunnen vormen over hetgeen in Berlijn was geschied. De Vaste Commissie 
richtte derhalve via het lid Van der Goes van Naters tot de minister van 
Buitenlandse Zaken het verzoek Huender te mogen horen, toen deze begin 
maart 1948 voor overleg met de regering over de aanpak van het Duitse 
vraagstuk in Nederland was. Diens voorganger, Doorman, had de Vaste 
Commissie op eigen gezag met succes weten te benaderen. Van Boetzelaer 
bracht dit verzoek in de ministerraadsvergadering van 15 maart 1948; de 
ministerraad weigerde dit verzoek in te willigen. Dat ook Huenders naam 
aangetast was door de gebeurtenissen in Berlijn bleek uit de beslissing van 
het kabinet-Beel op 12 april 1948 om Huender op de kortst mogelijke ter
mijn van zijn taak in Berlijn te ontheffen. Het kabinet overwoog bij dit be
sluit dat als hoofd van de Militaire Missie een financieel-economisch expert 
gewenst was, daar Nederland aan de vooravond stond van inschakeling in 
het Duitse probleem. De Zeslandenconferentie in Londen, die in maart 1948 
de eerste sessie al beëindigd had, had hiertoe immers in grote lijn al besloten 
(zie de beschrijving van de Duitse kwestie). Huender was door dit kloek ge
nomen besluit onaangenaam getroffen.16 De pil werd verguld door de be
noeming bij KB van 25 juni 1948 tot gouverneur van Suriname (tot eind 
1949). Hij beëindigde zijn loopbaan als gezant in Ethiopië. Als hoofd van de 
Militaire Missie in Berlijn werd Huender opgevolgd door de oud-minister 
van Marine (23 februari 1945 - 3 juli 1946), vice-admiraal van de Koninklijke 
Marine-reserve, J.M. de Booy.

De geruchten over wanbeheer en wangedrag op de Militaire Missie in 
Berlijn hielden in 1948 op. De post verloor aanzienlijk in betekenis door de 
politieke ontwikkelingen in dat jaar rondom Duitsland. De Geallieerde Be
stuursraad hield immers in juni 1948 op te functioneren. De onrust over de 
post in Berlijn heeft er wel toe bijgedragen dat veel leden van de volksver
tegenwoordiging het gevoel hadden dat de geringe voortgang die werd ge
boekt bij het verbeteren van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en 
de zones in Duitsland, bij de toewijzing van herstelbetalingsgoederen en bij 
vele andere op Duitsland betrekking hebbende kwesties mede te wijten was 
aan de kwaliteit van de staf in Berlijn. Mede op dit vermoeden is onder 
meer het voorstel van PvdA-zijde - zie in dit hoofdstuk par. III.h - terug te 
voeren om een parlementaire delegatie dan zelf in Duitsland te laten rond-
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kijken hoe de zaken er voor stonden. Van Boetzelaer heeft echter zijn men
sen in bescherming genomen en dit voorstel van tafel geveegd.

Overigens: de Militaire Missie bestaat officieel nog steeds. De Nederlandse 
ambassadeur in Bonn - eind 1951 werden diplomatieke betrekkingen aange
knoopt met de Bondsrepubliek Duitsland - is tevens hoofd van de Militaire 
Missie in Berlijn. De consul-generaal van Nederland in West-Berlijn treedt 
op als zaakwaarnemer voor dit hoofd van de Militaire Missie.17

b. Recrutering en democratisering
Al in het Interbellum waren stemmen opgegaan, zowel binnen als buiten 

het parlement, die bezwaar hadden tegen de kastementaliteit bij de diplo
maten en de bekwaamheid van de betrokken ambtenaren in twijfel hadden 
getrokken. Staatsraad en staatsrechtgeleerde mr. A.A.H. Struycken klaagde 
in een zijner publicaties in 1918 dat de buitenlandse politiek sedert lange tijd 
in Nederland de enige staatkundige functie voor een bepaalde stand in het 
land was, namelijk de adel en het patriciaat. Naast dit bezwaar van 
Struycken kan worden gesteld dat de recrutering nogal eenzijdig op het niet- 
katholieke deel van deze genoemde stand was gericht, waardoor nieuwe 
geëmancipeerde groepen, als die der katholieken, die wél bij de staatsmacht 
waren betrokken, zich nauwelijks vertegenwoordigd zagen in de diploma
tieke dienst. Vandaar dat in het parlement van katholieke zijde in 1937 is 
aangedrongen om, zeker in katholieke landen, katholieke diplomaten te 
benoemen. Uiteraard kwamen personen uit revolutionair geachte bewegin
gen als de toenmalige SDAP in het geheel niet in aanmerking. Een probleem 
was daarbij dat, zoals verderop nog aan de orde zal komen, het bezit van een 
eigen inkomen voorwaarde was om toegelaten te worden tot de diplomatie
ke dienst, waardoor recrutering uit nieuwe milieus werd belemmerd. Dat de 
door Struycken genoemde recrutering specifieke deskundigheid op de twee
de plaats stelde is in het parlement in deze periode eveneens aan de kaak 
gesteld. Van vrijzinnig-democratische, liberale en christelijk-historische 
kant in de Kamers werd, met meer nadruk naarmate de economische crisis 
zich sterker deed gevoelen, het gemis aan economische deskundigheid bij de 
Nederlandse diplomaten gesignaleerd. Hierin ligt onder meer de oorzaak 
dat bij de kabinetsformatie van 1933 de buitenlandse handelspolitiek van 
Buitenlandse Zaken werd overgeheveld naar het nieuw benoemde ministe
rie van Economische Zaken. Ook al zijn derhalve de zwakke kanten van de 
diplomatieke dienst, de recrutering en de opleiding, in en buiten het parle
ment wel onderkend, de regering zag geen aanleiding om tot een grondige 
aanpak van deze zaken te komen. De interesse in het parlement voor de 
buitenlandse politiek was nu eenmaal beperkt en er was in de Kamers geen 
meerderheid te vinden de financiële consequenties van een herziening van 
de recrutering en opleidingseisen te aanvaarden. Herhaaldelijk werd juist in 
het parlement, in slechte economische tijden, aangedrongen op bezuinigin
gen bij de rijksuitgaven en op beperking van het aantal diplomatieke pos
ten.
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Na de oorlog had het vraagstuk van de bemanning van de diplomatieke 
dienst een hogere prioriteit gekregen. In het kader van de groter wordende 
belangstelling van de volksvertegenwoordiging voor de buitenlandse poli
tiek van het land, waaraan een aspect van levensbelang als de Nederlands- 
Duitse relatie kleefde, paste ook de interesse voor de bemanning van de Ne
derlandse posten in het buitenland, geprikkeld als men bovendien was door 
de in de vorige subparagraaf aangeduide geruchten over het optreden van 
sommige Nederlandse diplomaten onder de oorlog en het wanbeheer op 
een enkele post kort na de oorlog. Nogal wat leden van het parlement heb
ben in de periode 1946-1948 aangedrongen op aanpassing van de nieuw ge
vormde Buitenlandse Dienst aan de nieuwe na-oorlogse politieke en sociale 
verhoudingen. Deze Dienst vormde immers de ruggegraat van het departe
ment: via deze Dienst werd in het buitenland informatie ingewonnen en 
het beleid uitgevoerd, dat ten departemente veelal door tijdelijk in Neder
land gestationeerde diplomaten van deze Dienst werd voorbereid. Wilde het 
buitenlands beleid werkelijk vernieuwd worden, dan moest ook zorg wor
den gedragen voor de aanpassing van de dienst die dit beleid vorm zou 
moeten geven. De vraag was ook of de Buitenlandse Dienst voldoende re
presentatief was voor een land dat ook sociaal wilde breken met vooroor
logse tradities. Ook deze sector van de overheid kon zich niet onttrekken 
aan de algemene vernieuwingsdrang. Moest de recrutering ook niet worden 
gewijzigd, gezien de problemen onder de oorlog met sommige diplomaten- 
oude stijl, die eerder vanwege hun milieu dan vanwege hun bijzondere ge
schiktheid waren gekozen? Verandering van de recrutering voor de Buiten
landse Dienst werd door de meeste partijen bovendien sterk gewenst, omdat 
het nieuwe buitenlandse beleid andere eisen stelde aan de diplomaten, zoals 
een betere kennis van het reilen en zeilen in eigen land en groter oog voor 
de zakelijke belangen van het vaderland Tenslotte ging het sommige par
tijen er ook om kandidaten uit eigen kring te zien doordringen in dit corps 
ambtenaren. Het "Nieuwe Bestand" tussen KVP en PvdA moest ook hierin 
nieuwe verhoudingen scheppen. Kortom: de verbetering in de recrutering 
van de Buitenlandse Dienst en de democratisering ervan - toegankelijk ma
ken van de Dienst op grond van kennis en vaardigheden in plaats van af
komst voor personen uit alle lagen van de bevolking - waren belangrijke 
politieke punten geworden.18

Aan veranderingen van het systeem van de Buitenlandse Dienst zaten 
verschillende aspecten. Daar was allereerst de budgettaire kant van de zaak. 
Tot dan toe kenden leden van de BD slechts een zeer magere honorering en 
kostenvergoeding. Het belastingstelsel en de daardoor gevoede rijksbegro
ting stonden vóór de oorlog geen behoorlijke vergoeding voor een aantal 
beroepen toe. Het uitoefenen van een diplomatieke functie in den vreemde 
werd geacht een erezaak te zijn, die niet kostendekkend behoefde te worden 
gehonoreerd. Dat betekende dat de toegang tot de onderdelen waaruit de 
Buitenlandse Dienst later werd samengesteld voor de hogere functies slechts 
mogelijk was voor personen met een eigen aanvullende inkomstenbron 
(norm was 4000 gulden extra per jaar vóór 1940), al is in de jaren '30 onder
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Van Kleffens als chef Diplomatieke Zaken minder de nadruk gelegd op de 
eigen middelen bij het aantrekken van goede kandidaat-diplomaten als 
Boon, Luns (een der weinige katholieke kandidaten) en De Beus. Onder de 
Tweede Wereldoorlog speelde dit aspect bij de benoemingen voor de diplo
matieke en de consulaire dienst officieel geen rol van betekenis meer. Er was 
derhalve al gebroken met de strikte regel dat over eigen inkomsten moest 
kunnen worden beschikt om Nederland in het buitenland te mogen verte
genwoordigen op de hogere posten, maar geheel losgelaten was het beginsel 
in de praktijk niet. Het was immers onmogelijk te verwachten dat de begro
ting voor Buitenlandse Zaken op korte termijn in staat zou zijn de honore
ring en representatiekosten op belangrijke posten op niveau te kunnen dek
ken. In beginsel werd echter na de oorlog getracht door goede honorering 
van de BD gelijke kansen te scheppen voor goed opgeleide kandidaten en 
derhalve de recrutering te verbeteren en te democratiseren.

Het parlement kwam in de periode-Beel door het in beginsel gewijzigde 
belonings- en recruteringssysteem voor het dilemma te staan: bezuinigingen 
op de rijksuitgaven versus de wens de BD te democratiseren en derhalve 
behoorlijk te honoreren. De begroting voor 1947 van Buitenlandse Zaken 
gaf voor de Buitenlandse Dienst ten opzichte van 1939 namelijk een flinke 
stijging van de uitgaven te zien: 9.2 miljoen gulden tegenover 2.8 miljoen 
gulden. De uitbreiding van de diplomatieke dienst van 117 man tot 196 en 
de inflatie verklaarden deze stijging ten dele. Een deel van de kostenstijging 
bij deze post was te wijten aan de uiterst ruim opgezette Militaire Missie bij 
de Geallieerde Bestuursraad in Berlijn. Over die Missie is hiervoor (sub- 
par. 2.a) al het een en ander geschreven. Van Boetzelaer heeft tegenover de 
Tweede Kamer in het najaar van 1946 zich gehaast te verklaren dat de Mili
taire Missie in Berlijn een tijdelijke zaak was, zodat het uitgavenpatroon 
van Buitenlandse Zaken voor de BD zeker een wijziging ten goede zou on
dergaan. Aan de andere kant bereidde de minister de Kamers voor op per
manent hogere kosten voor de BD, tenzij zou worden teruggevallen op de 
vooroorlogse structuur en omvang van de BD. Bij het bedrag van de BD 
voor 1947 tekende Van Boetzelaer namelijk aan dat bij "de bezoldiging der 
ambtenaren in die dienst niet meer kan worden gerekend op bezit van per
soonlijk fortuin, waarmede het ambtelijk inkomen wordt gesuppleerd".19 
Als de Buitenlandse Dienst vernieuwd moest worden, moest derhalve de 
bezoldiging van ambtenaren voor deze Dienst aanzienlijk worden ver
hoogd. In de Tweede Kamer gaf de minister toe dat tot de Tweede Wereld
oorlog van kandidaten voor de Buitenlandse Dienst was geëist dat zij over 
"niet onaanzienlijke particuliere inkomsten beschikten". De eis was na de 
oorlog vervallen.20

Nu was het de politiek van de regering om de uitgaven van het Rijk sterk 
te besnoeien met het oog op het tegengaan van een inflatiespiraal, welke het 
hele bouwwerk van gefixeerde lonen en prijzen zou aantasten, zodat deze 
stijging in de uitgaven van Buitenlandse Zaken met de nodige argwaan 
door de leden van Tweede en Eerste Kamer werd bekeken. Dat deel in de 
uitgaven, dat samenhing met de democratisering van de Dienst - namelijk
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een adequate honorering -, wenste men algemeen wel te accepteren; voor 
zover het echter ging om overname door het Rijk van de vroeger particulier 
betaalde representatiekosten wenste men niet zonder meer akkoord te gaan 
met deze post. Van Boetzelaer meende dat een land als Nederland, een 
middelgrote mogendheid, zich niet aan bepaalde verplichtingen in den 
vreemde kon onttrekken. Hij merkte in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer van 29 november 1946, waarin hij zeer uitvoerig de verho
ging van de uitgaven van zijn departement verdedigde, op " dat de deugden 
van spaarzaamheid en ingetogenheid in andere landen niet steeds op de
zelfde wijze worden gewaardeerd als in Nederland, zodat er een grens is aan 
de zuinigheid, welke bij een waardige vertegenwoordiging kan worden be
tracht".21

Doordat Van Boetzelaer het parlement had geconfronteerd met de conse
quenties van de algemeen - ook bij hem - levende wens de Buitenlandse 
Dienst behoorlijk te honoreren, lag bij het parlement de beslissing genoegen 
te nemen met de uitgavenstijging bij Buitenlandse Zaken voor dit deel van 
de begroting of te zoeken naar andere wegen om de uitgaven binnen de per
ken te houden. Veel ruimte in die begroting zat er echter niet, omdat vanuit 
de Tweede Kamer ook was aangedrongen op een betere belangenbehartiging 
van Nederland in den vreemde. Om de wens naar democratisering van de 
BD te verzoenen met een zo sober mogelijke begroting stelde Van der Goes, 
hierin gesteund door Smeenk (ARP), in november 1947 bij de begrotingsbe
handeling van Buitenlandse Zaken voor het dienstjaar 1948 voor om de 
doelmatigheid van de uitgaven van de buitenlandse posten, bijvoorbeeld 
door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer op de posten zelf, nader te 
laten onderzoeken.22 Een inmiddels verschenen verslag van de Buitenge
wone Algemene Rekenkamer over de oorlogsjaren had immers vastgesteld 
dat er op financieel gebied nogal chaotische toestanden hadden geheerst op 
de buitenlandse posten.23 Van der Goes meende kennelijk dat zo de gelden 
konden worden gevonden om voort te kunnen gaan naar een beter en "ge
democratiseerd" diplomatencorps zonder dat dit streven in botsing zou ko
men met de wens de overheidsuitgaven in te tomen. Van Boetzelaer zag 
echter geen reden voor het voorstel van Van der Goes.24 Het socialistische 
Kamerlid meende dat hier het budgetrecht in het geding was en diende een 
motie in, waarin de regering werd gevraagd aan de rijksaccountantsdienst 
op te dragen de financiële administratie van de vertegenwoordigingen van 
Nederland in het buitenland in overeenstemming te brengen met de eisen 
van een doelmatige en overzichtelijke administratie. De doelmatigheid van 
de uitgaven zelf werd niet op de korrel genomen, wat Bierema (PvdV) be
treurde. Dat zou echter tot een ernstig conflict met de minister hebben ge
leid. Nu kon Van Boetzelaer bijdraaien en aankondigen dat hij de nodige 
gegevens over de uitgaven aan de Kamer zou overleggen. Met de motie- 
Van der Goes kon hij zich verenigen. Deze motie werd op 21 november 1947 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De uitgaven van de Buitenlandse Dienst hebben er overigens toe geleid 
dat de Algemene Rekenkamer zelf, onder verwijzing naar dergelijke syste-
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men in Frankrijk, Engeland en de V.S., in 1948 aan de minister van Buiten
landse Zaken voorstelde om een permanente inspectie voor de Buiten
landse Dienst in te richten, hetgeen met het oog op de precaire deviezen- 
situatie en de steeds stijgende kosten van de Dienst tot aanmerkelijke bespa
ringen zou kunnen leiden. De minister was evenwel van mening dat de 
kosten van een dergelijke inspectie in geen verhouding zouden staan tot de 
te verwachten baten. De minister toonde zich echter wel bereid om een der 
ambtenaren van de BD in aansluiting aan zijn overplaatsing een inspectie 
op enkele posten te laten houden. Verder zou een ambtenaar ad hoc een 
onderzoek doen naar mogelijke bezuinigingen op enkele posten. Naar aan
leiding van de uitkomsten van dit laatste onderzoek op de posten te Parijs, 
Brussel en Bern is in de loop van 1950 een nieuw systeem in het admini
stratieve beheer van de uitgaven van de buitenlandse posten ingevoerd. Een 
permanent inspectoraat werd ingevoerd.25

De budgettaire bezwaren hebben veel Kamerleden niet afgehouden van 
hun aandacht voor de noodzaak de recrutering van de aankomende diplo
maten te democratiseren. In de urgentieprogramma's van de twee rege
ringspartijen, KVP en PvdA, stond immers de eis tot democratisering van 
de BD vermeld.26 Deze wens tot democratisering van de BD was bij deze 
twee politieke groeperingen - en bij deze niet alleen - geen geïsoleerde zaak: 
democratisering, dat wilde zeggen toegankelijkheid van ambten voor iede
reen door goede honorering, was ook aan de orde bij de rechterlijke macht 
en bij burgemeesters (zie hoofdstuk VIII, par. III.a.2 en hoofdstuk IX, par. 
Ill.d). Het was een van de argumenten van minister Lieftinck om de hand
having van de sedert de bezettingstijd aangedraaide belastingschroef in zijn 
voorstellen tot herziening van de belastingtarieven (hoofdstuk IV, par. III.l) 
te rechtvaardigen tegenover een kritisch deel van de volksvertegenwoordi
ging. Vanuit die primaire aandacht van de KVP en PvdA voor de democra
tisering van de BD is het begrijpelijk dat juist vanuit de fracties van deze 
twee partijen in de Tweede en Eerste Kamer de meeste aandrang werd uit
geoefend op de minister de Dienst te vernieuwen. "Al te veel is de verte
genwoordiging van ons land in het buitenland tot dusverre in handen ge
weest van personen, behorende tot een kleine maaatschappelijke kring", al
dus liet de KVP-fractie in de Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag op de 
begroting van Buitenlandse Zaken voor 1947 noteren.27 In de Tweede Ka
mer verduidelijkte op 4 december 1946 Serrarens voor zijn fractie dit stand
punt: hij vond dat het niet zo mocht zijn dat "Buitenlandse Zaken een 
chasse reservée is voor een selecte groep families" en dat mensen, die ge
woon Jansen heetten en de nodige capaciteiten hadden, geen kans maakten 
voor dit departement.28 Volgens PvdA-fractie voorzitter Van der Goes - 
eveneens op 4 december 1946 - moest men de recrutering voor de Buiten
landse Dienst openbreken door het examensysteem voor de toelating van 
kandidaten te verbeteren. Ook Schmal (CHU) - hoewel uit zijn kring nogal 
wat diplomaten afkomstig waren, evenals uit liberale huize - had bij dezelf
de gelegenheid bezwaren tegen de BD-oude-stijl en uitte zijn onvrede over 
de al te afstandelijke houding van deze ambtenaren voor dagelijkse vader-
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landse beslommeringen. In het najaar van 1947 zou ook het Tweede Ka
merlid Bruins Slot (ARP) zich bij gelegenheid van de behandeling van de 
begroting van Buitenlandse Zaken voor 1948 voegen in dit koor en aan
dringen op recrutering van de BD uit alle maatschappelijke groepen. De 
CPN daarentegen, bij monde van De Groot, zag weinig heil in democratise
ring van de Dienst, tenzij het gehele buitenlandse beleid anders werd ge
oriënteerd.29

Wat heeft de minister tegenover deze klachten vanuit de Tweede Kamer 
geschreven of gezegd? De antwoorden van de beroepsdiplomaat Van 
Boetzelaer wezen op de goede bedoeling de recrutering voor de Dienst te 
verbeteren, maar ook op de neiging hierin vooral geen haast te betrachten. 
Zo meende hij dat de vertegenwoordiging van het land in het buitenland 
hoge eisen aan de kandidaten stelt, waardoor het geschikte personeel wordt 
beperkt. Het aantal geschikte kandidaten dat zich aanbood, aldus de minis
ter, was geringer dan hij had gehoopt. Het ging tenslotte niet alleen om de 
ruimst mogelijke algemene ontwikkeling op allerlei gebied en een behoor
lijke parate kennis, maar ook om "bepaalde persoonlijke karaktereigen
schappen ter zake van de omgang met medemensen van allerlei beroep en 
stand", hetgeen de minister "uit eigen ervaring" kon getuigen.30 Een werke
lijke democratisering van de Dienst kon daarbij volgens hem niet door het 
departement worden opgelegd, maar moest van onderaf groeien. De sugges
tie van KVP-zijde om personen, die niet uit de diplomatieke dienst voort
kwamen, op hoge posten in deze dienst te benoemen om aldus een bredere 
maatschappelijke oriëntatie te verkrijgen, werd door Van Boetzelaer wegge
wuifd. Er moest ook worden gewaakt "de promotiekansen van de ambtena
ren van de Buitenlandse Dienst niet in het gedrang" te laten komen.31 Toch 
heeft de naoorlogse aandrang tot vernieuwing van de Dienst er toe geleid 
dat in 1947 een circulaire van het departement van Buitenlandse Zaken 
verscheen, waarin de regels voor de toelating voor de Dienst werden gefor
muleerd. Afgestudeerde economen of juristen tussen 23 en 29 jaar konden 
zich aanmelden en ook zij, die in een andere carrière de verwachting had
den gewekt bijzonder geschikt te zijn voor de Dienst. Deze laatsten moesten 
een aanvullende studie ondernemen, waarvoor beurzen beschikbaar wer
den gesteld.32

In de Eerste Kamer heeft dit onderwerp vooral bij de begrotingsbehande
ling in februari 1948 tot uitvoerige beschouwingen geleid. De meningen wa
ren hier wat verdeelder dan in de Tweede Kamer. Reijers (CHU) hield bij
voorbeeld een betoog dat de strekking had de politiek gewenste democrati
sering buiten de deur te houden. Men moest uitsluitend letten op de ge
schiktheid van de kandidaten. "Wij zouden niet gaarne de fijne eigen sfeer 
van onze vertegenwoordiger in het buitenland zien ondergaan in een vlak
ke gedirigeerde democratie." Meer in het midden stond de opvatting van 
Kerstens (KVP) die zei noch eerbied te hebben voor het oude systeem dat 
oude families de nodige kansen gaf noch te wensen dat per se personen uit 
de vakbeweging in de Dienst moesten worden opgenomen. Het meest inte
ressante betoog hield Stikker (VVD) op 19 februari 1948. Hij had het gevoel
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dat de minister niet precies begreep wat democratisering betekende. Stikker 
wenste een ambtenarencorps dat de Nederlandse maatschappij weerspiegel
de, geen ambtenarenkaste. Wat de minister - ook met zijn circulaire van
1947 - beoogde was het fatsoeneren van jongelui uit verschillende milieus 
naar het model van Buitenlandse Zaken; Stikker daarentegen wilde perso
nen in de Dienst benoemd zien die in het maatschappelijke leven naar vo
ren waren gekomen en in hun loopbaan met het buitenland in aanraking 
waren geweest. Van Boetzelaer voelde hiervoor niets. Hij wees er op dat al
le landen als regel hun buitenlandse vertegenwoordigers kiezen uit de eigen 
diplomatieke dienst. In de corpsgeest, die ook bij andere instellingen als ma
rine of rechterlijke macht bestond, zag hij geen bezwaar, zolang de kwaliteit 
maar goed was. Het carrièresysteem dat in de Dienst heerste en de corpsgeest 
zag Van Boetzelaer als stimuli om de ontberingen van het bedrijf vol te 
houden. Stikkers' systeem zou dit ondermijnen.33

De werkelijke democratisering van de Buitenlandse Dienst zou nog vele 
jaren in beslag nemen. Pas toen Stikker zelf in de kabinetten Drees-I en -II 
minister van Buitenlandse Zaken werd en hij zijn ideeën over de recrute
ring van de BD kon doorvoeren, werd er op dit gebied enige vooruitgang 
geboekt die gelijk opging met de grondige reorganisatie die Boon als secreta- 
ris-generaal op het departement wist door te voeren. Toen Stikker na zijn 
ministerschap ambassadeur in Londen werd, was daarmee iemand benoemd 
die in het maatschappelijk leven van Nederland een opmerkelijke plaats 
had bekleed - men denke aan zijn werk voor de Stichting van de Arbeid - en 
in zijn functie als directeur van een internationaal bierconcern in aanraking 
was gekomen met het buitenland, waarmee Stikker zelf had voldaan aan de 
door hem ontwikkelde en hiervoor genoemde criteria. Als ambassadeur zou 
Stikker overigens bemerken dat het oude criterium - eigen vermogen - voor 
deze post zijn geldigheid niet had verloren.34

AANTEKENINGEN:

^Het zogeheten pakkettenrapport van de commissie-Vorrink verscheen eind 1947 en was 
nogal negatief over de inspanningen van de Nederlandse regering, de officiële vertegen
woordigers van deze regering en het Nederlandse Rode Kruis (zowel de Nederlandse als de 
Londense vestiging) bij de verzorging met pakketten levensmiddelen en goederen van Ne
derlandse krijgsgevangenen, politieke gevangenen en gedeporteerde Joodse landgenoten. 
Zie KHA 1947, pp.7391-7392. Het oordeel in deel VI van de Parlementaire Enquête Commis
sie is al milder. Tenslotte heeft L. de Jong in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, dl. 8, Gevangenen en gedeporteerden, tweede helft, wet. ed., 's  Gravenhage 
1978, hfdst.9, Hulp van buiten, pp. 895-977, de balans opgemaakt. Het probleem was dat de 
Londense vestiging van het Nederlandse Rode Kruis (The London committee of the Neth. 
Red Cross Society) niet erkend werd door de Duitsers, derhalve werden pakketten verzon
den door de Rode Kruisorganisaties van Engeland, Amerika en Argentinië, betaald door 
Londen. Daardoor ontstonden al geruchten dat Nederland te weinig deed. Vervolgens had 
men de indruk dat de Denen en de Noren meer deden, maar dat hield verband met de 
Zweedse hulp. Wel moet volgens De Jong worden erkend dat de Belgen in Londen - die

310



Par. I. Inleiding: BuZa en de binnen- en buitenlandse verhoudingen...

voor dezelfde handicaps stonden als de Nederlanders bij de verzending van pakketten - 
meer initiatief hebben getoond. Het Nederlandse Rode Kruis in Londen heeft met name te 
laat ingezien dat Nederlandse gevangenen vooral op het gebied van kleding veel gebrek 
hadden. Derhalve is te laat besteld en te laat verzonden. Het Rode Kruis in Nederland zelf 
zou volgens De Jong genoeg hebben gedaan. Van belang voor het tijdvak-Beel is dat kort na 
de oorlog veel negatieve geruchten gingen over het optreden van sommige Nedrlandse in
stanties in Londen gedurende de oorlog. Uiteindelijk zou dat er toe leiden om de hele Lon
dense zaak maar te gaan uitzoeken: de parlementaire enquête (zie hfdst.XVI). De mededeling 
omtrent Koningin Wilhelmina is mij verstrekt door de specialist inzake de Nederlandse 
buitenlandse betrekkingen in het recente verleden, prof.dr.A.E.Kersten van de Rijks-Uni- 
versiteit te Leiden, bij gelegenheid van diens commentaar op mijn ontwerp-tekst voor dit 
hoofdstuk in augustus 1986. Voor zijn inspanningen bij de afwerking van dit hoofdstuk zeg 
ik hem hierbij gaarne dank.

2 Mem. v. Antw., Rijksbegroting voor 1947, hfdst.III, Buitenlandse Dienst, HTK 1946-1947 
Bijlagen A. Over H .PJ.van Ketwich Verschuur, zie L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den in de Tweede Wereldoorlog, dl. 6, juli '42 - mei '43, eerste helft, wet. ed., 's Gravenhage 
1975, pp.109-110.

3 Zie de berichtgeving in KHA dec. 1947, p.7407; ook L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder
landen in de Tweede Wereldoorlog, dl. 9, Londen, eerste helft, wet. ed., 's Gravenhage 1979, 
hfdst. 7, Hulp aan Engelandvaarders en Joodse vluchtelingen, gaat in op het vraagstuk van 
de hulpverlening aan vluchtelingen, waarbij ook het optreden van Van Harinxma aan de 
orde komt.

4 Zie TK 18 en 20 nov. 1947, Serrarens, p. 362 I; Schmal, p. 364; Van der Goes, p. 371 II en 
Bierema, p. 431 I. Aanvankelijk standpunt minister: idem, p. 137 I. Min., TK 20 nov. 1947, p. 
446 II en 447 I.

^ MR 8 dec. 1947, pt. 4 d.

6 Van Harinxma zou 1596 mensen uit Frankrijk "naar buiten" hebben geholpen. Zie voor 
het oordeel van De Jong, Het Koninkrijk enz., dl. 9 I, pp. 557-558, over de houding van Van 
Harinxma in de kwestie van de vluchtelingenhulp. Ook: KHA  dec. 1947, p.7407. Naar het 
oordeel van Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap, pp.191-192, had de regering in 
Londen nagelaten duidelijke verantwoordelijkheid vast te leggen over de bevoegdheid van 
Van Harinxma tegenover de vertegenwoordigingen van Nederland in Spanje en Portugal. 
De enorme last voor de diplomatieke vertegenwoordigingen door de administratie van de 
vluchtelingen (verblijfsvergunningen, visa) had beter overgenomen kunnen worden door 
speciale krachten, verbonden aan Van Harinxma 's functie. Het onvoldoende functioneren 
van de diplomatieke vertegenwoordigingen in deze vluchtelingenzaak sloeg nu terug op de 
faam van de gehele diplomatieke dienst.

7 MR 15 dec. 1947, p.4. Drees ging er vanuit dat er niets bewezen was en dat derhalve ontslag 
van Van Harinxma onmogclijk was. Zie ook KHA mei 1948, p.7608 A.

8 Zie KHA p.7791 A, okt. 1948 en idem, p. 8106, mei 1949; p.8906 C, aug. 1950., alsook de brie
ven van minister Stikker (Buitenlandse Zaken, kabinet-Drees I) aan de Tweede Kamer, 
waarin hij de conclusies van de commissie-Cleveringa over de diplomatieke en consulaire 
ambtenaren in oorlogstijd in de betrokken landen overneemt en aankondigt hetgeen hij zal 
nalaten of doen: brief van 18 okt. 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr.1923 (m.b.t. Zwitserland) 
en van 7 mei 1949, HTK 1948-1949 Bijl. A, hfdst.III, Rijksbegroting 1949, stuknr. 38 (Spanje- 
Portugal), alsook van 1 aug. 1950, HTK 1949-1950 Bijl.A, hfdst.III, Rijksbegroting 1950, stuknr. 
47 (Frankrijk). Het rapport over Van Harinxma alsook de andere rapporten van de commis-
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sie-Cleveringa zijn slechts tijdelijk gedeponeerd geweest bij de griffies van de Kamers, ter 
ver trouwelijke kennisneming van de leden van de Kamers. Daarna zijn de stukken weer 
ingenomen en in de archieven van Buitenlandse Zaken opgeslagen. Deze stukken zijn, 
vanwege het persoonlijk karakter van een deel van de inhoud van deze rapporten, niet 
voor de parlementaire geschiedschrijving vrijgegeven. Er is derhalve volstaan met de sa
menvattingen zoals die verschenen zijn in de kranten en afgedrukt in K H A . Volgens 
Kersten in diens Buitenlandse Zaken in ballingschap, pp. 188-191, heeft het slecht functione
ren van het gezantschap in Lissabon, juist ook in de vluchtelingenzaak, geleid tot het ver
vangen van de gezant aldaar, J.G. Sillem, in 1941. Sillem werd gewongen disponibiliteit te 
vragen. Een na-oorlogse commissie van onderzoek (1947) bestaande uit de oud-G.G.'s van 
N ederlands-Indië, mr.J.P. graaf van Limburg Stirum en jhr.m r.A.C.D. de Graeff, en 
prof.jhr.mr.W.J.M. van Eysinga, door Nederland aangewezen lid van het Permanente Hof 
van Arbitrage, heeft een onderzoek ingesteld naar de gedragingen van Sillem die tot diens 
vervanging hadden geleid, naar aanleiding van diens beklag over zijn behandeling. Evenzo 
was aan de orde het gedrag van de gezant in Zweden, mr.J.E.H. baron van Nagell, die wegens 
zijn wankelmoedige houding en naar aanleiding van een weinig gelukkige uitlating op 31 
augustus 1940 precies als Sillem gedwongen was geweest disponibiliteit te vragen. De com
missie bevestigde de juistheid van de genomen beslissingen inzake Sillem en Van Nagell. 
Over deze commissie-Van Limburg Stirum: Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap, 
pp. 434-435, aantek.117. Kersten komt in genoemde studie, pp. 185-188, met betrekking tot de 
Nederlandse vertegenwoordiging in Spanje tot de conclusie dat de gezant grote kundigheid 
werd toegeschreven het gezantschap onder de oorlog overeind te hebben gehouden. De 
administratieve tekortkoming van Van Panhuys betrof de financiële administratie van het 
gezantschap en het consulaat-generaal, waar hij onvoldoende controle had uitgeoefend. Wél 
had Van Panhuys de vluchtelingenzaken zoveel mogclijk buiten de gezant om weten af te 
handelen, zodat mogelijke lekken over de achtergrond van de vluchtelingen konden wor
den vermeden. Voor de ontwikkeling van de betrekkingen met Frankrijk en de rol van 
Sevenster: Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap, pp. 178-185; specifiek: A.F.Manning, 
De Nederlandse regering in Londen en de "Vrije Fransen", in: BMGN 92 (1977), pp. 438-450. 
Met ingang van 5 september 1940 waren de diplomatieke betrekkingen onder Duitse druk 
door Vichy-Frankrijk met Nederland verbroken; de gezant, jhr.dr.J.Loudon, bleef op ver
zoek van de Vichy-regering in Frankrijk wonen. De consulaten werden op 22 november 
1940 gesloten. De belangen van de Nederlanders in Frankrijk werden vervolgens vanuit de 
consulaten behartigd door Offices Néerlandais, waaraan Sevenster praktisch de leiding gaf. 
Onder Duitse druk moest Vichy-Frankrijk het werk van deze Offices doen overdragen aan 
Zweden. De vluchtelingenzorg kwam vervolgens bij Franse administratiekantoren. Na de 
Duitse inval in Vichy-Frankrijk werden de Nederlandse belangen in Frankrijk vanuit Den 
Haag via Parijs onder Duits toezicht behartigd. Op 28 juli 1944 was Nederland overgegaan tot 
erkenning van de voorlopige Franse regering (van de Vrije Fransen onder De Gaulle), nadat 
tot dan toe met het oog op de houding van de V.S. en Engeland jegens De Gaulle een afstan
delijke houding was bewaard en slechts over en weer vertegenwoordigers (1943) waren uit
gewisseld. Zie over Sevenster speciaal: A.E.Kersten, A.F.Manning, Documenten betreffende 
de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945, 1 juli - 15 december 1942, RGP Grote serie 
nr. 203, 's Gravenhage 1987, p.300.

9 Zie het Voorlopig Verslag en de Mem.v.Antw., Rijksbegroting voor 1947, hfdst.III, HTK 
1946-1947 Bijlagen A, m.b.t. de uitzetting der uitgaven (slot) en de Buitenlandse Dienst, zo
mede de speciale bijlage I bij de Mem.v.Antw., a.w., waarin de onkosten voor de Militaire 
Missie in Berlijn werden gespecificeerd (totaal: 2 miljoen voor 1947). Een kwart van de kos
ten bleek merkwaardigerwijze ondergebracht te zijn onder de post "onvoorzien”. Een kleine
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militaire missie van 31 personen was in Japan voor Nederland werkzaam. De Militaire Mis
sie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland te Berlijn bestond uit een Hoofd der Missie, 
een Politiek Adviseur (gen.maj.F.W.Craandijk) en zes secties, die voor Politieke Zaken (I), 
Economische Zaken (II), Financiële Zaken (III), Restitutie- en Reparatiezaken (IV), Repatrië
ring (V) en Behartiging Belangen Nederlanders (VI), onder resp. Craandijk en kol. 
A.Millenaar, kol. H.van der Vaart, kol.mr.A.Blom, kol.D.M.A.Swart, kol.mr.C.van Rij en 
weer Craandijk-Millenaar. (Stand mei 1946).

Bruins Slot haalde het verleden van Doorman aan - onder de oorlog krijgsgevangen in 
Duitsland (Stanislau), ontsnapt en te voet naar Roemenië gegaan - om aan te tonen van wat 
voor zwaar kaliber Doorman was. Ook zou Doorman in Berlijn een zeer gezien missiehoofd 
zijn geweest en zou Huender daarentegen de minst geziene zijn. Zie de hele discussie: 
Bruins Slot TK 4 dec. 1946, pp.657 II - 658 I; min., TK 6 dec. 1946, p.696 II en Bruins Slot en 
min., idem, p.699.

11 Algra, EK 19 mrt 1947, pp.530 II - 531 I (o.m. werd De Maasbode van 9 mrt 1947 als bron 
gehanteerd); Schneider, EK 20 mrt 1947, p.548 II.

12 KHA febr. 1947, p.7051 C.

13 Zie het antwoord op de vraag van Van der Goes van 19 febr. 1947 of de minister bereid 
was de Kamer mededeling te doen van de genomen of te nemen maatregelen n.a.v. de be
richten over de Nederlandse Militaire Missie in Berlijn. De minister gaf daarop het persbe
richt over de commissie-De Visser door (d.d. 21 febr. 1947). HTK 1946-1947 Aanhangsel, 
vraagnr.67, p.89. Verder: min., EK 20 maart 1947, pp.556 II - 557.

14 Serrarens, TK 18 nov. 1947, p.361 II; Schmal, p. 364 I; Roolvink, p.370 II; Van der Goes, p. 
371 II; min.TK 20 nov. 1947, p.437 II.

15 TK 20 nov. 1947, p.447 I, min.; MR 29 dec. 1947, pt.12, bevestiging.

16 MR 15 mrt 1948, pt. 2 d; MR 12 april 1948, pt. 4 b; MR 19 april 1948, pt.4.

17 Voor de beëindiging van de staat van oorlog met Duitsland, het aanknopen van de di
plomatieke betrekkingen met de Duitse Bondsrepubliek en de status van de Militaire Missie, 
zie Jaarboek van het M inisterie van Buitenlandse Zaken 1950/1951, 's-Gravenhage 1951, 
pp.76-78.

18 Voor de vooroorlogse kritiek: A.A.H.Struycken, Het bestuur der buitenlandsche betrek
kingen, Een staatsrechtelijk en politiek vraagstuk, Arnhem 1948, pp.75-76; blijkens 
P.J.Schmidt, Buitenlandse politiek van Nederland, Leiden 1945, p. 138, in 1945 niet wezenlijk 
ten opzichte van 1918 verbeterd. Voor de RKSP-klacht: Voorlopig Verslag op hfdst. III, 
Rijksbegroting 1938, HTK 1937-1938 Bijlagen A, stuknr. 6, p.12. Zie verder de klachten van 
het VDB-Kamerlid Dresselhuys, HTK 1922-1923, p.968; het Vrijheidsbond-Kamerlid 
Knottenbelt, HTK 1929-1930, p.604; het CHU-Kamerlid Lovink, HTK 1923-1924, p. 1276. Voor 
de klachten over het functioneren van juist de economische afdeling van BuZa en de over
heveling ervan naar Ec. Zaken: Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954, 
uitg. door Joh. de Vries, Utrecht 1970, pp. 241,1037, 1190 en 1291; B. Knapen, De lange weg 
naar Moskou, Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie 1917-1942, Amsterdam-Brussel 1985, 
pp.169-170. Voor deze gegevens kon gebruik worden gemaakt van de doctoraal-bijvakscriptie 
Parlementaire Geschiedenis aan de Kath. Univ. te Nijmegen, van: J.A.M.de Weyer, Buiten 's 
lands zaken. De Tweede Kamer en de Nederlandse buitenlandse vertegenwoordiging in het 
interbellum, 1987.Voor de omschakeling van consulaire en diplomatieke dienst op de geza
menlijke Buitenlandse Dienst, zie A.E.Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap, hfdst.III, 
spec. p.117.
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19 Min., in: Mem.v.Antw., Rijksbegroting voor 1947, hfdst.III, HTK 1946-1947 Bijlagen A nr. 
7, p. 13 I, Uitzetting der Uitgaven, ten antwoord op vragen daaromtrent uit Voorlopig 
Verslag, idem.

20 Min., TK 6 dec. 1946, p.694 II.

2lMem.v.Antw., Rijksbegroting voor 1947, hfdst. III, a.w., p. 13 II.

22 Reeds eind 1946 werd geklaagd over de zeer hoge onkostenvergoedingen voor de posten 
in Moskou, Washington, China en de consulaten in de Verenigde Staten, zie Voorlopig 
Verslag, Rijksbegroting voor 1947, hfdst. III, p.5 I. In het Voorlopig Verslag op de Rijksbegro
ting voor 1948, hfdst. III, werd wederom geklaagd over die kosten en voorgesteld controleurs 
rond te sturen om de financiën van de vestigingen in het buitenland na te gaan. Blijkens 
antwoord van Van Boetzelaer, Mem.v.Antw., idem, p. 19 II, moest men het nut van deze 
controleurs afwegen tegen de kosten van uitzending. Deze balans was in het nadeel van de 
controleurs. Vandaar dat Van der Goes er op terugkwam: TK 18 nov. 1947, p. 371 II; Smeenk, 
TK 20 nov. 1947, p. 432 I.

23 Voor de negatieve beoordeling van de Vaste Commissie voor de Rijksuitgavcn over de 
financiële administratie op verschillende gezantschappen en consulaten, op basis van de 
halfjaarlijkse verslagen van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, zie het 
Verslag der Commissie over het werk van deze Rekenkamer, over de periode 1 juli 1941 - 31 
december 1944, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 164, p. 5 II.

24 Het financieel beheer werd gevoerd op basis van art. 26 van de Comptabiliteitswet met 
inachtneming van de voorschriften, door de minister van Financiën, na overleg met de mi
nister van Buitenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer, gegeven. Min., TK 20 nov. 
1947, p. 4381.

2^ Indiening door Van der Goes van motie, TK 20 nov. 1946, pp.444 II - 445 I; Bierema, idem, 
p. 446 II; min., idem, p.446 II, stemming over motie, TK 21 nov. 1947, p. 449 II. Zie voor de af
wikkeling: Memories van Antwoord, Rijksbegrotingen voor 1949 en 1950, hfdst.III, Buiten
landse Dienst. Zie verder het Verslag der Algemene Rekenkamer betreffende hare werk
zaamheden over 2948, d.d. 9 sept. 1949 ingezonden, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1351.2, par. 8, 
pp.20-21. Als hier gesproken wordt van de Dienst, is bedoeld de Buitenlandse Dienst (BD), 
zoals samengevoegd functionerend m.i.v. 1 jan. 1946 (KB 21 dec. 1945).

2 ^ Zie het zeer uitvoerige urgentieprogram van de KVP, hfdst. VII, art. 12, (slotartikel), en 
het op een na laatste artikel van het urgentieprogram van de PvdA, te vinden in: F.K. van 
Iterson, Parlement en kiezer 2947-1948, 's-Gravenhage 1947, resp. p.107 en p. 114.

2^ Voorlopig Verslag, Rijksbegroting voor 1947, hfdst. III, Buitenlandse Dienst, p. 10 I. 
Vermoedelijk een deel van de KVP-fractie, gelet op de latere bewoordingen van Kamerlid 
Serrarens (KVP).

2® Serrarens, TK 4 dec. 1946, p. 656 I.

2^ Van der Goes, a.w., p. 622 I; Schmal, idem, p. 673; Bruins Slot, TK 18 nov. 1947, p.363 I; De 
Groot, TK 20 nov. 1947, p.435.

Memorie van Antwoord, Rijksbegroting 1947, hfdst. III, Buitenlandse Dienst, a.w., p. 23 I; 
citaten uit TK, 6 dec. 1946, p. 694 II.

31 Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1947, hfdst. III, B.D., a.w., p. 23 I.

32 Zie hiervoor nader: Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. III, B.D., a.w., pp. 16 II - 17; 
KHA jan. 1947, p. 7025 B. Vermeld dient te worden het rapport van de Commissie vanwege 
het Comité voor Actieve Democratie over de Democratisering van de Buitenlandse Dienst,
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welke een uitbreiding van de B.D. en een vergroting van de uitgaven voor deze Dienst be
pleitte, dat door Van Boetzelaer welwillend werd genoemd, zie TK 20 nov. 1947, p. 436.

33 Zie Reijers EK 19 febr. 1948, p. 159 II; Kerstens, pp.158-159; Stikker, pp. 167 II -1 6 8  I; min., 
EK 24 febr. 1948, pp. 188-189.

34 Stikker, Memoires, p. 219.
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3. De internationale situatie

Voor een goed begrip van de ontwikkelingen van het Nederlandse bui
tenlands beleid, zoals dat in de Staten-Generaal ten tijde van het minis
terschap van Van Boetzelaer aan de orde is gekomen, bevat deze subpara
graaf een uiteenzetting van de ontwikkelingen in de Oost-West-betrekkin- 
gen en de Duitse kwestie over de periode 1945-1947. De ontwikkelingen in
1948 op de genoemde terreinen zijn in de tekst van par. II en III opgenomen, 
ter inleiding op de belangrijke doorbraken in het Nederlandse buitenlands 
beleid: het Verdrag van Brussel en de Zeslandenconferentie over Duitsland. 
De stand van zaken met betrekking tot de Europese gedachte is onderge
bracht in par. II. b.

«. Van "one world" naar de Oost-West tegenstelling
Zoals al in deel I van de parlementaire geschiedenis van Nederland na

1945 is aangegeven heeft de overwinning van de geallieerden op de As-lan- 
den en Japan in 1945 geleid tot een aanzienlijke verandering van de wereld
kaart. Zo was de Sovjet-Unie tot in het hart van Europa opgerukt en kon zij 
nieuwe verhoudingen dicteren in een aantal Oost-Europese landen. Tegelijk 
begon de USSR zich als Euro-Aziatische mogendheid te ontplooien door in 
Zuid-Europa en in het Midden-Oosten te trachten van haar overwicht ge
bruik te maken en voor haar gunstige wendingen tot stand te brengen 
(Turkije, Iran). In Duitsland deelde de Sovjet-Unie de macht met drie an
dere Grote Mogendheden - deze vier waren ook permanente leden van de 
Veiligheidsraad van de V.N. -, waarvan er echter slechts één, de Verenigde 
Staten van Amerika, in staat was de USSR partij te geven. Engeland was 
totaal verarmd uit de oorlog gekomen en zou alle energie moeten besteden 
aan de verhoging van het welvaartspeil, het bestuur en de dekolonisatie 
van het rijk overzee en tenslotte het kostbare beheer van de bezettingszone 
in Duitsland. De Labour-regering onder Attlee, sedert juli 1945 in het zadel, 
stond voor een gigantische opgave, waarbij het land zou zijn bezweken als 
de V.S. niet waren bijgesprongen. Na veel strijd in het Congres verleenden 
de V.S. in juli 1946 een lening van 3.75 miljard dollar aan Engeland met de 
verplichting tot het convertibel maken van het pond sterling. Toen op 15 
juli 1947 aan deze voorwaarde werd voldaan volgde een vlucht uit het pond 
in de dollar, zodat op 21 augustus 1947 de convertibliteit werd opgegeven. De 
Amerikaanse steun aan het samenwerkingsverband met de Amerikaanse 
en Britse zone in Duitsland (Bizóne) en het overnemen van de Britse be
trokkenheid in Griekenland en Turkije (Trumandoctrine) hebben, samen 
met de hulp vanuit het Gemenebest (Canada, 1.2 miljard dollar) de finan
ciële lasten van Engeland wat verlicht; de Marshall-hulp in 1948 moest ook 
dit land over het dode punt heen helpen.

Frankrijk was vooral op aandringen van Engeland, met het oog op de 
versterking van de positie van Frankrijk op het continent, in het bestuur 
van Duitsland betrokken als "vierde grote mogendheid", hoewel de militai
re en economische status van Frankrijk deze term bepaald niet dekte. Ook
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dit land moest door de V.S. worden behoed voor een totale ineenstorting. 
Op 15 juli 1946 kreeg Frankrijk van de V.S. een lening van 650 miljoen dol
lar, alsook 720 miljoen dollar voor de aankoop van overtollige militaire 
uitrusting uit de V.S.. In het najaar 1947 moest dit land met "Interim-aid" - 
nog vóór de inwerkingtreding van de Marshall-hulp - gesteund worden. In
tern was het land weinig stabiel: tussen november 1945 en september 1948 
versleet het land 8 kabinetten, waarin tot mei 1947 de communisten - met 
uitzondering van het slechts één maand fungerende kabinet-Blum (decem
ber 1946) - vertegenwoordigd waren. Bij de verkiezingen van november 
1946 hadden de communisten ruim 28% van de stemmen verworven. Het 
"pacificeren” van sommige, door tijdelijk niet-Frans bewind, oproerig ge
worden overzeese gebieden vergde veel middelen en militaire mankracht. 
De ineenstorting van Japan had overigens niet alleen gevolgen voor over
zeese gebieden van westerse landen, maar had ook het signaal voor de eind
strijd in de burgeroorlog in China, het vijfde permanente lid van de Veilig
heidsraad, betekend. Het kwam er derhalve op neer dat slechts twee mo
gendheden, de V.S. en de Sovjet-Unie, voorlopig het wereldtoneel gingen 
bepalen. De Sovjet-Unie was echter zwaar verwoest door de Duitse bezetter 
en uitgemergeld door de harde strijd en moest derhalve in de schaduw staan 
van de V.S., die niet waren verwoest, slechts een geringe prijs - in vergelij
king met de Sovjet-unie - in mensenlevens voor de oorlogvoering hadden 
behoeven te betalen en konden beschikken over het atoom-monopolie.

De verhouding tussen deze twee grote mogendheden heeft het tijdvak
1946-1948 beheerst. Die verhouding was niet erg hartelijk meer. Het gelukte 
slechts gedeeltelijk de geallieerde samenwerking na de nederlaag van Italië, 
Duitsland en Japan overeind te houden voor het afsluiten van vredesver
dragen, zoals die inzake Italië, de As-satellieten en Finland, die op 10 febru
ari 1947 te Parijs werden getekend. Die verdragen bepaalden overigens dat de 
bezettingstroepen in de betrokken landen vóór 1 januari 1948 dienden te 
vertrekken, hetgeen de betrokken Grote Mogendheden - de Sovjet-Unie in 
Midden- en Oost-Europa en de Angelsaksische mogendheden in Italië - 
dwong te zorgen dat voor het verstrijken van de genoemde datum de bezet
te landen in de respectievelijke invloedssferen werden geklonken (bij- 
standsakkoorden tussen de Sovjet-Unie en de verschillende Midden- en 
Oost-Europese landen; westerse steun aan Italië). Inzake Duitsland eindigde 
het betrokken tijdvak met de openlijke confrontatie tussen Oost en West, 
waarmede de zogeheten Koude Oorlog zijn eerste gevaarlijk accent kreeg. 
Tegelijk betekende deze confrontatie in Europa het einde van de illusie een 
wereldgemeenschap met als basis het Atlantic Charter gecreëerd te hebben. 
De Verenigde Naties, zozeer bedoeld om het geallieerd idealisme ook na de 
oorlog te kunnen gebruiken om conflicten tussen de landen op te ruimen, 
verloren zienderogen aan betekenis. De "one-world"-gedachte achter de 
V.N. moest worden verruild voor een bi-polaire, op basis van verschillen in 
ideologie, sociaal-economische systemen en traditie. De V.N. konden nog 
wel een nuttig forum zijn om een zo groot mogelijke eensgezindheid te be-
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reiken over conflicten die buiten de directe belangen van deze twee grote 
mogendheden lagen, zoals inzake Palestina en Indonesië.

Aanvankelijk hebben de V.S. zich onder de (democratische) president 
Truman en diens Secretary of State Byrnes de nodige moeite getroost om via 
overleg en een politiek van geven-en-nemen met de Sovjets tot regelingen 
te komen over aanhangige internationale kwesties, zoals de bestuursvor
men en de toepassing van het Atlantic Charter in de Oost-Europese landen 
en de kwestie-Duitsland. De politiek van Roosevelt om met "Uncle Joe"- 
Stalin hoe dan ook tot akkoorden te komen om de "one-world"-gedachte in 
de vorm van de V.N. gestalte te doen geven werd gedurende enige tijd 
voortgezet. De Amerikaanse V.N.-conceptie sloot zekere invloedssferen niet 
uit, maar wel een verdeling in machtssferen die de binnenlandse ordening 
van de betrokken staten kon beroeren. De Amerikanen hebben dan ook alles 
wat ook maar wees op de aanzet van een blokpolitiek, waarvan zij aanvan
kelijk vooral de Britten als aanstichters zagen, afgewezen. Een verdeling van 
Europa moest dan ook worden voorkomen. Byrnes heeft dan ook getracht 
van de Sovjets concessies te verkrijgen om deze deling te voorkomen door 
het uitzicht op credietverlening, deelname in de kennis van de kernenergie 
en het plan Duitsland gedurende vele jaren - bijvoorbeeld 25 jaar - ontwa
pend te houden aan te bieden. Deze politiek was vrijwel onmiddellijk ge
doemd te mislukken, toen op de conferentie van de drie mogendheden, de 
V.S., de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië, in Moskou in december 1945 - een 
vervolg op de conferentie van Potsdam - bleek dat de Sovjets vasthielden 
aan een overwegende invloed in de door de Sovjets gecontroleerde Oost- 
Europese landen - met uitzondering van Joegoslavië en Tsjechoslowakije - 
en de status-quo inzake de Poolse grenzen en de Sovjet-inlijving van Est
land, Letland en Litauen als vanzelfsprekend beschouwden. De USSR bleek 
slechts bereid in Roemenië en Bulgarije enkele niet-communistische mi
nisters te dulden en de geheel Amerikaanse bezetting in Japen en de tijdelij
ke aanwezigheid van Amerikanen in China te aanvaarden. Amerika had 
geen wezenlijke concessies van de USSR losgekregen. Aangezien Byrnes 
zijn president ook al onvoldoende op de hoogte had gehouden en tegelijk 
uitvoerige persverslagen had laten verschijnen, was daarmede de rol van 
Byrnes en diens politiek zowel in de ogen van Truman als in de ogen van 
een groot deel van de Amerikaanse achterban uitgespeeld. Het in "bi-parti- 
sanship" - steunend op samenwerking van democraten en republikeinen 
(minderheid in Congres tot in 1946) uit de oorlogstijd - opgezette buiten
landse beleid kwam onder heftig vuur te liggen van de republikeinen en 
Truman wist dat de bakens in dit beleid verzet moesten worden. Daarom 
kreeg Byrnes in januari 1946 de wind van voren van Truman, die eiste dat 
van verdere compromissen jegens de Sovjets moest worden afgezien: 'Tm 
tired of babying the Soviets". Byrnes zou de lopende zaken afdoen en 
Truman vroeg de oud-chef staf George Marshall, die op een missie was in 
China, of hij tezijnertijd de functie van Byrnes zou willen overnemen. 
Marshall zei toe.
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De ergernis van Truman school vooral ook in een aantal Sovjet-ma- 
noeuvres eind 1945, welke begin 1946 in het volle daglicht traden. Daar was 
allereerst de kwestie-Perzië. Engeland en de USSR hadden dit land onder de 
oorlog bezet om aansluiting van dit land bij het anti-Comintern-pact onder 
de naar de As-mogendheden neigende Sjah tegen te gaan. Toen na de oorlog 
afspraken moesten worden gemaakt over de terugtrekking van de troepen, 
begon de USSR pogingen aan te wenden om van de militaire aanwezigheid 
nog snel gebruik te maken om dit land onder haar invloedssfeer te brengen, 
onder meer door afscheiding van enkele noordelijke provincies te bevorde
ren. Onder druk van de V.S. en Engeland, die met ingrijpen in de V.N. 
dreigden - de zaak is daar slechts kort besproken - ,  gaf de USSR toe en trok 
zich terug. Vervolgens was er de poging van de USSR om de drang naar het 
Zuiden ruim baan te geven door van Turkije niet alleen geringe gebiedsaf- 
stand te eisen, maar vooral een herziening van het Verdrag van Montreux 
terzake van de controle op de scheepvaart in de Dardanellen door Turkije. 
De Sovjet-Unie vroeg Turkije om gemeenschappelijke beveiliging van de 
zeeëngten. Churchill was aanvankelijk geneigd, tijdens de conferentie van 
Potsam, een herziening van het Verdrag van Montreux te billijken, maar in 
1946 trok Engeland één lijn met de V.S., die een protestnota naar de USSR 
verstuurden en vlooteenheden deden opstomen te bescherming van het 
oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Ook hier gaf de USSR toe. 
Truman was eens te meer er van overtuigd dat de Sovjet-Unie slechts harde 
taal zou verstaan. Hierin werd hij gesterkt door de per telex op 22 februari
1946 vanuit Moskou door de Amerikaanse diplomaat G. Kennan verzonden 
analyse, die als grondslag kan worden gezien van de "containment"- of in- 
dammingspolitiek. Kennan ging uit van een internationale samenspanning 
van de communisten onder leiding van Moskou, waartegen het Westen 
zich met alle middelen te weer moest stellen. Vriendelijkheden van wester
se kant zouden de politiek van Moskou niet kunnen doen veranderen. Deze 
politieke doctrine, die hij later publiceerde in zijn roemruchte artikel in 
Foreign Affairs (juli 1947) onder de titel "The Sources of Soviet Conduct", 
sloeg aan in regeringskringen in de V.S., juist ook omdat men de misluk
king van de "appeasement"-politiek van Engeland (Chamberlain) nog goed 
voor ogen had. De militaire staven zagen hun ongerustheid over de effecten 
van de gigantische demobilisatie bevestigd. Kennan werd naar zijn depar
tement gehaald om het beleid mede te helpen bepalen. Het tij in de V.S. 
keerde. De republikeinse woordvoerder voor buitenlandse betrekkingen, 
senator Vandenberg, drong eind februari 1946 aan op een harde houding je
gens de expansionistisch geachte Sovjet-Unie die openlijk de toepassing van 
het Atlantic Charter, dat zozeer sprak van zelfbeschikking en politieke vrij
heid, bruskeerde. Byrnes kondigde op de valreep nog wel een politiek aan 
van "firmness and patience", maar zijn tijd was voorbij. Churchills rede
voering in Fulton (Missouri) op 5 maart 1946, waarbij hij voor het rode ge
vaar waarschuwde en tussen Oost en West een ijzeren gordijn aanwezig 
achtte, viel dan ook in goede aarde.
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Het meeste wantrouwen bij de Amerikanen boezemde de politiek van de 
Sovjet-Unie ten aanzien van enkele Oost-Europese landen en de kwestie- 
Duitsland in. Aan de andere kant kon de Sovjet-Unie menen met een 
agressieve politiek van de V.S. te worden geconfronteerd, toen de leveran
ties van leen- en pachtgoederen na de overwinning op Duitsland werden 
stop gezet, de onderhandelingen over leningen van de V.S. voor de USSR 
werden getraineerd, het zelfbeschikkingsrecht van de Oost-Europese volke
ren in de V.S. luide werd bepleit zonder enig begrip voor de veiligheidspro
blematiek van de USSR en moeilijkheden waren ontstaan over de bepaling 
van de omvang van de herstelleveranties uit Duitsland ten gunste van de 
USSR. Vandaar dat Stalin begin 1946 aankondigde dat de USSR door eigen 
inspanningen zich moest voorbereiden op alle eventualiteiten en in een in
terview met een westers correspondent de tegenstellingen tussen kapitalis
me en communisme aanscherpte. Inmiddels was de Sovjet-Unie goeddeels 
geslaagd in een eigen "indammings'-politiek in Oost-Europa, welke inhield 
dat de USSR bewerkstelligde dat in Polen, Roemenië, Hongarije en Bulgarije 
alleen Sovjet-gezinde regimes konden worden gevestigd. Oppositie tegen de 
communistische partijen of door communisten beheerste "fronten" werd 
uitgeschakeld, wat onder meer in het Nederlandse parlement tot veront
waardiging bij enkele volksvertegenwoordigers heeft geleid, zo bij Van der 
Goes van Naters die het verdwijnen van niet-communistische politici in 
enkele Oost-Europese landen, zoals de boerenleider Petkov in Bulgarije, sig
naleerde op 11 november 1947, waartegenover het CPN-Kamerlid Wagenaar 
de fusillades van linkse politici in Griekenland en Turkije aan de kaak wist 
te stellen.

De uitgangspunten in Oost-Europa waren bij de capitulatie van de Duit
sers nogal verschillend. Het politieke verleden, strategisch belang en poli- 
tiek-militair optreden onder de oorlog bepaalden de mogelijkheden tegen
over de Sovjet-politiek weerstand te bieden. Een aantal Oost-Europese lan
den had zich geschaard aan de kant van de As-mogendheden, waardoor 
deze landen en de politieke groeperingen die bij het oorlogsoptreden tegen 
de Sovjet-unie zich hadden gecompromitteerd met de nodige "zorg” door de 
Sovjet-Unie werden behandeld. In Polen stonden te grote vitale Sovjet-be- 
langen op het spel om toe te laten dat bepaalde groepen nog steeds gokten op 
westerse steun tegen het daar heersende door de Sovjet-Unie gecontroleerde 
volksfront, dat overigens door Amerika en Engeland in 1945 was erkend. De 
geografische verplaatsing van Polen in westerse richting, waarbij de USSR 
recht zette wat na 1918 in de Pools-Russische oorlog voor de Sovjet-Unie 
verloren was gegaan, en de controle op de bezettingszone in Duitsland, ver
eisten een vaste Sovjet-greep in Polen.

In Joegoslavië en Tsjechoslowakije lagen de kaarten anders. In het eerst
genoemde land hadden de plaatselijke communisten onder aanvoering van 
Tito de macht op de Duitse bezetters én de politieke tegenstanders in eigen 
land veroverd zonder daarbij een beroep te hebben hoeven doen op de Sov- 
jet-Unie, al had de USSR wel hulp geboden bij de bevrijding van het land. 
De zelfstandige opstelling van dit land was in staat om zowel westerse in-
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vloed - de regering in ballingschap in Londen - als later de druk van het 
Sovjet-blok (Cominform 1947) te weerstaan, al was het land voor de demo
cratie in westerse zin en de "free enterprise" verloren. Amerikaanse gehei
me hulp moest de zelfstandigheid van dit land waarborgen. In Tsjechoslo- 
wakije had de burgerlijke regering Benesj in Londen al in 1943, na de sma
delijke München-affaire waarbij dit land door Engeland en Frankrijk was 
geofferd aan de Duitsers terwille van de vrede, een verdrag met de Sovjet- 
Unie gesloten. Deze mogendheid leek bij uitstek geschikt om de bevrijding 
van de Duitsers, de verdrijving van de Sudeten-Duitsers en de zelfstandig
heid van de natie te waarborgen. Vrijwillig zette Benesj een volksfrontrege- 
ring van alle anti-fascistische krachten, de communisten vooraan, op. De 
verhouding met de USSR was zo vriendschappelijk, dat de Sovjettroepen 
het territoir van deze staat verlieten om daar pas in 1968 terug te keren. De 
vrije en slechts door de uitsluiting van een aantal burgerlijke partijen (die 
van collaboratie met de Duitsers waren beschuldigd) beperkte verkiezingen 
van 26 mei 1946 lieten een reële steun voor de communisten zien van 38% 
van de stemmen. De communisten leverden vervolgens de minister-presi- 
dent en de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken, zodat zij het 
land controleerden. Een zekere vorm van onafhankelijkheid tussen Oost en 
West in - zeker bij het handelsverkeer waarin Nederland kort na de oorlog 
een grote rol speelde (wegtransport) - bleef toch mogelijk. Pas in de loop van 
1947, na de aankondiging van de Marshall-hulp, liet de Sovjet-invloed zich 
in dit land gelden door de afwijzing van deze hulp voor dit land te bewerk
stelligen. De greep naar de totale macht door de communisten in februari
1948 was het duidelijkste teken dat de confrontatie tussen Oost en West de 
verdeling van de Europese buit én de geografische afronding van beider in
vloedssferen inhield. De verdeling van Duitsland in twee afzonderlijke sta
ten, het ene westers en het andere "volksdemocratisch" naar Sovjet-snit, in
1949 was hiervan het sluitstuk. Hoewel de staatsgreep in Praag in 1948 niet 
als een verrassing kwam voor die westerse landen, die een confrontatie met 
het Sovjet-blok voor onafwendbaar hielden, heeft deze gebeurtenis een lan
ge echo gekregen doordat intern en extern een aantal landen in West-Euro- 
pa maatregelen tot afweer van het communisme namen. De Benelux
landen, Frankrijk en Engeland sloten zich aaneen in een defensieve West- 
Europese Unie, terwijl Nederland ook intern maatregelen heeft genomen 
om de communisten de pas af te snijden.

Zoals opgemerkt hebben de V.S. aanvankelijk getracht de USSR tot in
schikkelijkheid jegens de westerse verlangens inzake Oost-Europa te bewe
gen door het atoommonopolie en de dollarbuidel in te zetten. Op de confe
rentie van Potsdam in 1945 maakte Truman bekend dat de V.S. over de 
atoombom beschikten. Het gebruik ervan op twee Japanse steden moest niet 
alleen het eind van de strijd met Japan snel bevorderen, zodat de V.S. zon
der bemoeienis van de USSR zich over Japan zouden kunnen ontfermen, 
maar onderstreepte ook de Amerikaanse macht. De USSR toonde zich ech
ter onaangedaan, wel wetend dat de Amerikaanse wensen ten aanzien van 
Oost-Europa geen vitale Amerikaanse belangen waren die zonodig de inzet
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van die macht zouden vorderen. De volgende stap van de Amerikanen was 
om te trachten de USSR te interesseren voor een internationaal beheer van 
kennis en materiaal voor de atoomsplitsing via de Verenigde Naties, zodat 
de USSR kon hopen op deze wijze de vreedzame toepassing van kernener
gie te kunnen bereiken door samenwerking met de V.S. binnen die organen 
van de V.N.. Uiteraard zou ook hierdoor worden bereikt dat de USSR zich 
inschikkelijk zou tonen in internationale kwesties om die samenwerking 
overeind te houden. De V.S. zouden de aanmaak van atoomwapens stop 
zetten en gemaakte exemplaren ontmantelen, zodat de internationale con- 
troleorganen die dit proces moesten gadeslaan ook in andere landen de vol
ledige bevoegdheid zouden krijgen te zorgen dat slechts de vreedzame toe
passing van kernenergie werd nagestreefd. Aldus zou internationale con
trole kunnen voorkomen dat er een atoomrace zou ontstaan tussen de twee 
grote mogendheden, omdat men aan Amerikaanse kant ook wel wist dat 
het atoommonopolie niet zo erg lang bewaard kon worden. Truman hoopte 
afschaffing van het atoomwapen te kunnen verkrijgen, precies als voor gif
gas was bereikt. De Amerikaanse president, de Britse premier Attlee en de 
Canadese regeringsleider Mackenzie King, wier naties betrokken waren ge
weest bij de ontwikkeling van de kernbom (Manhattan-project), kwamen op 
15 november 1945 overeen een atoomcommissie bij de V.N. in het leven te 
roepen om stap voor stap te komen tot controle op de toepassing van de 
kernenergie en op de verwijdering van kernwapens uit de wereld. In Mos
kou (december 1945) toonden de Russen geen al te grote belangstelling voor 
dit onderwerp, maar stemden in met deze V.N.-commissie, die zou rappor
teren aan de Veiligheidsraad. Het Congres was echter nauwelijks gekend in 
deze vrij geimproviseerde opzet en had bezwaren tegen het plan, zolang de 
Sovjet-Unie niet duidelijke stappen zou ondernemen om tot bevredigende 
oplossingen te komen voor Oost-Europa en Duitsland. Het jaar 1946, toch al 
zo cruciaal in het Amerikaanse buitenlandse beleid, gaf dan ook op het punt 
van de atoom-controle een ommezwaai te zien, omdat Truman ook op dit 
punt meer geneigd was te zoeken naar oplossingen die het Congres tevreden 
konden stellen. Bernard M. Baruch werd door Truman belast met de taak 
om een andere formule te vinden voor de internationale atoomenergie
commissie van de V.N.. Baruch voegde aan het oude Amerikaanse plan 
vooral de uitzondering toe van het niet-geldig zijn van het vetorecht in de 
Veiligheidsraad voor de Grote Mogendheden inzake atoomenergiezaken, 
waardoor het plan bij voorbaat voor de USSR weinig aanlokkelijk werd. Het 
oude ontwerp ging er van uit dat de staat, die het vetorecht zou hanteren 
zichzelf daarmede op de beklaagdenbank zou plaatsen als verdacht van het 
aanmaken van atoomwapens. Het Baruch-voorstel, dat ook nog het voorbe
houd inhield dat de V.S. eventueel atoomwapens konden produceren zo
lang geen internationale controle functioneerde, werd in de V.N. gebracht 
op 15 juni 1946. In de zomer van 1946 lieten de V.S. op het eiland Bikini in 
de Stille Oceaan een serie atoombommen ontploffen, in aanwezigheid van 
internationale waarnemers (ook uit Nederland). De Sovjets hebben moge
lijkerwijze gemeend dat deze proefexplosies bedoeld waren om druk op de
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Sovjet-Unie uit te oefenen. In ieder geval heeft Gromyko, die voor de USSR 
in de V.N. zat, het Baruch-plan, dat immers veiligheidsvraagstukken van de 
USSR van een V.N.-meerderheid afhankelijk maakte, verworpen. Hij stelde 
voor het omgekeerde procédé te volgen: eerst de wapens vernietigen, dan 
het controlesysteem vestigen. Op 30 december 1946 werd het V.S.-voorstel 
met 10 tegen 0 stemmen aangenomen in de V.N.-commissie voor Atoom- 
energiezaken, met onthouding voor de USSR en Polen. De Veiligheidsraad 
die daarna de zaak zou moeten bespreken is daar verder in gehinderd door 
het veto van de Sovjet-Unie. Dit betekende dat in de tweede helft van 1946 
werd beslist over de start van de wedloop in atoomwapens, al zou het nog 
tot augustus 1949 duren voordat de Sovjet-Unie een atoomexplosie kon la
ten plaats vinden. Het wederzijds wantrouwen werd door de mislukking 
van een atoomenergieovereenkomst aangescherpt, al zal het tot tevreden
heid zijn geweest van die kringen in de V.S., die aanstuurden op "getting 
tough with Russia". In het Nederlandse parlement is de mislukking van het 
Baruch-plan en andere door een Sovjet-veto getroffen voorstellen in de 
Veiligheidsraad niet ten onrechte gezien als het bewijs van de zwakte van 
de constructie van de V.N..

Een ander middel dat Amerika inzette om de USSR op haar inschikke
lijkheid te toetsen en tot concessies bijvoorbeeld in Oost-Europa te verloken 
was de dollarhulp. Tegen het einde van de oorlog werd er in Amerikaanse 
kringen gediscussieerd of aan de USSR niet een grote som dollars moest 
worden geleend om het land er bovenop te helpen, waarbij verschillende 
motieven een rol speelden. Het Amerikaanse zakenleven was bezorgd over 
de mogelijkheden tot afzet van zijn producten in vredestijd en meende dat 
in een goede zakelijke relatie met de USSR een prachtige markt kon worden 
opengelegd. In politieke kring leek het overwegen van een lening aan de 
USSR een goed middel om van de Sovjets politiek "goed gedrag" te kunnen 
afdwingen, waardoor ook een dergelijke lening binnenlands-politiek in de 
V.S. kon worden verteerd. De poging om via de "lend-lease"-leveranties na 
de overwinning op de vijanden Duitsland en Japan toch hulp aan de USSR 
te blijven geven, werd tijdig onderkend door de republikeinen die vonden 
dat geen dollar "lend-lease" oneigenlijk mocht worden gebruikt. Roosevelt 
zag dan ook dat een lening van bijvoorbeeld 10 miljard dollar aan de USSR 
slechts tegen politieke concessies van Russische zijde kon worden doorge
voerd; zijn minister Morgenthau echter vond dat een dergelijke lening 
zonder politieke voorwaarden moest worden gegeven om elk wantrouwen 
bij de Sovjets weg te nemen en hen via deze dollars te laten werken aan een 
vreedzame toekomst. Truman ging echter onmiddellijk de weg op dat er al
leen dollars voor de USSR zouden komen bij voldoende concessiebereid- 
heid aan de andere kant en deelde zulks ook aan Molotov, de minister van 
Buitenlandse Zaken van de USSR, in de loop van 1945 mede. Wel zorgde 
Truman dat het Congres in meerderheid de Amerikaanse regering toestond 
om via de Export-Import-Bank 1 miljard dollar te doen uitlenen, mogelijk 
voor de USSR of anders voor andere hulpbehoevende landen. De druk van 
de republikeinen deed zich echter steeds meer gevoelen om van de Russen
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de consequente toepassing van het Atlantic Charter in eigen huis en in de 
Oost-Europese landen op te eisen, zodat de Truman-regering steeds meer de 
nadruk moest leggen op de concessies. Deze politiek leidde tot een misluk
king op de conferenties van Londen en Moskou in september en december 
1945. De Russen schenen herstel op eigen kracht, op basis ook van af voer 
van machines, grondstoffen en personeel uit Duitsland, te prefereren boven 
het buigen voor de dollarbuidel. Overigens hadden onder de oorlog Ameri
kaanse zakenlui ook wel betwijfeld of de Amerikaanse leningen voor de 
Russische wederopbouw veel konden betekenen en of de Russen ooit iets 
konden bieden voor de Amerikaanse markt om de aflossing en rentebeta
ling (2,5%) te kunnen garanderen. De nederlaag die Byrnes' politiek leed in 
het najaar 1945 en de ommezwaai die Truman en zijn regering in hun hou
ding tegenover de Sovjet-Unie daarop lieten zien, kwam ook tot uiting in de 
vrij harde eisen die Amerika stelde op 21 februari 1946 bij het definitieve 
plan tot het verlenen van de 1 miljard-dollarlening voor de USSR. Er zou 
een regeling moeten worden gevonden voor de Amerikaanse eigendom
men in Oost-Europa, Amerika zou zeggenschap moeten krijgen in de Oost- 
Europese opbouw, er zouden afspraken moeten worden gemaakt over in
ternationalisatie van een aantal vaarwegen, over de afwikkeling van een 
deel van de "lend-lease"-verplichtingen (het merendeel was overigens se
dert 1942 als schenking geboekt) en voor de afbraak van de handelsbarrières 
(de open-deur-politiek). De onderhandelingen kwamen daarna in het slop. 
De stop op de herstelleveranties uit de Amerikaanse zone in Duitsland (mei 
1946) sloot op deze economische druk op de USSR aan, maar had averechts 
gevolg. In juni 1946 liepen de onderhandelingen over de dollarlening vast: 
de USSR wees de voorwaarden af. Het geld is gebruikt voor de financiële 
hulp aan enkele West-Europese landen zoals Frankrijk.

De Truman-doctrine
Op 5 november 1946 werden er in de V.S. verkiezingen voor het Congres 

gehouden, die een grote overwinning voor de republikeinen inhielden. De 
democratische meerderheid in Senaat en Huis van Afgevaardigden werd af
gelost door een republikeinse. Het succes van de republikeinse campagne, 
die gevoerd was ter beperking van de overheidsuitgaven, betekende dat de 
democratische president Truman zich verplicht zag om zijn plannen tot fi
nanciële steun aan een aantal landen in Europa, zoals Engeland en Frank
rijk, onder een andere noemer te brengen: financiële hulp zonder meer ter 
dekking van de tekorten in deze Europese landen zou zeker niet geaccep
teerd worden. Daarom speelde Truman en zijn administratie in op de be
staande anti-communistische gevoelens, waardoor steunmaatregelen voor 
Engeland al succes vol door het Congres konden worden geloodst. De vraag 
was echter hoe hulp aan minder aan Amerika verknochte landen als Tur
kije of Griekenland kon worden verkocht aan het Congres. Engeland had 
namelijk op 21 februari 1947 kortweg aangekondigd dat het land geen ver
dere militaire en economische steun kon verlenen aan deze twee Europese 
flanklanden, waar het steun verleende ter afwering van het communisme
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en ter voorkoming van Sovjet-penetratie via deze twee landen in het stra
tegisch belangrijke (olie) Midden-Oosten. In Griekenland had Engeland ac
tief met eigen troepen in de burgeroorlog tussen rechts en links, ten gunste 
van rechts, ingegrepen, waarbij het opmerkelijk was dat de Sovjet-Unie zich 
onthield van steun aan de communistisch georiënteerde opstandelingen, 
mogelijk een gevolg van de verdeling in invloedssferen die Churchill en 
Stalin onder de oorlog in Moskou in oktober 1944 overeen waren gekomen. 
Gegeven de heroriëntatie van de Amerikaanse buitenlandse politiek in 1946 
in de lijn van de indamming van het communistische gevaar, leek het lo
gisch dat Truman aankondigde deze steun van Engeland over te nemen on
der de vlag van het anti-communisme.

Op 12 maart 1947 kondigde Truman in het Congres de befaamd geworden 
Truman-doctrine af, zoals zijn plan voor het buitenlands beleid van de V.S. 
al spoedig bekend werd. Truman zei Amerikaanse steun toe voor alle vrije 
volken, die intern of extern bedreigd werden. Volgens de president ging het 
om de keuze tussen vrijheid en onderdrukking. Overleg met republikeinse 
toplieden uit het Congres door de onderminister van Buitenlandse Zaken, 
Acheson, had uitgewezen dat deze argumentatie zeker zou aanslaan om het 
Congres te doen bewilligen in Amerikaanse steun voor Griekenland, Tur
kije en andere landen. De Truman-doctrine gaf een andere basis aan het en
gagement van de Amerikaanse buitenlandse politiek: het "one-world"-con- 
cept van de V.N. vervaagde ten gunste van een bi-polair concept: vrijheid of 
onderdrukking. Truman was daarover duidelijk: de Amerikaanse regering 
had overwogen de V.N. in deze kwestie in te schakelen. "But the situation is 
an urgent one requiring immediate action, and the United Nations and its 
related organizations are not in a position to extend help of the kind that is 
required." Op deze breuk met de gedachte van collectieve veiligheid moest 
onder druk van groeperingen binnen en buiten het Congres worden terug
gekomen. Het leek immers niet verstandig de beginselen van de V.N., 
waarop de V.S. zo hadden gehamerd en waarvan de toepassing in Oost- 
Europa met zoveel klem was verlangd, zo prijs te geven. In de preambule op 
en in de tekst van de wet op de hulpverlening ter uitvoering van de 
Truman-doctrtine werd nadrukkelijk gerefereerd aan de V.N., zij het in de 
zin zoals hiervoor door Truman beschreven. Ook in het hieronder te noe
men vervolg op de Truman-doctrine, het Marshall-hulpprogram, werd de 
verwijzing naar de realisering van de beginselen van het Handvest van de 
V.N. nadrukkelijk opgenomen.

De hulp per land, zoals voorzien in de Truman-doctrine en bij afzonder
lijke wetgeving voor andere landen (Post-UNRRA-aid voor een land als 
Italië, zie hoofdstuk IV, par. 3.a), zou onvoldoende zijn om de vrije landen 
in Europa op eigen benen te doen staan, tenzij een plan voor geheel Europa, 
met inschakeling van het verslagen Duitsland, zou worden ontworpen. Een 
dergelijk plan, dat later op 5 juni 1947 door Marshall is gelanceerd, zou ech
ter vanwege dat accent op het Duitse herstel zwaarwegende consequenties 
voor de politieke verhoudingen in Europa hebben. Waar het op neer kwam 
was dat de Amerikaanse belastingbetaler al een zware last droeg in het af-
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dekken van de tekorten op de verzorging van de Amerikaanse bezettings
zone in Duitsland en - sedert 1 januari 1947 - ook van de Engelse zone in 
Duitsland. De Engelsen waren met de Amerikanen overeengekomen dat de 
V.S. het leeuwedeel van de tekorten van de (economische) Bizóne zouden 
betalen. Sedert de aangegeven datum was de Bizöne derhalve in hoofdzaak 
dollargebied geworden. Het paste in de visie van de Amerikaanse republi
keinen op de uitgavenlasten van de staat om te zorgen dat de Duitsers ten 
spoedigste in hun eigen onderhoud konden voorzien. Dit betekende onver
mijdelijk dat de Duitsers hun industriële potentieel moesten kunnen uit
breiden, waartegen Frankrijk echter weer grote bezwaren had. De Franse ob
sessie met het Duitse probleem, die zoals verderop zal worden aangegeven 
had geleid tot een bijzondere opstelling tussen de Grote Vier, en de Franse 
bezorgdheid over de toekomst van de eigen industrie bij een herstel van 
Duitsland waren groot. De Amerikanen begrepen dat het Franse veto tegen 
maatregelen om de Duitsers weer een plaats te geven in Europa op voor
zichtige wijze overwonnen moest worden, omdat anders de sterke commu
nistische partij in Frankrijk de anti-Duitse palm zou pakken met alle gevol
gen van dien voor het - politiek en economisch - labiele land. Voor de V.S. 
gold daarbij dat Frankrijk ook gezien werd als de bron van de verlichte 
denkbeelden, waarop de Amerikaanse constitutie was gegrondvest. In deze 
houding tegenover Frankrijk werden de V.S. bijgevallen door Engeland, dat 
Frankrijk wilde ontzien teneinde het aan westerse zijde te houden als gen
darme in Europa en Engeland te behoeden voor taken op het continent. Met 
fluwelen handschoen moesten de Amerikanen daarom zorgen dat Frank
rijk tevreden werd gesteld inzake Duitsland - veiligheid, controle - en daar
naast toch de lasten van het beheer van de Duitse bezettingszones werden 
verminderd, alsook geheel Europa van verdere ellende en dus van mo
gelijke communistische agitatie kon worden bewaard. Het plan-Marshall, 
waarop in dit boek elders zal worden ingegaan, heeft op handige wijze al 
deze wensen bijeengebracht in een herstelplan, zodat Frankrijk voor zijn 
herstel niet meer aangewezen was op aftapping van de productie uit Duits
land, zich tevreden kon tonen met de inschakeling van West-Duitsland - de 
drie zones - in het samenwerkingsverband dat de Marshall-gelden moest 
verdelen en tenslotte met een vorm van controle op het Roergebied (Zes
landenconferentie, 1948). Vervolgens werden door het Marshall-plan de ge
teisterde West-Europese landen in staat gesteld via de Amerikaanse dollars 
de onderlinge barrières op handelspolitiek gebied te overwinnen en de in
dustrie van de noodzakelijke machines en grondstoffen te voorzien. Europa 
kon weer gaan draaien, waarin als belangrijkste smidse toch weer Duitsland
- zij het het westelijke deel - werd gezien. Dat Truman-doctrine en Marshall
hulp - door de Sovjet-Unie en de door haar gecontroleerde landen afgewe
zen - een belasting vormden voor de verdere onderhandelingen over het 
Duitse vraagstuk spreekt voor zich. De mislukking daarvan eind 1947 en de 
wederzijdse afronding van de invloedssferen waren te voorzien.1
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b. De Duitse kwestie
Na de nederlaag van Nazi-Duitsland lag er dank zij de conferenties van 

Jalta en Potsdam alleen een plan tot verdeling van de Duitse staat binnen 
provisorische grenzen - bij een vredesverdrag zouden die definitief moeten 
worden bepaald, al stond voor de Sovjet-Unie de Oder-Neisze-grens niet 
meer ter discussie - op tafel, zomede een serie afspraken over de ontwape
ning van Duitsland, de denazificatie, de herstelbetalingen (niet in absolute 
cijfers, maar slechts in percentages wat de USSR uit de overige zones kreeg) 
en de economische eenheid van Duitsland. Wat er met Duitsland op lange 
termijn moest gebeuren, hoe de Duitse staat zou herrijzen en met welke 
servituten was open gebleven. In Potsdam was wel vastgelegd dat er sprake 
kon zijn van de wederopbouw van het politieke leven in Duitsland op 
democratische grondslag met inschakeling van democratische partijen, van 
decentralisatie van de politieke structuur, bevordering van locaal zelfbe
stuur. De vrijheid van meningsuiting, pers en religie zouden moeten wor
den gewaarborgd. Voorlopig zou een centrale Duitse regering niet in het le
ven worden geroepen. Wél zouden staatssecretariaten voor geheel Duits
land voor de verzorging van enkele technische gebieden (verkeer, post) 
worden ingesteld, functionerend onder de Geallieerde Controle Raad, dat 
het hoogste gezag zou uitoefenen, besluiten bij eenstemmigheid zou moe
ten nemen en waarvan het voorzitterschap per maand zou wisselen (zetel: 
Berlijn). Deze Raad zou ook richtlijnen moeten aangeven voor de Duitse 
productie (niveau, sectoren) en voor de controle hierop.

Het is de aanpak van de economische problemen van Duitsland geweest, 
waarop de viermogendheden-samenwerking stuk zou lopen. Voor de Sov
jets stonden de herstelbetalingen voorop ten nadele van de verzorging van 
de andere zónes met goederen (voornamelijk voedingsmiddelen) uit de 
Sovjet-zöne. De Amerikanen daarentegen waren onder geen beding bereid 
indirect de herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie te betalen door de noodza
kelijke importen van hun zone van Duitsland - vanaf 1 januari 1947 ten 
dele ook van de Britse zóne - te financieren. Dit zou een herhaling van de 
Amerikaanse hulp uit de jaren twintig aan Duitsland - dat toen gebukt ging 
onder de achteraf als heilloos beoordeelde bepalingen over herstelbetalingen 
uit het Verdrag van Versailles (1919) na de Eerste Wereldoorlog - hebben be
tekend. In de visie van de V.S. moesten de Duitsers in staat worden gesteld 
hun hoogst noodzakelijke importen uit eigen prestaties - dus export - op 
basis van een afgewogen productieplan voor geheel Duitsland te betalen. De 
kwestie van de herstelbetalingen zou pas, na het oplossen van de eigen ver
zorging, aan de orde kunnen komen. In deze Amerikaanse visie kwam ech
ter de bepaling van Potsdam over de industriële ontwapening in het geding 
alsook de richtlijn dat Duitsland bovenal de landbouw zou ontwikkelen en 
de fabricage van verbruiksgoederen zou bevorderen. Zolang de leveranties 
uit de lopende productie - waarvan het zwaartepunt bij traditie in de wes
terse zónes lag - niet aan de orde waren, waren de Grote Vier voor hun her
stelbetalingen allereerst aangewezen op het afromen van de door de beëin
diging van de oorlog overbodig geworden of als zodanig vanwege de toege-
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wezen productiecapaciteit aangewezen installaties uit de eigen zones - Polen 
was aangewezen op de Sovjet-zöne -, waarnaast de Sovjet-Unie 25% van de 
overtollige industrieën uit de westelijke zones zou krijgen, waarvan 15% 
tegen contraprestaties in grondstoffen en voedsel (uit de Sovjet-zöne en de 
voormalige Duitse gebieden die in andere handen waren overgedragen). De 
Sovjets, die de zwaarste lasten voor de oorlogvoering hadden gedragen, 
hebben op de conferenties over Duitsland kort na de oorlog met hardnek
kigheid vastgehouden aan de eis van 10 miljard dollar aan herstelbetalingen 
uit de lopende productie van Duitsland in 20 jaar te voldoen, zoals die voor 
het eerst in Jalta was gelanceerd. In het kader van deze eis en terwille van de 
uitschakeling van het Duitse gevaar was het te begrijpen dat de Sovjets op 
de conferentie van Potsdam het voorstel voor een viermogendhedencon- 
trole op het Roergebied - zoals in Berlijn - deden. Doch de herstelbetalingseis 
noch de Roercontrole naar Sovjet-model vielen in het Westen in goede 
aarde. De Sovjets waren niet bereid aan te geven hetgeen al uit hun zone 
was weggehaald noch werden de tegenprestaties in voldoende omvang ge
leverd. Gelet op de meedogenloze afbraak van industriële installaties die de 
Sovjet-Unie naar men wist in de oostelijke zone doorvoerde en de politiek- 
economische gelijkschakeling die daar plaats vond was de Roercontrole 
voor de V.S. en Engeland, dat de volkrijkste, meest verwoeste en armste 
zóne met het Roergebied als kern had te verzorgen, niet acceptabel. Alleen 
Frankrijk, dat niet had deelgenomen aan het overleg in Potsdam, heeft aan 
westerse zijde lange tijd het Sovjet-voorstel voor de Roercontrole gesteund.

Frankrijk heeft in augustus 1945, na Potsdam en aan de vooravond van 
de eerste conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Grote Vier over Duitsland, een zienswijze op het Duitse probleem vanuit de 
Franse veiligheidsobsessie ontvouwd die bij voorbaat de Controleraad vleu
gellam maakte. Het land wilde van geen Duitse eenheid weten, in welke 
vorm dan ook. Er mochten geen interzonale politieke partijen en vakorga
nisaties komen. In aansluiting op het Franse streven na de Eerste Wereld
oorlog verlangde Frankrijk dat het Rijnland moest worden afgesplitst en 
een gedemilitariseerd, internationaal gecontroleerd en zelfstandig land - 
buiten de rest van Duitsland - moest vormen. Het Roergebied moest onder 
internationale controle worden geplaatst. Het Saargebied diende eveneens 
apart te worden behandeld en economisch aan Frankrijk te worden verbon
den. Hoewel de Amerikanen en de Britten enig begrip hadden voor de apar
te behandeling van het Saargebied - onderdeel van de Franse zone, waar
door de Fransen een de facto aanhechting konden doordrukken - , waren zij 
aarzelend inzake de internationale controle op het Roergebied (dat zou Sov- 
jet-invloed aldaar hebben betekend) en sedert Jalta mét de Sovjet-Unie wars 
van elke poging Duitsland op te delen. De Sovjet-Unie was slechts mede
stander van Frankrijk inzake de Roercontrole; inzake de eenheid van 
Duitsland hielden de Sovjets de herstelbetalingen in het oog, die alleen door 
een centrale regering af doende leken te kunnen worden geregeld. De V.S. en 
Engeland waren ervan overtuigd dat de opdeling van Duitsland gigantische 
problemen voor Duitsland zelf - politiek, economisch - en voor Europa zou
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betekenen. Daarop heeft Frankrijk in de Controleraad zijn veto uitgespro
ken tegen elke poging centrale instellingen in Duitsland in het leven te roe
pen. Initiatieven van de V.S. in de periode 1945-begin 1946 om dan maar in
stellingen voor drie zones - zonder de Franse - te beginnen werden evenwel 
door Engeland, dat Frankrijk wilde ontzien, voorlopig tegengehouden. De 
afhankelijkheid van Frankrijk van de V.S. in financieel opzicht heeft er on
der meer sterk toe bijgedragen dat Frankrijk bijdraaide, maar op korte ter
mijn betekende de Franse houding uitstel van hetgeen kort na de oorlog 
nog te redden was van de Duitse eenheid. Uiteindelijk zou de aandrang van 
de V.S. toch enige samenwerking te bedrijven, vooral op economisch ge
bied, door de nood in hun zöne de Britten over de streep trekken.

Zolang geen afdoende regeling was getroffen voor de herstelbetalingen 
hebben de Sovjets vastgehouden aan de vérgaande bevoegdheden van de 
militaire bevelhebbelhebbers in de eigen zones en de economische eenheid 
daarmee de facto geblokkeerd. Aangezien voor de Amerikanen de zelfver - 
zorging van Duitsland in zijn geheel voorop stond en de kwestie van de 
herstelbetalingen daarvan slechts een afgeleide was, hakte op 4 mei 1946 de 
plaatsvervangende (en feitelijke) Amerikaanse bevelhebber Clay de knoop 
door en liet de demontage in zijn zöne en andere leveranties ten behoeve 
van de herstelbetalingen onderbreken. Deze leveranties zouden weer wor
den hervat als er een algeheel plan voor de economie van Duitsland zou 
komen en gegevens over de Sovjet-zöne zouden worden verstrekt. Zijn 
collega in de Britse zöne, Robertson, sloot zich bij Clays bruuske handelwijze 
aan. Aan Amerikaans-Britse kant had de economische toestand in Duitsland 
hoogste prioriteit gekregen, alle bezwaren van de Sovjets en de Fransen ten 
spijt. Het voorstel van Amerikaanse kant op 20 juli 1946 in de Controleraad 
om economisch de zones te laten samenwerken werd slechts door de Britten 
positief beantwoord. Op 4 september 1946 werd in beginsel de economische 
aaneensluiting van de Amerikaanse en Britse zones overeengekomen, 
waarna, na taaie onderhandelingen, de zogeheten Bizöne op 1 januari 1947 
in werking trad. De samensmelting van de twee zones heeft, naar de ziens
wijze van de Russen in de Controleraad, duidelijk gemaakt dat de westelijke 
bondgenoten geen eerlijk spel speelden in Duitsland. De Sovjets waren ech
ter van hun kant niet bereid geweest aan de economische eenheid van 
Duitsland hun steentje bij te dragen, zodat de Bizöne een logisch antwoord 
was op de gerezen problemen.

In het eerste na-oorlogse jaar hebben de Grote Vier het beheer en de in
richting van hun eigen zöne voorop gesteld. Dat betekende conform de af
spraken uit de oorlogstijd demontage van (oorlogs-)industrieën ten behoeve 
van de eigen voorziening of het geallieerde oorlogsbuitbureau, vernietiging 
van het oorlogspotentieel, denazificatie, voorbereiding van de processen te
gen de voornaamste nazi-misdadigers en de aanpak van het vluchtelingen
probleem. In de Sovjet-zöne werd een einde gemaakt aan het grootgrondbe
zit, een landhervorming doorgevoerd en de resterende industrie uit parti
culiere handen genomen. Ook in de Engelse zöne werd gestreefd naar een 
herziening van de industriële verhoudingen (dekartellering van de kolen-
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mijnen, de ijzer- en staalindustrie en de chemieconcerns). In de Ameri
kaanse zöne was dit minder het geval, al werd hier de denazificatie (tot in 
1948) streng doorgevoerd en was de behandeling van de Duitsers naar de 
richtlijn van 26 april 1945 (JCS 1067) allesbehalve vriendelijk. De Fransen 
ontwierpen plannen voor een reconstructie van het eigen land op basis van 
Duitse grondstoffen (kolen) en namen de eerst stappen daartoe door het in
dustrie- en kolenrijke Saargebied economisch te koppelen aan Frankrijk; zij 
waren aan westerse zijde de enigen die, op basis van de drang naar veilig
heid aan de oostelijke staatsgrens, een visie op de Duitse toekomst - ver
deeldheid, controles, blijvend overwicht van Frankrijk op politiek en eco
nomisch gebied in Europa - hadden, ondanks de regelmatige kabinetscrises. 
Aan Amerikaans-Britse kant lag een dergelijke visie niet onmiddellijk op 
tafel, waaraan de regeringswisselingen, Truman na Roosevelt, Attlee na 
Churchill, mede schuldig waren. De Sovjets hebben blijkens hun optreden 
op de eerste conferenties over Duitsland aan het belang op korte termijn - de 
herstelbetalingen - aanvankelijk meer waarde toegekend dan aan de politie
ke en sociaal-economische inrichting van geheel Duitsland, al gaven een 
aantal stappen in de Sovjet-bezettingszöne in Duitsland aan waar het de 
Sovjets om ging.

Doordat de prioriteit bij de Grote Mogendheden allereerst lag bij het 
overwinnen van de problemen bij het beheer van de eigen zöne en de 
meeste partijen nog bezig waren een concept op de Duitse kwestie - grenzen, 
staatsopbouw, economische organisatie, herstelbetalingen, ontwapening - 
uit te denken was het niet te verwachten dat de bijeenkomsten van de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier, zoals die door de 
Conferentie van Potsdam waren voorzien ter voorbereiding van een 
vredesverdrag met Duitsland en het opstellen van een gezamenlijk beleid 
voor de bezettingstijd, op korte termijn met succes bekroond zouden wor
den. De conferenties lieten steeds dezelfde exercities zien. De grenzen ston
den voor de Sovjets niet ter discussie; bij de staatsopbouw wilde Frankrijk 
van geen Duitse eenheid weten; inzake de economische organisatie en de 
blijvende ontwapening van Duitsland eisten de Sovjets medezeggenschap 
in het beheer van het Roergebied, wat door de Amerikanen en de Engelsen 
niet werd gewenst; over de herstelbetalingen divergeerden de zienswijzen 
van de Sovjets met die van de andere Mogendheden. Naarmate de tijd ver
streek en de conferenties van de Grote Vier over Duitsland slechts eindig
den met de afspraak weer bij elkaar te komen en alleen succes kon worden 
bereikt bij het afwikkelen van de oorlog op politiek niet belangrijke punten - 
de vredesverdragen met Italië, de As-satellieten en Finland; de processen 
van Neurenberg - werd de houding van de Vier Mogendheden steeds meer 
beinvloed door de algehele politieke wereldsituatie. Met andere woorden: 
eensgezindheid of onenigheid over Duitsland zou sterk worden bepaald 
door de wederzijdse interpretatie van het internationale gedrag. Lag de 
USSR dwars in Iran en Turkije, dan werd dat door de V.S. gezien als een 
alomvattend meesterplan van de USSR om ook in Midden-Europa haar wil 
door te voeren. Blokkeerden de V.S. de "lend-lease"-leveringen aan de
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USSR en drukten zij het eigen beheer in Japan door, dan moeten ook de 
Sovjets geneigd zijn geweest zich weinig illusies te maken over de bedoe
lingen van Amerika om in Duitsland een eigen politiek door te voeren. 
Vandaar dat naarmate de internationale confrontatie tussen de V.S. onder 
Truman - zeker na de zogeheten Truman-doctrine van begin 1947 ter on
dersteuning van in hun vrijheid bedreigde volkeren - en de USSR toenam 
en de afscherming van de eigen gebieden over en weer een feit werd, de 
conferenties tussen de Grote Vier over Duitsland steeds grotere menings
verschillen lieten zien die na verloop van tijd (eind 1947) onoverbrugbaar 
werden. De breuk die er daarna tussen de Grote Vier in een westelijk blok en 
de USSR ontstond was dientengevolge onvermijdelijk, gegeven de niet ge
maakte afspraken over de toekomst van Duitsland en de toegangswegen 
over land van Berlijn. Dit proces heeft zich precies afgespeeld in de periode
1945-1948. De Nederlandse buitenlandse politiek heeft zich hieraan moeten 
aanpassen en de optie van een soort zelfstandigheidspolitiek binnen de 
"one-world"-gedachte, die ook ten aanzien van het Duitse vraagstuk van 
belang is geweest, moeten opgeven in ruil voor aansluiting bij het westers 
blok en dus bij de westerse politiek ten opzichte van Duitsland. Dit beteken
de onder meer het einde van de annexatiedroom van Nederland.

De eerste conferentie van de Grote Vier over Duitsland werd van 11 sep
tember tot 2 oktober 1945 in Londen gehouden. Gesproken werd over de 
voorbereiding van de vredesverdragen met Italië, de As-satellieten en Fin
land, waarbij de voldongen feiten in de politieke structuur van een aantal 
van deze satellieten in Oost-Europa van westelijke kant werden bekritiseerd. 
In dit verband stelde Byrnes, na de verdediging door Molotov van het de
mocratisch karakter van de regimes aldaar, de befaamde vraag: "Wat ver
staat de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken onder democratie?" Het 
Westen was verdeeld. Frankrijk bleef hameren op de opdeling van Duits
land, terwijl de V.S. bij monde van Byrnes met de suggestie kwamen om 
Duitsland gedurende lange tijd bezet te houden om de verantwoordelijk
heid van de Vier voor het lot van Duitsland als één geheel te onderstrepen. 
De Potsdam-regeling dat elke mogendheid in de eigen zöne heer en meester 
was wilde Amerika in ieder geval afzwakken, omdat die regeling desas
treuze gevolgen had. De Sovjet-Unie interpreteerde de overeenkomsten 
van Potsdam naar de letter. Haar politiek was er op gericht, zo werd vanaf 
deze conferentie duidelijk, aan de Duitse eenheid in beginsel vast te houden 
voor de voldoening van de 10-miljard-dollar-eis aan herstelbetalingen en 
geheel Duitsland te binden aan een verdrag dat een ontwapend en neutraal 
Duitsland op het oog moest hebben. Hoewel in deze fase Frankrijk nog het 
meest dwars lag, richtte het wantrouwen van de V.S. zich vooral op de 
USSR en op de behandeling van de oostelijke zöne vanwege de vermoedens 
die men kreeg over de verder reikende doeleinden van de Sovjet-politiek 
naar aanleiding van de faits accomplis op politiek terrein in Oost-Europa. 
Hadden de Sovjets de sovjetisering van geheel Duitsland op het oog? De 
conferentie leverde geen eindcommuniqué op. Op de december-bijeenkomst 
(1945) van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Drie - zonder
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Frankrijk - in Moskou werd het Duitse vraagstuk niet verder behandeld. 
Eensgezindheid werd bereikt over de procedure voor de vredesconferentie 
met Italië, de As-satellieten en Finland, wat hoop gaf voor de mogelijkheid 
om vroeg of laat ook voor Duitsland toch een dergelijke procedure te berei
ken. In politieke kringen in Nederland moet men in ieder geval deze illusie 
hebben gehad.

De tweede conferentie van de Grote Vier werd van 25 april tot 15 mei en 
van 15 juni tot 12 juli 1946 in Parijs gehouden. Hoewel de conferentie van 
de vier ministers grotendeels werd besteed aan de voorbereiding van de 
conferentie over het vredesverdrag met Italië, de As-satellieten en Finland 
(vgl. par. IV.a) - van 29 juli tot 15 oktober 1946 in Parijs gehouden, waar de 
ontwerpvredesverdragen, opgesteld door de Vier, konden worden bestu
deerd en aanbevelingen konden worden gedaan: een soort dictaat van de 
Vier - is de Duitse kwestie in de tweede fase van de bijeenkomst toch ter ta
fel gekomen. Eensgezindheid was ver te zoeken. De Sovjets beschuldigden 
de westelijke geallieerden ervan geen echte hervormingen in hun zones 
door te voeren: geen landhervormingen en geen dekartellering. De herstel- 
betalingsafspraken werden volgens Molotov door de andere mogendheden 
niet nagekomen. De reeds genoemde opschorting van de leveranties uit de 
zöne van de V.S. aan die van de USSR noemde hij onwettig. Hij wenste een 
viermogendhedencontrole op het Roergebied. Byrnes kwam met een uitge
werkt plan om Duitsland 25 jaar onder controle te houden, met de bedoeling 
aldus de Sovjets een reden tot het in stand houden van een Oost-Europees 
"cordon sanitaire" naar Sovjet-model, namelijk de verwijzing naar het 
Duitse gevaar, te kunnen ontnemen. Dit plan werd echter door Molotov af
gewezen: er moest 40 jaar controle komen. Deze weinig constructieve hou
ding van de Sovjets leek de vrees bij een deel van de Amerikaanse beleids
makers dat een deling van Europa onvermijdelijk was te bevestigen; de 
Amerikanen zouden dan ook de consolidatie van de (westerse) bezettings
zones als tweede optie serieus gaan ontwikkelen. Op deze conferentie waren 
de Fransen het eens met de Sovjets inzake de behandeling van het Roerge
bied, maar zij verschilden van mening met hen over de eenheid van Duits
land. De Amerikanen en de Britten hebben ook een federale bestuursvorm 
voor Duitsland bepleit, alsook een conferentie van de Vier over een vredes
verdrag vóórdat een dergelijk bestuur ging werken. De Sovjets wezen dit af. 
Het voorstel van de Amerikanen om de vier zones op een aantal punten, 
zoals op economisch gebied, te laten samenwerken werd alleen gesteund 
door Engeland. Aangezien Byrnes toch al onder druk van Truman was gezet 
om een hardere lijn ten opzichte van de USSR te varen, viel in deze zomer 
van 1946 de Amerikaanse beslissing dan maar eigen wegen inzake Duitsland 
te gaan, omdat het zo niet langer ging. De chaos in Duitsland werd met de 
dag groter. Molotov trachtte nog de Duitsers aan zijn kant te krijgen door 
hen in een verklaring van 10 juli 1946 de eenheid, het - gecontroleerde - 
Roergebied incluis, te beloven, maar voor de betrokken Duitsers moet het 
op economisch herstel gerichte Amerikaanse streven aantrekkelijker zijn 
geweest.

332



Pax. I. Inleiding : BuZa en de binnen- en buitenlandse verhoudingen...

Parijs 15 Juni: Nieuwe pogingen to t reconstructie.

Uit: De Groene Amsterdammer 15 juni 1946
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Om de Duitsers een steuntje in de rug te geven bij het puinruimen, hen 
enig uitzicht te geven in hun ellende en om het Amerikaanse standpunt 
inzake Duitsland zowel tegenover de Sovjets als tegenover de Fransen 
duidelijk te markeren, hield Byrnes kort voor zijn aftreden, twee dagen na
dat de Britten in beginsel met een economische samensmelting van hun 
zone met die van de Amerikanen hadden ingestemd, in Stuttgart op 6 sep
tember 1946 een niet mis te verstane redevoering voor een Duits gehoor. 
Daarin werd de eenheid van Duitsland onderstreept. Er diende een voorlo
pige Duitse centrale regering te komen. Afgezien van de (economische) aan
hechting van het Saargebied aan Frankrijk en de afstand van enige gebieden 
in het Oosten aan Polen, die nog nader bepaald zou moeten worden, diende 
het Duitse gebied intact te blijven. De V.S. zouden de wens van de bevolking 
van het Rijn-Roergebied om verenigd te blijven met Duitsland respecteren, 
waarmee een Franse politieke wens werd geblokkeerd. Het industriële (vre- 
des-)potentieel moest Duitsland in staat stellen zichzelf zonder hulp van 
buitenaf op Europees niveau te handhaven. "European recovery will be 
slow... if Germany... is turned into a poorhouse." Herstelbetalingen in de 
vorm van ontmantelingen van de oorlogsindustrie bleef een eis; herstelbe
talingen uit de lopende productie werden als in strijd met "Potsdam" afge
wezen. Controle op Duitsland voor veiligheidsdoeleinden, met name op het 
Rijn-Roergebied, had Amerikaanse steun, maar dergelijke controle mocht 
niet uitlopen op manipulatie van het politieke en economische leven in 
Duitsland. Amerika was bereid, zolang er een bezettingsmacht in Duitsland 
nodig was, deel uit te maken van een dergelijke macht. Met deze toezegging 
werd aan de veiligheidsobsessie van de Fransen tegemoet gekomen. Ten
slotte deelde Byrnes mee dat Amerika het Duitse volk wilde helpen een eer
volle plaats onder de vrije en vredelievende volken van de wereld in te ne
men. De redevoering van Byrnes bleef binnen de lijnen van "Potsdam", 
maar legde het accent sterk op het economisch herstel van Duitsland. De 
periode van bestraffing en voorgeschreven lage productieniveaus, waar
onder ook buurlanden als Nederland te lijden hadden, kon wat de Ameri
kanen betrof, worden beëindigd. Aan de doeleinden van deze door Byrnes 
aangegeven Duitsland-politiek zouden de Amerikanen blijven vasthouden, 
ook al zou begin 1948 blijken dat deze Amerikaanse politiek voorlopig 
slechts in een deel van Duitsland zou kunnen worden toegepast. Deze po
litiek had, conform de samenwerking in de Bizöne, de steun van Engeland. 
Bevin sloot zich dan ook op 22 oktober 1946 in het Lagerhuis bij de ziens
wijze van Byrnes aan. De Britten hadden overigens ostentatief een van de 
Franse opties inzake Duitsland gedwarsboomd door in de zomer van 1946 
het land Noordrijnland-Westfalen, waarin het Roergebied ongedeeld was 
ondergebracht, te vormen. Met de stappen van Byrnes en Bevin in 1946 
werd de ommezwaai in de politiek van hun beider naties aangegeven. De 
Sovjets begrepen dit zeer goed en verklaarden zich op 14 oktober 1946 bereid 
om de herstelbetalingen eventueel in te ruilen tegen grondstoffen, maar dit 
bracht geen verandering meer in de Amerikaans-Britse politiek om des
noods eigen wegen te gaan om te voorkomen dat Duitsland in de ellende
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zou wegzakken, met alle politieke en economische gevolgen vandien voor 
de rest van Europa. Dat ook de Fransen inzagen dat de reikwijdte van hun 
opties was ingeperkt moge blijken uit het Verdrag van Duinkerken tussen 
Frankrijk en Engeland van 4 maart 1947, dat gericht tegen hernieuwde 
Duitse agressie in wezen het vertrekpunt was voor een nauwer samengaan 
tussen de twee landen in Europees opzicht en dus ook bij de behandeling 
van de Duitse kwestie.

De goede bedoelingen van de Amerikaanse en Britse politici ten aanzien 
van het welvaartspeil in Duitsland hebben aanvankelijk niets uitgehaald. 
Ook na de inwerkingtreding van de Bizóne kon niet worden voorkomen 
dat de winterperiode 1946-1947, die zeer streng was, voor Duitsland een 
dieptepunt werd: er werd honger geleden, er was een grote sterfte onder 
kinderen en bejaarden, de productiecijfers zoals bij kolenmijnen schoten 
omlaag met repercussies voor de daarvan afhankelijke landen als Neder
land. De Duitse economische situatie is vooral voor de Amerikanen reden 
geweest zich over het probleem van het stagnerende economische herstel 
van geheel West-Europa te buigen. De nieuwe en verharde lijn van de V.S. 
ten opzichte van de USSR, gevoegd bij het groeiend inzicht in de economi
sche problemen van Europa, leidde tot het zoeken van een nieuwe weg 
voor hulp aan Europa, het Marshall-plan. Van belang is verder dat in de Bi
zöne aanzetten te zien waren tot een centraal bestuur, zoals op het gebied 
van de economische en financiële zaken, het import- en exportbeleid, de 
post, de landbouw en het verkeer, met de nodige bureaucratie. Ook het poli
tieke bestaan van de Duitsers kreeg een impuls door de Amerikaans-Britse 
samenwerking in Duitsland. Begin oktober 1946 vond in Bremen een confe
rentie plaats van - door de bezettingsmachten benoemde en als uitvoerders 
van hun directieven en als beheerders aangewezen - minister-presidenten 
van de deelstaten uit de Britse en Amerikaanse zones; de Fransen en de 
Russen hadden de reis naar Bremen van de regeringschefs uit hun zones 
geblokkeerd. Gesproken werd over de vorming van een voorlopig Duits be
stuur in de deelstaten en een voorlopige Duitse volksraad naar het voorstel 
van Byrnes. De Duitsers probeerden zelf nog de eenheid van hun land, on
danks de problemen tussen de Grote Vier onderling in de Duitse kwestie, te 
redden na deze conferentie en na het ontstaan van de Bizöne op de confe
rentie van de Duitse deelstatenchefs in München begin juni 1947. De verte
genwoordigers uit de oostelijke zöne verschenen wél, maar reisden onmid
dellijk weer af, nadat hun voorstel voor de vorming van een centrale Duitse 
regering op basis van instemming door democratische partijen en vakbon
den werd afgewezen vanwege het verzet van de socialisten uit de westelijk 
zones tegen deze duidelijke Moskou-lijn van de oostelijke broeders. Een jaar 
later zouden de minister-presidenten van de deelgebieden uit de westelijke 
zones akkoord gaan met de vestiging van een voorlopige West-Duitse staat 
op basis van de akkoorden van Londen tussen de Westerse Drie en de Bene
luxlanden (1948). De tweespalt tussen de Grote Mogendheden heeft dan zijn 
afspiegeling gevonden in de aparte wegen die de Duitse politici zijn gegaan.
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Voor de Duitse kwestie is vooral het jaar 1947 van groot gewicht gewor
den. Nadat de derde conferentie van de Grote Vier over Duitsland in New 
York van 4 november tot 11 december 1946 op verzoek van Molotov zich 
niet bezig had gehouden met de Duitse kwestie, maar zich had beperkt tot 
het met succes afsluiten van de onderhandelingen over de vredesverdragen 
met Italië, de As-satellieten en Finland, werd vol spanning uitgezien naar de 
volgende conferentie van de Vier. Vooral in Duitsland zelf, dat geleden had 
onder de strenge winter en de lage rantsoenen, werd begrepen dat knopen 
moesten worden doorgehakt. Maar ook deze vierde conferentie, van 10 
maart tot 24 april 1947 in Moskou gehouden, leverde maar weinig op. Er la
gen twee rapporten op tafel: een van de plaatsvervangende ministers van 
Buitenlandse Zaken van de Vier over de opvattingen van de kleinere lan
den over het Duitse vraagstuk, dat niet in behandeling is genomen, en een 
rapport van de Controleraad over de Duitslandpolitiek van de Vier tot op 
dat moment, dat wel de conferentietafel heeft gehaald en aanleiding was 
voor een serie verwijten over en weer. De USSR bleef hameren op de her
stelbetalingen, terwijl Frankrijk vast hield aan de ontmanteling van de 
Duitse industrie. De andere twee mogendheden voelden niets voor een 
voortgaande plundering van Duitsland, waardoor de bezettingskosten gi
gantisch zouden oplopen. Over een ding kon men het wel eens worden: de
montage van wapenfabrieken en ontbinding van alles wat van militair be
lang kon zijn. Ook over de denazificatie werd eensgezindheid bereikt op ba
sis van de richtlijnen van de Controleraad. De denazificatie is in de Sovjet- 
zöne in 1948 en in de westerse zones in 1950 beëindigd, al was de laatste fase 
ervan sterk door het Oost-West-conflict beinvloed en dus afgezwakt. Over 
de staatkundige structuur van Duitsland voor de toekomst bestond er een 
principieel verschil in zienswijze tussen Frankrijk enerzijds en de overige 
mogendheden anderzijds. De Fransen wilden een verzameling souvereine 
landen in Duitsland, aan het hoofd waarvan een met zeer beperkte be
voegdheden uitgeruste regering zou staan. Van deze Statenbond zouden het 
Rijnland en het Roergebied geen deel uitmaken. Naarmate op deze confe
rentie dit oude Franse standpunt over de Duitse kwestie onhoudbaar bleek, 
heeft Frankrijk zich ingezet voor een zo federatief mogelijke staatsstructuur 
in Duitsland. De Russen wensten een sterk gecentraliseerde staat, de Ameri
kanen en de Britten een federale staat, met een daadwerkelijk centraal gezag. 
Bevin en de Sovjets ontvouwden plannen over de fasering van deze staats
opbouw, zonder dat dat tot iets meer leidde dan tot huiver voor Sovjet-ter- 
men als "volledige democratisering van Duitsland" bij de westerse deelne
mers.

Over de grenzen van Duitsland liepen de meningen ook uiteen. Voor de 
USSR was de Oder-Neisze-grens een zaak die nog slechts op een vredescon
ferentie bekrachtigd behoefde te worden. Marshall (V.S.), sedert januari 1947 
Secretary of State, gesteund door Bevin (Engel.), wilde zover niet gaan - hij 
achtte een onderzoek door een grenscommissie van de behoeften van Polen 
en Duitsland aan landbouwgronden noodzakelijk - en wenste minstens dat 
de oostelijke gebieden landbouwproducten zouden blijven leveren aan de
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rest van Duitsland, een soort servituut, en dat Silezië in de Europese econo
mie zou zijn ingeschakeld. De Sovjets wezen dit krachtig van de hand en 
vonden het voorstel een vorm van inmenging in de binnenlandse aangele
genheden van andere staten (i.c. Polen). Alleen de Fransen deelden de Sov- 
jet-visie in deze kwestie in de hoop bijval van de USSR te krijgen voor de 
afscheiding van delen van Duitsland. Deze opzet mislukte. Ook de V.S. en 
Engeland zagen niets in de plannen van Bidault (Frankrijk), al billijkten zij 
wel de economische aanhechting van het Saarland aan Frankrijk. De Sov
jets steunden deze vorm van amputatie van Duitsland niet, maar blokkeer
den een definitief oordeel van de conferentie over dit vraagstuk. Bidault 
sneed de wensen van de kleine landen op territoriaal gebied aan, zonder 
enig effect. De andere drie mogendheden achtten die zaak slechts bespreek
baar op de vredesconferentie zelf in samenhang met de eisen van schade
vergoeding.

Onenigheid was er ook over de wijze, waarop het toekomstige verdrag 
met Duitsland aan de Duitsers zou worden voorgelegd. De Sovjets vonden 
dat het verdrag een zaak moest zijn van de Grote Vier, de Fransen wilden de 
buurlanden er bij betrekken, de Britten de werkelijke geallieerden in de 
strijd tegen Duitsland en de Amerikanen voelden voor het verlenen van 
enige stem aan alle landen die Duitsland de oorlog hadden verklaard. De 
westelijke Drie wilden het verdrag daarna als "dictaat" aan de Duitsers op
leggen, maar de Russen wensten bekrachtiging door een centrale Duitse re
gering. Discussie was er ook over het voorstel van Byrnes uit 1946 om een 
verdrag tussen de Grote Vier gericht tegen de herbewapening van Duitsland 
voor de duur van enige decennia af te sluiten.

Een doorbraak werd bereikt op een enkel gebied van niet politiek belang. 
Vóór 1 december 1948 zouden alle krijgsgevangenen moeten terugkeren. 
Frankrijk, dat 500.000 Duitsers in de eigen economie had ingeschakeld, 
voelde er weinig voor om deze vroeger naar huis te sturen. De Russen 
hebben in de latere moeilijkheden over Duitsland aanleiding gevonden de 
terugkeer van krijgsgevangen Duitsers te vertragen, waardoor de laatste ge
vangenen pas in 1955, na een bezoek van de West-Duitse bondskanselier 
Adenauer aan Moskou, konden terugkeren. Helaas was het niet mogelijk op 
deze conferentie de laatste noten voor een verdrag met Oostenrijk - Sovjet- 
aanspraken op Duits bezit in Oost-Oostenrijk en de Joegoslavische gebieds- 
aanspraken - te kraken. Wel werden afspraken gemaakt over de verdere be
studering van de Oostenrijkse kwestie en de verlaging van de sterkte van de 
bezettingstroepen.

Deze Moskouse conferentie, die onder het gesternte van de Truman- 
doctrine was begonnen, kon voor de Amerikanen slechts de bevestiging zijn 
van "no appeasement'-politiek tegenover de Sovjets. Marshall verklaarde 
in een radiorede na de conferentie tegenover het Amerikaanse publiek dat 
de eisen van de Sovjets de economische ondergang van Duitsland en Euro
pa en politieke onrust betekenden, alsook de noodzaak van Amerikaanse 
subsidie voor onbepaalde tijd. Spoedige actie was gewenst om de ineenstor
ting van Europa te voorkomen. Deze notie van het State Department droeg
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bij tot de bespoediging van het hulpplan van de V.S. voor Europa. Op 15 juli 
1947, kort na de aanvang van de conferentie van Europese landen in Parijs 
over dit Marshall-plan, kreeg de Amerikaanse bevelhebber Clay te horen dat 
de tot dan toe geldende richtlijn voor de bezetting van de V.S.-zöne - "no 
fraternization" (JCS 1067) - werd ingetrokken (JCS 1779). Duitsland moest, 
zoals Marshall verklaarde, zijn rol in het Europese herstel gaan spelen, een 
inzicht dat door de Parijse Marshall-hulpconferentie werd onderstreept. In 
samenhang hiermee wist Amerika te bereiken dat voor de Bizöne een ver
hoogd productieniveau werd vastgesteld (augustus 1947), hetgeen heftige 
reacties van de Sovjets en een in diplomatie en dollars gesmoord protest 
van de Fransen uitlokte. De Amerikanen waren echter niet meer te stuiten: 
zij zagen als kern van de economische problemen in Europa de chaos in 
Duitsland. Zij waren vastbesloten via de Marshall-hulp Duitsland én de 
door de oorlog getroffen landen te helpen op voorwaarde dat economische 
samenwerking werd bereikt. Dat wilde zeggen dat Duitsland in Europa weer 
moest worden ingeschakeld. De Amerikanen waren niet van plan zich voor 
het karretje van de Franse industriepolitiek, die werd verbloemd met de 
permanent uitgesproken vrees voor het Duitse gevaar, te laten spannen. 
Dan zou Duitsland een probleemgebied blijven. Evenmin trokken de Ame
rikanen zich iets aan van de Sovjet-protesten. Een van de adviescommissies 
van de Amerikaanse president terzake de Marshall-hulp, het Harriman- 
committee, kwam, gegeven de noodzaak de Duitse economie bij het Euro
pese herstel te betrekken, zelfs tot de aanbeveling om Duitsland op de een of 
andere manier aan een eigen regering te helpen teneinde de Duitsers het 
herstel in eigen land, dus ook in Europa, te laten uitvoeren. Op de Londense 
Zeslandenconferentie in 1948 wisten de Amerikanen met steun van de Brit
ten en de Beneluxlanden de Fransen tenslotte te doen instemmen met een 
zelfstandig bewind voor West-Duitsland.

In die tweede helft van 1947 voltrok zich de deling van Europa en van 
Duitsland. Tegen de achtergrond van de breder geworden kloof tussen Oost 
en West op grond van de afwijzing door Oost van de Marshall-hulp en de 
oprichting van een door de USSR geleide internationale organisatie van 
communistische bewegingen (Cominform), van de onverbloemde politiek 
van de V.S. haar macht in te zetten om eigen wegen in Europa te gaan (Bi
zöne, Truman-doctrine en Marshall-hulp) startte in Londen op 25 novem
ber 1947 de volgende conferentie van de Grote Vier over Duitsland, die tot 
16 december 1947 zou duren en uiteen zou gaan zonder afspraak voor een 
nieuwe bijeenkomst. Vooraf hadden Marshall, Bevin en Bidault verklaard 
nog wel mogelijkheden voor een compromis te zien, al was Marshall het 
meest pessimistisch. Volgens Bidault was het de vraag of er in Londen een 
vrede zou komen in een eensgezinde wereld of een verdeelde vrede in een 
verdeelde wereld. De internationale sfeer was derhalve eigenlijk al te ver
troebeld om de "one-world" te redden, al heeft Nederland zo lang mogelijk 
het "one-world"-ideaal hoog gehouden en een gunstige afloop van de con
ferentie voor mogelijk gehouden en daarop geanticipeerd (Benelux-Memo- 
randum).
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Een agenda voor de conferentie hadden de plaatsvervangers van de vier 
ministers niet weten vast te stellen. Het Westen toonde enige mate van 
eensgezindheid. Frankrijk had namelijk bij monde van Bidault tevoren al 
de aparte rol van dit land in de Duitse kwestie afgezwakt: in ruil voor de er
kenning van de economische aanhechting van het Saargebied was Frankrijk 
bereid de economische eenheid van Duitsland te aanvaarden. Van westerse 
zijde kon daarom het zoveelste Bevin-plan met iets meer kracht op tafel 
worden gelegd. Het plan bestond uit drie hoofdpunten: politiek moest 
Duitsland gefederaliseerd worden, waartoe door de mogendheden snel stap
pen moesten worden genomen; de controle-raad zou nog slechts zaken be
handelen op het gebied van demilitarisering, denazificatie en buitenlandse 
betrekkingen; op economisch gebied moest Duitsland als eenheid worden 
behandeld, voorlopig zonder herstelleverandes uit lopende productie, totdat 
de Duitse productie weer op niveau zou zijn gekomen. De kartels en andere 
vormen van economische macht zouden worden ontbonden. Een financiële 
sanering werd dringend noodzakelijk geacht. Voor staal zou het productie
niveau 10 min. ton mogen bedragen. Molotov beschuldigde het Westen er 
van het Roergebied als bewapeningscentrum te willen redden en een impe
rialistische oorlog te willen voorbereiden. De economische samenwerking 
tussen de westelijke zones - via het Marshall-plan - zou de deling van 
Duitsland betekenen. Zijn tegenvoorstel behelsde de viermogendhedencon- 
trole op het Roergebied, nationalisatie van concerns en kartels, opheffing 
van de Bizöne, bepaling van de omvang van de herstelbetalingen. De uit
nodiging van Marshall aan de Sovjets om hun zöne bij die samenwerkings
verbanden van de westelijke zones te doen aansluiten om aldus aan het 
herstel van Duitsland bij te dragen wees hij kortweg af. Verdere discussie 
had geen zin en de conferentie van de Vier werd voor onbepaalde tijd ver
daagd.

Over en weer werden nu verklaringen uitgegeven, die duidelijk maakten 
dat de breuk over Duitsland vrijwel definitief was geworden. Bevin ver
klaarde in het Lagerhuis op 18 december 1947 dat Engeland nimmer plannen 
had gemaakt voor een West-Duitse staat, maar dat Engeland - na de misluk
king van de vier-mogendhedenconferentie - wel moest gaan werken aan het 
herstel van de levensstandaard in westelijk Duitsland en de ontwikkeling 
van de industrie. De Duitse eenheid bleef volgens hem doel, maar dat 
mocht geen werktuig gaan vormen voor een bezettende mogendheid. 
Marshall meende in een radioboodschap tot het Amerikaanse volk op 19 
december 1947 dat de Sovjets slechts uit waren op chaos in Europa en ooste
lijk Duitsland tot een provincie hadden gemaakt van de USSR. Diens con
clusie stond vast: "We cannot look forward to a unified Germany at this 
time. We must do the best in the area where our influence can be feit." De 
Franse politiek om inzake Duitsland tussen Oost en West door te laveren 
was weinig geloofwaardig meer. Zeer voorzichtig heeft Bidault tegenover de 
Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Assemblée de oriëntatie 
op de westerse mogendheden aangekondigd en een aansluiting van de 
Franse zöne bij de Bizöne mogelijk genoemd. De Franse politiek bleef vol-
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gens hem gericht op garanties tegen het Duitse gevaar, op controle op het 
Roergebied en op herstelbetalingen. Hij vermeldde dat de Amerikanen en 
de Britten de aanhechting aan Frankrijk van het Saargebied hadden gebil
lijkt, de Sovjets daarentegen niet. De Fransen waren wel gepikeerd over de 
eigen weg die de Amerikanen en de Britten in hun zones bewandelden om 
de Duitsers in deze sectoren verder economisch en financieel zelfbestuur te 
geven. Molotov tenslotte stelde in de Pravda dat het Westen slechts een 
verdeeld Duitsland wenste dat economisch weerloos zou zijn en een goed 
afzetgebied voor westerse producten.

Achter de westerse coulissen ontstond overeenstemming over twee za
ken: Europa moest zich op de een of andere manier te weer stellen tegen de 
Sovjet-expansie, die men als motief zocht achter de Sovjet-politiek om 
Duitsland als ruïne voort te laten bestaan en daarmee rijp te maken voor 
een politieke omwenteling; om te voorkomen dat de westelijke zones in 
Duitsland rampgebieden zouden blijven - met alle gevolgen voor de bezet
tende mogendheden (suppletie op de kosten) en de economisch nauw be
trokken buurlanden - dienden de westerse mogendheden overleg te voeren 
over de wijze waarop het politieke en economische herstel op provisorische 
basis in de westelijke zones kon worden bevorderd. Hieruit zijn het Verdrag 
van Brussel (Westerse Unie) en de Zeslandenconferentie van Londen 
voortgevloeid, die uitvoerig aan de orde komen in de paragrafen II en III 
van dit hoofdstuk. De mislukking van de 5e conferentie van de Grote Vier 
over Duitsland is daarmede ook voor Nederland, dat partner zou worden in 
het Verdrag van Brussel en deel zou nemen aan de Zeslandenconferentie, 
de aanleiding geweest de algemene grondslag van het buitenlands beleid en 
de verlangens inzake Duitsland, zoals vastgelegd in een aantal memoranda 
ten behoeve van de Grote Vier, opnieuw te overdenken en bij te stellen. De 
door de Marshall-hulp en Europese deling opgedrongen West-Europese sa
menwerking zou hierbij het nieuwe richtsnoer worden, waardoor ook te
gemoet kon worden gekomen aan de steeds sterker wordende roep onder de 
bevolking om het Europese ideaal dichterbij te brengen.2
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II. De hoofdlijn in het Nederlandse buitenlandse beleid: van het "one 
world"-concept naar de Europese mogelijkheden

In deze paragraaf over het algemeen karakter van het buitenlands beleid 
van Nederland in de periode 1946-1948 zijn de discussies in het kabinet en 
in de Kamers over de plaats van Nederland in de wereld en in Europa bij
een gebracht. De beslissing van de Nederlandse regering in maart 1948 ten 
gunste van een regionaal veiligheidssysteem betekende zowel het einde van 
een periode van geloof in collectieve veiligheid via het lidmaatschap van de 
Verenigde Naties als het begin van een pro-Europese opstelling in meer dan 
één opzicht. Zoals het beleid verantwoord is aan de Kamers kent deze ont
wikkeling de volgende fasen. Allereerst was er de officiële regeringspolitiek, 
waarbij het vertrouwen in de V.N. als collectief veiligheidssysteem werd be
leden. Deze politiek, zoals door Van Boetzelaer eind 1946 ontvouwd, wees 
blokvorming op regionaal niveau af. Plannen om tot een Europese federatie 
te geraken werden ofwel als te vaag en idealistisch van de hand gewezen of
wel als aanzet beschouwd voor blokvorming en derhalve bestreden. Zoals 
in dit hoofdstuk nog zal worden beschreven werd door een van de - voor de 
toekomst van Europa - belangrijkste Grote Mogendheden, de Sovjet-Unie, 
alles wat zweemde naar blokvorming aan haar westgrens voor onwenselijk 
gehouden. Zolang Nederland zich daartoe internationaal genoopt zag, werd 
officieel vastgehouden aan het universele V.N.-concept, waaraan regionale 
ordening ondergeschikt diende te zijn. Deze regeringspolitiek heeft in de 
Kamers eind 1946-begin 1947 geen weerstand ondervonden. De V.N.-oriën
tatie en de groeiende Benelux-samenwerking, economisch én politiek, wer
den door Van Boetzelaer succesvol als vernieuwing van het buitenlands be
leid aangeboden, waardoor de gedachte aan verdere, federalistisch getinte 
ordening in Europa voorlopig werd gesmoord. Toen Van Boetzelaer begin 
1947 tegenover de Eerste Kamer zich de vrijheid veroorloofde zelf van zijn 
eigen beleid af te wijken en het denkbeeld van een alliantie in Europa van 
zeer beperkt karakter - conform het tegen het Duitse gevaar tussen Engeland 
en Frankrijk gesloten Verdrag van Duinkerken (4 maart 1947) - te opperen, 
werd de minister door de Eerste Kamer aan zijn eigen beleid gehouden. Van 
Boetzelaer slikte de suggestie weer in. Dat daarachter wel degelijk een con
cept schuil ging, dat sedert de oorlogstijd de geesten van de beleidsmakers 
van het departement had bezig gehouden en tenslotte in 1948 de richting 
van het buitenlands beleid zou bepalen, heeft de senaat niet bevroed. Al on
der de oorlog was immers door de toenmalige minister van Buitenlandse 
Zaken Van Kleffens - in aansluiting op een pleidooi van de kant van Noor
wegen voor een Atlantisch veiligheidsakkoord - toetreding van Nederland 
tot een Atlantisch veiligheidssysteem, dat deel zou moeten uitmaken van 
een wereldwijd verband van regionale systemen (zie verderop), bepleit.1 
Dank zij de interventies van kleine landen als Nederland was op de Confe
rentie van San Francisco (april-juni 1945) in het Handvest van de Verenigde 
Naties de mogelijkheid opengelaten voor regionale regelingen of organen 
voor de handhaving van vrede en veiligheid (art. 52).
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„Heb J® wel gehoord van de hollfr-bolle wmgen
Waar die schrokkerige Gijs op *at?
Die kon slokken grote brokken.. .  .1”

Uit: Het Parool 24 februari 1948 (bij par. Il.d, p. 390)
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De internationale ontwikkelingen in 1947, waarin de snel groeiende kloof 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie centraal stond, brachten ge
leidelijk aan een kentering teweeg in het denken over een regionale samen
werking in Europa. Eind 1947 was deze kentering naar buiten toe eerder te 
zien bij een aantal leden van de Tweede Kamer dan bij de minister van 
Buitenlandse Zaken, ook al was op Buitenlandse Zaken het veiligheidscon
cept van Van Kleffens - zoals al begin 1947 in de Eerste Kamer even bleek - 
nooit geheel van tafel verdwenen. Van Boetzelaer zag echter nog geen 
dwingende noodzaak een vrij machteloos - zonder steun van de V.S. - 
West-Europees samenwerkingsverband te scheppen zonder het uitzicht te 
hebben op bepaalde voordelen, die de nadelen - breuk in Europa - zouden 
kunnen compenseren. Bij de Tweede Kamer lag dat anders. Zoals beschre
ven zal worden was in de Tweede Kamer in de tweede helft van 1947 een 
snel breder en luider geworden steun voor het Europese ideaal ontstaan. Dit 
ideaal werd gezien als middel tot oplossing van de groeiende politieke en 
economische problemen in Europa, waarvan Nederland als buurland van 
het omstreden Duitsland en als handelsnatie de gevolgen had te dragen. De 
regering, die zich in de zomer van 1947 in Beneluxkader actief inzette voor 
de Europese economische samenwerking - geinitieerd door het voorstel van 
Marshall -, nam aanvankelijk inzake het Europese politieke dilemma een 
afwachtende houding aan, die vooral werd gedicteerd door de overweging 
dat het Duitse vraagstuk slechts bevredigend kon worden opgelost op basis 
van overeenstemming tussen de Grote Mogendheden en door het econo
misch belang dat Nederland had bij relaties met alle landen in Europa. Po
litieke blokvorming in Europa, waartoe elke Europese politieke samen
werking, of die nu officieel tegen Duitsland was gericht of niet, in de visie 
van de regering moest leiden - de grens van deze Europese samenwerking 
zou immers worden bepaald door de Oost-West-verhouding-, zou deze 
overeenstemming belemmeren en Europa definitief doen delen. Pas toen 
bleek dat de Grote Mogendheden het over de oplossing van het Duitse 
vraagstuk definitief oneens waren geworden en de westerse mogendheden 
voorlopig een eigen weg ten aanzien van de Duitse kwestie zouden inslaan, 
nadat de keuze van het Sovjet-blok tegen de Marshall-hulp en de Ameri
kaanse Europa-politiek de facto Europa had verscheurd, kon de plaats van 
Nederland in de wereld en Europa officieel opnieuw worden overwogen. De 
stemming in Nederland was daarvoor rijp geworden, zoals bleek bij de de
batten over het buitenlands beleid in februari 1948 in diezelfde Eerste Ka
mer, die begin 1947 Van Boetzelaer had teruggefloten.

Toen de Eerste Kamer het buitenlands beleid besprak en de minister van 
Buitenlandse Zaken aanspoorde met spoed te reageren op het voorstel van 
zijn Engelse collega, Bevin, voor het opzetten van een Westerse Unie, had 
de Nederlandse regering al positief gereageerd op het plan voor een Wes
terse Alliantie.In zeer korte tijd kwam, onder druk ook van de gebeur
tenissen in Oost-Europa, het Verdrag van Brussel in maart 1948 tot stand. 
Woog voor de Nederlandse regering de samenwerking met enkele Grote 
Mogendheden op politiek, economisch en militair gebied het zwaarst, waar-
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bij de koppeling aan een voor Nederland gunstige behandeling van het 
Duitse vraagstuk de doorslag had gegeven en het uitzicht op een Atlantische 
samenwerking voor een doeltreffende oplossing van het veiligheidsvraag
stuk naar oud recept (Van Kleffens) was gegroeid, voor de Tweede Kamer 
speelde in de beoordeling van dit Verdrag de Europese oriëntatie de hoofd
rol (moties Van der Goes-Serrarens). Derhalve kan worden geconcludeerd 
dat begin 1948 Europees realisme (regering) en idealisme (volksvertegen
woordiging) in elkaar overvloeiden. Deze paragraaf wordt dan ook besloten 
met de vermelding van het Haags Europees Congres in mei 1948, georgani
seerd door de Europese federalisten, waaraan de voltallige Nederlandse re
gering en een breed opgezet parlementaire vertegenwoordiging deelnamen. 
Even lijkt het er dan op dat de keuze voor Europa in Nederland definitief is 
gemaakt. De ontwikkelingen naar de Raad van Europa laten echter zien dat 
de Nederlandse regering sceptisch bleef. In ieder geval was het V.N.-idealis- 
me als basis voor het buitenlands beleid en als zingeving ook van de mili
taire inspanningen op langere termijn gedoofd. Op eigen kracht konden de 
Europeanen het Europese huis nog niet bouwen. Een effectieve defensie van 
West-Europa was alleen maar mogelijk met steun van de V.S.. De economi
sche samenwerking in Europa was eveneens gebaseerd op Amerikaanse 
hulp en druk (Marshall-hulp via de Organisatie voor Europese Economi
sche Samenwerking, april 1948, vgl. hfdst.IV, par.V.3). Het Europese ideaal 
kwam dan ook gemakkelijk in de schaduw te staan van de Atlantische sa
menwerking.

a. Het kortstondig geloof in de Verenigde Naties als systeem van collec
tieve veiligheid

In de periode 1945-1946 is in het parlement geen debat gevoerd over de 
grondslagen van het buitenlands beleid van Nederland na de oorlog, gelet 
op de ervaringen uit de voorgaande periode en de nieuwe internationale 
verhoudingen. De regering had een debat over het buitenlands beleid van 
het land bij gelegenheid van de behandeling in de Tijdelijke Staten-Gene
raal van het wetsontwerp tot goedkeuring van het Handvest van de V.S. af
gewezen en had nagelaten in de nota omtrent een aantal punten van re
geringsbeleid een paragraaf aan het buitenlands beleid te wijden om aldus 
met de Voorlopige Staten-Generaal een discussie over dat beleid aan te gaan. 
Buitenlandse Zaken achtte het namelijk niet opportuun het Nederlands 
buitenlandse beleid in de nieuwe context van de na-oorlogse tijd op dat 
moment al te formuleren. De Kamers hebben geen reden gezien van deze 
regering, die immers slechts 'rijdelijk optrad, op dit punt hardnekkig met 
vragen te achtervolgen. De belangstelling in Nederland voor het buiten
lands beleid was beperkt en betrof in hoofdzaak de verhouding tot Duits
land, waarbij de schadevergoeding en de annexatiekwestie voorop stonden. 
De binnenlandse vraagstukken en Indië eisten alle aandacht op. In hoofd
stuk I in dit boek, bij de uiteenzetting van de inhoud van de Proeve van een 
regeringsprogram van 17 juni 1946 inzake het te voeren buitenlands beleid, 
is al aangegeven dat de urgentieprogramma's van de twee latere regerings-
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partijen KVP en PvdA deze rangorde in de politieke aandacht weerspiegel
den. In deze programma's uit 1946 werden aan het slot aan de internationale 
betrekkingen van Nederland enkele regels gewijd, waarbij KVP en PvdA 
een verschillende prioriteit aan de inzet van Nederland voor het werk van 
de V.N. hebben toegekend, namelijk respectievelijk een tweede en eerste 
plaats. De Proeve had de inzet voor het werk van de V.N. voorop geplaatst, 
gevolgd door passages over het aangaan van regionale verdragen en slechts 
enkele zaken betreffende Duitsland (deelneming aan de militaire bezetting; 
grenscorrecties). Had de regeringsverklaring nog de bevestiging van de posi
tie van het Koninkrijk in internationaal verband, in overeenstemming met 
de betekenis van het Rijk in de wereld, als eerste beginsel bij de betrekkin
gen met het buitenland genoemd, in de Troonrede-1946 stond de bijdrage 
van Nederland aan de bevordering van de internationale rechtsorde in het 
kader van de V.N., conform de Proeve, in de alinea, gewijd aan het buiten
lands beleid, toch weer op de prominente eerste plaats. De zelfstandige ont
plooiing van het Rijk - ook militair -, zoals die in de regeringsverklaring 
werd beoogd, werd aldus in het perspectief geplaatst van de nieuwe wereld
organisatie, de V.N.. Dit perspectief zou, blijkens de schriftelijke en monde
linge toelichtingen van de kant van de minister van Buitenlandse Zaken op 
zijn beleid bij gelegenheid van de behandeling van de begrotingen voor
1946-1947 en 1948 in de Kamers tot begin 1948 overheersend zijn.

De opstelling van de begroting voor 1947 en het inzenden van de herzie
ne begroting voor 1946 waren voor Van Boetzelaer aanleiding op korte ter
mijn een buitenlands beleid te formuleren, aangezien te verwachten was dat 
bij de eerste normale begrotingsdebatten na de oorlog verantwoording zou 
worden gevraagd van het buitenlands beleid. Hetgeen het vorig kabinet had 
open gelaten moest worden aangevuld. De mededelingen over de V.N. en 
de na te streven goede betrekkingen met de bevriende mogendheden kon
den immers aan Kamerleden, die geinteresseerd waren in het buitenlands 
beleid, weinig informatie geven over de koers van het Nederlandse buiten
landse beleid in de veranderde verhoudingen door en na de Tweede We
reldoorlog. Toen dan ook in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer 
op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1947 algemeen werd gevraagd 
om een nadere uiteenzetting van het buitenlandse beleid had de minister 
een behoorlijke beschouwing over dat beleid, gesteld in het licht van de 
ontwikkelingen voor, onder en na de oorlog, gereed. In zijn Memorie van 
Antwoord gaf de minister twee redenen op, waarom hij vond dat een alge
hele uiteenzetting van de richtlijnen voor het buitenlandse beleid diende te 
volgen. Allereerst was sedert 1940 geen verantwoording van het buitenlands 
beleid aan de Staten-Generaal afgelegd en vervolgens was de traditionele 
politiek, die Nederland ruim een eeuw lang had weten te voeren, door de 
Duitse inval verloren gegaan.

In zijn analyse kenschetste Van Boetzelaer de buitenlandse politiek van 
Nederland uit het tijdvak vóór 1940 als de tijd van de zelfstandigheids- 
politiek, waarbij Nederland zich het recht voorbehield in geval van conflic
ten tussen de andere mogendheden zelfstandig een standpunt te bepalen.

Par. II. De hoofdlijn in het Nederlandse buitenlandse beleid...
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Een strikte onzijdigheid betekende dit derhalve niet - al had die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog Nederland voordeel gebracht wat met name tot 
uiting was gekomen in de Nederlandse deelneming aan het werk van de 
Volkenbond. Wanneer de Volkenbond deugdelijk had gefunctioneerd, zou 
de onzijdigheidsidee hebben kunnen plaats maken voor het denkbeeld van 
de collectieve veiligheid. Het falen van de Volkenbond, zoals bij de sancties 
tegen Japan en Italië, had Nederland volgens deze Memorie van Antwoord 
doen terugvallen op de oude zelfstandigheidspolitiek en vervolgens - aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog - op de afgekondigde volstrekte 
onzijdigheid. Het rijk in Europa en vervolgens in Azië werd niettemin toch 
in de oorlog betrokken. De zelfstandigheidspolitiek was tot uiting gekomen 
in de oorlogsverklaring van Nederland aan Japan, voordat Nederlands-In- 
dië werd aangevallen, na de aanval op Pearl Harbor.

Door de Tweede Wereldoorlog was de internationale situatie in de visie 
van de minister van Buitenlandse Zaken geheel gewijzigd. Het Europese 
evenwicht bestond niet meer. Daarmede was de basis voor een neutraliteits
politiek komen te vervallen. Overigens was die basis ook al twijfelachtig ge
worden door de voortschrijdende oorlogstechniek, welke voor landen van 
beperkte afmetingen ernstige gevolgen had. "Vast staat, dat neutraliteit in de 
toekomst een minder deugdelijk middel zal zijn om Nederland buiten con
flicten te houden, dan zulks in het verleden het geval is geweest." Van 
Boetzelaer trekt dan niet de conclusie om - gelet op de gebeurtenissen rond 
de Volkenbond vóór 1940 - regionale militaire allianties te sluiten of zich 
met een of meerdere Grote Mogendheden te verbinden. Het buitenlands 
beleid van Nederland diende volgens de minister zich te oriënteren op de 
V.N. als middel tot het verzekeren van de collectieve veiligheid, ook al 
mankeerde er nog veel aan de juridische constructie van de V.N.. De minis
ter noemde met name het directorium van enige Grote Mogendheden voor 
vredestijd voor de overige leden van de volkerengemeenschap in hoge ma
te onbevredigend. De regering ging er echter van uit dat de internationale 
organisatie in meer democratische zin zou evolueren, wanneer in de wereld 
stabielere verhoudingen zouden zijn weergekeerd. Nederland zou proberen 
een bijdrage te leveren aan de uitgroei van de volkerenorganisatie tot een 
lichaam, dat de vrede en de veiligheid op bevredigende wijze zou weten te 
verzekeren. Zoals in analyse van de Proeve van een regeringsprogram-1946 
in hoofdstuk I al is vermeld heeft Nederland in de periode-Beel zich ingezet 
voor wijziging van het vetorecht van de Grote Mogendheden, zich onder
worpen aan de bemoeienis van de V.S. met het Indonesische vraagstuk en 
steun verleend aan het commissiewerk van de V.N., ook al kwam dat Ne
derland niet altijd goed uit (kwestie-Palestina, 1947). De regering erkende in
1946 wel dat de invloed van de staten op het wereldgebeuren ongelijk was, 
ondanks het beginsel van gelijkberechtigdheid van alle landen in het Hand
vest van de V.N.. Naast de machtsfactor van landen konden volgens de mi
nister van Buitenlandse Zaken echter andere factoren worden onderschei
den die in het internationale verkeer ook van belang waren: consequente 
verdediging van het rechtsstandpunt in internationale betrekkingen, een
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gezonde en flink ontplooide economie, het verlenen van krachtige steun bij 
de behartiging van gemeenschappelijke internationale belangen.

Uit het betoog van Van Boetzelaer in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer van 29 november 1946 blijkt waarom de regering zo aan de 
universele samenwerking in V.N.-kader wilde vasthouden: het streven der 
bondgenoten "behoort er allereerst op gericht te zijn in Europa een zodanige 
vrede tot stand te brengen, welke enerzijds hernieuwde Duitse agressie on
mogelijk maakt, doch daarnaast de voorwaarden schept voor een geleidelij
ke herleving van de Duitse economie, welke van overwegend belang is 
voor het herstel van Europa in het algemeen, en van Nederland in het 
bijzonder". Van de oplossing van het Duitse vraagstuk hing het lot van 
Europa af. De betrekkingen tussen de bondgenoten waren zeker niet ideaal, 
maar de Nederlandse regering meende dat er geen onoverbrugbare tegen
stellingen bestonden. Nederland diende alles te doen om de betrekkingen 
tussen de landen onderling te verbeteren. In dit kader wees Van Boetzelaer 
op het gevaar dat de aaneensluiting van een bepaald blok van landen andere 
blokvorming opriep, zodat de mogendheden tegenover elkaar kwamen te 
staan. Internationale "doelverbanden", in de zin van internationale orga
nen ter verwezenlijking van een begrensd doel in het internationale rechts
leven, konden daarentegen wel bijdragen aan een harmonieuze ontwikke
ling van de statengemeenschap. De Nederlandse regering was bereid op voet 
van gelijkheid en wederkerigheid rechten te beperken of prijs te geven, die 
tot dusver in volle souvereiniteit konden worden uitgeoefend. Met deze 
laatste formulering werd aangeknoopt bij het streven van de Nederlandse 
regering voor en onder de oorlog tot vermindering van handelsbelemme
ringen te komen (zie de inleiding op de volgende subparagraaf). Regionale 
regelingen of organen voor de handhaving van vrede en veiligheid, die 
door het Handvest van de V.N. (art. 52) onder bepaalde voorwaarden mo
gelijk waren, liet Van Boetzelaer buiten beschouwing: er was (nog) geen re
den voor en er kon een aanzet voor "blokvorming" in worden gezien. Sa
mengevat streefde de regering derhalve in de eerste plaats naar internatio
nale samenwerking in universeel verband, hetgeen Van Boetzelaer nader 
heeft aangeduid als het "one-world"-concept. Samenwerking met andere 
landen mocht dan ook nooit in conflict komen met dit concept. Was aan 
deze eis voldaan, dan waren innige betrekkingen met andere landen - zeker 
de buurlanden - mogelijk en zelfs voor een land als Nederland, dat zozeer 
in politiek en economisch opzicht van de omringende landen afhankelijk 
is, "volstrekt vereist". De samenwerking met België en Luxemburg in de 
Beneluxovereenkomst werd door de minister in dit verband als voorbeeld 
aangehaald.2

De reacties van de Tweede Kamer op deze uiteenzetting van Van 
Boetzelaer waren, alles bijeen genomen, soms nogal vaag en zeer uiteenlo
pend, zodat Van Boetzelaer des te meer reden moet hebben gehad vast te 
houden aan zijn "one-world"-concept. De grootste regeringspartij, de KVP, 
heeft zich in het Voorlopig Verslag en in de plenaire vergadering van de 
Tweede Kamer over het buitenlandse beleid - bij monde van Serrarens -
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nogal op de vlakte gehouden over het uitstippelen van de nieuwe koers 
voor het buitenlandse beleid. Reeds het urgentieprogram van de KVP had al 
inzake het buitenlands beleid een wat hybride paragraaf bevat. Zo moest de 
zelfstandigheidspolitiek van vóór de oorlog wel worden verlaten, maar 
diende Nederland als middelgrote mogendheid erkenning te krijgen. Daar
naast werd aangedrongen op het aangaan van goede betrekkingen met an
dere mogendheden, met name met die landen die van belang konden zijn 
voor het Koninkrijk en de wereld, en op een actieve bijdrage aan de tot
standkoming van de handhaving van een doeltreffende orde en een recht
vaardige vrede in de internationale betrekkingen. In dit verband werd het 
belang van een internationaal orgaan op democratische grondslag genoemd, 
zonder dat de V.N. als zodanig werden aangeduid. Een verband tussen deze 
wensen werd niet aangegeven, zodat het onduidelijk bleef wat de KVP zich 
in plaats van de zelfstandigheidspolitiek voorstelde. Het KVP-Kamerlid 
Serrarens heeft op 4 december 1946 een poging gedaan de KVP-wensen te 
verhelderen. Nederland moest een eigen koers varen en geen pion van an
dere mogendheden worden. Nederland diende wel mee te werken aan de 
opbouw van een nieuwe wereldorganisatie. De V.N. werden echter door 
hem verre van ideaal genoemd. De V.N. zouden pas als internationale or
ganisatie werkelijk kunnen functioneren als de betrokken regeringen bereid 
zouden zijn delen van hun souvereine recht over te dragen aan de V.N. en 
de doeleinden van het Handvest van de V.N. serieus zouden nastreven. 
Verder diende Nederland - naast goede betrekkingen met de Beneluxpart- 
ners en de Angelsaksische landen (Engeland; de V.S.) - vooral nauwe be
trekkingen te onderhouden met Frankrijk, "de belangrijkste mogendheid 
van het continent". Een organisatie in Europa, zoals die van de Benelux
douaneovereenkomst - die nog in werking moest treden -, leek hem aanbe
velenswaardig.3 Uit dit betoog kon geen instemming noch afkeuring met 
het beleid van Van Boetzelaer worden gelezen. Wél kon hieruit worden be
grepen dat de KVP weinig vertrouwen in de bestaande V.N.-organisatie had 
en een zekere voorkeur had voor een regionaal Europees verband, waarin 
Frankrijk - als na de Eerste Wereldoorlog - een belangrijke rol moest ver
vullen.

De PvdA zat wat meer op de koers van Van Boetzelaer. In het program 
van deze partij stond de versterking van het bestel van de V.N. als concrete 
invulling van een actieve buitenlandse politiek voorop. De bereidheid tot 
het aangaan van regionale verdragen met cultuurverwante landen, die in 
dit PvdA-urgentieprogram verder werd verlangd, kon worden begrepen als 
uitwerking van de steun aan het werk van de V.N., die immers in het 
Handvest regionale ordening voor mogelijk hielden. In deze lijn stelden 
zich de diverse sprekers voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer ook op. 
Ruygers wijdde zijn betoog hoofdzakelijk aan de noodzaak van een nieuwe 
vormgeving van een ontredderde wereld. "Het verkeer heeft de afstand 
overwonnen, de atoomsplitsing plaatst ons voor ongekend mogelijkheden, 
de economie kan heden ten dage alleen nog maar wereldeconomie zijn". De 
buitenlandse politiek van Nederland moest met durf en volharding aan die
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nieuwe samenleving bouwen. Dat buitenlands beleid moest niet meer ge
richt zijn op verdediging of uitbreiding van bestaande grenzen, zoals 
buitenlandse politiek en diplomatie vroeger begrepen werden (de PvdA- 
fractie in de Tweede Kamer zou dan ook problemen hebben met de plannen 
voor de grenscorrecties ten nadele van Duitsland, zoals in het najaar van
1946 door de regering aan de Kamers voorgelegd). Het bouwen aan die 
nieuwe wereld betekende vooral ook het scheppen van die verbanden in de 
wereld, waardoor een nieuwe vorm van samenleving werd gevonden, 
"waarin de persoonlijkheid van de mens het zuiverst tot haar recht komt”. 
Personalistisch-socialistische wereldordening derhalve.

Als tweede spreker op het terrein van de buitenlandse politiek trad de 
fractievoorzitter zelf op. Van der Goes van Naters verdedigde vurig de V.N. 
als ideaal. Hij wilde niet meedoen aan het defaitisme ten aanzien van de 
V.N.. "De universaliteit van de V.N. geeft ook nu kansen, die de mensheid 
niet heeft gehad." In dit kader plaatste hij de PvdA-gedachte over een 
nieuwe ordening van Europa. Vanuit zijn vertrouwdheid met de Franse 
cultuur bepleitte Van der Goes - precies als Serrarens - een nauw samengaan 
tussen Nederland, de Zuiderburen en Frankrijk. Aldus kon een kern voor 
een nieuw Europa ontstaan dat als brug kon dienen tussen West en Oost in. 
Begrijpelijk dat Van der Goes dan ook aandrong op het onderhouden van 
goede betrekkingen met Engeland en de V.S., alsook met de Sovjet-Unie, 
"waaraan wij mede de overwinning te danken hebben". Op basis van we
derkerigheid moest het mogelijk zijn dat Nederland en de Sovjet-Unie el
kaar beter leerden kennen. Van der Goes zag in de ideologische en sociale 
tegenstellingen tussen de V.S. en de Sovjet-Unie geen polaire tegenstelling, 
die tot conflicten moest leiden. Naar twee kanten waren immers verschui
vingen mogelijk "en zelfs waarschijnlijk". Ook Evert Kupers (PvdA) meen
de dat het onmogelijk was zonder Rusland tot betere internationale ver
houdingen te geraken. Het was daarom volgens hem de plicht van de Ne
derlandse regering de tegenstellingen tussen de V.S. en Rusland zo klein 
mogelijk te maken. Collectieve veiligheid en internationale ontwapening 
konden niet bestaan als de Nederlandse en de andere regeringen in die taak 
niet zouden slagen.4 Het was de socialistische gedachte van synthese die, in 
samenwerking met katholieken, nationaal en internationaal dat, wat ge
scheiden was, bijeen moest brengen, zoals Van der Goes dat noemde.5

De oppositie was zeer divers in de standpuntbepaling over het buiten
lands beleid. Paul de Groot (CPN) - die zijn betoog vrijwel geheel wijdde aan 
kwestie-Duitsland en de verhouding met Spanje - onderstreepte het belang 
van de V.N., als orgaan tot verzekering van de collectieve veiligheid. Vol
gens hem hadden de V.N. meer kansen dan de Volkenbond, omdat die 
bond een aantal landen - waaronder de V.S. en de Sovjet-Unie (pas toegetre
den in 1934) - niet had omvat. Het overwicht van de Grote Mogendheden in 
deze organisatie achtte hij geen beletsel, omdat die mogendheden Hitler 
hadden verslagen en in de toekomst door goed overleg tijdig een herhaling 
van de rampen van de voorgaande jaren konden voorkomen. Hij drong 
verder aan op oriëntering van Nederland op Oost-Europa, bovenal op de
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Sovjet-Unie, opdat Nederland zich niet eenzijdig zou richten op Engeland 
en de V.S.. Voor de woorden van Evert Kupers had hij dan ook grote waar
dering. Het was een van de laatste gelegenheden in de Tweede Kamer dat 
PvdA en CPN het zo met elkaar eens waren over de koers van het buiten
lands beleid: een jaar later lag dat wel wat anders! Ook de liberalen bleken de 
oriëntatie op de V.N. van Van Boetzelaer toe te juichen. Bierema (PvdV) 
meende dat de techniek van de moderne oorlogvoering het onmogelijk 
maakte te denken dat Nederland zelfstandig zijn neutraliteit kon bewaren. 
Collectieve veiligheid via de V.N. was de eerste aangewezen weg, waaraan 
juist kleine naties veel moesten werken. Die kleine naties wezen immers 
meer op recht en gerechtigheid in de wereld dan de grote mogendheden en 
konden derhalve als wereldgeweten functioneren. Anders dan Van 
Boetzelaer, die blokvorming als in strijd met de V.N.-gedachte had afgewe
zen, achtte Bierema die niet uitgesloten, omdat er nu eenmaal tussen som
mige landen tegenstellingen bestonden en gelijkgezinde landen met geza
menlijke belangen een groepering vormden.6

De protestants-christelijke groeperingen hebben zich gedistantieerd van 
het beleid van Van Boetzelaer. Dat de SGP bij monde van Zandt de V.N. als 
vrucht van de overmoed van de mens, die denkt met de rede de wereld te 
kunnen beheersen, totaal verwierp, was niet verbazingwekkend, omdat de 
SGP ook al had tegengestemd bij de procedure tot goedkeuring van het 
Handvest van de V.N.. Derhalve verwierp de SGP deze oriëntatie van Ne
derland op de V.N., hoewel de SGP de begroting voor Buitenlandse Zaken - 
en dus ook de door de SGP gelaakte uitgaven voor de Nederlandse deelne
ming aan het werk van de V.N. - aanvaardde. Opmerkelijker was het betoog 
van Bruins Slot (ARP), waarin hij in wezen pleitte voor terugkeer naar de 
goede vooroorlogse zelfstandigheidspolitiek van Nederland. Hij vond het 
betoog van de minister zwak. Als Nederland niet meer neutraal kon zijn, 
moest het iets anders zijn. Het uitzicht op een systeem van collectieve vei
ligheid via een V.N., die in de toekomst beter zouden functioneren, achtte 
Bruins Slot niet bevredigend. Het kwam er dus op neer dat Nederland, als 
niet-gelijkberechtigd lid in de V.N., niet kon rekenen op een zekere be
scherming in een volgroeide internationale rechtsorde. Die rechtsorde was 
er niet. Bruins Slot ging er dan ook van uit dat het statenindividualisme en 
de machtspolitiek, precies als vóór de oorlog, de wereld beheersten. Daarte
gen hadden kleine landen slechts één verweer gehad en dat moesten ze nu 
weer toepassen: neutraliteit en zelfstandigheid. Nederland was op zichzelf 
aangewezen en moest die positie sterk maken, niet op grond van militaire 
middelen, maar op de kracht van de overtuiging. Te veel werd door de mi
nister volgens Bruins Slot het bewustzijn van de kleinheid en de onmacht 
van Nederland voorop gesteld, te weinig "ons goed recht". En dan volgt een 
voor de ARP-denkwereld kenmerkende zin: "Ik ben overtuigd, dat wij, 
zonder uiterlijke machtsmiddelen, zonder hulpbronnen, alleen door de 
kracht van een op recht gefundeerd en door een onwrikbare innerlijke 
overtuiging gedreven woord, de wereld kunnen bewegen. In ieder geval - en 
dat is veruit het belangrijkste - doen wij dan onze plicht".7 Vanuit deze stel-
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ling volgde ook dat Nederland zich niet met bondgenootschappen moest 
inlaten, want in een bondgenootschap zijn de kleine landen meer gebonden 
dan de grote. Een gemeenschappelijke economische politiek met andere 
landen wilde Bruins Slot wel aanvaarden. Maar Nederland moest wel 
voorkomen een bruggehoofd van Engeland op het continent te zijn. Daar
om pleitte Bruins Slot: "niet al te veel bedevaart naar Londen", waarbij hij 
vooral ook het tegengaan van Engelse bemoeienis met de Indië-kwestie op 
het oog had. Vandaar dat hij ook de politieke wederopstanding van de 
Europese landen wenste. Nederland kon tenslotte best lid blijven van de 
V.N., als Nederland maar inzag dat de V.N. een embryonale structuur van 
de rechtsgemeenschap van de volkeren waren. In dezelfde richting als het 
betoog van Bruins Slot bewoog zich de gedachtengang van Schmal (CHU). 
Hij wenste een grotere distantie ten opzichte van Engeland, teneinde met 
andere landen een tussenpositie te kunnen innemen tussen het Angelsak
sisch en het Russisch krachtenveld.8

Na dit weinig diepgaand debat was de verdediging voor Van Boetzelaer 
niet moeilijk. "Het zou mij niet verwonderd hebben, indien de vraag, met 
meer nadruk dan geschied is, zou zijn gesteld of onze buitenlandse politiek 
niet scherper had kunnen worden omlijnd en of niet meer afdoende waar
borgen zouden kunnen worden gegeven voor de zelfstandigheid van het 
Koninkrijk", aldus het ironische commentaar van de minister. Hij gaf zelf 
het antwoord: "Dat zulks niet is geschied, meen ik te mogen toeschrijven 
aan de omstandigheid, dat bij de Kamer het besef leeft, dat de wereld thans 
nog in een periode van onzekerheid verkeert".9 Zolang de onzekerheid over 
de richting van de internationale ontwikkelingen zou voortduren, was het 
de minister onmogelijk nadere bijzonderheden aan te geven van het Ne
derlandse buitenlandse beleid. De minister meende dat Nederland con 
amore aan het werk van de V.N. moest meedoen en de jonge organisatie 
niet onmiddellijk eenzelfde lot als de Volkenbond moest toedichten. Hij 
was het eens met Bruins Slot dat de internationale positie van Nederland in 
de loop der tijden aan natuurlijke veiligheid had ingeboet en dat de kracht 
van het land ook in geestelijke zin diende te worden opgebouwd. Nederland 
mocht echter niet, gelet op die verminderde natuurlijke veiligheid, zijn 
kracht op ander, politiek gebied verwaarlozen. De minister noemde wel 
twee onzekerheden, die bij het aangeven van de lijnen van het buitenlands 
beleid nog een extra belasting vormden: de toekomstige rijksreconstructie 
met de overzeese gebieden en de toekomst van Duitsland. Met deze uiteen
zetting gaf de minister aan dat hij de Kamer ook niets anders te bieden had 
dan het "one-world"-concept, in afwachting van de ontwikkelingen op in
ternationaal gebied en de wijze waarop de genoemde onzekere factoren het 
beleid zouden beinvloeden.10 De manier waarop de minister de suggesties 
van de CPN-woordvoerder De Groot heeft genegeerd, moet de CPN er toe 
hebben gebracht tegen de begrotingen van Buitenlandse Zaken voor 1946 en
1947 te stemmen. Alle andere fracties in de Tweede Kamer namen met het 
beleid van Van Boetzelaer genoegen.11

Par. II. De hoofdlijn in het Nederlandse buitenlandse beleid...
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Een alliantie als die van het Verdrag van Duinkerken?
In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer is Van Boetzelaer 

verder ingegaan op de mogelijkheden van de Nederlandse buitenlandse po
litiek: aansluiting bij bepaalde mogendheden, blokvorming of neutraliteit. 
De minister schreef dat, hoewel het niet in de Nederlandse traditie lag om 
aansluiting te zoeken bij een der Grote Mogendheden, de mogelijkheid toch 
niet moest worden uitgesloten dat regionale groeperingen zouden kunnen 
worden gevormd, "waarbij de kleinere staten zonder van hun souvereini- 
teit afstand te doen niettemin in meerdere of mindere mate een zeker 
overwicht aanvaarden van een grote mogendheid, die daartoe om bepaalde 
redenen in het bijzonder schijnt aangewezen".12 Hij zag zulke lijnen in de 
Monroeleer van de USA ten opzichte van de andere Amerikaanse staten en 
in de houding van de Sovjet-Unie in Oost-Europa. Een dergelijke regionale 
groepering in Europa behoefde volgens de minister een bemiddelende rol 
van aangesloten landen als Nederland niet uit te sluiten. Wel gaf de minis
ter toe dat de Grote Mogendheden voor bemiddeling van de onderlinge po
litieke moeilijkheden geen beroep deden op de kleinere landen als Neder
land, "hoezeer men ook, en in de laatste tijd in weer toenemende mate, de 
objectiviteit van het Nederlandse oordeel in vraagstukken van juridische, 
technische en besturende aard blijkt te waarderen". Van Boetzelaer onder
scheidde een dergelijke regionale groepering, waarbij de zelfstandigheid van 
de aangesloten landen onverlet bleef, van blokvorming, waarbij kleine mo
gendheden het dictum van de grote mogendheid maar hadden te slikken. 
Blokvorming in deze zin en neutraliteitspolitiek wees de minister in deze 
beschouwing af. Die neutraliteitspolitiek was volgens Van Boetzelaer daar
om ook opgegeven, omdat door de toetreding tot de V.N. en de aanvaarding 
van het Handvest van deze organisatie Nederland de bereidheid had ge
toond om sancties te ondersteunen tegen landen die de grondslagen van de 
V.N. hadden geschonden.

Wat heeft Van Boetzelaer bewogen tot deze suggestie van een mogelijke 
regionale samenwerking, die moeilijk in een directe lijn kon worden gezien 
met zijn eerdere omschrijving van de grondslag van het buitenlands beleid? 
Het tijdstip van het uitbrengen van deze Memorie van Antwoord - 12 maart
1947 - viel kort na de afsluiting van het Verdrag van Duinkerken tussen En
geland en Frankrijk op 4 maart 1947, waarbij wederzijdse bijstand voor het 
geval van een hernieuwde Duitse agressie werd vastgelegd, naar de tekst een 
bevestiging van hetgeen sinds de oude Entente Cordiale (1904) tussen deze 
twee landen was overeengekomen inzake de beveiliging tegen het Duitse 
gevaar. Het oorspronkelijk initiatief voor een alliantie tussen Frankrijk en 
Engeland tegen dit gevaar was uitgegaan van de Franse premier Felix Gouin 
(soc.), die in maart 1946 op een congres van zijn partij naar het voorbeeld 
van de enige jaren tevoren afgesloten vriendschapsverdragen van Frankrijk 
en Engeland met de Sovjet-Unie een dergelijk verdrag tussen Frankrijk en 
Engeland had voorgesteld. Van zijn coalitiekabinet maakten echter de 
communisten deel uit en deze hadden bezwaren tegen een dergelijk ver
drag, indien dat verdrag een beperking van de Franse opties inzake Duits-
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land (Roer, Rijnland, Saar) zou inhouden. Pas na de verdere confrontatie 
tussen de Grote Mogendheden onderling over het Duitse vraagstuk, hetgeen 
had geleid tot de eigen weg van Amerika en Engeland en de instelling van 
de Bizóne, en na parlementsverkiezingen in Frankrijk (november 1946: 
winst voor communisten, verlies voor socialisten) werd het plan, dat bij het 
Labour-kabinet in Engeland vanaf het begin een gunstig onthaal had gevon
den en als een middel werd gezien de inmiddels optredende en geestver
wante premier Blum te steunen, weer van stal gehaald en tenslotte gereali
seerd. Beide landen hadden zo hun bedoelingen met dit Verdrag van Duin
kerken. De Engelsen hoopten met dit verdrag het Franse wantrouwen te 
kunnen overwinnen, de verschillende zienswijzen op het Duitse probleem 
te kunnen overbruggen, Frankrijk aan westerse zijde te krijgen en daarmee 
het verdrag zo nodig tot instrument te kunnen maken voor de ontwikke
ling van een West-Europees blok ter afgrendeling van bepaalde gevaren uit 
het Oosten. Van Franse zijde was het verdrag een poging om - vóórdat de 
voorjaarsconferentie over Duitsland zou worden gehouden - het isolement 
inzake Duitsland te doorbreken en daardoor ook steun te vinden in Enge
land voor het plan voor het economisch herstel van Frankrijk, dat uitging 
van leveranties uit Duitsland (kolen) en de overname van de vroegere po
sitie van Duitsland in Europa op het gebied van staalproductie en machine
bouw (afhankelijk van het op te leggen productieniveau in Duitsland). 
Aanknopingspunten hiervoor bood de paragraaf over economische samen
werking in dit Engels-Frans verdrag. Het verdrag, dat nadrukkelijk werd ge
plaatst in het kader van het Handvest van de V.N. en officieel los stond van 
elke blokpolitiek, kon dan ook in het licht van de Franse belangen de in
stemming van uiterst links in Frankrijk krijgen.

Uitbreiding van dit Verdrag van Duinkerken is wel overwogen. De Fran
se minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, heeft getracht ook andere ge
allieerden uit de strijd tegen Duitsland - waaronder Nederland - mee te krij
gen als partners in dit Verdrag, ook met het oog op het verwerven van 
steun voor de Franse visie op de Duitse kwestie. Tegelijk werd met dit 
voorstel een geleidelijke ommezwaai in de Franse politiek gemarkeerd: een 
eng nationalistische koers werd voorzichtig verlegd naar een bredere Euro
pese oriëntatie. Bij de plechtige ondertekening op 4 maart 1947 in Duinker
ken heeft Bidault deze uitnodiging nogmaals gedaan, een uitnodiging die 
ook door de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, Bevin, werd ge
steund. Spaak, de minister van Buitenlandse Zaken van België, die in de
zelfde functie in de regering in ballingschap onder de oorlog al plannen had 
ontwikkeld voor zuiver regionale akkoorden, op militair én economisch 
gebied, in Europa, had in februari 1947 aan de Fransen laten weten mee te 
willen doen, waarbij hij er overigens op rekende dat dan ook Nederland zou 
willen toetreden tot het op te stellen verdrag. Zijn aandacht richtte zich op 
dat moment niet direct op Luxemburg, dat immers bij het Verdrag van Lon
den van 1867 door een aantal Europese landen - waaronder België - op de 
neutraliteit in het buitenlands beleid was vastgelegd. Deze - niet door wa
pens, maar door garanties van mogendheden gesteunde - neutraliteit was in
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Luxemburg ook grondwettelijk verankerd. De schendingen van deze neu
traliteit door een van de bij het Verdrag van Londen betrokken mogendhe
den, Duitsland, in 1914 en 1940 hadden, tesamen met de toetreding van 
Luxemburg tot de Volkenbond, de strijd aan geallieerde zijde in de Tweede 
Wereldoorlog en de aansluiting bij de V.N., de vraag opgeworpen of de om
standigheden niet zodanig waren veranderd dat het neutraliteitsbeginsel 
kon worden losgelaten. De Grondwet van Luxemburg werd daarom gewij
zigd, toen het Groothertogdom de toetreding tot het Verdrag van Brussel 
(Westerse Unie) van 17 maart 1948 wenste te effectueren.13

De uitbreiding van dit naar de tekst anti-Duitse Verdrag van Duinkerken, 
zoals Spaak in februari 1947 in de richting van Nederland had gesuggereerd, 
zou echter zonder meer hebben geleid tot de duiding van dit verdrag als een 
West-Europees defensieverdrag en dat zou zeker voor een land als Neder
land dat nu zijn buitenlands beleid had georiënteerd op het verzekeren van 
de collectieve veiligheid via de V.N. en blokvorming had afgewezen als in 
strijd met het karakter van de V.N. onverteerbaar zijn geweest. Vandaar dat 
Van Boetzelaer zeer negatief heeft gereageerd op de gedachte Nederland in 
dit pact te doen opnemen. Hij wilde voor Nederland geen verplichtingen 
aangaan, tenzij Amerika steun zou verlenen aan een Europees veiligheids
beleid, conform het eerder genoemde door Van Kleffens ontwikkelde plan, 
dat zou moeten passen in het V.N.-concept. Het was hem overigens bekend 
dat de V.S., alsook Engeland, Spaaks voorstel op dat moment niet verstandig 
achtten, omdat Europese blokvorming op dat moment moest worden ver
meden, met het oog op de voorjaarsconferentie van de Grote Vier over 
Duitsland. Van Boetzelaer ging er van uit dat België nu eenmaal niet onge
voelig was "voor de roep van de Parijse sirene" en traditioneel eng verbon
den was met Frankrijk. Daarentegen wenste Van Boetzelaer voor Nederland 
een politiek uit te stippelen die in de hoofdsteden van de drie westerse grote 
mogendheden gelijkelijk zou worden ondersteund. Nauwere samenwer
king in Europa, vooral op economisch gebied, zou afhankelijk van de inter
nationale ontwikkelingen altijd nog kunnen worden voorgesteld. Ook een 
poging van Spaak om het Verdrag van Duinkerken van de schijn van een 
West-Europees blok te ontdoen om beschuldigingen van de kant van de 
Sovjet-Unie te voorkomen en terwille van de regeringscoalitie, waarin tot 
in maart 1947 communisten vertegenwoordigd waren, door voor te stellen 
de Sovjet-Unie te doen deelnemen in dit Verdrag - waarop de Sovjet-Unie 
niet reageerde - stuitte op Nederlandse scepsis in dit soort acties.14 De uit
eenzetting jegens de Eerste Kamer zoals hierboven weergegeven liet wel 
doorschemeren dat Van Boetzelaer een ontwikkeling in de richting van een 
regionale samenwerking in Europa, ook op militair gebied, op langere ter
mijn niet uitsloot, maar dat het moment en de vorm - een anti-Duits ver
drag van enkele West-Europese landen - hem niet geschikt leken. Hij heeft 
derhalve kennelijk willen aftasten in hoeverre in het parlement de me
ningsvorming op dit terrein was gevorderd. Het moet hem genoegen heb
ben gedaan dat zijn beslissing om Nederland voorlopig buiten het Verdrag
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van Duinkerken te houden algemeen voor juist werd gehouden, zoals de 
reacties in de senaat hebben uitgewezen.

Het is de liberale senator Stikker geweest, die naar aanleiding van de uit
eenzetting van Van Boetzelaer in diens Memorie van Antwoord, systema
tisch naging of een alliantiepolitiek voor Nederland gewenst was. Uitgangs
stelling in zijn beschouwing over de grondslagen van het Nederlandse bui
tenlandse beleid was, dat dit na-oorlogse beleid in wezen gekenschetst moest 
worden als "onmachtspolitiek", gevolg van feitelijke onmacht - Nederland 
moest zich heroriënteren temidden van de volkeren, terwijl het arm was en 
inzake Indië afhankelijk van andere landen - en gewilde onmacht. Die laat
ste onmacht had te maken met de Nederlandse voorkeur de internationale 
ontwikkelingen af te wachten, omdat Nederland nog niet verplicht was ge
weest een internationaal standpunt in te nemen. De twee stappen die Ne
derland op buitenlands gebied genomen had - sluiting van het toluniever- 
drag met België en Luxemburg en de toetreding tot de V.N. - waren niet 
zwaar geweest. De zaken zouden volgens Stikker anders komen te liggen 
wanneer de volgende vraagstukken aan de orde zouden komen: de reorga
nisatie van Duitsland en de ontwikkelingen in het Verre Oosten. Nederland 
moest dan zijn positie bepalen, waarbij de terugkeer tot de zelfstandigheids
politiek of alliantiepolitiek mogelijk waren als opties. Stikker somde een 
aantal redenen op waarom een alliantiepolitiek voor Nederland, waarbij hij 
dan dacht aan een of andere vorm van uitbreiding van het Verdrag van 
Duinkerken, ongewenst was. De doeleinden van Engeland en Frankrijk wa
ren inzake Duitsland ongelijk; beide landen worstelden met het behoud van 
hun imperia overzee; beide landen waren imperialistisch ingesteld, waarbij 
Stikker vooral Engeland op de korrel nam door het adagium te citeren: 
"Engeland has no permanent friends, but only permanent interests".15 In
tern waren beide mogendheden sterk geneigd tot collectivistische stelsels, 
welke Stikker naar beginsel van zijn partij moest afwijzen. Hij achtte het 
derhalve gevaarlijk voor Nederland zijn lot te verbinden aan deze mo
gendheden. Wat was dan zijn alternatief? In afwachting van wat zich in de 
wereld voltrekken zou, diende Nederland een eigen standpunt naar eigen 
overtuiging uit te dragen, namelijk een positieve neutraliteitspolitiek: niet 
wijken voor vreemde pressie, opkomen voor eigen recht.

Ook de andere sprekers over het algemene beleid van Buitenlandse Za
ken wezen om verschillende redenen een alliantiepolitiek af. Algra (ARP) 
was zeer positief over de Nederlandse oriëntatie op de V.N., juist ook omdat 
de samenwerking van naties en staten, waarbij de federatie de vorm en de 
basis het recht is, uitdrukking is van een christelijke gedachte. De ondergang 
van de Volkenbond was te wijten aan de staten, niet aan de bond zelf. Van
uit deze stelling wees Algra dan ook alles wat naar blokvorming zweemde - 
ook de samenwerkingsverbanden met een mogendheid, die Van Boetzelaer 
nog in overeenstemming achtte met het Handvest van de V.N. - met kracht 
af. Waar het volgens hem op uitdraaide was de vorming van combinaties, 
die tegenover elkaar kwamen te staan. Blokvorming zou zeker voor een 
klein land als Nederland grote nadelen hebben. In een dergelijk blok "ge-
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dragen de grote Staten zich als gangsters en de kleine als prostituees". Een 
zodanige alliantiepolitiek v/as volgens hem een stap terug in de geschiede
nis. Reijers (CHU) constateerde dat de minister iets gunstiger was gaan den
ken over de mogelijkheid van regionale statengroeperingen in het kader 
van de V.N.. Aldus beperkt kon Reijers dit nog wel waarderen, al meende 
hij dat Nederland uitermate voorzichtig moest zijn met het aanvaarden 
van een overwicht van enige mogendheid. Alleen voor de opbouw van 
West-Europa, waarin ook voor Duitsland een plaats moest worden inge
ruimd, mocht Nederland iets prijs geven van de eigen souvereiniteit. De 
CHU erkende volgens hem dat Nederland een nieuwe koers had uit te zet
ten tussen volkeren in, in V.N.- kader, waardoor Nederland noodgedwon
gen de blik ook meer had te richten op het Oosten.16

Nadruk op de eigen zelfstandigheid, tussen Oost en West in, beklem
toonden vooral de woordvoerder van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, 
Brongersma, en die van de CPN-fractie, Koejemans. Brongersma wierp de 
vraag op of een duurzame vrede kon worden bewerkstelligd tussen het aan 
de V.S. toegedichte dollarimperialisme en het aan de Sovjet-Unie toege
schreven territoriale imperialisme. Dat laatste gevaar was voor Nederland 
fataler dan het eerste, zodat Brongersma zich afvroeg of dit gevaar werkelijk 
te duchten was. Het kwam er op neer dat Brongersma zich optimistisch 
toonde ten aanzien van dit gevaar, wanneer men maar voldoende begrip 
had voor het wantrouwen van de Sovjet-Unie jegens de westerse mogend
heden dat stoelde op bittere vooroorlogse ervaringen. Nederland moest in 
deze visie, waarin het onderlinge wantrouwen werd gezien als oorzaak van 
de wrijvingen tussen de grote mogendheden, meehelpen het wantrouwen 
over en weer af te doen slijten en een brug vormen tussen Oost en West. 
Alleen door dit wantrouwen weg te nemen, zouden de V.N. een kans ma
ken goed te functioneren. Blokvorming op welke wijze dan ook was hier
mede in strijd; een zelfstandige politiek was derhalve geboden. De eerste 
toets voor deze brugfunctie van de beoogde Nederlandse buitenlandse poli
tiek zou volgens Brongersma de Duitse kwestie zijn. Koejemans bepleitte 
een soortgelijke opstelling voor Nederland. Temidden van de grote veran
deringen in de wereld - Koejemans noemde de overheersende positie van 
de V.S., de versterkte positie van de Sovjet-Unie, de verzwakte betekenis 
van Engeland en de onafhankelijkheidsbewegingen in het Verre Oosten - 
diende Nederland te streven naar hechte samenwerking van alle delen van 
de wereld op basis van de samenwerking tussen de Grote Vier. De groe
pering van staten, zoals Van Boetzelaer die had geopperd, zou er volgens 
Koejemans op uitdraaien dat er een eenzijdige oriëntering van Nederland 
op Amerika en Engeland zou volgen onder verwaarlozing van de Neder
landse belangen in Oost-Europa. Nederland diende een actieve politiek - 
vooral in het kader van de V.N. - te voeren om de samenwerking tussen de 
mogendheden te bevorderen en het bestaande wantrouwen weg te nemen. 
In dit idee paste het volgens de CPN niet om de kat uit de boom te kijken, 
"terwijl men het been gestrekt houdt om zich snel bij een groepering en na-
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tuurlijk de Brits-Amerikaanse groepering aan te sluiten, zodra de interna
tionale conceptie daarvoor gunstig is".17

In zijn antwoord in de Eerste Kamer op 20 maart 1947 heeft minister Van 
Boetzelaer zijn suggestie uit de Memorie van Antwoord vrijwel geheel 
teruggenomen. De minister somde een aantal redenen op, waarom Neder
land voorhands een alliantiepolitiek, zoals het Frans-Brits akkoord, niet 
overwoog. Daar was allereerst de vraag hoe uitvoering moest worden gege
ven aan de uitwerking van art. 43 van het Handvest van de V.N., waarin ter 
handhaving van de internationale vrede en veiligheid de leden-landen van 
de V.N. zich bij bijzondere overeenkomst zouden verplichten gewapende 
strijdkrachten, bijstand en faciliteiten, met inbegrip van het recht van door
tocht, aan de Veiligheidsraad ter beschikking te stellen. Onderhandelingen 
over dergelijke overeenkomsten zouden dienen te worden gevoerd op ini
tiatief van de Veiligheidsraad. Die onderhandelingen waren nog steeds niet 
gevoerd; een overeenkomst, welke Nederland tot enige militaire prestatie 
zou kunnen verplichten jegens de V.N., lag derhalve niet op tafel. Zou ech
ter een dergelijke overeenkomst worden gesloten, dan zou deze in rangorde 
komen voor welke andere verplichting dan ook. Alleen al om die reden 
achtte de minister van Buitenlandse Zaken het inopportuun allianties met 
andere landen aan te gaan of daarover standpunten te verkondigen, zonder 
te weten wat mogelijk hoger reikende verplichtingen voor Nederland kon
den betekenen.

Een tweede overweging voor Van Boetzelaer om zich niet in te laten met 
enige alliantiepolitiek school in de mogelijkheid, dat de Vier Mogendheden- 
conferentie over Duitsland, die was voorzien voor begin 1947 (Moskou), zou 
uitlopen op een verdrag voor lange duur tussen de Grote Vier, gericht op 
duurzame demilitarisatie en ontwapening van Duitsland, waartoe dan ook 
andere landen in Europa zouden kunnen toetreden. De Nederlandse rege
ring had in haar voorstellen over de kwestie-Duitsland (het memorandum 
van 14 januari 1947 aan de Grote Vier) een dergelijk verdrag ook wenselijk 
genoemd. Zou een dergelijk verdrag werkelijkheid worden, dan zou een al
liantie zoals tussen Frankrijk en Engeland gesloten, die zich richtte tegen 
een mogelijke nieuwe Duitse agressie, daaraan altijd ondergeschikt worden 
in rangorde. Dat leverde een tweede, belangrijke reden op, waarom de Ne
derlandse regering een alliantie, zoals het Verdrag van Duinkerken, voor 
Nederland inopportuun achtte. De ontwikkelingen moesten maar worden 
afgewacht, aldus Van Boetzelaer. Omdat de minister wel onderkende dat 
voor het idee van een of andere vorm van alliantie in West-Europa weinig 
steun in de Eerste Kamer kon worden gevonden - ook al had het KVP-Eerste 
Kamerlid Schneider zich in zijn betoog over het buitenlands beleid over 
deze kwestie niet uitgelaten -, verklaarde de minister dat het prematuur was 
over dit onderwerp verder veel te zeggen.18 Hij kapte de discussie derhalve 
af.

De teneur van de uiteenzettingen van Van Boetzelaer moet de CPN-frac- 
tie in de Eerste Kamer wantrouwen hebben ingeboezemd: evenals de CPN- 
fractie aan de overkant van het Binnenhof stemde deze fractie tegen de be-
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groting voor Buitenlandse Zaken zonder enige nadere verklaring.19 Het is 
niet onmogelijk dat hierin het negeren door Van Boetzelaer van de CPN- 
wens tot nauwer samengaan van Nederland met de Sovjet-Unie en de Oost- 
Europese landen werd afgestraft. Vreemd is deze houding van de CPN-frac- 
ties wél, omdat in het tijdvak 1946-1947 de CPN zich in het algemeen coöpe
ratief heeft opgesteld, behoudens in zaken die te maken konden hebben met 
de voorbereiding van een militaire actie in Nederlands-Indië.

Het opmerkelijke debat in de Eerste Kamer over de suggestie van Van 
Boetzelaer om een groepering van Europese staten te vormen naar het 
voorbeeld van het Verdrag van Duinkerken wijst op een aantal belangrijke 
zaken: het "one-world"-concept/ dat eerst nog het plechtanker werd ge
noemd van het Nederlandse buitenlandse beleid, kon wel eens aanvulling 
behoeven met regionale politieke afspraken met het oog op minder gunstige 
politiek ontwikkelingen. Die ontwikkelingen werden voor mogelijk gehou
den, wanneer de Grote Mogendheden het onderling niet meer eens zouden 
kunnen worden over belangrijke zaken zoals de toepassing van het Hand
vest van de V.N. - vooral inzake de werking van de Veiligheidsraad - en de 
kwestie-Duitsland. Van Boetzelaer wilde wel dit soort regionale politieke af
spraken, waarop statengroeperingn zouden kunnen worden gevormd, on
dergeschikt maken aan de "one-world"-visie en dus in het kader van de 
V.N.-bepalingen omtrent het organiseren van regionale verbanden passen. 
Blokpolitiek, die de werking van de V.N. kon schaden, wees hij dan ook af. 
Erg duidelijk in het onderscheiden tussen blokpolitiek en regionale staten- 
groeperingen rond een bepaalde mogendheid was de minister evenwel niet. 
De afwachtende houding, die Van Boetzelaer innam tegenover de interna
tionale ontwikkelingen teneinde te bekijken wanneer voor Nederland het 
tijdstip gekomen kon zijn tot een dergelijke regionale statengroepering toe 
te treden, bepaalde ook zijn houding tegenover het concrete voorstel om in 
Europa enigerlei vorm van samenwerking op politiek gebied van de grond 
te krijgen. Een innig samengaan van enige West-Europese staten zou blok
politiek en een deling van Europa hebben betekend; een ruimer Europees 
verband achtte de minister niet realistisch. Het is begrijpelijk dat hij - zoals 
in de volgende paragraaf zal worden uiteengezet - de Europese droom af
wees, zolang er geen Europese realiteit was. Die droom was sedert de oorlog 
ook in Nederland levend. In de volgende subparagraaf zal worden beschre
ven hoe ver het stond met de Europese gedachte in Nederland kort na de 
bevrijding en vervolgens hoe regering en parlement het denkbeeld van een 
nauwer samengaan in Europa beoordeelden, voordat de internationale 
politieke ontwikkelingen dat samengaan eigenlijk afdwongen.

b. De Europese gedachte en Nederland tot begin 1947
De oude gedachte van een Verenigd Europa, zoals in het begin van de 

twintigste eeuw vooral door de Oostenrijker graaf Richard Coudenhove- 
Kalergi, naar aanleiding van de Russische revolutie als antwoord op de 
Europese verscheurdheid tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het voorbeeld 
van de V.S. van Noord-Amerika (zij het zonder Engeland en de Sovjet-
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Unie) ontworpen en gepropageerd (Pan-Europa, 1923), had wel gedurende 
enige tijd in Europa - vooral op het continent - de geesten beheerst, maar 
weinig concrete resultaten in de vooroorlogse periode opgeleverd. Mis
schien was het ook allemaal te naïef bedacht: een Europese federatie van 
staten met een lange historie en diep ingewortelde antagonismen, terwijl de 
Amerikaanse federatie van jonge staten binnen een eeuw na het ontstaan 
bijna was stuk gelopen in een bloedige burgeroorlog. Wat was de gezamen
lijke noemer voor een Europese federatie? Moesten niet eerst de tegenstel
lingen op politiek en economisch terrein tussen de tegenstanders uit de Eer
ste Wereldoorlog, Engeland en Frankrijk tegenover Duitsland, worden op
geruimd?

De Europese gedachte werd het bestuderen waard gevonden. Op het eerste 
congres van de Pan-Europa-Unie in 1926 hebben 2000 gedelegeerden uit 23 
landen zich over het vraagstuk van de Europese eenwording gebogen. De 
mogelijkheden voor een dergelijke eenwording leken politiek gunstiger te 
worden door het succes van de Frans-Duitse toenadering (Verdrag van Lo- 
carno, 1926). Het besef brak baan dat langs deze weg de ramp van een nieuwe 
Europese oorlog kon worden voorkomen. In Engeland zou bijvoorbeeld 
Bevin, de latere na-oorlogse Labour-minister van Buitenlandse Zaken, op 
het congres van de vakbonds-unie (TUC) in 1927, de afgevaardigden in 
meerderheid weten te winnen voor een resolutie ten gunste van het Ver
enigd Europa. Gelijktijdig gelanceerde plannen voor praktische samenwer
king op economisch gebied (bijvoorbeeld een tolunie, zoals van Franse zijde 
voorgesteld), die het raamwerk voor de Europese samenwerking hadden 
moeten vormen en de onderlinge afhankelijkheid hadden vergroot, liepen 
evenwel op niets uit. Noch de idee voor een economisch samenwerking in 
de vorm van een bundel Europese industriële kartels, zoals in 1926 voorge
steld door de Luxemburgse industrieel (directeur ARBED en schepper van 
het eerste internationale ruwstaalkartel tussen Duitse, Franse, Belgische, 
Luxemburgse en Saarlandse producenten, dat onder toenemende productie- 
druk van buiten het kartel kwam te staan en door de Duitse producenten in 
1929 werd verlaten), namelijk Emile Mayrisch - die vooruit liep op de latere 
Europese Gemeenschap van Kolen en Staal -, noch het plan van de Frans
man Anatole de Monzie voor een Rijnkartel tussen Frankrijk en Duitsland 
hebben tot iets geleid. Wel hebben de publicaties en plannen over een of an
dere vorm van Europese samenwerking de weg bereid voor het belangrijke 
initiatief van de - dank zij zijn inspanningen voor het Locarno-verdrag - tot 
ere-president van de Pan-Europa-Unie benoemde Franse premier en minis
ter van Buitenlandse Zaken, Aristide Briand, uit 1929. Briand, die gebruik 
wilde maken van de verbeterde kansen voor een oplossing van het Frans- 
Duitse herstelbetalingsgeschil door de toegezegde hulp uit de V.S. voor 
Duitsland en van zijn goede verstandhouding met zijn Duitse tegenspeler 
Stresemann, kwam voor het forum van de Volkenbond met het voorstel 
een "federaal" verband van Europese staten, te beginnen op economisch 
terrein, als regionale organisatie binnen de Volkenbond te scheppen. De 
economische samenwerking zou de politieke toenadering (Locarno) moeten
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bevestigen en aldus de veiligheid in Europa moeten waarborgen. Briands 
uitgewerkte memorandum over dit thema kwam echter te laat - mei 1930 - 
om de benodigde kaders in Europa bij de hand te hebben, die ook geschikt 
zouden zijn geweest om de snel groeiende economische problemen in geza
menlijk overleg het hoofd te kunnen bieden. Het gunstig moment voor de 
Europese samenwerking was voorbij. Men had te lang gewacht en plannen 
gemaakt. Na alle gebeurtenissen zocht Duitsland voor alles gelijkberechti
ging; Engeland was gereserveerd vanwege de belangen van het Gemenebest; 
voor Engeland en voor vele andere Europese landen was de Volkenbond al 
een geheel nieuw en bevredigend kader van overleg, waarvan de universa
liteit - toch al aangetast door het achterwege blijven van het lidmaatschap 
van enkele grote mogendheden - door een Europeees blok zou kunnen 
worden bedorven, zoals de Nederlandse regering in een reactie op de 
Briand-voorstellen formuleerde.

De doorwerking van de economische crisis van 1929 heeft het enthousi
asme voor het ene Europa dan ook overspoeld, al heeft de Volkenbond nog 
wel getracht ter uitvoering van het plan-Briand via een voor dit doel inge
stelde commissie van onderzoek - waarvoor ook de Sovjet-Unie (niet-lid) 
werd uitgenodigd - functionele, tot het economisch terrein beperkte, inte
gratie in Europa te bereiken. Zonder succes. Een beperkte aanzet op dit ge
bied was de Conventie van Oslo (1930), waarbij de Scandinavische landen 
(zonder Finland), de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (1921) en 
Nederland naar de aanbevelingen van de Volkenbond de intentie vastleg
den het economisch nationalisme te bestrijden. Concreet werd overeenge
komen elkaar van nieuwe douanetarieven op de hoogte te stellen. De twee
de conventie van Oslo, in Den Haag in 1937 getekend door dezelfde groep 
landen (met Finland), beoogde de ontwikkeling van het handelsverkeer 
door de afspraken van 1930 te bevestigen en aan te vullen met bevriezing 
van een aantal tarieven en beperking van contingenteringsmaatregelen. De 
Oslo-groep bereikte geen eensgezindheid voor een concrete afspraak ter ver
laging van de invoerrechten met 10% voor een periode van 5 jaar, zoals die 
in het verdrag van Ouchy in 1932 tussen België, Luxemburg en Nederland 
werd overeengekomen. Het verdrag van Ouchy was mede bedoeld als inter
nationaal appèl op de conferentie van Lausanne, die bijeen was gekomen 
om over de herstelbetalingen van Duitsland te spreken. Het gelukte echter 
niet grote Europese landen voor aansluiting bij deze samenwerking te inte
resseren. Engeland bijvoorbeeld koos definitief voor de opbouw van het Ge- 
menebest-blok (Ottawa, 1932). Hoewel de afspraken van Oslo en Ouchy wei
nig concrete resultaten hebben opgeleverd, werden de betrokken landen 
toch dichter bij elkaar gebracht, ook politiek. Onder en na de Tweede We
reldoorlog kon hierbij worden aangeknoopt, zoals in de Beneluxdouane
overeenkomst en de eensgezinde politieke actie van de drie landen in 1946-
1948 in de kwestie-Duitsland en de totstandkoming van het Verdrag van 
Brussel, beschreven in dit hoofdstuk en in hoofdstuk V, par.III.e. Waar eer
der tussen Nederland en België de tegenstellingen de sfeer hadden bepaald 
en alleen onder druk van buitenaf samenwerking soms mogelijk was ge-
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weest, groeiden nu de kiemen voor een blijvende goede verstandhouding, 
uit een mengsel van eigenbelang en idealisme, die kort na de oorlog door de 
betrokken regeringen - de een meer, de ander minder - met zorg werd ge
koesterd.

De hierboven opgesomde magere resultaten op het gebied van de econo
mische integratie in Europa in het Interbellum markeerden het ineen
schrompelen van het ideaal van een Verenigd Europa. De jaren '30 lieten 
immers een heropleving van het politiek en economisch nationalisme zien, 
een hernieuwde verdeeldheid van Europa door de machtspolitiek van de 
fascisten in Italië en de nazi's in Duitsland tegen de achtergrond van een 
machteloze Volkenbond. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog be
vestigde de Europese verscheurdheid. Coudenhove-Kalergi had zijn hoofd
kwartier na de Anschlusz van Oostenrijk aan Nazi-Duitsland al moeten 
verplaatsen naar Bern (Zwit.) en vandaar, in 1941, naar de V.S.. Het Europe
se ideaal was in Europa niet veilig meer. Een laatste poging dat ideaal nog 
ergens gestalte te geven was het plan voor een Frans-Britse Unie uit juni 
1940, gelanceerd door de Engelse premier Churchill op basis van een voor
stel, waarvoor de latere vader van Europa, de Fransman Jean Monnet, gro
tendeels de blauwdrukken had geleverd. Dit plan kwam te laat, te plotseling 
en droeg te zeer de kenmerken van een militair-politieke zet na de succes
volle Duitse inval in het Westen om veel belangstelling te kunnen wekken. 
Deze Uniegedachte is ook door de regeringswisseling in Frankrijk (Pétain) 
zonder gevolg gebleven. De voorgestelde Unie is daardoor niet het uit
gangspunt voor een Europese samenwerking geworden.

Toch bleef het ideaal levend. In kringen van het niet-communistisch 
verzet in bijna alle bezette landen in Europa (zie de Verklaring van de 
Europese Verzetsbewegingen, juli 1944, in Genève gepubliceerd) en bij en
kele uitgeweken regeringen in Londen is het idee van een Europese nauwe 
samenwerking opnieuw bepleit en besproken. Een Verenigd Europa zou 
immers niet alleen kunnen voorkomen dat het nationalisme nogmaals tot 
oorlog op het Europese continent zou leiden, maar zou ook kunnen bewer
ken dat het oude werelddeel tussen de beide wereldmachten Amerika en de 
Sovjet-Unie een eigen plaats zou kunnen behouden. Van de West-Europese 
regeringen in ballingschap hebben die van België, Nederland en Luxemburg 
verreweg de meest concrete resultaten geboekt bij het vinden van een nau
were samenwerking: het tolunieverdrag, dat waarschijnlijk in vreedzamere 
tijden niet zo gemakkelijk had kunnen worden afgesloten vanwege de vele 
groepsbelangen die dan hadden moeten worden ontzien. Vanuit de Poolse 
en de Belgische regering in ballingschap zijn wel ideeën naar voren gebracht 
voor een bredere samenwerking in Europa, die evenwel op veel scepsis bij 
de grote westerse Europese mogendheden stuitten. De regeringen van de 
kleinere landen, die onder de voet waren gelopen door de Duitsers, hebben 
vanzelfsprekend meer reden gezien tot samenwerking te komen dan de 
Vrije Fransen onder De Gaulle, die weliswaar allerlei plannen voor Europe
se eenwording serieus bestudeerde - zoals dat van Jean Monnet, gericht op 
een Europese economische gemeenschap - en er vagelijk zijn steun aan gaf
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(1944), maar bovenal zocht de status van grote mogendheid te verwerven 
(Frans-Russische alliantie). Het Belgisch voorstel om een douane-unie tus
sen Frankrijk en de Lage Landen op te zetten leverde niets anders op dan 
een overeenkomst over consultatie op economisch gebied (20 maart 1945) 
tussen Frankrijk en de Beneluxlanden (bij KB bekend gemaakt in het Staats
blad van 26 november 1945, F.302).

In de niet-bezette landen had de Europese eenwording geen grote priori
teit. Churchill, die zich bovenal inzette voor het behoud van het Britse we
reldrijk en de speciale band met de V.S., ging over dit thema in een radio
rede in 1943 niet verder dan voor te stellen een Europaraad - naast een raad 
voor Amerika en een voor Azië - op te richten in het kader van een wereld
organisatie die onder leiding zou komen te staan van de Grote Drie, de Sov- 
jet-Unie, de Verenigde Staten en Engeland. Engeland zou ook onder Labour 
na de oorlog zeer terughoudend blijven inzake de daadwerkelijke participa
tie in de Europese samenwerking, omdat dit land als wereldmacht, als natie 
met een wereldwijde samenwerking met vele volken (Gemenebest) en met 
de bijzondere relatie met de V.S., buiten een strikt Europees verband wilde 
blijven en conform de eigen voorstellen uit de oorlogstijd in het buiten
lands beleid allereerst het "one-world"-concept via de V.N. onder auspiciën 
van de Grote Mogendheden zocht te verwezenlijken. Daarnaast was Labour 
te zeer nationaal georiënteerd bij het totstandbrengen van een nieuwe so
ciaal-economische ordening om zich in te kunnen zetten voor een alom
vattende Europese samenwerking. Wel toonde de Britse regering zich na de 
oorlog niet afkerig om voor een beperkt aantal taken samenwerking met 
Europese landen te beproeven, al waren die ten dele door de V.S. via de 
Marshall-hulp afgedwongen (resp. Verdrag van Duinkerken met Frankrijk 
tegen het Duitse gevaar, 1947; conferentie te Parijs over mogelijke Ameri
kaanse hulp, 1947 en het daarmee samenhangende Verdrag van Parijs over 
de OEES, 1948; Verdrag van Brussel, 1948, aangaande wederzijdse militaire 
bijstand en andere samenwerking). Churchill heeft als oppositieleider daar
entegen na de oorlog zich juist ingezet voor een brede Europese samenwer
king (rede te Zürich, 1946), waarbij Engeland, zoals hij op het Haags Euro
pees Congres in 1948 zou verduidelijken, een scharnier moest worden tus
sen een Verenigd Europa, Noord-Amerika en het Gemenebest.

De Sovjet-Unie was onder de oorlog niet tegen het plan van Churchill 
voor een Europaraad onder toezicht van de Grote Drie, maar wel tegen elke 
Europese samenwerking buiten een dergelijk toezicht om, die dit land kon 
beschouwen als machtsvorming langs zijn westgrens. De officiële Sovjetlijn 
onder en kort na de oorlog zou dan ook zijn om de nationale herrijzenis 
van alle landen uit de Duitse bezetting te bevorderen, zij het dat de landen 
die door de Sovjet-Unie zouden worden bevrijd de zeggenschap van de 
Sovjet-Unie in deze herrijzenis moesten gedogen. De communistische ver
zetsbewegingen én de na-oorlogse communistische partijen in West-Europa 
hebben dan ook de gedachten aan een Europese federatie afgewezen en de 
nationale souvereiniteit op alle gebieden benadrukt. Zo er al in deze kringen 
Europees gedacht werd ging het hier allereerst om de sociaal-economische
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hervorming van Europa. Aanvankelijk hebben ook de V.S. zich onder 
Roosevelt neergelegd bij deze visie op de Europese eenwording als gevaar
lijke blokpolitiek. De Amerikanen gaven er de voorkeur aan de Sovjets hoe 
dan ook betrokken te houden in de opzet van de V.N., wat ten koste is ge
gaan van een op art. 52 van het Handvest van de V.S. gebaseerde en op de 
mogelijkheden voor een samengaan van alle staten in Europa, zowel in 
West- als in Oost-Europa, gerichte politiek. Het achterwege blijven van een 
concept voor het toekomstige Europa bij de regeringen van de Europese 
landen was hier mede debet aan. In de Amerikaanse gedachtengang zou de 
nieuwe wereldorganisatie, de V.N., de regionale problemen moeten oplos
sen onder de schutse van de Grote Mogendheden. Daarvoor was de over
eenstemming tussen die Mogendheden van beslissend belang; daarnaar 
streefden de V.S..

Wanneer echter in de eerste jaren na de oorlog blijkt dat de V.N. als 
vredestichtend orgaan niet functioneren, een wereldwijde confrontatie tus
sen de V.S. en de Sovjet-Unie op gang komt, de verdeling van Europa in in
vloedssferen onontkoombaar is en Amerika de confrontatie met de Sovjet- 
Unie in Europa opneemt, verandert de houding van Amerika ten opzichte 
van de Europese samenwerking en daarmee ook de weifelende houding 
van de meeste West-Europese landen. De Oost-Europese landen worden 
tegelijkertijd in een op Moskou gericht samenwerkingsverband gemanoeu
vreerd. De periode 1945-1947 is dan ook de incubatietijd van de Europese 
blokvorming en West-Europese samenwerking, waarbij door alle betrokken 
landen wordt gewacht hoe de internationale verhoudingen na de oorlog 
zullen uitpakken. Het tempo is in Nederland goed te merken aan de belang
stelling van het parlement voor de Europese eenwording; eind 1946 is Euro
pa, ondanks de redevoeringen over dit thema van oorlogscoryfeeën als 
Churchill en Smuts, nauwelijks een onderwerp van bespreking; eind 1947 - 
de Marshall-hulp-besprekingen tussen een groot aantal Europese landen 
(Parijs) zijn dan al officieel afgerond - was die belangstelling er wel; begin
1948 wordt "Kamerbreed" aangedrongen op een federatief Europa, wanneer 
het plan van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Bevin, voor een 
Westerse Unie op politiek-militair gebied met succes is bekroond (Verdrag 
van Brussel).

Hoe lag de belangstelling voor de Europese samenwerkingsgedachte offi
cieel in Nederland aan het eind en kort na de oorlog? De Nederlandse rege
ring in ballingschap is uiteindelijk niet verder gegaan dan de tolunie met de 
Zuiderburen, ook al is door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken 
Van Kleffens een al eerder aangehaald plan ontworpen voor regionale vei
ligheidsorganisaties, in hoofdzaak per zeegebied gegroepeerd, gericht tegen 
agressieve mogendheden als Duitsland en Japan. Nederland zelf zou deel 
moeten uitmaken van het Atlantisch bondgenootschap, waartoe in ieder 
geval de V.S., Engeland, België en Noorwegen zouden moeten behoren, als
ook het nieuwe Frankrijk, Portugal en Spanje. In verband met de overzeese 
gebieden zou Nederland in dit plan ook betrokken moeten worden bij 
soortgelijke veiligheidsakkoorden voor het Zuid-Atlantisch gebied (in ver-
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band met de West) en voor Zuid-Oost-Azië (Nederlands-Indië), waardoor 
Nederland een internationale rol van gewicht zou kunnen spelen. In dit 
plan van Van Kleffens uit 1942 zou ook aan de Sovjet-Unie een - bescheiden
- plaats worden ingeruimd. Steun van benaderde Europese regeringen in 
ballingschap kreeg Van Kleffens evenwel niet. Noorwegen wilde een zo 
breed mogelijke Scandinavische opzet en geen Atlantische organisatie die de 
Sovjet-Unie zou kunnen froisseren, terwijl België een zuiver militaire alli
antie te beperkt vond. De V.S., die in de gedachtengang van Van Kleffens 
een centrale rol zouden moeten spelen, gaven zoals al eerder genoemd de 
voorkeur aan de wereldwijde organisatie van de V.N., waarin de Grote Mo
gendheden een aparte plaats zouden krijgen. Het gevolg is geweest dat ook 
Nederland de voorkeur gaf aan de universele V.N.-organisatie, mede op 
grond van verschillende overwegingen. Nauwe politieke samenwerking 
met andere landen in een atlantisch of ander regionaal verband kon moge
lijk juist afbreuk doen aan de zelfstandige rol als middelgrote mogendheid, 
die men van node had bij het terugwinnen van de overzeese gebieden (In
dië). Steun aan de V.N. leek voor Nederland, precies als voor de oude Euro
pese mogendheden Frankrijk en Engeland, een goede compensatie voor het 
verlies aan macht ter voorkoming van een overheersing door de nieuwe 
machten, de V.S. en de Sovjet-Unie. De Europese problemen, waarvan het 
Duitse probleem het voornaamste was, kon naar de Nederlandse regering 
verwachtte en al eerder is aangehaald slechts goed worden opgelost door 
overeenstemming tussen de Grote Mogendheden, waarvoor het V.N.-kader 
de juiste werkplaats bood.

Het gevolg van deze overwegingen was dat de regering er voor gekozen 
heeft het V.N.-ideaal centraal te stellen in het buitenlands beleid. In de peri
ode 1945-1946 waren er weliswaar spanningen tussen de Grote Mogendhe
den, maar er werd voortgang geboekt bij de aanpak van de afwikkeling van 
de oorlog, zoals inzake de opstelling van een vredesverdrag met Italië, de 
As-satellieten en Finland. Initiatieven van Franse of Belgische kant om tot 
een soort westelijk bondgenootschap te komen in Europa werden door Ne
derland afgewezen. Europese regionale verbanden moesten passen in het 
V.N.-kader, dat voorlopig als systeem van collectieve veiligheid leek te vol
doen. Economische samenwerking evenwel werd mogelijk geacht ter ver
gemakkelijking van het moeizame handelsverkeer. De Beneluxsamenwer
king werd na de oorlog op ambtelijk niveau geconcretiseerd. Veel vaart zat 
hierin niet. Evenmin stelde het overleg in de Raad voor Economische Sa
menwerking (Frankrijk, de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, Ne
derland), kortweg Conseil Tripartite geheten, in het leven geroepen na de 
eerder genoemde overeenkomst van 20 maart 1945, veel voor. De laatste 
vergadering van deze Conseil werd in juli 1948 gehouden. Van deze samen
werking zou weinig anders overblijven dan de overeenkomst van Den 
Haag van 6 juni 1947 tussen Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg be
treffende de oprichting (te Den Haag) van een Internationaal Octrooibureau, 
dat tot taak zou krijgen aan de regeringen der aan deze overeenkomst deel
nemende staten met redenen omklede adviezen uit te brengen over de
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nieuwheid van uitvindingen, waarvoor bij de onderscheiden nationale 
diensten van de industriële eigendom al dan niet een octrooiaanvrage was 
ingediend (de betreffende overeenkomst is goedgekeurd: bij wet van 1 de
cember 1948, Stbl. 1.526). De verhouding met Engeland was, door de politiek 
van dat land inzake Duitsland (de belemmering van het Nederlandse han
delsverkeer op Duitsland, zie par. III.3) en Indië (houding van de Britten 
tegenover de republikeinen onder Soekarno, zie hfdst.XIV.B), problematisch 
genoeg om Nederland zich te doen onthouden van enige stap in de richting 
van Europese politieke samenwerking.20

Waar in Engeland bij de regering in ballingschap, zoals hiervoor aangege
ven, en bij sommige groepen ballingen als die rond het Londense Vrij Ne
derland - met connecties in het zakenleven - huiver bestond voor al te nau
we bindingen met andere landen, zeker als daarbij de Angelsaksische wereld 
niet betrokken was, had in Nederland zelf tijdens de bezetting de Europese 
gedachte wél wortel geschoten. In illegale bladen als Het Parool, Vrij Neder
land en Je M aintiendrai was de Europese federatie bepleit. Nog onder de 
oorlog werd op 29 januari 1945 officieel de Europeesche Actie gesticht, welke 
organisatie als doel had de totstandkoming van de Verenigde Staten van 
Europa. Hiermee werd een jarenlange ondergrondse discussie, waaraan de 
in Nederland ondergedoken (Joodse) Duitser Hans-Dieter Salinger een be
langrijke bijdrage had geleverd, afgerond. Het plan van deze groep voor een 
Europese eenwording was zeer aantrekkelijk voor al diegenen, die moesten 
constateren dat de nationale vernieuwing na de oorlog via de Nederlandse 
Volksbeweging geleidelijk aan mislukte. Een van de personen die vanuit de 
NVB doorbraken naar de Europese gedachte was de latere voorman van de 
Europese federalisten, Henri Brugmans. In de Europeesche Actie gingen in 
de loop van 1946 twee andere kleinere groepen op: de Federale Unie (mr. H. 
Nord) en Neêrlands Toekomst (S.J.van Embden), beide eind 1945 opgericht 
als centra voor de Europese gedachte. Dat men ook in regeringskringen met 
aandacht de plannen van Salinger volgde moge blijken uit de tocht die 
Salinger met anderen in opdracht van premier Schermerhorn in augustus
1945 door Duitsland maakte om te vernemen hoe men daar in sommige 
kringen de toekomst van Europa beoordeelde.21 Kennis daarvan was uiterst 
belangrijk voor de opstelling van de eigen plannen terzake Duitsland en 
vooral terzake van annexatie van Duits gebied, waarover juist toen in Ne
derland veel te doen was. Hoewel er derhalve wel sprake was van enige 
belangstelling voor de Europese gedachte en ook enkele leden van het eerste 
na-oorlogse kabinet en de Voorlopige Staten-Generaal niet onbekend waren 
met hetgeen over Europa in Nederland en daarbuiten werd gedacht, is offi
cieel het thema Europa buiten beschouwing gelaten. Verkiezingen voor een 
nieuwe Staten-Generaal en de formatie van het eerste na-oorlogse parle
mentaire kabinet hebben aanvankelijk voor het thema Europa geen verbe
tering ingeluid. Zeker Van Boetzelaer had daarvoor weinig belangstelling 
vanwege zijn eigen idealistisch getinte "one-world"-conceptie. De conferen
tie over een vredesverdrag met Italië, de As-satellieten en Finland in de zo-
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mer van 1946 en de ontwikkelingen rondom het Duitse vraagstuk hadden 
hogere prioriteit.

Regering en parlement werden echter op het Europees probleem gedrukt 
door een aantal pleidooien van enige in Nederland hooggeschatte personen 
in het najaar 1946 ten gunste van een Verenigd Europa. Daar was allereerst 
de redevoering die Winston Churchill, leider van de conservatieve opposi
tie in Engeland, op 19 september 1946 in Zürich, over het thema Europese 
samenwerking hield. Churchill, die op 5 maart 1946 in zijn redevoering te 
Fulton (Missouri, USA) geschilderd had hoe het ijzeren gordijn in Europa 
was neergelaten en welke tegenstelling tussen Oost en West tot stand was 
gebracht, riep nu op tot het scheppen van de Verenigde Staten van Europa, 
waaraan de Frans-Duitse verzoening vooraf diende te gaan. In dat Verenig
de Europa diende Duitsland een plaats te krijgen. De nazi's dienden bestraft 
te worden en Duitsland definitief ontwapend. Daarna moest het verleden 
worden verlaten en moest de blik op de toekomst worden gericht. Dat toe
komstige regionale Europa, tot eenheid gesmeed, moest een steunpilaar van 
de V.N. gaan vormen. Churchill was van mening dat er slechts een korte 
tijd restte om dat nieuwe Europa op de puinhopen van het oude te grond
vesten, waarbij hij aan Frankrijk en Duitsland een leidende rol toekende bij 
het oplossen van alle urgente kwesties aangaande de Europese eenwording. 
Engeland zelf, het Gemenebest, de USA en "naar ik vertrouw" de Sovjet- 
Unie - "want dan zal alles goed komen" - moesten de vrienden en helpers 
van dit nieuwe Europa worden. "Daarom zeg ik U: laat Europa herrijzen."22 
Deze speech kreeg de nodig aandacht in de Nederlandse pers, maar de echo 
hiervan zou snel verstomd zijn, ware het niet dat bijna een maand later re
gering en parlement direct werden geconfronteerd met de Europese gedach
te, toen veldmaarschalk J.Smuts, eerste minister van de Unie van Zuid- 
Afrika, in een Verenigde Vergadering van de beide Kamers der Staten-Ge- 
neraal op 11 oktober 1946 dit thema als onderwerp van zijn toespraak be
nutte. Anders dan Churchill, die het initiatief tot het Verenigd Europa bij 
Frankrijk had gelegd - de verzoening met Duitsland zou de eerste stap zijn -, 
stelde Smuts voor dat juist Engeland zelf de eerste stap zou moeten zetten. 
Engeland had immers door de opbouw van de Commonwealth ervaring 
met het samenbrengen van allerlei naties en kon als land, dat zo standvastig 
was gebleven tijdens de oorlog, zijn prestige in deze eenwording inbrengen. 
Een andere mogelijkheid tot eenwording zag Smuts in een initiatief van 
kleine Europese staten in het kader van het V.N.-Handvest. Tenslotte op
perde Smuts de mogelijkheid om eerst een economische unie in Europa te 
bereiken en vervolgens een politieke. De opbouw van regionale groepen - 
waaronder hij ook die onder leiding van de Sovjet-Unie in Oost-Europa re
kende - was volgens hem het beste middel om de V.N. daadwerkelijk te 
kunnen laten werken: namelijk via decentralisatie door middel van deze 
regionale organisaties.23

Symptomatisch voor de scepsis waarmede indertijd in politieke kringen 
in Nederland de Europese gedachte werd benaderd was het verloop van het 
debat in de ministerraad van 21 oktober 1946, nadat Lieftinck zich had afge-
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vraagd of er geen nadere reactie diende te komen op de voorstellen van 
Churchill en Smuts. Een aantal ministers vond het heel begrijpelijk dat juist 
van Engelse kant de Europese blokvorming werd gepropageerd; een derge
lijk blok was echter onwelkom voor de Russen. Daarbij tekende een van de 
ministers aan dat hij een echt federaal Europa niet voor mogelijk hield. De 
Noordelijke landen zouden er zeker buiten willen blijven, zodat Nederland 
zich slechts kon aansluiten bij een verscheurd Frankrijk en een over de ko
ningskwestie en de taalkwestie verdeeld België. Beel vond ook dat op grond 
van de verkregen inlichtingen het tijdstip van actie voor Nederland nog 
niet was gekomen, vooral gelet op de onduidelijke verhouding tussen En
geland en Frankrijk. De Raad besloot dan ook een afwachtende houding aan 
te nemen. Lieftinck wees er de leden van de Raad aansluitend wel op dat de 
Amerikanen - zoals hem op zijn reis in 1946 in de USA was gebleken - een 
inniger samenwerking van de Europese landen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een tolunie, gaarne wensten. Hij meende dat Nederland daarom zeker 
naar uitbreiding van de tolunie met België en Luxemburg moest streven. De 
Raad voelde daar weinig voor: de tolunie in de Benelux was al een hele 
moeilijke zaak, zodat het geen aanbeveling verdiende die nog uit te breiden 
met andere landen. De ervaringen met Frankrijk in de al genoemde Conseil 
Tripartite waren niet erg bemoedigend en de visies van Frankrijk enerzijds 
en van België en Nederland anderzijds op het Duitse vraagstuk divergeer
den te sterk om veel te verwachten van onderhandelingen over een ver
gaande economische samenwerking. De uitbreiding van de tolunie met 
Frankrijk (en mogelijk Italië) is pas weer aan de orde gekomen in het over
leg in Parijs over het plan-Marshall (zomer 1947) en bij de uitwerking van 
de aanbevelingen van deze conferentie.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen begin november 1946 werd het 
thema Europa slechts kort aangestipt. Van der Goes van Naters zei vanuit 
de "one-world"-gedachte de werelddelen tot eenheden gebracht te willen 
zien, waarbij hij ten aanzien van Europa een samenwerkingsverband op
perde van de Beneluxlanden, Frankrijk, Engeland en de Scandinavische 
landen. Het doel van deze samenwerking moest vooral zijn het oplossen 
van het Duitse vraagstuk. Daarentegen waarschuwde De Groot (CPN) voor 
het scheppen van een Anglo-Amerikaans bruggehoofd in Europa, waarvan 
Nederland slechts nadeel kon ondervinden. Het antwoord van Beel kwam 
er op neer dat samenwerking slechts zin had als de wil tot samenwerking 
ook bij andere landen aanwezig was. Voorlopig zag Beel de Benelux als het 
meest concrete doel voor de Nederlandse Europese politiek. Blokvorming 
op Europese schaal kon voor een land als Nederland slechts schadelijk zijn, 
aldus Beel.24

Deze vrij negatieve houding van de kant van de regering inzake de Euro
pese gedachte werd nog eens geëtaleerd bij de eerste na-oorlogse parlemen
taire debatten over de buitenlandse politiek. Blokvorming werd door de re
gering voor heilloos gehouden. Samenwerking tussen Frankrijk en Duits
land op korte termijn noemde de regering een droombeeld. Deelneming 
van Duitsland aan een westers blok achtte de regering niet waarschijnlijk,
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gevaarlijk en ongewenst Een Europese federatie zag de regering niet moge
lijk zonder de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk; doordat beide lan
den tevens wereldrijken waren zou Europa haar aardrijkskundige betekenis 
in een dergelijke federatie verliezen. Een Europa zonder deze twee landen 
zou ruim baan geven voor een hernieuwd Duits streven naar hegemonie, 
"aangezien Duitsland in een zodanig romp-Europa wellicht spoedig weer de 
machtigste staat zou zijn". De Europese volken zouden daarmee zeker niet 
instemmen.25 Een statengroepering waarin Duitsland zou worden opgeno
men kon naar de mening van de regering slechts tot ernstige verscherping 
van de internationale toestand leiden.

Uit de betogen van de fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer op 4 de
cember 1946 bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van Bui
tenlandse Zaken bleek dat dit regeringsstandpunt niet door iedereen als ver
standig werd gezien. Zo meende het PvdA-Kamerlid Ruygers dat de ont
wikkeling van de tijd dreef in de richting van grotere politieke verbanden, 
zodat de Europese federatie niet te ontgaan was. Juist het Duitse vraagstruk 
kon volgens hem niet anders worden opgelost dan door Duitsland een 
plaats te geven in een groter verband, waardoor het machts- en strijdele- 
ment werd uitgeschakeld en plaats werd gemaakt voor een Europese wel- 
vaartspolitiek onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De woor
den van Smuts waren Ruygers dan ook uit het hart gegrepen. Zijn fractiege
noot Van der Goes van Naters zag in de Raad voor Economische Samen
werking (Conseil Tripartite) een goed aanknopingspunt voor een regionale 
politieke samenwerking, waarbij hij vooral wees op het grote belang met 
Frankrijk verbonden te zijn. "De combinatie van onze volken is zeer geluk
kig; wij vullen elkaar aan." Van blokvorming kon op deze kleine, regionale 
schaal, geen sprake zijn. "Wij staan hier voor een beslissend moment van 
onze nationale geschiedenis en wij moeten dit moment grijpen." De voor
stellen van Smuts werden ook door Bierema (PvdV) het overdenken waard 
gevonden, al zag hij niet direct een Frans-Duitse verzoening tot stand ko
men. Serrarens (KVP) merkte alleen maar op dat het buitenlands beleid 
meer aandacht moest hebben voor het aangaan van bindingen met Europe
se landen van dezelfde cultuurkring. Daarentegen dachten Bruins Slot 
(ARP) en Schmal (CHU) nog in vooroorlogse categorieën, zoals hiervoor 
onder U.a. geschetst. De Groot (CPN) onderstreepte de zelfstandigheid van 
het land in samenwerking met de drie grote wereldmachten, waaronder hij 
Frankrijk niet rekende. Het was niet het enige punt, waarin hij krachtig van 
de PvdA-zienswijze op het buitenlands beleid verschilde. In zijn antwoord 
bracht Van Boetzelaer weliswaar hulde aan het adres van Smuts, maar 
meende verder dat in de gegeven omstandigheden Europa ver verwijderd 
was van de idealen van Smuts. Europa zou als bouwwerk steen voor steen 
moeten worden opgebouwd om de tijden te kunnen doorstaan. Vandaar dat 
de regering er allereerst op uit was via de Benelux een bijdrage tot Europese 
samenwerking te leveren. "Indien wij iets blijvends willen tot stand bren
gen, zullen wij op bescheiden schaal moeten beginnen en er voor moeten
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zorgen, dat wat wij bouwen ook hecht gefundeerd zal zijn."26 Ook de Ka
merfractie van de PvdA legde zich bij dit standpunt van de regering neer.

Zoals al uiteengezet bij de beschrijving van het algemene uitgangspunt 
voor het buitenlandse beleid van Nederland, heeft minister Van Boetzelaer, 
ook al was hij nog zo V.N.-gezind, tegenover de Eerste Kamer wél de moge
lijkheid van een regionale alliantie met een mogendheid open gelaten, 
maar dit denkbeeld weer teruggenomen, toen de senaat in overgrote meer
derheid deze suggestie als de aanzet tot blokvorming vertaalde en afkeurde. 
Hoewel Van Boetzelaer had gesteld dat zijn voorstel juist geen blokvorming 
tegenover andere statengroeperingen bedoelde, kon hij de bezwaren van de 
Eerste Kamer moeilijk anders weerleggen dan door nogmaals zijn vertrou
wen in de V.N. uit te spreken. Naar aanleiding van de waarschuwing van 
het Eerste Kamerlid Algra (ARP) voor Europese blokvorming, bij gelegen
heid van dit debat in de Eerste Kamer in maart 1947, was Van Boetzelaer 
zeer expliciet: de regering beschouwde blokvorming op regionaal niveau - 
zoals in Europa - als een stap terug en niet in overeenstemming met het 
Handvest van de V.N.. Alleen bij de V.N. berustte de beste kans op een we
reldvrede. 27

De woorden van Churchill en Smuts hebben derhalve bij de regering en 
bij de meeste leden van de beide Kamers der Staten-Generaal in 1946-1947 
weinig of geen weerklank gevonden. Opmerkelijk is het enthousiasme van 
de PvdA-Tweede Kamerfractie voor een regionale ordening in Europa, 
waarop in maart 1948 is voortgebouwd bij de opstelling van de befaamde 
moties Van der Goes-Serrarens ten gunste van een Europese samenwerking 
(zie Il.f). Het denkbeeld van Van Boetzelaer om een statengroepering voor 
een zeer beperkt doel door middel van zeer beperkte afspraken - bijstand 
tegen bepaalde agressie - te doen vormen in Europa, is door de Eerste Kamer 
en tenslotte ook door hemzelf niet opportuun geacht. De ontwikkelingen 
rondom Duitsland en tussen de Grote Mogendheden moesten worden afge
wacht alvorens verder kon worden gesproken over Europese samenwerking 
in welke vorm dan ook. Wel bleek uit de opstelling van Van Boetzelaer in 
begin 1947 dat Buitenlandse Zaken, ongetwijfeld mede op basis van de scep
sis ten aanzien van de 'kansen op samenwerking in V.N.-kader tussen de 
Grote Mogendheden bij de Nederlandse delegatie na afloop van de eerste 
Algemene Vergadering van de V.N., bereid was nieuwe wegen in te slaan, 
wanneer dat nodig mocht zijn. Van Boetzelaer was van plan het V.N.-ideaal 
hoog te houden en er naar te streven bepaalde regionale afspraken altijd 
binnen de bepalingen van de V.N. te maken. Het realisme bij de beleidsma
kers van Buitenlandse Zaken was groot genoeg om een Europese samen
werking op militair-politiek terrein voor Nederland achter de hand te hou
den op het moment dat de samenwerking tussen de Grote Mogendheden, 
die voorwaarde was voor een effectief V.N.-beleid, spaak zou lopen.28

c. Kansen voor Europa: het jaar 1947
Het jaar 1947 zou de grote ommekeer op internationaal en op nationaal 

niveau te zien geven ten gunste van de Europese eenwording. De onver-
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schillige houding van de Verenigde Staten ten opzichte van het Europese 
vraagstuk veranderde definitief door de afkondiging van de Truman-doc
trine. Het Amerikaanse engagement met Europa lag vast. Europa werd nu 
als schaakstuk gezien in het groeiende Oost-West-conflict. Verwacht kon 
worden dat vervolgens onder Amerikaanse leiding verdere initiatieven 
zouden worden ontwikkeld om Europa op de been te helpen en te houden 
(vgl.Marshall-plan 1947, beschreven in hfdst.IV, par.V.3; instemming Ame
rikaanse senaat met de resolutie van de republikein Vandenberg met be
trekking tot eventuele aansluiting van de V.S. bij een regionaal veiligheids- 
pact conform art. 52 van het Handvest van de V.N., zie Il-g in dit hoofd
stuk). De conferentie van Moskou van de Grote Vier over het Duitse pro
bleem in het voorjaar van 1947 liet de Amerikaanse onwil zien om Duits
land en daarom Europa verder te laten verkommeren terwille van de Sov- 
jet-plannen tot betaling van oorlogsschuld en ontmanteling van Duitsland. 
Tegelijk ontstond er in de V.S. meer begrip voor het ideaal van de Europese 
eenheid, dat economisch paste in het door de V.S. gepropageerde "open- 
deur"-concept en in staatkundige struktuur bij volledige toepassing gelijke
nis kon opleveren met de Amerikaanse federatie. Tegelijk werd het de 
Fransen duidelijk dat zij met hun voorstellen tot blijvende amputatie van 
Duits gebied alleen stonden.

Het voorstel van Marshall tot Amerikaanse hulpverlening aan Europa, 
dat in de kern leek neer te komen op herstel van Duitsland als aanjager van 
de West-Europese economie en op overneming van de schadevergoeding 
aan de door de oorlog getroffen landen (vergelijk de eerdere bemoeienis van 
de V.S. met de Europese economie na de Eerste Wereldoorlog, tot uiting 
komend in de Dawes-1924-en-Young-1930-plannen om Duitsland in staat te 
stellen de oorlogsschulden na de Vrede van Versailles te betalen), kwam op 
een economisch en politiek goed moment: de groter wordende kloof tussen 
Oost en West - zoals over de oplossing van het Duitse vraagstuk - en de 
constatering van bijna alle West-Europese landen dat een economisch her
stel op eigen kracht niet haalbaar leek hadden voor een doorbraak gezorgd. 
Labour in Engeland, zo lang voorstander van de "one-world"-gedachte en 
geconcentreerd op de eigen internationale rol en op de nationale hervor
mingen, moest de gedachte aan een Europese samenwerking voor een eco
nomisch herstelplan wel accepteren, evenals Frankrijk. Van belang was dat 
dit laatstgenoemde land akkoord ging met een Europees herstelplan, waarin 
rekening werd gehouden met de westelijke zones in Duitsland. De idee van 
een Frans-Engelse as tegen een mogelijke nieuwe Duitse agressie, zoals tot 
uitdrukking gebracht in het Verdrag van Duinkerken, was snel minder ac
tueel, toen de trekken zichtbaar werden van een West-Europese samenwer
king, waarin Westelijk Duitsland een belangrijke partner zou zijn. Een 
flinke stimulans voor de Europese samenwerking was de wijze waarop de 
Amerikanen de Europese landen, die in aanmerking wilden komen voor 
Marshall-hulp, dwongen met elkaar een gezamenlijk plan op te stellen en 
permanent gedurende de hulpperiode tot economische coördinatie te ko
men (OEES) (vgl. het hoofdstuk Onder Lieftincks bewind, par.V.3). Geza-
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menlijk moesten de West-Europese landen, met de West-Duitse zones, het 
herstel op basis van de Amerikaanse steun bereiken. Die samenwerking kon 
alleen maar hechter worden naarmate het Sovjet-blok, nadat dit de 
Marshall-hulp had afgewezen, de confrontatie met het Westen verder vorm 
gaf (oprichting Cominform, september 1947, door het merendeel van de 
Europese communistische partijen, waaronder niet de CPN, als gemeen
schappelijke centrale, zie verderop). Betreurd kon worden dat de Sovjet- 
Unie en de Oost-Europese landen niet aan de uitwerking van het Marshall
plan deelnamen - iets wat door de Amerikanen bewust was open gehouden 
om niet voor een Europese deling over deze dollarhulp verantwoordelijk te 
kunnen worden gesteld -, omdat dit werkelijke eenheid van Europa verlo
ren deed gaan. Pas in 1948, na de mislukking van de vijfde conferentie van 
de Grote Vier over Duitsland, was men in West-Europa bereid hieruit de 
consequenties te trekken: de algehele en blijvende (voorlopige) opdeling 
van Europa en Duitsland en de daarmee gepaard gaande verscherping van 
het conflict tussen Oost en West. Vrijwel tegelijkertijd komen het Verdrag 
van Brussel (maart 1948), een alliantie van Engeland, Frankrijk en de Bene
luxlanden, en het orgaan voor de verdeling van de Marshall-hulp (Organi
satie voor Europese Economische Samenwerking OEES, april 1948) tot stand, 
terwijl de drie westerse mogendheden met de Beneluxlanden overleggen 
hoe aan het verband van de drie westerse zónes in Duitsland economische 
en politieke ontplooiing zal worden gegeven.29

Het V.N.-fundament in het buitenlands beleid ter discussie
De internationale ontwikkelingen lieten niet na invloed uit te oefenen op 

de meningsvorming van de Nederlandse parlementariërs over de grondsla
gen van het buitenlands beleid. Omdat in het Voorlopig Verslag door de 
Tweede Kamer op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1948 nogal 
wat vraagtekens waren gezet bij de werking van de V.N. als grondslag voor 
de opbouw van de internationale rechtsorde temidden van de toegenomen 
spanningen in de wereld, zag de minister zich verplicht in de aanhef van 
zijn Memorie van Antwoord van 13 november 1947 de doelstellingen in 
zijn buitenlands beleid nogmaals aan te geven. De twijfel van een groot deel 
van de Tweede Kamer aan het succes van de V.N. knaagde namelijk aan de 
wortel van het buitenlands beleid, dat immers officieel was georiënteerd op 
het "one-world"-concept. Van Boetzelaer zag als eerste doelstelling van de 
Nederlandse buitenlandse politiek het scheppen van een zo hecht mogelijke 
internationale rechtsorde en een zo ruim mogelijke internationale samen
werking. De regering bleef hiernaar streven in het kader van de V.N., al er
kende de regering dat deze organisatie in belangrijke opzichten beneden het 
gestelde doel bleef. Aan de verbetering van de V.N. als organisatie moest 
men blijven werken. Uit het voorgaande vloeide voort dat Nederland 
streefde naar het voorkomen van een verscherping van de tegenstelling 
tussen de Grote Mogendheden, "welke tegenstelling helaas in sterkere mate 
naar voren treedt". Naast en binnen het kader van de samenwerking op 
universele grondslag trachtte de regering bij te dragen aan de verbetering
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van de relaties van Nederland met die landen, die Nederland tengevolge 
van geografische ligging en gemeenschap in levensbeschouwing, cultuur en 
belangen bijzonder na stonden. Daarbij had de minister vooral de samen
werking in de Benelux op het oog. Zolang zich geen fundamentele wijzigin
gen in het buitenlands beleid hadden voltrokken hield de regering aan dit 
beleid vast.30

De reacties in de Kamer op deze uiteenzetting van de kern van het bui
tenlands beleid weerspiegelden wel de ongerustheid over de internationale 
ontwikkelingen, maar lieten de oriëntatie op de V.N., hoeveel kritiek men 
ook op deze organisatie had, in wezen onverlet. De Kamer nam voor het 
overgrote deel een tamelijk afwachtende houding aan ten opzichte van de 
internationale gebeurtenissen, waarop men toch geen greep had. Van de 
kant van de regeringspartijen werd niet om een heroriëntatie van het bui
tenlands beleid gevraagd, maar om een concretisering van de door de rege
ring zelf aanbevolen samenwerking met andere landen. Ruygers (PvdA) en 
Serrarens (KVP) zagen die samenwerking mogelijk in een Europees ver
band, zoals dat nog nader zal worden behandeld. Serrarens beschouwde die 
samenwerking in Europa wel als aanzet voor een alternatief voor de oriën
tatie van het buitenlands beleid op de V.N., omdat hij de fundamenten van 
de V.N. door het gemis aan een gemeenschappelijke overtuiging en het in
gebouwde voordeel ten behoeve van de Grote Mogendheden (vetorecht) 
wankel vond. In dit oordeel van Serrarens speelden zijn ervaringen op de 
publieke tribune bij een deel van de debatten in de Veiligheidsraad over de 
kwestie-Indonesië naar aanleiding van de eerste politiële actie blijkens zijn' 
betoog een zekere rol. Bij de socialisten was het V.N.-ideaal nog wel volop 
levend, waaraan de ordeningsdroom in Europa ondergeschikt was. Van der 
Goes (PvdA) vulde het pro-Europese betoog van zijn fractiegenoot Ruygers 
dan ook in zoverre aan dat hij waarschuwde voor de machtsbegeerte van de 
Sovjet-Unie, maar tegelijk aanspoorde alles in het werk te stellen om het 
wantrouwen van dit land jegens andere landen te voorkomen. Hij wenste 
geen vorming van een West-Europees machtsblok los van enig V.N.-kader, 
Volgens Van der Goes kon de V.N.-structuur het best worden verbeterd 
door regionale ordening van groeperingen van gelijke grootte.31

Vanuit de oppositie klonk kritiek en instemming met het beleid van Van 
Boetzelaer. Kritiek had Bruins Slot (ARP), die immers een jaar eerder 
weinig vertrouwen in de V.N. als oriëntatiepunt in het buitenlands beleid 
had uitgesproken en terugkeer naar een nationale zelfstandigheidspolitiek 
had bepleit. Hij zag nu, blijkens zijn betoog, zijn eerder standpunt over de 
V.N. bevestigd, al begreep hij wel dat Nederland niet meer in staat was al
leen de dreigende gevaren te weerstaan. Vandaar dat hij zei in de uiteenzet
ting van de minister een analyse van de internationale ontwikkelingen, die 
de V.N. hadden verlamd, gemist te hebben. "De regering houdt vast aan het 
denkbeeld van "one-world", maar het wordt niet duidelijk of dit slechts een 
inderdaad vrome wens is, dan wel of dit ook maar enigszins realiseerbare 
politiek is", aldus Bruins Slot.32 Een goede analyse van de wereldverhou- 
dingen zou volgens hem het Russische gevaar hebben ontdekt, waartegen-
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over het universalisme van de V.N. bij voorbaat moest falen. Nederland 
stond derhalve voor de vraag hoe het nieuwe gevaar moest worden ge
keerd. Een politieke combinatie, die dit gevaar zou kunnen intomen, diende 
zonder reserve te worden aanvaard, zonder dat dit betekende dat Nederland 
slaafs de belangen van de partners in die combinatie - Amerika, Engeland - 
zou moeten dienen. Schmal (CHU) daarentegen verzette zich tegen het 
denkbeeld van een volstrekte tegenstelling tussen Oost en West, tussen een 
nihilistisch anti-christelijk blok en een christelijke westelijke beschaving. 
"Wij leven, vooral in politicis, in een wereld van bij uitstek betrekkelijke 
dingen en daarom moeten wij, dunkt mij, steeds op onze hoede zijn tegen 
een betoogtrant, die de gevoelens van strijdende partijen als in een absoluut 
dilemma tegenover elkander stelt."33 Vanuit deze stelling had Schmal een 
voorkeur voor een federatief Europa, dat een dialoog tussen de blokken op 
gang kon houden. De betogen van Bruins Slot en Schmal gaven het onder
scheid in uitgangspunten beider partijen goed weer: de anti-thetische ideo
logie tegenover de niet-anti-thetische. Bierema (VVD) wilde wél uitgaan 
van fundamentele verschillen tussen Oost en West, alsook van de machts
verschuivingen in de wereld ten nadele van Europa en het werk van de 
V.N.. Zijn pleidooi om de Benelux te verdiepen als antwoord op dit soort 
problemen in de wereldpolitiek kan moeilijk groots worden genoemd. 
Weinig verrassend was het betoog van Paul de Groot voor de CPN. Sedert 
de breuk tussen Oost en West over de Marshall-hulp en de oprichting van 
de Cominform in het Oostblok, waaraan ook de westerse communistische 
partijen meeden, gaf deze partij inzake de internationale politiek een vrij 
schematisch verhaal, conform de uitleg door Moskou van de internationale 
ontwikkelingen. Het Marshall-plan was slechts een middel om de Europse 
landen te knechten, aldus deze visie. Nederland diende zich daartegen te 
verzetten en "zijn nationale zelfstandigheid te hernemen". Vanuit die zelf
standigheid moest evenwichtig contact worden onderhouden met andere 
landen, vooral ook met de landen in Oost-Europa.34

De minister heeft naar aanleiding van de betogen van de Kamerleden 
over het buitenlands beleid zich verheugd getoond over deze interesse van 
de volksvertegenwoordiging voor de positie van Nederland in de wereld. 
"Ik ben zeker geen voorstander van het beoefenen van een buitenlandse 
politiek als een mystieke wetenschap, gehuld in een waas van geheimzin
nigheid." Over de internationale ontwikkelingen en de Nederlandse be
leidsvoornemens, die hiermee samenhingen, kon echter ook de minister 
weinig mededelen. Daarvoor was de toekomst te onzeker. Het ideaal bleef de 
"one-world"-gedachte, al had de Oost-West tegenstelling het bereiken van 
dit ideaal bemoeilijkt. Voor de beschaving was de verwezenlijking van dit 
ideaal echter een noodzakelijkheid. De problemen rond de negatieve hou
ding van de Sovjet-unie in de V.N. en jegens V.N.-besluiten erkende Van 
Boetzelaer wel en hij was zelfs geneigd dit te duiden als "een vorm van on
gewenste tegenwerking in de internationale statengemeenschap". Toch bleef 
de minister er op vertrouwen dat de "one-world" er kon komen als de Sov- 
jet-Unie overtuigd kon worden "dat de anderen haar medewerking eisen en
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zij dan ook harerzijds bereid zal zijn deze medewerking te verlenen".35 
Hoewel er een verschil in ideologie en cultuur was tussen Oost en West, be
hoefde dit volgens de minister internationale samenwerking niet uit te 
sluiten. Een Europese samenwerking was volgens hem niet de weg om een 
brug te slaan tussen de blokken. De internationale samenwerking kon er 
immers juist door geschaad worden 36

Was het nog mogelijk de Kamer, bij gebrek aan een concreet alternatief en 
bij zoveel internationale onzekerheden, achter het voortzetten van het 
"one-world"-beleid te krijgen, veel grotere moeite had de minister om de 
hiervoor weergegeven afwijzing van nauwere Europese samenwerking bij 
de Tweede Kamer ingang te doen vinden. Er was immers sedert de vorige 
begrotingsbehandeling te veel gebeurd om het buitenlands beleid geheel met 
de V.N.-vlag te bedekken. Juist inzake Europa waren ontwikkelingen van 
grote reikwijdte ingezet, zoals bij de uitwerking van het aanbod van 
Marshall voor Amerikaanse hulp aan Europa. Tegelijkertijd had overigens 
ook het Europese ideaal een grotere verbreiding gekregen. De onvrede over 
de V.N. en de onenigheid van de Grote Mogendheden scheen een uitweg te 
zoeken in een groter vertrouwen in een gezamenlijk Europees optreden. 
Om de houding van de Tweede Kamer eind 1947 ten opzichte van de Euro
pese samenwerking beter te begrijpen is het nodig eerst te beschrijven hoe 
ver de Europese gedachte was gevorderd.

De Europese gedachte wint veld
De ommekeer op internationaal terrein heeft geleid tot grotere activitei

ten van de groepjes in de Europese landen, die de Europese samenwer- 
kingsgedachte - hetzij gericht op een zuivere federatie (supranationaal), of 
een unie (intergouvernementeel, functionalistisch), hetzij gericht op de 
doorwerking van één politieke gedachte in de nieuwe Europese samenwer
king (christelijke en socialistische partijen) of op de bevordering van een 
aspect van de Europese samenwerking (economische) - uitdroegen en tot 
meer druk op officiële instanties voor hun idealen. De effecten daarvan wa
ren in Nederland en in het Nederlandse parlement goed te merken.

Aanvankelijk waren de regeringen, volksvertegenwoordigingen en poli
tieke partijen in de meeste West-Europese landen zozeer in beslag genomen 
door de problemen van de wederopbouw en het overwinnen van de gevol
gen van de oorlog, dat particulieren er in de jaren 1945-1947 voor hebben 
moeten zorgen dat het ideaal van de Europese samenwerking niet geheel uit 
het zicht verdween. Pas in 1947 stelde een aantal politieke groeperingen in 
Europa zich achter de Europese idealen op, nadat de grootste groepen Euro
pese idealisten zich hadden geconstitueerd. Toen Churchill zijn redevoering 
in Zürich hield, werd in Hertenstein (Zwitserland) van 14 tot 21 september
1946 de eerste conferentie van Europese federalisten gehouden, die onder 
leiding van de Nederlander Henri Brugmans zich op een program voor een 
federaal Europa in V.N.-kader vastlegden. Nog hadden deze Europese fede
ralisten de hoop dat Oost-Europa én de Sovjet-Unie konden worden betrok
ken in de opzet van een Verenigd Europa, waarin Duitsland een plaats zou
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kunnen krijgen en dat onderdeel zou uitmaken van een grotere wereldfe
deratie. De in Hertenstein opgerichte Mouvement Fédéral Européen sloot 
zich dan ook vanzelfsprekend aan bij de in oktober 1946 in Luxemburg ge
starte Movement for Federal World Government(MFWG). Op 15 december
1946 gingen alle Europese federalistische bewegingen een Unie aan: 
Brugmans werd voorzitter van deze Union Européenne des Fédéralistes 
(UEF). In het spraakgebruik van die dagen door regering en in het parlement 
in Nederland werd met Europees federalisme het streven naar een Verenigd 
Europa aangeduid, zonder dat daarmee het ideaal van de federalisten, een 
federalistisch georganiseerd Europa, altijd werd bedoeld. Door als eerste 
grote organisatie voor het Europese ideaal in het krijt te treden, heeft de UEF 
het woordgebruik gemunt.

Naast de federalisten kwam al snel de zogeheten unionistische Europese 
beweging tot ontwikkeling, waarin Engeland een grote rol speelde. In Enge
land bestond al sedert 1938 een Federal Union, met vertakkingen naar het 
Gemenebest, de V.S., Frankrijk, Ierland en Zwitserland, dat zich een federaal 
Europa in een wereldfederaal verband ten doel stelde. Deze Federal Union 
zou de Britse tak worden van de genoemde UEF en van de MFWG. Te on
derscheiden hiervan is de United Europe Movement (UEM), die op 14 mei
1947 officieel in Londen ten doop is gehouden door merendeels conserva
tieve politici in aansluiting op de speech van Churchill te Zürich. De leiding 
van deze UEM kwam in handen van de schoonzoon van Churchill, Duncan 
Sandys. Deze UEM richtte zich meer op de schepping van een West-Euro
pees blok - waarbij de positie van Engeland vrij vaag werd gehouden - met 
behoud van de zelfstandigheid van de aangesloten landen. De Europese ge
dachte vormde slechts een bindend element op basis van cultuur en traditie 
(confederatiemodel, een Europees Gemenebest beogend). Het pragmatisme 
stond bij deze groep voorop: de Europese eenwording zou een geleidelijk 
proces zijn, waarbij allereerst gezocht moest worden naar samenwerking op 
een bepaald en beperkt terrein ("van onderop"). De UEF wilde "van boven
af" beginnen en streefde een Europese constitutie na, waarbij de deelne
mende landen delen van hun souvereiniteit zouden moeten inleveren. De 
federalisten in de UEF stonden bovendien een decentralisatie van de staats
macht binnen de souvereine staten voor (intern federalisme). Ondanks deze 
verschillen in opvatting over de wijze waarop het Verenigd Europa moest 
worden opgebouwd tussen federalisten en unionisten, was er een goed con
tact tussen de UEF en UEM - zoals op het gemeenschappelijk treffen in Am
sterdam in april 1947 -, waarvoor vooral Brugmans van de UEF zich heeft 
ingezet. Bij de UEM sloot zich de tegenhanger in Frankrijk aan, de Conseil 
Francais pour TEurope Unie (juli 1947), die de pro-Europese lijn van het 
Frankrijk vóór de oorlog voortzette en waarin talloze vooraanstaande (oud) 
politici, die zich voor Europa hadden bekend, een onderdak vonden, zoals 
de oud-premiers Herriot - die in 1925 in het Franse parlement een eerste op
roep voor een Verenigd Europa had gedaan - en Reynaud, die als leider van 
de Franse regering in de cruciale oorlogsmaanden van 1940 in beginsel ge-
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wonnen was voor het genoemde initiatief van Churchill voor een Frans- 
Britse Unie.

Daarnaast ontstonden er in de eerste helft van 1947 twee belangrijke op de 
Europese samenwerking gerichte bewegingen vanuit twee grote politieke 
stromingen. In Engeland heeft Labour de UEM van Duncan Sandys afgewe
zen, omdat Churchill en zijn medestanders niet de juiste personen werden 
geacht om aan het Europese ideaal vorm te geven. De Labourregering had 
overigens haar hoop gesteld in de V.N.. De Europese eenwording kon 
slechts worden bereikt door overeenstemming van de Grote Mogendheden 
in samenwerking met de kleine geallieerden, aldus Bevin in het Lagerhuis 
op 22 oktober 1946. Maar ook Labour en de meer op de Europese eenheid ge
richte socialistische partijen op het continent zagen zich door het initiatief 
van Churchill en de ontwikkelingen rond de UEF gedwongen een eigen vi
sie op de toekomst van Europa te ontwikkelen om een Verenigd Europa 
naar conservatieve snit te voorkomen. Nadat in Londen in februari 1947 de 
eerste stappen daartoe waren genomen, kon in Montrouge (bij Parijs) een 
congres worden gehouden, waar op 22 juni 1947 het Comité International 
pour les Etats-Unis Socialistes d'Europe ten doop werd gehouden (later in 
november 1948 veranderd van naam in Mouvement Socialiste pour les 
Etats-Unis d'Europe). Gemikt werd op de eenwording van Europa ten Wes
ten van de Sovjet-Unie, welk land voor de deling van Europa en de onder
drukking in Oost-Europa verantwoordelijk werd gesteld, en op de ontwik
keling van een socialistisch Europa, waarvoor Amerikaanse hulp - zonder 
politieke of economische voorwaarden - werd verwelkomd (Marshall-aan- 
bod). Dat Europa zou met de overzeese volkeren, uit beider belang, innige 
betrekkingen moeten onderhouden, los van enige vorm van bevoogding. 
Aan dit congres namen socialisten uit Engeland, Frankrijk, de Beneluxlan
den, Duitsland, Italië, Noorwegen, Zwitserland en Griekenland deel, alsook 
enkele vertegenwoordigers van ondergrondse socialistische partijen (Span
je, Joegoslavië). Met de oprichting van dit Comité had de controverse tussen 
Labour en Conservatieven in Engeland over de juiste opzet van een Vere
nigd Europa het continent bereikt, al heeft dit de latere inzet van veel Euro
pese én een belangrijk getal Engelse socialisten voor een minder nadrukke
lijk socialistisch Europa, zoals dat op het Haags Europees Congres in 1948 
werd beoogd, niet verhinderd. Ook de vertegenwoordigers van een groot 
aantal christen-democratische partijen uit West-Europa - de DC in Italië, de 
MRP in Frankrijk, de CVP/PSC in België, de KVP in Nederland, de CDU in 
enkele zonale deelstaten in Duitsland en de christen-democratische groepe
ringen in Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland -, Oost-Europa (Tsjecho- 
slowakije, Polen) en van een gelijkgezinde groepering uit Engeland vonden 
elkaar. Zij richtten op 1 juni 1947 in Chaudfontaine (bij Luik, België) de 
Nouvelles Equipes Internationales (NEI) op als samenwerkingsverband van 
de betrokken partijen, waarbij de bevordering van het Europese ideaal 
voorop stond. De NEI besloot in maart 1948 aan het Haags Europees Congres 
deel te nemen. Zoals verderop nog zal worden beschreven hebben de socia-
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listische partijen uit de Marshall-landen besloten als zodanig niet aan dat 
congres deel te nemen.

Van groot belang was de betrokkenheid van Fransen en (West-)Duitsers 
in deze op het Europese ideaal gerichte contacten in de verschillende Euro
pese organisaties, die nog konden worden verbeterd toen vrijwel al deze or
ganisaties een samenwerkingsverband aangingen. Algemeen werd namelijk 
begrepen dat de Frans-Duitse verzoening ten grondslag moest liggen aan de 
totstandkoming van een Verenigd Europa, zoals de oppositionele De Gaulle 
in juli 1946 ook had bepleit als basis voor een Europese Unie. In Frankrijk 
was sedert de bevrijding het thema Europa, dat immers voor de oorlog in 
Frankrijk breeduit was besproken en tot opmerkelijke initiatieven had ge
leid, snel weer voorwerp van studie en aandacht geworden. In de hiervoor 
genoemde Europese studie- of politieke clubs waren de Fransen in ruime 
mate betrokken. Nu Duitsland politiek van de kaart was verdwenen, waren 
Europees georiënteerde politici in Frankrijk van oordeel dat het noodzake
lijk was Europa vorm te geven, daarin het Frans-Duitse conflict definitief te 
begraven en te zorgen dat Europa - waarin Frankrijk dan een leidende rol 
zou spelen - een factor van betekenis bleef. De nieuwe Franse Grondwet van 
26 oktober 1946 bepaalde dat het land tot inperking van zijn souvereiniteit 
ten behoeve van de verzorging van de vrede bereid was. De "Europeanen" 
in Frankrijk, die in vrijwel alle partijformaties - met uitzondering van de 
communisten - een grote invloed hadden, zagen hierin een opdracht tot ac
tieve inzet voor een Verenigd Europa. Aan de andere kant was in Frankrijk
- ook na het vertrek van De Gaulle uit de regering - het nationalistisch con
cept, politiek en economisch, levend gebleven. Zolang de communisten aan 
de regering deelnamen was de regering ook beperkt in haar inzet voor het 
Europese ideaal. In de praktijk was de Franse regering daarom slechts gericht 
op een vorm van Europese samenwerking, waarmee de Franse veiligheids
belangen tegen een mogelijke heropleving van het Duitse gevaar gediend 
waren. Het Verdrag van Duinkerken, dat Engeland bond aan de anti-Duitse 
opzet van Frankrijk, paste hierin. Het voorstel van Franse zijde in begin
1947 om dit Verdrag uit te breiden in de richting van België en Nederland 
was weer een Europese stap. Zolang Frankrijk kon menen financieel-eco- 
nomisch vrijwel souverein te zijn en een eigen koers inzake het Duitse 
vraagstuk kon uitstippelen behoefde de Europese kaart niet verder te wor
den uitgespeeld. Eind 1947, na het demasqué op financieel-economisch ge
bied (noodzaak tot aanvrage interim-aid in het kader van de Marshall-hulp) 
en het mislukte Vier-Mogendhedenoverleg over Duitsland, kon de Franse 
regering, niet gehinderd door communisten in het kabinet, zich meer op 
Europa richten, al bleef het Duitse vraagstuk daarbij de grootste hindernis.

In (westelijk) Duitsland was 1947 het jaar van Europa. Het Europees én 
nationaal federalisme gaf immers het enig denkbare kader voor het politie
ke streven na de ondergang van het Derde Rijk, zodat de belangstelling voor 
een Verenigd Europa, waarin voor een federaal én nog verenigd Duitsland 
een plaats zou zijn naar de woorden van persoonlijkheden als Byrnes 
(Stuttgart) en Churchill (Zürich), groot was. Het federalisme leek zo een
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middel te zijn om de dreigende Duitse deling tegen te gaan en het buiten
land te winnen voor het voortbestaan van het ene Duitsland. Het Europese 
ideaal vond dan ook na enige tijd brede politieke bedding in Duitsland, zij 
het grotendeels in de westelijke zones. Slechts de Pan-Europa-Unie, die aan
knoopte bij de in Duitsland in de jaren '20 over het Verenigd Europa ge
koesterde idealen, werd in de Sovjet-zöne tot eind 1947 geduld. Het eerste 
Duitse Europacongres in Eutin (juni 1947) toonde de grote belangstelling in 
de westelijke zönes voor dit thema. In augustus 1947 verenigden vrijwel 
alle Duitse Europagroepen zich tot één grote Europabund. Deze Duitse orga
nisatie werd lid van het in december 1947 opgerichte International Commit- 
tee for the Coordination of the Movements for European Unity, dat alle 
Europaorganisaties - pas in de loop van 1948 ook de NEI en het socialistische 
Europa-comité - ging omvatten, met Duncan Sandys als voorzitter en dr. J. 
H. Retinger als secretaris-generaal. Het was dit Internationale Comité dat een 
Europees Congres in Den Haag in 1948 hield om gezamenlijk tot meer con
crete wensen ten aanzien van de Europese eenwording te komen.

Ook in België en Nederland, die immers met Luxemburg al een eerste 
nauwe vorm van samenwerking hadden gevonden in de Benelux, heeft de 
Europese gedachte in 1947 breder bedding gevonden, al is in België het 
Europese ideaal veel eerder dan in Nederland een zaak van politieke aan
dacht geweest, in aansluiting op de pogingen van de Belgische regering on
der de oorlog om tot een West-Europees regionaal - met Engeland - akkoord 
van brede strekking te komen. De Nederlandse regering bleef weinig be
langstelling tonen voor het Europese ideaal en achtte de Beneluxsamen
werking al een grote bijdrage aan de Europese eenwording. Nederland zat 
hiermee meer op het spoor van de Scandinavische landen, die met het oog 
op het verzorgen van de relaties met het Oost-blok eveneens zeer terughou
dend waren in alles wat ook maar leek op een westerse blokpolitiek. In Bel
gië daarentegen was de sfeer tot in de hoogste politieke regionen veel posi
tiever ten opzichte van de Europese idealen. Men wilde daar hoe dan ook 
iets op het gebied van de Europese samenwerking bereiken, ook uit welbe
grepen eigenbelang. Zo wist de gezaghebbende christen-democratische 
staatsman Paul van Zeeland al in mei 1946 een Ligue Indépendente de Co- 
opération Economique (in 1948: Ligue Européenne de Coopération Econo- 
mique) op te richten, die een brede aanhang in Europa vond. In deze op de 
belangen van het bedrijfsleven bij onderlinge Europese economische sa
menwerking gerichte organisatie van Van Zeeland, die ook deel uitmaakte 
van het hiervoor genoemde comité van Duncan Sandys uit december 1947, 
speelde het Nederlandse KVP-Eerste Kamerlid Kerstens een rol. Van 
Zeeland stond een praktische benadering van de Europese samenwerking 
voor, waarbij er allereerst naar werd gestreefd om in Europa economische 
samenwerking te bereiken (bijvoorbeeld een tolunie of economische unie 
tussen de Beneluxlanden, Engeland en Frankrijk).

In Nederland drong de luider wordende roep om Europese eenwording 
in 1947 dan wel nauwelijks door tot het regeringskasteel, onder de bevolking 
en na verloop van tijd in de volksvertegenwoordiging ontstond daarvoor
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steeds meer steun. Juist in dit jaar kwamen allerlei maatschappelijke initia
tieven op dit terrein tot volle ontplooiing. Zo ontstond begin 1947 de Euro
pese Federatieve Beweging, welke onder leiding kwam te staan van de 
hoogleraar mr.F.J.F.M.Duynstee uit Nijmegen (staatsrecht) en aanhang 
vond onder een groot aantal hoogleraren van universiteiten en hogescho
len. Fusie tussen Europeesche Actie en deze EFB leidde tot de start op 4 ok
tober 1947 van de Beweging van Europese Federalisten onder voorzitter
schap van de Utrechtse historicus prof.dr.C.D.J.Brandt, met Duynstee en 
Brugmans als secondanten. Deze groep groeide al snel uit tot een van de 
grotere en actieve Europaclubs in de West-Europese landen, na die uit 
Frankrijk, Zwitserland, Italië en België. Het was deze Nederlandse BEF die 
het nog nader te noemen Haags Congres van de Europese Beweging organi
seerde in 1948.37

Van grote invloed op de stemming onder de Nederlandse en andere 
Europese volksvertegenwoordigers over de Europese samenwerkingsge- 
dachte waren de activiteiten van de uit Amerika na de oorlog teruggekeerde 
Coudenhove-Kalergi, die er op gericht waren parlementariërs te winnen 
voor het Europese ideaal. In een enquête vroeg hij in november 1946 enige 
duizenden volksvertegenwoordigers in de Beneluxlanden, de drie Scandi
navische landen, Engeland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Ierland, Oosten
rijk en Zwitserland of zij een Europese federatie in het kader van de V.N. 
voorstonden. Aanvankelijk druppelden de antwoorden binnen, maar zij 
stegen snel in getal en werden positiever, naarmate de politieke gebeurte
nissen in 1947 wezen op de noodzaak tot een gezamenlijke aanpak. Meer 
dan de helft van de aangeschreven parlementariërs heeft de enquête beant
woord. Van de antwoorden van de Nederlandse parlementsleden was 53% 
positief. Ook in Griekenland, Italië en Luxemburg was een meerderheid 
vóór de Europese eenwording. In België, Frankrijk en Zwitserland werd 
daarvoor echter net geen meerderheid gevonden. In Engeland bleek slechts 
een kwart van de reacties positief voor Europa te zijn uitgevallen; in de 
Scandinavische landen maar een tiende. Totaal sprak zich 38% van de aan
geschrevenen positief over het voorstel van Coudenhove-Kalergi uit.

Op basis van deze voor zijn streven vrij gunstige uitslag ging 
Coudenhove-Kalergi over tot de oprichting van een Europese Parlementaire 
Unie op 5 juli 1947 in Gstaad (Zwit.) met vertegenwoordigers uit de volks
vertegenwoordigingen van Italië (grootste groep), Griekenland, België, De
nemarken en Zwitserland. Aan het eerste congres van deze EPU van 8 tot 11 
september 1947 in Gstaad - de woonplaats van Coudenhove-Kalergi - namen 
ook enkele vertegenwoordigers uit de Nederlandse Staten-Generaal deel, 
samen met parlementaire vertegenwoordigingen uit Frankrijk (43 perso
nen), Italië (39 personen), België (10 personen), Engeland (slechts 4 perso
nen), Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. Van 
de Nederlandse ploeg werden de Tweede Kamerleden Roolvink (KVP) en 
Hacke (PvdV) in het bestuur van de EPU gekozen; tot dit groepje pro-Euro- 
peanen behoorden verder: de Tweede Kamerleden mevr.Fortanier-de Wit 
(PvdV), Schmal (CHU), mevr.Tendeloo (PvdA) en Fokkema (ARP). Dat be-
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tekende dat - op de CPN en de SGP na - alle Nederlandse politieke partijen 
in Gstaad waren vertegenwoordigd. De Nederlandse sectie vormde een niet- 
partijgebonden Europaclub én lobby in eigen land, conform de opzet van 
deze bijeenkomst: nationaal parlementaire meerderheden bereiken voor het 
realiseren van de bij resolutie op 9 september 1947 geformuleerde doelstel
lingen: een regionale Europese Statengroep in de geest van art. 52 van het 
Handvest van de V.N., een Verenigde Staten van Europa en een Europese 
door de verschillende nationale parlementen gekozen constituerende ver
gadering voor het opstellen van een federale constitutie. De 114 gedelegeer
den, in Gstaad bijeen, riepen verder op in Europa een economische unie als 
basis voor politieke eenwording tot stand te brengen, hetgeen tegen de ach
tergrond van de inmiddels door het initiatief van Marshall uitgelokte on
derhandelingen tussen een groot aantal West-Europese en op het Westen 
georiënteerde Europese landen in Parijs geen verrassend oogmerk kon wor
den genoemd. De Britse afgevaardigden hadden weten te bereiken dat het 
particulier karakter van deze samenwerking van parlementsleden werd 
vastgelegd, waardoor de onafhankelijkheid van elke parlementariër werd 
bewaard en bijgevolg verschillen van inzicht over de wijze waarop de Euro
pese eenheid moest worden bereikt gemakkelijk konden worden overbrugd. 
Ook de Nederlandse delegatie kon aldus eensgezindheid voor het ideaal to
nen.38

Kamer en minister over het Europese alternatief
Wat voor echo vonden deze ontwikkelingen, organisaties en lobby’s 

rondom de Europese gedachte in de debatten in de Tweede Kamer - de Eerste 
Kamer kwam pas aan het woord toen er al beslissingen van groot gewicht 
inzake het buitenlands beleid waren genomen - over het buitenlands beleid 
eind 1947? De "one-world’-conceptie leek te falen. Wat nu ?

Blijkens het antwoord van Beel op de vraag van Van der Goes bij de Al
gemene Politieke Beschouwingen, hoe de regering stond tegenover het 
groeiend federalisme in Europa, was de regering nog steeds terughoudend. 
Weliswaar erkende Beel dat supernationale organen en grotere groepsver
banden van staten onvermijdelijk waren, maar was hij ook van mening dat 
de werkelijkheid gebood te zien dat in Europa op dat moment een nauwere 
samenhang van de staten niet tot stand kon worden gebracht.39 Een soortge
lijk standpunt nam minister Van Boetzelaer in zijn Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer in, toen de KVP-fractie in het Voorlopig Ver
slag op Europese samenwerking op zo breed mogelijke schaal had aange
drongen. De minister achtte een organisatievorm voor geheel Europa illu
soir; zulks bleek alleen al uit de afwezigheid van leden uit de Oost-Europese 
landen in de Europese Parlementaire Unie. Praktische mogelijkheden tot 
samenwerking zou de regering zeker benutten, zoals tot uiting was geko
men in de besprekingen over de Marshall-hulp (zomer 1947) en het optre
den van de Beneluxlanden in het kader van de Marshall-hulpbesprekingen 
in Parijs om met andere deelnemende landen te komen tot een Europese 
tolunie (vgl.hfdst.IV, par.V.3 in dit boek). Hoofddoel van de regering bleef

Par. II. De hoofdlijn in het Nederlandse buitenlandse beleid...

385



II. Buitenlandse Zaken

het streven met alle landen in het kader van de V.N. samen te werken en 
daardoor mee te helpen aan het voorkomen van verscherping van de 
tegenstellingen tussen de Grote Mogendheden. Nederland betreurde het dan 
ook dat de Sovjet-Unie zich van de Marshall-hulpconferentie in Parijs had 
teruggetrokken en dat het tolunie voorstel geen weerklank had gevonden. 
Het nauwer aangaan van relaties met Engeland en Frankrijk op basis van 
het Verdrag van Duinkerken hield de minister nog niet voor wenselijk. Zo
lang slechts graduele en geen fundamentele wijzigingen in de internationa
le verhoudingen waren opgetreden hield hij aan deze lijn vast. Zoals de 
kaarten er op dat moment bijlagen zou Europese federatie in de visie van 
Van Boetzelaer niet anders kunnen betekenen dan Europese blokvorming, 
hetgeen haaks stond op de wereldwijde samenwerking die Nederland nog 
nastreefde. De breuk in Europa was volgens hem nog niet definitief. Hij 
hoopte nog steeds dat samenwerking met de Sovjet-Unie mogelijk bleef.40

De Kamerleden Ruygers (PvdA), Serrarens (KVP), Roolvink (KVP) en 
Schmal (CHU) toonden zich in het debat in de Tweede Kamer op 18 no
vember 1947 over het buitenlands beleid weinig ingenomen met de afwach
tende houding van de regering inzake de Europese eenwording. Voor 
Ruygers was het een onontkoombare conclusie dat de nationale kaders niet 
meer opgewassen waren tegen de grote vraagstukken na de oorlog. Juist 
Europa had bij een federale structuur veel te winnen. Europa kon aldus 
voorkomen kolonisatiegebied te worden van een van de twee grote mo
gendheden, Amerika of Rusland, en tegelijk de strijdpunten tussen deze 
twee mogendheden over Europa zelf onderling oplossen. De Marshall-hulp 
bood een goede gelegenheid Europa tot een economische eenheid te maken 
(verkeer, energie, kolen en staal). De KVP-er Roolvink meende dat de aan
sluiting van de Oost-Europese staten bij het Russische blok geen reden 
mocht zijn voor de overige Europese landen het Verenigd Europa als ideaal 
te laten schieten. De groei naar grotere gemeenschappen was logisch. Het fe
deralistisch streven werd volgens Roolvink bedreigd door een gebrek aan 
visie en te weinig begrip voor wat er in Europa werkelijk aan de hand was. 
Met klem vroeg hij de minister om aandacht voor de wensen van de Euro
pese Parlementaire Unie. Serrarens en Schmal hekelden het regeringsbeleid 
inzake de Europese eenwording als te weinig dynamisch, te passief; de rege
ringspolitiek moest moediger zijn. Fel tegenstander van de Europese ge
dachte toonde zich de communist De Groot. Dat was niet verwonderlijk, 
nadat de internationale confrontatie tussen Oost en West zich had ontwik
keld zoals hiervoor is aangegeven. De Groot zag in het Europese gepraat het 
doden van het nationale zelfbewustzijn in het volk teneinde het land te 
kunnen uitleveren aan "imperialistische overheersers". Het werkende volk 
had volgens hem de nationale zelfstandigheid nodig "als onontbeerlijke 
voorwaarde voor de ontwikkeling van de democratie en socialisme". PvdA 
en KVP zouden in deze CPN-visie slechts de Europese gedachte omhelzen, 
teneinde een reactionair bewind met behulp van de dollar overeind te hou
den.41
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Uit het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken bleek dat de 
regering voorlopig wenste vast te houden aan de "one-world’,-gedachte en 
daaraan elke vorm van Europese samenwerking wilde toetsen, hoewel ook 
werd medegedeeld dat de regering rekening hield met een ontwikkeling, 
"die onverhoopt toch mocht plaats vinden". De minister onderscheidde in 
zijn Kamerrede drie vormen van Europese samenwerking: een economi
sche, een regionaal-militaire en een politiek-federatieve. Van Boetzelaer 
verklaarde dat de regering economische samenwerking in Europa positief 
beoordeelde en bereid was voor een dergelijk samenwerking, "waarvan zij 
het uiteindelijk belang voor ons land ten volle beseft", offers te brengen en 
niet alles te zullen beoordelen op het directe voordeel voor het land. Wél 
stelde de minister zich op het standpunt dat de samenwerking ten behoeve 
van het Marshall-plan tijdelijk was en derhalve een permanente economi
sche samenwerking slechts kon worden nagestreefd binnen het kader van 
de Verenigde Naties, namelijk de Economische Commissie voor Europa 
(ECE) in Genève. Deze op 28 maart 1947 bij resolutie van de ECOSOC opge
richte commissie, na een daartoe strekkende aanbeveling van de Algemene 
Vergadering van de V.N. ter vervanging van de bestaande noodorganisaties 
voor Europese samenwerking op het gebied van algemene economische 
vraagstukken, de kolenvoorziening en het transport, was evenwel uitge
schakeld bij de verdeling van de Marshall-hulp en daardoor bij voorbaat 
van de mogelijkheid uit te groeien tot een succesvolle organisatie voor 
Europese economische samenwerking beroofd. Niettemin slaagde deze ECE, 
die vrijwel alle V.N.-leden uit West- en Oost-Europa (waaronder de Sovjet- 
Unie), alsmede de V.S., insloot en open stond voor niet-leden van de V.N. 
(op dat moment maakten Duitsland, Oostenrijk, Italië, Hongarije, Roeme
nië, Bulgarije, Finland, Spanje, Ierland, Albanië, Portugal en Zwitserland 
geen deel uit van de V.N.), er onder de eerste secretaris, de Zweed Gunnar 
Myrdal, in op terreinen als de verdeling van kolen, gas, electriciteit, hout, 
transport en het verwerken van statistisch materiaal de aangesloten landen 
tot elkaar te brengen. Gegeven de oriëntatie op de V.N. en haar organen als 
de ECE, die Oost en West in Europa in beginsel op economisch terrein kon 
doen samen werken, is het begrijpelijk dat Van Boetzelaer deze zeer brede 
commissie prefereerde boven de nog niet geconcretiseerde en qua samen
stelling zeer beperkte West-Europese organisatie voor samenwerking bij de 
verdeling van de Marshall-hulp.

Een uitbreiding van het Verdrag van Duinkerken tussen Engeland en 
Frankrijk, gericht tegen een mogelijke agressie van Duitsland, met andere 
Europese landen waaronder Nederland, zoals door Van der Goes van Naters 
was gesuggereerd als mogelijk uitgangspunt voor een Europees regionaal 
verband, liet de minister blijkens zijn betoog afhangen van de fundamente
le vraag of vergaande samenwerking op regionaal gebied wel geboden was. 
De beantwoording van deze vraag was volgens de minister afhankelijk van 
de verduidelijking in de naaste toekomst van de politieke toestand in Euro
pa en van de beoordeling of door de samenwerking op universele basis af
doende economische en politieke - de minister gaf aan de eonomische sa-
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menwerking kennelijk alle prioriteit - waarborgen konden worden gevon
den. De minister beloofde Van der Goes wel dat, nu met de Belgische rege
ring hierover al contact was opgenomen, wanneer de gelegenheid zich zou 
voordoen opnieuw met de Belgen zou worden overlegd en "dat wij een be
slissing zullen nemen, die naar onze mening goed is".42

Aan de Kamer heeft de minister niet willen meedelen dat hij het initia
tief van Spaak om het Verdrag van Duinkerken van de aanvang af met Bel
gië en Nederland uit te breiden had afgewezen in februari 1947. De wat ge
heimzinnige wijze waarop Van Boetzelaer nadere beslissingen over het 
buitenlands beleid in het vooruitzicht stelde duidde er op dat hij eerst de 
najaarsconferentie van de Grote Vier over Duitsland wilde afwachten, alvo
rens te gaan denken aan bepaalde vormen van samenwerking in Europa. 
Hij wist maar al te goed dat, in het geval van een definitieve breuk tussen de 
Grote Vier over Duitsland, een defensieve alliantie in Europa niet tegen 
Duitsland zou moeten worden gericht, maar tegen andere gevaren. Begrij
pelijk dat hij daarom de suggestie van Van der Goes uiterst vaag beant
woordde. Van der Goes heeft dit goed begrepen, want hij zou in maart 1948 
met een interpellatie op het hele buitenlandse beleid terugkomen om te 
achterhalen, welke beslissingen de regering met welke motieven had geno
men.

Konden in het antwoord van de minister nog wel openingen worden ge
vonden voor een mogelijke Europese economische samenwerking en zelfs 
voor een regionaal defensieakkoord, ten aanzien van de gedachte van een 
"federaal" (politiek) Verenigd Europa stelde Van Boetzelaer zich onver
bloemd negatief op. Hij bleef vasthouden aan de Verenigde Naties als hoog
ste ideaal en grondslag van de Nederlandse buitenlandse politiek. Het Ver
enigd Europa als bedding voor deze politiek had voor de Nederlandse rege
ring deze hoge prioriteit niet. Alleen wanneer de universele samenwerking 
zou blijken geheel onmogelijk te zijn, zou de regering kunnen overwegen 
terug te vallen op een Europese federatie. Een dergelijke federatie werd door 
het Handvest van de V.N. ook niet uitgesloten. De leuze van de Europese 
federalisten dat Europa geordend moest worden en een brug moest vormen 
tussen Oost en West kon volgens de minister moeilijk worden bestreden. 
Lastiger werd het volgens Van Boetzelaer dat nieuwe Europa concreet in te 
vullen. Hij kon zich nog wel een samenwerking voorstellen tussen Euro
pese staten ten behoeve van een welomschreven doel - bijvoorbeeld eco
nomische samenwerking -, maar niet op politieke grondslag. Een dergelijke 
politieke federale Europese eenheid was niet alleen te utopistisch, maar 
sloot ook niet aan op enige werkelijkheid. Europa was een te weinig om- 
lijnd begrip; de grenzen, vooral naar het Oosten toe, waren moeilijk vast te 
stellen; economisch en politiek was van een eenheid, ook historisch, geen 
sprake. Juist door het kleiner worden van de afstanden konden landen met 
gebieden overzee meer gemeenschappelijks hebben met die gebieden dan 
met bepaalde landen in hetzelfde werelddeel, waarbij Van Boetzelaer zowel 
op het Britse rijk als op het Nederlandse rijk, dat zulke sterke banden had 
met landen op het Amerikaanse en Aziatische continent, wees. Dat Europa
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zo een vaag en te ruim genomen begrip was, kon Van Boetzelaer met veel 
ironie etaleren aan de hand van de veelheid van Europese clubs, die sterk 
uiteenlopende visies hadden op wat Europa nu precies was. Volgens hem 
kwam het er praktisch op neer dat al deze bewegingen, hoezeer deze ook 
zeiden te streven naar een werkelijk Pan-Europa (zoals de gelijknamige 
Unie), in de praktijk een pleidooi hielden voor de vorming van een West- 
Europees blok, "hetgeen voor een universele internationale samenwerking 
op de duur niet bevorderlijk kan zijn". Om die reden stond de Nederlandse 
regering aarzelend tegenover de Europese beweging, aldus de minister van 
Buitenlandse Zaken. Met dit betoog was Serrarens - die instemming van de 
Nederlandse regering met een economische samenwerking in Europa heel 
wat vond - tevreden; Van der Goes - die overigens zei geen Europees federa
list te zijn, maar wel samenwerking in Europa voorstond - evenwel vond 
het antwoord van de minister inzake Europa te vaag. Nederland moest ac
tief bijdragen aan een verduidelijking van de politieke constellatie in Euro
pa. De minister antwoordde slechts dat Nederland op een daartoe geëigend 
tijdstip een nadere beslissing zou nemen. De zaak had zijn volle aandacht.43 
De begroting van Buitenlandse Zaken werd vervolgens door alle fracties in 
de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

De officiële politiek van Nederland inzake het vraagstuk Europa bleef 
terughoudend tot begin 1948. De eerste doelstelling van het buitenlandse be
leid, een zo hecht mogelijke internationale rechtsorde en een zo ruim mo
gelijke internationale samenwerking, bleef onverminderd van kracht zo
lang zich slechts graduele en geen fundamentele wijzigingen in de interna
tionale verhoudingen hadden voorgedaan. Samenwerking met andere lan
den diende derhalve de samenwerking op universele grondslag niet te 
blokkeren. De regering hield dan ook eind 1947 onverminderd vast aan het 
"one-world"-concept, waarin een organisatie van Europese staten moest 
passen. De Benelux paste daarin, aldus Van Boetzelaer in zijn Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer van 13 november 1947, en mogelijk ook 
een Europese Douane-Unie. Samenwerking op politiek en militair gebied, 
zoals een beoogde uitbreiding van het Verdrag van Duinkerken, paste daar
in voorlopig niet. De Tweede Kamer heeft haar ongedurigheid over de acti
viteiten van de regering bij de noodzakelijk geachte oriëntatie op Europa 
voorlopig moeten intomen: met de regering wachtte zij de ontwikkelingen 
af. Toen de Eerste Kamer eind februari 1948 over de begroting van Buiten
landse Zaken voor 1948 discussieerde was de regering inmiddels bezig de 
Europese mantel te passen. De Tweede Kamer zou vervolgens in maart 1948 
bij monde van Van der Goes van Naters navraag doen over hetgeen in de 
paskamer allemaal werd voorbereid. De beide Kamers konden toen verne
men welke ommezwaai de Nederlandse buitenlandse politiek sedert begin 
1948 had vertoond.

Tussen de twee debatten in de Tweede Kamer over het buitenlands beleid
- november 1947, maart 1948 - heeft de regering de vraag moeten beant
woorden of zich toch geen fundamentele wijzigingen in de internationale 
verhoudingen hadden voorgedaan, waardoor de buitenlandse politiek van
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Nederland zonder meer moest worden herzien. Zou met name het veilig
heidsbeleid, aanvankelijk beschouwd als deel van het "one-world"-concept, 
geen herziening behoeven? Moest West-Europa zich dan toch niet organi
seren langs de lijnen van het Verdrag van Duinkerken: Frankrijk-Engeland 
als as, waar andere landen zich bij konden aansluiten? Zou een dergelijke 
West-Europese organisatie niet toch de door van Boetzelaer zinloos geachte 
gedachte van een Verenigd Europa dichterbij kunnen brengen? Het ant
woord op al deze vragen zou worden gegeven in die bewogen eerste maan
den van 1948, toen de rekening moest worden opgemaakt van de verslech
terde internationale betrekkingen naar aanleiding van de definitieve breuk 
tussen Oost en West in Midden-Europa en de westerse mogendheden naar 
wegen gingen zoeken om West-Duitsland een plaats te geven in een West- 
Europees kader. Aangezien voor Nederland het vraagstuk-Duitsland en de 
economische betrekkingen met Duitsland centraal stonden - de overweging 
om geen anti-Sovjet-blok in West-Europa te vormen had immers sterk te 
maken met de logica dat, zolang geen breuk tussen de vier Grote Mogend
heden ontstaan was, de Duitse kwestie alleen kon worden afgehandeld door 
alle Grote Mogendheden - zou alleen een breuk tussen de Grote Vier over 
Duitsland en de daardoor ontstane nieuwe situatie met betrekking tot de 
plaats van West-Duitsland in Europa Nederland van gedachten kunnen 
doen veranderen. Vandaar dat Nederland met zoveel nadruk verband heeft 
gelegd tussen de toegang tot de conferentietafel van de westerse mogendhe
den over Duitsland en het ingaan op de Brits-Franse voorstellen tot de 
vorming van een West-Europese alliantie.

d. Naar het Verdrag van Brussel (Westerse Unie)

Het voorstel van Bevin van 22 januari 1948
Pas in 1947 werd het internationale communisme als een echt gevaar 

voor de westerse democratische samenlevingen onderkend. De politieke 
schermutselingen tussen de Sovjet-Unie en de V.S. waren door de Truman- 
doctrine en het Marshall-plan aangescherpt. Het Sovjet-blok ging in de 
tegenaanval en wist op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van 9 
communistische partijen - uit de USSR, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië, 
Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije, Frankrijk en Italië - in Polen eind sep
tember 1947 onder de vlag van de Cominform (Communistisch Informatie 
Bureau, een herleving van de in de Tweede Wereldoorlog opgeheven 
Communistische Internationale, Comintern) de eenheid van de vertegen
woordigde communistische partij voorlopig te bereiken met het doel: de 
confrontatie met de "imperialisten", waaronder nadrukkelijk ook de sociaal
democraten in de westerse landen werden gerekend. De revolutionaire as
piraties schenen te herleven. Concreet werd met deze organisatie, die pas in 
1956 werd ontbonden, de invloedssfeer van de Sovjet-Unie in Oost-Europa 
geconsolideerd, wat met grote zorg in het Westen werd gadegeslagen. De po
litieke gelijkschakeling van een aantal Oost-Europese landen op de Moskou- 
lijn werd versneld, wat ook samenhing met het bij het Vredesverdrag van
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Parijs voorziene vertrek van de geallieerde bezettingstroepen per 1 januari 
1948 uit de bij dit verdrag betrokken Oost-Europese voormalige As-satellie
ten en de daarmee samenhangende bijstandsverdragen die de Sovjet-Unie 
met deze (en andere) Oost-Europese landen kennelijk wenste af te sluiten. 
In Hongarije, Roemenië, Bulgarije, alsook in Polen kon men de verschil
lende varianten van deze gelijkschakeling waarnemen. In het ene land 
werden oppositieleiders tot vluchten gedwongen of gearresteerd; in het an
dere land werden fusies tussen communisten en socialisten bewerkstelligd; 
daar werden de verkiezingen gemanipuleerd, elders werden sleutelposities 
aan betrouwbare communisten gegeven. Algemeen werd een grondige 
sociaal-economische omwenteling doorgevoerd, waarbij de Sovjet-Unie met 
raad en daad terzijde stond. De brugfunctie van Tsjechoslowakije, waar niet- 
communisten nog een behoorlijk aandeel in de regering onder communis
tische leiding hadden, brokkelde onder Sovjet-druk - de Marshall-hulp 
moest worden geweigerd - geleidelijk af. Alleen Joegoslavië, waar de com
munisten wel de volledige alleenheerschappij hadden, heeft zich uiteinde
lijk niet bij de Sovjet-bevoogding willen neerleggen, zodat dit land in juni
1948 de Cominform verliet. De strijd tegen het "titoisme" als afwijking in de 
ware leer zou daarna de Cominform bezig houden.

In West-Europa hadden de communistische partijen aanvankelijk geen 
anti-Marshall-lijn bepaald. De communisten waren in Italië en Frankrijk in 
het begin van 1947 weliswaar buiten de regering komen te staan, toen rege- 
ringsreconstructies na binnenlandse kwesties nodig waren, maar in beide 
landen stonden de communisten aanvankelijk niet afwijzend tegenover de 
Amerikaanse hulpplannen, totdat - na maanden beraad - het signaal van 
Moskou geklonken had: de Amerikaanse hulp moest worden beschouwd als 
middel tot politieke en economische onderwerping van Europa aan de be
langen van Amerika, waarbij een verslagen land als Duitsland werktuig in 
deze imperialistische politiek zou worden; alleen de communisten konden 
de nationale onafhankelijkheid waarborgen. Zich richtend op deze Comin- 
formpolitiek organiseerden de communistische partijen in Italië en Frank
rijk via hun vakbewegingen politieke stakingen tegen de wettige regeringen 
in deze landen, die mee wilden doen aan het Marshall-plan. In Frankrijk 
leidden deze acties overigens tot een splitsing binnen de door de commu
nisten geleide vakbeweging (CGT). In Italië zag het er iets ongunstiger uit en 
vreesde de regering dat het door de communisten politiek beheerste Noor
den zich zou kunnen afscheiden en steun zou verkrijgn uit het aangren
zende Joegoslavië (de grens met dit land zou slechts tot eind 1947 door En
gelse troepen worden gecontroleerd). De dreiging die van deze politieke on
rust uitging was voor de Amerikaanse regering aanleiding te zorgen dat 
voorafgaande aan de Marshall-hulp "interim-aidM aan Italië - dat overigens 
al in 1947 vanwege de economische problemen en de labiele politieke toe
stand Amerikaanse hulp (Post-UNRRA-aid) had ontvangen - en Frankrijk 
zou worden gegeven om een ineenstorting van deze twee landen en de mo
gelijke overname van de macht door de communisten (in Italië zouden in 
het voorjaar van 1948 parlementsverkiezingen worden gehouden) te voor-
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komen. Het in meerderheid republikeinse Congres in de V.S., waar nogal 
wat aarzeling bestond om zich met de Europese perikelen ten laste van de 
Amerikaanse belastingbetaler bezig te houden, had zich laten overtuigen.

Tegen de achtergrond van deze confrontatie tussen Oost en West over de 
economische reconstructie van Europa - die de debatten van de op 16 sep
tember 1947 geopende zitting van de Veiligheidsraad van de V.N. zou be
heersen - had niemand nog hoge verwachtingen van het overleg van de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier over de Duitse kwestie 
in Londen eind 1947. Die conferentie van de Grote Vier werd een fiasco, 
zoals in de Inleiding op dit hoofdstuk is verhaald. Met dit echec van het 
Grote-Vier-beraad was wel de deling van Duitsland en dus van Europa be
zegeld. Het was immers onvermijdelijk dat de westerse mogendheden voor 
hun zones in Duitsland eigen wegen zouden moeten inslaan om deze ge
bieden tot ontwikkeling te brengen. De Amerikanen en de Britten waren het 
er over eens dat hierover zo snel mogelijk overleg moest worden gevoerd, 
waarbij Frankrijk betrokken moest worden. De Franse minister van Buiten
landse Zaken Bidault deelde weliswaar de visie van Marshall en Bevin op 
de Sovjet-bedreiging, maar had de nodige aarzelingen om inzake Duitsland 
vergaande stappen te doen. Tegenover zijn westerse collega's sprak Bidault 
de vrees uit dat de Sovjets in reactie op westerse stappen hun gebied zouden 
afgrendelen, wat fatale gevolgen zou hebben voor de laatste vrije en pluri
forme democratie in Oost-Europa - zij het onder een communistische pre
mier -,Tsjechoslowakije. Men is over dit bezwaar heen gestapt - vermoede
lijk vanwege de toch al gebleken ondergeschiktheid van de regering van dit 
land aan de bevelen van Moskou, zoals bij de afzegging van de Marshall
hulp - en heeft niet alleen besloten tot een westers overleg over Duitsland 
(zie volgende paragraaf), dat begin 1948 moest worden gehouden, maar ook 
tot een samengaan van westerse landen om de mogelijke gevaren van een 
verdere confrontatie met het internationale communisme voor de vrije 
Europese landen te keren.44

Al tijdens de conferentie van de Grote Vier over de Duitse kwestie in 
Londen, die de Duitse deling gaandeweg bevestigde, werd ook de Europese 
deling voorzien. Het was de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ernest 
Bevin, die in gesprekken met zijn collega's Marshall en Bidault het plan 
lanceerde om een westerse alliantie te scheppen, waarbij hij aanknoopte bij 
een eerder door hem met Bidault in Parijs in juni 1947 ter gelegenheid van 
het overleg over het voorstel van Marshall voor hulp aan Europa bespro
ken West-Europees defensieakkoord en een met de Franse premier 
Ramadier in september 1947 doorgenomen plan voor een Frans-Britse Unie. 
Bevin dacht nu aan een westers democratisch systeem, waarin Amerika, 
Engeland met de dominions, Frankrijk, Italië en andere Europese landen - 
waaronder op de eerste plaats de Beneluxlanden - zouden zijn opgenomen. 
Het moest geen formele alliantie worden, maar meer een spirituele federatie 
van het Westen, naar de woorden van Bevin: "an understanding backed by 
power, money and resolute action". De Britten meenden dat ook Spanje en 
West-Duitsland - wanneer deze landen normaal functionerende democra-
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tieën zouden kennen - in een dergelijk westers systeem moesten worden 
opgenomen. Marshall liet weten dat eerst door Europa zelf een initiatief op 
tafel moest zijn gelegd, alvorens het Amerikaanse Congres - dat al moeite 
had met de financiële hulp aan Europa - zou kunnen instemmen met 
Amerikaanse militaire steun. Openlijke bijval van de kant van de V.S. voor 
het voorstel van Bevin zou derhalve voorlopig achterwege blijven. Wél 
werd een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Verenigde Chefs van 
Staven, gen.M.Ridgway, naar Europa gezonden om met Britse en Franse 
hoge militairen contact op te nemen (januari 1948). Na de conferentie van 
Londen ging Bevin aan het werk voor een of andere vorm van een bondge
nootschap in West-Europa, waarbij hij dacht aan een Europeees samenwer
kingsverband dat met de Europese overzeese gebieden in bevolking en pro
ductie op gelijk niveau zou staan met het Sovjet-blok en Noord-Amerika en 
daardoor een machtsfactor van belang kon worden.

Op 8 januari 1948 ging het Britse kabinet akkoord met een aantal memo
randa over het te voeren buitenlandse beleid, zoals die door Bevin waren 
voorgelegd. Bevin had met name inzake het plan voor een Europees sa
menwerkingsverband, dat op de een of andere manier door de V.S. gesteund 
zou moeten worden, haast, omdat bekend was geworden dat Churchill nog
maals over het Europese ideaal zijn licht wilde laten schijnen. De Labour- 
regering wilde hem voor zijn. Naar Bevins idee moest een westerse unie, 
waarvan het Verdrag van Duinkerken uitgangspunt kon zijn, er op gericht 
zijn de communistische bedreiging van de mensenrechten en vrijheden, die 
in de meeste Europese landen nog zo recent na de Duitse bezetting hersteld 
waren, het hoofd te bieden. Consultatie tussen de beoogde landen, te begin
nen over economische zaken, was een van de concrete doelstellingen. 
Bidault liet, na ingelicht zijn over de Britse plannen, weten in te stemmen 
met een Brits voorstel om Frankrijk en Engeland gezamenlijk aan de Bene
luxlanden een alliantie aan te laten bieden. Bevins plan werd ook voorge
legd aan het State Department, waar men intern het initiatief tot Europese 
samenwerking wel toejuichte, maar tegenover de Britse ambassadeur nogal 
wat vragen had geuit over de verdragsconstructie. Men vond het onjuist om 
aan te knopen bij het anti-Duitse en bilaterale Verdrag van Duinkerken. 
Westelijk Duitsland moest juist tot ontwikkeling worden gebracht en wor
den geïntegreerd in Europeees verband. Het leek derhalve beter om te zoe
ken naar een regionaal multilateraal akkoord, zoals de V.S. inmiddels met 
Zuid-Amerika waren aangegaan (het nader te noemen Verdrag van Rio de 
Janeiro uit 1947). De berichten uit Parijs en Washington moeten Bevin 
overtuigd hebben van het mogelijk succes van zijn plan voor een westerse 
unie. Contacten met de leider van de oppositie, Churchill, hadden hem ver
zekerd van de warme steun van de politieke tegenstanders voor zijn initia
tief.

Bij gelegenheid van de debatten over de buitenlandse politiek in het La
gerhuis openbaarde Bevin op 22 januari 1948 de idee van een Westerse 
Unie. De Unie was blijkens zijn betoog bedoeld om aan de expansiezucht 
van de Sovjet-Unie een halt toe te roepen, waarbij Bevin wees op hetgeen in

393



II. Buitenlandse Zaken

Oost-Europa was gebeurd. Hij vreesde dat de Sovjet-Unie zou trachten nog 
meer, vooral kleine landen, onder controle te krijgen. Om verdere verwik
kelingen, die tot oorlog tussen de Grote mogendheden konden leiden, te 
voorkomen, moest het Westen zich organiseren, precies zoals het Oosten 
zich georganiseerd had. De consolidatie van Europa zou moeten starten 
door verdragen met de Beneluxlanden, "making with our treaty with France 
an important nucleus in Western Europe". Daarnaast zou associatie met an
dere Europese landen, waaronder het nieuwe Italië, moeten overwogen 
worden. In de westerse organisatie moesten ook de overzeese gebieden van 
de West-Europese landen worden betrokken, juist vanwege het economisch 
belang dat de Europese landen en die gebieden bij een goede onderlinge sa
menwerking hadden. Hoe die Unie er uit zou moeten zien maakte Bevin 
niet duidelijk, evenmin maakte hij gewag van de noodzaak van Ameri
kaanse steun voor deze Unie. Wel bracht hij eloges uit op de Amerikaanse 
economische steun aan Europa.45

Zoals al eerder aangegeven beleed de Nederlandse minister van Buiten
landse Zaken officieel de "one-world,'-gedachte, zolang niet duidelijk was 
geworden hoe met name Engeland en Amerika zich zouden opstellen in de 
internationale politiek. Zelfs de deelname aan het overleg in het kader van 
het Marshall-plan werd door Nederland niet beschouwd als een definitieve 
keuze in het groeiende Oost-West conflict, al viel niet te ontkennen dat de 
afwijzing door het Oost-blok van de Marshall-hulp en de daarna ingezette 
strijd tegen het "dollarimperialisme" de deelnemende Europese landen 
automatisch hadden geplaatst in de categorie "Amerikaanse vazalstaten". 
Dit besefte men op Buitenlandse Zaken ook wel, maar men voelde er weinig 
voor om tot een andere koers in het buitenlandse beleid over te gaan tenzij 
op overtuigende gronden. De ontwikkelingen van de laatste helft van 1947 
waren voor Van Boetzelaer en zijn staf inderdaad reden te overwegen of de 
bakens niet verzet moesten worden. Het engagement van Amerika met 
Europa (Truman-doctrine, Marshall-plan, Interim-aid) leek vaste vorm aan 
te nemen; de drie westerse mogendheden stevenden onder aanvoering van 
Amerika aan op integratie in West-Europa van het westelijk deel van 
Duitsland, waarbij Nederland alleen maar voordeel kon hebben; het aange
taste prestige als middelgrote mogendheid door de internationale bemidde
ling inzake Indonesië en de zeer grote financiële problemen maakten het 
voor de Nederlandse regering gemakkelijker en dwingender zich Europees 
te oriënteren, toen zij constateerde dat de "one-world"-gedachte in het op
lossen van politieke vraagstukken en het verzekeren van collectieve veilig
heid had gefaald. Na de mislukking van de conferentie van de Grote Vier 
van december 1947 in Londen werd binnen het ministerie van Buitenlandse 
Zaken een nieuwe koers overwogen. Een nauwere politieke en militaire 
samenwerking binnen West-Europa, bijvoorbeeld van de Beneluxlanden 
met Frankrijk en Engeland, werd een goed middel gevonden om het ver
trouwen van de V.S. in Europa te versterken en daardoor mede ten dienste 
te kunnen komen voor de Marshall-hulp (nog in het Congres in behande
ling). Blokvorming werd niet meer gezien als een gevaar voor de betrok-
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kenheid van de V.S. bij Europa. Gezien de breuk in de Grote Vier en de me
dewerking van Nederland in het Marshall-plan, had Nederland weinig re
den meer om het Sovjet-blok te ontzien: Nederland was toch al op het Wes
ten aangewezen. Tot initiatieven op basis van deze nieuwe beleidsoptie is 
het niet gekomen, aangezien men eerst met België contact wilde opnemen. 
Het voorstel van Bevin achterhaalde de Nederlandse plannen.

De nieuwe lijn in de blauwdrukken voor het Nederlandse buitenlandse 
beleid had wel tot gevolg dat Van Boetzelaer, na op 22 januari 1948 van de 
Britse regering de voorstellen van Bevin officieel te hebben ontvangen, zich 
in een telefoongesprek met zijn collega Spaak van België - die wel beden
kingen had tegen de vorm (aanknopen bij het Verdrag van Duinkerken) en 
de onduidelijkheid over de toegemeten rol van de V.S. in Bevins plannen, 
maar enthousiast was over de idee voor een Westerse Unie - positief kon 
uitlaten over het plan. Spaak had al aan het eind van de Tweede Wereld
oorlog voorstellen gedaan aan Engeland en Frankrijk om tot een vergaande 
politieke en militaire samenwerking in Europa tussen deze twee landen en 
de Lage Landen te komen, waarin de verbinding met Engeland voorop 
stond. Deze plannen waren toen evenwel zowel bij Nederland - dat niets 
moest weten van een opwerking van de Beneluxdouaneovereenkomst naar 
een politiek akkoord - als bij Engeland met afwijzing c.q. scepsis ontvangen. 
Vooral oorlogsleider Churchill had toen het nodige wantrouwen jegens de 
voormalige neutrale Beneluxgroep. Zowel de politieke verwantschap tussen 
de Labour-regering en Spaak als het economisch prestige van de Benelux
groep - vooral het herstel van België maakte indruk - deed dit wantrouwen 
na de oorlog wegebben. Het is begrijpelijk dat Spaak zich snel in de voorstel
len van Bevin kon vinden, ook al omdat voor België - dat voor de oorlog 
gedurende enige tijd een alliantie met Frankrijk had (7 mei 1920 gesloten) - 
geen bijzondere breuk in de buitenlandse politiek zou optreden door een 
mogelijk militair akkoord met andere Europese landen aan te gaan. Dat lag 
zowel voor Nederland, dat tot dan toe de iure aan het V.N.-kader onderge
schikt en de facto zelfstandig een politiek-militaire koers had gevaren, als 
voor Luxemburg, dat een gegarandeerde en grondwettelijk bevestigde,zij het 
vermolmde, neutraliteit kende, anders. Spaak had echter ook als belangrijk
ste politieke persoon van een klein industrieland als België - naast minister 
van Buitenlandse Zaken was hij sedert 20 maart 1947 ook leider van een 
socialistisch-katholiek coalitiekabinet - en als socialist de visie dat alleen via 
een brede samenwerking in Europa de economische en politieke problemen 
in dit werelddeel konden worden opgelost. Hij wilde de geboden gelegen
heid grijpen. Waar Nederland getoond had (1947) een leidende rol binnen 
de Benelux te kunnen spelen bij het streven naar economische integratie, 
gaf België onder Spaak de toon bij de drie kleine landen aan op het gebied 
van de politieke integratie, waaruit ook de Belgische inzet (credieten aan 
Nederland) voor de Benelux voortkwam.

Het enthousiasme van Spaak voor het voorstel van Bevin om tot politie
ke samenwerking in Europa te komen plaatste de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken voor een moeilijke beslissing. Een koerswijziging in
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het buitenlands beleid, zoals in de hierboven beschreven beleidsoptie uitge
stippeld, was juist voor deze minister, die vergroeid was met de Neder
landse zelfstandigheidspolitiek, een hele stap. Van Boetzelaer kon persoon
lijk het voorstel-Bevin appreciëren, omdat de Britse ambassadeur in Den 
Haag had laten weten dat de alliantie primair gericht zou zijn op economi
sche samenwerking, het doel dat Den Haag in Europees verband altijd voor
op stelde. Voor verdere samenwerking toonde Van Boetzelaer zich voorals
nog officieel huiverig, ook al besefte hij wel dat die verdere vormen van sa
menwerking onontkoombaar waren. Als beroepsdiplomaat wenste hij ech
ter allereerst de voor- en nadelen van die vormen van samenwerking (mi- 
litair-politiek) af te wegen en in onderhandelingen concessies te verkrijgen 
van de andere partners, Engeland en Frankrijk. Zo vond van Boetzelaer dat 
Bevin in zijn voorstellen onvoldoende had duidelijk gemaakt wat hij met 
Duitsland voor had en hoe hij in de discussies over de toekomst van (West) 
Duitsland de voorstellen van de Beneluxlanden over de gewenste aanpak 
van het Duitse probleem - zie de volgende paragraaf in dit hoofdstuk - dacht 
te betrekken.46 In deze kritische zin liet Van Boetzelaer zich ook uit in de 
vergadering van de ministerraad van 26 januari 1948, waar het plan-Bevin 
aan de orde kwam. Beel vond dat in ieder geval van Nederlandse kant alert 
moest worden gereageerd en met de regeringen van Frankrijk en Engeland 
contact moest worden opgenomen. Hiermede ging de Raad akkoord. Met de 
positieve instelling van het kabinet tegenover het plan-Bevin werd door 
Nederland in beginsel afscheid genomen van een lange periode in het bui
tenlands beleid, waarin geen alliantie met enig ander land in vredestijd was 
aangegaan, de tijd van de zelfstandigheidspolitiek. Dat zou nu anders kun
nen worden. De regering was er zich van bewust dat het ingaan op de voor
stellen van Bevin van historische betekenis voor Nederland was.

Juist ook omdat in het kader van de besprekingen van het plan-Marshall 
en inzake Duitsland de Beneluxlanden al als één groep optraden en de uit
nodiging van Engeland en Frankrijk was gericht aan deze drie landen tege
lijk, besloten de regeringen van de drie Beneluxlanden gezamenlijk overleg 
te plegen over de te volgen koers bij de onderhandelingen over het af te 
sluiten alliantieverdrag. Van 29 januari 1948 tot 1 februari 1948 werd daartoe 
in Luxemburg - men was daar toch al bij elkaar in het kader van besprekin
gen over de uitvoering van het Benelux-akkoord - vergaderd. Tevoren had
den topambtenaren van Nederlandse en Belgische kant (voor Nederland: de 
regeringscommissaris voor het Europese Herstel Program Hirschfeld en de 
fungerende directeur Politieke Zaken Boon; voor België de secretaris-gene- 
raal van Buitenlandse Zaken De Gruben en de directeur Politieke Zaken 
Loridan) overleg gepleegd om eensgezindheid te bereiken: de grote mo
gendheden zouden voor de toetreding van de kleine landen een goede prijs 
dienen te betalen. De Nederlandse delegatie op deze Beneluxconferentie be
stond onder meer uit Van Boetzelaer en de Nederlandse ambassadeur in 
Brussel, baron Van Harinxma thoe Slooten. Ook op deze conferentie zou 
weer blijken dat de samenwerking op politiek gebied tussen de drie landen 
succesvoller was en met minder moeilijkheden gepaard ging dan op eco-
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nomisch gebied, waar nu eenmaal de feitelijke onevenwichtigheden tussen 
Nederland en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie niet gemakke
lijk waren weg te werken (zie hiervoor hfdst.V,par.III.d).

Van Nederlandse zijde werd instemming met het verdrag voor een 
West-Europese Unie gekoppeld aan de vervulling van een aantal dringende 
voorwaarden. Zo wenste men onder meer dat de Beneluxgroep als volwaar
dige partner door Engeland en Frankrijk zou worden behandeld, dat met 
name op voet van gelijkheid zou mogen worden meegesproken over 
Duitsland, indien de belangen van Nederland daarbij waren betrokken, dat 
steun van Engeland en Frankrijk kon worden verkregen voor de Neder
landse poging tot stabilisatie in Indonesië en dat vast zou komen te staan dat 
de V.S. het verdrag positief zouden beoordelen en samen met Engeland en 
Frankrijk schending van het nationaal territoir als casus belli zouden be
schouwen.47 Afgezien van het verlangen inzake de overzeese gebieden heb
ben de Belgische en Luxemburgse delegaties de Nederlandse punten kunnen 
delen. Uit het slotcommuniqué van het overleg bleek dat de drie landen aan 
de opzet voor een Westerse Unie mee wilden werken in een geest van op
bouwende samenwerking en in het kader van het Handvest van de V.N., 
maar dat de plannen van Bevin nog nader omschreven moesten worden. 
De drie delegaties hadden in grote lijnen een gemeenschappelijke houding 
vastgesteld, "geinspireerd door gevoelens van solidariteit van West-Europa 
en door het bewustzijn van de rol, welke hun landen bij zijn consolidatie 
kunnen spelen". In verband met deze zaak, aldus de verklaring, hadden de 
drie landen hun standpunt inzake Duitsland bepaald.

De goede verstaander kon uit dit communiqué begrijpen dat de Benelux
landen een koppeling tussen de medewerking aan het plan-Bevin en het 
betrekken van de Beneluxlanden bij het beleid inzake Duitsland - het me
morandum van de drie landen inzake Duitsland, bestemd voor de Grote 
Vier, uit november 1947 had dit verlangen op de voorgrond geplaatst, even
zo diplomatieke démarches van de drie Beneluxlanden bij de westerse Grote 
Mogendheden in januari 1948 - eisten. De Britse onderhandelaar McNeil 
kreeg dan ook in Brussel enkele dagen na de afsluiting van het Benelux- 
overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen op 5 
februari 1948 van de daar aanwezige drie Beneluxministers te horen dat de 
Beneluxlanden in gelijk deelgenootschap op de voorgenomen conferentie 
van de drie westerse grote mogendheden over Duitsland betrokken wilden 
worden en dat het standpunt van de mogendheden daarover beslissend zou 
zijn voor de verwezenlijking van een Vijflandenpact. De kleine landen 
zouden in geen geval een dictaat van de grote landen inzake Duitsland ac
cepteren, aldus ook de persverklaringen. Niet in de openbaarheid kwamen 
de eisen, die Spaak namens de Beneluxlanden aan de ambassadeurs van En
geland en Frankrijk overhandigde, waarbij werd gevraagd om een multila
teraal verdrag dat aansluiting zocht bij het Handvest van de V.N., dat aan de 
Benelux als geheel diende te worden voorgelegd en dat voorwerp van on
derhandelingen moest kunnen zijn.
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Voor de Beneluxlanden kwam het er op neer zoveel mogelijk voordeel te 
behalen bij de medewerking aan het vage plan van Bevin. De vaagheid van 
dat plan door het ontbreken van een ontwerp-overeenkomst belemmerde 
het inschatten van de voor- en nadelen ervan, zoals Van Boetzelaer in het 
kabinetsberaad van 9 februari 1948 aangaf. Toch meende de minister dat het 
een voordeel kon zijn om in vredestijd de nodige coördinatie en voorberei
ding op conflicten ter hand te kunnen nemen, terwijl in geval van een con
flict sneller hulp zou kunnen worden geboden. De verslechtering van de re
laties met de Sovjet-Unie als gevolg van dit pact noemde Van Boetzelaer 
een nadeel voor Nederland. Hoewel het werd betreurd dat Engeland geen 
concreet verdrag op tafel had gelegd, vonden de ministers Vos, Drees en 
Fiévez dat Nederland spoed moest betrachten om tot integratie van Europa 
te komen. Beel stelde voor dat van Nederlandse kant dan maar een ont
werpverdrag zou worden ingediend om de onderhandelingen richting te 
geven. De vrees voor een acuut dreigende Sovjet-invasie speelde nog steeds 
geen rol van betekenis in het kabinetsberaad over dit verdrag.48

Er volgde een periode van consultaties, waarbij voor Nederland twee za
ken centraal stonden: de al genoemde reeks voorwaarden, waarover volgens 
Nederland vooraf duidelijkheid moest worden verkregen teneinde Neder
land naar de officiële onderhandelingstafel te kunnen krijgen; de aard van 
het verdrag zelf, omdat Nederland er niets voor voelde toe te treden tot een 
anti-Sovjet-Unie-blok. Inzake de Nederlandse voorwaarde, die ook door de 
andere Beneluxpartners werd gehanteerd, om op gelijke voet mee te mogen 
praten over Duitsland werd pas na enige druk toegegeven. Van Boetzelaer 
heeft Londen moeten laten weten, toen aanvankelijk het gerucht ging dat de 
drie westerse mogendheden eind februari 1948 in Londen over voorlopige 
voorzieningen op economisch en politiek terrein in Duitsland zouden gaan 
praten zonder daarin de Beneluxlanden op een behoorlijke manier te be
trekken, dat het hier wat Nederland betrof om een conditio sine qua non 
ging. De Beneluxpartners hebben een soortgelijk standpunt ingenomen. De 
westerse mogendheden, die wel van plan waren de drie kleine landen in het 
Duitslandoverleg te betrekken zonder aanvankelijk eensgezindheid te be
reiken over de vorm voor dit overleg gezien de wens de status van de Grote 
Mogendheden inzake Duitsland geen afbreuk te doen, hebben tenslotte aan 
de druk van de Beneluxlanden toegegeven. Op het laatste moment zijn de 
Beneluxlanden uitgenodigd om volledig deel te nemen aan dit Londense 
overleg van de westerse drie mogendheden over Duitsland, dat op 23 febru
ari 1948 officieel van start ging (de zogeheten Zeslandenconferentie), zij het 
onder enige beperkingen in zaken die de uitsluitende bevoegdheden van de 
drie mogendheden zouden betreffen 49 Een dag later heeft Van Boetzelaer in 
de Eerste Kamer verklaard dat volgens hem de bedoeling van het plan van 
Bevin een weigering om de drie landen in Londen toe te laten uitsloot.50 In 
ieder geval was met de toelating tot de Londense conferentie een van de be
langrijkste obstakels om de westerse unie naar het idee van Bevin naderbij 
te brengen opgeruimd. Voor Nederland, dat zoveel te winnen had bij grote
re aandacht van de bezettingsautoriteiten in Duitsland voor de verlangens
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inzake Duitsland, was dit een bijzondere gebeurtenis, die ongetwijfeld heeft 
bijgedragen om de bezwaren tegen het aangaan van een westers bondge
nootschap in politiek Den Haag weg te nemen.

Aan de medewerking van de andere verdragspartners inzake de Neder
landse politiek in Indonesië is door Nederland in deze consultatieperiode 
minder gewicht gehecht. Nederland hoopte vooral dat door deze voorwaar
de Engeland inschikkelijker zou worden (wapenembargo) en koloniën en 
dominions tot inschikkelijkheid zou kunnen aansporen (luchtvaartverbin- 
dingen). De gunstige ontwikkelingen in Indonesië - rust na de "Renville"- 
akkoorden - hebben deze voorwaarde minder urgent gemaakt. Amerikaanse 
openlijke steun voor een Westerse Unie kon op dat moment om verschil
lende redenen niet worden verkregen. In Washington was men van oordeel 
dat Europese actie vooraf moest gaan aan mogelijke Amerikaanse steun, 
omdat het Congres anders niet voor een dergelijke steun kon worden ge
vonden. Er moest eerst meer duidelijkheid komen over wat Europa zelf 
voorstond, of, zoals de Under-Secretary of State Robert A.Lovett hierover 
zei: "You are in effect asking us to pour concrete before we see the blue- 
prints". Wél had de Amerikaanse regering laten weten veel waarde toe te 
kennen aan het plan van Bevin als aanzet tot verdere Europese integratie - 
vergelijk de druk van de V.S. om tot economische samenwerking in Europa 
te komen op basis van de Marshall-hulp (OEES) -, zodat verwacht mocht 
worden dat de V.S. in de toekomst daadwerkelijk steun aan het te sluiten 
verdrag zouden geven, waarbij gedacht moest worden aan de uitbreiding 
van het verdrag tot een Atlantisch akkoord. Op de V.S. kwam alles aan: het 
economisch herstel in West-Europa en ook de politieke overleving tegen
over vermeende nieuwe bedreigingen. Dat de V.S. bij het vorderen van de 
voorbereiding voor een verdrag over een Westerse Unie zich bereid ver
klaarden steun aan deze unie in overweging te nemen, bleek toen de Ne
derlandse ambassadeur in Washington, Van Kleffens, op 11 maart 1948 in 
een gesprek op het State Department liet weten dat volgens hem een ver
drag tot verdediging van West-Europa zonder de V.S. geen zin had. Hij 
kreeg te horen dat de Amerikaanse regering het tot stand te brengen verdrag 
nauwgezet zou bestuderen en zou overwegen hoe steun zou kunnen wor
den geboden, wat de Nederlandse regering gerust stelde. Overigens was ook 
Bidault van oordeel dat een Westerse Unie zonder de V.S. weinig zin had, 
zoals hij in het Franse kabinet uiteenzette. Vandaar dat de Franse diploma
tie zocht de schade die kon ontstaan door een dergelijke West-Europese alli
antie - namelijk een verscherping van de verhouding met de Sovjet-Unie - 
te beperken. Aan de andere kant waren er politici in de betrokken landen die 
meenden dat de V.S. voorlopig juist niet bij het verdrag moesten worden 
betrokken. Deze politici wilden voorkomen dat links een wapen in handen 
werd gegeven om te klagen over de aantasting van het V.N.-ideaal door het 
nieuwe verdrag. Deze overweging leefde vooral in de partij van de initia
tiefnemer, Bevin zelf, waarbinnen een uiterst linkervleugel moest worden 
ontzien.51

Par. II. De hoofdlijn in het Nederlandse buitenlandse beleid...
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Veel discussie was er over de verdragsvorm. Engeland en Frankrijk heb
ben voorgesteld het Verdrag van Duinkerken (1947) te doen uitbreiden met 
bilaterale akkoorden met de Benelux-landen. Het voordeel van deze me
thode zou zijn dat de beschuldiging dat het te sluiten verdrag tegen de Sov- 
jet-Unie zou zijn gericht kon worden ontgaan, omdat het Verdrag van 
Duinkerken officieel tegen hernieuwde Duitse agressie was gesloten. Vooral 
de Fransen hebben om deze reden de voorkeur gegeven aan uitbreiding van 
het Verdrag van Duinkerken. Aanvankelijk hebben ook in Nederland en
kele ministers gemeend dat dit een goede methode kon zijn. Zij stelden zelfs 
voor om naast Duitse agressie ook Japanse agressie als grondslag van het te 
sluiten verdrag te nemen. Fiévez vond dat de Japanse dreiging niet in een 
Europees verdrag behoorde te worden opgenomen. Beel heeft in het kabi
netsberaad van 16 februari 1948 de uitbreiding van het Verdrag van Duin
kerken onzinnig genoemd. Hij wilde de bedoelingen van het nieuwe ver
drag niet verheimelijken en derhalve in de tekst tot uitdrukking doen ko
men. Het ging volgens Beel om niets anders dan om het regelen van sa
menwerking in geval van agressie, al kon men zich afvragen - waarin de 
meeste ministers hem bijvielen - of dit te sluiten verdrag wérkelijk een 
conflict kon voorkomen. Zelf vond hij eigenlijk dat een militaire alliantie 
sluitstuk moest zijn van een politieke en economische samenwerking. 
Vooral Lieftinck viel Beel in deze redenering bij: het te sluiten verdrag kon 
beter worden gebruikt voor het bereiken van die politieke en economische 
samenwerking. In ieder geval besloot de ministerraad dat het Brits-Franse 
verdragsmodel niet de voorkeur van Nederland had.

Samen met België en Luxemburg heeft Nederland dan ook aan de andere 
toekomstige verdragspartners laten weten dat gezien de mogelijke West- 
Duitse toetreding in de toekomst en de opzichtig hypocriete opzet uitbrei
ding van het Verdrag van Duinkerken werd verworpen. De Beneluxlanden 
wensten een anti-Sovjet-Unie-verdrag te vermijden en zochten naar mid
delen om de internationale spanningen niet verder aan te wakkeren. Van
daar dat de Beneluxlanden de voorkeur gaven aan een multilateraal en re
gionaal verdrag, zoals dat ter handhaving van de internationale vrede en 
veiligheid in art. 52 van het Handvest van de V.N. werd omschreven. Daar
bij hadden de Beneluxlanden het Verdrag van Rio de Janeiro betreffende 
inter-Amerikaanse wederzijdse bijstand van 2 september 1947 concreet voor 
ogen. Dat door de Amerikaanse diplomatie in de hoofdsteden van de bij het 
Bevin-plan betrokken landen gepropageerde verdrag door 19 staten uit de 
beide Amerika’s ondertekend - waaronder de V.S.; Canada deed niet mee - 
schiep een veiligheidszone (bijstandsverplichting), waarbij werd aange
knoopt bij art. 51 van het V.N.-Handvest dat individuele of collectieve zelf
verdediging mogelijk maakte, totdat de Veiligheidsraad - op de hoogte ge
steld van de genomen maatregelen tot verdediging - de vrede en veiligheid 
had hersteld. In dit verdrag van Rio de Janeiro was consultatie tussen de be
trokken landen geregeld, waarvoor een nader in te richten orgaan was 
voorzien. Economische samenwerking was in dit verdrag niet vastgelegd, al 
was bij de onderhandelingen over dit verdrag afgesproken dat voor dit doel
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een aparte in ter-Amerikaanse conferentie zou worden gehouden. Dit Ver
drag van Rio de Janeiro bood de Beneluxlanden een prima voorbeeld. Zij 
streefden er naar, wel wetend dat het economisch herstel in West-Europa 
algemeen werd gezien als het grootste probleem, in één verdrag samenwer
king op militair, cultureel én economisch terrein te regelen. De economi
sche paragraaf in het verdrag zou onder meer een economische en douane- 
unie op het oog moeten hebben. De Beneluxlanden hoopten bovendien dat 
regelmatige gemeenschappelijke consultatie, zoals die in hun verdrags- 
voorstel was voorzien, meer recht zou doen aan hun visies op de interna
tionale poltiek. Op 27 februari 1948 hebben de ministers van Buitenlandse 
Zaken van de drie Beneluxlanden een Belgisch concept, dat in de kern 
teruggreep op eerdere Belgische voorstellen voor een regionaal Europees 
pact uit 1944, aanvaard, waarin de diverse Beneluxwensen waren verwerkt. 
Men hield rekening met een mogelijke mengeling van het eigen ontwerp 
en de anti-Duitse paragraaf uit het Verdrag van Duinkerken.

De gebeurtenissen in Tsjechoslowakije hebben de gang naar een Westerse 
Unie versneld. Op 25 februari 1948 immers namen de communisten in dit 
land de macht geheel over, nadat een regeringscrisis was uitgebroken. Door
dat de communisten hun overwicht in de volksfrontregering al eerder had
den laten gelden in de oriëntatie van het land op de Sovjet-Unie - zoals bij 
de afzegging van de Marshall-hulp in 1947 - kon de staatsgreep in Praag voor 
de goede waarnemers geen verrassing meer vormen. De Tsjechoslowaakse 
minister van Buitenlandse Zaken, Jan Masaryk, zoon van de eerste presi
dent van de republiek Tsjechoslowakije Thomas Masaryk, had eind 1947 al 
te horen gekregen dat de V.S. en Engeland het land niet te hulp zouden ko
men, indien dit door de communisten zou worden overgenomen. In de 
V.S. toonde men zich dan ook niet zo geschokt, evenmin was de Engelse re
gering onder de indruk. Aan de andere kant werd in West-Europa, zeker in 
de publieke opinie, de ostentatieve verdwijning van het land in het Sovjet
imperium, die gepaard ging met allerlei maatregelen tegen niet-communis- 
tische vooraanstaande personen in de politiek - in het kader waarvan de 
dood van Jan Masaryk door een val uit een venster van zijn ministerie in 
de nacht van 9 op 10 maart 1948 (door zelfmoord, zoals de Tsjechoslowaakse 
regering beweerde, mogelijk daartoe gedreven door de ontwikkelingen in 
zijn land, of moord?) in het Westen de meeste aandacht zou trekken -, de 
vakbeweging en de wetenschap, met het ontstaan van een vluchteling- 
stroom vanuit Tsjechoslowakije naar het Westen en met protesten van een 
aantal Tsjechoslowaakse diplomaten (onder meer de gezant in Nederland) 
tegen het nieuwe bewind in Praag, met zorg gadegeslagen. Voor de tweede 
keer - na "München", 1938 - werd Tsjechoslowakije het slachtoffer van een 
totalitaire beweging en moesten de westerse democratieën machteloos toe
zien. Wél was in zoverre leergeld betaald, dat de gebeurtenissen in Midden- 
Europa door westerse regeringen werden uitgebuit om de rijen te sluiten.

Voor Bevin bood deze staatsgreep een goede gelegenheid aan een Atlan
tisch veiligheidssysteem te werken, waarop de V.S. nu wel - zij het nog in 
het geheim - ingingen. Ook de Fransen lieten hun zorg om de Sovjet-Unie
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bij de opzet van een Westerse Unie te ontzien door aan te dringen op de 
anti-Duitse paragraaf nu schieten, waar Bidault in begin februari 1948 in het
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openbaar nog hoopvol had gesproken van een Europa tot aan de Oeral. De 
Franse regering erkende de noodzaak een effectieve Europese verdediging te 
organiseren en ging er daarbij van uit dat de communistische machtsfactor 
in eigen land door de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije minder gewicht in 
de schaal zou gaan leggen. Aldus zorgde de Coup van Praag er voor dat de 
Beneluxvoorstellen voor een collectief verdrag tot onderlinge bijstand, on
der meer op militair terrein, vrij snel als uitgangspunt voor de onderhan
delingen over de definitieve verdragstekst door Londen en Parijs werden 
aanvaard.52

De Eerste Kamer beoordeelt het buitenlandse beleid en maant tot spoed
Het is de Eerste Kamer geweest die in de toevallige omstandigheid ver

keerde het eerste mondeling commentaar te geven op de ontwikkelingen 
rondom het initiatief van Bevin. Het Voorlopig Verslag op de begroting 
voor 1948 van Buitenlandse Zaken van de senaat dateerde namelijk van 12 
januari 1948 en kon zich derhalve slechts bezig houden met het algemene 
karakter van het buitenlandse beleid, zoals dat in de stroomversnelling van 
de internationale gebeurtenissen was te beschouwen. Pas bij de mondelinge 
beraadslaging op 19 en 24 februari 1948 kon de Eerste Kamer zich uitspreken 
over de geldigheid van het "one-world-"concept van Van Boetzelaer in het 
licht van het voorstel van Bevin voor de oprichting van een westerse unie.

Het genoemde Verslag van de Eerste Kamer op de begroting van Buiten
landse Zaken voor 1948 was overigens - ook zonder het alternatief van 
Bevin bij de hand - al uiterst kritisch over het beleid van Van Boetzelaer. De 
minister zag zich dan ook verplicht te reageren op de beschuldiging dat hij 
in gebreke was gebleven bij het bepalen van een standpunt in de grote in
ternationale vraagstukken, waarbij Nederland betrokken was. In de Memo
rie van Antwoord aan de senaat van 13 februari 1948 betrok hij de stelling 
dat haastige spoed uit den boze was en het Nederlands buitenlands beleid 
zich niet op één standpunt diende vast te leggen. Aarzeling en vaagheid 
werden door de minister verheven tot hoogste normen. Het internationaal 
prestige van Nederland, aldus Van Boetzelaer, zou zeker niet geschaad wor
den door een afwachtende houding, wél door een voorbarige stellingname, 
die later moest worden herzien. In de omstandigheden van dat moment 
was het volgens de minister nu eenmaal moeilijk een onveranderlijk vaste 
lijn in het buitenlandse beleid uit te stippelen, afgezien van de "one-world"- 
gedachte. Een keuze tussen de machtsblokken wilde van Boetzelaer in ieder 
geval niet maken. Tegen de beschuldiging van protestants-christelijke zijde 
dat het uitblijven van een keuze in het buitenlands beleid in het wereld
conflict van dat moment zou wijzen op een weinig principiële houding, 
ontwikkelde Van Boetzelaer een redenering die zijn geldigheid niet heeft 
verloren. "Afgescheiden van zekere beginselen ten aanzien waarvan geen 
transigeren mogelijk is, is het somtijds noodzakelijk concessies te doen, ten
einde tot een oplossing te komen. Wie als hoogste deugd aanprijst steeds 
onwrikbaar op een eenmaal ingenomen standpunt te blijven staan, kan be
zwaarlijk verwachten, dat in een maatschappij, die zonder wederzijdse con-
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cessies nu eenmaal niet te regeren is, zijn houding zal worden gewaardeerd, 
noch dat hij daarmede de wereld en zijn land een dienst bewijst".53 Een op
stelling als blok tegenover de communistische staten wees Van Boetzelaer 
derhalve af.

Toen de plannen van Bevin bekend waren geworden en men op de 
hoogte was van het feit dat Nederland onderhandelde over de opzet van 
een Westerse Unie zoals Bevin zich die namens zijn land en Frankrijk had 
voorgesteld, bleek de senaat in overgrote meerderheid - in de lijn van de al
gemene kritiek op het wat zwalkende beleid van Van Boetzelaer - enthou
siast over het idee-Bevin te zijn. Natuurlijk was er verwarring over het 
voorstel van Bevin. Sommigen benadrukten het defensieve karakter van de 
te sluiten unie als afweer tegen het communistische blok; anderen zagen er 
een begin in van een groeiende Europese eenheid, wellicht als een derde 
macht tussen Oost en West in. Men wenste daarbij te weten wat het rege
ringsbeleid in deze kwestie precies inhield.

Kerstens (KVP), een actief "Europeaan", uitte kritiek op de regering en 
verweet haar dat zij te weinig had ingespeeld op de initiatieven van Bevin. 
Nederland bleef volgens Kerstens beneden de maat met zijn reacties op het 
grote ideaal van de Europese eenwording. Hij ried de minister aan nu eens 
behoorlijk de "grote actie", "die onweerstaanbaar in Europa groeit", te bestu
deren, "dan zouden wij als Nederlanders in dit opzicht een beter figuur ma
ken dan op het ogenblik". De woordvoerder van de fractie van de PvdA, 
Brongersma, vond dat de minister te veel bleef vasthouden aan de illusie 
van de eenheid der Verenigde Naties en het Europese ideaal te veel als uto
pistisch afschilderde. Brongersma gaf toe dat de vorming van een West- 
Europees blok - door Van Boetzelaer steeds gezien als de slechte resultante 
van al die Europese plannen - niet ideaal was, maar wel een noodzakelijk 
antwoord op de blokvorming in Oost-Europa. "Wij moeten een werkzaam 
aandeel leveren in het opvullen van het Europese vacuüm door de vor
ming van een derde macht", aldus Brongersma. Dat Nederland als wereld
rijk niet opgesloten kon worden in Europees verband, zoals Van Boetzelaer 
altijd had gesteld, bestreed deze PvdA-senator. De koloniale problemen 
konden alleen in groter verband worden opgelost, bijvoorbeeld door alle 
Europese overzeese bezittingen in één verband te brengen met een Verenigd 
Europa. Brongersma en Kerstens zagen in de plannen tot een Europese alli
antie, zoals door Bevin ontvouwd, duidelijk een kans om een groter en 
verderreikend Europees verband te bereiken. Noch de oppositie, noch de re
gering zouden hen hierin volgen. Wél bleek dat de scepsis van Brongersma 
en Kerstens ten opzichte van de Verenigde Naties en hun inschatting dat 
een West-Europees blok vrijwel onvermijdelijk was ook door de leden van 
de oppositie - met uitzondering natuurlijk van de CPN - om verschillende 
redenen werden gedeeld.54

Reijers (CHU) was van oordeel dat er een principiële buitenlandse poli
tiek diende te worden gevoerd, waarin het plan-Bevin uitstekend paste. Het 
oude Europa had zich volgens hem te verweren tegen het communisme. Er 
moest een eenheid ontstaan op basis van de christelijke en democratische
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traditie, op grond waarvan er ook gestreeft moest worden Duitsland en 
Spanje in dit Europese blok op te nemen. Alleen zo kon er ook een toe
komst voor de economische ontwikkeling in Europa worden geschapen. 
Merkwaardigerwijze sloot Stikker (W D ) met zijn betoog op dit soort den
ken aan. De man die nog in 1947 elk idee van een West-Europese alliantie 
rondom een van de westerse mogendheden met kracht had afgewezen 
drong nu met even veel kracht aan op een dergelijke alliantie. Stikker rede
neerde geheel vanuit de tegenstelling die er zou zijn tussen de westerse 
christelijke beschaving en de samenleving van de Slavische volken, die ge
bukt gingen onder de dictatuur van het proletariaat. Hij kon niet begrijpen 
dat de rooms-rode coalitie vasthield aan het "one-world"-concept. De rege
ring had volgens hem onvoldoende oog voor de opgave zich tegen het 
communisme te weer te stellen, zowel in Europa als in Indië. Juist de over
zeese gebiedsdelen moesten worden betrokken in het westerse Europese 
blok, daar die gebieden zoveel primaire grondstoffen en voedingsmiddelen 
konden leveren. Stikker was bevreesd dat de regering inzake de internatio
nale verhoudingen de ontwikkelingen onvoldoende onderkende, te weten 
de nieuwe scheidslijnen in de wereld. Daarentegen zag de communist Van 
Santen in het praten over blokvorming en confrontatie met het communis
me een bewijs van de crisis van het kapitalisme, dat trachtte imperialistische 
invloedssferen te scheppen en een basis voor te bereiden voor het doen van 
interventies in het communistische kamp. Hij herinnerde er aan dat de 
Sovjet-Unie onder de oorlog Europa tegen Nazi-Duitsland had verdedigd en 
Europa ook na de oorlog zou verdedigen.55

Gezien de beschouwingen van de meeste senatoren over het algemeen 
karakter van de buitenlandse politiek en de plaats die daarin zou moeten 
worden gegeven aan nieuwe concepten kon van een grote eensgezindheid 
worden gesproken ten aanzien van de voorstellen van Bevin om in West- 
Europa een alliantie te scheppen die zich allereerst zocht te beschermen 
tegen aanvallen van buitenaf en zich vervolgens zou richten op de bevor
dering van de samenwerking in Europa. Wat was het standpunt van Van 
Boetzelaer tegenover deze vrijwel massieve aandrang vanuit de Eerste Ka
mer om zo snel mogelijk in te gaan op de voorstellen van Bevin? Van 
Boetzelaer had zich immers in zijn Memorie van Antwoord aan deze Ka
mer, op 13 februari 1948, nog op de vlakte gehouden met betrekking tot het 
standpunt van de Nederlandse regering over het voorstel-Bevin.

Tussen de genoemde Memorie van Antwoord en het mondelinge ant
woord van Van Boetzelaer in de Eerste Kamer op 24 februari 1948 waren de 
internationale ontwikkelingen zo snel gegaan dat de minister aan de Eerste 
Kamer het eerst melding kon maken van een mogelijke ommezwaai in het 
Nederlandse buitenlandse beleid. Zoals al is vermeld zijn het de gebeurte
nissen in Tsjechoslowakije geweest die hebben geleid tot een versnelling in 
de besluitvorming bij de vijf betrokken landen over een West-Europese al
liantie. Inzake Duitsland waren er belangrijke concessies gedaan tegenover 
de Beneluxlanden, waardoor een dag vóór het mondelinge antwoord in de 
senaat een Beneluxdelegatie was uitgenodigd voor een conferentie met de
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westerse drie mogendheden over Duitsland. Ook was bereikt dat er een 
multilateraal verdrag in de maak was, waardoor de beoogde alliantie paste 
in het Handvest van de V.N. en derhalve binnen de "one-world”-politiek 
van Van Boetzelaer. Beel begreep daarom dat de toetreding van Nederland 
tot een West-Europese alliantie steeds waarschijnlijker werd. Hij onderken
de de historische draagwijdte van deze stap, aangezien de buitenlandse poli
tiek van het land voor lange tijd werd vastgelegd door deze alliantie - het
geen Beel zelf begin februari 1948 nog een nadeel vond - en de breuk met de 
zelfstandigheidspolitiek van voor de Tweede Wereldoorlog niet nadrukke
lijker had kunnen worden onderstreept. Het experiment van de V.N., als 
orgaan van collectieve veiligheid, leek hiermee te worden beëindigd. Het 
kabinet besloot derhalve op 16 februari 1948 op zijn voorstel dat allereerst 
het Staatshoofd zou worden ingelicht over de beleidsvoornemens inzake de 
buitenlandse politiek en dat vervolgens enkele leden van de Tweede en 
Eerste Kamer - de fractieleiders of mogelijke specialisten Buitenlandse Za
ken, vermoedelijk met uitzondering van die van de CPN en SGP - vertrou
welijk in kennis zouden worden gesteld van de ontwikkelingen. Blijkens 
mededelingen van de minister van Buitenlandse Zaken tegenover de 
Tweede Kamer eind 1948 zijn in ieder geval Kamerleden, buiten het kader 
van de bijeenkomsten van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken 
uit de Tweede Kamer, ingelicht, mede met het oog op de vereiste parlemen
taire goedkeuring van dit Verdrag.56

In aansluiting op deze informatieronde kon Van Boetzelaer zich in de 
senaat in het openbaar bij gelegenheid van de discussie over zijn begroting 
voor 1948 positief uitlaten over de Westerse Unie in oprichting, al zou hij 
met stelligheid blijven vasthouden aan zijn visie dat er geen anti-Sovjet- 
blok in Europa mocht en zou komen, dat de V.N. het plechtanker bleven 
vormen voor de Nederlandse politiek en dat een Europese federatie even 
ver weg was als vroeger. Op 24 februari 1948 deelde hij de Eerste Kamer me
de dat de regering van mening was dat een Westerse Unie tot stand moest 
worden gebracht, waarin ook voor Duitsland in de toekomst een plaats 
moest worden ingeruimd. Zonder Duitsland was volgens de minister "een 
westerse gemeenschap in Europa niet denkbaar". Die Westerse Unie diende 
in overeenstemming te zijn met de bepalingen uit het Handvest van de 
V.N. over het sluiten van regionale overeenkomsten. De Westerse Unie 
kon derhalve niet tegen andere landen gericht zijn, dus ook niet tegen de 
Sovjet-Unie. Met nadruk herinnerde Van Boetzelaer aan de verdragen die 
Engeland en Frankrijk ieder afzonderlijk hadden met de Sovjet-Unie - 
oorlogsverdragen van bijstand tegen agressie (Duitsland) -, waardoor de 
Westerse Unie zeker geen anti-Sovjet-blok kon betekenen. Dat Nederland 
toch bijzonder nauwe relaties met de buurlanden gewenst achtte, moest 
worden gezien tegen de achtergrond van de geografische ligging van het 
Koninkrijk en de oriëntatie in Europa. Juist omdat Bevin in zijn voorstel 
ook had betoogd dat voor het herstel van West-Europa het economisch 
complement van de overzeese gebiedsdelen een volstrekt onontbeerlijke
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voorwaarde was, leek niets meer Nederland in de weg te staan de voorstel
len van Bevin te aanvaarden.57

In de visie van Van Boetzelaer was het aangaan van een Westerse Unie 
geen uiting van federalisme. Onder federalisme in algemene zin verstond 
de minister aaneensluiting van staten in groter, veelal continentaal, ver
band. Vandaar dat de minister bleef vasthouden aan zijn negatieve houding 
ten opzichte van de gedachte van een federaal Europa, dat hij een gevaar 
bleef vinden voor het "one-world"-concept. Nederland was nu eenmaal lid 
van de V.N. en diende dus zoveel mogelijk aan de opbouw en ontwikkeling 
van de V.N. bij te dragen. Regionale aaneensluiting voor de doeleinden die 
in het Handvest van de V.N. werden genoemd kon de minister billijken; 
groepsvorming daarentegen had zijn steun niet, omdat ondoordrachte 
groepsvorming die niet van de beginselen van de V.N. uitging het gevaar in 
zich borg scheidslijnen met andere landen op te werpen. In tweede termijn, 
na nogmaals door Kerstens en Brongersma aangevallen te zijn in zijn hou
ding tegenover het Europese federalisme, besloot de minister het debat met 
de toezegging dat de regering zou nagaan in hoeverre het federalisme bin
nen het kader van de V.N. onder de geldende omstandigheden kon worden 
verwezenlijkt. De CPN-fractie was overtuigd van de anti-Sovjet-bedoelin- 
gen in het beleid van de minister inzake het aangaan van een Westerse 
Unie en verwierp de begroting van Buitenlandse Zaken.58

Afgezien van de vertrouwelijke contacten tussen regering en leden uit de 
volksvertegenwoordiging over de aanstaande gewichtige stap in het Neder
landse buitenlandse beleid, kon de minister van Buitenlandse Zaken uit de
ze reacties van de Eerste Kamer ook weten dat hij de instemming van bijna 
alle partijen had voor het wijzigen van het buitenlandse beleid ten gunste 
van een alliantie met andere Europese landen. Er kon verder worden ge
werkt aan de totstandkoming van deze alliantie. De minister was tevens 
duidelijk gemaakt dat een meerderheid in de senaat een uitbreiding van de 
Europese samenwerking op allerlei terreinen wenselijk achtte. Van 
Boetzelaer had bewust nagelaten een Westerse Unie te zien als het begin 
van een dergelijke Europese samenwerking. Zijn "one-world"-fixatie, gedic
teerd door het Nederlands belang bij een goede afloop van de Duitse kwestie 
door overeenstemming tussen de Grote Mogendheden en door de noodzaak 
vrijheid van handelen te behouden inzake Nederlands-Indië, en zijn wan
trouwen als diplomaat van de oude stempel tegenover het Europees federa
lisme hadden hem tot deze houding gebracht. Aan een nader standpunt van 
de regering over de Europese samenwerking viel echter niet meer te ont
komen. Vandaar dat Van Boetzelaer tegenover de Tweede Kamer korte tijd 
later, bij gelegenheid van de bespreking van het Verdrag van Brussel (Wes
terse of West-Europese Unie), kwam met de steun van de regering aan een 
functionele Europese samenwerking, "van onderop".

De ministerraad stemt in met de Westerse Unie
Nu de voorronde in de onderhandelingen tussen de vijf landen over een 

Westerse Unie bijna was voltooid en het debat in de Eerste Kamer over het
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buitenlandse beleid enige informatie had opgeleverd over de stemming bij 
een deel van het parlement over de voorgenomen ommezwaai in het bui
tenlandse beleid, moest de regering haar definitieve standpunt inzake deze 
Unie bepalen. Vanwege de zwaarwegende consequenties voor het Neder
landse buitenlandse beleid had de ministerraad aarzelend gestaan tegenover 
een der gelijke Unie, al was tegenover de buitenwacht melding gemaakt van 
een algemeen positieve instelling van de regering. Op 1 maart 1948 kon Van 
Boetzelaer in de vergadering van de ministerraad mededelen dat Parijs alle 
bezwaren tegen een multilateraal verdrag wel zou laten varen. Bijgevolg 
diende het kabinet te beslissen of men van Nederlandse kant mee zou wer
ken aan de opstelling van een definitieve verdragstekst, omdat aan de voor
waarden van de Beneluxlanden leek te worden voldaan.

In deze beslissende vergadering van het kabinet van 1 maart 1948 was het 
vooral Drees die in de communistische Coup van Praag in de voorafgaande 
maand het beste bewijs zag voor de noodzaak van eensgezindheid in West- 
Europa tegenover het communisme. Die eensgezindheid kon de voorgeno
men Westerse militaire alliantie demonstreren. De op te richten West- 
Europese Unie zou geen oorlog kunnen voorkomen, aldus Drees. Het ging 
er alleen maar om een halt toe te roepen aan het communisme. Hij ver
wachtte dat, gezien de totale vernietiging die Europa bij een oorlog stond te 
wachten, Amerika geen oorlog zou beginnen. Een defensief akkoord was 
derhalve wat nodig was. De communisten werden door Drees extern en in
tern, waarbij hij wees op de gebeurtenissen in Praag, als een groot gevaar ge
zien. Hij achtte ze tot alles in staat. De Nederlandse communisten moesten 
derhalve ook worden gezien als handlangers van een externe vijand. Drees 
opperde het voorstel om ook nationaal maatregelen te nemen tegen de 
communisten. Hij dacht aan het verwijderen van de communisten uit de 
Vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Overzeese Gebiedsdelen 
van de Tweede Kamer. Beel en Fiévez, die het er mee eens waren dat met de 
democratische buurlanden een militaire samenwerking werd nagestreefd, 
vonden het voorstel van Drees niet het juiste antwoord op het communis
tische gevaar in eigen land. Een goede afweer op nationaal terrein was gele
gen in het verbeteren van de levensstandaard. Met teleurstelling had de 
Raad kennis genomen van de bezwaren van België tegen samenwerking 
met de Scandinavische landen in de voorgenomen Unie, maar de Raad zag 
daarin geen hindernis om de voorlopige Unie te starten. De ministerraad 
verklaarde zich tenslotte akkoord met het streven naar een Westerse Unie.59

Van 4 tot 12 maart 1948 voerden vertegenwoordigers van Engeland, 
Frankrijk en de Beneluxregeringen in Brussel officieel overleg over de ver
dragstekst voor een Westerse Unie, waarbij de Beneluxdelegaties regelmatig 
gezamenlijk overleg voerden en zoveel mogelijk als één delegatie ter confe
rentie optraden onder aanvoering van de Belgische diplomaat Van 
Langenhove. Doordat de Beneluxlanden een ontwerpverdrag op tafel kon
den leggen, gevolg van het vele vooroverleg, waar de andere deelnamers 
geen tekst hadden - bilaterale uitbreiding van het Verdrag van Duinkerken 
was immers als beginsel losgelaten -, oefenden de Beneluxlanden grote in-
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vloed uit: hun tekst beheerste toch de discussies. De resultaten van het werk 
kwamen in enkele vergaderingen van de ministerraad aan de orde. Het eer
ste punt uit het op te stellen akkoord dat aldus werd afgehandeld was de 
preambule, die sprak van bevestiging van vertrouwen in de fundamentele 
recht van de mens, van de waardigheid en de betekenis van de menselijke 
persoonlijkheid en de overige beginselen, zoals neergelegd in het Handvest 
van de V.N.; van het versterken van de democratie en de politieke vrijheid; 
van het nauwer aanhalen van de onderlinge economische, sociale en cultu
rele banden; van de gezamenlijke inspanning voor het Europese economi
sche herstel; van het weerstaan van een politiek van agressie in het kader 
van het V.N.-Handvest ter verzekering van de internationale vrede en vei
ligheid; van het treffen van de nodige maatregelen in het geval van een 
hernieuwde Duitse poging tot agressie en van het streven om andere lan
den, die dezelfde idealen en doelstellingen hadden, hierbij te doen aanslui
ten. Zeer tegen de zin van de Nederlanders in de Beneluxdelegatie had zij 
zich moeten neerleggen bij de eis van Frankrijk, waarvoor Engeland ter- 
wille van het succes van het verdrag gevoelig was, om een anti-Duitse clau
sule op te nemen, zowel in de preambule als in het verdrag zelf (art.7 over 
de consultatie in het geval van een nieuwe Duitse agressieve politiek), 
waarmee vooral binnenlands-politieke belangen van Frankrijk waren ge
diend. Een poging van Engelse zijde om daarnaast een ontwikkeling ten 
goede in Duitsland in de preambule als toekomstmogelijkheid te noemen 
en daarmee ook een opening naar een toetreding van een democratisch en 
vredelievend Duitsland tot een Europees bondgenootschap te maken was op 
Franse tegenstand gestuit. De druk van de V.S., die toetreding van de West- 
Duitsers tot het verdrag in de toekomst voorzagen en nodig vonden, heeft 
er voor gezorgd dat niet alleen het collectief karakter van het verdrag bij de 
voorbereidingen had gezegevierd, maar ook de anti-Duitse bepalingen wer
den beperkt. In dit verband was de vraag van minister Mansholt in het ka
binetsberaad van 8 maart 1948 relevant of in de preambule niet vastgelegd 
moest worden dat de regeringen van de aangesloten landen vrij gekozen en 
op democratische grondslag gevestigd moesten zijn. Wat moest er gebeuren 
als bijvoorbeeld Frankrijk een uiterst rechtse of uiterst linkse regering zou 
krijgen? Drees was het met Mansholt eens, maar Van Boetzelaer zag niet 
goed hoe iets dergelijks te formuleren zou zijn. De minister van Buiten
landse Zaken ging er van uit dat het hele verdrag toch zonder betekenis was 
als de Verenigde Staten het verdrag niet zouden steunen. De V.S. zouden 
een totalitaire regering in Europa zeker niet als partner accepteren. De mi
nisterraad legde zich neer bij dit betoog van Van Boetzelaer.

Een ander belangrijk punt dat in de ministerraad in verband met het 
voorgenomen verdrag aan de orde kwam was de vraag welke landen in de 
toekomst tot dit verdrag zouden kunnen toetreden. Van Boetzelaer wees het 
kabinet op het verschil van opvatting tussen Frankrijk, dat wilde vasthou
den aan de anti-Duitse clausules in het verdrag, enerzijds en anderzijds En
geland en de Beneluxlanden, die een West-Duits deelgenootschap in het 
verdrag in de toekomst voor onvermijdelijk hielden: alleen zo immers

409



II. Buitenlandse Zaken

scheen West-Duitsland op de duur in aansluiting op de Marshall-hulp defi
nitief aan het Westen te binden te zijn en de verdediging van het verdrags- 
gebied effectief te maken. Het weren van de anti-Duitse clausules uit de cen
trale artikelen van het verdrag was het enige dat ten gunste van de toekom
stige uitbreiding van het Verdrag met West-Duitsland door de genoemde 
groep landen kon worden bereikt. Toetreding van Italië tot dit verdrag, 
waarop de V.S. en ook Frankrijk hadden aangedrongen om het commu
nisme te bestrijden en uit politiek-economische motieven werd door de 
deelnemers aan het overleg in Brussel niet voor onmogelijk gehouden. En
geland en Nederland, dat uitbreiding met meer landen ook zag als aantas
ting van de sterke positie die het als klein land plotseling in Beneluxver- 
band had verworven, vonden dat de Unie eerst moest werken alvorens uit
breiding van het aantal deelnemers moest worden overwogen. Overigens 
had de Italiaanse regering zelf toetreding op dat moment niet opportuun ge
acht, aangezien de communisten vlak voor de parlementsverkiezingen van 
18 april 1948 geen enkel argument in handen moest worden gespeeld om de 
zittende regering (christen-democraten) van (anti-Sovjet-) blokpolitiek te 
kunnen beschuldigen. In dit verband is in de ministerraad gesproken om 
ook de Scandinavische landen als mogelijke partners - geruchten over Sov- 
jet-druk op deze landen, met name op Noorwegen, om wederzijdse veilig- 
heidspacten zoals met Finland bereikt af te sluiten waren hardnekkig - in 
het verdrag op te nemen. Van Boetzelaer liet weten dat de andere partners 
daartegen bezwaren hadden en de kleine Unie wilden uitproberen. Van de 
Scandinavische landen had trouwens alleen Noorwegen positief gereageerd 
op het initiatief van Bevin, zodat uitbreiding van de Unie in noordelijke 
richting ook niet zo eenvoudig zou zijn. Wél heeft Bevin, toen eenmaal de 
Sovjet-ouvertures jegens Noorwegen bekend werden, de Noorse kaart ge
bruikt om de V.S. van de noodzaak tot het scheppen van een Atlantisch 
veiligheidssysteem te overtuigen: op 12 maart 1948 liet Marshall aan Bevin 
weten dat de V.S. een dergelijk veiligheidssysteem wilden bespreken, dat wil 
zeggen kort voor de afronding van de Congresdebatten over het Europese 
Herstelprogram en nog voor de officiële ondertekening van het Verdrag 
van Brussel voor een Westerse Unie. De V.S. waren dan wel uit allerlei 
overwegingen geen partij in de Westerse Unie - wat in het kabinetsberaad in 
Den Haag werd betreurd -, maar de delegaties in Brussel wisten zich ge
schraagd door de morele steun van de V.S., die diplomatiek actief waren bij 
het bereiken van een verdragstekst.

Interessant is dat Nederland er uiteindelijk van heeft afgezien om inzake 
aanvallen op overzeese gebieden automatisch bijstand van de verdragspart
ners te vorderen. Men beperkte dit tot automatische "consultatie". Van Ne
derlandse kant was men bevreesd in te veel conflicten te geraken door de 
politiek van andere landen overzee - waarbij bijvoorbeeld werd gedacht aan 
het omstreden bezit van de Falklandeilanden door Engeland - , waar men 
menen kon rust en orde in de eigen gebieden overzee te hebben bereikt in 
het begin van 1948 ("Renville’-akkoorden in de Oost; Ronde Tafel Confe
rentie met de West). Automatische bijstand via een verdrag voor de Wes-
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terse Unie zou zo beperkt blijven tot een aanval op het grondgebied van een 
van de verdragsstaten of op troepen van de verdragsstaten binnen Europa. 
De ministerraad heeft deze beperking juist bevonden. Het regionaal karakter 
van het verdrag zou geweld worden aangedaan als automatische bijstand 
ook voor overzeese gebieden zou moeten worden geboden, aldus de rede
nering. Het verdrag voorzag evenmin in de bestrijding van vijfde-colonne- 
activiteiten (van de communisten bijvoorbeeld). Hoewel de V.S. hadden la
ten weten een dergelijke voorziening in de verdragstekst op prijs te stellen, 
was dit in het uiteindelijke verdrag achterwege gelaten. De onderhandelaars 
in Brussel meenden dat dit niet goed te formuleren viel, al heeft Van 
Boetzelaer later in de Tweede Kamer gemeend dat het verdrag wederzijds 
hulp voor de partners binnen Europa bij het tegengaan van interne strubbe
lingen niet uitsloot. Premier Beel was uiteindelijk met het resultaat van het 
Brusselse overleg zeer ingenomen en met hem de ministerraad, al werd de 
allusie op de Duitse agressie in de preambule betreurd en de kring van deel
nemers onafgerond geacht. Wat Nederland betrof kon er getekend worden.60

Al met al konden de kleine landen tevreden zijn. Nederland zag goede 
aanknopingspunten in dit verdrag voor een verdere Atlantische samen
werking, zoals die vanaf Van Kleffens binnen Buitenlandse Zaken als optie 
circuleerde, en voor nauwere politieke en economische samenwerking. Dat 
laatste was vooral inzake de kwestie-Duitsland van groot belang. België had 
zijn gewenst regionaal akkoord; het land was niet meer, zoals vóór 1940, 
uitsluitend op Frankrijk aangewezen. Het kon zich ontworstelen aan de 
Franse druk (Wallonië!). België kon net als Nederland hopen daardoor de 
eigen, vooral ook economische, belangen zoals in de kwestie-Duitsland beter 
te kunnen behartigen. Luxemburg tenslotte kon menen nieuwe garanties 
voor het voortbestaan van de souvereiniteit te hebben binnengehaald. Be
langrijkste winstpunt op korte termijn voor de drie kleine landen was het 
verwerven van een stoel aan de onderhandelingstafel voor het westers 
overleg over Duitsland in Londen. Militair stelde het verdrag weinig voor. 
Een land als Nederland dat zijn militaire inspanningen geheel had gericht 
op de overzeese belangen - zoals ook Engeland en Frankrijk - zou ook niet 
in staat zijn geweest aan de Westerse Unie militair een substantiële bijdrage 
te leveren of op korte termijn in het vooruitzicht te stellen (zie ook hoofd
stuk III: Oorlog en Marine, par.II). Een militaire dreiging van de kant van de 
Sovjet-Unie werd in geen der vijf hoofdsteden als acuut ingeschat. Spaak 
zou in de Kamer van Afgevaardigden op 3 maart 1948 met zoveel woorden 
verklaren dat hij meende dat geen enkel land op de wereld een oorlog wen
ste of voorbereidde. Men moet zich in Europa ook enigszins veilig hebben 
gewaand bij de al getoonde vastbeslotenheid van de Amerikanen de vrije 
wereld te hulp te komen (Truman-doctrine,1947). Het Verdrag van Brussel 
was zeker niet gesloten vanuit de gedachte dat massieve militaire inspan
ningen in bondgenootschappelijk verband moesten worden geleverd om 
een onmiddellijk dreigend gevaar te keren.61

Op 17 maart 1948 vond de plechtige ondertekening van het Verdrag voor 
een Westerse Unie, dat in het Engels en het Frans was opgesteld, in het
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Het eerste „accoord”

Uit: Het Parool 27 april 1948
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Paleis der Academiën in Brussel plaats. Naast Spaak, Bidault, Bech en Bevin 
voerde ook Van Boetzelaer het woord. In zijn korte redevoering gaf hij aan 
dat het pact het einde betekende van de mogelijkheid voor een van de vijf 
landen om neutraal te blijven en militaire bijstand garandeerde in geval 
van een aanval. De Unie was louter defensief van opzet en tegen geen an
dere Europese of niet-Europese staat gericht. Van Boetzelaer meende Enge
land en Frankrijk er wel op te moeten wijzen dat het hem juist voorkwam 
dat de Beneluxlanden, die hun toekomst nu verbonden aan die van de grote 
mogendheden, gehoord dienden te worden bij het nemen van beslissingen 
inzake de wereldvrede. Hij besloot met de opmerking dat de Nederlanders 
ten volle het belang van de genomen beslissing onderkenden, omdat die 
een keerpunt betekende in de traditionele politiek van hun land.62

Dat het Verdrag van Brussel eerder een signaalfunctie had, teneinde een 
grote eensgezindheid van de aangesloten landen te demonstreren, dan een 
zuiver militair afschrikkende werking bleek uit de Verdragstekst die op 17 
maart 1948 gepubliceerd werd. Samenwerking op economisch gebied, door 
opheffing van de tegenstelling in de economische politiek, harmonisering 
van de productie en ontwikkeling van het onderlinge handelsverkeer via 
de in te stellen Consultatieve Raad stond voorop in art.l.Art.2 legde vast dat 
de aangesloten landen gezamenlijk zouden trachten de levensstandaard te 
verhogen en overeenkomsten zouden sluiten over sociale kwesties. Art.3 
handelde over de bevordering van het begrip voor de gemeenschappelijke 
beschaving en van de culturele uitwisseling, Pas in art.4 volgde de vermel
ding van de automatische wederzijds militaire bijstand in Europa, waarbij 
werd teruggegrepen op art.51 van het Handvest van de V.N.. Dit artikel 51 
spreekt echter van het recht op zelfverdediging na een aanval, zodat betwist 
kan worden of voorbereiding op het afweren van een gewapende aanval 
hiermee in overeenstemming te brengen is, tenzij men van de veronder
stelling uitgaat dat art. 51 verouderd was op het moment dat het atoomwa
pen metterdaad werd gehanteerd (1945) en het afweren van aanvallen in de 
toekomst de nodige voorbereiding vergde. Art.5 van het Verdrag van Brus
sel legde de verplichting vast om de maatregelen krachtens art. 4 te rappor
teren aan de Veiligheidsraad van de V.N., conform art. 51 van het Handvest 
van de V.N.. Hoewel nadrukkelijk in lid 2 van art. 5 werd bepaald dat het 
Verdrag van Brussel in geen enkel opzicht aan de bepalingen van het 
Handvest van de V.N. en dus aan de autoriteit van de Veiligheidsraad voor 
het handhaven of herstellen van de internationale vrede en veiligheid 
wilde raken, kan de vraag worden gesteld of de voorbereiding tot het afwe
ren van een aanval door een regionale organisatie die autoriteit niet bij 
voorbaat heeft ondergraven. Overigens schept art. 51 daarin zelf de nodige 
problemen. Van groot belang was de bepaling in het Verdrag van Brussel dat 
er een permanente Consultatieve Raad zou worden ingesteld (art.7), een 
overwinning voor de Beneluxpolitiek. Deze raad zou regelmatig bijeenko
men of op verzoek van de aangesloten landen kunnen worden bijeengeroe
pen voor het geval de vrede zou worden bedreigd in welk gebied dan ook, 
voor het geval noodzakelijke stappen zouden moeten worden ondernomen
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tegen een hernieuwde agressieve politiek van Duitsland en bij elke bedrei
ging van de economische stabiliteit. Het was de Beneluxdelegatie niet gelukt, 
vanwege de Britse oppositie daartegen onder verwijzing naar de voorberei
ding voor een dergelijke permanente organisatie in het kader van de 
Marshall-hulp (OEES, tot stand gekomen op 16 april 1948), om een perma
nente organisatie voor de economische samenwerking in het kader van dit 
verdrag vast te leggen. De aangesloten landen verklaarden verder onder
linge geschillen langs vreedzame weg op te lossen, onder meer via het In
ternationale Hof van Justitie. Het verdrag zou openstaan voor daartoe uit
genodigde landen. De verdragsluitende partijen gingen de overeenkomst 
aan voor 50 jaar.63

e. De regeringsverklaring van 17 maart 1948 over het Verdrag van 
Brussel. Het Kamerdebat en het oordeel over het regeringsbeleid: de motie 
Van der Goes-Serrarens I

In de namiddag van 17 maart 1948 legde Beel namens de regering een 
korte verklaring af over het Verdrag van Brussel, waarmede een Westerse 
Unie tot stand was gebracht. Hoewel Beel de militaire paragraaf voorop 
plaatste in zijn verklaring en aangaf dat de neutraliteit van de aangesloten 
landen was opgegeven ten faveure van een gemeenschappelijk verzorgde 
veiligheid, deelde hij ook mede dat het juist de Beneluxlanden waren ge
weest die hadden aangedrongen op een bredere inhoud van het Verdrag. 
Aldus begrepen diende het Verdrag de kern te zijn tot bescherming van de 
gemeenschappelijke beschaving en ter bevordering van de gemeenschappe
lijke belangen. Het Verdrag richtte zich dan ook tegen geen enkele staat en 
moest slechts tot de harmonische ontwikkeling van de Europese samenle
ving bijdragen. Bij de aaneensluiting van de vijf landen - en in een later 
stadium van meer landen - vervulde de Consultatieve Raad volgens Beel 
een centrale rol. Gelet op de afspraak dat onverwijld overleg in deze Raad 
zou worden gevoerd, wanneer de vrede buiten Europa werd bedreigd - daar 
gold niet de automatische bijstand -, was vooral voor Nederland de oprich
ting van de Consultatieve Raad van groot gewicht. Beel sprak tenslotte de 
hoop uit dat de gewichtige stap van de regering "onder Gods zegen" het va
derlands welzijn en de wereldvrede mocht dienen.64

Toen Beel zijn verklaring in de Tweede Kamer aflegde, waren een aantal 
belangrijke stappen gedaan op internationaal gebied, met voor Nederland 
grote consequenties. De eerste rond van het overleg tussen de drie Westerse 
Grote Mogendheden mét de Beneluxlanden in Londen over de toekomst 
van (West-)Duitsland was op 6 maart 1948 geëindigd met een communiqué, 
waaruit overeenstemming bleek op een aantal hoofdzaken: de drie westerse 
zones zouden volledig worden opgenomen in het Europees Herstelplan 
(Marshallplan), er zou een vorm van gemeenschappelijke controle op het 
Roergebied komen. Op 15 maart 1948 was de tweede conferentie van de 16 
landen over het Europees Herstelplan door Bevin geopend, waarbij West- 
Duitsland werd toegelaten tot al het overleg. De Amerikaanse senaat had
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inmiddels het Herstelplan goedgekeurd (14 maart); Truman hield op 17 
maart 1948 een rede voor het Congres, waarbij hij vroeg om versnelling in 
de behandeling van het Marshall-plan en bewilliging in een aantal militaire 
maatregelen teneinde de vrede te consolideren en agressie het hoofd te bie
den. Dit kondigde een grotere Amerikaanse betrokkenheid aan bij de West- 
Europese economische en militaire vraagstukken.65 Te samen met het Ver
drag van Brussel konden deze ontwikkelingen worden geinterpreteerd als 
een gunstig moment om aan te dringen op vergaande Europese samenwer
king. De euforie van het moment - afscherming tegen het communisme, dat 
in samenhang met de Cominform werd gezien als een monolitische bedrei
ging van buitenaf en van binnenuit, vervolgens de economische samen
werking in het kader van de Marshall-hulp en tenslotte de eenheid in het 
westers kamp ten aanzien van de Duitse kwestie - zorgde er in de Neder
landse politiek voor dat het streven van een aantal personen naar Europese 
eenwording ("federalisme") bredere bedding vond. Wat aanvankelijk 
slechts gesteund werd door de al genoemde kleine lobby uit Tweede en Eer
ste Kamer scheen naar aanleiding van de regeringsverklaring van Beel over 
het Verdrag van Brussel de leidende gedachte te zijn geworden bij de meeste 
fracties in de Tweede Kamer. Zo ziet het resultaat er uit van het hierna te 
behandelen debat in de Tweede Kamer over deze regeringsverklaring, waar
bij de hiervoor genoemde internationale politieke ontwikkelingen een grote 
rol hebben gespeeld.

Aan het op 18 maart 1948 gehouden debat over de regeringsverklaring 
van Beel ging nog een interpellatie van de Kamer, gehouden door Van der' 
Goes van Naters (PvdA) vooraf, teneinde - zoals Van der Goes zei - de rege
ring te dwingen de pols van het parlement te voelen inzake het buiten
landse beleid. Al op 2 maart 1948 had Van der Goes de Kamer met positief 
gevolg verlof gevraagd tot het houden van deze interpellatie, omtrent de 
voorstellen en onderhandelingen sedert het begin van dat jaar, waarbij Ne
derland rechtstreeks of zijdelings was betrokken. De vertrouwelijke infor
matie over de onderhandelingen over het voorstel-Bevin hadden hem juist 
overtuigd van de noodzaak dat het parlement met de regering in het open
baar ging discussiëren over de belangrijke zaken die begin 1948 op het spel 
stonden. Van der Goes wilde meer weten over de Beneluxbesprekingen, 
over de conferentie in Londen over Duitsland - waaraan de Beneluxlanden 
als één delegatie deelnamen -, over de stand van zaken met betrekking tot 
de Marshall-hulp en over de voorgenomen uitwerking van het Verdrag 
over een Westerse Unie, waartoe de weergave in deze paragraaf zal worden 
beperkt. Van der Goes vroeg zich af of de militaire samenwerking, die het 
inmiddels afgesloten Verdrag van Brussel, naast andere vormen van sa
menwerking, beoogde, niet tegelijk met de economische en culturele sa
menwerking op gang moest worden gebracht en derhalve onmiddellijk ge
realiseerd. Sloot deze vorm van samenwerking ook gezamenlijke interna
tionale bestrijding van de vijfde colonnes - van communisten - in de aange
sloten landen in? Moesten de overlegstructuren op allerlei gebied, die uit 
het Verdrag zouden voortvloeien, geen aanzet vormen van de schepping
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van eigen gezagsorganen van de Westerse Unie, bijvoorbeeld een West- 
Europese Raad (Van der Goes wilde nog geen Europees Parlement). Hoe 
verhield zich de economische samenwerking, die in het Verdrag werd 
voorzien, met die van de 16 landen in het Europees Herstelplan? Tenslotte 
vroeg Van der Goes of de regering er aan wilde meewerken dat verdere 
staatkundige aaneensluiting tussen de bondgenoten werd voorbereid. Op al 
deze vragen kreeg van der Goes slechts een vaag antwoord van Van 
Boetzelaer. De minister wilde niet vooruitlopen op de nadere besprekingen 
tussen de aangesloten landen over de uitwerking van het Verdrag, maar hij 
zei toe dat de Nederlandse regering niets onbeproefd zou laten om het 
denkbeeld van een Westelijke Unie zo snel en zo veel mogelijk inhoud te 
geven. Ten aanzien van de militaire verplichtingen aanvaardde Nederland 
de volle consequentie, onder meer het voeren van geregeld overleg. De eco
nomische samenwerking tussen de vijf landen schatte de minister hoger in 
dan die tussen de 16 landen van het Marshall-plan. Staatkundige aaneen
sluiting van de bondgenoten kon worden voorbereid, aldus de minister, in 
het kader van de Consultatieve Raad. Een dergelijke aaneensluiting moest 
de eindfase zijn van hetgeen met het Verdrag van Brussel was begonnen.66

Van der Goes maakte in zijn reactie duidelijk dat hij liever van de minis
ter had gehoord welke stappen al waren ondernomen, vooral op het gebied 
van hetgeen Van der Goes op dat moment het meest noodzakelijk achtte: 
onmiddellijke realisatie van de militaire samenwerking. Omdat de minister 
in zijn antwoord aan Van der Goes had laten weten dat de regering inzake 
de uitbouw van de Westerse Unie rekening zou houden met de meningen 
en opvattingen die in het land hierover bestonden, legde Van der Goes een 
motie op tafel die de regeringspolitiek bij de uitbouw van die Unie zocht te 
sturen. Deze motie, die later bekendheid heeft gekregen als de Van der Goes- 
Serrarens (KVP)-motie betreffende de Europese eenwording, was in zijn 
structuur niet geheel origineel, maar ontleend aan het Engelse Lagerhuis. 
Daar was op 12 maart 1948 in vervolg op het werk van de Europese Parle
mentaire Unie-lobby een zogenaamde "all-parties"-motie ingediend, onder
tekend door zowel leden van de Labourparty als door conservatieven en li
beralen, waarin ter redding van de Europese democratie en de waarden van 
de westerse beschaving en om economisch herstel en stabiliteit te bereiken, 
met het oog op onmiddellijke samenwerking tussen de landen van West- 
Europa en de vorming van een Europese federatie op langere termijn, 
gevraagd werd om de instelling van een West-Europese Raad, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de regeringen van de 16 Marshallhulp-landen en 
West-Duitsland. Deze Raad zou de lijnen voor gemeenschappelijke actie 
moeten uitstippelen en permanente internationale staven voor gezamen
lijke sociale, economische en militaire politiek moeten kunnen opzetten. 
Deze West-Europese samenwerking zou moeten uitlopen op de oprichting 
van een democratische federatie van Europa, waartoe zo spoedig mogelijk 
een grondwetgevende vergadering, bestaande uit door de nationale parle
menten gekozen vertegenwoordigers, zou moeten worden bijeengeroepen. 
De in het Lagerhuis getoonde eensgezindheid zou overigens spoedig uit-
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eenvallen, toen enkele weken later de West-Europese socialisten besloten 
als zodanig niet in te gaan op de uitnodiging om deel te nemen aan een te 
houden Europees Congres in Den Haag in mei 1948. Deze "all-parties"-motie 
is in de 16 Marshallhulp-landen verspreid en leidde in diverse landen tot 
soortgelijke parlementaire stappen. In de Franse Assemblée bijvoorbeeld 
werd korte tijd later een motie, afkomstig uit de MRP, met steun van 
vrijwel alle fracties met uitzondering van die der communisten, op tafel ge
legd, waarbij werd aangedrongen op spoedige bijeenroeping van een Euro
pese grondwetgevende vergadering, die de permanente organen van een 
Europese federatie in het leven zou moeten roepen. De Fransen wilden iets 
directer het Europese doel bereiken dan de Engelsen.

De PvdA-KVP-motie die Van der Goes en Serrarens hadden opgesteld - 
buiten de andere niet-communistische fracties om, wat beide heren werd 
kwalijk genomen - heeft precies als de Engelse motie aan de instemming 
met het werk dat tot het Verdrag van Brussel en de samenwerking in 
Marshall-kader (opstelling OEES-verdrag) leidde verdere perspectieven wil
len verbinden. Het einddoel moest zijn: de opbouw van een federaal ver
band van democratische staten. De eerste versie die Van der Goes c.s. in
dienden verbond instemming met het regeringsbeleid én het federale doel 
in een tekst; aan het einde van het debat splitsten de indieners de motie, zo
dat op dat moment de Kamer wel haar instemming kon betuigen met de re
geringspolitiek, waarbij de noodzaak tot aaneensluiting van de Europese 
staten werd onderstreept. De motie over de gewenste Europese federatie, 
waarbij gezagsoverdracht aan bovennationale organen werd ingesloten, 
werd uitgesteld totdat het wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag 
van Brussel in de Kamer aan de orde zou komen. Zowel de regering als de 
niet bij de opstelling van de motie betrokken fracties - behoudens de CPN - 
wensten meer tijd voor beraad over de Europese federatieplannen, zoals die 
in de motie-Van der Goes-Serrarens tot uitdrukking waren gebracht.67

De PvdA-fractieleider Van der Goes zei in het Kamerdebat zich tot het 
Europese federalisme bekeerd te hebben naar aanleiding van de politieke 
ontwikkelingen - zoals het Verdrag van Brussel -, waarbij hij verontschul
digend aanvoerde dat een jaar tevoren over een Westerse Unie of een Euro
pese federatie in Nederland algemeen negatief werd gedacht. De nood - Van 
der Goes had hierbij allereerst het oog op de communistische dreiging - had 
volgens hem bij alle partijen tot dezelfde en onontkoombare conclusie ge
leid: de plicht tot aaneensluiting van staten. Slechts een partij zonderde Van 
der Goes hiervan uit, maar die partij had volgens hem "op dit gebied geen 
recht van spreken". De tweede opsteller van deze motie, Serrarens (KVP), 
heeft in zijn Kamerrede over de regeringsverklaring en de interpellatie-Van 
der Goes slechts het kwaadaardig karakter van het "goddeloze, het onrecht
vaardige, het haatzaaiende en moordende communisme" uiteengezet. Zo
wel bij Van der Goes als bij Serrarens sloten de anticommunistische tirades 
aan bij al eerder in de Kamer door of namens de fracties van KVP en PvdA 
in het parlement ontwikkelde visies op het communistisch gevaar en het na 
de Tsjechoslowaakse crisis gevoerde beraad binnen deze fracties en de ver-
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schillende partijorganen van KVP en PvdA over de mogelijke maatregelen 
die tegen het communisme moesten worden genomen. Het Verdrag van 
Brussel werd, juist door de anticommunistische toon die bij een deel van 
het parlement over dit Verdrag was te beluisteren, aldus bovenal gehanteerd 
als een wapen in het anticommunistisch offensief, waarbij men hoopte de 
binnen- en buitenlandse vijand te kunnen af schrikken of te kunnen 
uitschakelen. In par.VI van hoofdstuk IX, Binnenlandse Zaken, over het 
anticommunisme, en in par.c. van hoofdstuk XV, De grondwetswijziging- 
1948, eerste lezing, over de verschillende voorstellen vanuit de Tweede 
Kamer tot verdere grondwetsherziening, zal aan de diverse facetten van het 
anticommunistische offensief nog afzonderlijke aandacht worden besteed.

Voor de KVP-Tweede Kamerfractie was het Sassen - en niet Serrarens, die 
geheel was opgegaan in zijn anti-communistische betoog - die echt inging op 
het Verdrag van Brussel en de Europese federatieplannen en er zich de ad
vocaat van betoonde. Bij Sassen stond de sociaal-economische paragraaf 
voorop: hij hoopte dat de vijf aaneengesloten landen een gemeenschappe
lijke sociaal-economische structuur zouden kunnen vinden, op basis van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, het favoriete thema van de KVP bij 
elke discussie over sociaal-economische ordening (zie hoofdstuk V, par.II b- 
e). Voor het overige steunde hij het Verdrag van harte. Nu de V.N. door het 
veto-misbruik van de Sovjet-Unie volgens hem tot machteloosheid waren 
gedoemd - Sassen had van nabij in New York de V.N. in actie kunnen zien - 
was collectieve zelfverdediging volgens art. 51 van het Handvest van die
zelfde V.N. gerechtvaardigd. In een zelfstandig opereren van West-Europa 
als een "derde macht" zag Sassen niets. Europa zou moeten kiezen en kon - 
gelet op de redevoeringen van Truman in het Congres - op een royale steun 
van Amerika rekenen. Sassen hoopte tenslotte dat de organen van de Wes
terse Unie zouden uitgroeien tot bovennationale, met gezag beklede en de
mocratische gecontroleerde organen van een federaal Europa. Zowel 
Kortenhorst als Goedhart hielden voor de twee regeringspartijen nog beto
gen ten gunste van de Westerse Unie, de Marshall-hulp en ten nadele van 
het communisme. Goedhart en Van der Goes van Naters meenden dat het 
communisme pas werkelijk kon worden bestreden, indien er in de landen 
van het Verdrag van Brussel een sociaal progressieve en democratische or
dening zou komen.68

De woordvoerders van de niet-communistische oppositiepartijen toon
den zich veel terughoudender ten aanzien van het Verdrag van Brussel als 
mogelijk vertrekpunt voor een Europese federatie, al onderschreven zij de 
noodzaak van het Verdrag als antwoord op de veranderde internationale 
verhoudingen. De liberaal Vonk zag het Verdrag vooral als sociaal-econo
mische antwoord op de dreigende chaos, waaruit de communisten munt 
zouden kunnen slaan. Het militaire aspect van het Verdrag kwam voor 
hem op de tweede plaats, zeker ook omdat hij niet geloofde in een direct 
oorlogsgevaar. Hij was veel meer bevreesd voor een proletarische wereldre
volutie. Vonk betreurde het dat aan dit Verdrag, dat zijn fractie voor nood
zakelijk hield om tot eendrachtig beleid te komen, allerlei plannen tot orde-
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ning van Europa werden gekoppeld. Bruins Slot daarentegen zag in dit Ver
drag voor alles de militaire alliantie, door de nood opgelegd aan Nederland. 
De verdeling van de wereld in twee kampen noopte volgens hem daartoe. 
Deze binding van Nederland aan andere landen verder te laten gaan dan het 
militaire vlak leek Bruins Slot onjuist: daarvoor was er te weinig sprake van 
gemeenschappelijke waarden. De preambule van het Verdrag achtte Bruins 
Slot dan ook te vaag en te weinig christelijk bepaald. Het werkelijke ant
woord op het communisme was immers het Evangelie, maar dat was niet 
als gemeenschappelijke basis van het Verdrag genomen. Ook Schmal (CHU) 
miste de christelijke grondslag in het Verdrag, maar aanvaardde het als 
"kind van de nood". In de CHU waren er wel - Van der Goes wist ze te cite
ren - die nog wilden vasthouden aan de oude zelfstandigheidspolitiek van 
het land, maar die waren voor de realistische visie van de meerderheid in 
de fractie gezwicht.69

Het optreden van de woordvoerders van de CPN, Wagenaar en 
Hoogcarspel, was een weerslag van de verslechterde verhouding tussen Oost 
en West. De gelijkschakeling in de internationale communistische beweging 
(Cominform) had inmiddels in de CPN tot een interne zuivering geleid 
(verwijdering van Koejemans uit de leiding van De Waarheid en van zijn 
zetel in de Eerste Kamer, vgl. hfdst. IX, par.VI.a). De CPN moest nadrukke
lijk in de anti-Amerikaanse en pro-Russische pas gaan lopen. Wagenaar be
schouwde het Verdrag van Brussel dan ook als een kruistocht tegen de Sov- 
jet-Unie, als de vervulling van een voorwaarde tot het verkrijgen van 
Marshall-hulp, als een uiting van onderwerping door Europa aan Ameri
kaanse belangen en als een aantasting van sociale en industriële opbouw ten 
gunste van militaire uitgaven.Hoogcarspel achtte met een stalen gezicht - zij 
het onder hilariteit van de Kamer - de wijze van kabinetswisseling in Praag 
normaal en regelmatig en noemde de opvallende bezigheden van Russische 
diplomaten in datzelfde Praag in de maand februari 1948 ten tijde van deze 
"kabinetswisseling" louter toevallig. Beide sprekers vonden het hypocriet 
dat er zoveel over de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije werd gezegd, maar 
geen aanstoot werd genomen aan de onderdrukking van politieke tegen
standers in Griekenland - waar de overwinning van rechts in de burgeroor
log de ondergang van links betekende - en Spanje of aan het nieuwe fascisti
sche gevaar in West-Duitsland. Het Verdrag van Brussel zou in de CPN-vi- 
sie vast en zeker uitgebreid worden met deze drie landen en Portugal.70

Aan het einde van dit debat kwam alleen het eerste deel van de uitge
splitste motie Van der Goes-Serrarens aan de orde, dat de Kamer gelegen
heid gaf zich uit te spreken over het gevoerde regeringsbeleid. In de motie 
werd uitgesproken dat voor de veiligheid en vrijheid van Nederland en 
Europa een blijvende aaneensluiting van staten noodzakelijk was gewor
den; dat de verantwoordelijkheid van Nederland zich allereerst uitstrekte 
tot medewerking aan de Benelux, vervolgens tot die aan de Unie der vijf 
westelijke landen en eveneens tot samenwerking van de 16 landen - 
waaraan toegevoegd West-Duitsland - voor een Europees Herstel Pro
gramma; dat met voldoening was kennis genomen van de mededelingen
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omtrent de besprekingen te Londen (Zeslandenconferentie), Parijs 
(Marshall-hulp) en Brussel (Verdrag). Nadat Van Boetzelaer de kritiek van 
Schmal (CHU) op het Verdrag van Brussel wegens de onvoldoende princi
piële oriëntatie van het Verdrag op het Evangelie had ondervangen door te 
wijzen op diens eigen redevoering in Brussel, waarin de zegen van de Al
machtige over het Verdrag werd afgeroepen, - waarmede Van Boetzelaer 
uitstekend tegemoet kwam aan de rituele eisen die door de parlementaire 
samenstelling op dat moment werden gevorderd - kon brede instemming 
met het gevolgde regeringsbeleid worden behaald: 57 tegen 7 (CPN) ten gun
ste van het eerste deel van de motie Van der Goes-Serrarens.71

Er zou nóg een stemming plaats vinden aan het einde van deze belang
rijke Kamerzitting. De hiervoor aangehaalde betogen van de twee CPN- 
woordvoerders over de totstandkoming van het Verdrag van Brussel, die 
een slaafse navolging lieten zien van het officiële standpunt van de Sovjet- 
Unie, bevestigden de twijfel van veel Kamerleden aan de nationale gezind
heid van de CPN-Kamerleden. Die twijfel lag ten grondslag aan de motie die 
Van der Goes aan het einde van zijn interpellatie in het kader van de her
overweging van het Nederlands buitenlands beleid had ingediend - onder
tekend door PvdA, KVP, ARP, CHU en VVD -, waarbij werd uitgesproken 
dat in de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer 
geen leden van de CPN-fractie konden worden benoemd. De wijze waarop 
in het debat over het afsluiten van het Verdrag van Brussel door veel Ka
merleden al de noodzaak van deze motie was onderstreept en de commu
nisten als mogelijke landverraders en agitatoren waren afgeschilderd had 
grote woede bij de CPN-woordvoerders opgewekt. Bij de stemming over 
deze motie heeft de oud-verzetsheld Gerben Wagenaar dan ook ter verdedi
ging van de communisten als goede vaderlanders gewezen op de verzetsac
tiviteiten van de communisten onder de oorlog. Bruins Slot (ARP) erkende 
die activiteiten, maar meende dat het CPN-verzet tegen de Duitse bezetter 
was ondernomen ter wille van het communistische ideaal, niet uit vader
landsliefde. Kortenhorst (KVP) ging zo ver de CPN in haar verknochtheid 
aan een buitenlandse mogendheid te vergelijken met de NSB, waarbij hij 
zich afvroeg of de communisten niet in een gewetensconflict kwamen te 
verkeren door de keuze tussen het behartigen van het vaderlands belang en 
de band met Moskou. In overgrote meerderheid was de Kamer overtuigd 
dat de communisten niet voor dit dilemma moesten worden gesteld, want 
met 57 tegen 7 (CPN) werd de motie-Van der Goes over de samenstelling 
van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aangenomen.72 
Pas na de verkiezingen van 1948 voor de Tweede Kamer werd bij gelegen
heid van de samenstelling van de nieuwe commissies aan deze motie uit
voering gegeven.

De landelijke pers weerspiegelde de verhoudingen in de Tweede Kamer. 
Met uitzondering van De Waarheid werd het Verdrag van Brussel vrij al
gemeen verwelkomd. In De Maasbode werd de ondertekening van het Ver
drag een goede dag voor de vrede genoemd. Zwakheid immers trekt agressie 
aan; sterkte stoot ze af. De Tijd zag in een commentaar op het Verdrag de

420



crisis in Europa, die van meet af aan duidelijk was bij het effectueren van de 
Marshall-hulp, wel verscherpt. Dat risico liep men nu eenmaal als men zich 
te weer stelde. Zowel De Maasbode als De Tijd waren er van overtuigd dat 
het verdrag geen waarde had zonder hulp van de V.S.. Die hulp was echter 
op dezelfde datum van de ondertekening door president Truman in zijn 
rede voor het Congres min of meer aangekondigd. De daadwerkelijke on
dertekening van het Verdrag van Brussel werd door Het Vrije Volk in een 
commentaar begroet: ieder, die de verscheurdheid in Europa in het verleden 
kende en de vrijheid lief had, moest het Verdrag wel toejuichen. Het Parool 
was wat kritischer en drukte een commentaar af, waarin sociaal-economi
sche maatregelen - het Marshall-plan voorop - van groter belang in de af
weer van het communisme werden genoemd dan militaire maatregelen. De 
liberale NRC stond uitvoerig stil bij de vraag of het bondgenootschap vol
doende armslag had om op te treden tegen dreigende gevaren. Konden 
agressieve voorbereidingen tijdig gestopt worden en zou de door het Ver
drag voorgeschreven procedure via de Veiligheidsraad - bij een conflict - 
niet door het veto van een der permanente leden kunnen leiden tot mach
teloosheid van het bondgenootschap ? Toch was de NRC optimistisch over 
de kansen voor een Westerse Unie, waarin ook deze bezwaren zouden wor
den ondervangen. Trouw  noemde de militaire alliantie nodig op basis van 
economische samenwerking. Aan de gemeenschappelijke beschavings- 
grondslag, zoals die in de Preambule van het Verdrag was omschreven, 
werd door de commentator in dit dagblad ernstig getwijfeld. Het blad he
kelde de beginselloosheid, want niet-Evangelische grondslag, van het Ver
drag. De angst had de verdragsluitende partijen meer bijeen gedreven dan 
een gemeenschappelijke overtuiging, waarbij Trouw  wel erkende dat de 
verdeeldheid over het Evangelie ook het zwakke punt van Europa was. Met 
Gods hulp echter zou Nederland uit de Sovjet-klauwen kunnen blijven. 
Daarentegen noemde De W aarheid  het Verdrag van Brussel een 
"aanvalspact", dat het militaire evenwicht trachtte te verstoren. Het Verdrag 
moest camoufleren dat het Engelse kapitalisme op instorten stond. De op
mars van de arbeidersbewegingen in de Europese landen zou echter de 
vrede weten te handhaven. 73

ƒ. De parlementaire debatten inzake de goedkeuring van het Verdrag van 
B russel

Op 2 april 1948 werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp tot goedkeu
ring van het Verdrag van Brussel ingediend, met een door alle leden van 
het kabinet-Beel ondertekende Memorie van Toelichting. De parlementaire 
behandeling hiervan is om verschillende redenen van groot belang geweest. 
Allereerst stond natuurlijk het Verdrag zelf ter discussie. Het gewicht ervan 
kwam tot uiting in de uitvoerige verantwoording van de totstandkoming in 
de Memorie van Toelichting. Bij de hiervoor behandelde interpellatie-Van 
der Goes was de minister van Buitenlandse Zaken immers niet aan de tand 
gevoeld over de beweegredenen van de regering om tot een aanzienlijke 
koersverandering in de buitenlandse politiek van het land over te gaan.
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Overigens heeft de Tweede Kamer, die haar zienswijze op het Verdrag van 
Brussel zelf al had gegeven naar aanleiding van de regeringsverklaring van 
Beel, haar opmerkingen over de inhoud van het Verdrag beperkt tot de 
schriftelijke fase. Voor de Eerste Kamer, die naar aanleiding van dit wets
ontwerp zich voor het eerst in de gelegenheid zag gesteld het Verdrag van 
Brussel te beoordelen, lag dit anders. Aldus is het mondelinge debat van de 
Tweede Kamer in de zittingen van 22 en 23 april 1948 vooral beheerst ge
weest door het thema Europa, namelijk door de vraag of steun moest wor
den verleend aan het tweede deel van de motie-Van der Goes-Serrarens, dat 
betrekking had op de verdere doeleinden van de Europese samenwerking. 
De Kamer had op het uitstel van behandeling van deze motie aangedron
gen; die motie moest nu worden afgehandeld. Voor de goede orde zijn hier 
de behandeling van het wetsontwerp en de motie-Van der Goes-Serrarens II 
van elkaar gescheiden.

Goedkeuring van het Verdrag van Brussel
In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot goedkeuring van 

het Verdrag van Brussel werden de twee pogingen tot universele rechtsor
dening in de 20e eeuw gewogen en te licht bevonden. De Volkenbond was 
mislukt; de ervaringen met de Verenigde Naties waren niet bemoedigend. 
Vandaar dat aaneensluiting in beperkter verband, binnen het V.N.-kader 
voor de hand lag, "waarbij onderling verder gaande verplichtingen worden 
aanvaard dan waartoe de gemeenschap der volkeren op het ogenblik bereid 
is". Zo moest men de achtergrond zien van het Verdrag van Brussel, dat 
juist op verzoek van de Beneluxlanden als een collectief verdrag ter verzor
ging van meerdere belangen - niet alleen defensieve - was afgesloten. Voor 
Nederland betekende het Verdrag het einde van de zelfstandigheidspolitiek. 
De grondslag voor deze politiek was door de loop der ontwikkelingen in 
Europa vervallen. "Voor een land als Nederland, welks gebied een zo geëx
poneerd deel van het Europese continent vormt, is er derhalve alles aan ge
legen om door ontwikkeling der internationale organisatie te bevorderen, 
dat de kans op oorlog zo gering mogelijk zou worden en dat een internatio
nale organisatie, die tot doel heeft de oorlogen te voorkomen, tot zo krachtig 
mogelijke ontwikkeling wordt gebracht." Zolang echter die internationale 
organisatie geen afdoende waarborgen kon bieden tegen vijandelijke agres
sie, "zal Nederland erop uit moeten zijn te trachten, door aanvullende rege
lingen binnen het kader van het Handvest, de Nederlandse belangen zo 
goed mogelijk te beveiligen tegen eventuele veroveringspolitiek, en aldus 
de lijn door te trekken, welke te dezer zake in Volkenbondsverdrag en 
Handvest der V.N., zij het nog enigszins onvast, is aangegeven". De 
verplichting in de tekst van het Verdrag van Brussel om de Veiligheidsraad 
in kennis te stellen van gezamenlijke defensieve acties, werd dan ook in de 
Memorie van Toelichting van de aantekening voorzien dat de Veiligheids
raad wel eens niet in staat zou zijn onrechtmatige agressie te stoppen, hetzij 
door gebrek aan eenstemmigheid, hetzij door een veto. Het Handvest van 
de V.N. had dit geval voorzien en collectieve afweer toegestaan. Het was
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duidelijk dat de regering met de hier weergegeven zienswijze op het func
tioneren van de V.N. en de noodzaak tot collectieve verdediging afscheid 
had genomen van het tot dan toe uitgedragen geloof in de nieuwe wereld
ordening via de V.N., althans in de effectiviteit daarvan op korte termijn.

Uit het Voorlopig Verslag bleek de algemene instemming van de niet- 
communistische partijen met het Verdrag, al liet de CHU blijken niet over
tuigd te zijn van de oprechte Engelse bedoelingen met het Verdrag. Ook 
vond de CHU dat het Verdrag eerlijk moest zeggen waar het op aankwam: 
afweer van communistische agressie. Vanzelfsprekend kantte de CPN zich 
tegen het Verdrag. Van verschillende kanten werden kritische vragen ge
steld over het kernartikel, dat over de automatische bijstand van de ver
dragsstaten wanneer een hunner het voorwerp van agressie werd (art.4). 
Hoe verhield zich dit artikel met de vermelding in de preambule dat weer
stand zou worden geboden tegen iedere aanvalspolitiek? De KVP vroeg hoe 
opgetreden moest worden tegen pogingen om via intimidatie en dergelijke - 
zie Praag - de regering omver te werpen. Voorts kon men zich afvragen of 
het Verdrag militaire bijstand voor zag in geval van grootscheepse politieke 
stakingen, die ten doel hadden een wettig gekozen regering uit het zadel te 
lichten. In het Verdrag was immers de bepaling opgenomen dat in de Con
sultatieve Raad altijd overleg zou worden gevoerd over elke toestand, "die 
de economische stabiliteit in gevaar brengt". Van Boetzelaer beantwoordde 
deze vragen in zoverre bevestigend, dat politieke en economische druk wel 
degelijk begrepen werden in de vormen van agressie, waarover de Consul
tatieve Raad zich had te buigen. Of een poging de regering in een der Ver
dragsstaten omver te werpen eveneens onder de werkingssfeer van de bepa
ling over de arbeid van de Consultatieve Raad viel, hing volgens de mi
nister af van de omstandigheden, waaronder een dergelijke poging tot 
staatsgreep plaats vond. Interventie in geval van politieke moeilijkheden 
werd derhalve niet uitgesloten geacht.74

Roolvink (KVP), die het mondelinge beraad in de Tweede Kamer over de 
goedkeuring van het Verdrag opende op 22 april 1948, juichte het verdrag 
toe. Hij was verheugd dat gestalte werd gegeven aan de noodzaak grotere 
structuren te vormen, die politiek en economisch noodzakelijk waren ge
worden, speciaal voor een land als Nederland. Het KVP-Kamerlid dacht 
hierbij zowel aan de uitwisseling van goederen en diensten als aan de 
mogelijkheid voor emigratie van tienduizenden jonge boeren uit Neder
land naar een onderbevolkt land als Frankrijk. De Westerse Unie kon vol
gens hem op deze gebieden nuttig werk doen. Als verdedigingsorganisatie 
achtte Roolvink de Unie voorlopig afhankelijk van de garantie van de Ver
enigde Staten. Tenslotte vond Roolvink de Unie daarom zo noodzakelijk, 
omdat dan West-Duitsland - na heropvoeding via de Beneluxstaten - een 
behoorlijke plaats kon worden geboden in Europees verband. Voorlopig 
echter was Duitsland eerder de twistappel tussen Engeland en Nederland, 
aldus Sassen (KVP). Of de Unie werkelijk een bondgenootschap was, moest 
volgens hem getoetst worden aan de verruiming van Engelse zijde voor de 
Nederlandse afzet van land- en tuinbouwproducten naar de Engelse zöne en
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de inschakeling van de Nederlandse havens in het handelsverkeer op de 
Engelse zöne. De liberaal Vonk verwachtte dat door de totstandkoming van 
de Unie Nederland niet meer door Engeland gehinderd zou worden in de 
bestrijding "van het communisme in de Republiek Indonesië", aangezien 
het Verdrag van Brussel immers voorzag in een krachtige bestrijding van 
het communisme. Zowel Van der Goes als Serrarens (KVP) verlangden dat 
de Unie aanzet zou zijn tot het scheppen van een Europese federatie met 
bovennationaal gezag. Daarentegen waren Bruins Slot (ARP) en Schmal 
(CHU) minder veeleisend ten opzichte van de West-Europese Unie, zoals de 
alliantie van het Verdrag van Brussel in dit debat gaandeweg werd ge
noemd. Beide Kamerleden zagen in het Verdrag niet meer dan een militaire 
alliantie, die dan ook alleen maar zinvol was als de Amerikanen daarin mi
litair betrokken konden worden. Vooral Schmal toonde zich nogal cynisch 
over de bedoelingen van de Britten, waartegen Van der Goes - onder ver
wijzing naar de Engelse strijd tegen de Duitsers - opkwam. Schmal ging er 
echter van uit dat alle verstandige buitenlandse politiek gericht moest zijn 
op het eigenbelang. In de West-Europese Unie liepen de nationale belangen 
parallel, namelijk in het zich te weer stellen tegen een bepaald overwicht. 
Zowel Schmal als Bruins Slot meenden dat ten onrechte door de Neder
landse minister van Buitenlandse Zaken er van uit was gegaan dat het 
Christendom zo een allesbeheersend karakter had dat dit niet in de pream
bule van het Verdrag als uitgangspunt behoefde te worden vermeld.75

In zijn antwoord kon de minister ten aanzien van het principiële bezwaar 
van Schmal en Bruins Slot weinig anders doen dan verklaren dat de 
christelijke geest het Verdrag moest bezielen. Ten aanzien van de militaire 
coördinatie waarop ook Van der Goes had aangedrongen, kon hij medede
len dat op korte termijn een permanent militair comité zou worden inge
steld. Dat betekende dat praktisch de militaire samenwerking prioriteit had 
binnen de nieuwe alliantie. Op economisch en sociaal gebied waren er im
mers al talloze instanties bezig en verdragen gesloten, zodat duplicaties 
moesten worden vermeden. Permanente overlegorganen op dit gebied wa
ren dan ook niet ingesteld. Hiermede nam de minister afstand van de stel- 
lingname van KVP en PvdA, dat juist de sociaal-economische coördinatie 
binnen de Westerse Unie van zo wezenlijk belang was in de strijd tegen het 
communisme en van zo groot gezicht voor Nederland. De minister wees de 
verlanglijstjes, die de diverse Kamerleden ten aanzien van de werkzaamhe
den van de Unie hadden ingediend, feitelijk naar de prullenbak. Wél kon 
Van Boetzelaer de Kamer mededelen dat zowel inzake het handelsverkeer 
op Duitsland als inzake het embargo op militaire goederen voor Indonesië 
Engeland tot een zekere inschikkelijkheid scheen te komen. Hij bestreed de 
vrij negatieve houding die Schmal ten aanzien van Engeland had ingeno
men en onderschreef de stelling van Van der Goes dat - ook al waren er in 
het verleden geschillen tussen Engeland en Nederland geweest - Nederland 
Engeland en de dominions dankbaar was voor hetgeen ter bevrijding van 
het land was verricht. De minister toonde zich ook zeer ingenomen met de 
lof die Van der Goes de minister had toegezwaaid voor diens actieve rol bij
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de totstandkoming van het Verdrag. Slechts vaag ging de minister in op de 
wens van Sassen om de Unie met Italië en van Schmal om de Unie met de 
Scandinavische landen uit te breiden. Ook al zou de Westerse Unie geen 
einddoel op zich zijn, de minister meende toch te moeten wijzen op de 
grote gevaren die een voorbarige uitbreiding van de Unie met zich mee kon 
brengen. Met geen woord ging de minister in op de rede van Wagenaar. Het 
CPN-Kamerlid had slechts in grote lijnen zijn betoog van 19 maart 1948 
herhaald en het Verdrag wederom als een teken van oorlogsroes veroor
deeld. Alleen het verwijt jegens de PvdA, dat deze partij verraad aan de ar
beidersklasse had bedreven, was nieuw, maar was voor de minister geen 
aanleiding Wagenaar te beantwoorden. Het wetsontwerp werd met 81 tegen 
6 (CPN) stemmen door de Tweede Kamer aanvaard.76

Het debat in de Eerste Kamer over de goedkeuring van het Verdrag van 
Brussel werd eind juni 1948 gehouden. Intussen had een aantal belangrijke 
gebeurtenissen plaats gevonden, die het Verdrag van Brussel als militair ak
koord scherpere contouren gaven. De spanningen tussen Oost en West, na 
de succesvolle afsluiting van de Zeslandenconferentie in Londen, concen
treerden zich op Duitsland, omdat de zes landen het eens waren geworden 
over een snelle reconstructie van West-Duitsland. Omdat de drie westerse 
mogendheden weigerden de Russen over de Londense conferentie in te 
lichten, had de Sovjet-bevelhebber op 20 maart 1948 de Geallieerde Contro
leraad in Berlijn verlaten. Vervolgens hadden de Sovjets eind maart 1948 
aangekondigd dat het verkeer op Berlijn vanuit de westelijke zönes zou 
worden gecontroleerd. Van westelijke zijde werd begrepen dat de Russen 
gebruik zouden kunnen maken van het ontbreken van een overeenkomst 
over de toegangswegen op Berlijn om het totale isolement van Berlijn af te 
kondigen naar aanleiding van een of andere westelijke maatregel. Het zou 
de geldsanering in de westelijke zönes en Berlijn worden (20 en 23 juni 
1948), welke de blokkade op Berlijn teweeg bracht. Kort tevoren had de lei
der van de republikeinse meerderheid in de senaat in de Verenigde Staten, 
Vandenberg, op 11 juni 1948 een resolutie weten te doen aannemen (met 64 
tegen 4), waarin op deelname van de V.S. aan regionale overeenkomsten, 
welke zich zouden richten op wederzijdse bijstand en de Amerikaanse vei
ligheid zouden raken, binnen het kader van art. 51 van het Handvest van de 
V.N. werd aangedrongen. Deze Vandenberg-resolutie gaf de zekerheid dat 
het Verdrag van Brussel tot een werkelijk krachtig defensief pact zou kun
nen uitgroeien, terwijl tegelijk de snel toegenomen internationale spanning 
rond Duitsland de vraag deed rijzen of Nederland niet - eerder dan vermoed 
werd - via het bondgenootschap in het Verdrag van Brussel meegesleept zou 
kunnen worden in een conflict van grote mogendheden of ter vermijding 
van een dergelijk conflict op zeer hoge militaire uitgaven zou moeten gaan 
rekenen.77

Tegen deze achtergrond hield het Eerste Kamerlid mr.J.W.Schneider 
(KVP) een hoogst opmerkelijk betoog namens een groepje in zijn fractie en 
wel ten gunste van een voortgezette zelfstandigheidspolitiek van het land. 
Volgens Schneider was allereerst het Verdrag als zodanig ondoordacht, ge-
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brekkig van juridische constructie en onchristelijk in zijn uitgangspunten. 
Bovenal dreigde door dit Verdrag Nederland in politieke verwikkelingen 
van Engeland en Frankrijk te geraken, terwijl Nederland vermoedelijk ook 
op hoge militaire lasten zou komen. Een zelfstandigheidspolitiek kon Ne
derland voor een wereldoorlog bewaren en de vrijheid geven zelf te bepalen 
hoever de militaire uitgaven zouden moeten reiken. Het Verdrag van 
Brussel maakte elke ontwapeningsgedachte illusoir. Een moderne neutrali- 
teitsidee moest worden ontwikkeld om de razernij van een totalitaire oorlog 
te voorkomen. Volgens Schneider was de keuze neutraliteit "of ondergaan 
en platgeslagen worden door de atoombom". Daarbij ergerde hij er zich aan 
dat het Verdrag van Brussel Duitsland als vijand vermeldde, terwijl iede
reen zat te vlassen Duitsland in het Verdrag op te nemen. Gelet op alle be
zwaren tegen het Verdrag zei Schneider het een eer te vinden tegen het 
Verdrag te zullen stemmen.78 Met dit betoog leek Schneider, advocaat in 
Delden en lid van GS in Overijssel, te willen treden in de voetsporen van 
die leden van de katholieke partij vóór de oorlog (RKSP) die in 1923 tegen 
de Vlootwet hadden gestemd om de vredesboodschap van paus Benedictus 
XV onder de Eerste Wereldoorlog zo krachtig mogelijk te verwezenlijken.

Van Boetzelaer - die overigens door Schneider als een lijfelijk model 
voor een standbeeld van de vrede werd gezien - heeft in zijn antwoord ge
tracht aan te geven dat het Nederlands belang deelneming aan het Verdrag 
van Brussel vorderde. De regering deelde de visie dat Nederland zijn wel
vaart en volksbestaan het beste kon verzekeren door zich zoveel mogelijk 
van de overige wereld te isoleren niet. Zelfs zonder de zekerheid te hebben 
van de hulp van de V.S., was de regering er van overtuigd "dat de politiek 
van aaneensluiting en samenwerking der West-Europese staten geheel met 
de Amerikaanse inzichten overeenstemt en voortzetting van de hulp van 
Amerika, die Europa noodzakelijk behoeft om het hoofd boven water te 
kunnen houden, slechts kan bevorderen". Ongetwijfeld wisten minister en 
Eerste Kamer dat de Vandenberg-resolutie de weg had geopend voor Ame
rikaanse militaire betrokkenheid bij Europa. De aansluiting van Nederland 
bij een groep van landen, waarbij een van de zeer grote mogendheden zich 
zou scharen, was volgens de minister daarom zo gevorderd, omdat de tech
niek van de bewapening ongekende hoogten had bereikt. Alleen om deze 
reden al was het voor Nederland onmogelijk zelfstandig in de wereld te 
staan. Natuurlijk zou beperking van militaire uitgaven in het vervolg af
hankelijk zijn van overleg met anderen. "Te menen, dat door isolement 
Nederland zijn veiligheid zou kunnen waarborgen met minder militaire 
middelen dan ingevolge de thans beoogde aaneensluiting, is naar het oor
deel der Regering een gevaarlijke illusie".79 Alleen door alle medewerking 
te geven aan de opbouw van een internationale gemeenschap "en daarvoor 
desnoods in het buitenland onze landszonen te laten vechten" kon Neder
land in de wereld een plaats, die het toekwam, innemen, aldus Van 
Boetzelaer. De neutraliteitspolitiek uit het verleden verwierp de minister 
dan ook. Overigens wilde de minister niet ingaan op het verzoek van de 
kant van de VVD om nadere mededelingen te doen over de militaire sa
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menwerking binnen de Westerse Unie. Dat de militaire uitgaven op de eco
nomische reconstructie zouden drukken, gaf de minister de CPN toe. Hij 
verwierp echter elke gedachte om om die reden af te zien van elke verdedi
ging van het grondgebied.

Zeer veel aandacht - te veel volgens de minister in verhouding tot de rest 
van het verdrag - werd in de Eerste Kamer besteed aan de preambule. Zowel 
van de zijde van de KVP als van de ARP en CHU werd de fraseologie in de 
preambule te anti-christelijk bevonden. Vooral omdat blijkens art. 3 van het 
Verdrag werd beoogd om de beginselen van de gemeenschappelijke bescha
ving in het bondgenootschap uit te dragen, meende generaal-majoor b.d. 
H.F.M. baron Van Voorst tot Voorst (KVP) dat niet ontkomen kon worden 
aan een nadere bepaling van die beschaving. Volgens de KVP-senator moest 
men erkennen dat de West-Europese beschaving was gebaseerd op de chris
telijke beginselen. Van Boetzelaer bleef bij zijn mening dat met de vermel
ding van het christelijk geloof in een preambule, vol staatkundige leerstel
lingen en desiderata, de getuigenis van dit geloof een politiek en controver
sieel karakter zou krijgen. Het niet vermelden van de christelijke grondslag 
betekende niet dat de ondertekenaars niet overtuigd waren van het grote 
belang van het christelijk geloof. Zeker was het niet zo - zoals Schneider had 
beweerd - dat op het Departement van Buitenlandse Zaken geen kennis van 
christelijke gevoelens aanwezig zou zijn. De minister sloot zich aan bij de 
motie van Van Voorst tot Voorst, die over dit onderwerp was ingediend. 
Hierin stond dat de Kamer - van oordeel dat in verdragen en internationale 
overeenkomsten, welke beogen de grondslag te vormen van de bescher
ming van de rechten van de mensen, de erkenning van de christelijke ge
dachte noodzakelijk is - de regering uitnodigde daarnaar te handelen. Aan
neming van deze motie, aldus de minister, zou er zeker toe kunnen bijdra
gen, dat men in het buitenland beter begrip zou krijgen voor de sterke ge
voelens, die op dit punt in Nederland leven. Wél tekende de minister er bij 
aan dat verdragen met niet-christelijke landen - b.v. Indonesië - niet onder 
deze motie konden worden gebracht. De motie werd met 26 tegen 3 (CPN) 
stemmen aangenomen, zodat ook de niet-confessionele fracties als die van 
de PvdA en de VVD zich op het christelijk beginsel hadden geplaatst.80

Met het Verdrag zelf had Van Voorst tot Voorst namens het overgrote 
deel van de KVP-fractie geen moeite. Hij hield de vroegere zelfstandig
heidspolitiek - welke neutraliteitspolitiek werd bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog - mede schuldig voor het debacle van de militaire 
verdediging van het land in mei 1940, dat hij als toenmalige chef van de 
landmachtstaf had moeten gadeslaan. Ook Brongersma (PvdA) betoogde dat 
het Verdrag noodzakelijk was geworden. Hij achtte ontwapeningsillusies als 
door Schneider gekoesterd gevaarlijk. Anema (ARP) en Reijers (CHU) stel
den zich op het standpunt dat het Verdrag vooral van militaire betekenis 
was, zij het dat de V.S. de alliantie dienden aan te vullen. Militaire veilig
heid was nodig voor verbetering van de economische toestand, aldus 
Anema. De grotere economische welvaart was nodig voor de militaire ver
dediging. De zelfstandigheidspolitiek had volgens Anema afgedaan, die der
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federale politiek was begonnen. Reijers (CHU) plaatste een paar aantekenin
gen bij het Verdrag. Het Verdrag was te weinig gericht op de moderne me
thoden van de tegenstander om landen van binnenuit uit te hollen en ten 
val te brengen en het noemde ten onrechte Duitsland als mogelijke vijand. 
Alleen door een economisch herstel - waarvan ook andere landen zouden 
profiteren - zou Duitsland bereid kunnen worden gevonden mee te werken 
aan de doeleinden van dit pact. Dat betekende dat het pact royaal moest zijn 
ten opzichte van Duitsland. Reijers betreurde het dat de overzeese gebieds
delen niet binnen de werkingssfeer van het Verdrag waren gebracht. Uiter
aard hield Van Santen (CPN) een betoog, waarin het Verdrag slechts werd 
beschouwd als een grote samenzwering, met behulp van oud-nazi's, tegen 
de Sovjet-Unie. Volgens hem verdedigde het communisme, dat een Euro
pees cultuurverschijnsel was, de geestelijke waarden van het Westen goed, 
zoals in de Tweede Wereldoorlog was gebleken. Door het Verdrag zou Ne
derland medeplichtig worden aan de imperialistische politiek van Engeland, 
een pion worden in het Amerikaanse imperialisme en medeschuldig aan 
het revanchisme van een ontwakend Duitsland.

Van Boetzelaer antwoordde dat het Verdrag niet tegen een bepaald land 
was gericht; dat Duitsland alleen maar zou kunnen toetreden, wanneer vol
strekte zekerheid zou bestaan dat geen aanvalspolitiek door dit land werd 
gekoesterd; dat het Verdrag moest worden gezien als het begin van een weg 
tot nauwere samenwerking tussen de aangesloten landen. Hoewel hij een 
aantal van de bezwaren van Reijers tegen het Verdrag onbeantwoord liet, 
bleek bij de eindstemming dat de minister bijna de gehele Eerste Kamer mee 
had, met uitzondering van de CPN en één KVP-afvallige (Schneider). De 
uitslag was 25 tegen 4 stemmen. Uit het Voorlopig Verslag blijkt dat 
Schneider behoorde tot een groepje senatoren binnen de KVP-fractie; bij de 
stemming is dit groepje kennelijk op een na omgezwaaid naar het meerder
heidsstandpunt van de KVP-fractie in de senaat.81

Bij de Beneluxpartners leverde de goedkeuring evenmin problemen op. 
In België gingen de Afgevaardigden met 150 tegen 21 (communisten) en de 
Senatoren met 138 tegen 15 (communisten) akkoord. In Luxemburg werd op 
29 april 1948 het Verdrag met 46 tegen 5 (communisten) aanvaard. De 
Luxemburgers hadden tevoren hun Grondwet op 15 april 1948 met de stem
men van de communisten tegen herzien en de neutraliteit officieel vaarwel 
gezegd. Stilzwijgend hadden de belangrijkste ondertekenaars van het Ver
drag van Londen van 1867, Frankrijk, Engeland en Rusland, zich tijdens de 
oorlog al neergelegd bij het loslaten van het - door de bij dit Verdrag be
trokken mogendheden (waaronder Duitsland) gegarandeerde - beginsel van 
de niet-bewapende neutraliteit door de Luxemburgse regering in balling
schap door aansluiting bij het geallieerde kamp en het opzetten van een ge
wapende macht (invoering militaire dienstplicht in 1944). Luxemburg zou 
dan ook toetreden tot de Verenigde Naties. De grondwetsherziening in het 
Groothertogdom deed derhalve weinig meer dan een niet-werkend en 
overbodig geworden artikel schrappen.82
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V erdere federatiep lan n en  voor E uropa: de m otie Van der Goes- 
Serrarens II

Zoals is opgemerkt is bij de behandeling van de goedkeuringswet van het 
Verdrag van Brussel ook het tweede deel van de motie Van der Goes- 
Serrarens betrokken geweest, dat verdere Europese federatieplannen wilde 
aangeven. Dit deel van de motie Van der Goes-Serrarens verlangde dat blij
vende aaneensluiting van staten - welke in de eerste motie Van der Goes- 
Serrarens door de Kamer noodzakelijk was bevonden - kon worden gereali
seerd in verschillende doelverbanden, "waarbij gezag dient te worden opge
dragen aan boven-nationale organen, in het bijzonder op monetair, econo
misch en sociaal gebied, en op dat der defensie", omdat hierdoor de groei - 
binnen de Verenigde Naties - tot een rechtsgemeenschap van democratische 
staten in federaal verband kon worden bevorderd. In de motie werd de rege
ring uitgenodigd, "gezamenlijk met de regeringen van de staten, waarmee 
zij thans op een nieuwe basis samenwerkt, de spoedige opbouw van doel
verbanden, als bovenbedoeld, te bevorderen en daardoor bij te dragen tot 
een werkelijke rechtsgemeenschap". Met deze tekst hadden de opstellers een 
mengeling willen bereiken van een functionele en een federatieve benade
ring van de Europese eenwording, maar voor Van Boetzelaer ging het alle
maal te ver.83

In de Memorie van Antwoord van 20 april 1948, behorende bij het wets
ontwerp op de goedkeuring van het Brusselse Verdrag, bleek dat Van 
Boetzelaer ernstige bezwaren koesterde tegen de motie. Juist omdat de motie 
scheen te doelen op uitbouw van de Consultatieve Raad van de Westerse 
Unie, bijvoorbeeld door aan deze Raad eigen gezag te geven en meerder- 
heidsbeslissingen van deze Raad bindend te doen zijn voor de aangesloten 
landen, liet de minister van Buitenlandse Zaken weten deze gedachte on
aanvaardbaar te vinden. Van bindend beslissingsrecht van bepaalde organen 
ten opzichte van staten wilde hij niets weten, al onderstreepte de regering de 
wenselijkheid dat binnen het kader van de Consultatieve Raad doelorganen 
tot stand zouden worden gebracht. Waar het op neer kwam was dat de mi
nister slechts voorstander was van een federalisme van onderop, waarbij 
voor concrete en actuele punten boven-nationale organen werden ingesteld. 
Het was volgens Van Boetzelaer gevaarlijk om, voordat de volkeren bereid 
waren de nodige offers te brengen ten behoeve van het grote federale geheel, 
afstand te doen van eigen rechten en bevoegdheden ten bate van een fede
raal gezag. Een dergelijke ontijdige federatie moest volgens hem zonder 
meer leiden tot overheersing van de kleinere landen door de grotere. Hij 
was dan ook huiverig voor een federalisme, "dat met allerlei papieren con
structies soms terecht dreigt te komen in de sfeer der utopie en daarbij de 
nationale zelfstandigheid aantast op een wijze, die vooralsnog niet verant
woord kan worden geacht".84 Hij stelde daarom voor in de motie-Van der 
Goes-Serrarens II het opdragen van gezag aan bovennationale organen te 
doen beperken door de toevoeging: "voor zover mogelijk en wenselijk".

Van der Goes van Naters en Serrarens zijn de minister na enige discussie 
tegemoet gekomen. Aanvankelijk wilden Van der Goes en Serrarens niet
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verder gaan dan de beperking "voor zover mogelijk" in te lassen, omdat zij 
bepaalde grondwettige bezwaren tegen het doen toekomen van beslissings
recht aan bovennationale organen onderkenden.85 Bruins Slot en Vonk 
vonden dat de minister gelijk had met de beperking dat het geven van be
slissingsbevoegdheden aan supranationale organen ook wenselijk moest 
zijn, dat wilde zeggen in overeenstemming met een historisch gegroeide 
werkelijkheid. Bij monde van Van Boetzelaer liet de regering de beslissing 
aan de Kamer, maar het was duidelijk dat de opstellers rekening zouden 
gaan houden met de wensen van de ARP en VVD. De motie zou immers 
pas werkelijk zin hebben, indien een zogeheten Kamerbrede meerderheid 
kon worden verkregen. Het Europees federalisme mocht immers - daarover 
waren alle niet-communistische partijen het eens - geen voorwerp van par
tijstrijd worden, al vlogen de verwijten dat Van der Goes een socialistisch 
Europa nastreefde door de Kamer. Serrarens deelde vóór de stemming over 
de motie mede dat de opstellers de wijziging in de motie, zoals voorgesteld 
door Van Boetzelaer, overnamen. Hij hoopte dat de regering hierin geen 
aanleiding zou zien om het werk aan de Europese eenheid te laten liggen. 
De motie kon in stemming komen.86

Hoe was nu de houding van de diverse fracties inzake de Europese een
wording? Het standpunt van Roolvink (KVP) was dat de minister te voor
zichtig was. Alleen door in één keer met een royaal gebaar de benodigde sa
menwerking tot stand te brengen konden gevestigde belangen, juist ook op 
economisch gebied, worden overwonnen en het federalisme werkelijkheid 
worden. Hij verwees naar de samenwerking in de Benelux die immers op 
papier in een keer was ingevoerd, maar waarvan de uitwerking maar al te 
zeer was vertraagd door rekening te houden met alle belangen. De invoe
ring in één keer van een groter federaal geheel, vooral gericht op vrije cir
culatie van goederen, zou zeker problemen met zich meebrengen, maar de 
Marshall-hulp kon veel opvangen. Als de Marshall-hulp dan was afgelopen 
kon het samenwerkende Europa weerbaar zijn geworden. Van der Goes ging 
er van uit dat het Europa van de vijf (Verdrag van Brussel) een goed uit
gangspunt was om een federale samenwerking mee te beginnen. Juist door 
het aangaan van de Beneluxovereenkomst, het sluiten van het Verdrag van 
Brussel en het toetreden tot het samenwerkingsverband binnen de 
Marshall-hulpgemeenschap - op 16 april 1948 was in Parijs het Verdrag no
pens de Europese Economische Samenwerking gesloten -, had de regering 
aldus van der Goes het federalisme bevorderd "zonder het zelf te weten". 
Met andere woorden: officieel was er nog van geen federalisme sprake, maar 
de bouwstenen voor een federaal Europa waren voor een deel al aanwezig. 
Vandaar dat hij zijn motie slechts als een middel zag om de regering bewust 
te maken van de stappen die zij aan het ondernemen was. De Nederlandse 
motie vond Van der Goes dan ook realistischer dan de Engelse - hiervoor al 
aangehaalde - "all-parties"-motie, die met de verderreikende gedachte aan 
een Europese constituante - zij het geplaatst na het onmiddellijk doel: de 
Europese Raad - tamelijk on-Engels revolutionair was.
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De overige partijen waren aanvankelijk kritisch tegenover de motie, de 
CPN geheel afwijzend. Schmal (CHU) betreurde het dat de opstellers van de 
motie geen contact hadden gelegd met andere politieke groeperingen in de 
Kamer. Hij vond het des te vreemder dat dit contact achterwege was geble
ven, omdat in beide Kamers der Staten-Generaal een groepering was ont
staan van leden die, ongeacht de vraag tot welke partij zij behoorden, vrien
den van de federatieve gedachte waren (via de Europese Parlementaire 
Unie). Schmal ging er vanuit dat de partijpolitek dus toch in deze zaak be
trokken was. Namens de CHU zei Schmal voorshands geen grote behoefte te 
hebben aan deze motie, ook al omdat volgens hem de minister op dit punt 
voldoende voortvarendheid aan de dag legde en niet bij motie opgejaagd 
hoefde te worden. Ook Bruins Slot vond dat het niet juist was om aandrang 
op de regering uit te oefenen supranationale gezagsorganen te bevorderen. 
Hoogstens kon gedacht worden aan het toekennen van een beperkt gezag 
aan de gemeenschappelijke generale staf, als vrucht van samenwerking 
voor een bepaald doel. Vonk (VVD) had evenmin waardering voor de mo
tie. Hij had met instemming de bezwaren van Van Boetzelaer gelezen. Hij 
vroeg zich af of het wel nuttig was vooruit te lopen op een "normale en 
rustige ontwikkeling van de toporganisatie van de Unie". Tenslotte mocht 
van Wagenaar (CPN) geen instemming met de motie verwacht worden, 
aangezien hij het Verdrag van Brussel verwierp en waarachtige samenwer
king van souvereine landen slechts mogelijk achtte via de "werkende be
volking van de gehele wereld".87

Het is nog verwonderlijk hoezeer de sterk geamendeerde motie Van der 
Goes-Serrarens II, gelet op de negatieve houding van de fractiewoordvoer
ders van ARP, CHU en VVD, op 28 april 1948 - vijf dagen na het Kamerdebat
- de steun verwierf van alle fracties, met uitzondering van de CPN-fractie 
(de SGP-fractie had aan de debatten over het Verdrag van Brussel niet deel
genomen en zich onttrokken aan de stemming over de moties). Vonk 
(VVD) had op 23 april 1948 aan het einde van het debat wel laten weten geen 
overwegend bezwaar te hebben tegen de motie, nu deze door de opstellers 
was gewijzigd; de inhoud van de motie achtte de VVD-fractie "vrijwel illu
soir". Vermoedelijk zijn de dagen na het debat gebruikt om de motie aan 
een overtuigd stemmental te helpen: de uitslag was 80 tegen 6 (CPN).88

Anders dan in de Tweede Kamer is in de Eerste Kamer naar aanleiding 
van het Verdrag van Brussel nauwelijks aandacht besteed aan de Europese 
federatieve gedachte. Anema (ARP) was nog het meest uitvoerig hierover, 
toen hij waarschuwde voor de mystiek van het federalisme dat het werke
lijke federalisme, gebaseerd op zich uitbreidende samenwerkingsverbanden 
tussen de volken, in de weg stond. Een federatie in Europa in die laatste zin, 
waarbij de volken hun eigen rechten, vrijheden en eigen aard zouden kun
nen behouden, vond in Anema een warm voorstander. Reijers (CHU) had 
naar aanleiding van het Verdrag van Brussel vooral de economische een
wording van Europa op het oog, maar sprak zich niet uit over een Europese 
federatie. Brongersma hoopte dat de minister voort zou gaan op de weg naar 
het federalisme. Andere senatoren hebben zich over dit onderwerp niet uit
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gelaten. Waarschijnlijk heeft hierbij een rol gespeeld dat de Eerste Kamer in 
februari 1948 bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken al 
haar visie op de Europese eenwording had gegeven.89

Men kan, gezien de koers van het regeringsbeleid inzake de algemene 
richting in de buitenlandse politiek en de Europese kwestie en de daarop ge
volgde reacties van de Kamers, concluderen dat de regering de ommezwaai 
van het V.N.-ideaal naar het Europese samenwerkingsmodel vrij laat, on
der druk van de omstandigheden en zoveel mogelijk op zakelijke argu
menten gebaseerd heeft genomen. Bij de regering lijkt deze ommezwaai sa
men te hangen met de groter geworden zekerheid dat inzake Duitsland in 
ieder geval door de westerse Grote Drie onder inschakeling van de Benelux
landen vooruitgang kon worden geboekt, wat van levensbelang voor Ne
derland was. Dat de regering tevens hoopte het veiligheidsvraagstuk, dat 
immers door het dispuut over Duitsland tussen de Grote Vier niet meer 
overtuigend door de V.N. kon worden verzorgd, op deze wijze ook geregeld 
te hebben, is in het kabinetsberaad wel naar voren gekomen, maar was zeker 
niet het belangrijkste punt van overweging. Voor de regering gold dat alles 
gedaan moest worden om door Europese samenwerking de economische 
problemen de baas te worden: de samenwerking in de OEES, in het Verdrag 
van Brussel en in mogelijke andere vormen van Europese samenwerking - 
doelverbanden, zoals Van Boetzelaer ze noemde - was daar allereerst op ge
richt. Veel idealisme was bij de regering in de Europese oriëntatie dan ook 
niet te vinden. Dat zou ook te veel gevraagd zijn, want de regering stond 
voor zeer grote problemen bij het overeind houden van de financieel-eco- 
nomische souvereiniteit. Bij de Kamerleden is het verloop in de Europese 
oriëntatie anders geweest. Hoewel aanvankelijk de Kamers in overgrote 
meerderheid het V.N.-ideaal als een moderne variant van de zelfstandig
heidspolitiek hebben gesteund, kwam daar in de loop van 1947 verandering 
in. In het najaar van 1947, toen de conferentie van 16 Europese landen over 
het Marshall-plan in Parijs was afgerond en een eerste proeve van Europese 
samenwerking was geleverd, was een Europese lobby in de Kamers te on
derkennen. Deze idealistisch getinte lobby stuitte op de scepsis van Van 
Boetzelaer, die zich geplaatst moet hebben gezien voor de vraag waarmee de 
Nederlandse belangen - voorop Duitsland en Nederlands-Indië - het best ge
diend waren. De koppeling tussen de medezeggenschap in de Duitse kwestie 
en de toetreding tot een westerse unie met Engeland en Frankrijk en de na
druk van de regering bij de verdediging van het Verdrag van Brussel op de 
samenwerking op concrete punten bewijzen de zakelijke instelling, waar
mee de regering tegen de Europese samenwerking aankeek. De Kamers heb
ben ten dele een idealistische koers gevolgd bij de beoordeling van het Ver
drag van Brussel, waarvan de moties Van der Goes-Serrarens uitdrukking 
waren, ten dele een zakelijke. Wat dit laatste betreft waren de Kamers in 
overgrote meerderheid overtuigd van de noodzaak van een militaire al
liantie als tegenwicht tegen de Sovjet-druk, al werd ook beseft dat zonder de 
V.S. deze alliantie niets voorstelde. Veel aandacht in de Kamers was gericht 
op de eerste artikelen van het Verdrag.
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De regering kon overigens het Europees idealisme van de meerderheid 
van de Kamers, zoals naar voren gekomen bij de besprekingen van het Ver
drag van Brussel niet botweg negeren, al heeft het daar even naar uit gezien. 
De na veel moeite verkregen steun van de kant van de regering aan het 
hierna te noemen Haags Congres van de Europese Beweging kon weliswaar 
worden gezien als een tamelijk vrijblijvende tegemoetkoming aan de Euro
pese lobby, maar leverde toch ook het bewijs dat de Europese oriëntering de 
regering niet geheel onverschillig liet. De wijze waarop de regeringen van 
de landen van de Westerse Unie vervolgens met een van de idealen van 
het Haags Congres - een Europese Assemblée - aan de haal gingen en er een 
machteloos instituut van overlieten geeft weer aan hoe weinig diepgaand 
die belangstelling voor de Europese gedachte bij de regeringen van de part- 
nerlanden in het Verdrag van Brussel, waaronder Nederland, in werkelijk
heid was. Wellicht kan men stellen dat landen als Nederland weinig reden 
hadden de zojuist herwonnen souvereiniteit na de Duitse furie in te ruilen 
voor een of andere Europese supra-nationaliteit - die daarbij nog in de kwa
lijke reuk stond van het gezamenlijke Europa onder Duitse leiding in de ja
ren 1940-1945 -, tenzij een duidelijk voordeel was te behalen. In ruil voor 
concrete financieel-economische voordelen, zoals die werden geboden in de 
Beneluxsamenwerking (Belgische credieten) en bij de samenwerking in 
Marshall-kader (OEES), was de Nederlandse regering wel bereid enige con
cessies te doen. Maar als dat voordeel niet onmiddellijk te onderkennen 
was?

g. Uitbouw van de Westerse Unie
De organisatie van de Westerse Unie (Verdrag van Brussel) was inmid

dels goed op gang gekomen. Met name de Beneluxlanden hebben druk uit
geoefend om de Consultatieve Raad, die zou bestaan uit de vijf ministers 
van Buitenlandse Zaken van de aangesloten landen en eens in de drie 
maanden bijeen zou komen in een der regeringscentra, zo snel mogelijk 
met haar werk te laten beginnen. De Beneluxlanden hebben het voorstel 
van Bevin voor een Westerse Unie dan ook goed uitgebuit. De drie kleine 
landen hebben de uitwerking van dit voorstel gebruikt als hefboom om in 
Londen over de Duitse kwestie te kunnen meepraten met de westerse Grote 
Drie en om permanent met twee West-Europese grote mogendheden op ge
lijk niveau over internationale politieke vraagstukken te kunnen overleg
gen via de Consultatieve Raad van de tot stand gebrachte Unie. Voegt men 
hier nog de stem aan toe, die Nederland via de G.A.T.T. (Algemene Over
eenkomst inzake Tarieven en Handel) en het Havana-Handvest voor een 
wereldhandelsovereenkomst eind 1947-begin 1948 wist te verwerven, waar
door Nederland als klein land op gelijk niveau kwam met een mogendheid 
als de V.S. - zie de slot-subparagraaf bij Economische Zaken in dit boek -, en 
men krijgt het beeld van een land dat in korte tijd een invloed had verwor
ven die het voor de oorlog met een intact imperium niet kon - en ook niet 
wilde - gebruiken in het internationale verkeer. Afgesproken was dat de 
vergaderingen van de Consultatieve Raad zouden worden voorbereid door
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een Permanente Commissie, die was ingesteld door de vijf ministers van 
Buitenlandse Zaken op 17 april 1948 en die zou zetelen in Londen. Deze 
Permanente Commissie zou bestaan uit de vier hoofden van de diplomatie
ke missies van Frankrijk en de Beneluxlanden in Londen en een hoge amb
tenaar van het Foreign Office namens Engeland. De Nederlandse diplomaat 
mr.E.Star Busmann werd tot secretaris van dit orgaan benoemd. Hij kreeg 
tevens de leiding van het secretariaat-generaal van de organisatie van het 
Verdrag van Brussel, waarmee de Benelux wederom een punt scoorde. Op 
24 april 1948 startte de Permanente Commissie uit de Consultatieve Raad 
haar werkzaamheden.

Op 19 en 20 juli 1948 kwam de Consultatieve Raad bijeen in Den Haag. 
Gesproken werd over de spanningen rondom Berlijn, de uitbouw van de 
culturele samenwerking, gelijktrekking van de regelingen in de aangesloten 
landen inzake de sociale zekerheid, de arbeidsvoorwaarden en de oorlogs- 
pensioenen, gemeenschappelijke bestrijding van epidemieën en de verde
ling van de arbeidskrachten en "displaced persons". Ook werd gediscussieerd 
over de suggesties van minister Bidault van Frankrijk om een Europese As- 
semblée en een douane- en economische unie in Europa - Frankrijk had 
met Italië op 20 maart 1948 een dergelijke unie gesloten - na te streven. Zoals 
in de volgende subparagraaf kort zal worden aangegeven heeft de Consulta
tieve Raad van de Westerse Unie de verschillende voorstellen voor een 
Europese Assemblée in studie doen nemen, waarvan het resultaat uiteinde
lijk de grondslag is geworden voor de Raad van Europa als een orgaan van 
een onder Britse druk niet-federatief georganiseerd Europa. De economische 
samenwerking in Europa was door de ondertekening van het hiervoor ge
noemde Verdrag van Parijs (16 april 1948), dat de Organisatie voor Europese 
Economische Samenwerking (OEES) in het leven had geroepen, al goeddeels 
in de rails gezet en kon - om dubbel werk conform het Verdrag van Brussel 
(art.1, tweede lid) te voorkomen - in het kader van de Westerse Unie niet 
veel meer voorstellen. Men kwam niet veel verder dan de noodzaak tot ge
regeld overleg met de ministers van Financiën uit de Unie-landen te beves
tigen. Deze vijf ministers van Financiën zijn van 28 tot en met 30 april 1948 
voor het eerst in Londen bijeen geweest, waar gesproken werd over Britse 
voorstellen om het onderlinge betalingsverkeer door het instellen van een 
financiële pool (vergelijk de latere Europese Betalings-Unie in het kader van 
de OEES) te vergemakkelijken. Ook de overige onderwerpen namen voor
eerst weinig vaste vormen aan en werden afgehandeld in de ingestelde 
commissies (voor culturele en sociale zaken, voor oorlogspensioenen en 
voor volksgezondheid). Uiteindelijk werd op het gebied van de sociale ze
kerheid een concreet resultaat geboekt: het Verdrag van Parijs van 7 no
vember 1949 met betrekking tot de uitbreiding en coördinatie van de toepas
selijkheid van de wetgeving inzake sociale zekerheid op de onderdanen van 
de vijf landen.90

Het meest belangrijk en het meest urgent was de totstandkoming van 
militaire coördinatie. Op 30 april 1948 vond in Londen een conferentie 
plaats van de ministers van Defensie en de chefs van staven uit de vijf
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Unie-landen. De ministers van Defensie formeerden zich tot het Defensie- 
comité. Permanent orgaan voor de militaire samenwerking werd het Mili
taire Comité, dat in Londen werd gevestigd en bestond uit vertegenwoordi
gers van de nationale Chefs van Staven. Dit Comité moest de gemeenschap
pelijke defensieproblemen bestuderen en zou onder het gezag komen te 
staan van de Consultatieve Raad. Daarnaast werd in Londen gevestigd het 
Permanent Uitvoerend Voorzieningscomité dat, eveneens onder de Con
sultatieve Raad, de vraagstukken van militaire uitrusting behandelde. De 
organisatiestructuur van het Verdrag van Brussel (WEU) laat zien dat het 
zwaartepunt vanaf het begin aan de militaire kant heeft gelegen.

Begin juni 1948 hadden de militaire experts van de vijf Unie-landen be
cijferd dat een behoorlijke verdediging alleen mogelijk was als de militaire 
budgetten drastisch zouden worden verhoogd. Voor alle aangesloten landen 
gold immers dat de budgetten voor militaire uitgaven ofwel besteed werden 
aan het overeind houden van expeditionaire machten overzee - Engeland, 
Frankrijk, Nederland - ofwel zeer onbeduidend waren (België, Luxemburg). 
Het lag niet voor de hand te veronderstellen dat de landen met overzeese 
verplichtingen hun belangen overzee ondergeschikt zouden maken aan de 
verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van Brussel of in staat zou
den zijn zonder sociale ontwrichting naast hun uitgaven voor hun krijgs
machten overzee extra uitgaven te doen voor de opbouw van een krijgs
macht ten behoeve van de Westerse Unie. De militaire samenwerking in 
het kader van het Pact van Brussel was dan ook vooral een papieren zaak op 
stafniveau, waarachter voorlopig geen reële macht stak (zie ook het volgend 
hoofdstuk: Oorlog en Marine ). Deze samenwerking was vooral van belang 
om de wil van enkele West-Europese landen tot militaire coördinatie aan te 
tonen en daardoor de Amerikanen over te kunnen halen steun te verlenen 
aan het Pact van Brussel. Zonder die Amerikaanse steun, militair en finan
cieel, had immers die Westerse Unie geen wezenlijke betekenis. Al bij de 
sluiting van het Verdrag waren de meeste deelnemers aan de Westerse 
Unie, voorop Frankrijk - waar een zekere angst voor een dreigende Sovjet- 
invasie heerste en werd uitgezien naar Amerikaanse uitrusting voor de 
troepen - en Engeland, er zich van bewust dat het Verdrag van Brussel 
slechts zijn volledige werking zou hebben in het geval van steun van de 
V.S.. Na de totstandkoming van het Verdrag zou daarover direct moeten 
worden onderhandeld.91 Aan Amerikaanse zijde had men zich inmiddels 
bereid getoond om de Europese defensie daadwerkelijk te gaan steunen. 
President Truman had, zoals al is beschreven, op 17 maart 1948 in zijn Con
gresrede uitgesproken dat de vastbeslotenheid van de vrije landen van 
Europa om zichzelf te beschermen door Amerika zou worden beantwoord 
met eenzelfde vastbeslotenheid om de Europese landen te helpen bij de be
scherming van de regio, onder meer door de gewapende macht van de V.S. 
zelf - in Duitsland bijvoorbeeld (zie de concrete toezeggingen daartoe op de 
Zeslandenconferentie over Duitsland begin 1948, par. III 2.f) - op peil te hou
den. De lijn van de Truman-doctrine van 1947 werd consequent doorge
trokken. Sedert 22 maart 1948 werden niet-officiële besprekingen gevoerd
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tussen de V.S., Engeland en Canada over de opzet van een Noord-Atlanti- 
sche militaire alliantie. De aanvaarding van de Vandenberg-resolutie door 
de Amerikaanse senaat op 11 juni 1948 maakte het mogelijk de woorden 
van Truman in daden om te zetten en de V.S. te doen associëren met regio
nale veiligheidsakkoorden.

Op 6 juli 1948 werden in Washington de officiële onderhandelingen ge
opend tussen het State Department enerzijds en de ambassadeurs en gezant 
van Canada en de vijf Unie-landen anderzijds over deelneming aan en on
dersteuning van het West-Europees militair verbond door de V.S. en de 
constructie van een Noord-Atlantisch bondgenootschap ter verzekering van 
vrede en veiligheid in het kader van het Handvest van de Verenigde Na
ties. Kort daarop gingen Amerikaanse en Canadese militaire specialisten 
naar Londen om deel te nemen aan de besprekingen aldaar van het Mili
taire Comité van de Westerse Unie. Toch werd van Britse en Franse zijde 
gevreesd dat de Amerikaanse regering - ondanks de officiële flinke houding 
tegenover de veronderstelde Sovjet-dreiging (die Truman bij de verkiezin
gen van 1948 de voortzetting van zijn presidentschap zou opleveren) - aar
zelde daadwerkelijk een militaire overeenkomst met West-Europa af te 
sluiten. De op 24 juni 1948 uitgebroken Berlijncrisis heeft echter als kataly
sator gewerkt. In september 1948 kwamen de V.S., Canada en de vijf landen 
van de Westerse Unie in het eindrapport van de hiervoor genoemde be
sprekingen in Washington tot de conclusie dat alleen een gemeenschappe
lijke verdediging Sovjet-agressie zou kunnen afweren. Voortbouwend op 
deze conclusie kon op 4 april 1949 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO) ten doop gehouden, waartoe de Westerse Unie de noodzakelijke 
eerste stap ten bewijze van Europese saamhorigheid ter overtuiging van het 
Amerikaanse Congres vormde. Anders dan de Westerse Unie kent de 
NAVO geen automatische bijstandsclausule, maar de bepaling dat bij een 
aanval van buitenaf zodanige hulp dient te worden verleend als noodzake
lijk wordt geacht. Naast de oorspronkelijke vijf Unie-landen, de V.S. en Ca
nada werden in deze nieuwe militaire alliantie op hun verzoek en op poli
tieke en militaire gronden ook Italië, Portugal (Azoren), Denemarken 
(Groenland), Ijsland en Noorwegen opgenomen. Eind 1950 werd de militai
re organisatie van de Unie -vooral de gezamenlijke staf betreffend - aan de 
NAVO overgedragen.92 Voor de Westerse Unie bleef de civiele taak in de 
samenwerking - waaronder ook moet worden begrepen de civiele defensie - 
over. Na het mislukken van een Europese Defensie Gemeenschap als mid
del om de West-Duitse herbewapening in een Europees kader te passen, is 
de Westerse Unie de brug voor West-Duitsland geworden naar de toetreding 
tot de NAVO: het Verdrag van Brussel werd met het oog op de toelating tot 
het Verdrag van Italië en West-Duitsland - dat tevens onder zekere voor
waarden en garanties werd opgenomen in de NAVO - herzien op de confe
rentie van Londen in september 1954, waarvan de protocols op 23 oktober 
1954 in Parijs werden getekend. Sedert het van kracht worden van dit nieu
we verdrag (1955) spreekt men officieel van West-Europese Unie. De stap- 
voor-stap politiek, van Westerse Unie naar Atlantische samenwerking, is
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ook in het Nederlandse buitenlandse beleid gevolgd. Derhalve heeft de be
slissing van de regering in 1948, ondersteund door bijna het gehele parle
ment, om in het Verdrag van Brussel en de daarmee in het leven geroepen 
Westerse Unie Nederland partner te doen zijn verstrekkende gevolgen ge
had en de buitenlandse politiek voor de volgende decennia bepaald.93

h . Ver der reikende idealen: het Haags Europees Congres van 1948
De groeiende economische samenwerking van de 16 Europese landen, die 

meededen aan het Marshall-plan en de permanente Organisatie voor Euro
pese Economische Samenwerking (Verdrag van Parijs) hadden opgericht, en 
de totstandkoming van de alliantie van vijf Europese landen bij het Verdrag 
van Brussel hebben het nodige optimisme bij de voorstanders van een nau
were Europese samenwerking ontketend. Scheen het uur niet geslagen te 
zijn om het nieuwe Europa, zij het supranationaal of intergouvernemen
teel, op basis van de wil tot samenwerking op zoveel gebieden te gaan bou
wen? Niet voor niets dat in de volksvertegenwoordigingen van de vijf lan
den van de West-Europese Unie naar aanleiding van de totstandkoming 
van het Verdrag van Brussel gesproken werd over de vorming van dat 
nieuwe Europa en in sommige parlementen de gedachte werd geopperd een 
Europees Parlement in het leven te roepen, teneinde te kunnen komen tot 
een Europese Constitutie.

Met nogal grote verwachtingen werd daarom in kringen van de "Euro
peanen" het Haags Europees Congres tegemoet gezien, dat van 7 tot en met 
10 mei 1948 in de Ridderzaal werd gehouden ter bespreking van de politieke, 
economische en culturele aspecten van het vraagstuk van de Europese een
heid. Het congres was georganiseerd door de uiterst actieve Nederlandse 
Beweging van Europese Federalisten en had de medewerking van de Ne
derlandse regering weten te verkrijgen. Uit die medewerking - die dan ook 
door minister van Boetzelaer in de debatten over het Europees federalisme 
ter gelegenheid van de goedkeuring van het Verdrag van Brussel werd uit
gespeeld - kon worden afgeleid dat de regering rekening wilde houden met 
de groeiende wens naar Europese samenwerking ter uitvoering van de mo- 
ties-Van der Goes-Serrarens. Aan het congres in Den Haag namen vrijwel 
alle grote Europese federalistische en unionistische bewegingen deel, waar
onder ook de Europese Parlementaire Unie. Erevoorzitter was Winston 
Churchill, het Eerste Kamerlid Kerstens (KVP) was voorzitter. Er waren on
geveer 750 gedelegeerden uit geheel Europa, ook uit Duitsland, aanwezig. 
Dr. Konrad Adenauer - toen voorzitter van de Christlich-Demokratische 
Union in de Britse zöne - voerde de delegatie uit de westelijke zönes uit 
Duitsland aan. De toelating door de Nederlandse regering - een kabinetsbe
slissing van 3 mei 1948 (pt.2,d) - door verstrekking van visa aan deze Duitse 
delegatie en de uitnodiging van deze delegatie voor de door de regering 
aangeboden slotreceptie vormden een opmerkelijke stap in de relatie tussen 
Nederland en Duitsland en gaven blijk van het realisme waarmee de Ne
derlandse regering voordeel zocht te behalen bij de verschillende gedach
ten wisselingen over Europese samenwerking (Parijs 1947 over de Marshall-
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hulp; koppeling toetreding tot Westerse Unie en Londense conferentie over 
Duitsland begin 1948) ten behoeve van het ene doel: het economisch herstel, 
dat grotendeels afhankelijk was van het volledig herstel van de Nederlands- 
Duitse relatie. Op deze conferentie waren Joegoslavië, Roemenië, Polen, 
Tsjechoslowakije, het Vaticaan en de V.S. door waarnemers vertegenwoor
digd, evenzo Spanje, zij het door bannelingen, onder wie de cultuurfilosoof 
Salvador de Madariaga. De gedelegeerden bestonden uit onder meer minis
ters, oud-ministers, parlementariërs, personen uit de vakbeweging, geleer
den, kunstenaars, ondernemers, werknemers en geestelijken. Voor het klei
ne Nederland gold dit congres in Den Haag als een hoogtepunt in een sobere 
tijd, slechts overtroffen door de feesten ter gelegenheid van de troonswisse
ling in hetzelfde jaar. De openingsplechtigheid van dit Europees Congres 
werd bijgewoond door het prinselijk paar, het bijna voltallige kabinet en het 
in Den Haag geaccrediteerde corps diplomatique.

Slechts één schaduw viel over dit congres. Hoewel aanvankelijk het co
mité voor de socialistische Verenigde Staten van Europa had besloten mee 
te doen aan het Haags Europees Congres, besloten de socialistische partijen 
uit de Marshallhulp-]anden op hun vergadering in Selsdonpark (UK) in 
maart 1948 op instigatie van Labour dat de daar verzamelde socialistische 
partijen niet als zodanig aan het Haags congres zouden deelnemen. Labour 
had grote bezwaren tegen de wijze, waarop uitnodigingen voor het congres 
tot stand kwamen. Het congres had volgens Labour geen enkel representa
tief karakter. De socialistische partijen (14) uit de Marshallhulp-landen heb
ben zich bij de visie van Labour neer gelegd. Bij gevolg wezen deze socialis
ten de Europese eenheid, zoals gepropageerd door de conservatief Churchill, 
als "reactionair" af. Het ideaal van de werkelijke Europese eenheid kon 
slechts door socialisten worden gered. De vergaderde socialistische partijen 
stonden wel individuele leden van de aangesloten partijen toe aan het 
Europees Congres deel te nemen. Aldus waren er toch vele tientallen socia
listen op het Haags congres aanwezig. Alleen al uit Engeland waren veertig 
Labour-MP’s afkomstig, die daarmee de leiding van hun partij hadden ge
tart. De actie van Labour, welke alleen gericht was tegen Churchill en diens 
United Europe Movement, was moeilijk te verenigen met de "All-parties"- 
motie uit het Lagerhuis over de opbouw van een Verenigd Europa en de 
daarbij gemaakte afspraak dat het streven naar dat Europa niet stuk mocht 
lopen op partijpolitiek (vgl.Van der Goes' betoog ten gunste van de motie 
van KVP-PvdA over de Europese eenwording). Gelukkig kon Kerstens in 
zijn openingsrede verklaren dat vertegenwoordigers van alle politieke 
schakeringen - met uitzondering van de communisten en kleine groeperin
gen als de Nederlandse SGP - op het congres aanwezig waren. Die vertegen
woordigers waren de echte "Europeanen" binnen die politieke partijen.

Na redevoeringen van Kerstens, Churchill en Brugmans werkte het con
gres in sectievergaderingen, namelijk een voor politieke zaken, een voor 
sociaal-economische zaken en een voor culturele zaken, onder voorzitter
schap van respectievelijk de Fransman Ramadier, de Belg Van Zeeland en 
de Spaanse banneling De Madariaga, aan de opstelling van drie rapporten.
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HET EVROPA-CONGRES

£ S N  nieuwe lente en een «tieuw geluid: 
Ik w Ü d a t  dit Hed k link t ale ‘t  gefUUt, 

Dat ik  vaak hoorde voor een zomernacht, 
In een oudetadje, lansf* de teatergracht - 
In h u it va *  ’t  denker, maar de rtiile 

t t r m t

Vergaarde eehemer, aan Óe lucht Honk 
laat

Nog licht, er vi«J een gouden blanke 
tc h fa

Over 4* geveie in v^n  «oMtfeoafh.

Dan blita éen jongen als een orgelpijp, 
De klanken schudden iti de lucht zo rijp 
Alti jonge kersen ...^ .

HERMAN GORTER: Mei

Uit: Het Parool 10 mei 1948
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Het politieke rapport en de daarmee samenhangende resoluties zouden 
het kernstuk gaan vormen van dit congres. Hoofdvraag bleef immers de 
kwestie: hoe ver moest die Europese samenwerking gaan. Vervolgens: zou 
er een Europese Raad of Parlement moeten komen? In het politieke rapport 
werd gewezen op de noodzaak om de door de oorlog veroorzaakte proble
men gezamenlijk op te lossen. Wat door de 16 landen, die betrokken waren 
bij de samenwerking in het kader van de Marshall-hulp, op economisch ge
bied werd bereikt, moest worden doorgetrokken op politiek terrein, op basis 
van gemeenschappelijke noties met betrekking tot de menselijke waardig
heid en democratie. Aan deze gemeenschap moest Duitsland mee kunnen 
doen; voor deze gemeenschap was de samenwerking met Engeland en het 
Britse Gemenebest noodzakelijk; in deze gemeenschap moesten de over
zeese gebieden betrokken blijven; van deze gemeenschap kon het Europa, 
dat buiten het Marshall-gebied viel, niet worden uitgesloten. De politieke 
sectie beval een Raad van Europese Regeringen aan, die zich zouden moe
ten vastleggen op een Handvest voor de Rechten van de Mens; dat Hand
vest diende bewaakt te worden door een daartoe uitgerust Europees Hof. Een 
Europese Raadgevende Vergadering zou er zorg voor moeten dragen dat de 
Europese gedachte bij parlementen en bevolkingen wortel zou schieten door 
gezamenlijk een Europese visie op bepaalde problemen te formuleren. Op 
langere duur moest een Europese Unie of Federatie worden bereikt, met een 
gekozen Europees parlement, een gemeenschappelijke Europese defensie, 
een economische unie en een Europees paspoort. De resolutie die uit de de
batten over het politieke rapport rolde was aanzienlijk minder ambitieus, 
waarin zich de strijd op deze conferentie tussen de verschillende stromin
gen weerspiegelde. In de politieke resolutie werd gewezen op de plicht van 
de volken van Europa om een politieke en economische eenheid te schep
pen, opdat veiligheid en sociale vooruitgang zouden zijn gewaarborgd. De 
tot stand gekomen samenwerkingsverbanden in Europa werden weliswaar 
toegejuicht, maar onvoldoende geacht om de Europese problemen op lange 
duur te kunnen oplossen. De tijd was daarom gekomen om een deel van de 
nationale souvereiniteit af te staan om de noodzakelijke eenheid op politiek 
en economisch gebied veilig te stellen. Het congres verlangde de bijeenroe- 
ping van een Europese Raadgevende Vergadering, gekozen door de parle
menten van de verschillende deelnemende landen, die zou moeten bijdra
gen aan de Europese eenwording door advies uit te brengen over de nodige 
maatregelen om die eenwording daadwerkelijk te bereiken. Het was Paul 
Reynaud (Frankrijk) niet gelukt een meerderheid van de deelnemers te 
winnen voor zijn voorstel om in 1948 op basis van algemeen kiesrecht (een 
parlementariër per 1 miljoen inwoners) een Europa-vergadering bijeen te 
roepen. Evenmin waren de echte federalisten er in geslaagd hun denkbeeld 
over een Europa-vergadering met de bevoegdheid een constitutie voor het 
Verenigd Europa vast te stellen te doen zegevieren. De politieke resolutie 
legde verder vast dat het nieuwe Europa zou open staan voor alle democra
tische Europese naties, die zich wilden vastleggen op bepaalde fundamentele 
mensenrechten. Een Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarvoor
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de Europese Raadgevende Vergadering een plan zou moeten maken, diende 
de nakoming van deze mensenrechten te garanderen. Het Verenigd Europa 
werd de enige definitieve oplossing genoemd voor de economische en poli
tieke problemen inzake Duitsland. Dit Europa moest bijdragen aan de onaf
hankelijkheid van de betrokken volken, de economische en sociale ont
plooiing van elk individu in het gebied bevorderen en de banden met ande
re landen en overzeese gebieden doen bewaren. Aldus zou het Verenigd 
Europa een belangrijke stap kunnen zijn naar de verwezenlijking van de 
eenheid in de wereld.

In de sociaal-economische resolutie werd de economische eenwording 
bepleit om het herstel van Europa te bereiken, waarbij een beroep werd ge
daan op de arbeiders om met werkgevers en diegenen, die bij de economi
sche samenwerking in Europa waren betrokken, samen te werken. Concreet 
werd in de resolutie gevraagd zo snel mogelijk multilateraal betalingsver
keer, een tolunie, gezamenlijke planning voor landbouw, industrie, kolen- 
exploitatie en verkeersverbindingen te bereiken. Een deel van deze wensen 
is gerealiseerd in de doelverbanden, zoals binnen een decennium zouden 
worden bereikt: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951), de 
Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) (1957), waar Engeland - toch kampioen van een 
beperkte Europese samenwerking via doelverbanden - tot 1973 buiten zou 
blijven. Nederland behoorde tot de oorspronkelijke zes (Beneluxlanden, 
Frankrijk, Italië, BRD) leden van deze gemeenschappen (EGKS-verdrag 
goedgekeurd bij de wet van 21 februari 1952, Stbl.83; EEG-verdrag bij de wet 
van 5 december 1957, Stbl.493; Euratom-verdrag bij de wet van 5 december 
1957, Stbl.494). In dit verband zij verder gewezen op de Europese Monetaire 
Overeenkomst van 1958 en het Europees Sociaal Handvest van 1961.

De derde resolutie, met betrekking tot culturele vraagstukken, drong al
lereerst aan op de stichting van een Europees Cultureel Centrum, dat de 
Europese gedachte en samenwerking zou bestuderen en propageren. In ver
volg op de aanbevelingen van het Cultureel Congres van de Europese Be
weging te Lausanne (10-12 december 1949) werd de uitbouw van het be
staande Europese studiecentrum te Genève tot een Europes Cultureel Cen
trum (1950) onder Denis de Rougemont (Zwit.) ter hand genomen, in belang 
echter overvleugeld door de in 1954 vanuit het Centrum te Genève opge
richte Fondation Européenne de la Culture (sedert 1957 in Amsterdam ge
vestigd), terwijl daarnaast een postdoctoraal Europa-college in Brugge in 
september 1949 tot stand kwam (jarenlang onder de bezielende leiding van 
Hendrik Brugmans). Deze derde resolutie vroeg verder om een vrije uit
wisseling tussen de landen van literatuur, denkbeelden en kunst, garanties 
voor de onafhankelijkheid van de universiteiten, coördinatie van het on
derzoek naar de positie van de Europese mens in de 20e eeuw (opvoedkun
de, psychologie, recht, filosofie), garanties voor de vrije nieuwsgaring voor 
de burgers van de betrokken landen en voor een onafhankelijke recht
spraak. Met name in het onderwijs zou de Europese gedachte gepropageerd 
moeten worden; de geschiedenisboekjes zouden met het oog hierop onder

441



II. Buitenlandse Zaken

de loupe moeten worden genomen. Deze derde resolutie besloot met de 
stelling dat een Europese federatie het bestaan van een supranationaal hof 
impliceerde, waarop individuen en gemeenschappen een beroep konden 
doen ter verzekering van de rechten van de mens. Dank zij een aanbeveling 
van de nog nader te noemen Raad van Europa uit september 1949 kwam 
een Conventie voor de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden op 4 november 1950 tot stand, welke in 1953 van 
kracht werd en door Nederland werd aanvaard bij de wet van 29 juli 1954 
(Stbl.335). Kort daarna werd een Europese Commissie voor de rechten van 
de Mens in het leven geroepen om klachten van staten en individuen te be
handelen. Een Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwam in 1959 
tot stand.

Op de slotzitting lazen Denis de Rougemont en Kerstens in het Frans en 
Engels een slotacte voor, waarin werd gesteld dat de aanwezigen op het con
gres een Verenigd Europa wensten, op welks gebied de vrije beweging van 
mensen, ideeën en goederen was verzekerd, alsook een Handvest voor de 
rechten van de mens (zie hiervoor), een Hof van Justitie met toereikende 
sancties voor de in het Handvest vervatte rechten (zie hiervoor) en een 
Europese (Raadgevende) Vergadering (zie hierna). Een internationaal co
mité voor de Eenheid van Europa werd door het congres in Den Haag belast 
met de taak concrete voorstellen voor een Europese Vergadering te doen.94

Het beperkte succes: de Raad van Europa en de motie Van der Goes- 
Serrarens III

De wensen van het Haags Europees Congres zijn in uitvoering genomen, 
maar de totstandkoming van een Europese (Raadgevende) Vergadering is 
wat anders gegaan dan men oorspronkelijk in Den Haag had gedacht. Toen 
de organisatie die het Haags Europees Congres op touw had gezet zich had 
omgedoopt tot Europese Beweging (25 oktober 1948) als centrale van alle be
staande federalistische, unionistische, christen-democratische en socialisti
sche op het Verenigd Europa gerichte organisaties - met uitzondering van de 
Europese Parlementaire Unie (die pas in 1952 overging in een Parlementaire 
Raad van deze Beweging) - met een breed politiek scala van erevoorzitters, 
te weten de socialisten Blum (Frankrijk) en Spaak (België), de christen-de- 
mocraat De Gasperi (Italië) en de Engelse conservatief Churchill -, was het 
initiatief voor een Europese (Raadgevende) Vergadering inmiddels elders 
genomen, vóór de indiening op 8 augustus 1948 van een uitgewerkt plan 
voor een dergelijke Europese Vergadering door de intiatiefnemers van het 
Haags Congres bij de vijf lid-staten van het Pact van Brussel, en wel door de 
Consultatieve Raad van de Westerse Unie. Dat was een gevolg van het 
voorstel van Bidault op de eerder genoemde bijeenkomst van deze Raad in 
juli 1948 in Den Haag om de vijf landen zich op korte termijn te laten 
uitspreken over de opzet van een Europese Assemblée. Het ging Frankrijk 
in dit voorstel niet alleen om het verwerven van de leidende positie bij de 
Europese eenwording, maar vooral ook om te trachten Europa tussen de 
twee grootste mogendheden een eigen rol te laten spelen en voor het Duitse
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vraagstuk in de toekomst een Europese oplossing te kunnen aanbieden (vgl. 
de Franse problemen met de conclusies van de Zeslandenconferentie over 
Duitsland in Londen, waarvan het slotcommuniqué op 7 juni 1948 was ver
schenen, subpar. III.2.h in dit hoofdstuk). Met dit voorstel kon niet alleen 
worden tegemoet gekomen aan de wensen zoals die in de diverse vertegen
woordigende lichamen in de landen van de Westerse Unie leefden en in 
landen als Engeland, Frankrijk en Nederland in maart 1948 hadden geleid 
tot de nodige brede steun voor moties ten gunste van de bevordering van de 
Europese eenwording. Ook de wetenschap dat de Amerikaanse regering had 
laten horen elke vorm van samenwerking in Europa toe te juichen en te 
beschouwen als inlossing van de beloften van Europese kant om terwille 
van het goed functioneren van de Amerikaanse (Marshall-) hulp tot ver
dere samenwerking te komen kan bij het plan de Consultatieve Raad van de 
Westerse Unie zich in te zetten voor de uitvoering van enkele wensen van 
het Haags Europees Congres een overweging zijn geweest. Buiten de door de 
V.S. min of meer opgelegde Organisatie voor Europese Economische Sa
menwerking (O.E.E.S.) ter verdeling van de Marshall-hulp en economische 
coördinatie was er immers in Europa weinig samenwerking bereikt - bij
voorbeeld geen tolunie of andere zichtbare poging tot verbetering van het 
handelsverkeer -, zodat het zaak was toch iets op tafel te kunnen leggen. 
Daarmee zou ook de Europa-lobby in het Amerikaanse Congres onder aan
voering van senator Fulbright het bewijs van voortgang in de Europese 
eenwording kunnen worden geleverd. De invulling van de Haagse wensen 
hield men zo in eigen hand.

Bidault kreeg bijval van Spaak en meende te kunnen rekenen op steun 
van de kant van Nederland en Luxemburg, De Nederlandse regering was 
echter zeer terughoudend en zou pas haar steun verlenen aan het denkbeeld 
van een Europese Assemblée, toen duidelijk was geworden dat deze Assem- 
blée onder Engelse druk niet al te veel bevoegdheden zou hebben. De En
gelse regering, zoals Bevin op 15 september 1948 tegenover het Lagerhuis 
uiteenzette, stond een losse associatie van Europese landen en het Gemene
best voor zonder constitutie op basis van akkoorden op bepaalde gebieden 
(functionele samenwerking). Dat betekende dat Engeland bij voorbaat niet 
verder wilde gaan dan een raadgevende vergadering voor Europa. De Fran
sen daarentegen wilden een constructie, waardoor met deze raadgevende 
vergadering het fundament werd gelegd voor een echte Assemblée met ver
gaande bevoegdheden onder gelijktijdige inperking van de souvereine be
schikkingsmacht van de aangesloten landen. Tegen de achtergrond van deze 
verschillen van inzicht kon niet worden verwacht dat het besluit van de 
Consultatieve Raad van de Westerse Unie van 23 oktober 1948 om de rege
ringen zich te laten buigen over de vraag hoe het beste vorm kon worden 
gegeven aan de breder geworden behoefte tot aaneensluiting in Europa meer 
zou opleveren dan een machteloos Europees forum. Ten gevolge van dit 
besluit van de vijf landen werd een studiecomité opgezet dat de verschil
lende plannen voor een Europese Vergadering moest uitwerken, onder 
voorzitterschap van de Franse politicus Edouard Herriot (radicaal), voorzit-
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ter van de Assemblée Nationale. Voor Nederland nam aan dit comité een 
delegatie onder aanvoering van de socialist ir.J.W.Albarda, oud-minister en 
lid van de Raad van State, waarin de Kamerleden Bruins Slot (ARP) en 
Serrarens (KVP) - die al vrij snel senator Kersten (KVP) verving - zitting 
hadden, deel. Nadat van het rapport van dit comité was kennis genomen, 
besloot de Consultatieve Raad op haar vergadering in Londen eind januari
1949 tot de oprichting van de Raad van Europa naar een compromis, waar
voor de lijnen door de Europese Beweging bij memorandum van 23 no
vember 1948 aan het studiecomité van de Westerse Unie waren gesugge
reerd. Bij het ontwerpen van de grondslagen voor deze Europese organisatie 
door de Permanente Commissie van het Brusselse Verdrag werden ook 
vertegenwoordigers van andere daartoe uitgenodigde landen - te weten De
nemarken, Ierland, Italië, Noorwegen en Zweden - betrokken. Op 5 mei 1949 
werd in Londen namens tien landen het Statuut van de Raad van Europa 
ondertekend.

Het Statuut was de resultante van de Britse voorkeur voor intergouver
nementeel overleg boven supra-nationale structuren en voor een functio
nele benadering en het streven van de Europese continentale landen de 
kern van de politieke resolutie van het Haags Europees Congres, een Euro
pese Vergadering, te redden. Het gevonden compromis heeft de naamge
ving bepaald. Voor Engeland was het al een hele concessie om onder druk 
van de sterke Europese lobby op het continent en binnen het UK zelf deze 
Raad van Europa te aanvaarden. Federaal gezinde Europse continentale 
partners konden menen dat met de nieuwe organisatie toch de kiem werd 
gelegd voor een echte Europese federatie, waarmee de federalisten tevreden 
waren gesteld. Niet alle continentale landen waren op regeringsniveau af
kerig van de Britse zienswijze. De Nederlandse regering beschouwde een fe
derale structuur als een utopie, maar zag zich verplicht een land als Frank
rijk, dat sterk geporteerd was voor een Europees federaal orgaan, te ontzien, 
vooral vanwege het gewicht van dit land in de V.N. bij de behandeling van 
de Indonesische kwestie voor dit forum. De organen van deze Raad van 
Europa zouden zijn: het Comité van Ministers (van Buitenlandse Zaken), 
het intergouvernementele element, en een Raadgevende Vergadering, het 
federale element, die aanbevelingen - niet over defensieaangelegenheden, 
waarvoor de NAVO in 1949 ging functioneren - kon richten aan het Comité 
van Ministers dat over vrijwel alle belangrijke zaken eenstemmig diende te 
beslissen. Het werd aan de regeringen van de deelnemende landen overge
laten hoe de delegaties naar de Raadgevende Vergadering zouden worden 
benoemd. De Nederlandse regering stelde zich voor de aanwijzing van de 
delegatie (6 van de 87 zetels) te doen geschieden door het parlement in 
overleg met de regering. De zetel van de Raad van Europa werd, naar Brits 
voorstel, Straatsburg, gelegen op het grensvlak van Frankrijk en Duitsland, 
wier verzoening algemeen als voorwaarde voor een succesvol Verenigd 
Europa werd gezien.

De Nederlandse regering heeft haar instemming met deze vorm van 
Europese samenwerking blijkens de Memorie van Toelichting op het wets
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ontwerp ter goedkeuring van het Statuut van de Raad van Europa in ver
band gebracht met de Kameruitspraken van 23 april 1948 (motie Van der 
Goes-Serrarens II) betreffende het verlangen naar een blijvende aaneenslui
ting van staten en de opbouw van een rechtsgemeenschap van democrati
sche staten in federaal verband en met die van 8 februari 1949 (motie Van 
der Goes-Serrarens III), waarbij aangedrongen werd op aan de regeringen ge
subordineerde (Europese) doelverbanden én op een Europese Assemblée, in 
overleg met de parlementen samengesteld, waar de vrije meningsuiting en 
de vrije besluitvorming volledig tot haar recht zouden komen (met uitzon
dering van de CPN-fractie door de gehele Kamer aanvaard). Doordat van de 
kant van de KVP- en PvdA-fracties in de Tweede Kamer, die aan de wieg 
hadden gestaan van de genoemde moties, opmerkingen werden gemaakt 
over de geringe federalistische opzet van de Raad van Europa, verklaarde de 
regering onder verzwijging van de eigen scepsis in de hele opzet, dat andere 
landen veel minder ver wilden gaan op het gebied van de Europese federa
tie en dat dientengevolge op dat moment niet meer bereikt had kunnen 
worden. In zoverre was het Statuut voor de Raad van Europa geen volledige 
tegemoetkoming aan de Kameruitspraak van 23 april 1948. De regering 
sprak de hoop uit dat in de praktijk een ontwikkeling naar een echte Euro
pese federatie kon worden bereikt. Van der Goes van Naters en de andere 
"Europeanen" in de Tweede Kamer hebben de vorming van de Raad van 
Europa uiteindelijk als een belangrijk begin van de door hen voorgestane 
ontwikkelingen gezien, al bleef er het nodige te wensen over. Tenslotte 
zouden zich slechts de communisten, die in de Raad van Europa een middel 
zagen om de tegenstellingen in Europa aan te wakkeren en andere dan idea
listische bedoelingen te maskeren, en de SGP (Tweede Kamer) tegen de Raad 
van Europa uitspreken.95

Zoals al genoemd kon in de jaren '50 de Europese samenwerking op een 
aantal belangrijke gebieden worden bereikt, zoals op economisch gebied 
(EGKS, EEG) en in de bescherming van de rechten van de mens. Het is ech
ter niet gelukt tot een vorm van politieke samenwerking te komen, bij
voorbeeld op het gebied van de defensie (mislukking Europese Defensie Ge
meenschap). Een rechtstreeks gekozen Europees parlement zat er voorlopig 
niet in. Wél is uit de Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS het 
Europees Parlement, behorend bij de Europese instellingen (EGKS, EEG, 
Euratom), ontstaan (eerste zitting 19 maart 1958), dat in 1975 een beperkt be- 
grotingsrecht verwierf en in 1979 voor het eerst rechtstreeks werd gekozen. 
De Raad van Europa met haar Parlementaire Vergadering (zoals de Raadge
vende Vergadering sedert 1974 wordt genoemd) is door deze ontwikkelin
gen naar een Europese Gemeenschap met een heus Europees Parlement op 
de achtergrond gedrukt, al heeft de Raad van Europa een belangrijke rol bij 
de voorbereiding van Europese verdragen op gebieden als rechten van de 
mens en een sociaal handvest gehad. Aldus kan worden geconcludeerd dat 
aan de wensen van het Haags Congres van 1948 met de genoemde vormen 
van Europese samenwerking conform de slotacte goeddeels tegemoet is ge
komen. De vorm, waarin de Europese samenwerking gestalte heeft gekre-

445



II. Buitenlandse Zaken

gen, is echter achtergebleven bij de voorstelling die veel Europees bevloge
nen in 1948 - zoals de Kamerleden Van der Goes van Naters en Serrarens - 
van een toekomstige Europese aaneensluting hadden. Een échte Europese 
federatie of unie is een verre droom gebleven.

Aldus kan 1948 als een draaipunt worden gezien in de ontwikkelingsgang 
van Europa: een aantal landen in West-Europa hebben hun oriëntatie in de 
buitenlandse politiek verlegd in de richting van Europese samenwerking. 
Het bondgenootschap van vijf landen, waaronder Nederland, was overtui
gend genoeg voor de V.S. om mee te doen aan de verdediging van West- 
Europa. In 1949 zou de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie het logische 
vervolg zijn van het Verdrag van Brussel. Het jaar 1948 zou tevens het glo- 
riejaar voor de Europese Beweging betekenen (Haags Congres). Op basis van 
de economische (Marshall-hulp) en politieke (Verdrag van Brussel) banden, 
die in Europa gegroeid waren, leek het immers mogelijk het verdere ge
bouw van het Verenigd Europa op te richten, al kon men van mening ver
schillen over de vraag of dat Europa hetzij van onderop via steeds verder 
gaande samenwerking voor bepaalde doeleinden hetzij van bovenaf via een 
constitutie tot stand moest worden gebracht. In ieder geval bestond er bij 
vrijwel alle politici uit alle geledingen in de meeste West-Europese landen 
in 1948 het optimisme dat de Europese eenheid in een of andere vorm be
reikbaar was, waardoor twee belangrijke kwesties op lange termijn leken te 
worden opgelost: de plaats van West-Duitsland in Europa en de onderlinge 
economische Europese betrekkingen. Vooral voor een land als Nederland 
was het jaar 1948 van cruciale betekenis. De Europese oriëntatie vanaf het 
voorjaar van 1948 betekende voor dit land niet alleen het einde van de zo
geheten zelfstandigheidspolitiek, maar ook het begin van het einde van de 
fixatie een wereldrijk te moeten zijn bij de gratie van overzeese bezittingen. 
De keuze voor Europa maakte het Nederland gemakkelijker de hoop te 
koesteren dat de toekomstige welvaart kon worden verzekerd door een op 
Europese afzet gerichte industrialisatiepolitiek. Langzaamaan zou daardoor 
in Nederland de gedachte kunnen groeien dat het loslaten van Indonesië 
niet de economische neergang van het moederland zou behoeven te bete
kenen. De keuze voor Europa droeg daarom sterk bij aan de realisering van 
de liquidatie van het Nederlands overzees imperium in de Oost in 1949.
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construction de 1'Europe, Paris 1983, ch.I-IV; alsook: Max Jansen, Johan K. De Vree, The  
ordeal of unity. The politics of European integration since 1945, Bilthoven 1988 (2). Van groot 
belang is de door Raymond Poidevin verzorgde bundel: Histoire des débuts de la 
construction européenne mars 1948-mai 1950, waarvan de navolgende bijdragen in deze 
paragraaf zijn verwerkt: P.Melandri, Le röle de l'unification européenne dans la politique 
extérieure des Etats Unis 1948-1950 (pp.25-45); Klaus Schwabe, Der Marshall-plan und Europa 
(pp.47-69); J.Stengers, Paul-Henri Spaak et le traité de Bruxelles de 1948 (pp.119-142); Marie- 
Thérése Bitsch, Le röle de la France dans la naissance du Conseil de 1'Europe (pp.165-198); 
Maurice Vaisse, L'échec d 'une Europe franco-britannique ou comment le pacte de Bruxelles
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(pp.369-389); D.Dilks, Britain and Europe 1948-1950: the attitudes of the Prime Minister, the 
Foreign Secretary and the Cabinet (pp.391-418); Adrien Manning, Les Pays-Bas face a 1'Europe 
(pp.419-444). Van de laatstgenoemde auteur ook over de ontwikkelingen van de Europese 
idee in Nederland eerder: Adrian F.Manning, Die Niederlande und Europa von 1945 bis 
zum Beginn der fünfziger Jahre, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 29 (1981), pp.1-20. 
Voor de rol van België in de Europese eenwording: Michel Dumoulin, La Belgique et les 
débuts de la construction européenne: zónes d'ombres et de lumière, in: Michel Dumoulin 
(ed.), La Belgique et les débuts de la construction européenne, pp.9-38. Voor de houding van 
de V.S. tegenover Oost-Europa in de jaren '40, zoals in de inleidende alinea's genoemd: Geir 
Lundestad, The American Non-Policy towards Eastern Europe 1943-1947, Universalism in an 
Area not of essential Interest to the United States, Oslo 1978. Voor de vergelijking tussen het 
M arshall-initiatief en de Dawes-Young-plannen inzake de stabilisering van de Europese 
economie zij verwezen naar het artikel van Hans-Jürgen Schröder, Die amerikanische 
Deutschlandpolitik und das Problem der westeuropaischen Integration 1947/1948-1950, in: 
Poidevin, H istoire, pp.71-92 en de daar aangegeven literatuur. Voor de ideeën van Van 
Kleffens over een Atlantisch akkoord ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: Kersten, Van 
Kleffens' plan voor regionale veiligheidsorganisaties 1941-1943.

21 Lipgens, Anfange, pp.134-145; pp.258-263.

22 Brugmans, L'ldée, pp.125-126; Heinrich Siegler, Dokumentation der Europaischen Integra
tion 1946-1961, unter besonderer Beachtung des Verhaltnisses EW G-EFTA, Bonn u.a., 1961, 
pp.3-4. Ook: D.C.Watt, Churchill und der Kalte Krieg, in: Schweizer Monatshefte, 61(1981), 
nr.11, Sonderbeilage.

23 Smuts, TK 11 okt. 1946, pp.2-4. Jan Christiaan Smuts (1870-1950) was via zijn vader van 
Zeeuwse komaf. Aanvankelijk kampioen van de Boeren heeft hij later een pro-Britse koers 
gekozen, toen hij in verschillende functies - w.o. enkele malen als premier van zijn land - 
Zuid-Afrika diende. Evenals onder W.O.1 koos Zuid-Afrika ook bij het uitbreken van W.O.II 
de zijde van Engeland. Smuts werd opgenomen in het Britse oorlogskabinet, kreeg de rang 
van Brits veldmaarschalk en gold als een van de architecten van het Engelse oorlogsbeleid 
en belangrijkste raadgever van Churchill. Hij speelde een grote rol bij de oprichting van de 
Verenigde Naties. Bij zijn officiële bezoek aan Nederland in september 1946 kreeg hij een 
eredoctoraat in Leiden.

24 V.d.Goes, TK 13 nov.1946, p.1871; De Groot, idem, p.183; Beel, TK 14 nov.1946, p.216 I.

25 Memorie van Antwoord, Rijksbegroting 1947, hfdst.III, Buitenlandse Zaken, Algemeen  
karakter van het buitenlands beleid, HTK 1946-1947 Bijlagen A, p.15.

26 Ruygers, TK 4 dec. 1946, pp.653 11-654 I; Van der Goes, p.663 I; Serrarens, p. 656; Bierema, p. 
6 6 1 1; De Groot, TK 6 dec. 1947, p.687 I; min., idem, p. 690 I.

27 Algra, EK 19 mrt.1947, pp.531 11-532 I; min., EK 20 mrt.1947, p.554 II.

28 Blijkens het Verslag over het tweede gedeelte van de eerste Algemene vergadering van de 
Verenigde Naties, New York 23 October-15 December 1946, 's-Gravenhage 1947, was over het 
speciale vetorecht voor de permanente leden van de Veiligheidsraad het nodige te doen ge
weest en was op 13 december 1946 een resolutie in de Algemene Vergadering/V.N. aange
nomen met de aanbeveling alles te doen om het vetorecht niet het nemen van beslissingen 
te doen belemmeren. Van Kleffens had in zijn rede van 29 okt.1946 verklaard dat Nederland 
het veto in beginsel verwierp; Nederland was echter bereid om, zolang als onvermijdelijk 
was, in de bijzondere voorrechten van de Mogendheden te berusten "als ze niet onredelijk 
lijken". Het vetorecht diende dan gebruikt te worden in zaken van belang en uit klare 
noodzakelijkheid. Zie verder Lipgens, Anfange, p.258-263.
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29 Hiervoor is gebruik gemaakt van: Loth, Die Teilung der Welt 1941-1955, spec. hfdst. 5 en 6; 
Lipgens, Anfange, pp. 461-503; Yergin, Shattered Peace, spec. deel III.

30 Voorlopig Verslag d.d. 29 okt.1947 en Mem.v.Antwoord d.d. 13 nov.1947, hfdst.III, Rijks
begroting 1948, inleidende opmerkingen cn Verenigde Naties, HTK 1947-’48, Bijl.A.

31 TK 18 nov.1947, Ruygers, pp.357-358; Serrarens, p.359; Van der Goes, p.373 I.
32 Bruins Slot, a.v. p.363 I.

33 Schmal, a.v. p.365 I.

34 Bierema, TK 20 nov. 1947, p.429; De Groot, idem, pp.433-435.

35 Van Boetzelaer, TK 20 nov. 1947, p.438; p.443 I.

36 Idem, idem, p.444 I.

37 Lipgens, Anfange, pp.586-592.

38Upgens, Anfange, pp.438-444; pp.554-569. Gegevens over Nederlandse groep parlementa
riërs in Lipgens, Anfange, p.562 en de daar afgedrukte aantek.nr.211. De door Lipgens ver
melde Van Tets was geen lid van TK of EK. Ook: Richard Coudenhove-Kalergi, Eine Idee 
erobert Europa, M eine Lebenserinnerungen, Wien-München-Basel, 1958, 21.Kapitel. Het is 
niet onmogelijk dat de reis- en verblijfkosten van de Nederlandse delegatie naar het EPU- 
congres in Gstaad (Zw.) zijn betaald uit fondsen van Coudenhove-Kalergi, die zijn gevuld 
uit bijdragen van het - ook Nederlandse - bedrijfsleven in een aantal Europese landen, dat 
zeer geinteresseerd was in de Europese eenwording (vergroting markt). Gelet op de lage fi
nanciële tegemoetkomingen voor de Nederlandse Kamerleden en de geldende restricties in 
het deviezenverkeer moet de Nederlandse delegatie naar dit EPU-congres financieel zijn ge
holpen. Voor de Kamerleden was het uitstapje naar Gstaad daarom zeer aantrekkelijk.

39 Beel, TK 13 nov. 1947, p.289 I.

40 Mem.v.Antw., d.d.13 nov.1947, Rijksbegroting 1948, hfdst.III,Buitenlandse Zaken, afd. 
Europese samenwerking, HTK 1947-1948 Bijlagen A, p.13.

41 Ruygers, TK 18 nov.1947,p.357; Roolvink, p.371 I; Serrarens,pp.359-360; Schmal, p.365 II; 
De Groot, TK 20 nov. 1947, p.435 I. Voor de groeiende aandacht voor Europese samen
werking in het parlement ook: Jan Bron Dik en Sybren Singelsma, ARP, CHU, KVP, D '66, 
PvdA en V V D  en de Europese samenwerking en eenwording, 1945-1980, in: Nieuw Europa, 
1981, pp.17-31.

42 Voor de ECE: Michael Palmer, John Lambert, et al., European Unity. A Survey of the 
European Organisations, London 1968 (2), chapter two; Hugo J. Hahn, Albrecht Weber, Die 
OECD. Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, B aden-B ad en 
1976, pp. 29-31. De noodorganisaties betroffen: Emergency Economic Committee for Europe 
(ook niet-geallieerde landen konden lid worden; de USSR was geen lid); de European Coal 
Organisation (organisatie van kolen importerende landen); European Central Inland Trans
port Organisation (vooral van belang voor verdeling van spoorwegmateriaal en het op gang 
brengen van het verkeer in de bezette gebieden in Europa). Algemeen overzicht van alle 
internationale economische organisaties, zoals die in dit boek voorkomen (ECOSOC, ECE, 
IMF, IBRD, WHO, FAO, GATT, UNESCO, ILO): J.H. Richards, International Economic 
lnstitutions, London (etc.) 1970. Minister over uitbreiding "Duinkerken": TK 20 nov. 1947, 
pp. 438 II - 439 I; nadere belofte Van der Goes, idem, p. 446 II.

43 Min., TK 20 nov.1947, pp.443-444 I; replieken S.; Van der Goes, p.444; antw.min., p.446 II.

44 Voor de ontwikkelingen in de internationale politiek in het jaar 1947, speciaal in de Oost- 
West-relatie en met betrekking tot Oost-Europa en de communistische partijen in Europa:
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zie de literatuur zoals aangegeven bij aantekening 1, par.I.3, in dit hoofdstuk, waarvan voor 
deze schets vooral gebruik is gemaakt van de publicatie van Loth, Die Teilung der Wélt, van 
de door Martin MacCauley uitgegeven bundel, Communist Power in Europe 1944-1949, part 
two (Oost-Europa) en part three (West-Europa) en van Hoeker, Der Ostblock, Kap.III.3 en 6. 
Voor het initiatief van Amerikaans-Britse kant ter conferentie van de Grote Vier in Londen, 
eind 1947: Yergin, Shattered Peace, hfdst.XII, spec.p.333.

45 Yergin, p.334 (cit); rede Bevin: Siegler, Dokumentation, p.9; K H A  jan. 1948, p.7455 C; 
Bullock, Ernest Bevin, Foreign Secretary 1945-1951, pp.513-531; Baylis, Britain, the Brussels 
Pact and the Continental commitment, (Baylis toont aan dat Bevin begin mei 1947 onder 
druk van Spaak had besloten met Nederland en België te gaan onderhandelen over een alli
antie naar de lijnen van het Verdrag van Duinkerken, maar dat het initiatief van Marshall 
voor US-hulp en de daarop gevolgde Parijse conferentie dit plan naar de achtergrond hebben 
gedrukt). Voor de oproep van Bevin en de reacties in het Westen, alsmede opbouw van het 
Oost-blok, ook: par.II, VOrganisation de VOccident, par.III. Situation en Europe orientale, in: 
Chronique de Politique Etrangère, vol.I, nr.2, Bruxelles (mars) 1948.

46 Zie voor de achtergronden van de Nederlandse ommezwaai naar een Westerse Unie, 
Schaper, Van afzijdigheid naar bondgenootschappelijkheid, spec. p.333; voor Spaaks ideeën 
kort na de oorlog: Lipgens, Anfange, pp.253-258; ook KHA 7504 E en P.H.Spaak, Combats in- 
achevés. De Vindépendance a Valliance, Paris 1969, ch.26. Daarnaast de overzichten van Bel
gische en Nederlandse zijde over het na-oorlogse buitenlandse beleid: zie R.van Eenoo, Van 
neutraliteit naar Europese integratie, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 15, 
Haarlem 1982, pp.370-372 (voor de periode tot en met het voorjaar 1948) en A.E.Kersten, Ne
derland en de buitenlandse politiek na 1945, in: idem, idem, pp.382-388. Zie voor de Belgi
sche buitenlandse politiek vooral ook: Fernand van Langenhove, La Sécurité de la Belgique. 
Contribution a l'histoire de la période 1940-1950, Bruxelles 1971. Voor een samenhang van 
het beleid van de drie Beneluxlanden na 1945: Frans Govaerts, Belgium, Holland and 
Luxembourg, in: O.de Raeymaeker e.a., Small Powers in Alignment, Leuven 1974, part IV, 
spec.pp.313-316: Benelux and The Brussels Pact. Verder kon worden gebruik gemaakt van 
Cees W iebes, Bert Zeeman, "A star is bom". Militaire alliantievorming in de Atlantische re
gio 1945-1948, Amsterdam 1983 (Doct.scriptie uitgeg. door Subfac.APSW, Univ.Amsterdam, 
Mededelingen 31). Voor de beleidsoptie die op Buitenlandse Zaken eind 1947 in de richting 
van een West-Europese alliantie werd ontwikkeld: A.E.Kersten, In de ban van de bondge
noot, in: 1940-1945:0nverw erkt verleden? Lezingen van het symposium georganiseerd door 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985, Utrecht 1985, pp.99-126, spec. 
pp.110-111, betr. nota van jhr.mr.B.E.Quarles van Ufford, werkzaam op de directie Politieke 
Zaken.

47 Schaper, Van afzijdigheid naar bondgenootschappelijkheid, p.334; S.I.P.van Campen, The 
quest for security. Some aspects of Netherlands foreign policy 1945-1950, The Hague 1958, 
pp.59-61; KHA febr. 1948,p.7479 D.

48 Wiebes-Zeeman, "A star is bom", p.111; MR 9 febr.1948, pt.4.

49 Schaper, Van afzijdigheid naar bondgenootschappelijkheid, p.335; ook K H A  mrt. 1948, 
p.7523 D; min. in EK 24 febr.1948, p.183 I.
50 Min. in EK, 24 febr.1948, p.182 II.

5 1 Schaper, Van afzijdigheid naar bondgenootschappelijkheid, p.335 11-336 I; ook Melandri, 
Les Etats-Unis face a l'unificalion de 1'Europe 1945-1954, chap. V; Wiebes-Zeeman, "A star is 
bom ", p.109. Citaat Lovett: FRUS 1948 III, Washington 1974, p.22; Van Kleffens, idem, pp.43- 
44.
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52  Schaper, Van afzijdigheid naar bondgenootschappelijkheid, pp.335-336; m in.in 
Mem.v.Toel., Wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag van Brussel, HTK 1947-1948 
Bijlagen, nr. 774, stuknr.3, kolom I. Zie voor de Belgische diplomatie in deze tijd: Van 
Langenhove, La Sécurité de la Belgique, ch.15: Le Traité de Bruxelles de 1948. Voor de ont
wikkeling van de Beneluxvoorstellen in reactie op de Brits-Franse voorstellen, onder in
vloed van de gebeurtenissen in Oost-Europa, vooral: Wiebes-Zeeman, "A Star is bom", 
hfdst.7: Spaakistan. Voor de internationale context zie de opstellen in de bundel Western se- 
curity: The Formative Years. European and Atlantic Defence 1947-1953, Oslo 1985, verzorgd 
door Olav Riste, genoemd in aantekening 92. Voor het Verdrag van Rio de Janeiro: 
M.Margaret Bell, Recent developments in inter-American relations, in: Year Book of World 
Affairs, 1949, vol.III, pp.105-113.

Art.51 Handvest V.N.f'Niets in dit Handvest zal afbreuk doen aan het natuurlijke recht tot 
individuele of collectieve zelfverdediging, indien een gewapende aanval plaats heeft tegen 
een lid van de V.N., totdat de Veiligheidsraad de maatregelen heeft genomen, die nodig zijn 
voor het handhaven van internationale vrede en veiligheid. Maatregelen genomen door 
leden in de uitoefening van dit recht tot zelfverdediging moeten onmiddellijk ter kennis 
worden gebracht van de Veiligheidsraad en zullen in generlei opzicht het gezag en de ver
antwoordelijkheid van de Veiligheidsraad krachtens dit Handvest om te allentijde zodanig 
op te treden als hij noodzakelijk oordeelt om internationale vrede en veiligheid te handha
ven of te herstellen, aantasten".
Art. 52(hfdst.VIII, Regionale regelingen): "1. Niets in dit Handvest sluit het bestaan uit van 
regionale regelingen of organen ter behandeling van zodanige zaken betreffende de hand
having van internationale vrede en veiligheid als in aanmerking komen voor regionaal 
optreden, mits zodanige regelingen of organen en hun werkzaamheden in overeenstem
ming zijn met de Doeleinden en Beginselen van de Verenigde Naties. 2. De leden van de 
V.N., die zodanige regelingen treffen of zodanige organen oprichten, moeten alle pogingen 
in het werk stellen om te komen tot vreedzame beslechting van plaatselijke geschillen door 
middel van zodanige regionale regelingen of door zodanige regionale organen, alvorens 
deze geschillen aan de Veiligheidsraad voor te leggen. 3. De Veiligheidsraad moet de ont
wikkeling van vreedzame bweslechting voor plaatselijke geschillen door middel van zoda
nige regionale regelingen of door zodanige regionale organen, hetzij op initiatief van de be
trokken Staten, hetzij ingevolge verwijzing door de Veiligheidsraad aanmoedigen". 
(Art.52.4 liet onverlet de mogelijkheid van de Veiligheidsraad een onderzoek naar conflic
ten te doen, om vast te stellen of het geschil of internationale wrijving de handhaving van 
de internationale vrede en veiligheid in gevaar bracht; evenzo kon een lid van de V.N. een 
geschil of toestand van internationale wrijving onder de aandacht van de Veiligheidsraad of 
Algemene Vergadering brengen, resp. art.34 en 35 Handvest V.N.).

Voor de houding van de V.S. en Engeland inzake Tsjechoslowakije: zie Hans Renner, Tsje
choslowakije na 1945. Van Benes tot Jakes, Amsterdam 1988, p.25.

53 Zie Voorlopig Verslag van de commissie van rapporteurs, d.d.12 jan.1948,hfdst.III, Rijks
begroting 1948, Nederlands buitenlands beleid; Mem.v.Antw., d.d.13 febr.1948, idem,idem, 
citaat, p.6 I, HEK 1947-1948 Bijlagen A.

54 Kerstens, EK 19 febr.1948,pp.15711-158 I; Brongersma, pp.170 11-175.

55 Reijers a.v., p.161 I; Stikker, pp.168 11-170 I; Van Santen, pp.178-179.

56 MR 16 febr.1948, pt.4. Zie verder: aantek.8,bij par. I in dit hoofdstuk.

57 Min.,EK 24 febru. 1948, pp.182-183.
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58 A .v., pp.183 11-185 I; dupliek, p.191 I (min.). De CPN-fractie in de EK stemde vanwege de 
noodlottig geachte ontwikkelingen tegen de begroting van Buitenlandse Zaken, zie EK 24 
febr. 1948, p.191 II en de verklaring van Van Santen vooraf, op 19 febr. 1948, p.179 EK. In de 
TK was de CPN-fractie meegegaan met de begroting van hoofdstuk III van de Rijksbegroting 
voor 1948, zie TK 20 nov. 1947, p.447 I, als de begroting zonder hoofdelijke stemming wordt 
aangenomen.

59 MR 1 mrt.1948, pt.4.

60 MR 8 mrt.1948, pt.4; MR 15 mrt. 1948, pt.4. Ook MR 10 mei 1948, pt.4, waar men overweegt 
Scandinavische landen bij de Westerse Unie te betrekken. Verder zij verwezen naar de in 
aantekening nr.52 genoemde literatuur van Van Langenhove, Schaper en Wiebes-Zeeman.

61 Voor de Belgische oogmerken bij de Westerse Unie, voor de inschatting van de Sovjet- 
dreiging in de Unie-hoofdsteden en Spaaks betoog in de Kamer van Afgevaardigden: Rik 
Coolsaet, Buitenlandse Zaken, Leuven 1987, hfdst.13; ook: Cees W iebes, Bert Zeeman, 
Nederland, België en de sovjetdreiging (1942-1948), in: Internationale Spectator 41 (1987),

62 Bijlage II van de Memorie van Toelichting, behorende bij het wetsontwerp tot goedkeu
ring van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Ko
ninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel, op 17 maart 1948, inge
diend op 2 april 1948, Bijlagen HTK 1947-1948 nr.774, stuknr.5.

63 Voor de achtergrond van het artikel 51 van de V.N. (zie aantek.nr.52) en de toepassing 
daarvan na de oorlog, onder meer bij de Verdragen van Rio de Janeiro en Brussel: zie Leland 
M.Goodrich, Edvard Hambro, Charter of the United Nations. Commentary and Documents 
(sed.ed.), London 1949, pp.297-308; Hans Kelsen, The Law of the United Nations.A Critical 
Analysis of its Fundamental Problems, London 1951, pp.913-926. De tekst van het Verdrag 
van Brussel: Bijlage I, Mem.v.Toel., Wetsontwerp Goedkeuring verdrag van Brussel, Bijla
gen HTK 1947-1948 nr.774, stuknr.4. Het oorspronkelijke Verdrag was uitsluitend in de 
Franse en Engelse taal opgesteld. Van verschillende zijden is in de Tweede en Eerste Kamer 
bij de goedkeuringsprocedure geklaagd over de achterstelling van de Nederlandse taal. Bui
tenlandse Zaken had een Nederlandse versie aan de stukken toegevoegd, maar dit nam de 
klacht niet weg dat de minister van Buitenlandse Zaken de achterstelling van de Neder
landse taal bij de ondertekening in Brussel had geaccepteerd. Voor het Verdrag van Brussel 
ook: Hoofdstuk II - West-Europese en Noord-Atlantische samenwerking, in: Jaarboek van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1949/1950, 's-Gravenhage 1950, pp.9-18. Het organisa
tieschema van het Verdrag van Brussel is in dezelfde uitgave van Buitenlandse Zaken te 
vinden onder bijlage nr.30.B.

64 Regeringsverklaring Beel, 17 maart 1948, TK p,1556.

65 Yergin, Shattered Peace, pp.353-357; Truman, Memoirs, vol.II, 1946-1952, Years of Trial and 
Hope, pp.278-279; KHA maart 1948, p.7525 A.

66 Interpellatie Van der Goes, TK 18 maart 1948, pp.1558-1561; antw.min., pp.1561 II- 1564.

67 Voor de All-parties-motion: KHA maart 1948, p.7522 H; motie: TK 18 mrt.1948, p.1565 II; 
splitsing, idem, 19 mrt.1948, pp.1593-1594. Van der Goes verwijst naar Engels voorbeeld: TK 
18 mrt.1948, p.1561 I. De motie-Van der Goes-Serrarens was ondertekend door de Kamerle
den Van der Goes, Serrarens, Ruygers, Sassen, mevr.Tendeloo en Romme. Over de moties 
Van der Goes-Serrarens, zie ook: M.van der Goes van Naters. Met en tegen de tijd. Herinne
ringen, Amsterdam 1980, p.137.

68 Van der Goes, TK 18 mrt. 1948, p.1565 I; Serrarens, pp. 1565 11-1568 I; Sassen TK 19 mrt.1948, 
pp.1576-1579 I; Kortenhorst, pp. 1585-1588 I; Goedhart, pp.1582 II- 1585 I.
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69 Vonk, TK 18 mrt. 1948, pp.1569 II -1571 I; Bruins Slot, pp. 1571-1572; Schmal, pp.1568-1569; 
Van der Goes wees op artikelen van Lunshof in Het Dagblad (CHU-orgaan), zie p.1593.

70 Wagenaar, TK 19 mrt. 1948, pp.1573 11-1576 I; Hoogcarspel, pp.1579-1582. Voor de zuiverin
gen in CPN-kring: zie A.A. de Jonge, Het communisme in Nederland, Den Haag 1972, pp.94- 
95 en p. 108.

71 Min., TK 19 mrt.1948, p.1594 I; stemming deel I motie-Van der G.-S., p.1594 II in fine.

72 Indiening motie: TK 18 mrt.1948, p.1561 II; Wagenaar, p.1575 I; Bruins Slot, pp.1589 11-1590 
I; Wagenaar, p.1590; Kortenhorst, p.1591 11-1592; stemming, p.1594 II.

73 De Maasbode, 18 mrt.1948, p.1: Een goede dag van de vrede; De Tijd 18 mrt.1948, p.1, 
red.ctr.; Het Vrije Volk, 19 mrt.1948, p.1, Red.Ctr.; Het Parool, 17 mrt.1948, p.2, Van dag tot 
dag; NRC, 3 mrt.1948, p.1; Bekwame spoed; idem, 8 mrt. 1948, p.1: Charter en Westelijk Pact; 
idem, 18 mrt.1948, p.1: Op nieuwe wegen;Trouw, 18 mrt.1948, p.1: Red.Ctr.; idem, 20 mrt.1948, 
p.1, Licht en schaduw; De Waarheid, 18 mrt. 1948, p.1, Red.Ctr.; idem, 19 mrt.1948, p.1.
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In leid in g :

a. De kwestie Duitsland verdringt de interesse in Japan
De verhouding tot Duitsland heeft regering en parlement in de jaren 

1946-1948 veel bezig gehouden. Aan het ook door Nederlandse inspannin
gen verslagen Japan, dat met de bezetting van Nederlands-Indië zoveel lit
tekens had nagelaten in de verschillende bevolkingsgroepen in dit land en 
diepe sporen had getrokken in de politieke en sociaal-economische nalaten
schap van dit gebied, werd door regering en parlement in de periode-Beel 
bijna geen woord gewijd. Het probleem-Duitsland stelde alles in de scha
duw. Het leed ten gevolge van de Duitse bezetting werd breed uitgemeten in 
het parlement: daar moest schadevergoeding voor worden gezocht; het 
Duitse gevaar moest worden beteugeld. Het leed van de militaire en burger- 
geïn ter neer den in Nederlands-Indië en van de door ronseling en plunde
ring geteisterde overige bevolking aldaar gedurende de Japanse bezetting 
kwam niet aan de orde. De regering heeft geen reden gezien in nota's aan de 
geallieerden, die dan ook aan het parlement zouden zijn overgelegd, zich 
naar het voorbeeld van de Duitse en Oostenrijkse kwesties uit te spreken 
over de toekomst van Japan ter inperking van hernieuwde gevaren voor 
het Rijk overzee en over de schadevergoeding voor de gevolgen van de be
zetting van Nederlands-Indië.

Toch was in de periode-Beel Nederland betrokken bij de afwikkeling van 
de Japanse kwestie. Nederland was vertegenwoordigd op het Internationale 
Tribunaal tegen Japanse oorlogsmisdadigers te Tokio (1946-1948); in juli 1947 
werd Nederland, als een der leden van de Commissie voor het Verre Oosten 
door de regering van de V.S. benaderd om deel te nemen aan de opstelling 
van een vredesverdrag met Japan. Pas op 8 september 1951 zou te San Fran
cisco Nederland op voorwaarde van een schriftelijke toezegging van Japan 
tot betaling van smartegeld voor burger-geïnterneerden instemmen met een 
vredesverdrag dat tegen de achtergrond van het Koreaconflict tussen een 
aantal landen (niet de Sovjet-Unie en China) en Japan werd gesloten. Bij de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp ter goedkeuring van dit 
Verdrag bleek nogal wat ontevredenheid in het parlement over de beharti
ging van de Nederlandse belangen in dit Verdrag, onder meer over de 
toezegging tot vergoeding van de schade. Vanuit het parlement was echter 
tevoren weinig aandrang op de regering uitgeoefend de uiterste diligentie op 
dit punt te betrachten. De bittere nasmaak van de dekolonisatie van Neder- 
lands-Indië zal evenmin hebben bijgedragen tot grote ijver op dit gebied. 
Vergoeding voor de materiële schade in Indië zelf ten gevolge van de Ja
panse bezetting, geraamd op 25 miljard gulden, was nauwelijks mogelijk ge
bleken. Wel had de Supreme Commander for the Allied Powers in Japan 
een-derde van het industrieel potentieel van Japan voor vergoeding van de 
oorlogsschade aangewezen, waarvan Nederlands-Indië 5% toebedeeld kreeg 
(april 1947). Nog in 1948 kreeg Nederlands-Indië voor enige miljoenen gul-
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dens Japanse werktuigen toegewezen. Inzake de betaling van smartegeld 
heeft de minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) voet bij stuk gehouden. 
In vervolg op de op 8 september 1951 tussen deze minister en de Japanse 
minister-president gevoerde correspondentie over de (in het Verdrag niet 
voorziene) compensatie van het leed van de burger-geïnterneerden - de mi
litaire geïnterneerden kregen wel schadevergoeding (art. 16 Verdrag) - in sa
menhang met het vredesverdrag, kwam het Protocol van 13 maart 1956 van 
Tokio tot stand, waarmee 10 miljoen dollar door Japan voor dit doel ter be
schikking werd gesteld. Nederland had (medewerking aan) gratiëring van 
Japanse oorlogsmisdadigers afhankelijk gesteld van deze toekenning van 
smartegeld. Het beginsel van smartegeldbetaling zou ook later in de onder
handelingen met West-Duitsland over een Algemeen Verdrag een grote rol 
spelen. De oorlogstoestand tussen Nederland en Japan werd op 17 juni 1952 
officieel beëindigd. Al in 1948 was een eerste handelsovereenkomst tussen 
de Supreme Commander namens Japan en het Koninkrijk gesloten. In 1951 
werden over en weer vertegenwoordigingen gerealiseerd, die in 1952 tot 
ambassades konden worden verheven.1

b. De paragraaf over de verhouding tot Duitsland
Het Duitse probleem kwam voor Nederland onmiddellijk na de oriënta

tie van het gehele buitenlandse beleid op de tweede plaats in de aandacht 
van regering en parlement in de periode-Beel, wanneer het ging om de be
hartiging van de buitenlandse betrekkingen op allerlei gebied. De belangen 
die daarbij op het spel stonden waren groot. De grensafbakening tussen Ne
derland en Duitsland kwam het eerst in de betrokken periode aan de orde, 
omdat de mogendheden die het beheer over Duitsland voerden wilden 
overgaan tot het verzamelen van materiaal voor een vredesverdrag met 
Duitsland. In een dergelijk verdrag zouden de schadeclaims van de buur
landen van Duitsland in de vorm van annexaties en/of beheer van econo
mische hulpbronnen (kolenmijnen e.d.) allereerst aan bod komen, waarna 
de wensen van alle geallieerde bondgenoten in de strijd tegen Duitsland 
over de politieke en economische toekomst van Duitsland zouden worden 
verwerkt. Na anderhalf jaar voorbereiding heeft de Nederlandse regering in 
het najaar van 1946 met het oog op de conferentie van de Grote Vier over 
Duitsland een uitgebreid plan voor grenscorrecties en voor het beheer van 
kolen- en kalimijnen ingediend bij de vier Grote Mogendheden, nadat het 
parlement daarover in besloten zitting had gediscussieerd. De internationale 
politieke ontwikkelingen hebben er echter toe geleid dat dit plan moest 
worden teruggenomen in ruil voor het uitzicht op herstel van de economi
sche betrekkingen met een nieuw te vormen democratische West-Duitse 
staat.

Met die afruil op de conferentie van de drie westerse Grote Mogendheden 
en de drie Beneluxlanden over Duitsland in het voorjaar van 1948 in Lon
den werd tegemoet gekomen aan een aantal punten uit het memorandum 
van de Nederlandse regering over de oplossing van de Duitse kwestie van 
januari 1947. Kern van dit memorandum was zowel het verzekeren van be
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paalde waarborgen tegen het Duitse gevaar als het herstel van Duitsland in 
economisch opzicht als basis van het herstel van Europa. Vooral voor Ne
derland was de verbreking van de handelsbetrekkingen met Duitsland na de 
ondergang van het Derde Rijk rampzalig, zodat Nederland - samen met de 
Belgen en Luxemburgers - er veel aan gelegen was dat deel van Duitsland, 
dat in de West-Europese economie kon worden ingeschakeld, zo snel moge
lijk binnen zekere grenzen op eigen benen te zetten. Van de verschillende 
thema's die bij het Duitse vraagstuk voor Nederland een rol speelden, zoals 
de beveiliging tegen het Duitse gevaar, de grenscorrecties, de herstelbetalin
gen en de economische betrekkingen, was het laatstgenoemde thema dan 
ook het belangrijkste. Veel mogelijkheden had Nederland als klein land 
niet om de wensen inzake Duitsland bij de betrokken Grote Mogendheden 
tot gelding te brengen. Herhaald verzoek, zoals begin november 1946 met 
België en Luxemburg ingediend, om bij het Duitsland-overleg van de Grote 
Vier rechtstreeks betrokken te worden bleef zonder resultaat. Nederland 
werd, precies als alle andere kleine mogendheden die bij het Duitse vraag
stuk betrokken waren, slechts de gelegenheid geboden de schriftelijke ziens
wijze op het Duitse probleem (de memoranda van november 1946 en janu
ari 1947) mondeling tegenover vertegenwoordigers van de Grote Vier toe te 
lichten. Pas in 1948 is het Nederland, België en Luxemburg gelukt met de 
nodige druk aan één tafel te komen met de westerse Grote Drie om over het 
Duitse probleem te spreken. Aanvankelijk had de Nederlandse regering ge
hoopt dat de Duitse kwestie door de vier bezettende mogendheden zou 
worden afgehandeld en dat derhalve Duitsland niet uiteen zou vallen in 
een westelijk en een oostelijk deel. Een dergelijke breuk in het hart van 
Europa had voor Nederland grote nadelen. Toen de deling van Europa on
vermijdelijk was geworden heeft de Nederlandse regering - evenals Frank
rijk en de Benelux-partners om uiteenlopende redenen hebben gedaan - zich 
neergelegd bij de visie die Amerika en Engeland in het voorjaar van 1948 op 
de voorlopige oplossing van het Duitse vraagstuk hadden. Het Nederlands 
pakket van eisen van november 1946 (grenscorrecties en economische 
claims), toch al een zwakke kaart in Benelux-verband, en het memorandum 
over de Duitse kwestie van januari 1947 zijn op de Zeslandenconferentie 
van Londen van 1948 bij elkaar gevoegd en door de westerse mogendheden 
afgehandeld. De Zeslandenconferentie komt dan ook aan de orde in de 
subparagrafen die aan deze beide zaken zijn gewijd. Aangezien op de Zes
landenconferentie voor Nederland bovenal het uitzicht is geopend op een 
oplossing van de problemen voor de Nederlandse handel met Duitsland, 
die immers de achtergrond vormden van de meeste wensen inzake Duits
land, komt deze conferentie in de subparagraaf gewijd aan de kwestie-Duits
land en de Nederlandse economie eveneens ter sprake.

Tenslotte zal aan het einde van deze paragraaf over de verhouding tot 
Duitsland aandacht worden besteed aan de parlementaire verantwoording 
van het regeringsbeleid inzake de restitutie van geroofde goederen en de 
herstelbetalingen. Het gaat hier om onderwerpen die, zolang de schade niet 
op andere wijze leek te kunnen worden bestreden (uit grenscorrecties, be-
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heer van Duitse mijnbouwgebieden, herstel van het handelsverkeer), in de 
Kamers grote aandacht hebben getrokken. Het vele materiaal dat de regering 
de Tweede Kamer heeft aangeboden heeft er voor gezorgd dat de Kamer 
tenminste over deze aspecten van de Duitse kwestie goed was geïnformeerd.

1. Van annexatie tot grenscorrectie op zeer bescheiden schaal

Afgezien van de ontwikkelingen rondom de onderhandelingen in Ne- 
derlands-Indië heeft geen onderwerp de parlementaire gemoederen eind 
1946 zozeer bezig gehouden als de annexatiekwestie. Na een jaar wikken en 
wegen was de regering eindelijk tot een besluit gekomen. Alvorens het de
finitieve plan met eisen op territoriaal en economisch gebied aan de Grote 
Mogendheden aan te bieden werd een besloten zitting van het parlement 
aan de plannen van de regering gewijd. De hoopvolle stemming die hier
mee was gewekt ebde weg, toen duidelijk was geworden dat de internatio
nale ontwikkelingen - Oost-West-tegenstelling; Marshall-hulp en beoogd 
Duits herstel - nog maar weinig ruimte lieten voor de vergaande Neder
landse wensen. Het parlement, eenmaal betrokken in deze zaak, was wel 
nieuwsgierig naar de stappen van de Nederlandse regering om de eenmaal 
ingediende plannen kracht bij te zetten, maar de terughoudendheid van de 
regering wees op het verlopend getij. Toen begin 1948 belangrijke stappen 
werden gezet in de richting van een politieke en economische samenwer
king in Europa, waarbij Nederland partij was, en de drie Beneluxlanden 
mochten deelnemen aan het overleg van de westerse Grote Mogendheden 
over de Duitse kwestie, kon men vermoeden dat het Nederlands pakket van 
eisen ten aanzien van Duitsland niet ongeschonden zou blijven. In werke
lijkheid zijn deze eisen in het voorjaar 1948 praktisch opgegeven, maar het 
parlement kreeg dat pas te horen, na de verkiezingen voor de Tweede Ka
mer in 1948 en op een moment dat de aandacht volstrekt was geabsorbeerd 
door de aanstaande liquidatie van het imperium overzee (1949). De paar 
schamele territoriale wijzigingen, waarmede de westerse Grote Mogendhe
den uiteindelijk hebben ingestemd, werden nauwelijks de moeite waard ge
vonden. Maar zelfs die 70 km2 met 10.000 inwoners - het restant van het 
plan van 1750 km2 met 119.000 inwoners - zijn in 1963, in ruil voor een in 
verhouding tot de aangerichte schade en het veroorzaakte leed in de oor
logstijd futiele vergoeding, aan de Duitsers teruggegeven. Hoe is de Neder
landse "drang naar het Oosten", die ooit als een noodzakelijke compensatie 
voor de oorlogsschade en als middel ter oplossing van de economische nood 
(deviezenproblemen bij aanschaf van kolen en kunstmest) en de land
bouwvraagstukken (het kleine-boerenprobleem) werd gezien, gefnuikt?

a. Van annexatie naar grenscorrectie: de periode 1944-1946
Aanvankelijk was de Nederlandse regering in ballingschap in Londen in 

meerderheid geen voorstander van annexatie van Duits grondgebied als 
middel tot compensatie van oorlogsschade en beveiliging tegen het Duitse 
gevaar, zoals bepleit door ir.J.van den Broek, de minister van Financiën, in
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1943. Pas in 1944 werd de optie van annexatie regeringspolitiek, toen de mi
nister van Buitenlandse Zaken, mr. E.N. van Kleffens, zijn bezwaren tegen 
annexatie - hij was vooral bevreesd voor de rancunegevoelens van de 
Duitsers - naar aanleiding van berichten over mogelijke voornemens van 
de Duitsers Nederland gedeeltelijk te inunderen liet varen en publiekelijk 
(in "Foreign Affairs") annexatie als middel tot schadevergoeding bepleitte. 
Op 28 oktober 1944 liet de Nederlandse regering - aan de hand van een nota, 
opgesteld door Van Kleffens (bekend gemaakt najaar 1946), - weten dat, ook 
al was het Nederlandse volk afkerig van elke gewelddadige verovering van 
gebied, het herstel van het land door de verwoestingen zózeer bemoeilijkt 
was, dat de regering zich het recht voorbehield te eisen dat voorlopig of blij
vend "een daartoe geschikt gedeelte van aangrenzend Pruisisch grondge
bied" aan Nederland werd toegevoegd. Van Kleffens, die ook in het eerste 
na-oorlogse kabinet Schermerhorn-Drees de portefeuille van Buitenlandse 
Zaken enige tijd zou beheren, zou een voorstander blijven van annexatie. 
De socialisten in dit kabinet, onder aanvoering van Drees, wezen vanaf het 
begin annexatie af. De regeringsverklaring van 27 juli 1945 ging dan ook niet 
verder dan het annexatievraagstuk afhankelijk te maken van een openbare 
meningsvorming.

Uit de maatschappelijke discussie die hierop volgde en die een stroom re
acties en een ware pamflettenlawine op gang bracht - waarbij het Neder
landse Comité voor Gebiedsuitbreiding onder leiding van oud-minister Van 
den Broek een grote rol speelde - bleek dat vooral in katholieke kring en 
plaatselijk in de grensprovincies (voor het merendeel KVP-bolwerken) an
nexatie het meest werd toegejuicht. In socialistische kring was men in over
grote meerderheid tegen annexatie; in protestantse en liberale kring was 
men overwegend terughoudend. In de meningsvorming over dit onder
werp speelden de Tijdelijke en Voorlopige Staten-Generaal geen rol, omdat 
men deze kwestie liever overliet aan het eerste volwaardige parlement na 
de oorlog. Als trechter voor opinies over en belangen bij annexatie functio
neerde in de periode 1945-1946 de staatscommissie ter bestudering van het 
annexatievraagstuk, die op 25 augustus 1945 was geïnstalleerd. De leiding 
ervan had de regeringscommissaris in algemene dienst, tevens voorzitter 
van de socialistische partij (SDAP/PvdA), J.J.Vorrink. Deze commissie kreeg 
van de regering de vragen voorgelegd of annexatie moreel, juridisch, poli
tiek en sociaal-economisch verantwoord zou zijn, of annexatie verstandig, 
doelmatig en uitvoerbaar was en hoe groot de annexatie zou moeten zijn, 
waarbij tevens om een advies inzake de behandeling van de betrokken 
Duitsers werd gevraagd. De commissie had bij haar werk allereerst het aspect 
van de vergoeding van de oorlogsschade in het oog te houden en vervol
gens moest worden bezien of gebiedsannexatie een zeker sanctie-effect je
gens Duitsland kon hebben.

Omdat het kabinet Schermerhorn-Drees het bericht kreeg dat de Grote 
Vier op hun najaarsconferentie over Duitsland in 1945 het thema van de 
westgrens van Duitsland zouden behandelen, is de commissie-Vorrink 
gevraagd op korte termijn te rapporteren. Het tussenrapport van 24 septem-
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ber 1945, dat hiervan het gevolg was, liet weten dat een meerderheid van de 
commissie annexatie moreel, politiek en economisch verwerpelijk en 
schadelijk voor Nederland achtte. Slechts enkele leden van de commissie 
waren zozeer onder de indruk van het lot van het Nederlandse volk in de 
toekomst, dat zij ruime annexatie van Duits grondgebied eisten, met uitwij
zing van de daar woonachtige Duitsers. De meerderheid van de commissie 
achtte annexatie onuitvoerbaar, juist vanwege het probleem rond de betrok
ken Duitse bevolking. Opname van een grote groep Duitsers in Nederland 
werd bezwaarlijk genoemd; uitwijzing van de betrokken Duitsers achtte de 
meerderheid niet haalbaar en moreel verwerpelijk. Vandaar dat de meer
derheid van de commissie voorstelde te streven naar grenscorrecties (recht
trekken van de grens), waarbij de Duitse bewoners als verwante grensbevol
king zouden kunnen worden ingelijfd, en naar het tijdelijk beheer van een 
aantal belangrijke economische objecten (mijnen, industrieën, bossen) op 
Duits grondgebied buiten de grenscorrectiegebieden. Dit tussenrapport van 
de commissie-Vorrink was koren op de molen van de tegenstanders van 
annexatie in dit kabinet - onder wie de socialisten Drees en Vos - en remde 
Van Kleffens. Een meerderheid in het kabinet ging met de conclusie van de 
staatscommissie akkoord en vroeg de commissie concrete voorstellen tot 
grenscorrecties en economische claims te doen. De commissie-Vorrink 
hoorde vervolgens de talloze annexatiecomité's in de oostelijke provincies 
en grensgemeenten, alsook werkgroepen van de ministeries van Verkeer- 
en-Waterstaat, Landbouw en Financiën (Douane). De commissie had de tijd, 
want de Grote Vier hadden het thema van de grenzen van Duitsland niet op 
hun agenda gebracht. De algemene verwachting was dat pas in het najaar 
1946 de Grote Vier dit thema alsnog zouden aansnijden.

In mei 1946 bracht de commissie-Vorrink het definitieve rapport uit. 
Aansluitend bij het standpunt van september 1945 - al erkende de commis
sie wel dat Nederland recht had op annexatie, als bijdrage tot herstel van de 
schade en vergroting van de veiligheid van het land - wees de commissie in 
meerderheid annexatie af. Hoewel de commissie geen eensgezindheid had 
weten te bereiken over mogelijke tracé's voor grenscorrecties, wist zij een 
ding wél: de wensen van de verschillende provinciale grenscorrectiecomi- 
té's gingen duidelijk veel te ver vanwege het te grote aantal betrokken Duit
sers (800.000). De commissie heeft dan ook gemeend de voorstellen om de 
Duitse stad Emden met omgeving en het gebied ten westen van de lijn Bo- 
cholt-Wesel-Geldern in te lijven open te moeten laten. Wél stelde de com
missie voor om het eiland Borkum te annexeren, terwille van de inpolde
ring van de Dollard de grens in het Eems-Dollard-gebied - waarover tussen 
Nederland en Duitsland sedert de vorige eeuw onenigheid bestond - tot aan 
de Duitse kust te verleggen en verder slechts grenscorrecties na te streven 
die het grensverloop zouden rechttrekken en verkorten, de verkeerssituatie 
zouden verbeteren, waterstaatkundig interessant waren en sociaal-econo
mische eenheden zouden scheppen in bepaalde industriegebieden zoals in 
Twente (textiel: inlijving Gronau) en Zuid-Limburg (mijnbouw) en rondom 
Arnhem en Nijmegen (resp. Emmerik en Kleef)- Omdat de commissie zeer
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verdeeld was over het precieze verloop van de na te streven grenscorrecties, 
legde zij aan de regering een lijst van tracé’s voor, die door belangrijke min
derheden in de commissie werden gesteund.

Eenzelfde verdeeldheid bestond over de vraag of economische claims 
moesten worden ingediend. Onder beheerstelling van een ruim Duits ge
bied, onder een "controleur-generaal", ter vergroting van de kolenbasis van 
het land en als afzetgebied van Nederlandse producten, naast beperkte 
grenscorrecties, werd door een meerderheid van de commissie verworpen, 
omdat dit als verkapte annexatie door de Duitsers fel zou worden bestreden. 
In samenhang met flinke grenscorrecties vond de commissie in meerder
heid onder beheerstelling van economische objecten op Duits grondgebied 
acceptabel. Nederland zou dan deel moeten nemen aan de militaire bezet
ting in Duitsland en wel in de gebieden met voorgenomen Nederlandse 
concessies. Aangezien België inmiddels deelnam aan de bezetting en binnen 
de Engelse zöne de strook Aken-Keulen controleerde, drong de commissie 
aan op haast, teneinde te voorkomen dat België het verkeer op een deel van 
Duitsland via Antwerpen kon leiden. De meerderheid achtte economische 
concessies voor Nederland van groot belang, juist ook door de mogelijkheid 
Duitsland door de smallere grondstoffenbasis ten gevolge van deze econo
mische controle in het oorlogspotentieel aan te tasten. Een minderheid in de 
commissie meende dat dit plan voor economische concessies de kans om 
Duitsland zonder wrok te doen herrijzen - volgens deze minderheid een 
noodzaak voor Europa - zou vernietigen.2

Het rapport-Vorrink is niet voor publicatie vrij gegeven, omdat de rege
ring van mening was dat de onenigheid die in het rapport tot uiting was ge
komen bij publicatie schade zou kunnen berokkenen aan de internationale 
kansen voor een Nederlands plan tot grenscorrecties.3 Het rapport is wel de 
basis geweest voor de vaststelling van het regeringsbeleid. Op de valreep 
heeft het kabinet Schermerhorn-Drees in de vergaderingen van 27 mei en 17 
juni 1946 een keuze uit de voorstellen gemaakt en de tracé's van de grens
correcties vastgesteld. De reden voor deze plotselinge haast was de nieuws
gierigheid van de Britten, die Noord-West Duitsland tot voorbij Keulen be
heerden, naar de vermoedelijke omvang van de Nederlandse plannen tot 
wijziging van de grens tussen Nederland en de Britse zöne. En marge van 
het op 10 april 1946 in Londen gevoerde overleg tussen een Nederlandse 
ministersploeg onder aanvoering van premier Schermerhorn en leden van 
het Britse kabinet over de Indonesische kwestie was namelijk ook het Ne
derlandse pakket aan grieven en wensen inzake het Duitse vraagstuk aan de 
orde gekomen. Dit overleg heeft weinig uitzicht geboden op een oplossing 
van de door Nederland gewenste betrokkenheid bij het overleg van de 
Grote Mogendheden over Duitsland en het herstel van het Nederlands- 
Duitse goederen- en dienstenverkeer, maar wel lieten de Britten grote inte
resse blijken in de resultaten van het in Nederland gevoerde overleg over 
de annexatie van Duits grondgebied. Het was de Britten niet ontgaan dat in 
de discussies in Nederland de annexatie-eis op de achtergrond was geraakt 
en had plaats gemaakt voor de wens naar beperkte inlijving van Duits ge-
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bied, zodat de Britten graag een kaart wilden hebben met de nodige voor
stellen voor dergelijke territoriale wensen. Omdat de Nederlandse delegatie 
in grote lijn de resultaten van het werk van de commissie-Vorrink bekend 
kon maken, lieten de Britten onmiddellijk weten bezwaar te hebben tegen 
de verdrijving van de Duitse bevolking uit de door Nederland eventueel in 
te nemen Duitse gebieden in het geval van een internationale overeen
komst over veranderingen in het grensverloop tussen Nederland en Duits
land. Het Nederlandse kabinet wist derhalve op voorhand dat dergelijke 
veranderingen altijd de overname van de plaatselijke bevolking zou in- 
houden, hetgeen zich wat moeilijk liet rijmen met de tegelijkertijd door het 
kabinet voorgestane uitwijzing van de Duitse vreemdelingen uit het land 
(zie hoofdstuk VIII,par.II).

De ministerraad heeft in het genoemde beraad in mei en juni 1946 geko
zen voor een tracé dat aan de verschillende Nederlandse wensen - zeker zo
lang het uitzicht op normalisering van de financiële en economische be
trekkingen tussen Nederland en Duitsland afwezig was (zie hiervoor in dit 
hoofdstuk, par.III.3) - vergaand tegemoet kwam en daarmee ver afstond van 
het begrip "grenscorrectie". Zo besloot het kabinet in het zuidelijk deel van 
de territoriale claims voor een tracé, dat door een belangrijke minderheid 
van de commissie-Vorrink als te vergaand was beschouwd. Dit grenstracé 
liep vanaf Vaals noord-oostwaarts naar de Achterhoek, waardoor de kali- en 
kolengebieden ten westen van dit tracé en de steden Kleef, Emmerik en 
Bocholt zouden worden ingelijfd. Het middenstuk van de correcties kwam 
neer op verlegging van de grens - om waterstaatkundige én strategische re
den - naar de rivier de Eems, vanaf Gronau-Bentheim, conform het meer
derheids voorstel van de commissie-Vorrink. Met betrekking tot het noor
delijke stuk van de correcties was het kabinet het wel eens over het doel, de 
beheersing van het Eems-Dollard-gebied, maar niet over de middelen om 
dit te bereiken. Met een krappe meerderheid werd inlijving van de Duitse 
havenstad Emden verworpen, alsook de inlijving van een deel van Oost- 
Friesland zonder deze stad. Wél aanvaardde het kabinet de inlijving van het 
waddeneiland Borkum en het voorstel de grens aansluitend langs de zeedij
ken van Oost-Friesland op het Eems-tracé te doen aansluiten. Tevens werd 
beslist dat Nederland van Duitsland zou eisen mee te werken aan de nor
malisatie van de Eems en bij te dragen in de onderhoudskosten. De inpol
dering van de Dollard moest worden veilig gesteld. Het tracé sloot een ge
bied in met 550.000 Duitsers. Het kabinet realiseerde zich dat, gelet op het 
Britse standpunt in deze kwestie, deze groep Duitsers in Nederland zou 
moeten worden geïntegreerd. Minister Drees vroeg zich wel af of integratie 
van een dergelijke grote groep nog wel mogelijk was. De (demissionaire) 
premier en de (demissionaire) minister van Binnenlandse Zaken, 
Schermerhorn en Beel, waren echter optimistisch over de kansen dit aantal 
Duitsers, die grotendeels in de strook langs Limburg woonden - waar im
mers al veel Duitsers in de afgelopen eeuw met succes waren opgenomen - , 
te kunnen assimileren. Men besloot het overeengekomen tracé aan de Brit
ten voor te leggen. De economische claims die deel zouden uitmaken van
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het totale pakket van Nederlandse wensen zouden nog worden uitgewerkt; 
deze claims zouden nauw moeten samenhangen met de kansen op realisa
tie van de territoriale claims.4

Tegelijkertijd rondde Beel als kabinetsformateur zijn Proeve van een re
geringsprogram af. Het hele plan, dat de regering toen voor ogen had, moet 
begrepen worden als de in deze Proeve voorziene "grenscorrectie door uit
breiding met een beperkt Duits grondgebied" - de van sommige kanten in 
1945-1946 bepleite annexatie van Duits grondgebied ging veel verder -, waar
bij een deel van de niet te assimileren bevolking zou worden verwijderd. 
Beel noch Drees, die deel uitmaakten van het demissionaire kabinet, hebben 
gemeend dat de Proeve op dit punt op gespannen voet stond met hetgeen 
het kabinet inmiddels had beslist. Pas onder druk van Buitenlandse Zaken 
(najaar 1946) en van de westerse Grote Mogendheden (1948) zouden de altijd 
nog omvangrijke "grenscorrecties" door de Nederlandse regering worden 
ontdaan van al te grote annexionistische sporen, waardoor de Proeve op dit 
punt letterlijk kon worden genomen.

b. Het rooms-rode compromis (november 1946)
De Engelsen hebben echter het "grenscorrectie"-plan van het kabinet 

Schermerhorn-Drees nimmer ontvangen. Aanvankelijk had het kabinet- 
Beel op 15 juli 1946 besloten het annexatievraagstuk niet opnieuw aan de 
orde te stellen en het besluit van het vorige kabinet over te nemen. In ver
band met de bestemming van veengebied tot militair oefenterrein werd het 
tracé van de voorgenomen "grenscorrecties" tussen de Bentheimer-bocht en 
het Boertangerveen zelfs nog enige kilometers meer in oostelijke richting 
verschoven. Op 19 juli 1946 kwam het kabinet-Beel op de beslissing van 15 
juli 1946 terug. Debet hieraan was de zienswijze van de ambassadeur in Pa
rijs, Van Starkenborgh, die in Nederland op bezoek was, en de mede daar
door uitgekristalliseerde mening van minister Van Boetzelaer zelf. Van 
Starkenborgh vond dat Nederland met het plan voor grenscorrecties en 
claims zich in het dispuut over Duitsland zou scharen aan de kant van de 
Fransen en de Sovjets. De uitplundering van Duitsland werd daardoor 
naderbij gebracht met alle juist voor Nederland schadelijke gevolgen van- 
dien. Daarnaast was Van Boetzelaer, anders dan Van Kleffens, geen warm 
voorstander van de opgestelde plannen. Allereerst stond het idealisme van 
Van Boetzelaer over een nieuwe wereldgemeenschap, gesymboliseerd in de 
V.N., eigenlijk geen nationalistische oplossingen voor schadeproblemen - 
waarop de grenscorrecties en economische claims toch volgens hem moes
ten neerkomen - toe. Daarbij had de minister genoeg ervaring als diplomaat 
op hoge posten om de nodige twijfels te hebben over de mogelijkheden 
voor een klein land als Nederland in de grenscorrectiezaak succes te kunnen 
behalen. Tenslotte waren hem de ontwikkelingen rond de Duitse kwestie en 
Oost-Europa en de reacties in de V.S. daarop niet ontgaan. Aangezien Van 
Starkenborgh zijn standpunt tegenover enkele ministers in Den Haag had 
uiteengezet kostte het Van Boetzelaer, die vreesde dat het besluit uit de vo
rige vergadering tot uitvoering zou worden gelegd en officieel in een nota
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bekend zou worden gemaakt, weinig moeite uitstel te bepleiten. Hij wist te 
bereiken dat eerst de grenscorrectieplannen aan de Nederlandse ambassades 
in Londen en Parijs zouden worden gezonden en de reacties daarop zouden 
worden afgewacht alvorens deze plannen naar buiten zouden worden ge
bracht. Vastgelegd werd ook dat deze plannen konden worden ingeperkt, 
indien dat nodig mocht zijn. Het kabinet, nog maar pas in het zadel, wenste 
kennelijk geen overhaaste stappen in deze zaak. Internationale tegenkan
ting werd mogelijk geacht, zodat beter kon worden afgewacht welke voor
stellen op welk tijdstip enige kans van slagen boden. Uit deze aarzeling van 
het kabinet vloeide de voorzichtige formulering in de Troonrede van 23 juli 
1946 voort: "Nederland stelt zich voor aanspraken te doen gelden op grens- 
verbe tering van beperkte om vang langs zijn Oostgrenzen".5

Toen op 9 september 1946 de plannen tot grenscorrecties, zoals die door 
het vorige kabinet waren opgesteld, met de bijbehorende kaarten in de mi
nisterraadsvergadering aan de orde werden gesteld, kon Van Boetzelaer wij
zen op allerlei internationale politieke gebeurtenissen die aan plannen tot 
grenscorrecties van deze omvang bij voorbaat elke kans ontnamen. Aller
eerst was daar de ervaring op de conferentie van Parijs, geopend op 29 juli 
1946, ter voorbereiding van de vredesverdragen met Italië, de As-satellieten 
en Finland. De Nederlandse delegatie had op deze conferentie de desinte
resse van de Grote Vier voor de wensen van de kleine landen leren kennen. 
Vervolgens bracht Van Boetzelaer de redevoering van de Amerikaanse mi
nister van Buitenlandse Zaken, James F. Byrnes, die hij op 6 september 1946 
in Stuttgart had gehouden, ter sprake. In deze speech had Byrnes, zoals al 
eerder is uiteengezet, de nieuwe Amerikaanse politiek inzake Duitsland 
ontvouwd, die er op neer kwam dat de Duitsers economisch op eigen benen 
moesten kunnen gaan staan en verdere onttakeling niet meer zou worden 
geduld. Volgens de analyse van Van Boetzelaer kwam het betoog van 
Byrnes voort uit een groeiend verschil in opvatting over de oplossing van 
het Duitse vraagstuk tussen Amerika en Rusland, zodat een zelfstandige 
ontwikkeling van een westelijk Duitsland niet onmogelijk was. Het Neder
lands belang vorderde derhalve volgens hem dat de grondslag werd gelegd 
voor een goede nabuurschap met die nieuwe Duitse staat. Van Boetzelaer 
achtte het bovendien van groot belang dat België voor zover hij wist afzag 
van het indienen van claims tot gebiedsuitbreiding ten koste van Duitsland, 
zoals België die na 1918 wél had ingediend (Eupen-Malmédy). Het zuidelijk 
buurland verlangde slechts enkele wijzigingen rondom een spoorbaan bij 
Eupen. Wel had België een lijst van economische wensen in de maak. Het 
ter tafel liggende voorstel van Nederland ging volgens Van Boetzelaer te 
ver en zou een vreemde indruk maken in het buitenland. Mede op grond 
van de vrij negatieve adviezen van de ambassadeurs in Londen en Parijs - 
die evenals hun chef ernstig waarschuwden voor de gevaren van Duitse 
minderheden in Nederland in de toekomst - bepleitte Van Boetzelaer her
ziening van het gehele grenscorrectieplan. Tegen de economische claims 
(tijdelijk beheer van bepaalde mijnen) had hij minder bezwaar. Van 
Boetzelaer erkende hiermee dat Nederland nu eenmaal zwaar onder de
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Duitse bezetting had geleden - zwaarder dan België -, zodat compensatie 
voor de geleden schade langs deze weg voor hem nog wel acceptabel was.6

Enkele leden van de ministerraad deelden de vrees van Van Boetzelaer 
voor toekomstige moeilijkheden met een Duitse minderheid in het land. 
Andere leden daarentegen wezen op de voordelen van de grenscorrectie- 
plannen voor de Nederlandse welvaart. Ook Beel was van oordeel dat be
paalde stroken Duits gebied in de grenscorrecties moesten worden gehouden 
- bijvoorbeeld in verband met de kaliproductie en de kolenwinning -, ten
einde het geheel van het pakket voor Nederland zinvol te houden. Ook de 
vergroting van het guldensgebied werd vanuit de ministerraad als een van 
de voordelen van het grote grenswijzigingsplan gezien. Tot een besluit 
kwam de ministerraad nog niet.

Een week later, op 16 september 1946, herhaalde Van Boetzelaer zijn be
zwaren tegen de voorstellen tot grenscorrecties, die volgens hem te veel het 
karakter hadden van annexaties. Hij wilde niet verder gaan dan het recht
trekken van de grens op enkele plaatsen - niet in Drente en bij Sittard - en 
alleen werkelijke grenscorrecties nastreven. Een deel van de ministerraad 
was het met Van Boetzelaer eens. Deze ministers wilden het vraagstuk van 
annexatie of grenscorrecties zien tegen de achtergrond van het gehele Duitse 
probleem. In deze gedachtengang viel de nadruk op het herstel van de eco
nomie van Duitsland als primair Nederlands belang. Het opeisen van be
langrijk Duits gebied aan de oostgrens zou de behartiging van het Neder
lands belang in dit herstelproces kunnen schaden. Anderen in de minister
raad waren minder overtuigd van het gewicht van de argumenten van Van 
Boetzelaer. De Duitse minderheid kon de status van Nederlands onderdaan 
worden aangeboden. Gezien het grote welvaartsverschil tussen Nederland 
en Duitsland op dat moment was er een redelijke kans dat deze Duitse min
derheid maar al te graag zou instemmen met inlijving in Nederland. Een 
lid van de ministerraad - vermoedelijk de minister van Economische Za
ken, Huysmans (KVP) - vond dat alle aandacht in dit vraagstuk gericht 
moest zijn op de economische nood van Nederland. Deze nood verplichtte 
om alle kansen op mogelijke schadevergoeding, ook door inlijving van 
Duits gebied, te benutten. Nederland was klein en overbevolkt. Een verge
lijking met België - zoals Van Boetzelaer had gemaakt - vond deze minister 
om deze reden niet overtuigend. Vooral als mogelijkheden tot vruchtge
bruik door Nederland van Duitse kolenmijnen en industrieën of concessies 
niet gerealiseerd konden worden, moest worden nagegaan of met beschei
den grenscorrecties toch bepaalde economische voordelen konden worden 
bereikt. Hierbij noemde deze minister de mogelijkheid met een deel van 
Duitsland - b.v. Rijnland-Roergebied - een verhouding aan te gaan als met 
België en Luxemburg, een soort tolunie, waardoor het onderlinge handels
verkeer op basis van afrekening in guldens kon plaats vinden (op dat mo
ment: ponden-dollars). Gezien de discussies wees de Raad een voorstel af 
om de vraag in stemming te brengen of er overwegende bezwaren waren 
tegen de opname van het grote aantal Duitsers in de voorgenomen grens
correcties (enige honderdduizenden). De Raad vond algemeen dat geen ge-
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fundeerd oordeel over deze vraag kon worden uitgesproken, voordat men 
nader was ingelicht over de sociale mogelijkheden tot assimilatie en derge
lijke. Men was het er over eens dat een lijst van grenscorrecties moest wor
den aangelegd, die dringend gewenst waren op grond van economische, wa
terstaatkundige, verkeerstechnische, douanetechnische en andere zakelijke 
gronden. Van Boetzelaer en Vos werden gevraagd een tocht langs de grens 
te maken en de ministerraad hun bevindingen mede te delen.7

Op 30 september 1946 bracht Van Boetzelaer de ministerraad rapport uit 
van de tocht. Ondanks de druk in de streken langs de grens met Duitsland 
om juist tot ruime annexatie van Duits gebied over te gaan - er was door al
lerlei groepen en instanties in Gelderland en Limburg een stroom van brie
ven en geschriften ten gunste van annexatie aan de ministerraad gezonden, 
toen men vermoedde dat een beslissing aanstaande was8 - bleef Van 
Boetzelaer bij zijn standpunt. De economische belangen waren beter te be
hartigen door het vragen van concessies zonder gebiedsoverdracht, aldus de 
minister, die met dit voorstel tegemoet kwam aan de argumenten van een 
belangrijk deel van het kabinet ten gunste van ruim opgevatte grenscorrec
ties. Met dit voorstel heeft Van Boetzelaer ook de suggestie van een deel van 
de staatscommissie-Vorrink nieuw leven willen inblazen, omdat tot dan toe 
gestreefd was naar ruime grenscorrecties met aanvullende economische 
concessies. De zaak werd nu omgedraaid: ruime economische concessies en 
slechts geringe grenscorrecties. Vos, die vanaf het begin van deze kwestie 
geen voorstander van de annexatiegedachte was geweest, deelde de visie 
van Van Boetzelaer.

Van KVP-zijde is in dit kabinetsberaad een belangrijk tegenvoorstel 
gedaan. De Tweede Kamerfractie van de KVP had namelijk een nota over de 
vraag hoever de grens oostwaarts moest worden opgeschoven opgesteld. 
Daarin werd een aanzienlijke annexatie van Duits gebied geëist om vooral 
landbouwers aan grond te helpen. In de KVP-analyse waren de grensgebie
den onderbevolkt en landbouwkundig verwaarloosd, zodat daar mogelijk
heden lagen voor plaatsing van Nederlandse boeren. Bovendien kon ge
bruik worden gemaakt van het feit dat uit veiligheidsoverwegingen aan 
Duitse kant de Duitse bevolking van een strook grond (5 km. breed) tijdelijk 
was verwijderd. Juist in katholieke streken waren er op het platteland grote 
problemen door de nauwelijks rendabele en te kleine bedrijfsgrootte van de 
boerenbedrijven en het grote bevolkingsoverschot waardoor verdere be- 
drijfsversnippering dreigde (vgl.hfdst.VII, Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, par.III, Sanering van de landbouw?). Deze plaatsing van land
bouwers in de te annexeren gebieden stuitte ook niet op grote culturele ver
schillen: de beoogde grensstreken in Duitsland waren grotendeels katholiek. 
Principiële bezwaren bestonden er in katholieke kring tegen annexatie niet. 
Al in juli 1945 hadden de katholieke bisschoppen van Nederland met enke
le moraal-theologen, naar aanleiding van een aan allerlei maatschappelijke 
organisaties gericht schrijven van de regering over het annexatievraagstuk, 
zich over dit vraagstuk beraden. De conclusie was geweest dat uit moraal
theologisch oogpunt er geen bezwaar bestond tegen annexatie, zelfs niet als
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annexatie gepaard zou gaan met verwijdering van de plaatselijke bevolking, 
een opmerkelijk standpunt gelet op het even later ontwikkelde verzet bin
nen het episcopaat tegen de uitwijzing van alle Duitsers uit Nederland (ver
gelijk hoofdstuk VIII, Justitie; par.II, "Weg met de Moffen"). Het annexatie
vraagstuk zelf werd daarmee door de bedoelde katholieke geestelijke leiding 
tot een zuiver politieke zaak verklaard, waarbij de vraag beantwoord moest 
worden of annexatie opportuun was. Dit standpunt, dat deel uitmaakte van 
het materiaal op grond waarvan de commissie-Vorrink het rapport over het 
annexatievraagstuk had opgesteld, was de katholieke politici bekend. Die 
politici konden het vraagstuk derhalve in alle opzichten "vrij" behandelen. 
Op basis van de genoemde, aan de ministerraad gerichte, nota van de Ka
merfractie van de KVP over het annexatievraagstuk, hebben de KVP-minis- 
ters met uitzondering van Beel het plan gelanceerd om de grenscorrecties 
zodanig te laten verlopen dat én economisch voordeel kon worden behaald 
én zo min mogelijk Duitsers zouden worden betrokken bij gebiedsafstand, 
waarmee tegemoet werd gekomen aan de verschillende regionale en sociaal- 
economische belangen zoals die in de katholieke kring werden gevoeld. De 
bedoeling was om inlijving van Duitse dorpen en steden, waarvan de her
bouw bij inlijving Nederland veel geld zou gaan kosten, te vermijden, on
der handhaving van de verlegging van de grens in het Eems-Dollard-gebied, 
bij het Boertangerveen (landbouw), bij Bentheim (olie), ter afsnijding van 
een aantal knikken in het grens verloop (bij Zevenaar, Venlo, Roermond, 
Sittard en boven Vaals) en om enkele Nederlandse kolenmijnen uitbreiding 
in Duitse richting te gunnen (langs de grens van Zuid-Limburg). In het 
KVP-plan werd er op gerekend dat daarnaast een aantal kali- en kolenmij
nen op Duits gebied tijdelijk onder Nederlands beheer kon worden gesteld. 
Het totaal aantal Duitsers dat bij deze correcties zou worden betrokken werd 
geschat op iets meer dan 100.000, die mogelijkerwijze konden worden uitge
ruild tegen de in Duitsland woonachtige Nederlanders (100.000). De minis
terraad ging in overgrote meerderheid met dit plan akkoord. Ook de PvdA- 
ministers hebben dit plan kunnen aanvaarden, omdat de klemtoon in dit 
plan viel op de economische concessies en kleine technische grenscorrecties 
die in het licht van de enorme oorlogsschade gerechtvaardigd werden ge
acht. Naar de smaak van Van Boetzelaer was dit compromis tussen de KVP- 
en de PvdA-ministers nog te annexionistisch van aard, zodat hij aanteke
ning van zijn tegenstem verlangde. Zijn tegenstem heeft Van Boetzelaer 
aan het slot van deze vergadering onderstreept door te vertellen dat de En- 
gelsen negatief hadden gereageerd op het kort tevoren door Nederland in
gediende verzoek het eiland Borkum te mogen "lenen" met het oog op in
ternering van politieke delinquenten. Zou het opeisen van Borkum als on
derdeel van een grenscorrectiepakket dan meer kans maken?9

Hoewel Van Boetzelaer wist dat de internationale kansen voor de Neder
landse voorstellen gering waren - zijn collega Spaak van België had via de 
ambassadeur van Nederland in Parijs laten weten dat de Nederlandse voor
stellen, voor zover hij die in grote lijnen kende, niet bevorderlijk zouden 
zijn voor de verhouding met Duitsland in de toekomst -, toonde hij zich
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bereid zich volledig in te zetten voor het welslagen van het kabinetsbesluit 
van 30 september 1946. Ambtenaren van zijn departement hebben, in een
drachtige samenwerking met die van de departementen van Financiën 
(Douane), Economische Zaken (afd. Mijnbouw), Landbouw en Verkeer-en- 
Waterstaat, gezorgd dat binnen zeer korte tijd het compromis van het kabi
net werd vertaald in uitgewerkte plannen en kaarten. De grenscorrecties, 
zoals die werden uitgetekend, zouden de grens tussen Nederland en Duits
land van 525 km. tot 340 km. verkorten en een gebied van 1750 km2 met 
119.000 Duitsers bij Nederland voegen. Door deze grenscorrecties zouden 
verkeerstechnisch en waterstaatkundig verbeteringen worden bereikt, so
ciaal-economische eenheden worden geschapen (Glanerbrug), strategische 
en economische voordelen (kolen- en oliewinning) worden verzekerd, 
plaatselijke misstanden worden opgeheven (Kerkrade, Beek bij Nijmegen) 
en de douane betere controlemogelijkheden worden geboden.

Uit: Keesings Historisch Archief, 3 - 9  nov. 1946, nr. 803, p. 6934

Omdat het kabinetscompromis veel minder voorzieningen schiep om de 
kolenwinning op lange termijn veilig te stellen dan het door het vorige ka
binet voorziene tracé van de grens tussen Nederland en Duitsland zou heb
ben gedaan - in de schadevergoedingsgedachte bij het vaststellen van dit 
tracé was het voor het zuidelijk deel ervan in hoofdzaak hier om te doen 
geweest - is aan dit plan van grenscorrecties een pakket van economische ei
sen toegevoegd. Er was namelijk een lijst van Duitse kolenmijnen en ko-
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lenlagen, die door Nederland beheerd en geëxploiteerd dienden te worden, 
opgesteld. De importbehoefte van Nederland aan kolen - toentertijd vrijwel 
de enige energiedrager - was door de lage productie in Limburg hoger dan 
voor de oorlog (ca. 7.5 miljoen ton tegen 1.2 miljoen ton in 1938). Doordat de 
import van kolen op problemen stuitte - de belangrijkste leverancier, Duits
land, leverde te weinig en alleen tegen harde valuta; aankoop in andere 
landen kostte ook schaarse deviezen -, moest Nederland zorgen dat Neder
landse kolenmijnen voldoende ontginningsgebieden hadden en een deel 
van de benodigde importkolen in guldens kon worden afgerekend. Ook 
wenste men een aantal Duitse kalimijnen, nodig voor de kunstmestproduc- 
tie, tijdelijk onder Nederlands beheer te stellen. Gedacht was aan een pe
riode van 50 jaar Nederlands beheer van bepaalde kolen- en kalimijnen. De 
stelling die hierbij werd ontwikkeld was dat de geallieerden ofwel het Ne
derlands grenscorrectieplan mét een aantal economische eisen zouden ac
cepteren ofwel een verdergaand Nederlands annexatieplan tegemoet moes
ten zien.

Het hele plan van grenscorrecties en economische eisen werd nog aange
vuld met een aantal eisen, die betrekking hadden op de problemen op eco
nomisch gebied tussen Nederland en de westerse bezettingszones, met name 
die van Engeland. Het traditionele achterland voor het Nederlandse goede- 
ren- en dienstenverkeer was door de autarkische en op soberheid gerichte 
bezettingspolitiek in de zönes zo goed als geblokkeerd - zie de subparagraaf 
in dit hoofdstuk over De kwestie-Duitsland en de Nederlandse economie -, 
zodat Nederland verlangde dat in Duitsland geen subsidies meer zouden 
worden gegeven op de vrachttarieven ten nadele van de doorvoer via Ne
derland (Noord-Duitse havens plus spoorverbindingen versus de Rijn
vaart), dat aanleg van kanalen in Duitsland die het verkeer konden aftakken 
van de Rijn werd verboden, dat de binnenscheepvaart zich vrij zou kunnen 
ontplooien op de Rijn en elders in Duitsland en dat een soepeler houding 
tegenover de Nederlandse export werd ingenomen. Nederland verzocht om 
een monetaire politiek van de bewindvoerders in Duitsland die meer reke
ning hield met het Nederlands belang, waardoor de Duitsers Nederlandse 
goederen en diensten zouden kunnen betalen. Juist omdat Nederland in 
volstrekte onzekerheid verkeerde over het herstel van het economisch ver
keer tussen Nederland en Duitsland op de oude voet - Van Boetzelaer ver
wachtte niet dat in afzienbare tijd een dergelijk herstel was te verwachten -, 
moest dit pakket van grenscorrecties en economische eisen wel als één ge
heel worden ingediend. Achteraf moet men zeggen dat het niet zo logisch 
was om een dergelijk pakket in te dienen en tegelijk op normalisering van 
het Nederlands-Duitse handelsverkeer aan te dringen, laat staan dat een 
dergelijk pakket zich verdroeg met het korte tijd later door de Nederlandse 
regering ingenomen standpunt inzake de politieke toekomst van een 
vredelievend Duitsland. Werd zo geen stof geboden voor een klassieke bu
renruzie?10
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c. Het comité-generaal van de Tweede en Eerste Kamer over de Neder
landse plannen

Omdat de Grote Vier met het oog op de eerstvolgende (najaars-)confe- 
rentie over Duitsland de kleine geallieerden hadden uitgenodigd vóór no
vember 1946 hun wensen ten aanzien van de grenzen van Duitsland ken
baar te maken, is aan Nederlandse kant er alles aan gedaan vóór de gestelde 
datum de gehele procedure rondom de plannen tot grenscorrecties en (eco
nomische) claims te hebben afgesloten. De vraag was daarbij ook hoe de Sta
ten-Generaal in deze plannen moesten worden gekend. Van Boetzelaer had 
aanvankelijk gemeend te kunnen volstaan met het inlichten van de Vaste 
Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer op 18 oktober
1946 over het kabinetscompromis en de daaruit voortgevloeide plannen. De 
Vaste Commissie was echter van oordeel dat een dergelijke gewichtige zaak 
aan de gehele volksvertegenwoordiging behoorde te worden voorgelegd. 
Om die plannen vrijuit te kunnen bespreken en de mogendheden geen ge
legenheid te geven gebruik te maken van de mogelijke meningsverschillen 
in de Kamers over deze zaak, zouden de Kamers in besloten zitting - comité- 
generaal - bijeen dienen te komen. In het kabinetsberaad van 21 oktober 1946 
had Beel wel bedenkingen om over nog niet gesloten verdragen met de Ka
mers te discussiëren. De regering was immers volgens de toen geldende be
palingen daaromtrent uit de Grondwet slechts verplicht aan de Kamers in
lichtingen te geven na sluiting van een tractaat; wél had de regering de vrij
heid om overleg over het buitenlands beleid met de Kamers te voeren en 
konden de Kamers over dat beleid inlichtingen inwinnen. Beel was best be
reid de plannen van de regering aan de Kamers voor te leggen, mits de volle 
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de regering zou blijven. 
Omdat de staatsgrens sedert de afscheiding van België niet meer was gewij
zigd en geallieerde beslissingen over de Nederlandse voorstellen onherroe
pelijk zouden zijn, was die verantwoordelijkheid zwaar genoeg om mede
deling aan de Kamers te rechtvaardigen, aldus Beel. De ministerraad besloot 
de Kamers de plannen voor te leggen, al betekende de zeer krappe termijn 
wel dat de voorstellen nauwelijks zouden worden aangepast aan de opvat
tingen in de Kamers.11 Beel heeft later tegenover de Kamers bovenstaande 
redenering gebruikt om te verklaren waarom hij afgeweken was van de 
regel om met de Staten-Generaal geen overleg te voeren vóór de onderhan
delingen over een verdrag. Kropman (KVP) en Anema (ARP) hebben in de 
besloten zitting van de Eerste Kamer op 29 oktober 1946 geprotesteerd tegen 
de uitleg van Beel dat afgeweken werd van de Grondwet. Als dat waar was 
had Beel niet aan het debat met de Kamers in comité-generaal moeten be
ginnen. Beel heeft de twee senatoren in het gelijk gesteld en toegegeven dat 
de Grondwet overleg over buitenlandse verdragen vóór hun sluiting toe
stond.

De besloten zittingen van de Kamers vonden plaats op 24 (Tweede Ka
mer), 25 en 29 (Eerste Kamer) oktober 1946. 12 Het tijdstip viel samen met de 
onderhandelingen in Indonesië tussen de Commissie-Generaal en de Repu
bliek over de wijze waarop het Indonesische vraagstuk zou worden opge-
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lost. Regering en parlement werden derhalve door de samenloop van de 
kwesties Indië en Duitsland voor spannende weken geplaatst. Opmerkelijk 
is dat in de Duitse kwestie beide Kamers zich kort na elkaar konden uitspre
ken over het regeringsbeleid, terwijl bij het Akkoord van Linggadjati alleen 
de Tweede Kamer werd betrokken.

Hoe stonden de fracties in de Kamers tegenover de Nederlandse plannen 
inzake grensverlegging en mijnbeheer? Er waren twee uitersten: de KVP 
eiste verdergaande grenscorrecties en claims, terwijl de CPN niet van cor
recties en claims wilde weten. De andere politieke groeperingen drongen 
aan op terughoudendheid, al waren in de Eerste Kamer enkele leden van de 
PvdA- en de CHU-fractie het van harte eens met de regeringsvoorstellen. De 
visie van de KVP op de regeringsplannen is niet omgezet in massieve poli
tieke druk en beperkt gebleven tot een schriftelijke démarche van Romme 
bij Van Boetzelaer.

In beide Kamers heeft Beel de zittingen met een kort woord geopend, 
waarna Van Boetzelaer een uitvoerige beschouwing gaf over de regerings
plannen. Van Boetzelaer heeft tegenover de Kamers verklaard waarom de 
Nederlanders, die van nature toch geen annexionisten waren en slechts 
land op de zee hadden veroverd, wel tot plannen voor grenscorrecties en 
claims moesten overgaan: de verarming van het land moest worden ge
compenseerd. De minister vertelde de Kamers dat een meerderheid van de 
staatscommissie-Vorrink en de regering hadden gemeend dat echte annexa
tiepolitiek ongewenst was om een veelheid van redenen: Nederland moest 
zijn crediet in het internationale verkeer niet verspelen, Duits irredentisme 
moest worden voorkomen, zowel uitdrijving als inlijving van grote aantal
len Duitsers stuitte op veel bezwaren, de investeringskosten (wederopbouw) 
zouden bij annexatie van grote stukken Duits gebied te hoog worden, de 
Grote Mogendheden zouden bezwaren kunnen koesteren tegen een derge
lijke annexatiepolitiek. Derhalve had de regering besloten, in overeenstem
ming met het meerderheidsadvies van de commissie-Vorrink, zich tot 
grenscorrecties en economische claims te beperken. De minister gaf vervol
gens aan beide Kamers een samenvatting van de plannen en van de verdere 
lijst van economische wensen, die bij de geallieerde mogendheden zouden 
worden ingediend.

In de Tweede Kamer is het de Limburger J.H.Maenen (KVP) geweest, die 
in een lang betoog om ruime annexaties vroeg in aansluiting op de hiervoor 
genoemde en voor het kabinet bestemde nota van de KVP-Tweede Kamer
fractie over dit onderwerp. De regeringsplannen waren volgens Maenen 
veel te mager. De toekomst voor volgende generaties Nederlanders diende 
te worden verzekerd. In zijn redevoering wees Maenen op de acties van de 
Limburgse en Brabantse boerenorganisaties, waarbij annexatie van Duits ge
bied werd geëist om de Nederlandse boeren aan grond en aan een bestaans
mogelijkheid te helpen, op de noodzaak vooral de kolenwinning met het 
oog op de voorgenomen industrialisatie in Nederland veilig te stellen, op de 
mogelijkheden om Duitse kalimijnen voor de kunstmestproductie, Duitse 
rivierkleigebieden voor de baksteenindustrie en het Reichswald voor de
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houtwinning te gebruiken. Maenen kwam eigenlijk terug op het plan van 
het vorige kabinet (juni 1946), de lijn Vaals-Winterswijk. Hij voelde weinig 
voor het regeringsvoorstel om tijdelijke concessies (mijnbouw) te eisen 
naast bescheiden grenscorrecties. Het was beter die mijnen in eigen bezit te 
hebben en landbouwgebieden te verwerven. In vergelijking met andere 
landen stond Nederland er slecht voor. Een land als Frankrijk had ruimte, 
België had kolen. Nederland had noch ruimte, noch veel kolengebieden, 
maar wel veel mensen. Het te annexeren Duits gebied achter de lijn Vaals- 
Winterswijk kon volgens Maenen Nederland een oplossing voor het be
volkingsprobleem bieden. Maenen had namelijk berekend dat het gebied dat 
met de lijn Vaals-Winterswijk zou worden ingenomen even groot was als 
de provincie Limburg. Limburg bood aan 600.000 mensen plaats, het te an
nexeren gebied aan (vroeger) 275.000 mensen, waarvan echter een deel was 
verdreven of gevlucht. Hier lagen dus bijvoorbeeld kansen voor Neder
landse boeren om intensiever dan de Duitse boeren land- en tuinbouw te 
bedrijven. Maenen vond zijn eigen idee nog gematigd. "Wij wensen in ons 
voorstel geen enkele grote stad; wij willen niet Keulen, Düsseldorf, wij wil
len niet de steden van het eigenlijke Roergebied, wij willen zelfs niet Mön- 
chen-Gladbach. Wij wensen niet meer Duitsers bij de grenscorrecties te be
trekken dan voor het verkrijgen van het gebied, dat wij noodzakelijk ach
ten, strikt noodzakelijk is." Het probleem, hoe de paar honderd-duizend 
Duitsers die in het voorstel-Maenen toch zouden worden ingelijfd in Ne
derland te doen assimileren, bestond voor dit KVP-Kamerlid niet. Volgens 
Maenen waren er toch al grote culturele en taalkundige relaties tussen de 
Nederlandse grensbevolking in het Zuiden des lands en de betrokken Duit
sers in de annexatiestrook. Niet alleen was de grens in Limburg immers pas 
in 1815 vrij willekeurig bepaald. Maenen heeft hierbij, naar alle aanwezigen 
op dat moment zich moeten hebben gerealiseerd, ook gedoeld op de vele 
gastarbeiders uit het Nederrijnse gebied, die sedert het begin van de 20e 
eeuw in de nog jonge Nederlandse mijnindustrie waren gaan werken en 
wier intocht een van de redenen was geweest voor het Duits-Nederlandse 
verdrag van 1906 inzake de vestiging van vreemdelingen, dat elders in dit 
boek aan de orde komt (hoofdstuk VIII, par.II). Over en weer waren er der
halve nogal wat banden. Verder was Maenen van mening dat in de in te lij
ven strook Duitsland de nazi's weinig aanhang hadden gehad, zodat hij niet 
veel verzet verwachtte tegen inlijving uit gevoelens van nationalisme. 
Tenslotte meende hij dat Nederland - gezien de grote inspanning voor de 
geallieerde zaak, vooral door de inzet van de koopvaardij - recht had op 
compensatie voor de oorlogsschade. Nederland had die compensatie als 
overbevolkt land zonder bodemschatten nog eerder nodig dan Frankrijk, dat 
zich het Saargebied had toegeëigend.

Eenzelfde betoog, zij het meer ten gunste van uitbreiding van het Neder
lands gebied achter Twente, hield het in Almelo woonachtige KVP-Kamer
lid Roolvink. Volgens hem moest Nederland er rekening mee houden dat 
de gevraagde concessies op niets zouden uitdraaien, herstelbetalingen uit 
Duitsland nauwelijks iets zouden opleveren en schadevergoeding bij een
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vredesverdrag met Duitsland niet of nauwelijks zou worden toegekend. 
Nederland deed er derhalve goed aan voor zichzelf op te komen en Duits 
gebied op te eisen, waarbij Roolvink rekende op Engelse steun op grond van 
de redenering dat Engeland van de Duitse last af wilde. In de Eerste Kamer 
heeft Kropman (KVP) de regeringsplannen eveneens te bescheiden gevon
den. De economische eisen in deze plannen zouden veel meer onrust in 
Duitsland kunnen uitlokken dan het annexeren van grondgebied, aldus 
Kropman. Overtuigd als hij was dat de oude welvaartsbronnen van Neder
land - Indië, internationale handel - blijvend zouden zijn weggevaagd, 
moest Nederland naar de visie van Kropman gunstige voorwaarden schep
pen voor een industrialisatiebeleid op basis van annexatie van Duitse ko
lenbekkens. De latere minister van Economische Zaken, die bekendheid zou 
verwerven met zijn industrialisatienota's, Van den Brink (KVP), onder
streepte in de senaat deze redenering. Wijffels (KVP) ging in de Eerste Ka
mer zo ver dat hij meende dat zonder die industrialisatie op basis van Duit
se kolen alleen massale emigratie nog een uitweg kon bieden aan het snel 
overbevolkt rakende Nederland. De regering moest volgens hem minder 
letten op de kwestie van de toekomstige Duitse minderheid in Nederland of 
op de kosten van de wederopbouw van de in te lijven gebieden. Het voor
komen van verpaupering, vooral van de grensstreken in Nederland, moest 
voorop staan. De aarzeling van de regering om behoorlijk voor het eigen 
belang van het land op te komen weet KVP-senator Van Velthoven aan de 
traditionele oriëntatie van Nederland op de zee, waardoor een goede conti
nentale politiek achterwege was gebleven. In het verleden hadden derhalve 
de Nederlanders niet zozeer een principiële afkeer van annexatie ten toon 
gespreid - zoals de minister van Buitenlandse Zaken had beweerd -, als wel 
desinteresse voor het opkomen van het eigen belang op het continent.

De PvdA-fracties in de beide Kamers waren nogal verdeeld over de plan
nen. Van der Goes was uiterst kritisch tegenover elk plan om via grenscor
recties en concessies enige schadevergoeding te verkrijgen. Hij betwistte niet 
het recht van Nederland op schadevergoeding, desnoods door middel van 
annexatie, maar hij vroeg zich af of het verstandig was om van dit recht ge
bruik te maken. De regeringsplannen moesten volgens hem passen in een 
visie op een mogelijk vredesverdrag met Duitsland. Het leek hem daarom 
beter, ook al omdat er veel haken en ogen zaten aan het Nederlands beheer 
van Duitse kolenmijnen in Duits gebied en aan de inlijving van Duitsers in 
de grenscorrectiegebieden, geen nieuwe problemen te scheppen en slechts 
enkele echte grenscorrecties ter oplossing van bepaalde moeilijkheden van 
verkeerstechnische of waterstaatkundige aard te verlangen. Het schadever- 
goedingselement diende in de voorstellen geen rol van betekenis te spelen. 
Alles moest gericht zijn op een toekomst, waarin een aantal Europse landen, 
die op elkaar waren aangewezen, een economische eenheid zouden gaan 
vormen. Een meerderheid in de PvdA-fractie in de Eerste Kamer was veel 
positiever over de regeringsplannen. Brongersma verklaarde namens deze 
meerderheid bescheiden grenscorrecties - die niet als een soort "Lebens- 
raum" zouden mogen worden uitgebuit - te kunnen accepteren, al zag hij
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problemen bij de inlijving van de 119.000 Duitsers. Als de regering echter 
overtuigd was van de grote voordelen van dit pakket van eisen, dan moest 
de regering ook volgens hem niet al te bescheiden zijn en alle moeite doen 
het pakket van eisen aanvaard te krijgen. Binnen de PvdA-fractie in de Eer
ste Kamer voerde Reinalda een groepje aan dat om keihard optreden van de 
regering in deze kwestie vroeg. Nederland moest volgens Reinalda recht 
zetten wat historisch in het grensverloop - zoals bij het Congres van Wenen 
in 1815 - was misgegaan en compensatie krijgen voor de geleden schade.

De oppositie was terughoudend tot afwijzend, al waren er enkele dissi
denten ten gunste van ruime annexatie. Bruins Slot (ARP) ging in de Twee
de Kamer uit van het recht op schadevergoeding. Vanuit die rechtsgrond 
moest men niet bang zijn voor Duitse repercussies of Engelse bezwaren. De 
beperkte grenscorrecties achtte Bruins Slot dan ook juist, omdat men dan 
minder moeilijkheden had te verwachten rond de in te lijven Duitsers. Wel 
vroeg hij zich af hoe de minister zich voorstelde de kolenconcessies op 
Duits gebied veilig te stellen. Moest Nederland dan niet meedoen aan de 
militaire bezetting in Duitsland? In de Eerste Kamer legden de beide ARP- 
woordvoerders, Anema en Algra, de nadruk op de economische concessies, 
al waren zij bereid het gehele plan van de regering te ondersteunen. Anema 
had wel bedenkingen over de rechtsgrond om schadevergoeding via grens
correcties te claimen. Het voorbehoud van Nederland ten aanzien van ver
dere annexatieplannen wees de ARP-fractie in de Eerste Kamer af. Tilanus 
(CHU) vond het wat moeilijk over deze ingewikkelde materie een oordeel 
te geven. Hij - en ds. Zandt (SGP) - volgden een soortgelijke redenering als 
door Bruins Slot gevolgd: Nederland moest het recht op schadevergoeding 
verstandig en met mate gebruiken. Twijfel had Tilanus over de uitvoer
baarheid van de economische wensen in het regeringsplan. De CHU-fractie 
in de Eerste Kamer was over de zaak verdeeld. Vixseboxse vond elke ge
dachte aan het inpalmen van Duits grondgebied, waarbij met de bewoners 
tamelijk willekeurig werd omgesprongen, onjuist. Onder verwijzing naar 
de behartiging van het eigen belang door de Grote Mogendheden achtte hij 
echter wel economische claims gerechtvaardigd. Zijn fractiegenoot, de 
Geldersman Kolff, daarentegen eiste namens een meerderheid van de fractie 
van de CHU in de Eerste Kamer ruime annexatie van Duits grondgebied. 
Een dergelijke annexatie werd naar zijn mening in het gehele Zuiden en 
Oosten van het land verlangd. Alleen in het westen van het land was men 
hierover verdeeld. Het was allemaal prachtig om in internationale fora voor 
algemene rechtsbeginselen op de brens te staan, maar het leek Kolff beter op 
dat moment in het buitenlands beleid de eigen belangen van het land te be
pleiten. Indien immers de schade niet werd vergoed en geen basis werd ge
legd voor volgende generaties Nederlanders, waar was dan de toekomst van 
het land? Aarzelingen vanwege mogelijke onlustgevoelens bij de Duitsers 
over annexatie van flinke stroken Duits gebied had Kolff niet. Ofwel de 
Duitsers ontwikkelden zich tot een vredelievende natie en dan deden die 
paar annexaties er niet toe, ofwel de Duitsers wensten revanche, niet voor 
die paar annexaties, maar voor de verloren oorlog. Irredentisme zou altijd
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bestaan, tenzij men helemaal niets van de overwonnen agressor eiste. Als 
men derhalve eisen stelde, kon men dat maar beter goed doen.

De liberalen en de communisten sluiten dit spectrum van meningen af. 
Namens de fractie van de liberalen in de Tweede Kamer verklaarde Bierema 
alleen zeer kleine grenscorrecties - derhalve geen correcties met economi
sche oogmerken als het binnenhalen van kolenmijnen en oliebronnen - te 
kunnen accepteren. De liberale bezwaren golden de mogelijke Duitse min
derheid in eigen land en de hoge kosten voor het in cultuur brengen van de 
correctiegebieden in de regeringsplannen. Alleen de verlegging van de grens 
in het Eems-Dollardgebied had de volle instemming van deze Groningse 
volksvertegenwoordiger. De liberale senator Molenaar nam een soortgelijk 
standpunt in. Het liefste had hij een pakket van economische eisen zonder 
enige grenscorrectie gezien, maar hij erkende dat bij de uitvoering van de 
economische claims Nederland zeer afhankelijk was van anderen. Hij 
voorzag daarbij eindeloze chicanes van Duitse zijde. Het drukmiddel van de 
regering om - bij niet voldoen aan de economische claims - ruimere annex
aties te eisen leek hem absurd. Derhalve kon hij zeer beperkte grenscorrec
ties wel accepteren, al vreesde hij dat er problemen zouden komen rond de 
dan onvermijdelijke Duitse minderheid in eigen land. Hij voorzag dat er in 
Nederland groepen zouden opstaan die het zouden gaan opnemen voor de 
Duitsers als verdrukte minderheid, waardoor verdeeldheid in het land over 
deze kwestie kon ontstaan. De communisten, bij monde van het Tweede 
Kamerlid Hoogcarspel en het Eerste Kamerlid Koejemans, wensten én geen 
territoriale én geen economische claims ten aanzien van Duitsland. 
Hoogcarspel was van mening dat het regeringsvoorstel de aandacht afleidde 
van de eigenlijke schadeloosstelling en het treffen van voorzieningen voor 
een werkelijk nieuw Duitsland. Nederland had geen grondgebied nodig en 
ook geen kolenconcessies, omdat door economische samenwerking in de 
toekomst die kolen door ruilhandel konden worden verkregen ofwel door 
andere energievoorziening overbodig waren geworden. Kleine correcties 
konden volgens de CPN beter in onderling overleg met de Duitsers worden 
geregeld. Koejemans concludeerde uit het regeringsvoorstel dat Nederland 
geen echte visie op het Duitse probleem had en zich al te gemakkelijk had 
neergelegd bij de Amerikaans-Britse plannen tot herstel van de economie 
van de twee sectoren.

Van Boetzelaer heeft zowel de visie van de communisten als die van de 
katholieken - de laatste was wel aanleiding voor een kort tussentijds beraad 
in het kabinet - verworpen.13 Schadeloosstelling door het economisch ver
zwakte Duitsland kon niet worden verwacht; evenmin zag de minister een 
uitbreiding van het eisenpakket als haalbaar. Matiging van de eisen, waarop 
enkele fracties hadden aangedrongen, zou het karakter van schadevergoe
ding aan het eisenpakket ontnemen. Wél heeft Van Boetzelaer in zijn ant
woord de nadruk gelegd op de economische concessies. Ondanks aandrang 
in tweede termijn vanuit de Kamers heeft Van Boetzelaer niet kunnen aan
geven hoe hij dacht de economische concessies te kunnen verzekeren tegen 
het te voorspellen verzet van een herrezen Duitsland in. De stelling van
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Van Boetzelaer dat de totale economische eisen gemakkelijk opgelegd kon
den worden, omdat de Duitsers toch de eerstvolgende jaren over hun eco
nomie niets te zeggen zouden hebben - naar voren gebracht in de Eerste Ka
mer - , was weinig realistisch en in tegenspraak met de aandrang van de Ne
derlandse regering bij de Grote Mogendheden om de Duitsers in economi
sch opzicht een grotere zelfstandigheid te geven met het oog op het herstel 
van de economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland.

Het is deze onduidelijkheid over de verzekering van de economische 
concessies op lange termijn geweest die de voorzitter van de KVP-fractie in 
de Tweede Kamer, Romme, - die de besloten zitting wel had meegemaakt, 
maar het woord had laten voeren door anderen - er toe heeft gebracht na de 
besloten vergadering van de Tweede Kamer over het regeringsplan door 
middel van een brief te pogen de minister te overtuigen van het nut van 
annexatie van Duits gebied. Volgens Romme was annexatie te verkiezen 
boven tijdelijk beheer van bepaalde economische objecten. Annexatie bete
kende immers het uitoefenen van souvereiniteitsrechten. Romme wilde 
derhalve een annexatieplan, waarin zoveel mogelijk kolenmijnen langs de 
Limburgse grens blijvend onder Nederlands gezag konden worden gebracht. 
"De kolenbasis moet worden verbreed", aldus Romme. Hoewel het opeisen 
van een ruime strook Duits gebied veel problemen zou opleveren, meende 
hij dat Nederland geen andere uitweg had, wilde het land niet de toekomst 
verspelen. Van deze zaak - en van Indië - hing de toekomst van het land 
namelijk af, zo besloot Romme zijn pleidooi daags na de besloten zitting 
van de Tweede Kamer.14

Deze brief weerspiegelt de spanning, die bij de KVP-politici op dat mo
ment geleefd moet hebben. Romme wist dat de overeenkomst, zoals die 
tussen Nederland en de Republiek in Indië in de maak was, de Nederlandse 
souvereiniteit op losse schoeven zette. Het zou er toe leiden dat het uitein
delijke Akkoord van Linggadjati door Romme bij de behandeling in de 
Tweede Kamer in december 1946 zou worden "aangekleed" om de blijvende 
band tussen Nederland en Indonesië in een "zware" Unie aan te scherpen. 
Zo kunnen ook het optreden van de KVP en de interventie van Romme in 
de grenscorrectiezaak worden verklaard. Bezorgd over de toekomst van het 
overbevolkte en grondstofarme land, dat aangetast was in zijn oude wel
vaartsbronnen - kapitaalverkeer, scheepvaart, Indië en de betrekkingen met 
Duitsland - en bij blijvende armoede voor mogelijk grote politieke gevaren 
stond, wenste de KVP onder de politieke leiding van Romme een maxima- 
listische koers te varen ter verkrijging van de nodige garanties voor de rela
ties van Nederland met Indonesië en voor de verkrijging van een aantal 
Duitse kolenbekkens. Aan de andere kant moeten Romme en zijn partij 
hebben begrepen dat inzake de grenscorrecties Nederland te zeer afhankelijk 
was van de Grote Mogendheden en dat andere politieke groeperingen 
weinig in uitgebreide correcties zagen. Inzake Indonesië kon de KVP menen 
allereerst baas in eigen huis te zijn en vervolgens over brede politieke steun 
te kunnen beschikken bij het streven met Indonesië binnen het nieuw te 
vormen Rijk nauwe staatkundige banden te verzekeren. Vandaar dat aan de
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Indische kwestie alle prioriteit werd gegeven ten nadele van de ontwikke
ling van een beleid gericht op verwezenlijking van de grenscorrecties. Van 
KVP-zijde werd dan ook bezwaar geuit tegen deelneming aan de militaire 
bezetting in Duitsland door Nederlandse troepen. De KVP heeft zich wel
licht om deze redenen neergelegd bij de regeringsplannen inzake de grens
correcties en concessies. De bezwaren van de KVP zijn beperkt gebleven tot 
de hiervoor genoemde schriftelijke aanmaning van Romme en diens ver
derop aangehaald zwak protest in De Volkskrant.

Omdat de Eerste Kamer na de uiteenzetting van Van Boetzelaer in de be
sloten zitting van 25 oktober 1946 enkele dagen bedenktijd had gevraagd, 
kon Van Boetzelaer nog vóór de verdere beraadslagingen in de senaat over 
het regeringsvoorstel de bezwaren van de KVP aan de ministerraad voor
leggen. Zonder veel discussie wees de ministerraad op 28 oktober 1946 uit
breiding van het op te eisen Duits grondgebied af. Het compromis - correc
ties en concessies - dat in de ministerraad was bereikt, was immers al gego
ten in de vorm van een memorandum, bestemd voor de Grote Mogendhe
den. Vastgesteld werd ook dat de kalimijnen, die Nederland als concessiege
bieden op het oog had, in Belgische handen waren (Solvay-concern), zodat 
Nederland moest afzien van deze claims. De vage toezegging van Van 
Boetzelaer jegens de KVP in de Tweede Kamer dat hij inzake de kalimijnen 
nog naar uitbreiding van de concessies zou streven moest om deze reden als 
onuitvoerbaar worden bestempeld. Uiteindelijk werd door de ministerraad 
vastgelegd, dat Nederland zich het recht voorbehield om uitbreiding te ge
ven aan de grenscorrecties, voor het geval de economische verlangens niet 
zouden worden ingewilligd. Het memorandum kon de deur uit. Het horen 
van de uiteenzettingen van de Eerste Kamer op 29 oktober 1946 was, gezien 
de beslissing van de ministerraad een dag tevoren, nagenoeg een formaliteit, 
iets dat Brongersma (PvdA) dan ook terecht veronderstelde. Het is het poli
tieke gewicht van de Tweede Kamer geweest dat nog heeft gezorgd voor enig 
intern kabinetsberaad. Romme en zijn fractie hebben het antwoord van de 
regering op hun nadere argumenten eigenlijk gekregen via de mededeling 
van Van Boetzelaer in de Eerste Kamer, die er op neerkwam dat de regering 
vasthield aan het pakket van eisen.

Op 5 november 1946 is het regeringsplan in de hoofdsteden van de Grote 
Vier overhandigd.15 België kreeg ook een exemplaar aangeboden. Beel hield 
voor de radio op 6 november 1946 een redevoering over het pakket van ei
sen om de bevolking in te lichten.16 Ongeveer gelijktijdig zijn de territoriale 
en economische wensen van België en Luxemburg bekend geworden. België 
vroeg slechts om de overdracht van 30 km.2 Duits grondgebied ten behoeve 
van de spoorweg St.Vith-Eupen, waardoor 3850 Duitsers zouden worden in- 
gelijfd. Het ging hier om een zuivere grenscorrectie, aangezien bij de aan
hechting van Eupen-Malmédy na 1919 deze spoorweg ten dele op Duits ge
bied was gebleven. België vroeg daarnaast om waarborgen voor een onbe
lemmerd transitoverkeer op Duitsland en om gelijke economische voorde
len uit Duitsland voor alle Europese staten. Later in januari 1947 is door 
België gepleit voor beperking van de Duitse Rijnvloot en voor levering van
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grondstoffen en energie door Duitsland aan België voor een aantal jaren. 
Luxemburg, dat door het Ardennenoffensief een schade had geleden van 600 
miljoen dollar, eiste het beheer van de Moezelspoorweg op en gebruik van 
een door Duitsland te bouwen stuwdam in de Our, een van de oostelijke 
grensrivieren (met delen van de Süre en de Moezel) met Duitsland. Het 
Groothertogdom wilde langs de oostelijke grensrivieren met Duitsland een 
strook Duits grondgebied (verloren in 1815) verwerven, waarbij 20.000 Duit
sers waren betrokken. Daarnaast wenste Luxemburg enkele Duitse kolen
mijnen te krijgen en gedurende een aantal jaren door Duitsland van steen
kool en cokes te worden voorzien. Het Nederlandse voorstel, dat onafhan
kelijk van België en Luxemburg was opgesteld, was vergeleken met de eisen 
van deze twee landen wel zeer omvangrijk. Gelet echter op de veel zwaar
dere oorlogsschade, die Nederland had geleden, waren de Nederlandse eisen 
in vergelijking met die van de twee Beneluxpartners ook weer niet buiten
sporig te noemen.17

d. De reacties in Nederland, Duitsland en elders
Het Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding was natuurlijk teleurge

steld door de regeringsplannen, waarmee volgens dit comité de Nederlandse 
belangen niet waren gediend. Het comité betreurde het dat de regering van 
deze kwestie geen volkszaak had gemaakt. De vraag is echter of de bevolking 
op de hand van het comité zou zijn geweest. Als men afgaat op de reacties in 
de Nederlandse pers dan krijgt men de indruk dat de regeringsplannen pas
ten bij de wel zeer uiteenlopende visies op het grenscorrectievraagstuk, con
form de politieke opvattingen, zoals die hiervoor zijn weergegeven aan de 
hand van de notulen van de besloten zittingen van de Kamers. Die plannen 
hielden het midden tussen annexeren en helemaal geen claims. De katho
lieke pers, zeker in de grensstreken, oordeelde zeer gunstig over de Neder
landse aanspraken, met uitzondering van enige katholieke bladen in het 
westen des lands. De Gelderlander drukte pleidooien af ten gunste van gro
tere annexatie (geheel het Nederrijnse gebied). De grenscorrecties werden te 
gering geacht voor de Nederlandse boeren. De Volkskrant had, voordat het 
memorandum van Nederland was gepubliceerd, aan de KVP-Kamerleden 
Maenen en Roolvink ruimte gegeven om hun meningen over de noodzaak 
tot ruime annexatie van Duits gebied te ventileren. Hun wensen kwamen 
overeen met hetgeen zij nog diezelfde dag in de besloten zitting van de 
Tweede Kamer zouden bepleiten en al eerder is samengevat. Heeft Romme 
als staatkundig hoofdredacteur van dit blad deze twee Kamerleden uitgeno
digd de regionale en KVP-zienswijze op deze kwestie te vertolken? Romme 
zelf heeft, conform zijn al eerder aan Van Boetzelaer en hiervoor aange
haalde visie, op 7 november 1946 in zijn blad geschreven de grenscorrectie- 
plannen "pietepeuterig" te vinden. De regering had zich volgens hem iets te 
veel laten leiden door het beginsel "hoe minder Duitsers, hoe liever". De ei
sen hadden best ruimer kunnen zijn, zonder het begrip "grenscorrectie" ge
weld aan te doen. Voor Romme stonden drie dingen voorop: de noodzaak 
meer kolen ter beschikking te hebben, meer landbouwgrond voor jonge
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boeren en meer kali. Te veel was inzake de kolen- en kalivoorziening geko
zen voor een tijdelijke voorziening - concessie of mijnbeheer in Neder
landse handen - van 50 jaar. Het "noodzakelijk levensonderhoud" had ver
loren van de vrees voor Duitse minderheden. Romme vond het regerings
beleid wel braaf, "maar tegenover het eigen volk en zijn toekomst vinden 
wij dit beleid zwaarder van risico's dan wij voor onze verantwoording zou
den durven nemen".18 In een redactioneel commentaar nam De Volkskrant 
zelf afstand van annexionistische plannen: de regeringsvoorstellen getuig
den volgens dit commentaar van "vruchtbare werkelijkheidszin”. Het ont
wikkelen van de gebieden in de grenscorrecties zag dit commentaar als een 
grootse taak voor het na-oorlogse Nederland. Daarentegen was De Maasbode 
in een commentaar bevreesd dat er juist grote lasten zouden ontstaan uit de 
noodzaak de gebieden van de grenscorrecties tot ontwikkeling te brengen. 
Het Binnenhof beschouwde de economische eisen nog als het meest voor
delig voor Nederland, ook al twijfelde dit blad of het gehele Nederlandse 
pakket enige kans van slagen maakte en zou passen in de geallieerde poli
tiek inzake Duitsland.19

De socialistische pers voelde weinig of niets voor grenscorrecties, wél 
voor toewijzing van een deel van de lopende productie uit Duitsland. Het 
Parool achtte nu elke annexatie en elke minderheidsvorming voor de toe
komst van Nederland gevaarlijk en derhalve een gebrek aan "progressief 
denken", al had dit blad kort na de oorlog begrip getoond voor de annexatie- 
eis. Ook Het Vrije Volk wenste geen grenscorrecties, waardoor een Duitse 
minderheid in Nederland zou ontstaan. Het economisch eisen-pakket achtte 
dit blad een minimum. "Het zou ons wel zo lief zijn te vernemen dat de 
Duitsers dit beschaamd erkenden."20 Ook Trouw wees overname van Duitse 
grondgebied af. "Het hebben van een recht is nog iets anders dan het gebrui
ken van een recht." De economische concessies stelden ten opzichte van de 
nood van het land weinig voor. Die concessies zouden niettemin van enig 
nut kunnen zijn, mits deze door de Nederlandse macht ter plaatse werden 
gedekt. De Waarheid onderstreepte eveneens de voordelen van de econo
mische eisen, maar zag die voordelen weer ten dele wegvloeien in de zak
ken van de kapitaalverstrekkers aan de mijnbouw of de havenbaronnen. De 
liberale kranten NRC en H andelsblad toonden zich met het regeringsvoor
stel ingenomen, al vroeg het Algemeen Handelsblad om garanties voor de 
handhaving van de Nederlandse concessies en correcties, voor het geval 
Duitsland weer zelfstandig zou worden.21

De bekendmaking van de Nederlandse plannen leidde in Duitsland tot 
veel protesten. In Emden werd een protestoptocht georganiseerd. Er ont
stond een Duits grenscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van 18 langs 
de Nederlands-Duitse grens gelegen Landkreise, om zich te weer te stellen 
tegen de Nederlandse aanspraken. Een rapport van dit comité, dat in het na
jaar van 1947 verscheen en waarin brutaalweg Nederlands gebied op histo
rische gronden voor Duitsland werd geclaimd, zou nog tot grote woede van 
Kamerleden en regering in Nederland en tot een démarche bij de Britse be- 
zettingsautoriteiten leiden. Duitse politici uit de deelstaat Noordrijnland-
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Westfalen in de Britse zöne lieten - onder meer in een open brief aan Beel - 
weten, dat afstand van Duits grondgebied Nederland geen enkel voordeel 
zou brengen en slechts de goede nabuurschap tussen Nederland en Duits
land kon belasten. Van Duitse kant werd gevreesd dat de inwilliging van de 
Nederlandse economische eisen Nederland in staat zou stellen een concur
rerende zware industrie uit te rusten.22 Voor de Nederlandse politieke ver
houdingen was het niet zonder belang dat de voorzitter van de Duitse so- 
ciaal-democraten, Kurt Schumacher, eind november 1946 in Engeland liet 
weten dat zijn partij elke gebiedsafstand bestreed, maar wel kon instemmen 
met internationale controle van het Roergebied. Tegenover een vertegen
woordiger van de Nederlandse pers beweerde Schumacher dat men in 
Duitsland van uiterst links tot uiterst rechts verbitterd was over de Neder
landse plannen. Vanuit de noden van zijn eigen land wees hij ook export 
van kolen naar Nederland af. De schade die door Duitsland aan Nederland 
was aangebracht was herstelbaar, permanente annexatie was iets onherstel
baars. Wederopbouw van Europa kon geschieden op basis van een interna
tionaal socialistisch plan, niet op basis van plundering van Duitsland. Een 
poging van Schumacher om naar Nederland te komen en contact te leggen 
met de socialisten aldaar, stuitte af op het besluit van de ministerraad dat 
Schumacher niet op openbare vergaderingen mocht spreken over politieke 
zaken, zoals in Engeland was geschied en tot protesten van de Franse rege
ring had geleid.23

Deze Duitse reacties hebben blijkens de debatten over de begroting van 
Buitenlandse Zaken voor 1947 in beide Kamers eind 1946 - begin 1947 tot 
grote verontwaardiging bij alle fracties en bij minister Van Boetzelaer aan
leiding gegeven. Van der Goes (PvdA) meende uit de reacties te kunnen af
leiden dat Duitsland geestelijk niet gesaneerd was. Er was volgens hem 
sprake van een pathologisch onbegrip bij de Duitsers. Het eerste constructie
ve voorstel, hoe de enorme materiële schade in Nederland moest worden 
vergoed als Nederland geen pakket van eisen zou indienen, moest van 
Duitse zijde nog geleverd worden. Van enig schuldbesef of besef van mede
verantwoordelijkheid was bij de Duitsers op enkele uitzonderingen in het 
socialistische en christen-democratische kamp na geen sprake. Dat de PvdA 
duidelijk anders oordeelde over de Nederlandse eisen dan Schumacher 
bleek uit het betoog van Schilthuis (PvdA) in de Tweede Kamer eind de
cember 1946, die het Nederlandse eisenpakket voortreffelijk vond en de mi
nister verzocht alle internationale steun voor dit pakket die mogelijk was te 
verwerven. Brongersma, de PvdA-woordvoerder over dit onderwerp in de 
Eerste Kamer, had toch zijn twijfels of dit pakket van eisen nog enige kans 
van slagen had. De territoriale eisen konden toekomstige conflicten met het 
buurland oproepen; de economische verlangens (herstel handelsverkeer en 
Rijnvaart) gingen ten dele uit van een hersteld Duitsland, dat eenmaal her
steld wel eens niet bereid kon zijn hieraan tegemoet te komen. Volgens het 
Tweede Kamerlid Roolvink (KVP) verschilden de Duitse reacties op de Ne
derlandse eisen niet zo veel "van de ons uit de laatste jaren zo bekende 
Duitse arrogantie". Wat hem betrof hadden de verlangens op territoriaal ge-
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bied ruimer kunnen zijn, want bescheidenheid in de aanspraken werd niet 
beloond. De Groot (CPN,Tweede Kamer) bleef er bij dat grenscorrecties, 
waarbij Duitsers waren betrokken, moesten worden nagelaten; Nederland 
had slechts behoefte aan Duitse kolen en machines. Het Nederlandse pakket 
van eisen vroeg van het ene te veel en van het andere te weinig.24 Senator 
Algra (ARP) verwierp weliswaar annexatie als vorm van herstelbetaling, 
maar billijkte annexatie of grenscorrectie als een middel om vroeger onrecht 
en willekeurige verdeling van bevolkingsgroepen door de grens te herstel
len of de mogelijke inrichting van een gunstige aanvalsbasis voor het buur
land te voorkomen. De Nederlandse territoriale claims hadden dan ook zijn 
instemming, waarmede hij het standpunt van de ARP-fractie in de Eerste 
Kamer wat positiever formuleerde dan naar voren was gebracht in de beslo
ten zitting. Ongetwijfeld lag daaraan het Duitse tumult ten grondslag, want 
Algra kritiseerde in sterke bewoordingen dit tumult, waarbij hij vooral aan 
de vertrouwensmannen van het Duitse volk, incluis die van de SPD, vroeg 
te beginnen met schuld te erkennen en daarvan de consequenties te aan
vaarden. De fractie van de ARP in de Eerste Kamer zou dan ook pal achter 
het regeringsbeleid inzake Duitsland staan.25

Van Boetzelaer, anders zo minzaam, deelde in voor zijn doen scherpe be
woordingen de verbolgenheid van zoveel leden van de Kamers over de 
Duitse reacties. Ook de minister had weinig vertrouwen in een spoedige 
ommekeer in de Duitse mentaliteit. De Nederlandse eisen, die in eigen land 
bescheiden werden gevonden en in het buitenland begrip hadden onder
vonden, werden in het land, dat zoveel onnoemelijk leed en verwoestingen 
zonder weerga over Nederland had gebracht, beantwoord met bezwaren, 
klachten en zelfs met dreigementen. "Dit is natuurlijk typisch Duits", aldus 
Van Boetzelaer. "Wat Duitsland ons land heeft aangedaan, wordt thans op 
rekening van Hitler en zijn onmiddellijke medestanders geschreven. Het 
Duitse volk echter, dat deze moderne tyran het lot van Duitsland in handen 
speelde, zou onschuldig zijn." Als de Duitsers, aldus de minister, tot enige 
inkeer waren gekomen, zouden in Duitsland constructieve plannen moeten 
worden gelanceerd om tot het herstel der slachtoffers van de Duitse agressie 
bij te dragen. Daarvan was niets gebleken. "Ons wordt geraden de handel 
met Duitsland te bevorderen, wat ook in ons voordeel is. En verder wordt 
verzocht de afgelopen jaren als een boze droom te vergeten en over te gaan 
tot de orde van de dag." Wilde het Duitse volk nog enig vertrouwen wek
ken bij de geallieerden, dan diende dit volk, na de rampspoed die het over 
de wereld had gebracht, grote bescheidenheid en terughoudendheid te be
trachten, al gaf de minister toe dat het hier zeer on-Duitse karaktertrekken 
betrof die gevraagd werden.26 Vanzelfsprekend was Van Boetzelaer zeer in
genomen met de verklaring van Algra in de senaat over het achterwege la
ten van kritiek. Het was volgens hem inderdaad een dringende eis, "dat ons 
land in kwesties van internationale aard, waar zulks maar enigszins moge
lijk is, eensgezind is en een gesloten front toont"27 Solidariteit van de rege
ringspartijen en de oppositie op dit terrein van het beleid kon er slechts toe 
bijdragen, dat de stem van Nederland in het buitenland krachtiger zou klin-
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ken. Inmiddels had de minister, aldus zijn betoog, de indruk gekregen dat 
het buitenland in ruime mate de redelijkheid van de Nederlandse verlan
gens had begrepen en gewaardeerd. Hij vertrouwde derhalve dat een min of 
meer bevredigende regeling tot stand kon worden gebracht, waarbij van 
verdere annexatie-eisen, voor het geval niet aan de economische eisen kon 
worden tegemoet gekomen, kon worden afgezien. Was het buitenland wer
kelijk zo vol begrip voor de Nederlandse voorstellen, als de minister op 20 
maart 1947 in de Eerste Kamer beweerde?

Begin november 1946 was Van Boetzelaer naar de V.S. vertrokken om de 
Algemene Vergadering van de V.N. bij te wonen. De sonderingen die hij bij 
gelegenheid van deze vergadering bij de delegaties van enkele bevriende 
landen verrichtte, rechtvaardigden het optimisme van de minister tegen
over de Kamers over de mogelijke gunstige afloop van de Nederlandse 
voorstellen niet. Hoewel de houding van de meeste gesprekspartners jegens 
Nederland welwillend was - het kort tevoren bekend geworden Akkoord 
van Linggadjati verwierf alom instemming -, was de uitslag van het overleg 
in New York voor Nederland weinig bemoedigend, aldus Van Boetzelaer in 
de ministerraad na terugkeer van zijn reis. Secretary of State Byrnes en zijn 
staf hadden hem laten weten dat de V.S. weinig of niets wilden weten van 
grensveranderingen ten nadele van Duitsland, hoewel de Amerikanen ook 
toegaven zich nog niet erg in het onderwerp verdiept te hebben. De Ameri
kaanse gespreksgenoten hadden zich oprecht verbaasd getoond over de grote 
problemen rond het Duits-Nederlandse handelsverkeer, die de achtergrond 
van de zorg van Nederland over de mogelijkheden voor economisch her
stel van het eigen land vormden en grotendeels de redenen voor de claims 
ten aanzien van Duitsland waren. De Engelse delegatie onder Ernest Bevin 
toonde zich sceptisch over het eisenpakket. Wegens de tekorten aan kolen 
in de Britse zöne zouden onmiddellijke leveranties van kolen zonder meer 
uitgesloten zijn. De grenscorrecties moesten nader worden onderzocht. De 
Brit liet hiermee doorschemeren dat Engeland, dat Nederland met de andere 
Beneluxlanden om strategische en politieke redenen wilde ontzien, bereid 
was om échte, volstrekt onbelangrijke grenscorrecties eventueel in overwe
ging te nemen. De rest kon Nederland eigenlijk vergeten. Alleen de Fransen 
onder Couve de Murville - de directeur Politieke Zaken van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken die Bidault verving - steunden voluit de Neder
landse claims, vermoedelijk in de hoop Nederlandse steun voor de Franse 
plannen ten aanzien van Duitsland - loskoppeling van het Rijn-Roergebied 
van de rest van Duitsland - te kunnen verwerven. De Fransen hadden zelfs 
zwaardere eisen van Nederland verwacht. In de houding van de drie mo
gendheden ten opzichte van de Nederlandse voorstellen waren de verschil
len in de aanpak van het Duitse probleem te onderkennen. De Amerikanen 
en de Britten waren inmiddels overeengekomen om hun zönes met ingang 
van 1 januari 1947 economisch samen te voegen om de Duitsers gelegen
heid te geven zich economisch te ontplooien en daarmede de lasten voor de 
bezettende mogendheden te doen verkleinen. De beide mogendheden voel
den er daarom niets voor om het wederopbouwwerk in hun zönes te laten
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verstoren door discussies over gebiedsafstand op grote schaal en vervreem
ding van economische hulpbronnen. De Fransen, die op het punt stonden 
het gehele Saargebied economisch aan Frankrijk te binden, voerden een 
hardere politiek inzake Duitsland.

Voor Nederland was het een tegenslag dat de Belgische minister van Bui
tenlandse Zaken Spaak zich tegenover Van Boetzelaer een uitgesproken te
genstander van de Nederlandse aanspraken had getoond. Spaak, voorzitter 
van de Algemene Vergadering van de V.N. in 1946, ging er van uit dat Ne
derland en België slechts belang hadden bij een economisch herstel van 
Duitsland. Annexatie of ruime grenscorrecties konden slechts grote span
ningen oproepen. Mocht Nederland toch willen vasthouden aan de verwe
zenlijking van ruime grenscorrecties, dan zou België zich tegen Nederland 
moeten keren, met alle gevolgen voor de samenwerking tussen de twee 
landen vandien. Spaak zag voor Nederland slechts kleine grenscorrecties en 
enige leveranties uit de lopende productie (kolen) als haalbaar. Op de ach
tergrond speelde, zoals Van Boetzelaer wist, dat België bezwaren had tegen 
de uitbreiding van de kolenmijnconcessies op Duits gebied ten faveure van 
de Nederlandse mijnen. Deze concessies grensden aan die van België en 
konden, eenmaal in exploitatie genomen, België als kolenproducent aantas
ten. Voor de beoogde kalimijnen gold dat zij geheel of gedeeltelijk Belgisch 
bezit waren. Wat Van Boetzelaer niet wist was dat de Belgische bezwaren 
tegen de Nederlandse claims aan de Amerikanen waren bekend gemaakt en 
op het State Department - waar Spaak veel prestige genoot - grote indruk 
hadden gemaakt, waardoor daar met nog meer grond in maart 1947 besloten 
kon worden dat alleen zeer kleine correcties aan de Duitse westgrens zouden 
worden geaccepteerd door de V.S.. In 1948 zou Nederland dit standpunt nog 
nader leren kennen.28 Ernstig was het verwijt van Spaak jegens Van 
Boetzelaer dat Nederland - ondanks de Beneluxgedachte - zonder enige con
sultatie van België en Luxemburg de betrokken plannen had opgesteld. Van 
Boetzelaer toonde zich onmiddellijk bereid verdere stappen inzake de 
Duitse kwestie gezamenlijk met de twee Beneluxpartners te ondernemen. 
Hieraan is in de loop van 1947 ook daadwerkelijk uitvoering gegeven. De 
grotere geneigdheid van Nederland om met deze partners bij het Duitsland- 
beleid gezamenlijk op te trekken hing zeker samen met de constatering van 
Van Boetzelaer dat de Grote Vier niet zouden instemmen met de in New 
York nogmaals geopperde Nederlandse wens om betrokken te worden bij de 
besprekingen over Duitsland. Bevin en Molotov vonden deze wens begrij
pelijk, maar Molotov was wél bevreesd dat de Nederlandse inspraak - met 
die van andere direct betrokken kleinere landen - de arbeid van de Grote 
Vier inzake Duitsland zou belemmeren. Van Boetzelaer moet eind novem
ber 1946 hebben begrepen dat de Nederlandse wensen inzake Duitsland al
leen in een gezamenlijke aanpak met België en Luxemburg nog enige kans 
maakten serieus te worden genomen. Tegelijk heeft Van Boetzelaer inge
zien dat Nederland moest deelnemen aan de militaire bezetting van Duits
land - precies als België - om aan de Nederlandse politiek inzake Duitsland 
kracht bij te zetten.
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e. M ilitaire bezetting in Duitsland?
Doordat Nederland tot een besluit was gekomen inzake de territoriale ei

sen en gewenste economische concessies, kwam vanzelf de vraag aan de 
orde of Nederland geen bijdrage moest gaan leveren aan de militaire bezet
ting van Duitsland. In de besloten zittingen van de beide Kamers over het 
Nederlandse eisenpakket inzake Duitsland was van verschillende zijden 
aan de regering gevraagd of deelneming aan deze bezetting geen steun kon 
vormen voor de Nederlandse eisen. Het vorige kabinet had hierover wel 
beraadslaagd, maar een definitieve beslissing was niet genomen. Derhalve 
was de uitnodiging van Engeland aan Nederland in 1945 om deel te nemen 
aan de bezetting in Duitsland onbeantwoord gebleven. Engeland had een 
deel van zijn bezettingszone - een gebied ten noorden van de lijn Aken- 
Keulen op de linker-Rijnoever (een deel van de voorgenomen grenscorrec
ties en claims lagen in dit gebied) - hiervoor bestemd, onder handhaving 
van het Britse militaire opperbestuur.

Dat het kabinet Schermerhorn-Drees aarzelde op de Britse uitnodiging in 
te gaan is te begrijpen. Er waren voordelen te behalen met de aanvaarding 
van deze uitnodiging. Voor Nederland kon deelneming aan de bezetting in 
Duitsland verhoging van het internationaal prestige meebrengen, waardoor 
de Nederlandse stem bij het overleg over Duitsland beter gehoord zou wor
den. Juist omdat Nederland dacht via grenscorrecties en economische con
cessies een deel van de oorlogsschade op Duitsland te kunnen verhalen, kon 
het van belang zijn op de inspanning ten behoeve van de militaire bezetting 
te kunnen wijzen ter adstructie bij de Engelsen van de Nederlandse wensen. 
Aan de andere kant realiseerde de regering zich in de periode '45-"46 dat de 
kosten, die zouden voortvloeien uit de deelneming aan de bezetting in 
Duitsland, wel eens hoog konden worden, vooral als de Engelsen zouden 
vragen om ook bij te dragen aan de civiele kosten van het bestuur in de 
voor Nederland gereserveerde sector. Ook zag de regering niet goed waar de 
troepen voor die bezettingstaken vandaan moesten worden gehaald, omdat 
men al grote moeite had om troepen uit te rusten voor de overname van de 
Britse bezetting in Nederlands-Indië. Inmiddels namen Noorwegen en De
nemarken met ieder 5000 man deel aan de bezetting in Noord-Duitsland en 
had België met twee divisies de Regierungsbezirke Aken en Keulen bezet, 
waardoor de lasten van de Engelsen enigszins waren verlicht. In een smalle 
strook van de Franse zöne, grenzend aan Luxemburg met als centrum Bit- 
burg, hebben ook Luxemburgse militaire eenheden Duits gebied vanaf 11 
november 1945 (tot 9 juli 1955) bezet gehouden.29

Het gebrek aan geld en troepen heeft er toe geleid dat de Nederlandse re
gering in het eerste na-oorlogse jaar voorlopig geen mogelijkheden zag om 
aan de militaire bezetting van Duitsland een bijdrage te leveren. De zaak 
bleef aldus liggen voor het kabinet-Beel. In de Proeve van een regeringspro
gram van 17 juni 1946 was opgenomen dat "zodra mogelijk" door Neder
land zou worden deelgenomen aan de bezetting van "West-Duitsland". Bij 
het opmaken van de lijst van desiderata ten aanzien van Duitsland in het
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najaar van 1946 kwam deze kwestie en derhalve de vervulling van dit punt 
van het regeringsprogram op tafel, omdat het immers verstandig leek door 
het aanbod tot deelneming aan de militaire bezetting de Engelsen te winnen 
voor de Nederlandse territoriale en economische wensen ten aanzien van 
Duitsland. Vandaar dat de ministers van Oorlog en Buitenlandse Zaken, 
blijkbaar in onderling goed overleg (via de ambtenaren) en op basis van de 
Proeve van 17 juni 1946, in hun Memories van Antwoord bij de behande
ling in de Tweede Kamer van hun begrotingen voor 1947 mededeelden 
overtuigd te zijn van de wenselijkheid aan de bezetting in Duitsland deel te 
nemen. Men stelde zich voor om in de loop van 1947 met een behoorlijke 
troepensterkte aan deze bezetting te kunnen bijdragen.30

Deze mededeling door de beide ministers was niet vooraf getoetst aan de 
opinie van het gehele kabinet, noch had Fiévez rekening gehouden met de 
opvattingen van de generale staf over dit onderwerp. Toen de militaire be
zetting van Duitsland in de kabinetszitting van 9 december 1946 ten princi
pale aan de orde kwam, bleek Fiévez onder druk van deze staf van mening 
veranderd te zijn. Hij berichtte het kabinet dat chef-staf Kruis het slechts 
mogelijk achtte om drie infanteriebrigades (ca. 10.000 man) voor de bezetting 
in Duitsland vrij te maken, bemand met voor de tropendienst in Indië afge- 
keurde militairen. Omdat die troepen echter ook uitrusting en staven ten 
nadele van de gevechtskracht overzee zouden vergen, was de conclusie van 
Fiévez dat voor Nederland ofwel een zwakke bezetting als "gebaar" over
bleef ofwel helemaal geen bezetting. Van Boetzelaer somde daarentegen de 
voordelen op: prestige bij de geallieerden, versterking van de positie van 
Nederland in de onderhandelingen met Engeland over het handelsverkeer 
tussen Nederland en Duitsland en het tegemoetkomen aan de verwachting 
bij de Engelsen dat Nederland aan die bezetting zou meedoen. Andere mi
nisters vonden echter dat Nederland al overbelast was. Vooral Drees zag 
niets dan nadelen in de bezettingsoperatie. De economische voordelen wo
gen volgens hem niet op tegen de kosten die Nederland zou moeten maken. 
Ook wees Drees op het tekort aan arbeidskrachten in eigen land, waardoor 
niet zonder schade duizenden mannen aan de Nederlandse economie kon
den worden onttrokken. Daarbij vreesde Drees dat het oproepen van extra 
lichtingen voor de bezettingstaak in Duitsland in het land een verbitterde 
stemming zou kunnen oproepen. De minister van Landbouw onderstreepte 
het betoog van Drees door te wijzen op de gevaren voor de eigen voedsel
productie, wanneer Nederland door Engeland verantwoordelijk zou wor
den gesteld voor de verzorging van de Duitse bevolking in de aangewezen 
sector. Huysmans en Lieftinck waren eveneens tegen een Nederlands bezet- 
tingscontingent gekant, omdat zij vreesden dat daardoor in Duitsland wrok 
tegen de Nederlanders zou kunnen ontstaan. Lieftinck gaf toe dat hij hier
mede terugkwam op zijn onder het vorig kabinet uitgedragen visie dat Ne
derland baat zou hebben bij de bezetting van een strook Duits gebied door de 
uitbreiding van het guldensgebied.31 Nadat de ministerraad voor- en nade
len tegen elkaar had afgewogen, besloot de Raad dat het ongewenst was een 
gedeelte van Duitsland door Nederlandse troepen te laten bezetten. De En-
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gelsen zouden over deze zaak niet worden ingelicht, want men wilde geen 
slapende honden wakker maken.32 Met dit besluit was een inbreuk gemaakt 
op het regeringsprogram van 17 juni 1946. Beel moet begrepen hebben dat 
bij een zo algemeen verzet tegen dit niet-cruciale punt van zijn Proeve het 
weinig zin had het akkoord over het regeringsprogram uit te spelen om de 
deelneming aan de militaire bezetting in Duitsland te redden.

Van Boetzelaer is echter bij brief van 31 december 1946 op dit standpunt 
van de ministerraad terug gekomen. Hij vond het horen bij de politieke 
"standing" van Nederland om een bezettingsclaim en het aanbod van een 
bezettingscontingent in te dienen bij de geallieerde Grote Mogendheden ter 
adstructie van de Nederlandse eisen. Ook de sedert 1 januari 1947 optre
dende regeringscommissaris in algemene dienst, belast met de Duitse kwes
tie, de oud-secretaris-generaal van het departement van Handel en Nijver
heid, dr. H.M.Hirschfeld, vroeg de ministerraad terug te komen op haar be
sluit. De ministerraad is echter niet op de brieven van Van Boetzelaer en 
Hirschfeld ingegaan.33 De zaak was volgens de overgrote meerderheid van 
de ministerraad afgedaan. In november 1947 liet Van Boetzelaer de Tweede 
Kamer pas weten dat de bezetting van Duits gebied door Nederlandse troe
pen wegens gebrek aan financiële middelen voorlopig onuitvoerbaar was.34 
Daarmede was ook naar buiten toe definitief een streep gezet onder deze 
affaire.

Door niet mee te doen aan de militaire bezetting heeft Nederland onge
twijfeld, zoals Van Boetzelaer en Hirschfeld hadden gevreesd, afbreuk ge
daan aan de kansen bij de Engelsen een willig oor te vinden voor de vele 
Nederlandse wensen inzake Duitsland. De wensen van Nederland op terri
toriaal, economisch en politiek gebied, alsook het plan van Nederland om 
het merendeel van de Duitse vreemdelingen in Nederland uit te wijzen 
naar Duitsland - voornamelijk naar de Britse zöne (zie het hoofdstuk Justi
tie) - maakten geen deel uit van een totaal plan, waarin ook een genereus 
aanbod aan de Engelsen was opgenomen. Het kabinet-Beel heeft de militaire 
inspanning én budgettaire overwegingen - die zwaar overtrokken waren - 
de doorslag laten geven. Het adagium van de Britse minister van Buiten
landse Zaken, George Canning, uit 1826, dat het de fout van de Hollanders 
was "offering too little and asking too much" lijkt in dit geval toepasselijk.

ƒ. De aanbieding in Londen aan de vertegenwoordigers van de Grote Vier
De negatieve berichten van Van Boetzelaer over zijn ervaringen in New 

York, toen hij daar de Nederlandse eisen met enkele geallieerden besprak, 
hebben geen invloed gehad op het beleid van het kabinet inzake de grens
correcties en claims, toen die begin januari 1947 in het kabinet met het oog 
op het Algemene Memorandum over Duitsland ten behoeve van de Grote 
Vier nogmaals aan de orde werden gesteld. Wat was het geval?

Het memorandum over de grenscorrecties, dat de Nederlandse regering 
in november 1946 heeft uitgebracht, was het eerste van een serie van drie 
memoranda, waarin Nederland op verzoek van de Grote Vier zijn wensen 
inzake Duitsland ontvouwde. Het eerste memorandum was opgesteld naar
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aanleiding van de specifieke vraag van de Grote Vier naar de territoriale en 
economische desiderata van de kleine geallieerden, teneinde de kwestie van 
de Duitse grenzen en hiermee samenhangende verzoeken tot economische 
compensaties op de najaarsconferentie van de Grote Vier in 1946 aan de 
orde te kunnen stellen. De memoranda van de kleine geallieerden van no
vember 1946 zijn evenwel door de Grote Vier noch in 1946 noch in 1947 in 
behandeling genomen. Tegelijk functioneerden deze memoranda van no
vember 1946 als het startpunt van de voorbereiding voor een vredesconfe
rentie over Duitsland. Op de tweede na-oorlogse conferentie van de Grote 
Vier in Parijs in het voorjaar 1946 hadden de ministers van Buitenlandse 
Zaken van deze vier mogendheden aan hun plaatsvervangers opgedragen 
voorbereidingen te treffen voor een vredesconferentie over Duitsland. Hoe
wel een groeiende kloof tussen de visies van de Sovjet-Unie enerzijds en 
Amerika-Engeland anderzijds over de oplossing van de Duitse kwestie kon 
worden geconstateerd, koesterde men in Parijs de illusie dat - precies zoals 
op dat moment de vredesverdragen met Italië, de As-satellieten en Finland 
werden voorbereid - ook de kwestie-Duitsland met geven en nemen tot te
vredenheid van alle betrokkenen, ook de kleine geallieerden, kon worden 
afgehandeld. De plaatsvervangers van de ministers van Buitenlandse Zaken 
van de Grote Vier hebben derhalve de kleine geallieerden uitgenodigd hun 
visie op het gehele Duitse vraagstuk te geven, hetgeen voor landen als Ne
derland de opstelling van een tweede, groter memorandum over Duitsland 
betekende. Na diplomatiek overleg tussen de Grote Vier en de kleine geal
lieerden hebben de Grote Vier bepaald dat de plaatsvervangers in januari
1947 zitting zouden houden in Londen om deze memoranda van de kleine 
geallieerden met betrekking tot de politieke, economische en territoriale 
toekomst van Duitsland met mondelinge toelichting in ontvangst te ne
men. In zoverre de kleine geallieerden in november 1946 hun wensen over 
grenscorrecties en daarmee samenhangende economische concessies (com
pensatie) al hadden geuit - de buurlanden van Duitsland en Oostenrijk - be
hoefde in het tweede memorandum slechts te worden verwezen naar het 
eerste memorandum. Niettemin hebben de meeste kleine geallieerden die 
in november 1946 al hadden gerapporteerd, het zekere voor het onzekere 
gekozen en een derde memorandum geproduceerd, waarin alle concrete de
siderata (grenscorrecties, economische concessies) nog eens op een rij wer
den gezet. Eind januari 1947 hadden de Grote Vier derhalve van een aantal 
kleine geallieerden drie memoranda gekregen.

Nederland heeft op 5 november 1946 het eerste memorandum bij de Gro
te Vier - en bij de Tweede Kamer - ingestuurd. Kort voor het uitbrengen van 
dit memorandum was door de ministerraad een interdepartementale com
missie ingesteld, welke onder leiding van de diplomaat Van Vredenburch 
het memorandum over het gehele Duitse vraagstuk vóór januari 1947 
moest opstellen. Het werk van deze commissie komt in de volgende subpa
ragraaf nader aan de orde. Van veel coördinatie tussen het opstellen van het 
memorandum met de territoriale en economische claims en het algemene 
Nederlandse beleid inzake Duitsland kan niet veel sprake zijn geweest. Het
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memorandum van 5 november 1946 was de resultante van het kabinets- 
compromis op basis van het werk van de commissie-Vorrink. Buitenlandse 
Zaken heeft aan het rapport geschaafd, maar de grote lijnen er van waren 
niet door Buitenlandse Zaken bepaald. Pas in december 1946 lag een concept- 
beleid inzake het Duitse vraagstuk, afkomstig van de commissie-Van 
Vredenburch, waarin Buitenlandse Zaken de zwaarste stem had, op tafel. 
Zoals in de volgende subparagraaf zal worden aangestipt moest Van 
Boetzelaer aanvankelijk op vragen vanuit de Tweede Kamer naar het alge
mene Nederlandse beleid inzake de Duitse kwestie het antwoord schuldig 
blijven: het moest nog worden geformuleerd! Toen het memorandum van 
de Nederlandse regering nopens het door de Geallieerde Mogendheden te 
voeren beleid ten aanzien van Duitsland, grotendeels vrucht van de arbeid 
van de commissie-Van Vredenburch, op 8 januari 1947 in de ministerraad 
aan de orde kwam, lag er eindelijk een Nederlands beleid inzake Duitsland 
op tafel. Nu was het maar de vraag of de claims van Nederland, omschre
ven in het november-memorandum, nog wel pasten in het Nederlandse 
beleid inzake Duitsland.35

Het blijkt dat de gehele ministerraad nadrukkelijk heeft willen vasthou
den aan de claims van november 1946. Het gehele kabinet, met stilzwij
gende instemming van Van Boetzelaer, is er blijkbaar van overtuigd ge
weest dat de territoriale en economische claims niets anders waren dan een 
geringe vergoeding voor de gigantische oorlogsschade in Nederland. De 
vraag of die claims niet bij voorbaat afbreuk zouden kunnen doen aan de 
centrale doelstelling in het Nederlandse beleid inzake Duitsland, namelijk 
het voorkomen van hernieuwe Duitse agressie en de vredelievende inpas
sing van Duitsland in Europa én het herstel van normale economische be
trekkingen tussen Duitsland en de Europese landen, is niet aan de orde ge
weest. De grenscorrecties werden dan ook uit nationaal belang - de ernstige 
nood van het land - onverkort gehandhaafd, waarbij Van Boetzelaer het 
volgens hem niet te realiseren pakket van claims ongetwijfeld als onder- 
handelingsobject heeft gesteund. Vandaar dat hij geen verzet aantekende, 
toen de Raad een verbreding van het grondgebied, juist ook met het oog op 
de landbouw (Dollard), noodzakelijk noemde. Het standpunt van de minis
terraad leidde er toe dat in het memorandum van de Nederlandse regering 
inzake het gehele Duitse vraagstuk in een korte alinea als onderdeel van de 
paragraaf over de economische en financiële aspecten van dit vraagstuk de 
grenscorrecties en de verlange economische concessies met de herstelbeta
lingen als één pakket werden genoemd om tot herstel van de schade in Ne
derland te komen. Wel werd in dit memorandum de nadruk gelegd bij de 
economische concessies, omdat "Nederland zich thans tot grenscorrecties 
wenst te beperken". Nederland behield zich het recht voor om annexatie 
van Duits grondgebied te eisen, indien aan de Nederlandse desiderata niet 
in voldoende mate kon worden tegemoet gekomen. De economische con
cessies, die door Nederland als essentieel werden beschouwd, konden echter 
hun karakter van concessies goeddeels verliezen, wanneer "de economische 
samenwerking in Europa op den duur tot harmonie zal leiden en de daaruit
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voor een vreedzaam en democratisch Duitsland resulterende welvaart tot 
ontplooiing komt met volledige inachtneming der Nederlandse natuurlijke 
belangen". Evenmin als bij de afwijzing van deelneming aan de militaire 
bezetting in Duitsland heeft het kabinet in dit geval, toen een algemeen be
leid voor de Duitse kwestie moest worden geformuleerd, een consistente 
lijn gevolgd. Het algemene memorandum vroeg om herstel van de Duitse 
economie in Europees kader. Anderzijds legde de regering in haar eisenpak
ket de nadruk op economische concessies, die de Duitse economie konden 
aantasten. Het beleid was tweeslachtig: de regering wenste de vroegere 
agressor te straffen en tegelijk de ruimte te geven om zich te ontplooien, 
omdat Nederland en de andere buurlanden economisch afhankelijk waren 
van Duitsland. Het Nederlandse beleid inzake Duitsland zal er allemaal niet 
geloofwaardiger door zijn geworden.

Zoals al opgemerkt heeft Nederland nog een derde memorandum inzake 
Duitsland, gedateerd 25 januari 1947, aan de plaatsvervangende ministers 
van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier laten overhandigen, waarin de 
territoriale en economische desiderata uitvoerig werden opgesomd. Ook dit 
memorandum was de resultante van het werk van de al genoemde com- 
missie-Van Vredenburch, welke immers alle aspecten van het Duitse 
vraagstuk onder de loupe had genomen. Specialisten van een groot aantal 
departementen en de provinciale besturen van de oostelijke provincies wa
ren door de commissie-Van Vredenburch gevraagd ten behoeve van een 
meer uitgebreide argumentatie voor de juistheid van de indiening van de 
Nederlandse claims materiaal aan te dragen. Aldus kwam de nadruk bij de 
grenscorrecties veel meer te liggen op het rectificeren van vroeger begane 
fouten of omissies en op een verbetering van het waterstaatkundig beheer 
van grensrivieren en -beken. De meeste aandacht viel in dit derde memo
randum op de economische concessies, die door Nederland van levensbe
lang voor het land werden beschouwd. Nogmaals werd de aandacht van de 
Grote Vier gevraagd voor de Nederlandse wensen inzake mijnbouwconces- 
sies voor 40 of 50 jaar in Duits gebied, waarnaast werd aangedrongen op ver
soepeling van de houding van de geallieerde bezettingsautoriteiten bij rege
lingen voor het transitoverkeer op Duitsland en de betaling van het han
delsverkeer met Duitsland.36

Op 28 januari 1947 is een Nederlandse delegatie, bestaande uit Van 
Vredenburch en zijn naaste medewerkers uit de commissie-Duitsland, 
A.Th.Lamping en dr.H.M.Hirschfeld, ontvangen in het Lancasterhouse in 
Londen door de vier plaatsvervangende ministers van Buitenlandse Zaken 
van de vier Grote Mogendheden. De Nederlandse delegatie mocht een aan
tal verklaringen afleggen, waarna nog enige vragen aan de delegatie werden 
gesteld. Van Vredenburch heeft - naast de politieke aspecten van de Duitse 
kwestie - speciaal ook het vraagstuk van de grenscorrecties mondeling nader 
toegelicht. Het betoog van Van Vredenburch kwam er op neer dat de Ne
derlandse desiderata op territoriaal gebied van een zodanig technisch karak
ter waren, dat bestudering door een gemengde commissie van experts nood
zakelijk was om een goed inzicht te krijgen in deze materie. Juist ten aan-
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zien van het grensverloop, dat volgens Van Vredenburch in hoge mate een 
gevolg was van de Pruisische invloed op het Congres van Wenen (1815), 
hadden zeer veel voorgestelde wijzigingen te maken met waterstaatkundige 
of verkeerstechnische problemen, die nadere studie vereisten. Omdat de 
Nederlandse delegatie niet werd toegestaan te discussiëren met de vier 
plaatsvervangers, maar aan een soort "hearing" was onderworpen, heeft de 
Nederlandse delegatie in Londen zonder succes getracht de Grote Vier te 
winnen voor een zodanige opzet van de procedure bij de voorbereiding van 
de vredesconferentie met Duitsland, dat ook de kleine geallieerde landen 
enige invloed zouden kunnen verkrijgen bij de definitieve beslissingen 
over Duitsland. Sedert deze ontmoeting met de vertegenwoordigers van de 
Grote Vier in januari 1947 in Londen heeft de Nederlandse diplomatie zich 
met veel meer klem gericht op het verkrijgen van een stoel - samen met 
België en Luxemburg - aan de toekomstige onderhandelingstafel, waar het 
definitieve vredesverdrag met Duitsland zou worden opgesteld. Het indie
nen van memoranda met desiderata en visies, zonder dat men verzekerd 
was van een behoorlijke aandacht door de Grote Vier aan deze nota's, leek 
zonder veel zin.37

g. De Engelsen tonen enige belangstelling: de commissie Prain-Ringers
Tóch heeft het bezoek aan Londen en de daar gegeven toelichting enig 

zichtbaar effect gehad. Engeland, dat van de Vier Grote Mogendheden door 
de ligging van de Britse bezettingszone in Duitsland het meest met de Ne
derlandse desiderata had te maken, heeft naar aanleiding van de Neder
landse memoranda én naar aanleiding van het Nederlandse verzoek om 
een gemengde studiecommissie zoals die door Bevin tegenover Van 
Boetzelaer in New York eind 1946 was beloofd, Nederland voorgesteld de 
territoriale claims aan een nader onderzoek door een dergelijke commissie 
te laten onderwerpen. Nederland heeft hierop vol verwachting en enthou
siast gereageerd. Aldus vond van 22 april 1947 tot en met 16 mei 1947 een 
inspectietocht van een Brits-Nederlandse commissie langs de Nederlands- 
Duitse grens plaats. De Nederlandse delegatie, welke grotendeels onder lei
ding heeft gestaan van oud-minister van Openbare Werken en Wederop
bouw, Ringers, had tot taak de Britten - onder leiding van (brigadier-) gene
raal Prain - over de Nederlandse claims voor te lichten. De Britten op hun 
beurt konden ter plekke de veelal technische argumenten van de Nederlan
ders toetsen en de Nederlandse grensvoorstellen amenderen. Natuurlijk 
hebben de Nederlanders alle registers open getrokken om de Britse militaire 
en civiele specialisten van het Nederlandse gelijk te overtuigen. Op de eer
ste bijeenkomst in Groningen hebben Ringers en regeringscommissaris in 
algemene dienst Hirschfeld proberen aan te tonen dat de grenscorrecties 
voor Nederland hoogst belangrijk waren en voor Duitsland in betekenis en 
omvang onbelangrijk, dat de Duitsers de gewenste grenscorrectiegebieden 
altijd al hadden verwaarloosd en dat een behoorlijke aanpak van de water
huishouding correcties van de grens zonder meer noodzakelijk maakten. In 
een historisch betoog werd aangetoond hoezeer Pruisen in de loop van de
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19e eeuw de Nederlandse invloed in de Duitse grensgebieden - zoals in Oost- 
Friesland - had bestreden en hoe ditzelfde Pruisen had getracht in de Eems- 
mond, waarover geen duidelijke grensafspraken bestonden, Nederland ge
heel weg te drukken. De Engelsen werd voorgehouden dat de grens tussen 
Duitsland en Nederland tot 1914 vrijwel open was, waardoor taal en fami
liebanden voor eenheid onder de grensbewoners hadden gezorgd. De 
sedertdien door het Duitse nationalisme bekrachtigde grens was dan ook 
volgens de Nederlandse betogen willekeurig in haar verloop.38

Met behulp van Nederlandse diensten en deskundigen werd het belang 
van de grenscorrecties nog onderstreept. Een PTT-rapport benadrukte het 
belang van Borkum voor de kabels naar Denemarken. De Directie van de 
belastingen en domeinen (ministerie van Financiën) wees op de voordelen 
van de rechttrekking van de grens voor een goede controle. Het ministerie 
van Economische Zaken legde in een rapport aan de Britten uit waarom 
voor de oorlog Nederlandse bedrijven kort over de grens in Duitsland wer
den gevestigd zoals in Glanerbrug - namelijk om Duitse maatregelen tegen 
Nederlandse producten te ontgaan - en waarom bij de grenscorrecties die be
drijven moesten worden teruggehaald. Waterstaat leverde het meeste ma
teriaal om de correcties te onderstrepen, omdat de Nederlanders hadden be
sloten het waterstaatkundig aspect in de correcties te benadrukken. Het be
lichten van het economisch belang van Nederland bij de diverse correcties 
zou bij de Engelsen wel eens averechts kunnen uitwerken. Nadat de Brits- 
Nederlandse commissie de "fact finding tour", waarvoor zij zich had ge
splitst in diverse specialistische werkgroepen, had beëindigd met een slotzit
ting op 16 mei 1947 in Valkenburg, werden door de Britse en Nederlandse 
delegaties in de commissie de bevindingen uitgewerkt. Het Nederlandse 
eindrapport, dat als belangrijkste bestanddeel de kaart bevatte met de Brits- 
Nederlandse conclusies omtrent het gewenste grensverloop, was in septem
ber 1947 gereed. De grenslijn, zoals de commissie-Prain-Ringers die was 
overeengekomen, week niet sterk af van het Nederlandse voorstel van no
vember 1946. In het algemeen trok de Engels-Nederlandse grenscommissie 
de lijn van de voorgenomen grenscorrecties wat rechter, waardoor op de ene 
plaats meer werd gecorrigeerd, op de andere plaats minder (resp. bocht bo
ven Winterswijk en Noord-Limburg). Hoewel het officiële Nederlandse 
standpunt geen inlijving van grotere Duitse steden inhield, is tijdens de 
tocht langs de grens door de Nederlandse delegatie voorgesteld tóch Emme
rik en Kleef binnen Nederland te brengen. Na besprekingen tussen Ringers 
en de Nederlandse regering is deze visie van de Nederlandse delegatie inge
trokken. Alleen als de economische desiderata zouden worden afgewezen, 
zou Nederland beide plaatsen opeisen teneinde een directe verbinding tus
sen Limburg en de Achterhoek mogelijk te maken en de beschikking te ver
krijgen over de haven van Emmerik. Het Brits-Nederlandse voorstel schoof 
de Nederlands-Duitse grens tot onder de muren van Kleef en Emmerik op 
en ging derhalve verder dan het voorstel van de regering van november 
1946.39
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Ringers zelf was in zijn eindoordeel over het werk van de inspectietocht 
van de Britten niet al te optimistisch, ook al had de Britse delegatieleider op 
de slotconferentie de concessies bescheiden en redelijk genoemd. De grens
correcties zouden immers, aldus de analyse van Ringers, niet worden toege
wezen op grond van dit vrij technisch rapport van de Brits-Nederlandse 
commissie, maar op basis van algemeen politieke overwegingen. Het wel
licht positieve rapport dat de Engelse delegatie bij de regering in Londen 
over de Nederlandse voorstellen zou uitbrengen kon niettemin het gunsti
ge gevolg hebben dat Engeland het Nederlandse standpunt op de conferen
ties over Duitsland zou gaan verdedigen. "Wat ons in de loop der bespre
kingen uit vertrouwelijke mededelingen van de leider der Britse delegatie 
ter ore kwam, doet vrezen, dat wij nog ver van dit 'gunstige' geval verwij
derd zijn", aldus Ringers in zijn begeleidend schrijven aan de regering.40 
Ongetwijfeld bevestigde dit schrijven de vermoedens van Van Boetzelaer, 
die vanaf zijn aantreden als minister weinig illusies had gekoesterd over de 
verwezenlijking van de Nederlandse wensen.

h. Een parlementaire missie naar Duitsland?
Hoewel de Tweede Kamer in september 1947 onderhands op de hoogte 

werd gesteld van de grote lijnen van de uitkomsten van de werkzaamheden 
van de commissie-Prain-Ringers, drong de Kamer er bij Van Boetzelaer op 
aan het eindrapport van deze commissie ten spoedigste bij de griffie van de 
Kamer te laten deponeren. De Kamer was vooral nieuwsgierig naar het 
kaartenmateriaal, dat bij dit eindrapport zou worden gevoegd. Die nieuws
gierigheid was des te groter, omdat over de grenscorrectiezaak verder een 
diepe stilte was gevallen. Na de met veel publiciteit omgeven indiening van 
de Nederlandse desiderata bij de geallieerde mogendheden in november
1946 hadden de Kamers - en het Nederlandse volk - niets meer over de 
grenscorrecties vernomen. De oorzaak kon enerzijds worden gezocht in de 
internationale politieke verwikkelingen van 1947, waardoor de memoranda 
over de grenscorrecties en economische concessies van de kleine geallieer
den als Nederland op de achtergrond waren geraakt; anderzijds in de weige
ring van Buitenlandse Zaken, in aansluiting op de gewoonte voor de oorlog, 
om aan de Tweede Kamer tussentijds verslag uit te brengen van onderhan
delingen op diplomatiek niveau. Het PvdA-Tweede Kamerlid Ruygers stel
de op 18 november 1947 dan ook voor om, met het oog op de grenscorrectie
zaak én ter verwerving van inzicht in de Duitse problematiek in het alge
meen, een parlementaire delegatie naar Duitsland te laten gaan. Omdat 
Duitsland afgesloten was voor gewone bezoekers, vroeg hij de regering te 
bemiddelen bij de geallieerde bezettingsautoriteiten bij het verkrijgen van 
de nodige faciliteiten. De Kamerleden Roolvink (KVP) en Schmal (CHU) 
ondersteunden dit verzoek.

Van Boetzelaers aanvankelijke reactie op dit voorstel was dat de Kamer 
eerst maar eens het rapport van de Brits-Nederlandse grenscommissie 
moest afwachten, alvorens verder aan te dringen op een bezoek van een 
parlementaire delegatie aan Duitsland. Na herhaald verzoek van de Kamer
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verklaarde hij zich bereid een bezoek aan Duitsland te bevorderen.41 Hoewel 
begin december 1947 het rapport Prain-Ringers aan de Tweede Kamer was 
aangeboden en men op het Binnenhof goede nota had kunnen nemen van 
de in vrolijk oranje aangegeven forse grenscorrecties, is de roep om een par
lementaire missie naar Duitsland niet verstomd, tot duidelijke ergernis van 
Buitenlandse Zaken. Toen dan ook de Eerste Kamer bij de begrotingsbehan
deling van Buitenlandse Zaken liet weten het denkbeeld van een bezoek 
van een parlementaire delegatie aan westelijk Duitsland zeer welkom te 
vinden, kwam Van Boetzelaer op zijn toezegging aan de Tweede Kamer 
terug. Van Boetzelaer heeft aanvankelijk een bezoek van parlementariërs 
aan de westelijke zönes in Duitsland willen billijken, als uitvloeisel van de 
betrokkenheid van de beide Kamers bij de opstelling van de plannen tot 
grenscorrecties en economische concessies (comité-generaal). Nu het ver
band tussen dit bezoek en de grenscorrecties werd losgelaten - de Eerste Ka
mer noemde de grenscorrectiezaak niet meer -, leek het uitsturen van een 
parlementaire delegatie naar Duitsland eerder een teken van wantrouwen 
jegens Buitenlandse Zaken. Vanuit deze gedachtengang verklaarde Van 
Boetzelaer tegenover de Eerste Kamer dan ook dat hij een dergelijke uitzen
ding van parlementariërs onnodig achtte, omdat toch geen verbetering in de 
Nederlandse positie met betrekking tot Duitsland kon worden bereikt en de 
Nederlandse Militaire Missie in Berlijn voldoende voor haar taak berekend 
was om de Nederlandse belangen te behartigen. Stikker (VVD) en 
Brongersma (PvdA) toonden zich in de debatten over het buitenlands beleid 
in de senaat op 19 februari 1948 over dit antwoord van de minister verbaasd. 
De parlementaire delegatie was uitsluitend bedoeld om zich van de gang 
van zaken in Duitsland op de hoogte te stellen en behoefde niemand voor 
de voeten te lopen. De minister bleef sceptisch over de effecten van een der
gelijk bezoek van Kamerleden aan Duitsland, maar liet een definitieve uit
spraak aan de Eerste Kamer over. Brongersma heeft daarop getracht bij mo
tie de regering te vragen een bezoek van een parlementaire delegatie aan 
Duitsland te bevorderen, maar een meerderheid in de senaat was van me
ning dat een dergelijke motie van de Tweede Kamer behoorde uit te gaan. 
Ook de formulering van de motie, die de Militaire Missie in Duitsland - 
waarover veel te doen was - indirect op de korrel nam, stuitte op bezwaren, 
onder meer bij de ARP. Op 2 maart 1948 werd deze motie met 18 tegen (KVP, 
ARP, CHU, VVD) en 12 voor (PvdA,CPN) verworpen.42

Omdat de belofte tot medewerking aan de uitzending van een parlemen
taire delegatie tegenover de Tweede Kamer niet officieel was ingetrokken, is 
ook onder het volgende kabinet gevraagd naar uitvoering van deze belofte. 
De opvolger van Van Boetzelaer, Stikker, heeft precies als zijn voorganger 
aanvankelijk de boot proberen af te houden en uitzending niet-opportuun 
genoemd. Pas op 10 maart 1949 liet Stikker aan Ruygers weten dat de Ame
rikaanse en Britse bezettingsautoriteiten geen bezwaren hadden tegen een 
bezoek van Nederlandse Kamerleden. Inmiddels hadden België, Engeland 
en de V.S. wel reeds parlementaire delegaties - al dan niet vergezeld van 
ministers - naar Duitsland gestuurd, maar volgens Buitenlandse Zaken
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vloeiden deze bezoeken voort uit de directe betrokkenheid van deze landen 
met de bezetting in Duitsland. Omdat de Duitse kwestie in een aantal op
zichten voorlopig scheen te zijn opgelost (afbakening westgrens; zelfstan
digheid westelijk deel), was de urgentie voor een parlementaire missie naar 
Duitsland als middel om nog op het Nederlandse beleid op deze punten 
vanuit de verworven kennis enige invloed te kunnen uitoefenen vervlo
gen. Nadat echter Stikker op 19 juli 1949 een nota over de stand van zaken 
met betrekking tot het Duitse vraagstuk had uitgebracht en behandeling 
daarvan in de Tweede Kamer naderde, heeft Kamervoorzitter Kortenhorst 
op 23 december 1949 de Kamer gevraagd hem te machtigen een commissie 
uit de Kamer te benoemen, die via de beloofde medewerking van de Neder
landse regering een bezoek zou kunnen brengen aan Duitsland om zich al
dus goed voor te bereiden op de Kamerbehandeling van deze nota. Op 15 fe
bruari 1950 werd een dergelijke Kamercommissie onder voorzitterschap van 
de PvdA-specialist in het Duitse vraagstuk, Schilthuis (zie subparagraaf 3), 
benoemd, die vervolgens van 6 tot en met 14 maart 1950 een bezoek aan 
West-Duitsland bracht en daar contact had met Duitse autoriteiten en leden 
van de Nederlandse missie en consulaire posten. Het pas in 1950 realiseren 
van deze parlementaire vertegenwoordiging betekende dat de Kamerleden 
in de cruciale jaren in de verhouding Nederland-Duitsland, toen allereerst 
het oog gericht was op de grenscorrecties en de mogelijkheden voor econo
mische claims, aangewezen zijn geweest op de informatie die Buitenlandse 
Zaken bereid was te geven. Die informatie is zeker in de jaren 1947-1948 zeer 
summier geweest.43

i. Het Nederlandse eisenpakket eind 1947; het gezam enlijke Benelux-op- 
treden

Afgezien van de hiervoor beschreven Brits-Nederlandse inspectietocht is 
er in 1947 weinig schot gekomen in de vervulling van de territoriale en eco
nomische wensen van Nederland inzake Duitsland. Toch heeft het kabinet 
in september 1947 alvast een werkgroep ter bestudering van het vraagstuk 
van de ordehandhaving in de grenscorrectiegebieden met het oog op het 
ontstaan van een grote Duitse minderheid ingesteld. Ook de wensen van de 
andere 17 landen, die in januari 1947 waren uitgenodigd om hun verlan
gens tot territoriale wijzigingen, economische voordelen, schadevergoeding 
en toekomstige Duitse politieke opbouw kenbaar te maken aan de plaats
vervangende ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier in Lon
den, bleven dat jaar onbehandeld. De vierde conferentie van de ministers 
van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier over Duitsland, welke van 10 
maart 1947 tot en met 24 april 1947 in Moskou werd gehouden, heeft de 
wensen van de kleine geallieerde landen gelaten voor wat ze waren. Zij 
moesten maar afwachten of hun eisenpakketten op de volgende conferentie 
van de Grote Vier, die volgens afspraak eind 1947 in Londen zou worden 
gehouden, aan bod zouden komen. Gezien de politieke ontwikkelingen in
1947 zag het er niet naar uit dat die eisenpakketten nog enige kans van sla
gen maakten. Allereerst wees de afloop van de conferentie in Moskou,
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waarbij de Amerikanen met de Russen niet tot overeenstemming over de 
schadevergoeding door Duitsland aan de Sovjet-Unie hadden kunnen ko
men, er op dat de V.S. hun politiek om tot een zeker economisch herstel 
van Duitsland te komen voortzetten. De republikeinse meerderheid in het 
Congres was niet langer van plan op te draaien voor de kosten, die voort
vloeiden uit de Amerikaanse bezetting van Duitsland. De V.S. en Engeland 
waren het er over eens dat hun financieel en economisch aaneengesmede 
bezettingszones (Bizöne) in staat moesten worden gesteld zichzelf te bedrui
pen, waarbij een grotere verantwoordelijkheid bij de Duitsers zelf moest 
worden gelegd. Concreet betekende deze politiek dat zowel terwille van een 
ongestoorde economische ontplooiing als terwille van de politieke rust de 
beide geallieerde mogendheden minder interesse zouden kunnen hebben in 
territoriale en economische wensen van de kleine buurlanden, zoals Ne
derland. Alleen Frankrijk wist de instemming van Amerika en Engeland te 
verwerven voor de reeds de facto tot stand gebrachte economische aanhech
ting van het Saargebied aan Frankrijk.

De verdere ontwikkelingen in de internationale verhoudingen in 1947 
boden weinig uitzicht op een voorspoedige afwikkeling van het Duitse 
vraagstuk tussen de Grote Vier. Integendeel: alles wees er op dat de tegen
stellingen tussen Amerika en de Sovjet-Unie gevolgen zouden gaan hebben 
voor Europa in het algemeen en Duitsland in het bijzonder. Hier zij nog
maals herinnerd aan de wijze waarop de V.S. front maakten tegenover de 
expansiepogingen van de Sovjet-Unie (afkondiging Truman-doctrine) en 
het aanbod van de nieuwe Secretary of State Marshall op 5 juni 1947 tot 
Amerikaanse hulp aan Europa. Nadat de Sovjet-Unie en de Oost-Europese 
landen deze hulp hadden geweigerd, gingen 16 West-Europese staten wer
ken aan de opstelling van een hulpplan. Een westelijk blok onder Ameri
kaanse hegemonie en dollarzegen was daarmede praktisch in de maak. De 
Beneluxlanden, die als één delegatie in het Marshall-hulpoverleg optraden, 
wisten te bereiken dat het herstel van de Duitse economie als factor van 
betekenis in het herstelplan werd erkend. Ook de Fransen konden hiermee 
instemmen, mits de Duitse productie in de toekomst onder internationale 
controle zou komen te staan. Met deze erkenning was een primair belang 
van de Beneluxlanden gediend, al zou het tot in maart 1948 duren voordat 
de West-Duitse zönes werkelijk in het hulpplan mochten meedoen. Aan 
deze ontwikkelingen kleefden voor Nederland voor- en nadelen. Van Ne
derlandse kant kon gehoopt worden dat de bezettingsautoriteiten in de Bi
zöne meer oog zouden gaan hebben voor de ontplooiing van het vrije goe
deren- en dienstenverkeer tussen Duitsland en Nederland; tegelijk mocht 
verwacht worden dat de Nederlandse memoranda over Duitsland, in zo
verre daarin eisen werden gesteld die ten koste zouden kunnen gaan van de 
economische en politieke stabiliteit van het westelijk deel van Duitsland, 
rijp waren voor het archief. In het machtsspel tussen Oost en West nam 
Duitsland een te belangrijke plaats in om nog te kunnen denken aan grens
correcties van behoorlijke omvang en economische claims voor tientallen 
jaren.
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Omdat op korte termijn nog geen vooruitgang was geboekt inzake de Ne- 
derlands-Duitse handelsbetrekkingen en de economische situatie van Ne
derland dramatisch verslechterde, heeft de Nederlandse regering geen reden 
gezien het eisenpakket ten aanzien van Duitsland op te geven. Dat zou ook 
een vreemde indruk hebben gemaakt na de inspanningen rond de indie
ning van het pakket. Het pakket van eisen kon immers altijd nog een rol 
gaan spelen in de onderhandelingen over de politieke en economische re
constructie van Duitsland. Afgewacht moest alleen worden of de Grote Vier 
het eind 1947 alsnog eens konden worden over de verdere gang van zaken 
met betrekking tot Duitsland. In wezen hield de Nederlandse diplomatie 
alle opties open.

Gevraagd naar de stand van zaken rond het pakket van eisen antwoordde 
Van Boetzelaer in de Memorie van Antwoord bij de behandeling van zijn 
begroting voor 1948 aan de Tweede Kamer dat hij verwachtte dat aan de 
plannen van de kleinere landen terzake van Duitsland geen aandacht zou 
worden geschonken, zolang de Grote Mogendheden geen definitieve beslis
sing inzake Duitsland hadden genomen. De regering hield echter ook reke
ning met de mogelijkheid dat de kloof tussen de vier mogendheden over 
Duitsland zich zou verdiepen en een scheiding tussen een westelijk en een 
oostelijk deel een definitieve vorm zou gaan aannemen. Niettemin kon
digde Van Boetzelaer aan om op een geschikt moment, in overleg met Bel
gië en Luxemburg, de Nederlandse verlangens inzake Duitsland opnieuw 
naar voren te brengen bij de grote mogendheden. Die Nederlandse verlan
gens, grenscorrecties en economische concessies, waren onveranderd geble
ven. Van uitbreiding van die verlangens kon natuurlijk geen sprake zijn. 
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen had de regering, in antwoord op 
vragen in die richting vanuit de KVP-fractie in de Tweede Kamer, reeds la
ten weten dat de regering in de ontwikkeling van de gang van zaken in 
Duitsland geen aanknopingspunten zag om in plaats van economische con
cessies in gebied onder Duitse souvereiniteit "minder benauwde grenscor
recties" te bepleiten.44

Het Tweede Kamerlid Roolvink (KVP) toonde zich in de plenaire zitting 
van de Kamer op 18 november 1947 met het standpunt van de regering niet 
tevreden. Hij vond dat de regering krachtiger had moeten opkomen voor de 
Nederlandse belangen, juist ook voor de grenscorrecties. Die correcties wa
ren steeds harder nodig, terwijl voor de Duitsers het slechts om franje van 
weinig betekenis ging. "Duizenden jonge boeren kunnen geen bestaan meer 
vinden op de nationale bodem en zien hun enig heil in emigratie naar 
verre gewesten", aldus Roolvink, die daarnaast wees op de noodzaak de ko- 
lenbasis van Nederland te verbreden. Het ging dit Kamerlid niet om vergel
ding jegens de Duitsers. De Duitsers dienden weer een plaats in de volke
rengemeenschap te krijgen. De oorlogsschade moest echter worden vergoed, 
waardoor de Duitsers ook een noodzakelijke les zouden krijgen. Alleen zo 
kon de verstandhouding tussen de landen werkelijk groeien. "Door al te 
goed te zijn, wordt men niet buurmans vriend", zo besloot Roolvink zijn 
betoog. Andere Kamerleden waren minder overtuigd van de waarde van de
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grenscorrecties bij de internationale politieke impasse van dat moment. 
Ruygers (PvdA) betreurde het dat er in Nederland nog mensen waren "voor 
wie de grenscorrecties het begin en het einde van hun politieke wijsheid 
zijn".45 Hoezeer de grenscorrecties ook gerechtvaardigd waren, vanuit Euro
pees standpunt ging het om een detailkwestie vergeleken bij de werkelijke 
problemen van dat moment, namelijk de herstructurering van Europa op 
federale basis, waarin Duitsland een plaats zou moeten krijgen. In een eerste 
paragraaf is uiteengezet dat de Europese gedachte in het najaar 1947 in toe
nemende mate in het parlement aanhang won; Ruygers heeft namens zijn 
fractie de onverenigbaarheid tussen de Nederlandse eisen en de Europese 
gedachte benadrukt. Ook Smeenk (ARP) hechtte weinig waarde aan de 
grenscorrecties, al achtte hij die wel verdedigbaar. De economische conces
sies wilde hij niet laten schieten.

In zijn antwoord heeft Van Boetzelaer gesteld dat geen ontwikkeling in
zake de grenscorrecties kon worden verwacht, zolang de vredesregeling met 
Duitsland geen voortgang had gemaakt. Met nadruk verklaarde hij dat de 
regering aan de inwilliging van de Nederlandse verlangens, juist inzake de 
mijnconcessies op Duits gebied, vasthield.46 Dat de regering zich volledig 
had ingezet voor het eisenpakket meende de minister te kunnen aantonen 
door aan te kondigen dat de Benelux een nota over de gezamenlijke wensen 
ten aanzien van Duitsland gereed hadden en zouden indienen bij de Grote 
Vier.

H et gezam enlijke Beneluxoptreden
Op 26 november 1947, een dag na de opening van de 5e zitting van de 

Grote Vier over Duitsland in Londen, is het Beneluxmemorandum over 
Duitsland in Londen ingediend. Dit memorandum vormde de weerslag van 
de sedert januari 1947 ingeslagen weg in het buitenlands beleid van de drie 
landen om door gezamenlijke actie nog iets te redden van de wensen inzake 
Duitsland. Voor Nederland betekende dit dat afstand moest worden geno
men van het solistische optreden van november 1946 en het beleid inzake 
Duitsland moest worden afgestemd op de wensen van de Beneluxpartners. 
Om de instemming van de Belgen te verkrijgen heeft Nederland in dit 
memorandum een opsomming van de territoriale en economische eisen 
achterwege gelaten. In het kabinet hebben de ministers Lieftinck en Vos 
hiertegen geprotesteerd, omdat zij vonden dat de claims vanwege de toege
nomen financieel-economische moeilijkheden van het land aan belang 
hadden gewonnen. Van Boetzelaer heeft echter deze ministers weten te 
overtuigen van de noodzaak zich als Benelux op dat moment te beperken 
tot het aangeven van het kader, waarbinnen Duitsland zich in het belang 
van Europa zou mogen ontplooien.47 Het streven naar integratie van Duits
land in Europa zou ook wat in contrast hebben gestaan met een opsomming 
van alle claims. De klemtoon in dit memorandum viel op de noodzaak tot 
herstel van de economische betrekkingen tussen Duitsland en de buurlan
den en op de wens van deze landen bij het beleid van de Grote Vier inzake 
Duitsland op voor deze buurlanden belangrijke punten betrokken te wor-
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den, nadat geconstateerd werd dat de bezettingsautoriteiten in menig opzicht 
onvoldoende aandacht schonken aan de vitale belangen van de drie buur
landen op economisch gebied in de Duitse kwestie. Op deze nota is niet ge
reageerd. De conferentie van de Vier is een groot fiasco geworden. De defi
nitieve deling van Europa en van Duitsland was onafwendbaar geworden. 
Bij de beschrijving van het ontstaan van de West-Europese samenwerking 
in dit hoofdstuk over het Nederlandse beleid is op het gewicht van deze 
Londense conferentie uit 1947 al gewezen. Ook voor de politiek inzake 
Duitsland van de drie Beneluxlanden zou deze conferentie door haar mis
lukking grote gevolgen hebben. Verwacht werd immers dat het vredesver
drag met Duitsland een zaak van lange adem zou worden, terwijl de wes
terse grote mogendheden er niet aan konden ontkomen voor hun bezet
tingszones een nieuwe politieke en economische koers te bepalen. Wat kon 
er dan nog terecht komen van die eisenpakketten van de Beneluxlanden, 
waarvan Nederland het grootste part had verzorgd?

Hirschfeld, die als regeringscommissaris in algemene dienst eerst belast 
was geweest met adviesverlening inzake de kwestie-Duitsland en vervol
gens inzake de uitwerking van het plan-Marshall, maakte begin januari 1948 
ten behoeve van Van Boetzelaer de balans op van de kansen tot verwezen
lijking van het Nederlandse pakket van eisen tegen de achtergrond van de 
jongste internationaal-politieke ontwikkelingen: de Amerikaanse betrok
kenheid bij West-Europa en de breuk tussen Oost en West over Duitsland. 
Hirschfeld heeft er in zijn nota over de Nederlandse claims inzake Duits
land voor gepleit dat de Beneluxlanden tegenover de drie westelijke grote 
mogendheden het spel zo zouden spelen dat zij inspraak zouden krijgen in 
de Duitse zaak in ruil voor oriëntatie van hun Duitsland-beleid door de Be
neluxlanden op het Westen. Officieel immers was de verhouding van de 
Beneluxlanden tot de Grote Vier niet veranderd en hadden de drie kleine 
landen inzake Duitsland niet met Moskou gebroken. Voor de Beneluxlan
den was er derhalve geen reden om als vanzelfsprekend aan te nemen dat 
de Duitse zaken na de mislukking van de Londense conferentie alleen met 
de drie westelijke mogendheden zouden moeten worden afgedaan. Daar 
kwam nog bij dat de drie westelijke mogendheden tot op dat moment 
weinig tastbare bewijzen hadden gegeven van hun begrip voor de wensen 
en belangen van de Beneluxlanden met betrekking tot Duitsland. Zou Ne
derland eenmaal door de westerse mogendheden, samen met België en 
Luxemburg, bij het overleg over Duitsland worden betrokken, dan dienden 
de kleine buurlanden hun territoriale en economische claims inzake Duits
land uit te ruilen tegen verbeteringen op het gebied van het goederen-, 
diensten- en kapitaalverkeer met Duitsland. In de visie van Hirschfeld wa
ren die claims als vergoeding van de oorlogsschade minder nodig geworden, 
omdat de Marshall-hulp volgens hem eigenlijk beschouwd moest worden 
als vervanging van de afzonderlijke claims tot schadevergoeding door 
Duitsland. De Marshall-hulp verschafte de buurlanden derhalve enige on
derhandelingsruimte.48
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Hirschfelds analyse kwam er op neer dat door de internationaal-politieke 
ontwikkelingen de kansen voor de claims inzake Duitsland van de Bene
luxlanden in wezen waren verkeken en alleen nog diplomatiek in het ge
ding konden worden gebracht. Verwacht kon worden dat de V.S. alles op al
les zouden zetten de andere westerse bezettende mogendheden mee te krij
gen in een poging westelijk Duitsland economisch (Marshall-plan) en ver
volgens ook politiek in West-Europa te integreren. De nota van Hirschfeld, 
gebaseerd als die was op de informatie van de Nederlandse diplomatieke 
vertegenwoordigingen en op eigen waarneming en ingewonnen informatie 
op en rondom het Parijse overleg over de Marshall-hulp, werd aan Van 
Boetzelaer voorgelegd, toen de eerste tekenen er al waren dat de politieke 
ontwikkelingen gingen verlopen volgens de lijnen die door Hirschfeld wa
ren voorspeld. Begin januari werd langs diplomatieke weg in Den Haag en 
de andere Beneluxhoofdsteden bekend dat de westerse mogendheden in 
reactie op de mislukking van de Londense conferentie van de Grote Vier 
over Duitsland en op de afgrendeling door de Sovjet-Unie van het Oostblok 
op korte termijn tot regelingen inzake Duitsland wilden komen. Afspraken 
over de vergroting van de industriële productie en van de mijnbouw in 
Duitsland zouden daarbij voorop staan, omdat in het kader van het 
Marshall-plan de Duitse economie - juist ook naar de mening van de Bene
luxlanden - weer snel haar volledige vermogen diende te benutten. Tegelijk 
moest een voorziening worden getroffen voor een geallieerde controle op 
het belangrijkste industriegebied van Duitsland, het Roergebied, teneinde 
aan de Franse eis - ondersteund door de Beneluxlanden - tot het instellen 
van die controle ter verzekering van de veiligheid en politieke rust in 
Europa (geen militaire productie,geen dumpingmethoden, geen kartellise- 
ring van industrieën) tegemoet te kunnen komen. De Fransen toonden zich 
bereid aan gemeenschappelijke regelingen voor alle drie de bezettingszones 
mee te werken, mits de deelneming aan een Roerregime voor Frankrijk 
werd verzekerd en de aanhechting van het Saargebied aan Frankrijk werd 
erkend. De drie Beneluxlanden hebben in januari 1948 alle diplomatieke 
middelen gebruikt om bij deze voorgenomen westelijke conferentie over 
Duitsland betrokken te worden.49

j. De Londense Zeslandenconferentie en de claims
In de paragraaf over het algemeen karakter van het buitenlands beleid 

van Nederland, zoals dat tussen regering en parlement is besproken, is ver
meld dat de Beneluxlanden hun medewerking aan het plan-Bevin voor een 
West-Europese alliantie hebben moeten inzetten als drukmiddel om tot het 
overleg van de drie westerse mogendheden over Duitsland, dat eind febru
ari 1948 zou starten in Londen, te worden uitgenodigd. Hoewel de drie mo
gendheden aanvankelijk wilden volstaan met het in gehoor ontvangen van 
een delegatie van de drie kleine landen, stemden de Grote Westerse Drie op 
de eerste zitting van 23 februari 1948 in Londen toch in met de toelating van 
de Beneluxlanden tot de conferentie. Op 26 februari 1948 verscheen dan ook 
een gezamenlijke Beneluxdelegatie onder leiding van de Nederlandse am-
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bassadeur in Londen, jhr.mr.E.F.M.J. Michiels van Verduynen, aan de on
derhandelingstafel. In de volgende paragraaf zal de voorgeschiedenis van 
deze conferentie, de uitnodiging aan de Beneluxlanden, het verloop en de 
resultaten van deze Zeslandenconferentie in detail worden behandeld.

De Londense Zeslandenconferentie, die in twee sessies is verlopen - 23 fe
bruari tot 6 maart en van 20 april tot 1 juni 1948 -, is van groot gewicht ge
weest voor de toekomst van Duitsland (zie de volgende subparagraaf) en 
voor de afloop van de claims van de kleine westelijke buurlanden. Doordat 
de conferentie sterk onder invloed stond van de communistische staats
greep in Tsjechoslowakije (februari 1948), is onder druk van de Amerikanen 
met in hun kielzog de Britten, de volle aandacht van de conferentie gericht 
geweest op het behoud van West-Duitsland voor Europa en op de inschake
ling van West-Duitsland in het West-Europese economische systeem. De 
Fransen konden hierin meegaan, indien aan een reeks al eerder genoemde 
voorwaarden zou worden voldaan. De Beneluxdelegatie heeft in dit overleg 
vastgehouden aan de volgende prioriteiten: inspraak in de Duitslandpoli- 
tiek van de westerse mogendheden en in een vorm van toezicht op het 
Roergebied, herstel van de economie van Duitsland en tenslotte de territo
riale en economische claims. In de eerste twee punten kwam de conferentie 
door haar besluiten de Benelux verregaand tegemoet, wat in de volgende 
subparagraaf zal worden uitgewerkt. Daarentegen pasten territoriale noch 
economische claims in de Amerikaans-Britse ook voor Nederland zeer be
langrijke politiek westelijk Duitsland economisch en politiek op poten te 
zetten. Nederland werd aldus het uitzicht geboden op en situatie, waarbij 
het met de Duitsers zelf - zij het slechts uit het westelijk deel - zaken kon 
gaan doen. De voorgenomen politieke en economische maatregelen inzake 
West-Duitsland completeerden voor Nederland de gunstige mogelijkheden 
van deze conferentie. Michiels van Verduynen, die na de eerste ronde van 
de Londense conferentie verslag uitbracht aan het kabinet, moest berichten 
dat de economische claims nog niet aan bod waren gekomen en dat hij de 
kans op verwezenlijking van de territoriale claims, gelet op de politieke 
ontwikkelingen, zeer gering achtte. Over de economische claims wilde hij 
het maar liever niet hebben: die waren volgens hem kansloos. De ambassa
deur stelde voor om alle claims in te ruilen voor levering op gunstige voor
waarden (kostprijs) gedurende een aantal jaren van steenkool en staal uit 
Duitsland.50

Op 5 april 1948 boog het kabinet zich over de vraag wat men met het pak
ket claims aan moest, nu het duidelijk was geworden dat de kansen voor die 
claims blijkbaar sterk waren gedaald. Een aantal ministers onder wie ook so
cialistische, wilde aan het hele pakket van eisen vasthouden, hetzij uit een 
oogpunt van onderhandelingstaktiek, hetzij uit een bepaalde visie op het 
belang van met name de grenscorrecties voor Nederland. Zo voorzag Drees 
weliswaar dat er niet veel meer van de Nederlandse voorstellen zou over
blijven, maar hij achtte het van belang voor het land toch vast te houden 
aan de grenscorrecties met betrekking tot het Eems-Dollard-gebied en de 
Bentheimerbocht. Vos wees op de noodzaak tot grensverbetering in het
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Gelderse, terwijl Mansholt de kalimijnen met het oog op de kunstmest- 
voorziening voor de landbouw niet uit het pakket wilde laten vallen. Beel 
vond het om taktische redenen gewenst de correcties niet te laten schieten. 
Men moest pas toegeven, als anderen zouden aandringen op het intrekken 
van deze claims, zodat wellicht nog enige voordelen op een of ander gebied 
konden worden bereikt. Mocht er ter conferentie een voorstel komen voor 
de instelling van een commissie ter bestudering van de diverse eisen, dan 
zou Nederland daarmee akkoord moeten gaan.51

Het kabinetsbesluit om de claims op de tweede sessie van het Londense 
overleg duur te verkopen heeft nauwelijks succes opgeleverd. Met enige 
moeite was het gelukt de verschillen in opvatting binnen de Beneluxdele- 
gatie over de politieke opportuniteit van territoriale en economische claims 
ten aanzien van Duitsland te overbruggen en gezamenlijk om een onder
zoekscommissie van de claims te vragen. Hetgeen die commissie kon on
derzoeken bleek al spoedig van zeer beperkte strekking te zijn. Conform het 
al in maart 1947 geconcipieerde beleid van het State Department wilde de 
Amerikaanse delegatie geen grenscorrecties toestaan, die in Duitsland tot 
agitatie en politieke instabiliteit konden leiden. De Amerikanen wisten ook 
dat de Beneluxlanden hierover zelf verdeeld waren. Van economische desi
derata wilden de Amerikanen in het geheel niets weten. De Amerikanen 
lieten bovendien weten dat de voorgenomen geldsanering in de westelijke 
zönes en de vergroting van de economische armslag voor de Duitsers de ur
gentie van de economische claims hadden te niet gedaan. De effecten van 
deze maatregelen moesten eerst worden afgewacht. De Britten kwamen tot 
soortgelijke conclusies als de Amerikanen. Frankrijk heeft geen gewicht in 
de schaal gelegd ten gunste van de eisen van de twee Beneluxlanden met de 
omvangrijkste claims, Nederland en Luxemburg, naarmate in de tweede 
sessie van het Londense overleg steeds meer was gebleken dat de Benelux- 
delegatie inzake de wederopbouw van Duitsland in politiek en economisch 
opzicht geneigd was de Amerikaans-Britse visie te steunen. Aldus kon op de 
tweede sessie van het Londense overleg de Amerikaans-Britse visie preva
leren dat alleen die correcties van de Duitse grens konden worden overwo
gen, die geen belangrijk verlies voor de Duitse economie zouden betekenen 
en die - op kleine schaal - gewenst konden zijn om locale anomalieën te 
doen verdwijnen en verbindingen te verbeteren. Deze correcties zouden 
bovendien van provisorische aard zijn, aangezien de definitieve grens van 
Duitsland op een uiteindelijke vredesconferentie diende te worden bepaald. 
Grote grenscorrecties, die meer het karakter van schadevergoeding zouden 
hebben, moesten op die vredesconferntie worden besproken. België, dat 
geen grote claims had ingediend, was met deze formule tevreden. Neder
land en Luxemburg, die voor hun omvangrijke territoriale eisen tot het 
laatst zijn opgekomen, wisten slechts te bereiken dat over die beperkte 
grenscorrecties naar de hiervoor genoemde formule op korte termijn door 
een onderzoekscommissie van de zes landen rapport zou worden opge
maakt en dat de besluiten op basis van dit commissieoverleg onmiddellijk
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ten uitvoer zouden worden gelegd. Het communiqué van de Zeslanden
conferentie van 7 juni 1948 bevestigde deze afspraken.52

De werkelijke strijd op de Londense conferentie was gegaan over de we
deropbouw van een deel van Duitsland in politiek en economisch opzicht 
en over het statuut voor de controle op het Roergebied, zodat de kwestie 
van de claims van de kleine buurlanden onvoldoende aan de orde was ge
komen naar de opvatting van de betrokken landen. Op grond van deze on
derbelichting van de Nederlandse desiderata heeft Michiels van Verduynen, 
die tussentijds het kabinet al had ingelicht over het vooral door de Ameri
kanen geleide verzet tegen de claims, het kabinet in Den Haag laten weten 
de resultaten van het Londense overleg op dit punt teleurstellend te vinden. 
Het kabinet-Beel heeft echter op 24 mei 1948 besloten toch in te stemmen 
met de conclusies van de conferentie. Aan de wens naar een snelle weder
opstanding van Duitsland was immers voldaan. Van doorslaggevend belang 
achtte het kabinet het dat door de inschakeling van de Duitse bevolking bij 
het bestuur van West-Duitsland politieke vervreemding en communisme 
konden worden voorkomen. De veiligheid van Europa vorderde een stabiel 
West-Duitsland, al betekende het installeren van een West-Duitse regering, 
waarvoor de conferentie in Londen de basis had gelegd, het vermoedelijke 
einde van de Nederlandse claims inzake Duitsland. Aldus in het kort het 
standpunt van het kabinet-Beel.53

k. Nederland slikt de bittere pil
In de volgende subparagraaf zal worden beschreven hoe de minister van 

Buitenlandse zaken het parlement bewust onkundig heeft gelaten over de 
bijna vervlogen kansen op verwezenlijking van de Nederlandse territoriale 
en economische wensen inzake Duitsland. Noch Van der Goes (PvdA) in 
maart 1948, noch Sassen (KVP) in april 1948 hebben op hun vragen in de 
Tweede Kamer hieromtrent van Van Boetzelaer iets anders gehoord dan dat 
Nederland onverkort aan de memoranda vasthield, al gaf de minister toe 
dat de aspecten van het Duitse vraagstuk door de mislukking van de confe
rentie van de Grote Vier waren veranderd.54 Kon dat standpunt in overeen
stemming met de werkelijkheid worden genoemd in zoverre de Neder
landse delegatie in Londen het pakket van eisen - waar het in deze paragraaf 
om gaat - tot het laatst heeft verdedigd; hetzelfde standpunt nog na het eer
der aangehaalde slotcommuniqué van het Londense overleg tegenover de 
Tweede Kamer volhouden was noch in overeenstemming met hetgeen 
naar de minister wist schuil ging achter het slotcommuniqué noch met de 
conclusies die het kabinet inmiddels op grond van het totale resultaat van 
het Londense overleg ten aanzien van de territoriale eisen - de economische 
waren al vervallen - had getrokken. Dat althans moet men concluderen als 
men het debatje in de Tweede Kamer van 1 juli 1948 over de Nederlandse 
claims legt naast de notulen van de ministerraad van 24 mei 1948.

Nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 7 juli 1948 en het aftreden 
van het kabinet is in de Tweede Kamer kort aandacht besteed aan het Ne
derlandse pakket van eisen bij gelegenheid van de behandeling van de
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goedkeuringswet met betrekking tot herstelleveranties uit Duitsland (de 
herstelbetalingsovereenkomst van 14 januari 1946) op 1 juli 1948. Roolvink 
(KVP) is toen nogmaals als pleitbezorger van ruime grenscorrecties opgetre
den. Hij toonde zich ernstig teleurgesteld in de onvoldoende steun van het 
departement van Buitenlandse Zaken en van de Kamer voor flinke grens
wijzigingen. Het feit dat niet alle groepen in de Kamer zich eensgezind ach
ter de Nederlandse voorstellen hadden geschaard, was volgens hem door de 
Duitsers aangegrepen om actie te voeren tegen de Nederlandse plannen. 
Duitse actiegroepen betoogden, sinds de aaneensluiting van Europa in het 
Marshall-plan (de westerse zönes namen hier sedert maart 1948 aan deel) en 
het losbarsten van de algemene Europese euforie, dat die - volgens 
Roolvink minimale - schadevergoeding via grenscorrecties en concessies 
nadelig zou zijn voor de Europese samenwerking. Volgens Roolvink zou 
Duitsland nog jaren nodig hebben om de eigen primaire welvaartsbronnen 
te herstellen, zodat de betrokken grensgebieden nog jarenlang verwaarloosd 
zouden blijven. Nederland echter kon die gebieden op korte termijn tot 
ontwikkeling brengen en daarmede de eigen bevolking welvaart verschaf
fen. De CPN bij monde van Hoogcarspel ging er - men moet zeggen: terecht - 
van uit dat de Nederlandse verlangens tot schadevergoeding inmiddels van 
tafel waren geveegd, omdat West-Duitsland op de been moest worden ge
holpen (volgens Hoogcarspel: ten behoeve van het Amerikaanse kapitalis
me). Tegen deze CPN-stelling verzette zich in dit debat Van der Goes 
(PvdA), die de uitplundering van de oostelijke zöne in Duitsland en de zo
juist op gang gebrachte afgrendeling van Berlijn door de Sovjet-Unie - een 
gevolg van de Zeslandenconferentie - geen bewijzen vond van altruïstisch 
handelen. Met andere woorden: de Sovjet-Unie joeg ook eigen doeleinden 
na. Van Boetzelaer wilde in zijn antwoord niet diep op het probleem-Duits- 
land en de beweringen van Hoogcarspel en Van der Goes ingaan. Hij verze
kerde de Kamer slechts dat de regering ongewijzigd vasthield aan de eisen 
op territoriaal gebied, waarmee hij al aangaf dat de economische claims al 
verdwenen waren. Zolang het kabinet nog geen definitief standpunt had in
genomen over de territoriale eisen - dat zou pas enkele dagen later geschie
den (zie hieronder) -, was deze verklaring van Van Boetzelaer weliswaar 
correct, maar in dit geval ook te summier. Van Boetzelaer wist namelijk 
uitstekend dat het slotcommuniqué van 7 juni 1948 van het Londense 
overleg geen enkele ruimte had overgelaten voor realisatie van die territo
riale eisen, tenzij in minimale omvang. Deze wetenschap heeft hij het kabi
net op 5 juli 1948 wél, maar de Kamer op 1 juli 1948 niet medegedeeld, zelfs 
niet in de vorm van een voorzichtig geuit vermoeden. De Kamer heeft er 
vanaf gezien om de minister op basis van de eigen conclusies omtrent het 
eindcommuniqué en de internationale persberichten de minister nader aan 
de tand te voelen door middel van een interpellatie of een regeringsverkla
ring te eisen over de resultaten van het Zeslandenoverleg in Londen, juist 
op het punt van de territoriale en economische eisen ten aanzien van 
Duitsland. Het slotcommuniqué van dat overleg en de aanduiding door
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Van Boetzelaer zelf dat een deel van de eisen al vervallen was hadden daar 
reden genoeg voor kunnen zijn.55

Dat Van Boetzelaer uitstekend wist dat de kansen voor de Nederlandse 
territoriale wensen waren verkeken bleek uit zijn betoog in de vergadering 
van de ministerraad van 5 juli 1948, toen een standpunt moest worden be
paald met het oog op het komend overleg van ambtelijke delegaties van de 
zes landen over de bepaling van de kleine grenscorrecties. Tot dit overleg 
had de Londense conferentie besloten. De buurlanden zouden met nadere 
voorstellen over het verloop van de westgrens van Duitsland op die confe
rentie komen. Nu de economische desiderata van Nederland in het Lon
dense overleg buiten beschouwing waren gelaten, stond het kabinet voor de 
vraag of de oude grenscorrectievoorstellen in het verder te voeren ambtelijk 
overleg - dat in Parijs in de zomer van 1948 zou worden gehouden - moes
ten worden gehandhaafd. Het plan tot grenscorrecties, zoals ingediend in 
november 1946, had een sterk economische achtergrond gehad. Juist die 
achtergrond was door de politieke ontwikkelingen van 1947-1948 (Marshall
hulp; herstel van West-Duitsland) uitgehold. Van Boetzelaer heeft zich in 
dit kabinetsberaad dan ook pessimistisch getoond over de kansen voor de 
Nederlandse voorstellen. Volgens hem wilden de westerse grote mogend
heden de oprichting van een West-Duitse staat bereiken, waardoor er weinig 
ruimte meer zou zijn voor de wensen van de kleine buurlanden. Beel be
greep dat er niet veel meer terecht kon komen van de Nederlandse eisen, 
maar hij vond toch dat aan die eisen moest worden vastgehouden, vanwege 
de toezeggingen aan de Kamers. Het belang van de correcties werd om wa- 
terstaats- en verkeerstechnische redenen onderstreept door Vos. Van den 
Brink, die Huysmans was opgevolgd op Economische Zaken, vond zelfs dat 
de oude grenscorrecties nog te weinig voordeel voor het land opleverden. 
Hij wilde nog enkele eisen aan het pakket toevoegen, zoals een garantie 
voor blijvende ondergrondse exploitatie van kolenlagen in Duits gebied en 
een grenscorrectie bij Arcen (Limburg) ten behoeve van de kolenwinning. 
Van Boetzelaer heeft de ministerraad er echter op gewezen dat in Londen 
slechts gesproken was over uiterst beperkte grenscorrecties ter verbetering 
van het grensverloop die konden worden voltrokken. Götzen en Lieftinck 
waren van oordeel dat die formule geen verbeteringen voor de kolenwin
ning of de douanecontrole uitsloot. Op gezag van Van Boetzelaer echter 
heeft de ministerraad besloten dat de claims naar bevind van zaken konden 
worden afgehandeld, zonder dat garanties voor kolenwinning en voor ver
betering van de douanecontrole of waterwegen werden gevraagd.56 Met dit 
besluit van het kabinet zag Van Boetzelaer zijn verzet van september 1946 
tegen de grenscorrectieplannen eindelijk gehonoreerd.

In de zomer van 1948 zou in Parijs een conferentie worden gehouden van 
zes ambtelijke delegaties over de bepaling van de grenscorrecties naar de 
richtlijnen van het Zeslandenoverleg van Londen. De leiding van de Ne
derlandse delegatie naar deze conferentie kwam, op voorstel van Van 
Boetzelaer, te berusten bij oud-minister Ringers, die immers in 1947 met de 
Engelsen de voorgenomen grenscorrecties in ogenschouw had genomen en
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deze zaak goed kende.57 Ringers heeft tegenover Van Boetzelaer laten weten 
dat hij aarzelde de leiding van de delegatie op zich te nemen, omdat hij de 
totale omvang van de grenscorrecties te gering vond in verhouding tot de 
moeite die Nederland zich voor die correcties moest getroosten tegenover 
de geallieerden en tegenover de Duitsers. Van Boetzelaer heeft Ringers in
gelicht over het verloop van de Londense Zeslandenconferentie, waaruit 
slechts kon worden afgeleid dat zelfs de beperkte Nederlandse eisen nauwe
lijks enige kans van slagen hadden. De westerse mogendheden waren door 
de politieke verwikkelingen rond de oost-west-verhouding al te zeer ge
neigd om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Duitsers - van links 
tot rechts - tegen afstand van ook maar een vierkante meter Duits grondge
bied. Alleen door op moeilijke grenstoes tanden op verkeers-, douane- en 
waterstaatkundig gebied te wijzen, kon wellicht een aantal Nederlandse 
voorstellen tot grenscorrectie nog worden gered. Ringers heeft zich bij de 
gang van zaken neergelegd en de leiding van de delegatie naar het Parijse 
ambtelijke overleg aanvaard 58

De kleine Parijse conferentie van de zes ambtelijke delegaties - Ringers 
was onder meer vergezeld van ambtenaren van Financiën en de afdeling 
Mijnen van Economische Zaken - werd gehouden van 22 juli tot 5 augustus
1948 en van 24 augustus tot 1 september 1948. Omdat de aanhechting van 
het Saargebied aan Frankrijk niet ter discussie stond, vielen de Nederlandse 
voorstellen als de meest vergaande op. De Britten en de Amerikanen heb
ben alles wat verder ging dan kleine grensafsnijdingen krachtig bestreden. 
Van de Nederlandse voorstellen, die voor de overzichtelijkheid waren ge
groepeerd tot vier hoofdpunten - Eems-Dollard; Bentheimerbocht; Elten met 
omgeving; de hals van Sittard - en tot een lijst van 53 plaatselijke grensver- 
beteringen bleef nagenoeg niets over. Er hoefden maar olie of steenkolen in 
de grond te zitten, of de voorgenomen correcties werden van te groot eco
nomisch gewicht voor Duitsland geacht en derhalve niet in overeenstem
ming met de conclusies van de Zeslandenconferentie van Londen. Zelfs het 
voorstel om de Eems-Dollard-kwestie te regelen, waarbij toch geen Duitsers 
of - voor zover men toen wist - bodemschatten waren betrokken, werd tot 
teleurstelling van de Nederlandse delegatie teruggebracht tot de erkenning 
dat het grensverloop in het Eems-Dollardgebied niet was vastgelegd. Die 
kwestie moest nader op een vredesconferentie worden bekeken. De verkor
ting van de grens tussen Drente en Overijssel door de Bentheimerbocht af te 
snijden werd, vanwege de olievondsten en de landbouw in het betrokken 
gebied, als economisch schadelijk voor Duitsland afgewezen. Slechts de 
voorgenomen correcties bij Elten en Sittard (Tudderen) werden, ingekort, 
aanvaard, alsook enkele kleinere grenscorrecties uit verkeers-, douane- of 
waterstaatstechnische overwegingen. Het totaal kwam voor Nederland op 
70 km2 met 10.000 Duiters. Het was de Nederlandse delegatie niet gelukt om 
in geval van het verloop van de grens via rivier of beek een strook van de 
Duitse oever te verwerven, teneinde het waterbeheer te verbeteren. De Brit
ten zagen in dit soort voorstellen eerder aanleiding overdracht van Neder
lands grondgebied ten gunste van Duitsland te vragen. Aangezien de Britten
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het meest dwars lagen - gesteund door de Amerikanen - was de Nederlandse 
verontwaardiging over het gedrag van de oude bondgenoot groot, te meer 
daar België zonder enig probleem de enkele verlangde grenscorrecties kreeg 
toegewezen. Luxemburg nam genoegen met de toewijzing van een stuk bos 
(500 ha.) aan de overzijde van de Our. Frankrijk wist als grote mogendheid 
de Saarkwestie buiten de discussies te houden, zodat met een breed gebaar 
genoegen kon worden genomen met enkele kleine correcties. De Franse de
legatieleider kon de teleurgestelde Ringers dan ook op de laatste conferen- 
tiedag troosten met de Franse diplomatieke stelregel: "toujours prendre, 
toujours prétendre, jamais rendre". Nederland had toch het meest weten te 
krijgen van de totale correctieomvang van 135 km2 met 13.500 Duitse bewo
ners, aldus de vertegenwoordigers van de Grote Drie. Ringers was woedend 
en wilde dat Nederland geen genoegen zou nemen met deze beperking in de 
Nederlandse territoriale claims. Hij schreef aan Den Haag: "Als onze rijke 
Uncle Sam en zijn enigszins verfomfaaide vriend John Buil ons onvrien
delijk aankijken als we om een beetje verbetering van onze kansen op ver
dere ontplooiing, ten laste van iemand die ons vijf jaar bestolen heeft, vra
gen en we trekken ons daarna terug, dan betekent dat voor hen dat we in
derdaad op ons retour zijn".59 Nederland zou dan nergens meer serieus ge
nomen worden, ook niet in het overleg over Duitsland. Daarentegen heb
ben Pïirschfeld en de ambassadeurs in Brussel, Londen en Parijs Den Haag 
geadviseerd alle correctie wensen maar op te geven, omdat het restant te fu
tiel was.60

De regering heeft in het najaar van 1948 de Tweede Kamer op de hoogte 
gesteld van de ontwikkelingen. Weliswaar hield de regering nog steeds vast 
aan de geëiste grenscorrecties, maar het had ook geen zin de ogen te slutien 
voor "de grotere politieke aspecten van dit probleem en de daaruit voortko
mende moeilijkheden", waardoor nog geen enkel concreet resultaat kon 
worden bereikt. Het was echter niet uitgesloten, aldus de regering, dat bin
nenkort kon worden overgegaan tot de voorlopige verwezenlijking van een 
aantal grenscorrecties, die grotendeels betrekking zouden hebben op de op
heffing van locale anomalieën in het grensverloop. Deze kleine grenscor
recties zouden echter niet prejudiciëren op de meer omvangrijke eisen, 
"welke bij een t.z.t. met Duitsland te sluiten vredesverdrag wederom naar 
voren zullen worden gebracht".61

I. De Nederlandse grenscorrecties 1949
Het kabinet-Drees I (-van Schaik) dat moest zorgen voor de afwikkeling 

van het restant van de Nederlandse territoriale claims heeft er voor geko
zen, zoals hiervoor vermeld, aan de claims van 1946-1947 vast te houden en 
de voorlopige kleine grenscorrecties, die bij het ambtelijk overleg van de 
zomer van 1948 in Parijs aan de buurlanden min of meer waren opgelegd, 
toch maar te voltrekken. Die kleine grenscorrecties verbeterden immers het 
grensverloop op een aantal punten en waren toch weer zo gering, dat er 
geen Duitse minderheid van belang in Nederland kon ontstaan. De Duitsers 
zouden zo ook weinig reden voor agitatie hebben, zo werd - ten onrechte zo
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zou blijken - verondersteld. Op 22 maart 1949 werd het Protocol van Parijs, 
dat de conclusies van het ambtelijk overleg van Parijs uit 1948 formeel vast
legde, door vertegenwoordigers van de zes landen ondertekend.62 In dit 
Protocol werd voorop gesteld dat de grens met Duitsland definitief op een 
vredesconferentie diende te worden overeengekomen. De meeste bepalin
gen van het Protocol hadden betrekking op de rechten van de bewoners van 
de te corrigeren gebieden, opdat deze bewoners vrij zouden zijn in de keuze 
van hun nationaliteit en hun plaats van vestiging.

Aansluitend op dit Protocol is op 23 maart 1949 bij de Tweede Kamer een 
wetsontwerp ingediend, teneinde de regering de bevoegdheid te geven om 
voorlopige voorzieningen te treffen voor de verwezenlijking van de grens
correcties. Het debat in de Tweede en de Eerste Kamer over dit wetsontwerp 
kan worden beschouwd als de afronding van wat enkele jaren tevoren in de 
besloten zitting van de beide Kamers als regeringspolitiek was afgekondigd. 
Op verzoek van de KVP werd in de considerans van dit wetsontwerp welis
waar door de regering toegevoegd dat de correcties plaats zouden vinden "in 
afwachting van de beslissing over het geheel der door de Nederlandse rege
ring kenbaar gemaakte verlangens", maar premier Drees liet de Tweede Ka
mer weten dat het getij niet gunstiger werd voor de inwilliging van hetgeen 
van Nederlandse kant werd verlangd. Van Amerikaans-Brits zijde werd 
immers alles gedaan om met Duitsland tot goede samenwerking te komen 
en men wilde van die zijde niet dat aan Duitsland onttrokken werd wat 
men op andere wijze moest aanvullen. Het kwam er derhalve op neer dat 
de regering aan de Kamers liet weten dat hetgeen aan correcties van de grens 
werd voorgesteld het maximum was dat Nederland op dat moment kon 
binnenhalen.

De reacties in de Kamer tijdens de debatten over dit wetsontwerp op 5 en 
6 april 1949 liepen nogal uiteen, al was een meerderheid zonder veel en
thousiasme bereid akkoord te gaan met de plannen van de regering. 
Maenen (KVP) herinnerde er aan dat de KVP altijd liever grote correcties 
had gezien; zijn fractie was echter bereid zich neer te leggen bij de resultaten 
van het internationaal overleg. De KVP wilde de kansen voor de verdere 
eisen - bijvoorbeeld schadevergoeding - niet bederven door de kleine correc
ties te verwerpen. Ruygers, namens een meerderheid van de fractie van de 
PvdA, Schmal (CHU) en P.J.Oud (VVD) - lid sinds juli 1948 -, steunden het 
regeringsvoorstel eveneens, juist ook vanwege de zeer beperkte omvang er
van. Een minderheid van de socialisten vond de correcties onvoldoende, 
evenzo Zandt (SGP). De ARP kantte zich bij monde van Bruins Slot tegen 
het wetsvoorstel, omdat de overeengekomen correcties te gering waren als 
annexaties, te groot als echte correcties van de grens en te onbelangrijk te
genover het belang van een goede verstandhouding met Duitsland. "Zoals 
het nu gaat, krijgen wij in het groot gezien, ... , alleen de nadelen en niet de 
voordelen van annexatie." De CPN bleef bij het ook in oktober 1946 inge
nomen standpunt: geen meter Duits grondgebied, maar wél herstelbetalin
gen. Ch.J.I.M.Welter, namens de nieuw ontstane tweede - ter rechterzijde 
staande - katholieke partij in de Kamer, sprak van een capitulatie. Premier
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Drees heeft vooral de technische voordelen van deze correcties benadrukt 
om het wetsvoorstel te redden. Het wetsontwerp werd op 6 april 1949 in de 
Tweede Kamer met 54 (KVP, meerderheid PvdA, CHU en VVD, overeen
komend met het toenmalige regeringsblok) tegen 24 (ARP, CPN, SGP, min
derheid PvdA, Welter) aangenomen.

De Eerste Kamer was in deze kwestie zo lastig dat bijna een politieke crisis 
dreigde. De voornaamste aanleiding voor de kritische houding van sommi
ge regeringsgezinde fracties in de senaat was dat België inmiddels had laten 
weten niet alle toegewezen grenscorrecties te zullen voltrekken. Het bezoek 
van dr. Karl Arnold (CDU), minister-president van de deelstaat Noordrijn- 
land-Westfalen in de Britse zöne, aan de Nederlandse minister van Buiten
landse Zaken, mr.D.U.Stikker (VVD), en aan de voorzitter van de KVP-frac
tie in de Eerste Kamer een dag vóór het debat over het wetsontwerp in de 
senaat om het ongenoegen van veel Duitsers over de voorgenomen correc
ties kenbaar te maken werd weliswaar door de gehele Eerste Kamer als een 
brutaal staaltje gezien, maar zal de senatoren toch hebben gewezen op de 
problemen voor de Nederlands-Duitse betrekkingen bij realisatie van deze 
kleine correcties. Het debat van 20 en 21 april 1949 in de Eerste Kamer was 
dan ook spannend.

Brongersma (PvdA), sprekend namens een deel van zijn fractie, noemde 
de verzameling correcties een "onnozel achtertuintje" en stelde de regering 
voor het Belgisch voorbeeld te volgen en geen gebruik te maken van het 
recht de correcties te voltrekken. Zijn oproep aan de regering werd herhaald 
door L.J.C. Beaufort (KVP), Pollema (CHU) en W.C.Wendelaar (VVD). De 
KVP-fractie zou het regeringsvoorstel nog wel steunen, aldus Beaufort, 
maar hijzelf achtte de wijze waarop met het zelfbeschikkingsrecht van de 
bewoners van de correctiegebieden was omgesprongen zo beneden alle peil, 
dat op zijn stem niet moest worden gerekend. Eenzelfde verdeeldheid bleek 
bij de fracties van de PvdA en de CHU te heersen. Opzien baarde vooral 
Wendelaar, toen hij aankondigde dat zijn gehele fractie zou tegenstemmen. 
Voor de WD-minister Stikker, die dit wetsontwerp in de senaat namens de 
regering moest verdedigen, moet de aankondiging van partijgenoot 
Wendelaar onverteerbaar zijn geweest. Stikker stelde dan ook aan het einde 
van zijn betoog de portefeuillekwestie. Hij had de zegen gekregen van het 
kabinet om het spel zo hoog te spelen. De minister had al eerder op interna
tionaal niveau - toetreding tot de NAVO tegen Amerikaanse welwillend
heid inzake Indonesië - bakzeil moeten halen. Hij voelde er derhalve wei
nig voor, hoezeer hij ook zelf de grenscorrecties slechts zag als vuistpanden 
voor toekomstige onderhandelingen (Eems-Dollardkwestie; schadevergoe
ding), wederom een nederlaag te lijden. Bovendien had de Tweede Kamer 
het beleid ondersteund. Wendelaar draaide na het dreigement van Stikker 
volledig bij. De dissidenten in de fracties van KVP, PvdA en CHU bleven bij 
hun mening. Beaufort noemde het zwaaien met de portefeuillekwestie een 
teken van innerlijke zwakheid van de regering in deze kwestie. Het wets
ontwerp werd daarna met 25 tegen 17 aangenomen. Tegen hadden gestemd 
de ARP en de CPN - beide fracties hadden soortgelijke bezwaren als de frac-
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ties in de Tweede Kamer - en twee leden uit de PvdA-, twee uit de KVP- en 
twee uit de CHU-fracties. Stikker had er geen bezwaar tegen gehad dat de se
naat met 37 tegen 4 (CPN) een motie-Algra (ARP) aannam, waarbij er bij de 
regering op werd aangedrongen alles te doen om de Eems-Dollard-zaak op
gelost te krijgen op voor Nederland gunstige wijze.63

Op 22 april 1949 verscheen op basis van de hiervoor genoemde wet het 
grenscorrectiebesluit in het Staatsblad, waarin de te corrigeren gebieden wer
den omschreven en bestuursvoorzieningen werden getroffen. Op 23 april
1949 om 12.00 uur stormden Nederlandse marechaussees in looppas, de 
stengun onder de arm geklemd, over de grens met Duitsland om beslag te 
leggen op de dorpen Elten (bij Zevenaar) en Tudderen (bij Sittard). Dit mili
taire vertoon - er werden ook enkele pantserwagens achter de hand gehou
den - achtte men nodig, daar sedert de ondertekening van het Protocol van 
Parijs veel agitatie door de Duitsers tegen de Nederlandse plannen was ge
voerd. Op 16 andere plaatsen ging het er rustiger aan toe en verplaatsten 
ambtenaren van Rijkswaterstaat en de Douane wat grenspaaltjes ten nadele 
van Duits grondgebied.

m. De Nederlandse grenscorrecties 1949-1963
Het beheer van de twee grotere correctiegebieden - die de naam "drost

ambt" hadden gekregen - en van het merendeel van de overige grenscorrec
ties heeft slechts een tijdelijk karakter gehad. Van West-Duitse kant is vanaf 
het begin fel geprotesteerd tegen het "dictaat" - term van Adenauer - van de 
westerse landen, dat had geleid tot deze roverij, zoals de Duitse pers de 
grenscorrecties noemde 64 De West-Duitse regering heeft dan ook constante 
druk op de westerse buurlanden uitgeoefend om de grenscorrecties van 1949 
ongedaan te maken. Van Nederlandse kant is onmiddellijk na de realisatie 
van de grenscorrecties al gewerkt aan een plan om er weer van af te komen. 
Teruggave van deze correcties werd gekoppeld aan de eis dat van West- 
Duitse zijde werd meegewerkt aan een oplossing van het Eems-Dollard- 
vraagstuk en - later, na het initiatief hiertoe van de toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken mr. J.M.A.H. Luns (KVP) - een behoorlijk smartegeld 
werd betaald, zoals ook Japan bij het genoemde Protocol van Tokio (1956) 
smartegeld had toegezegd. Aldus hebben de Nederlandse grenscorrecties 
uiteindelijk hun dienst bewezen als onderhandelingsobject voor de tot
standkoming van het zogeheten Algemeen Verdrag tussen de Bondsrepu
bliek Duitsland en Nederland van 8 april 1960, waarbij in hoofdzaak de ge
volgen van de Tweede Wereldoorlog werden afgewikkeld zoals de schade
vergoeding, de smartegelden - waarin Luns zich onverzettelijk en met suc
ces op het eenmaal door hem genoemde bedrag heeft geplaatst - en het 
grensverloop. Over de grens in het Eems-Dollardgebied kon dan wel geen 
overeenstemming worden bereikt, maar wel werd een aantal praktische re
gelingen voor het gebied overeengekomen. In ruil zouden de grenscorrec
ties van 1949 op enkele technische correcties na grotendeels (96%) weer on
der Duits bestuur komen.
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Hoewel in het Verdrag de inbeslagneming door Nederland van het Duits 
vijandelijk vermogen na 1945 werd gebillijkt (vgl.par.III.4.b), waarmee het 
totaal bedrag dat door West-Duitsland aan Nederland voor materiële schade 
werd opgebracht - de erkenning van de genoemde inbeslagneming beteken
de dat West-Duitsland de getroffen eigenaren zou vergoeden - op meer dan 
2 miljard DM kwam, was het overeengekomen eindbedrag van 280 miljoen 
DM voor vergoeding van de oorlogsschade, waarvan 125 miljoen DM als 
smartegeld voor vervolgden of nabestaanden van vervolgden, in Neder
land omstreden. Zeker het smartegeld leek gezien het leed dat de bezetting 
voor zeer velen had betekend een gering bedrag, ook al was Nederland het 
eerste land dat bij een akkoord met West-Duitsland over de afwikkeling van 
de gevolgen van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog het begin
sel van smartegeld had weten vast te leggen en ging dit bedrag ver uit boven 
hetgeen Japan aan smartegeld betaalde. Bij de behandeling van de goedkeu
ringswet voor dit Verdrag toonden de Kamers zich dan ook algemeen wei
nig ingenomen met de naar verhouding van de totale schade en het leed 
van de bezettingstijd magere resultaten van de onderhandelingen; men be
sefte evenwel ook dat de Nederlands-Duitse verhouding te zwaar woog om 
het Verdrag vanwege die resultaten te verwerpen. Van regeringszijde is in 
het debat in de Tweede Kamer in februari 1963 erkend dat de grenscorrecties 
voor West-Duitsland eigenlijk de enige drijfveer waren geweest om tot on
derhandelingen met Nederland te komen. Dat betekende dat de grenscor
recties van 1949 - en dus de beslissing van het kabinet-Beel om bij de geal
lieerden met eisen tot herziening van de grens te komen - toch nog een 
hoog rendement hadden opgeleverd. Zoals de woordvoerder van de CHU in 
de Tweede Kamer het zei: "Wij moeten er niet aan denken wat de inhoud 
van het Verdrag zou zijn geweest, als de stimulans van de teruggave van 
deze gebieden had ontbroken, nu het er op lijkt, dat dit het enige punt uit 
het Verdrag was, waarvoor de Duitsers belangstelling hadden." Nadat het 
wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag tussen Nederland en de 
Bondsrepubliek met ruime meerderheden was aangenomen en de betref
fende wet op 9 mei 1963 in het Staatsblad was verschenen, keerden op 1 au
gustus 1963 de drostambten en de meeste correctiegebieden in Duitse hand 
terug. Nederland volgde daarmede het voorbeeld van Frankrijk, België en 
Luxemburg, die al eerder het Saargebied en de grenscorrecties van 1949 aan 
West-Duitsland hadden overgedragen.65

Nadat de economische eisen in de loop van 1948 konden worden opgege
ven in ruil voor het (uitzicht op) volledig herstel van het Nederlands-Duit- 
se handelsverkeer, hebben de territoriale claims blijvend niets anders opge
leverd dan de afronding van een natuurgebied bij Nijmegen en enkele klei
ne technische verbeteringen in het grensverloop, alsook de Duits-Neder- 
landse overeenstemming over de onbepaaldheid van de grens in het Eems- 
Dollardgebied (pas in 1984 kwam tussen Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland hierover een werkafspraak tot stand). Tijdelijk heeft de realisatie 
van een deel van de claims gezorgd voor druk op West-Duitsland om met 
Nederland over de afwikkeling van de oorlog overeenstemming te berei-
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ken. Dit diplomatieke effect was echter niet het voornaamste oogmerk ge
weest bij de opstelling van de plannen tot grenswijziging in 1946. Toen 
stond de schadevergoeding voorop. Het compromis dat bereikt werd binnen 
het kabinet-Beel tussen Van Boetzelaer en de KVP-ministers, die onder ster
ke druk van hun partij aandrongen op flinke annexaties, ging voor een 
land, dat zozeer afhankelijk was van het herstel van de relatie met Duits
land, nog ver. Het is niet onmogelijk dat Van Boetzelaer, die overigens wel 
bereid bleek zich in te zetten voor het succes van de ingediende Nederlandse 
plannen (het compromis) door deelneming aan de militaire bezetting in 
Duitsland te bepleiten (zonder resultaat: een teken van de geringe notie van 
internationale politiek bij een meerderheid van het kabinet), de samenwer
king met de Belgen en Luxemburgers eind 1947 - toen een tweede algemeen 
memorandum over de Duitse kwestie gezamenlijk zou worden ingediend - 
nastreefde om de "diehards" in het kabinet-Beel te overtuigen van de on
houdbaarheid van de Nederlandse positie. De Belgen wezen immers - van
uit hun financieel vrij comfortabele positie - de gedachte aan ruime annexa
tie (en economische claims) af. Officieel zijn de Nederlandse plannen terug
gesnoeid op de Zeslandenconferentie in Londen in het voorjaar van 1948. 
Opmerkelijk is dat de regering, die wist dat vooral de KVP vast wilde hou
den aan ruime annexaties, tamelijk geheimzinnig heeft gedaan over de re
sultaten van het Londense overleg, zo vlak voor de Kamerverkiezingen 
van juli 1948. Die geheimzinnigheid is niet doorbroken door actie van het 
parlement, dat in oktober 1946 nog zozeer geïnteresseerd was in het pakket 
van Nederlandse eisen. Wellicht dat hieraan het vooruitzicht op een snel 
herstel van de Nederlandse economie, geholpen door de Marshall-hulp en 
het uitzicht op uitbreiding van de handel met Duitsland, debet is. Het zou 
ook verklaren waarom in 1949 sommigen van het restant van de grenscor
recties af wilden en een meerderheid met dit restant genoegen nam. Het 
hoefde allemaal niet meer.

AANTEKENINGEN:
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Deze samenvatting is ontleend aan de uiteenzetting van Van Boetzelaer in de besloten 
zittingen van Tweede en Eerste Kamer, oktober 1946, alsook uit de gegevens in Memoran
dum betr. verlangens van territoriale en economische aard t.a.v. Duitsland, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 352, nr. 1, aangeboden bij brief van 5 november 1946. Dit Memorandum ook in 
Van Campen, a.w., appendix 6, pp.219-229.

H MR 21 okt. 1946, pt.3.

12 Op verzoek van wijlen prof.mr.F.J.F.M.Duynstee zijn de notulen van de besloten zitting 
van de Kamers in oktober 1946, nadat de beide Kamers hierover in comité-generaal in 
enkele minuten hadden beslist, voor inzage vrijgegeven in 1980. Deze notulen zijn niet in 
het nummeringssysteem van de Handelingen opgenomen, zodat geen vindplaats voor de 
afzonderlijke Kamerleden is opgegeven. De notulen berusten op de griffies van de Kamers 
(microfiche; typoscript).

13 MR 28 okt. 1946, pt.3.

14 Deze brief, 26 oktober 1946 verzonden, is aanwezig in archief ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BuZa), dossier grenscorrecties, GS 912-13.
15 Memorandum, nr.352,1.
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Radioredevoering in Commentaar, RVD-uitgave, 11 nov. 1946, p.5.

I 7 Archief BuZa, 912-13. Samenvatting wensen van België en Luxemburg: FRUS 1947 II, 
pp.42-43 en p.49-50. Zie ook KHA  dec. 1946, pp. 6970 en 7054 (België) en pp. 6990 E en 7054 
(Luxemburg). Ook: Van Langenhove, La sécurité ie  la Belgique, ch. 16.

Voor Comité Gebiedsuitbreiding: Van Vredenburch, H erinneringen, p.228. Persreacties: 
De Gelderlander, 15 nov. 1946, p.3; De Volkskrant, 24 okt. 1946, p.4: Twee katholieken over de 
grenscorrecties; idem, 7 nov. 1946: Romme: Riskant beleid, p.1.

19 De Volkskrant, 6 nov. 1946, p.3: Bescheiden eis, maar grootse taak; De Maasbode 8 en 9 nov. 
1946; Het Binnenhof, 6 nov. 1946, p.3.

20 Het Parool, 7 nov. 1946, p.1; Het Vrije Volk, 19 nov. 1946, p.1 alsook 22 okt. 1946, p.1. In dit 
laatste artikel had de schrijver zich er over beklaagd dat er geen openbare discussie was ge
weest over dit thema.

21 Trouw, 6 en 8 nov. 1946; De Waarheid, 6 nov. 1946; N RC  en Handelsblad van resp. 6 en 8 
nov. 1946.

22 Ontleend aan archief BuZa, 912-13. Het zogenaamde "Bentheimer Grenzlandausschusz" 
werd in februari 1947 gevormd en produceerde een rapport, waarin als wapen tegen de Ne
derlandse aanspraken gladweg werd beweerd dat plaatsen als Sittard en Zevenaar eigenlijk 
Pruisisch (d.w.z. Duits) gebied waren, zodat Nederland voor gebiedsuitbreiding zich naar de 
Zuiderburen zou moeten wenden. Het Kamerlid Ruygers (PvdA) sprak in vragen hierover 
aan de minister van Buitenlandse Zaken op 10 dec. 1947 van "verbijsterende uitlatingen". 
Van Boetzelaer liet weten het rapport ter griffie van de Kamers ter inzage van de leden te 
leggen. Hij had niet nagelaten bij de Britse autoriteiten in Duitsland te klagen over het on
gepaste karakter van delen van dit Duitse stuk en te verzoeken "in de toekomst publicatie 
van dergelijke onbeschaamde stukken te verhinderen". Zie HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 
78, p.103. Antwoord minister: 30 dec. 1947.
De katholieke bisschop van Aken deed een beroep op het Nederlandse katholieke episcopaat 
zich te verzetten tegen de plannen tot grenscorrectie; het antwoord van kardinaal J. de Jong 
van 13 januari 1947 luidde dat annexatie van vijandelijk gebied niet onder alle omstandig
heden een ongerecht middel was tot vergoeding van de ontzaglijke schade. Het vraagstuk 
was volgens De Jong een politieke aangelegenheid, waarin het episcopaat zich niet wilde 
mengen. Afschrift brief in: archief Bisdom 's-Hertogenbosch, dossier Politica.

23 Interview met Schumacher in Het Vrije Volk, 11 dec. 1946, p.2; ook KHA pp.6971 G en 
6982 C; archief BuZa 912-13.

24 Van der Goes, TK 4 dec. 1946, p.664 I; Schilthuis, p.665; Roolvink, p.668 I; De Groot, TK 6 
dec. 1946, p.686.
25 Algra, EK 19 mrt. 1947, p.531 II. Algra, die zich graag in historische achtergronden van po
litieke kwesties verdiepte, kwam tot de volgende beschouwing over de Eems-Dollardkwes- 
tie. In 1744 verwierf Pruisen Oost-Friesland. Pruisen pretendeerde vervolgens de souverei- 
niteit over het gehele Eems-gebied te hebben, omdat in 1454 Keizer Frederik III aan de Graaf 
van Oost-Friesland de souvereiniteit over dit gebied zou hebben gegeven. De oorkonde 
waarbij dit zou zijn geschied is in origineel door de Duitsers nooit getoond; slechts een zoge
heten afschrift is geproduceerd, welke volgens Algra vals zou zijn. In de oorlog van 1914- 
1918 gingen de Duitsers zover een wachtschip voor de mond van de haven van Delfzijl te 
plaatsen om hun macht te doen gevoelen op grond van deze pretenties. In 1859 is met Han- 
nover een overeenkomst getroffen over de Dollard, maar de Duitsers hebben later toch 
strekdammen in het aan Nederland toegewezen gebied van de Dollard aangelegd, ondanks
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aanbiedingen van Nederland om de zaak in der minne te schikken. Algra voorspelde dat de 
Duitsers nooit bereid zouden zijn in de Eems-Dollard-zaak tot een overeenkomst met Ne
derland te geraken, teneinde ruimte te hebben voor chicanes. Vandaar dat Algra van harte 
de Nederlandse aanspraken in dit gebied steunde.

26 Min., TK 6 dec. 1946, p.689 I.

27 Min., EK 20 mrt. 1947, p.554 II.

28 Verslag in MR 25 nov. 1946, pt.4. Verdere gegevens ontleend aan archief BuZa, ambassade 
Brussel, dossier VI 2 c 1, GA. Aanvankelijk leefde te Brussel zelfs de veronderstelling dat 
Nederland geheel Aken zou claimen. Zie de berichten in dit BuZa-dossier van 7 en 19 nov. 
1946. Voor het Belgisch verzet en het Nedl. memorandum ook: FR U S, 1946 II, Washington 
1970, pp.992-993 en pp. 1016-1020. Uit FRUS 1947 II, Washington 1972, pp. 209-211, blijkt dat 
vooral leden van het Belgisch parlement geklaagd hebben over Nederlandse claims en dat de 
Britse visie, eerst welwillend, gewijzigd was. Het State Department komt dan met het oog op 
voorjaarsconferentie Grote Vier van 1947 tot de hier weergegeven formule.

29 Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp.700-703; cijfers ontleend aan MR
6 jan. 1947, pt. IA ; voor Luxemburgse bezettingsmacht in Duitsland: Lambert Schaus, Les 
fondements du statut international du Luxembourg 1944-1957, in: Le Conseil d'Etat du 
Grand-Duché de Luxembourg, livre jubilaire, Luxembourg 1957, par.II.3: Occupation en Al- 
lemagne, p.258.

30 Zie Memories van Antwoord, Buitenlandse Zaken en Oorlog, Rijksbegroting 1947, resp. 29 
en 21 nov. 1946, (Bezetting) Duitsland, HTK  1946-1947 Bijlagen A.

31 MR 9 dec. 1946, pt.4.

32 MR 23 dec. 1946, pt.4.

33 MR 6 jan. 1947, pt. 1 A.

34 Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst.III, p.14 II, d.d. 13 nov. 1947, HTK  1947-1948, Bij
lagen A.

35 MR 8 jan. 1947, pt.4.

3^ Memorandum van de Nederlandse regering nopens het door de geallieerde mogendhe
den ten aanzien van Duitsland te voeren beleid, aangeboden bij brief van 14 jan. 1947 aan de 
Kamer, zie HTK 1946-1947 Bijlagen, nr.383. Het derde memorandum, dat grotendeels een 
herhaling was van het eerste, is niet aan de Kamer gezonden. Wél is dit stuk aan de pers ge
geven, blijkens KHA  febr. 1947, p.7033A. Zie: Section II of the Additional Memorandum of 
the Netherlands Government with regard to the demarcation of the future Netherlands- 
German frontier and related problems, in: Van Campen, a.w., appendix 8, p.244-247. Overige 
gegevens ontleend aan archief BuZa, GS 912-230.

37 Uitvoerig verslag van ontvangst door de (plv.) Grote Vier van de Nederlandse delegatie 
o.l.v. Van Vredenburch, op 28 jan. 1947, in dossier BuZa GS 912-230. Voor een verslag van de 
zitting van de vier plaatsvervangende ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier 
in Londen van 14 jan. tot 25 febr. 1947, FRU S  1947 II, pp.1-112. Het uiteindelijke rapport is 
niet op de zitting van de Grote Vier in Moskou (10 mrt.-4 april 1947) in behandeling geno
men, omdat de USSR bezwaren had. Het thema grenskwesties zou namelijk ook de de-facto- 
Oder-Neisze-grens hebben aangesneden, wat de Sovjets niet wilden. Voor het Duitslandbe- 
leid in het kader van het Nederlands buitenlands beleid na de oorlog: H.A.Schaper, Van af
zijdigheid naar bondgenootschappelijkheid, en idem, Het N ederlandse veiligheidsbeleid  
1945-1950, in: Herrijzend Nederland, a.w.. Voor de Beneluxsamenwerking in het buitenlands 
beleid kort na de Tweede Wereldoorlog, zie A.E.Kersten, Maken drie kleinen een grote? De
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grote? De politieke invloed van de Benelux 7945-1955, Bussum 1982, spec. pp.7-9. Voor 
Lamping: W.J.M. Klaasen, lemma Arnold Theodoor Lamping, in: J.Charité (red.), BWN, dl.II, 
pp.334-336.

38 Rapport Ringers, met bijlagen, uitgcbracht op 3 dec. 1947 aan de Kamer, betreffende de in
spectietocht van de Nederlands-Duitse grens door een Nederlands-Britse delegatie, zie HTK 
1947-1948 Bijlagen A, Rijksbegroting voor 1948, hfdst.III, nr. 19 (aanbiedingsbriefje). Het rap
port bevindt zich in het archief van de Griffie van de Tweede Kamer. De samenvattingen 
van de redevoeringen van Hirschfeld en Ringers zijn opgcnomen in de inleiding van dit 
rapport, pp.2-5.

39 Rapport-Ringers, p.33; zie verder de kaart, die als bijlage bij het rapport-Ringers is opge
nom en.

40 Rapport-Ringers, p.14.

41 Ruygers, TK 18 nov. 1947, p.358 I, zie ook Voorlopig Verslag, Rijksbegroting 1948, hfdst.III, 
p.4 I; Mem.v.Antw., idem, p.14 II; Roolvink, TK 18 nov. 1947, p.369 II; Schmal, idem, p.364 II; 
van Boetzelaer, TK 20 nov. 1947, p.440 I.

42 Van Boetzelaer, EK 13 febr. 1948, p.7 II; Stikker, EK 19 febr. 1948, p.168 I; Brongersma, idem, 
p.176 I; antw.min., idem, p.183 II; behandeling motie-Brongersma, EK 24 febr. 1948, pp.190- 
191. Stemming over motie-Brongersma: EK 2 mrt.1948, pp.224-225 I.

43 Stikker vroeg om nader beraad over het voorstel tot uitzending, TK 4 febr. 1949, p.1184 II; 
verder: Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1950, hfdst.III, d.d.14 nov. 1949, p.13 I. Voor de realise
ring van de parlementaire missie naar (West-)Duitsland, zie: Kamervoorzitter op 23 dec. 
1949, p.1281; benoeming commissie op 15 febr. 1950, TK p.1387 II (te weten:Tilanus CHU; 
Terpstra ARP, Droesen KVP, Schilthuis PvdA, Korthals VVD, Nederhorst PvdA, Janssen 
KVP, Mevr. Klompé KVP, Fens KVP). Verslag van deze commissie uit de Tweede Kamer, 31 
maart 1950, HTK 1949-1950 Bijlagen nr.1607 (binnengekomen 2 mei 1950, TK). De betrokken 
ter bespreking staande nota-Stikker over de Duitse kwestie: HTK 1948-1949 Bijlagen, nr.1306. 
Hierover ook: J.G.Pippel, Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal, zijn geschiedenis en toepassing, 's-Gravenhage 1950(3), dl.I, p.670.

44 Voorlopig Verslag en Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst.III, resp. pp. 4 I en 14 I. 
Mem.v.Antw., idem, hfdst. I, p.20 II in fine, HTK 1947-1948 Bijlagen A.

45 Roolvink, TK 18 nov. 1947, p.370 I en Ruygers, idem, p.358 I.

46 Smeenk, a.v., p.432 II; min., TK 20 nov. 1947, p.440 I.

47 Dit memorandum in archief van de griffie van de Tweede Kamer; het stuk is de Kamer 
aangeboden (brief d.d. 26 nov. 1947, nr.646), maar niet afgedrukt in de Handelingen. Zie de 
notulen MR 24 nov. 1947 voor houding Lieftinck en Vos. Voor het memorandum ook: 
FRUS 1947 II, Washington 1972, pp.774-778.

48 Nota-Hirschfeld, d.d.6 jan. 1948, archief BuZa, GS 912-230.
Dr.H.M.Hirschfeld, 1899-1961, econoom. Werkte bij diverse bankmaatschappijen. In 1931 
dir.gen. voor Handel en Nijverheid, min. Econ.Zaken; was van 1940 tot 1 jan. 1947 secretaris
generaal van Econ. Zaken; in de periode 1947-1952 regeringsadviseur achtereenvolgens en 
soms gelijktijdig voor Duitse Zaken, Indië(financiële zaken) en de Marshall-hulp. Over zijn 
zuivering: Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, p.315.
49Zie de stukken in archief BuZa 912-230 Duitsland I; Schaper, Van afzijdigheid; de stukken 
betreffende Londense Zeslandenconferentie, zie FRUS 1948 II, Washington 1973, pp.1-702.

50 Voor de conferentienotulen: zie F R U S  1948 II, alsook het verslag van Michiels van 
Verduynen (13 m rt.'48), archief BuZa, 912-230. De V.S. en Frankrijk waren ter conferentie
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vertegenwoordigd door hun ambassadeurs in Londen resp. L.W.Douglas en R.Massigli; En
geland door de Permanent Undersecrctary of State for the German section, Sir William 
Strang. De Beneluxdelegatie bestond uit: voor België, Baron Hervé de Gruben, secr.gen. mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, Vicomte Alain Obert de Thieusies, ambassadeur in Lon
den en lt.gen.Groethals, chef van Belgische Militaire Missie in Berlijn; voor Nederland naast 
de Nederlandse ambassadeur in Londen, Michiels van Verduynen, die gevraagd was de de
legatie te leiden, dr.H.M.Hirschfeld, regeringscommissaris in algemene dienst; voor Luxem
burg André Clasen, gezant in Londen en kolonel Albert Wehrer, chef van de Luxemburgse 
Militaire Missie in Berlijn. Massigli heeft zijn memoires over die gedenkwaardige jaren kort 
na de oorlog geschreven, waarin ook het Londense overleg een belangrijke plaats inneemt: 
R.M assigli, Une comédie des erreurs 1943-1956. Souvenirs et reflexions sur une étappe de la 
construction Européenne, Paris 1978.

51 MR 5 april 1948, pt.4.

52 MR 24 mei 1948, pt.4, tussentijdse rapportage Michiels van Verduynen in ministerraad; 
ook diens verslag van tweede sessie Londense overleg, d.d. 7 juni '48, in archief BuZa 912- 
230. De communiqués van de twee sessies van het Londense zeslandenoverleg zijn onder 
meer te vinden in Van Campen, The quest for security, pp.252-259.

53 MR 24 mei 1948, pt.4, na vertrek Michiels van Verduynen.

54 Zie de delen van de interpellatie-Van der Goes van Naters omtrent voorstellen en on
derhandelingen sedert de aanvang van 1948, waarbij Nederland rechtstreeks of zijdelings 
was betrokken, die op de Duitse kwestie betrekking hebben, TK 18 maart 1948, p.1559; antw. 
Van Boetzelaer, idem, pp. 1662 11-1663. Deze interpellatie viel samen met de debatten naar 
aanleiding van de regeringsverklaring van 17 maart 1948 over de afsluiting van het Verdrag 
van Brussel. Sassen (KVP) vroeg om verduidelijking van het Nedl. standpunt b.g.v. de be
handeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag van Brussel, TK 22 april 
1948, p.1634 II; zie het zeer ontwijkende antwoord van de minister, TK 23 april 1948, p.1642 I 
en conclusie van Sassen dat de minister voluit vasthoudt aan de lijn van de oude memo
randa, idem, p.1644 I. Daarop de minister: in Londen wordt alles behandeld, idem, p. 1646 I. 
Een soort kat-en-muis-spel.

55 Behandeling van wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst betreffende de van 
Duitsland te ontvangen herstelbetalingen, nr. 825, in de TK, 1 juli 1948, p.2063 I (Roolvink) 
en p.2067 I (Van Boetzelaer). Het slotcommuniqué van het Londense overleg sprak van 
"certain minor provisional territorial adjustments". De verklaring van de minister dat de 
regering haar oude standpunt had gehandhaafd en zou handhaven is, in het licht van de 
besluiten van de ministerraad omtrent conclusies Londense overleg, hoogst opmerkelijk.
56 MR 5 juli 1946, pt.4.4.

57 MR 12 juli 1948, pt.4.

58 Ontleend aan inleiding van Verslag-Ringers van het ambtelijk overleg te Parijs, d.d. 9 okt.
1948, in: archief BuZa, GS 912-232.

59 Verslag-Ringers, a.w., p. 9. Ook de overige gegevens over dit ambtelijk overleg en de 
Franse aanmaning zijn aan dit verslag ontleend. Het rapport van de zeslandencommissie 
inzake correcties in de westgrens van Duitsland ook in: FRUS 1948 II, pp.682-693. België kreeg
40 km2 en Luxemburg 8.3 km2 toegewezen. Luxemburg kreeg niet de gevraagde ruimte om 
in de grensrivier de Our een dam te bouwen; Frankrijk kreeg het dorp Kehl niet toegewezen.

60 Berichten van de ambassadeurs en een nota van Hirschfeld over dit vraagstuk d.d. 8 okt.
1948 in BuZa GS 912-232.

522



Par. III. De verhouding tot Duitsland

61 Mem.v.Antw., 2 nov. 1948, Rijksbegroting 1949, Alg.Pol.Beschouwingen, nr.1000,1,5, p.22 
11-23 I, HTK 1948-1949 Bijlagen A.

62 Voor het Protocol van Parijs, zie Van Campen, The quest for security, pp.275-276 en  FR U S  
1949 II, Washington 1974, pp.436-448.

63 Zie wetsontwerp nr.1176: Bevoegdheid tot het treffen van voorzieningen i.v.m. de ver
wezenlijking van bepaalde correcties in de Ndl.-Duitse grens, HTK 1948-1949, Bijlagen; 
debatten TK 5-6 april 1949, pp.1392 11-1417 en EK 20-21 april 1949, pp.497-528. De wet is vastge
steld op 21 april 1949, Stbl.J.180. Op 22 april 1949 werd het grenscorrectiebesluit (J.181) uitge
vaardigd, dat later is vervangen door de grenscorrectie wet van 26 sept. 1951 (Stbl. nr.434). De 
grenscorrecties waren door een demarcatiecommissie, onder leiding van de Brit Whitmore, 
na de inwerkingtreding van het Protocol van Parijs precies bepaald en omschreven. Voor de 
plaatsing van het grenscorrectievraagstuk in het totale regeringsbeleid inzake Duitsland, zie 
Nota over het Duitse vraagstuk, d.d. 19 juli 1949 (ondertekend door Stikker), in HTK 1948-
1949 Bijlagen, nr. 1306. Voor een uitvoerige Duitse kijk op de Nederlandse grenscorrecties in 
1949: Eberhard Menzel, Die vertraglichen Regelungen über deutsche Gebietsabtretungen 
1945-1949, in: Europa Archiv, 20. Juni 1949, pp.2223-2230 en, idem, Die deutsche Westgrenze 
nach dem Zweiten Weltkrieg, l.Teil, Die hollandischen Gebietsansprüche an Deutschland, 
in: Europa Archiv, 5.0ktober 1949, pp.2499-2510. Zie verder: Stikker, Memoires, p.185. Voor 
de achtergronden van de halsstarrigheid van Stikker zie: Friso Wielenga, West-Duitsland: 
partner uit noodzaak. Nederland en de bondsrepubliek 1949-1955, Utrecht 1989, p.396.

64 Voor protesten: zie De Tijd, 28 mrt. 1949, p.1; De Volkskrant, 29 mrt. 1949, p.1, alwaar ook 
samenvatting van Protocol van Parijs, dat pas op 26 mrt. 1949 is vrijgegeven.

65 Voor de ontwikkelingsgang van het grenscorrectiepakket en de resultaten van de onder
handelingen: Stikker, M em oires, pp.184-188; J.Woltring, Van plan tot plannetje en minder. 
De regeling van de Nederlandse grenscorrecties, in: Onze Jaren 45-70, pp.1078-1080; De Jong, 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12 Epiloog, eerste helft, 
pp.14-15. Het betreffende wetsontwerp tot goedkeuring van het op 8 april 1960 in Den Haag 
tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Algemeen Verdrag (Tractaten- 
blad jrg.1960, nr.67), ingediend op 2 febr. 1961, gedrukte stukken 1960-1963 nr.6250, behandeld 
in TK 19-21 februari 1963 (uitslag 84-23) en in de EK 2 en 7 mei 1963 (uitslag 43-18), Stbl. 198 
d.d. 9 mei 1963. Aan de orde waren ook: uitlegging van de Akte van Mannheim van 1868 
(Rijnscheepvaart) en een oorlogsgravenovereenkomst. Staatssecretaris Van Houten gaf op
20 febr. 1963, p.716, in de TK toe dat de grenscorrecties voor de Duitsers de enige drijfveer 
waren geweest. Het CHU-citaat van Diepenhorst, TK 19 febr. 1963, p.684 II. Nederland was 
volgens Van Houten door de teruggave door de andere westerse landen van de correcties 
van 1949 en door het grote aantal betrokken Duitsers gedwongen om de correcties los te la
ten. Doordat bij Beek-Wyler (bij Nijmegen) een klein, maar zeer fraai stukje Duits gebied 
(een inham op Nederlands gebied, die een moeizaam grensverloop tot 1949 had opgeleverd) 
met 23 Duitse burgers bij Nederland bleef (Wylerberg-Duivelsberg), is daarover in de Duitse 
Bondsdag op 5 mei 1961 geklaagd. (Over het landgoed Wylerberg en het daarbij behorende 
landhuis na de oorlog: Pieter-Matthijs Gijsbers, Het landgoed Wylerberg: een grensgeval, in: 
Dörte Nicolaisen red., Huis Wylerberg: een expressionistisch landhuis van Otto Bartning: ar
chitectuur en cultureel leven 1922-1966, Nijmegen, Museum Commanderie van St.Jan, 1988, 
pp.134-147). Voor een uitvoerige beschrijving van de grenscorrectie-zaak vanaf 1949 zij ver
wezen naar Wielenga, West-Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepu
bliek 1949-1955, hfdst.8.2: Grenscorrecties en Eems-Dollard-vraagstuk.
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Pas na de indiening van het memorandum betreffende de verlangens 
van territoriale en economische aard ten aanzien van Duitsland op 5 no
vember 1946 bij de Grote Vier én de Tweede Kamer is de Nederlandse rege
ring door de Tweede Kamer nader aan de tand gevoeld omtrent haar alge
mene beleidsvoornemens inzake Duitsland. In de vorige paragraaf is al 
vermeld dat de Nederlandse regering gedwongen was op vrij korte termijn 
een lijst van territoriale en economische claims ten aanzien van Duitsland 
bij de Grote Vier in te dienen, zodat de claims werden ingediend zonder dat 
de regering het memorandum over deze claims kon toetsen aan een ter tafel 
liggend Duitsland-beleid. Nederland heeft ook, toen er eenmaal een algeheel 
plan voor de toekomst van Duitsland op tafel lag (januari 1947), geen reden 
gezien de territoriale en economische claims in verband te brengen met de 
algehele visie op het Duitse probleem. Men bleef vasthouden aan de eis tot 
inwilliging van de claims op korte termijn en ontwikkelde daarnaast een 
visie op een vredelievend, Europees georiënteerd Duitsland op lange ter
mijn. Het zijn de Grote Mogendheden geweest die de territoriale en econo
mische claims én de politieke verlangens van de kleine geallieerden altijd 
als één geheel hebben gezien, dat op een vredesconferentie moest worden 
afgehandeld. Toen de drie westerse mogendheden op de Zeslandenconfe
rentie in Londen in begin 1948 een eigen weg inzake het Duitse vraagstuk 
wilden inslaan, hebben de drie Beneluxlanden - waarvan Nederland nog de 
meeste noten op zijn zang had - voor dit standpunt moeten buigen. Vooral 
Amerika - hierin gesteund door Engeland - zag inwilliging van de territo
riale en economische claims van de westerse buurlanden van Duitsland als 
hinderpaal in de ontwikkeling naar een West-Duitse staat, welke in Europa 
kon worden ingepast en vreedzame betrekkingen met de Europese landen 
zou aangaan. De uiteenrafeling van het Nederlandse beleid inzake het 
Duitse vraagstuk in paragrafen over de territoriale en economische claims - 
hiervoor behandeld -, en over de Nederlandse zienswijze op de politieke 
toekomst van Duitsland - hier volgend - loopt derhalve goeddeels parallel 
met de afzonderlijke Nederlandse, schizofreen aandoende, aanpak van deze 
twee vraagstukken. De lijnen van deze twee aspecten van het Duitse vraag
stuk komen samen op de Zeslandenconferentie in Londen van 1948, als Ne
derland onder Amerikaanse druk gedwongen wordt de territoriale, econo
mische, financiële en politieke verlangens ten aanzien van Duitsland te 
zien in het licht van de wens van de westerse Grote Drie West-Duitsland zo 
spoedig mogelijk op eigen benen te laten staan. Pas sedert die conferentie zag 
Nederland zich verplicht samenhang te brengen in zijn beleid inzake Duits
land. De Londense conferentie van het voorjaar 1948 is in alle opzichten 
van het Duitse vraagstuk voor Nederland een keerpunt geweest, ook inzake 
de verbetering in de handelsrelatie tussen Nederland en de westerse Duitse 
bezettingszones die in een hierna volgende paragraaf zal worden behandeld.

Het moet gezegd worden dat de Tweede Kamer aanvankelijk wel 
nieuwsgierig was naar het algemene beleid van de Nederlandse regering in

2. Nederland en de politieke toekomst van Duitsland
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de Duitse kwestie, maar gedurende de periode-Van Boetzelaer genoegen 
heeft genomen met de enkele - ook in de media gepubliceerde - officiële 
nota's van Buitenlandse Zaken en met de verklaringen van de minister, dat 
er nota's zouden komen (1946-1947), dat de internationale toestand te onze
ker was om nadere details te geven (1947) en dat onderhandelingen werden 
gevoerd en dus ook niets kon worden bekend gemaakt (1948). Afgezien van 
de door de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer 
uitgelokte besloten zitting over het memorandum van de Nederlandse re
gering inzake de territoriale en economische claims is het Van Boetzelaer 
gelukt de volksvertegenwoordiging buiten het beleid inzake Duitsland te 
houden. Het is de volksvertegenwoordiging te verwijten dat Van Boetzelaer 
in deze opzet zozeer kon slagen en daarmee kon vasthouden aan het 
ivoren-toren-imago van het departement van Buitenlandse Zaken. Van 
Boetzelaer volstond met het publiceren van de Nederlandse visie op het 
Duitse vraagstuk (januari 1947) en liet het aan zijn opvolger, Stikker, over 
om de balans van het Nederlandse beleid in dit vraagstuk op te maken. Op 
19 juli 1949 deed Stikker de Tweede Kamer een nota over de stand van za
ken met betrekking tot het Duitse vraagstuk toekomen, waarin eindelijk alle 
onderdelen van dit vraagstuk - de claims, de politieke opbouw van Duits
land, de controle op de Duitse productie, het handels- en financiële verkeer 
tussen Nederland en West-Duitsland, de herstelbetalingen en de restitutie 
van geroofde goederen -, die hier afzonderlijk worden behandeld, aan bod 
kwamen. Op 3 mei 1950 pas heeft de Tweede Kamer zich naar aanleiding 
van deze nota uitgesproken over het Duitse vraagstuk in zijn geheel, maar 
toen waren er op de meeste punten van het Duitse vraagstuk die voor Ne
derland van belang waren al beslissingen gevallen. Dat debat kwam derhal
ve te laat om de Kamer nog enige invloed te kunnen laten uitoefenen op 
het beleid inzake Duitsland.1

a. De aanloop tot het Memorandum van 14 januari 1947
De Tweede Kamer heeft in het Voorlopig Verslag op de begroting van 

Buitenlandse Zaken voor 1947, gedateerd op 11 november 1946, aan de rege
ring gevraagd een uiteenzetting te geven van de beginselen, waardoor zij 
zich bij de behandeling van het belangrijkste vraagstuk, waarvoor Neder
land zich volgens de gehele Kamer gesteld zag, namelijk de politiek inzake 
Duitsland, zou laten leiden. Wilde de regering Duitsland weer zelfstandig 
laten worden, moest er een centrale regering in Duitsland komen, kon een 
economische herleving van Duitsland worden bereikt zonder gevaar voor 
hernieuwde Duitse agressie? Hoewel Van Boetzelaer in zijn Memorie van 
Antwoord het eens was met de Kamer dat het Duitse vraagstuk het belang
rijkste probleem voor Nederland op dat moment was, weigerde hij bijzon
derheden te geven over de beginselen van het Nederlandse beleid inzake 
Duitsland. Voor deze weigering noemde de minister twee redenen: het on
derzoek van deze ingewikkelde materie was nog niet voltooid en met België 
was nog overleg gaande om het beleid te coördineren. Wél wilde Van 
Boetzelaer de Kamer vast mededelen dat tussen België en Nederland een
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grote mate van overeenstemming bestond over de aanpak van het Duitse 
vraagstuk. Ook wenste hij op voorhand al te laten weten dat zijns inziens 
een economische herleving van Duitsland - voor Nederland van vitaal be
lang - zeer wel kon worden bereikt zonder tevens het gevaar van hernieuw
de Duitse agressie te doen ontstaan. Verder hulde de minister zich in stil
zwijgen over dit vraagstuk, zodat de Tweede Kamer zich gesteld zag voor 
het probleem hoe in de mondelinge beraadslagingen die zouden volgen het 
buitenlands beleid op dit zeer belangrijke punt kon worden besproken en 
beoordeeld.2

Ruygers (PvdA) was dan ook, toen op 4 december 1946 de beraadslagingen 
over het buitenlands beleid in de plenaire zitting van de Kamer een aan
vang namen, zeer ontevreden over het antwoord van de minister op de 
vragen in het Voorlopig Verslag over de Duitsland-politiek van de regering. 
"Wanneer het waar is, dat in de democratische staat een actieve buiten
landse politiek slechts mogelijk is, wanneer deze gedragen wordt door het 
ganse volk, dan mag de vraag worden gesteld wat de regering doet om ein
delijk een brug te slaan tussen het volk, dat zich niet kan interesseren voor 
een zaak, waarover het geen oordeel kan vormen, omdat het onkundig 
wordt gelaten, en het meest geslotene van onze Departementen, waarvan 
ten aanzien van de belangrijkste vraagstukken ons volk vaak eerst iets ver
neemt, wanneer de beslissingen reeds zijn gevallen."3 Bij de kwestie-grens- 
correcties was op het laatste nippertje de Kamer in comité-generaal ingelicht, 
maar de gang van zaken vond Ruygers ook in die kwestie onbevredigend. 
De argumenten die de minister aanvoerde om geen inlichtingen aan de 
Kamer te geven over het Duitsland-beleid achtte Ruygers weinig overtui
gend. Het moest toch mogelijk zijn om in een open discussie tussen rege
ring en parlement ook het volk via zijn vertegenwoordiging een woord te 
laten meespreken over de richting van het buitenlands beleid. Van der Goes 
van Naters (PvdA) was ook van mening dat de reconstructie van de Neder
landse samenleving na de bevrijding van het land vereiste dat de minister 
van Buitenlandse Zaken zich bewust was van de plicht het volk in te lichten 
over de buitenlandse zaken en tijdig contact op te nemen met de volksver
tegenwoordiging. Aan de andere kant was Roolvink (KVP) bereid te aan
vaarden dat de minister reden had om op dat moment geen uiteenzetting te 
geven over het voorgenomen beleid inzake Duitsland, op voorwaarde dat 
de regering dan ook spoedig tot een beslissing over dat beleid zou komen. 
Van Boetzelaer antwoordde dat hij wilde voorkomen dat, door een ontij
dige en onzorgvuldige beleidsvisie van Nederland inzake Duitsland, een 
oplossing van de Duitse kwestie werd bemoeilijkt. Aan het onderling ver
trouwen tussen de geallieerden ontbrak nu eenmaal veel, zodat ieder woord 
over de netelige kwestie-Duitsland zorgvuldig moest worden afgewogen en 
bij twijfel achterwege moest worden gelaten. In ieder geval zou de regering 
de Staten-Generaal tijdig inlichten over de plannen van de regering met be
trekking tot Duitsland, alvorens de Grote Mogendheden zouden worden in
gelicht.4
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Deze belofte is de minister echter niet nagekomen. De Tweede Kamer 
kreeg gelijktijdig met de Grote Mogendheden in januari 1947 het memoran
dum met de Nederlandse visie op de Duitse kwestie aangeboden. Van enige 
discussie tussen regering en parlement over de beleidsvoornemens inzake 
Duitsland is geen sprake geweest. Van der Goes van Naters heeft dit zien 
aankomen en eind december 1946 de minister van Buitenlandse Zaken 
schriftelijk laten weten hiermee geen genoegen te willen nemen. Van 
Boetzelaer heeft op 2 januari 1947 aan Van der Goes laten weten dat hij tij
dig contact zou opnemen met de Vaste Commissie voor Buitenlandse Za
ken uit de Tweede Kamer, alvorens de Nederlandse zienswijze op de Duitse 
zaak bij de Grote Vier zou worden ingediend. Evenals bij de kwestie van de 
grenscorrecties is de regering pas overgegaan tot het inlichten van de volks
vertegenwoordiging, toen de stukken met de Nederlandse visie voor ver
zending gereed lagen.5 Van een werkelijk debat tussen regering en volks
vertegenwoordiging over de uitgangspunten van het Nederlandse beleid 
inzake Duitsland is het nooit gekomen. De Vaste Commissie voor Buiten
landse Zaken kreeg slechts datgene te horen wat de persdienst van het mi
nisterie datzelfde moment publiceerde.

Ondanks de afwezigheid van enige concrete aanwijzing over de beleids
lijn, welke de regering had gekozen voor de aanpak van het Duitse pro
bleem, hebben enkele Kamerleden toch hun visie op de politieke toekomst 
van Duitsland ontvouwd. Vooral de socialistische Kamerleden, plannen
makers bij uitstek, lieten zich over dit onderwerp horen. Zo vond Ruygers 
dat de stelling van Van Boetzelaer, vervat in diens Memorie van Antwoord, 
dat de kern van het Europese vraagstuk het Duitse vraagstuk was, moest 
worden omgedraaid: de kern van het Duitse vraagstuk werd gevormd door 
het Europese vraagstuk. De beste oplossing van het Duitse vraagstuk was 
volgens Ruygers slechts mogelijk als Duitsland als economische eenheid - 
precies als andere landen - werd ingepast in een groter verband, een federa
tief Europees bestel. De bezettingspolitiek van dat moment achtte Ruygers 
uitzichtloos, een politiek van eigenbelang, zonder enig perspectief voor de 
toekomst, noch voor Duitsland, noch voor Europa, noch voor de wereld.6 
Van der Goes van Naters zette uiteen hoe hij Duitsland in de toekomst zag. 
Geen unitair Duitsland, zoals tussen 1871 en 1945 had bestaan; geen ver
snipperd Duitsland. De oplossing moest worden gezocht in een Duitse 
Bondsstaat, met een deugdelijke militaire geallieerde controle, maar ook 
met voldoende onafhankelijkheid tegenover andere landen. Was bij Van 
der Goes de vormgeving van Duitsland voor de toekomst primair en de 
schadevergoeding uit Duitsland secundair, voor Paul de Groot (CPN) was 
dat andersom. De Groot was verder niet gerust over de toekomst in Duits
land, zolang nog zoveel oud-nazi's rondliepen. Een levensmogelijkheid 
voor het Duitse volk voor de toekomst zag ook De Groot als noodzakelijk; 
herbewapening van Duitsland moest echter voor altijd uitgesloten blijven, 
zodat productiebeperkingen van node waren. Van het confessionele kamp 
was het Roolvink (KVP) die uitvoerig aandacht aan de Duitse kwestie be
steedde. Hij bepleitte deelneming van de kleine landen aan het bestuur in
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Duitsland, om langs die weg niet alleen de economische belangen van de 
kleine buurlanden en die van Duitsland zelf beter te kunnen behartigen, 
maar ook te zorgen voor een verandering ten goede van de Duitse psyche. 
De Grote Mogendheden dwongen immers slechts respect af bij de Duitsers 
door de militaire presentie. Contact van de Duitse bevolking met bestuur
ders, afkomstig uit kleinere mogendheden, zou de Duitsers respect kunnen 
doen gevoelen voor de personen zelf en niet voor de macht, die zij verte
genwoordigen. Aldus moest Nederland trachten een geestelijk reveil op 
basis van de godsdienst in Duitsland te bewerkstelligen. Overigens betoogde 
Roolvink ook dat volgens het christelijk en humanistisch beginsel het 
Duitse volk recht had op een redelijk bestaan. Hoewel Nederland zwaar ge
leden had, was er in Nederland volgens hem geen gevoel van haat tegen
over het Duitse volk. "Het Nederlandse volk denkt constructief", aldus dit 
Kamerlid.7

Dacht nu ook de minister van Buitenlandse Zaken zo constructief inzake 
Duitsland? Wie diens beschouwingen in de Memorie van Antwoord en in 
de Kamer op 6 december 1946 naleest, ontkomt niet aan de indruk dat Van 
Boetzelaer een te voorzichtig en te sceptisch man was om constructief en 
optimistisch te kunnen zijn. Zo betoogde de minister dat het Duitse volk - 
om weer volwaardig lid te kunnen worden van de volkengemeenschap - 
een geheel andere psychische instelling zou moeten krijgen. Het Duitse volk 
zou af moeten zien van elk streven naar wereldheerschappij. Een dergelijke 
mentaliteitsverandering was, zeker gelet op de jarenlange nazistische in
doctrinatie en de erbarmelijke toestanden waarin het Duitse volk op dat 
moment moest leven, een zaak van lange adem, al sloot de minister niet uit 
dat Nederland op bescheiden schaal zou kunnen bijdragen aan de herop
voeding van het Duitse volk, vooral door bij te dragen aan de opvoeding 
van de nieuwe generatie Duitsers.8 Vanuit dit pessimisme over de aard van 
het Duitse volk stelde Van Boetzelaer dat het voorkomen van hernieuwde 
Duitse agressie het primaire doel was in het Nederlandse beleid inzake 
Duitsland. Daarom kon hij zowel met het Amerikaanse voorstel tot demili- 
tarisatie van Duitsland voor een periode van 25 jaar als met dat van de Sov- 
jet-Unie voor een periode van 40 jaar instemmen. Hoewel de minister be
reid was toe te geven dat een zeker gebrek aan onderling vertrouwen de 
slagvaardigheid van de Grote Vier inzake Duitsland had aangetast, meende 
hij van de andere kant dat het voorbarig was te stellen dat de tegenstellingen 
onoverbrugbaar waren. Met een beetje goede wil zouden de geallieerde mo
gendheden het wel eens worden. De vrijwel onoplosbare kwestie Triëst was 
immers op de grote conferentie in 1946 - over Italië, de As-satellieten en 
Finland - ook tot een goed einde gebracht. Vanwege zijn visie op een wereld, 
waarin eensgezindheid ondanks meningsverschillen uiteindelijk bereikt 
kon worden, sloot Van Boetzelaer elk verderreikend plan over Duitsland als 
prematuur uit. Zeker zag Van Boetzelaer de tijd nog niet gekomen om 
Duitsland op te nemen in een of ander Europees verband, zoals Ruygers had 
voorgesteld. Slechts wilde Van Boetzelaer als kernpunt in het Duitsland-be- 
leid aangeven dat een gezonde economische eenheid van Duitsland moest
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worden bereikt en dat deze ook kon worden verwezenlijkt zonder vrees 
voor een hernieuwde Duitse agressie bijvoorbeeld via een verdrag tot lang
durige ontwapening van Duitsland. Politieke eenheid van Duitsland stond 
echter niet op het verlanglijstje van de Nederlandse regering.9 Meer heeft de 
minister over zijn beleid inzake Duitsland niet willen loslaten. De Tweede 
Kamer heeft het daarbij gelaten.

De Eerste Kamer heeft op 19 en 20 maart 1947 over het buitenlands beleid 
gediscussieerd. Omdat inmiddels het officiële regeringsstandpunt in het ja
nuari (1947)-memorandum gepubliceerd was en bij de Grote Mogendheden 
ter tafel lag, hebben de senatoren geen reden gezien nogmaals op het Duits- 
land-beleid van de Nederlandse regering in te gaan. Algra (ARP) zei zelfs 
met zoveel woorden dat hij kritiek op het beleid inzake Duitsland achter
wege zou laten vanwege het nationale belang, waarvoor Van Boetzelaer 
hem huldigde: alleen door eensgezindheid te tonen kon de Nederlandse 
stem in het buitenland krachtiger klinken. Brongersma (PvdA) tekende 
slechts bij de beleidsvoornemens van de regering inzake Duitsland aan dat 
heropvoeding van het Duitse volk bij voorbaat mislukt zou zijn. Niet on
realistisch meende Brongersma dat - nu de atoombom was uitgevonden - 
het Duitse gevaar sterk van karakter was veranderd. Zolang men in staat 
zou zijn te voorkomen dat Duitsland atoomwapens zou kunnen produce
ren, behoefde men voor andere industrieën in Duitsland weinig meer be
vreesd te zijn uit militair oogpunt. Senator Reijers (CHU) wilde het Duitse 
gevaar en de Franse vrees voor dat gevaar wegnemen door Duitsland als 
vanouds op te delen over een groot aantal koninkrijken en republieken. 
Daarnaast wenste hij Duitsland een volledige economische levenskans te 
geven. Van Boetzelaer heeft geen aanleiding gezien op de betogen van de 
leden van de Eerste Kamer over Duitsland in te gaan. Het memorandum 
over Duitsland lag immers op tafel. Het regeringsstandpunt was bekend.10

De commissie-Van Vredenburch
Het memorandum van januari 1947 over de Nederlandse visie op het 

Duitse vraagstuk is het resultaat geweest van het werk van een interdepar
tementale werkgroep, welke bij kabinetsbesluit van 21 oktober 1946 werd in
gesteld. Deze zogeheten commissie-Duitsland stond onder leiding van Van 
Vredenburch, de pas aangetrokken directeur Politieke Zaken van het depar
tement van Buitenlandse Zaken. Secretaris van deze commissie werd de di
plomaat A.Th. Lamping. De al eerder genoemde Hirschfeld, officieel nog se- 
cretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en specialist in 
de Nederlands-Duitse economische betrekkingen, was aan deze commissie 
toegevoegd als economisch adviseur. De commissie bestond verder uit 
hoofdambtenaren van de departementen van Openbare Werken, Economi
sche Zaken, Financiën, Verkeer, Landbouw, Oorlog en Buitenlandse Zaken. 
Het was de taak van deze commissie om zoveel mogelijk gegevens te verza
melen over de gedachten, die op politiek, economisch en sociaal terrein bij 
het Nederlandse volk ten aanzien van Duitsland leefden. De commissie- 
Duitsland heeft daartoe contact opgenomen met alle commissarissen van de
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Koningin, met de fracties van de politieke partijen in de Kamers, bedrijfsor
ganisaties, de Kamers van Koophandel in de oostelijke provincies, de Stich
ting van de Arbeid, de Stichting voor de Landbouw, de gemeentebesturen 
van Amsterdam en Rotterdam en een aantal belangrijke ondernemingen 
die bij de handel op Duitsland waren betrokken.

Het materiaal, aldus verzameld, is verwerkt in twee rapporten. Het ene, 
geschreven door Lamping, behandelde de politieke aspecten van het Duitse 
vraagstuk, het andere, van de hand van Hirschfeld, vatte de economisch-fi- 
nanciële aspecten van dit vraagstuk samen. Lamping heeft in zijn rapport 
van 17 december 1946 enige opmerkelijke visies op het Duitse probleem 
vastgelegd. Zo meende hij dat een gesplitst Duitsland voor Nederland geen 
voordelen bood. Het westers deel van Duitsland zou dan een bruggehoofd 
worden van de Amerikanen en de Engelsen; het oostelijke deel van de Rus
sen. De westelijke mogendheden zouden bij de voortduring van het politie
ke conflict over Duitsland hun aandacht sterk richten op de potentiële oor- 
logsproducent West-Duitsland en veel minder op lager geïndustrialiseerde 
landen in Europa als Nederland. Mocht het meningsverschil over Duits- 
lands deling uitlopen op een werkelijk conflict, dan zou de veiligheid van 
Nederland ernstig gevaar lopen. Een conflict in Duitsland zou altijd geheel 
Europa raken. Lamping gaf daarom de voorkeur aan het streven naar de 
eenheid van Duitsland, waarbij het gemeenschappelijk doel van de andere 
Europese landen en de Grote Mogendheden zou moeten zijn het voorko
men van hernieuwde agressie vanuit Duitsland. Een dergelijke politiek had 
zeer grote politieke en economische voordelen voor Nederland. De eenheid 
van Duitsland werd derhalve als vredebevorderend gezien; de blijvende de
ling van Duitsland als schadelijk voor het systeem van collectieve veilig
heid. Vandaar dat Lamping ook de vorming van een West-Europees blok als 
nadelig voor het veiligheidsbelang van Nederland zag. Een dergelijk blok, 
bedoeld als tegenhanger van de Sovjet-macht, zou een blijvende opdeling 
van Duitsland met zich meebrengen, wat voor Nederland politiek en eco
nomisch een groot nadeel opleverde. Een pan-Europese samenwerking had 
alleen maar zin als de Sovjet-Unie meedeed; de Sovjet-Unie zou alleen 
maar meedoen, indien een gezamenlijke aanpak ten behoeve van de poli
tieke eenheid van Duitsland werd nagestreefd. Ergo: de politieke en econo
mische eenheid van Duitsland diende in het Nederlandse beleid inzake het 
Duitse vraagstuk voorop te staan, omdat alleen zo de Europese veiligheid en 
de Europese economische samenwerking kon worden bereikt. Ook de nota 
van Hirschfeld benadrukte de rol van Nederland als brug tussen het Euro
pese continent en de Westerse wereld. Van een West-Europees bastion 
moest Hirschfeld niets weten. Economisch moest Nederland zich volgens 
hem op Duitsland richten, al waren het de bezettingsmogendheden die 
hierin de pas markeerden. Nederland had er volgens Hirschfeld daarom be
lang bij dat er een economische eenheid in Duitsland was. Tenzij noodzake
lijk uit strikte veiligheidsoverwegingen, diende Nederland niet akkoord te 
gaan met beperkingen aan de Duitse industriële productie. Beperkingen in 
de zware industrie zouden niet alleen het zwaartepunt in deze industrietak
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naar Frankrijk verplaatsen en derhalve de doorvoerhaven Rotterdam bui
ten spel zetten - Hirschfeld verdacht Frankrijk er zonder meer van te stre
ven naar uitschakeling van Duitsland ten faveure van de eigen staalindu
strie ook zou Duitsland door een dergelijke politiek gedwongen kunnen 
overgaan op de bevordering van de lichte (consumptiegoederen-)industrie, 
waardoor belangen van andere industrielanden, waaronder Nederland, 
werden geschaad. De conclusie van Hirschfeld was dat Nederland diende te 
streven naar politieke eenheid van Duitsland op basis van een nieuw poli
tiek model en naar economische eenheid, zij het met een of andere vorm 
van controle ter garantie van de definitieve demilitarisering.11

De rapporten van Lamping en Hirschfeld zijn de basis geweest voor het 
memorandum van de Nederlandse regering over het Duitse vraagstuk van 
14 januari 1947. Daarnaast hebben commissie-specialisten gezorgd voor een 
verduidelijking van het memorandum van de Nederlandse regering van 
november 1946 over de territoriale en economische claims, dat als een aan
vullend memorandum van 25 januari 1947 bij de Grote Vier is ingediend. 
De commissie-Duitsland is derhalve van zeer groot gewicht geweest in de 
vaststelling van de koers in het Nederlandse beleid ten opzichte van Duits
land.

Had bij de voorbereiding van een zo gewichtige zaak als het voorgeno
men beleid inzake Duitsland het parlement niet moeten worden betrokken? 
Zoals hiervoor aangestipt heeft Van der Goes van Naters geprotesteerd bij 
Van Boetzelaer over de wijze waarop het Nederlandse standpunt inzake 
Duitsland werd voorbereid. Omdat hij kennelijk voorvoelde dat de minister 
zich achter de tijdsfactor zou verschuilen teneinde een openbaar debat over 
het Duitsland- beleid in de Kamers te ontgaan - wat hij in zijn antwoord aan 
Van der Goes van 2 janari 1947 ook zou doen -, zette Van der Goes alvast 
namens zijn politieke vrienden uiteen hoe het Duitse vraagstuk moest 
worden aangepakt. Achtereenvolgens verlangde Van der Goes: de breking 
van de macht van Pruisen; een onder controle gebracht centraal bestuur 
voor geheel Duitsland, dat echter niet bij voorbaat in Berlijn behoefde te 
worden gevestigd; sterke decentralisatie via de "Lander"; aanknopen bij het 
ontwerpen van een constitutie aan historische constitutionele strevingen 
(vooral 1848); openstelling van de grenzen voor culturele beinvloeding uit 
het Westen; Nederlandse deelneming aan de militaire bezetting van Duits
land; betrokkenheid van Nederland bij de intergeallieerde economische re
constructieplannen voor Duitsland; Nederlandse steun aan Engelse plannen 
tot socialisatie van de Duitse industrie (geen staatseigendom scheppen!); 
grotere oriëntatie van Nederland op België in plaats van op Duitsland, om 
minder afhankelijk te worden van Duitsland. Van Boetzelaer liet Van der 
Goes per omgaande weten akkoord te kunnen gaan met de meeste punten.12 
Zijn toezegging de Tweede Kamer via de Vaste Commissie voor Buiten
landse Zaken in te lichten over het eindresultaat van de commissie-Duits- 
land heeft Van der Goes niet ten onrechte gewantrouwd. Hij begreep dat al
leen nog door de socialistische ministers getracht kon worden in het kabi
netsberaad over de eindversie van het memorandum met betrekking tot de
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Duitse kwestie enkele van de door hem genoemde desiderata vast te leggen. 
Wellicht dat de PvdA-ministers, ingelicht als zij werden door Van der Goes
- zij kregen ook afschrift van zijn brief aan Van Boetzelaer zich daarom in 
dit kabinetsberaad nogal hebben laten gelden.

Op 8 januari 1947 kwam de ministerraad bijeen ter bespreking van de 
memoranda, welke door Nederland aan de plaatsvervangende ministers 
van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier zouden worden overhandigd. 
Aan dit beraad namen Van Vredenburch, Lamping (interdepartementale 
commissie Duitsland), Hirschfeld (regeringscommissaris in algemene 
dienst), dr. M. W. Holtrop (President van De Nederlandsche Bank) en mr. S. 
Th. J. Teppema (directeur van de BEB van Economische Zaken) deel. Nadat 
de vergadering zonder meer de plannen tot grenscorrectie en ter verkrijging 
van economische concessies, zoals die in november '46 waren ingediend, 
had overgenomen, ging de meeste aandacht uit naar de vraag hoe Duitsland 
politiek en economisch diende te worden opgebouwd. De ministerraad ging 
akkoord met de omschrijving dat de Nederlanders een eenheid van Duits
land op financieel en economisch gebied en decentralisatie op cultureel en 
bestuurlijk gebied in Duitsland voorstonden. Vooral Beel meende dat deze 
visie in Londen door de Nederlandse delegatie moest worden uitgedragen, 
omdat de kleine landen voor de oplossing van het algehele Duitse probleem 
met formuleringen konden komen, waar de Grote Vier met tegenstellingen 
kampten. "Dit historische moment mogen wij niet missen." Benadrukt zou 
ook moeten worden dat de economische eenheid van Duitsland haar com
plement moest vinden in de inschakeling van deze eenheid van Duitsland 
in de economische samenwerking van geheel Europa.

Alleen over de vraag of nationalisatie van grote industrieën in Duitsland 
de aangewezen weg was om de industriële macht onder controle te brengen 
ontstond een levendige discussie in de ministerraad. Hirschfeld vond dat 
nationalisatie van de zware industrie in Duitsland te veel macht in handen 
van de overheid speelde, waardoor de Nederlandse belangen - bijvoorbeeld 
de Nederlandse havens - onder zware druk konden worden gezet. De Ne
derlandse kapitaalbelangen in de Duitse industrie moesten volgens 
Hirschfeld hierbij in het oog worden gehouden. Ook Huysmans wilde 
machtsopeenhoping in Duitsland vermijden, terwijl Holtrop het ongewenst 
achtte geallieerde investeringen in handen van de Duitsers te spelen via na
tionalisatie. Daarentegen was Vos van mening dat nationalisatie van de 
zware industrie gevolgd moest worden door vergroting van de arbeidersin- 
vloed in deze bedrijven, waardoor de gewenste decentralisatie kon worden 
bereikt. Drees deelde deze visie van zijn partijgenoot. Als er geen nationali
satie werd doorgevoerd, zouden de oude magnaten weer de lakens gaan uit
delen, aldus Drees, die het daarom noodlottig zou vinden als Nederland 
stelling zou nemen tegen de uit Engeland afkomstige plannen om de zware 
industrie in Duitsland in gemeenschapsbeheer te plaatsen. De ministerraad 
kwam tot de conclusie dat deconcentratie van en controle op de Duitse con
cerns van zeer groot belang was. Nationalisatie was daarbij niet de aangewe
zen weg; socialisatie echter kon een oplossing bieden. De kwestie of een vre-
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desregeling aan de Duitsers moest worden opgelegd rondde het debat over 
de memoranda af. Drees stelde dat geen enkele Duitse regering een vredes
verdrag zou tekenen en dat derhalve een dergelijk verdrag als een dictaat 
moest worden opgelegd. Beel daarentegen meende dat de Duitsers altijd 
tegen een dictaat zouden blijven opponeren en slechts stukken uit wils
overeenstemming geboren voor akkoord zouden verklaren. De minister
raad besloot dat de conclusies van het beraad in de memoranda moesten 
worden verwerkt.

Het memorandum van de Nederlandse regering nopens het beleid, dat 
naar haar overtuiging door de geallieerde Mogendheden ten aanzien van 
Duitsland diende te worden gevoerd, werd op 14 januari 1947 gepubliceerd. 
Tegelijkertijd werd het stuk naar de vier plaatsvervangende ministers van 
Buitenlandse Zaken in Londen gezonden, die van de Grote Vier in augustus
1946 de opdracht hadden gekregen bouwstenen voor een vredesconferentie 
met Duitsland te vergaren. De kleine geallieerde landen waren immers uit
genodigd hun visie op het Duitse probleem te geven en deze visie monde
ling toe te lichten. Het Nederlandse memorandum van 14 januari 1947 is er 
dan ook een uit zeer vele geweest, die in januari 1947 aan de vier plaatsver
vangers in Londen zijn aangeboden. Van een eenheid in opvatting onder de 
kleine geallieerden was in het geheel geen sprake, zodat de memoranda van 
deze groep landen alleen om die reden al weinig effect hebben gesorteerd. 
Voor veel kleine geallieerde landen, zoals voor Nederland, was het opstel
len van een memorandum over de Duitse kwestie ten behoeve van de Gro
te Vier niettemin waardevol, omdat de regeringen van deze landen zo ge
dwongen werden een beleidslijn ten aanzien van het Duitse probleem uit te 
stippelen.13 Aan de beginselen die in het memorandum werden geformu
leerd heeft Nederland vastgehouden, zoals op de verderop te noemen Zes
landenconferentie in het begin van 1948 in Londen. Aangezien van de kant 
van de beide Kamers der Staten-Generaal - met uitzondering van de CPN - 
kritiek op het Duitsland-beleid, zoals geformuleerd in het memorandum 
van januari 1947, achterwege is gebleven bij de begrotingsbehandeling voor
1948, kon de regering achteraf de overtuiging hebben dat het memorandum 
van januari 1947 politiek op de breedst mogelijke basis steunde.

b. Het memorandum van januari 1947 en de aanbieding er van in Londen
Het hoofddoel van de Nederlandse regeringspolitiek ten aanzien van 

Duitsland was het scheppen van afdoende waarborgen ter verzekering van 
vrede en veiligheid en van de noodzakelijke waarborgen voor het herstel 
van het economisch leven van Nederland en het herstel van de welvaart in 
Duitsland, voorzover die voor de algemene welvaart van Europa en van de 
wereld vereist was, aldus de inleiding van het memorandum. Gelet op de 
belangen van Nederland, als buurland van Duitsland, bij de verzorging van 
zijn veiligheid en welvaart, wenste Nederland dat de buurlanden ten 
nauwste betrokken zouden worden bij het uitstippelen van het voor alle 
zönes geldende beleid, ter voorbereiding van een vredesverdrag met Duits
land. In het algemeen achtte Nederland verder een vereniging van de di-
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verse zönes wenselijk en de beperking van de bezettingsmacht tot een soort 
politiemacht, met controle over de strategische plaatsen als havens en 
vliegvelden, geboden. Een vredesverhouding met Duitsland werd alleen 
mogelijk geacht, wanneer een minimum aan economische en sociale be
staanszekerheid aan de Duitse bevolking zou zijn geboden. Om de verant
woordelijkheid van de geallieerden af te wentelen, zou het beter zijn de 
Duitsers zelf hun voedselvoorziening te laten regelen onder geallieerde 
controle. Ongetwijfeld hebben de opstellers van deze inleidende opmerking 
hiermede een vergroting van de export vanuit Nederland van land- en 
tuinbouwproducten op het oog gehad; de geallieerde autoriteiten hadden tot 
dan toe export van deze producten zoveel mogelijk beperkt.

De geallieerden dienden wel, aldus een volgende algemene opmerking in 
dit memorandum, de denazificatie in eigen handen te houden. Deze zaak 
aan de Duitsers zelf over te laten achtte Nederland gevaarlijk, "waar objecti
viteit, gezien het feit, dat vóór en gedurende de oorlog een meerderheid van 
het Duitse volk uit meelopers bestond, bij de Duitsers, die deze (denazifica- 
tie-)zaken behandelen, thans nauwelijks bestaan kan". De vrijheid van me
ningsuiting in Duitsland diende te worden bevorderd, zij het met enige be
perkingen in het uitoefenen van kritiek op de geallieerde politiek inzake 
Duitsland. Een goed beleid inzake Duitsland zou gediend zijn met de opstel
ling van goed cijfermateriaal over de grootte van de Duitse bevolking, pro
ductiecapaciteit, vindplaatsen van delfstoffen en dergelijke.

De eerste paragraaf van het memorandum handelde over de voorberei
ding van het vredesverdrag met Duitsland, waarin een schets werd gegeven 
van de gewenste politieke en economische bestuursvorm van Duitsland, 
speciaal ook van het Rijn-Roergebied. Ten aanzien van de politieke struc
tuur werd door de regering een decentralisatie van de politieke organisatie 
van het land - in overeenstemming met de besluiten van Potsdam - op de 
voorgrond gesteld, een confederatie, waarbij werd verwezen naar de Duitse 
Bond (1815-1866). Nederland verwachtte Duitse tegenkanting tegen deze 
staatsstructuur, maar meende dat deze Duitse bezwaren moesten worden 
genegeerd. Wat de Duitsers immers in hun voordeel beschouwden in poli
tiek opzicht kwam immers altijd neer op nadeel voor hun buurlanden, zo
dat de eenheidsstaat met kracht moest worden tegengegaan. Nederland stel
de voor eerst de deelstaten ("Lander") in Duitsland te constitueren, alvorens 
over te gaan tot de oprichting van een centrale Duitse regering. In de consti
tutie van de "Lander" moest worden bepaald dat bepaalde bevoegdheden 
van de "Lander" nimmer aan de centrale regering konden worden overge
dragen.

In overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst van Pots
dam ter bestrijding van de concentratie van de economische macht in 
Duitsland moest de Duitse industriële macht aan banden worden gelegd, 
juist ook om hernieuwde Duitse economische agressie tegen te gaan. De 
Duitse regeringen waren in het verleden geneigd tot monopolistisch-dicta- 
toriaal optreden, zodat ook voor de toekomst met dit gevaar moest worden 
gerekend. Daarom adviseerde de Nederlandse regering om socialisatie van
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bepaalde productietakken - waartegen Nederland in beginsel geen bezwaar 
had - niet te laten uitdraaien op nationalisatie, waardoor de Duitse staat een 
super monopolist kon worden. Het memorandum vroeg met klem om na
dere studie van dit vraagstuk. Nederland was er overigens van overtuigd 
dat herstel van Duitsland noodzakelijk was voor blijvend herstel van zijn 
naburen, waarbij werd onderkend dat economisch herstel voor Duitsland 
vergroting van het oorlogspotentieel kon betekenen. Dit probleem kon 
slechts worden opgelost door deconcentratie van de economische macht in 
Duitsland. Was die deconcentratie voltooid, dan moest het mogelijk zijn 
een economische eenheid van Duitsland te bereiken. Ten aanzien van het 
Rijn-Roergebied onderkende ook Nederland, vanuit veiligheids- en econo
mische overwegingen, de noodzaak tot bijzondere voorzieningen. Gezien 
de economische betrekkingen van Nederland met dit Duitse gebied en de 
ligging van Nederland moest een zodanige oplossing worden gevonden, dat 
aan de wereldeconomie en de Europese en Nederlandse belangen geen gro
ter schade werd toegebracht dan om redenen van veiligheid was vereist. In
dien een behoorlijke politieke en economische decentralisatie en deconcen
tratie konden worden bereikt, behoefde er voor het Rijn-Roergebied volgens 
de Nederlandse regering geen aparte, van de rest van Duitsland, afwijkende 
regeling te worden getroffen (b.v. extra controle of losmaking van dit gebied 
uit Duitsland: Nederland wilde dat Duitsland economisch een eenheid 
bleef). Volstaan zou kunnen worden met een apart regime voor langere tijd 
(b..v. tijdsduur voor de ontwapening van Duitsland) voor de industrieën in 
het Rijn-Roergebied. Sancties en het handhaven van geallieerde bezetting 
op een aantal strategische punten voor langere duur dan voor de rest van 
Duitsland zouden deze industriële controle moeten onderstrepen. Aan een 
dergelijk regime onder internationaal toezicht moest Nederland kunnen 
deelnemen. In dit verband meende Nederland de eigen grote deskundigheid 
in Duitse zaken te moeten inbrengen. Nederland wenste het Saargebied als 
een teritoriaal en economisch deel van Duitsland te zien, met begrip voor de 
Franse desiderata inzake dit gebied.

De tweede en belangrijkste paragraaf van het memorandum handelde 
over de economische en financiële aspecten van het Duitse vraagstuk. Ener
zijds werd in deze paragraaf aangedrongen op vergoeding van de oorlogs
schade door grenscorrecties, economische concessies en herstelbetalingen uit 
lopende productie; anderzijds werd door Nederland aangedrongen op in
schakeling van Duitsland in een algemene Europese economische samen
werking. Deze tweeslachtigheid in de Nederlandse houding tegenover 
Duitsland - dit land beschouwen als de agressor uit het verleden en de mo
gelijke agressor van morgen, waartegen maatregelen moeten worden geno
men, én erkennen dat de Nederlandse economie grotendeels afhankelijk is 
van het Duitse achterland - zou niet alleen dit memorandum kenmerken, 
maar ook de lijn blijven in de Nederlandse politiek ten opzichte van Duits
land in de volgende jaren en de publieke opinie in Nederland nog veel lan
ger beheersen.
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Zo werd in het memorandum gepleit voor duurzame ontwapening van 
Duitsland ter voorkoming van Duitse agressie in de toekomst, waartoe con
trole op bepaalde industrietakken noodzakelijk zou zijn. Deze geallieerde 
industriële controle moest tegelijkertijd dienen om een behoorlijke econo
mische politiek in Duitsland te garanderen. Dumping en exportpremies 
moesten zo voorkomen worden. Echter, van een maximering in de ijzer- en 
staalindustrie moest Nederland niets hebben. Hier kwam weer een Neder
lands belang aan de orde (omslag van goederen, vervoer en afzet door Duit
se koopkracht), dat natuurlijk niet werd vermeld. Wél bepleitte het memo
randum de vrije afzet van landbouwproducten uit de Duitse buurlanden op 
de Duitse markt, zodat het Duitsland moest worden verboden een excessie
ve douanepolitiek op agrarisch gebied te voeren. Meer in het algemeen 
moest de Duitse handelspolitiek rekening houden met de belangen van de 
Duitse buurstaten en vooral gebaseerd zijn op het beginsel van non-discri- 
minatie. De-facto preferenties, voortvloeiende uit de bezettingskosten, 
mochten derhalve niet voortbestaan. Ook vroeg het memorandum aan
dacht voor het geallieerde aandelenbezit in Duitse ondernemingen, waar
voor de nodige ontplooiing werd gevraagd. In het algemeen werd gevraagd 
om een behoorlijke levensstandaard van het Duitse volk, gebaseerd op een 
redelijke sociale orde. Voorkomen moest worden dat het Duitse volk de ge
allieerden in gebreke kon stellen voor een ongewenste gang van zaken. Om 
een gezonde economische, financiële, agrarische en verkeerstechnische po
litiek te voeren vroeg Nederland om een centrale organisatie in Duitsland.

Conform de afspraken in de ministerraad begin januari 1947 werd apart 
aandacht besteed aan het vraagstuk van de decentralisatie van de Duitse in
dustrie en de bestrijding van excessieve concentratie van economische 
macht. Voorgesteld werd om bedrijfsorganisaties te vormen, waardoor de 
arbeiders bij Duitse organen mede konden beslissen in de bedrijfstakken. 
Voor zover in bepaalde industrietakken geen betrouwbare eigenaren voor 
handen waren, moesten de bezitsrechten van deze industrieën onder beheer 
worden gebracht van een geallieerde controleinstantie. Indien bepaalde mij
nen of andere industrieën in concessie werden overgedragen aan bepaalde 
geallieerde landen - waaronder Nederland -, moesten de bezitsrechten wor
den uitgeoefend in overleg met deze controleinstantie. Geleidelijk zouden 
de bezitsrechten kunnen terugkeren naar Duitse particulieren of andere 
lichamen, maar de officiële controle diende te worden gehandhaafd, ook na 
het vredesverdrag. Vanzelfsprekend vroeg Nederland het volle aandeel 
voor de buurstaten van Duitsland in het controleapparaat op de Duitse in
dustrie.

In een derde paragraaf van het memorandum werd ingegaan op de kwes
tie van de demilitarisatie van Duitsland. Nederland bepleitte om Duitsland 
voor lange tijd ontwapend te houden, conform het gevoelen van de Grote 
Mogendheden. De val van het Derde Rijk had volgens Nederland niet het 
einde betekend van het Duits nationalisme. Om een nieuwe generatie Duit
sers te doen opgroeien in een nieuwe mentaliteit moest Duitsland bij trac- 
taat verplicht worden voor lange duur de nationale inspanningen te richten
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op vredelievende doelen. In dit verband bepleitte de Nederlandse regering 
een Europees veiligheidsstelsel, waarbij de Grote Vier eensgezind zouden 
optreden en de nabuurstaten van Duitsland betrokken moesten worden. 
Tenslotte werd in een vierde slotparagraaf door de Nederlandse regering 
voorgesteld Nederland, waar zoveel kennis over Duitsland en de Duitsers 
aanwezig was, te betrekken in die organen, welke met een geestelijke en 
culturele taak in Duitsland zouden worden belast. Nederland kon zo een 
belangrijke bijdrage leveren aan de heropvoeding van het Duitse volk en bij 
het tot leven wekken van de verstikte godsdienstige, humanitaire en ethi
sche krachten. Uitwisseling van personen en geschriften moest op gang 
worden gebracht. Met name had de Nederlandse regering belangstelling 
voor een vergroting van de Nederlandse invloed in dat gedeelte van West- 
Duitsland, dat door volksaard, historisch-culturele banden en de streektaal 
aan Nederland verwant was.

Op dinsdag 28 januari 1947 hebben de vier plaatsvervangende ministers 
van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier een Nederlandse delegatie, be
staande uit Van Vredenburch, Hirschfeld en Lamping, voor een toelichting 
op de ingezonden memoranda ontvangen. Van Vredenburch legde een 
verklaring af, waarin hij vroeg om de nabuurstaten van Duitsland te be
trekken bij de beraadslagingen over Duitsland. De bestudering van de 
vraagstukken zag hij als een eerste, de discussies als een tweede fase. Het 
stadium van de beslissingen was natuurlijk allereerst een zaak van de Grote 
Mogendheden, aldus Van Vredenburch. Nederland aanvaardde voor dat 
stadium een meer bescheiden rol, al was die rol niet in overeenstemming 
met de souvereine gelijkheid van de volken, mits landen als Nederland in 
de eerste twee fasen het hun toekomende aandeel zouden krijgen, een en 
ander gebaseerd op hun aardrijkskundige ligging, hun vitale belangen en 
hun aandeel in de gemeenschappelijke overwinning. Aansluitend legde 
Hirschfeld een verklaring af over het economisch gedeelte van de Neder
landse memoranda. Vervolgens hebben de plaatsvervangers enkele vragen 
gesteld, voor het merendeel over dit economisch gedeelte. Zo wilde de 
Amerikaan weten, waarom Nederland dacht dat Duitsland nog voor een 
vredesverdrag in een Europees samenwerkingsverband moest worden on
dergebracht. Van Vredenburch ging er in zijn antwoord van uit dat een 
vredesverdrag nog lang op zich kon laten wachten en dat Duitsland - dat op 
dat moment nog "kneedbaar" was - veel eerder voor zo'n samenwerking 
gewonnen moest worden. Discussie ontstond ook over de Nederlandse be
zwaren tegen nationalisatie van de Duitse industrie ten behoeve van de 
Duitse staat. Op vragen van de Rus Gousev legde Van Vredenburch uit dat 
Nederland onderbrenging van de industrieën bij lagere organen (stad e.d.) 
prefereerde. Nadrukkelijk verklaarde Van Vredenburch dat bij politieke de
centralisatie en voldoende economische machtsdeconcentratie een behoor
lijk hoog niveau van economische ontwikkeling in Duitsland mogelijk was; 
bij een politiek sterk Duitsland moest veel meer voorzichtigheid in acht 
worden genomen. De voorzitter van de vier plaatsvervangers - de Ameri
kaan Murphy - sloot vervolgens de zitting en dankte de Nederlanders voor
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hun advies. Hij zei een zorgvuldige bestudering van de door Nederland 
naar voren gebrachte punten toe.

De Nederlandse delegatie was met de ontvangst in Londen en de toezeg
ging van Murphy weinig ingenomen. Men had de idee aan een verhoor te 
zijn onderworpen. Dat men van de kant van de vier plaatsvervangers met 
geen woord was ingegaan op de Nederlandse voorstellen aangaande de te 
volgen procedure bij de afwikkeling van de Duitse kwestie stak de delegatie 
nog het meest, aldus het verslag dat aan Van Boetzelaer werd aangeboden. 
Nader contact met het Engelse lid van de commissie van vier plaatsvervan
gers, Sir William Strang, en het Franse lid Couve de Murville, leerde de 
Nederlandse delegatie wel dat deze twee heren deelname van Nederland in 
enigerlei commissie over het Duitse vraagstuk noodzakelijk vonden. Ne
derland had het liefst dat de nabuurstaten bij het voorbereidingswerk van 
een vredesconferentie betrokken zouden worden op voet van gelijkheid, 
waarna op de conferentie zelf alle geallieerde staten het verdrag zouden 
moeten afwikkelen. Onder geen beding wilde Nederland een dictaat aan
vaarden, zoals dat op de vredesconferentie over Italië, de As-satellieten en 
Finland in 1946 was gebeurd. Veel uitzicht op tegemoetkoming aan de Ne
derlandse wens leverden de diplomatieke contacten in Londen tussen de 
Nederlandse delegatie en die van de andere geallieerde landen niet op. Wél 
werd in Londen geconstateerd dat er onder de kleine geallieerde landen zo'n 
grote onenigheid over de oplossing van het Duitse vraagstuk heerste, dat de 
Grote Mogendheden des te meer geneigd zouden zijn de Duitse zaken on
derling af te doen. Coördinatie met de Belgische delegatie - die pas enkele 
dagen later op het matje moest komen bij de Grote Vier -zorgde er wel voor 
dat de procedurekwestie ook door de Belgen meer werd benadrukt dan de 
eigenlijke oplossing van de Duitse kwestie. In deze geest was er ook contact 
met de Luxemburgers. Sedertdien is de eis betrokken te worden bij de beslis
singen over de Duitse zaken herhaaldelijk door Nederland, België en 
Luxemburg gesteld, hetgeen met succes is bekroond bij de toelating tot de 
conferentie van de westerse Grote Drie te Londen in februari 1948.14

Overigens kwam het Belgische standpunt inzake Duitsland sterk overeen 
met dat van Nederland: politiek diende Duitsland ge(con-)federaliseerd te 
worden en ontwapend gehouden, economisch moest Duitsland één blijven 
en zich kunnen ontplooien, zij het onder een effectieve economische con
trole. Voor de economische controle op het Roergebied stelde België een 
aparte organisatie voor. Voor de controle op het gehele Rijn-Roer-gebied 
wenste België een speciaal militair regime, bestaande uit eenheden uit 
Frankrijk, Engeland en de Beneluxlanden voor het moment, dat het bezet- 
tingsregime voor geheel Duitsland tot een einde was gekomen. Van afsplit
sing van delen van Duitsland en plaatsing ervan onder controle van andere 
landen wilde België zonder meer niets weten. Baron de Gruben, de secreta- 
ris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van België, had in 
het najaar van 1946 aan Van Boetzelaer laten weten dat België alles zou 
doen om een Frans bruggehoofd in Duitsland tot de lijn Aken-Keulen te 
vermijden. Van afscheiding van het Rijn-Roergebied onder internationaal
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beheer moesten de Belgen ook al niet veel hebben. Daarom leek het de Bel
gen minder gewenst dat de Nederlanders met territoriale claims kwamen, 
omdat dan de strijd om Duitsland onverdeeld te houden zwaarder zou wor
den. De Belgen vonden daarbij dat eenheid van de geallieerden gewenst 
was, omdat de Duitsers anders de geallieerden tegen elkaar konden uitspe
len. Daarom oriënteerde de Belgische politiek inzake Duitsland zich op op
lossing van het gehele Duitse probleem in het kader van het Vier-Mogend- 
heden-beheer. Vorming van een West-Europees blok tegen de Sovjet-Unie 
zag België dan ook als schadelijk voor de oplossing van het Duitse pro
bleem. Afgezien van wat kleinere fricties tussen België en Nederland inzake 
de Duitsland-politiek, zoals in het geval van de Belgische eisen tot gebruik 
van Duitse kolenvelden rond de uiterste punt van Zuid-Limburg, was er in 
Londen in januari 1947 een opmerkelijke overeenkomst te zien tussen de 
Nederlandse en Belgische visies op de Duitse problematiek. Luxemburg ten
deerde op een aantal punten inzake het vraagstuk-Duitsland naar de Franse 
visie op dit vraagstuk. Ook voor Luxemburg stond de beveiliging tegen het 
Duitse gevaar voorop; voor het Roergebied werd een aparte status verlangd. 
De economische ontplooiing van Duitsland stond niet nadrukkelijk op het 
verlanglijstje van het Groothertogdom. Aan de andere kant liep de Luxem
burgse visie op de politieke opbouw van Duitsland parallel met die van de 
Beneluxpartners. Wilde Luxemburg bij de Grote Mogendheden gehoor vin
den voor het omvangrijke eisenpakket inzake Duitsland dan was het land 
aangewezen op samenwerking met die partners: met België was Luxemburg 
immers financieel-economisch samengeklonken in de Belgisch-Luxem- 
burgse Economische Unie (BLEU). De Belgische bezwaren tegen delen van 
het Nederlandse eisenpakket waren overigens ook voor het merendeel van 
de Luxemburgse claims van toepassing.15

De afloop van de "hearings" in Londen in januari 1947 is voor de betrok
ken kleine geallieerden landen teleurstellend geweest. De conferentie van 
de Grote Vier te Moskou - maart-april 1947 - eindigde met onenigheid over 
de grens- en herstelbetalingskwesties, zodat de eensgezindheid over de op
richting van centrale Duitse bestuursinstanties en over een noodzakelijke 
landhervorming bij voorbaat zonder effect bleef. De rapporten van de 
plaatsvervangers van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote 
Vier kwamen niet aan bod. Het Oost-West-conflict scheen een oplossing van 
de Duitse kwestie "ad calendas graecas" verschoven te hebben. De kleine 
landen bleef weinig meer over dan afwachten hoe dat conflict over de ver
deling van de macht in de wereld voor Europa zou uitpakken. Nederland 
kon in het najaar van 1947 slechts constateren dat de Engelsen - zoals hier
voor beschreven - zich op de hoogte hadden gesteld van de Nederlandse 
territoriale wensen en dat de Beneluxlanden op de Parijse conferentie over 
de Marshall-hulp eensgezind waren opgekomen voor de inschakeling van 
Duitsland in het Europese economische systeem. Veel meer had men niet 
weten te bereiken. Wat konden de vooruitzichten nog zijn voor de Neder
landse wensen op politiek en economisch gebied inzake Duitsland, nu de
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(Ronde-) Tafeldans

Uit: De Groene Amsterdammer 26 april 1947
Van linksom: de ministers van Buitenlandse Zaken Bevin (Engeland), 
Marshall (V.S.), Molotov (Sovjet-Unie) en Bidault (Frankrijk)
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Grote Vier afstevenden op een definitieve breuk in Europa? Wat bleef er 
over van het memorandum van januari 1947?

Hier moet worden opgemerkt dat in de loop van 1947 door de Neder
landse regering zelf al op een onderdeel van het memorandum van januari 
1947, waarop vooral van confessionele zijde in het Kamerdebat over het 
buitenlands beleid in december 1946 was aangedrongen, namelijk de herop
voeding van het Duitse volk door Nederland - door deelneming van Ne
derlanders aan het bestuur in Duitsland, uitwisselingsprogramma’s, gods
dienstige bewerking van de Duitsers door Nederlanders -, was afgedongen. 
Door het departement van O.K. en W. was, in aansluiting op de passage 
over het heropvoeden van het Duitse volk in het genoemde memorandum, 
een nota voor de ministerraad ontworpen, waarin een groot aantal punten 
werden opgesomd, waarop Nederland aan die heropvoeding van het Duitse 
volk kon bijdragen. Natuurlijk werd erkend dat de uitvoering van deze 
punten afhankelijk was van de medewerking van de geallieerde bezetters. 
In de ministerraad van 28 mei 1947 kwam deze nota aan de orde. Toevallig 
was de minister Zonder Portefeuille, Van Kleffens, in Nederland om het 
kabinet in te lichten over hetgeen in de V.N.-wandelgangen en -fora om
ging. In dit kabinetsberaad sprak hij een vernietigend oordeel uit over de 
nota van O.K. en W.. Hij noemde het streven van Nederland om ingescha
keld te worden bij de heropvoeding van Duitsland, zeker in de streek Rijn
land-Westf alen, getuigen van "verwaande eigenwijsheid". De Duitsers wil
den helemaal niet heropgevoed worden. Afgezien van de keuze voor 
Duitsland tussen Oost en West was de toekomst aan de Duitsers zelf. Van 
Kleffens was een fel tegenstander van het voorstel. De Raad besloot aan het 
voorstel van O.K. en W. geen uitvoering te geven. Daarmede was in ieder 
geval één onderdeel van het januari-memorandum geschrapt. Een over- 
heidsoffensief gericht op "bekering" van de Duitsers voor de goede zaak was 
in de kiem gesmoord. Wel werd van de kant van de overheid steun ver
leend aan hetgeen op particulier gebied, van katholieke, protestantse en so
cialistische zijde, aan initiatieven om tot contacten met Duitsers van goede 
politieke afkomst en wil te komen was gegroeid. Met steun van Buiten
landse Zaken was de Coördinatiecommissie voor Culturele Contacten met 
Duitsland (CCCD) tot stand gekomen. In 1948 werd deze CCCD met 75.000 
gulden door de rijksoverheid gesubsidieerd. De overheid sprong financieel 
bij bij de exploitatie door het Nederlandse Rode Kruis van twee zogeheten 
Holland-huizen in de Britse zöne, van waaruit religieuze, culturele en so
ciale contacten werden onderhouden met daarvoor in aanmerking komen
de Duitsers en met Nederlanders, woonachtig in Duitsland (vergelijk de 
verstrekking van voedselpakketten aan deze Nederlanders, die mede tot 
doel had te voorkomen dat deze Nederlanders naar hun vaderland zouden 
terugkeren, hfdst. Binnenlandse Zaken, par.V.a).16

c. De Tweede Kamer over de Duitse kwestie, eind 1947
Het Duitse vraagstuk is in Nederland in de loop van 1947 wat op de ach

tergrond geraakt door de ontwikkelingen in Indonesië. Pas bij de indiening
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van de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1948 werd door de leden van 
de beide Kamers weer aandacht besteed aan dit vraagstuk en aan de Neder
landse memoranda. Tot een uitvoerig debat over de Duitse kwestie leidde 
dit echter niet. Tegenover de Tweede Kamer, die in het najaar 1947 hierover 
van gedachten wisselde, liet Van Boetzelaer niet na te betogen dat de poli
tieke ontwikkelingen rondom Duitsland nog geen duidelijke lijnen voor de 
toekomst van Europa en Duitsland hadden opgeleverd; tegenover de Eerste 
Kamer, die de Duitse kwestie besprak na de rampzalig verlopen Vier-Mo- 
gendheden-conferentie in Londen eind 1947, kon Van Boetzelaer weinig 
anders meer doen dan zwijgen over deze kwestie, op een moment dat on
derhandelingen tussen de westerse mogendheden en de drie Beneluxlanden 
over een voorlopige oplossing van de Duitse kwestie aanstaande waren.

Hoewel in de Tweede Kamer wel geluiden werden gehoord die twijfel 
uitspraken over de zin van het Nederlandse beleid inzake Duitsland gezien 
de internationale ontwikkelingen, heeft deze Kamer zich in wezen neerge
legd bij het beleid van Van Boetzelaer om officieel nog uit te gaan van de 
Vier-Mogendheden-politiek inzake Duitsland ter voorbereiding van een 
vredesverdrag en daarmede vast te houden aan de memoranda over Duits
land. In hoofdzaak werd dan ook vanuit de Kamer gevraagd hoe het stond 
met de verwerking van de Nederlandse memoranda. Dat er een groeiend 
conflict tussen Oost en West was, waardoor Duitsland politiek, economisch 
en administratief in tweeën werd gedeeld, was de Tweede Kamer natuurlijk 
niet ontgaan en heeft geleid tot een interessante gedachtenwisseling met de 
minister. Volgens de KVP-fractie, aldus het Voorlopig Verslag, betekende dit 
wereldconflict dat Nederland nog slechts te doen had met westelijk Duits
land. Hoewel de oplossing van het gehele Duitse probleem ingewikkelder 
was geworden, oordeelde deze fractie dat een europeanisering van (West-) 
Duitsland eenvoudiger was geworden. De vraag was nu maar, zoals de frac
tie van de PvdA naar voren bracht, of Nederland niet op de internationale 
politieke ontwikkelingen moest inspelen en vast een deel van haar ziens
wijze, zoals neergelegd in de genoemde memoranda, moest concretiseren. 
Hierbij werd vooral de uitwerking van een internationaal controleorgaan 
voor het Roergebied dringend noodzakelijk geacht. Door met concrete 
voorstellen bij de westelijke geallieerden hierover te komen - men had de 
hoop dat later toch wel brede overeenstemming over de Duitse kwestie te 
bereiken zou zijn -, zou Nederland invloed kunnen behouden op de gang 
van zaken in Duitsland.17

In zijn Memorie van Antwoord weigerde Van Boetzelaer echter in te 
gaan op de suggestie van de PvdA. Zolang de Grote Mogendheden niet tot 
enig resultaat in definitieve vorm inzake Duitsland waren gekomen, be
hoefde volgens de minister niet te worden verwacht dat aan de plannen van 
kleinere mogendheden aandacht zou worden besteed. Wel zou de regering, 
in samenwerking met België en Luxemburg, een geschikt ogenblik uitkiezen 
om de Nederlandse visie op de Duitse kwestie en het Roerprobleem nog
maals naar voren te brengen. Inmiddels had de Nederlandse regering stap
pen bij de Grote Mogendheden ondernomen om het Nederlands belang bij
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volle ontplooiing van het goederen- en dienstenverkeer met Duitsland en 
bij een verhoogd productiepeil van de Duitse industrie te bepleiten. De Ne
derlandse regering had nog geen reden gezien om haar politiek in Europa en 
dus ook inzake Duitsland van de grond af opnieuw in overweging te ne
men. Zulks zou slechts het geval zijn, "indien onverhoopt de scheiding van 
Duitsland in een westelijk en oostelijk deel een min of meer definitieve 
vorm zou gaan aannemen".18

Ruygers (PvdA) nam op 18 november 1947 bij de mondelinge beraadsla
ging over het buitenlands beleid in de Tweede Kamer geen genoegen met de 
zeer afwachtende houding van de minister. Het vasthouden aan de uit
gangspunten van de memoranda achtte hij - nog afgezien van de volgens 
hem verkeerde hantering daarin van het begrip federalisme - onjuist. Er was 
genoeg gebeurd om de bakens in het buitenlands beleid te gaan verzetten. 
Daarbij had Ruygers vooral het oog op een oplossing van het Duitse vraag
stuk in een nieuwe Europese samenwerking. Dat vereiste een algehele her
oriëntatie van de Nederlandse buitenlandse politiek. Het thema Europa 
kreeg in het najaar 1947 ook van andere leden van de Tweede Kamer - zoals 
Serrarens (KVP) - de nodige aandacht, maar Van Boetzelaer was noch inzake 
Duitsland noch inzake Europa bereid veel initiatieven te ontwikkelen. Hij 
kondigde op 29 november 1947 in de Tweede Kamer slechts aan dat de drie 
Beneluxlanden een gezamenlijke nota over Duitsland bij de Grote Vier 
zouden indienen. Omdat de Kamer ook al niet veel meer gehoord had over 
de afwikkeling van de Nederlandse wensen inzake grenscorrecties en eco
nomische concessies - welke hiervoor in een subparagraaf zijn behandeld - , 
was het begrijpelijk dat bij sommige fracties, zoals bij die van de PvdA, het 
plan rijpte om door middel van een parlementaire delegatie naar Duitsland 
zelf te weten te komen hoe de stand van zaken in Duitsland was. Aldus kon 
beter beoordeeld worden in hoeverre de minister gelijk had met zijn tame
lijk passieve opstelling inzake het Duitse vraagstuk. Zoals hiervoor bij de 
grenscorrectieplannen is beschreven is deze zaak op een hardnekkige blok
kade door Van Boetzelaer gestrand.19

De geringe vooruitgang in de inwilliging van de Nederlandse wensen in
zake Duitsland, zoals vastgelegd in de achtereenvolgende memoranda, werd 
in de Kamer ook geweten aan de departementale incompetentie en bovenal 
aan de onwil van de Amerikaanse en Britse bezettingsautoriteiten. Het 
KVP-Kamerlid Roolvink vroeg zich af of het departement van Buitenlandse 
Zaken voldoende toegerust was voor de moeilijke Duitse zaak. Nederland 
beschikte in Duitsland slechts over de zeer omstreden Militaire Missie in 
Berlijn. Roolvink zei daarbij het gevoel te hebben dat de minister geen be
leidslijn had voor het geval het toch tot een definitieve scheiding tussen 
Oost en West met betrekking tot Duitsland zou komen. Het anti-revolutio- 
naire Kamerlid Smeenk vroeg de regering om bij de bezettingsautoriteiten 
aan te dringen op het verlenen van alle mogelijke ruimte aan christelijke 
organisaties in Nederland om in Duitsland werkzaam te zijn en te werken 
aan de heropvoeding van het Duitse volk. Mede met het oog op het voor
komen van het wegzinken van Duitsland in een algehele chaos én het
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overheersend belang dat Nederland had bij het economisch herstel van 
Duitsland drong Smeenk aan op de nodige inspanningen door de Neder
landse regering om een dergelijk herstel in Duitsland te bevorderen, zij het 
met de nodige controle ter voorkoming van remilitarisatie.20

Van communistische zijde werd weer gehele andere kritiek op het beleid 
inzake Duitsland uitgeoefend. De Groot (CPN) meende dat de scheiding in 
Duitsland tussen een oostelijk en een westelijk deel op instigatie van Ame
rika tot stand was gebracht. Nederland diende deze imperialistische politiek 
niet slaafs te volgen, maar zijn zelfstandigheid te hernemen en zich te 
oriënteren op de progressieve krachten in Duitsland en op Oost-Europa. 
Nederland moest vasthouden aan democratisering en demilitarisering, ge
paard met herstelbetalingen, in Duitsland. Herstel van de zware industrie in 
Duitsland, zonder af doende waarborgen, was volgens hem een groot gevaar 
voor Nederland. In dit verband wees hij op de oostelijke zone in Duitsland, 
waar volgens De Groot werkelijk nieuwe verhoudingen waren geschapen, 
door nationalisatie van de industrie, landhervormingen en de samenwer
king tussen communisten en sociaal-democraten.21

Het is op zijn minst opmerkelijk dat de minister van Buitenlandse Zaken 
in al deze betogen van de leden van de Tweede Kamer geen reden heeft ge
zien zijn beleid uitvoerig te verdedigen of in te gaan op de diverse aanbeve
lingen. Hij herhaalde slechts dat de Nederlandse regering vasthield aan de 
uitgangspunten van de memoranda over Duitsland - hij verzweeg dat de 
Nederlandse regering zelf de paragraaf over de heropvoeding van het Duitse 
volk met behulp van Nederland min of meer als inopportuun had ge
schrapt -, zolang in de internationale verhoudingen nog geen fundamentele 
wijzigingen waren opgetreden.22 Concretisering of wijziging van de richtlij
nen in de Nederlandse buitenlandse politiek konden slechts worden ver
wacht na de conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Grote Vier over Duitsland, welke eind november 1947 in Londen zou be
ginnen. Algemeen werd verwacht dat op deze conferentie, na de verscher
ping van de internationale toestand in de loop van 1947, de beslissing zou 
vallen ofwel gezamenlijk door te gaan ofwel een breuk over de Duitse 
kwestie en dus over Europa onder ogen te zien. Voorlopig ging de Neder
landse regering nog uit van de Vier-Mogendheden-constructie voor geheel 
Duitsland, zodat het Beneluxmemorandum, dat nogmaals alle wensen met 
betrekking tot Duitsland van de drie betrokken landen in een samenvatting 
herhaalde, eind november 1947 aan de vier Grote Mogendheden is aangebo
den kort voor de conferentie van de Grote Vier in Londen.

d. Het Benelux-memorandum van november 1947
Nadat in november 1946 en in januari 1947 Nederland nog afzonderlijk 

nota’s had ingediend over territoriale en economische claims én over de 
meest gewenste oplossing van het Duitse probleem, is in het najaar 1947 ge
werkt aan een gezamenlijke nota van de Beneluxlanden over hun wensen 
inzake Duitsland. Zoals al eerder aangegeven is met name van Belgische 
zijde in november 1946 scherpe kritiek gerezen op het solistische optreden
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van Nederland, dat zou indruisen tegen de geest van de Beneluxovereen- 
komst. Van Boetzelaer heeft zich gehaast de bezwaren van België weg te ne
men en beloofd dat alle verdere stappen in nauw overleg met de Benelux
partners zouden worden ondernomen. De inhoud van de Nederlandse me
moranda van januari 1947 werd in grote lijn met de Beneluxpartners be
sproken en in Londen werd getracht de zienswijzen van de drie landen op 
de politieke en economische toekomst van Duitsland te coördineren. De sa
menwerking tussen de drie landen ontwikkelde zich in 1947 steeds meer, 
zodat bij de besprekingen in Parijs in de zomer van 1947 over de concretise
ring van het Marshall-plan de Benelux als één delegatie optrad. Toen met 
het oog op de naderende conferentie van de ministers van Buitenlandse Za
ken van de Grote Vier over Duitsland - die te Londen eind 1947 - de Neder
landers en de Belgen het wenselijk oordeelden om die gedeelten uit hun 
memoranda nogmaals onder de aandacht van de Grote Vier te brengen, die 
vooral betrekking hadden op de economische reconstructie van Duitsland 
en daarmede van Europa, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van 
de drie landen een gezamenlijk memorandum doen opstellen. Het resultaat 
betekende voor Nederland in zoverre een concessie jegens de Belgen, dat in 
dit memorandum de kwestie van de grenscorrecties en de economische 
concessies niet werd herhaald. De Belgen hadden in november 1946 al laten 
weten dat zij de Nederlandse eisen veel te ver vonden gaan. Zoals al eerder 
in de subparagraaf over de grenscorrecties is aangegeven heeft het weglaten 
van de Nederlandse territoriale en economische claims in dit Beneluxme- 
morandum tot enige discussie in de ministerraad van 24 november 1947 
aanleiding gegeven. Van Boetzelaer heeft het kabinet overgehaald zich neer 
te leggen bij het ontwerp van dit memorandum dat slechts de Beneluxvisie 
op het Duits herstel bevatte.

Het Beneluxmemorandum over Duitsland, gedateerd op 27 november
1947 en diezelfde dag aan de Grote Vier aangeboden, stelde het economisch 
herstel van Duitsland centraal, maar gaf ook wegen aan waarlangs dit her
stel veilig kon geschieden ter beteugeling van de nieuwe Duitse economi
sche macht. Allereerst diende een geleidelijk herstel plaats te vinden van de 
autonomie en politieke verantwoordelijkheid in Duitsland binnen het ka
der van een federale constitutie. Vervolgens diende er controle te komen op 
de gehele Duitse economie, teneinde ontwapening en demilitarisatie in 
Duitsland te verzekeren. Ten derde stelden de Beneluxregeringen voor om 
een speciale internationale controle voor het Roergebied in het leven te 
roepen, niet alleen om controle uit te oefenen op de productie, maar ook om 
die productie in overeenstemming te brengen met de belangen van Europa 
als geheel. De drie regeringen eisten het recht op aan deze Roercontrole deel 
te nemen. Zij wensten verder gehoord te worden door de Grote Mogendhe
den, indien deze beslissingen zouden nemen over het Duitse vraagstuk of 
over het Roergebied. Specifiek verlangde dit memorandum enkele garanties 
op economisch en militair gebied. Zo werd om bescherming gevraagd van 
de wettige geallieerde kapitaalbelangen in Duitsland bij de decentralisatie 
van de economische macht in Duitsland. De drie regeringen achtten het on-
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aanvaardbaar dat de economie in Duitsland zich zou kunnen herstellen ten 
nadele van de belangen van de drie kleine buurlanden. Vrije beweging voor 
personen, handels- en financiële stromen in een economisch als eenheid te 
scheppen Duitsland moest dan ook voorop staan. Verder vroegen de drie 
landen om handhaving van een militaire bezetting voor bepaalde centra in 
Duitsland, zoals havens, industriële centra en het Rijndal, in het kader van 
het internationaal bestuur, na de opheffing van het militaire bestuur en de 
militaire bezetting van Duitsland. Door deze voortgezette militaire presentie 
konden garanties worden verkregen voor de politieke en economische con
trole op Duitsland. Ongebreideld politiek en economisch herstel van Duits
land werd door de drie regeringen immers gezien als het meest bedreigend 
voor het eigen bestaan.23

De Beneluxregeringen verwerkten ook een voor de geallieerde Grote Mo
gendheden positief oordeel in hun memorandum, zij het dat dit oordeel 
zich alleen uitstrekte tot de maatregelen die door de westerse mogendheden 
in Duitsland waren genomen en zich - aldus het memorandum - in de rich
ting bewogen van de voorstellen van de Beneluxregeringen. Zo werd de 
verhoging van het productieplafond in de twee grootste westelijke zones, 
besloten op 9 augustus 1947, toegejuicht, alsook de poging een grotere een
heid op economisch gebied in Duitsland te scheppen door de oprichting van 
de Bizöne. Het tot stand brengen van de nodige politieke centralisatie door 
de inrichting van "Lander" onder gelijktijdige overdracht van het nodige 
zelfbestuur aan de Duitsers werd eveneens gewaardeerd. Het voorstel van 
de V.S. om Duitsland bij verdrag voor enkele decennia gedemilitariseerd te 
houden werd onderstreept. Aan de andere kant constateerden de drie rege
ringen dat de bezettingsautoriteiten tot dan toe onvoldoende aandacht had
den gegeven aan de levensbelangen, met name op economisch gebied, van 
de kleine buurlanden. Ook drongen de drie regeringen er op aan dat de Gro
te Mogendheden eindelijk de status van Duitsland bepaalden, zodat de on
zekerheid daarover een einde zou vinden en Duitsland in het kader van 
een vredelievende organisatie van Europa en de gehele wereld zich zou 
kunnen herstellen.

Overigens is juist van Belgische zijde al spoedig getwijfeld aan het nut 
van dit memorandum, omdat de Belgische diplomatie, altijd goed inge
voerd in de Franse politieke top, begin december had geconcludeerd dat een 
breuk tussen Oost en West over de Duitse kwestie onafwendbaar was. De 
Fransen zouden best wel eens bereid kunnen zijn genoegen te nemen met 
de vorming van een Tri-zöne, onder aanhechting van het Saargebied, op 
voorwaarde van deelneming aan een Roercontroleorgaan. Dat betekende, 
aldus de Belgische zienswijze, dat Westelijk Duitsland niet langer de vijand 
van de westelijke buurlanden zou zijn, maar wellicht zelfs in de toekomst 
een bondgenoot, ook al zouden de gevoelens tegenover de Duitsers bij de 
volken van deze buurlanden door deze volte-face niet onmiddellijk gewij
zigd zijn. Wat zouden dan nog de opvattingen zijn van de Beneluxlanden 
met het oog op de diverse aanspraken ten opzichte van Duitsland? Men 
moest de conferentie van Londen maar afwachten, aldus de Belgische di-
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plomaten die begin december met enige topdiplomaten van Nederland en 
Luxemburg confereerden, maar het Benelux-memorandum was eigenlijk bij 
voorbaat al achterhaald. Men kon echter moeilijk op de negatieve uitslag 
van de Londense conferentie van de Grote Vier over Duitsland vooruit lo
pen. De Nederlandse diplomatie bleef een deling van Europa zeer schadelijk 
achten voor het Nederlands belang. Anders dan de Belgen - met in het kiel
zog de Luxemburgers - hadden de Nederlanders het beleid nog niet ten volle 
afgesteld op de nieuwe ontwikkelingen.24

Niet ten onrechte zou op 19 februari 1948 in de Eerste Kamer Schneider 
(KVP), toen daar zeer kort over het thema Duitsland werd gediscussieerd, 
beweren dat Van Boetzelaer in 1947 de illusie had dat de Grote Vier over de 
Duitse kwestie een akkoord zouden bereiken, een illusie die ook Schneider 
zei gekoesterd te hebben. Volgens hem bleef er echter niets over van de 
wensen van Nederland inzake Duitsland: men kon Duitsland geen demo
cratie opleggen en ook geen decennia-lange ontwapening. Allemaal illusies. 
Brongersma (PvdA) was het hiermede oneens. Van Boetzelaer heeft zeker 
inzake de Duitse kwestie de indruk in de senaat niet kunnen wegnemen dat 
"hij altijd iets in het vage om concrete dingen heenfladdert", aldus 
Schneider, reden voor Stikker (VVD) om te wijzen op de Belgische minister 
van Buitenlandse Zaken, Spaak (soc.), hoe het wél moest. Van Boetzelaer 
zou echter tegenover de Eerste Kamer nauwelijks zich nader verklaren over 
het beleid inzake Duitsland, omdat inmiddels de Grote Vier "ontzaglijke 
herrie" (Schneider) over Duitsland hadden gekregen en Nederland op het 
vinkentouw zat om deel te nemen aan een conferentie van de westerse mo
gendheden die de Duitse deling (voorlopig) zou accepteren.25

e. De Beneluxlanden willen en mogen meedoen aan het westers Duits- 
land-beraad

De tweede helft van 1947 heeft, zoals in de Inleiding over De internatio
nale situatie in dit hoofdstuk is geschreven, de definitieve verscherping in 
de verhouding tussen de V.S. en de Sovjet-Unie ingeluid. De Truman-doc- 
trine en de Marshall-hulp waren de Amerikaanse zetten; de blokkade door 
de Sovjets op de Marshall-hulp voor de Oost-Europese landen (zie het 
hoofdstuk Onder Lieftincks bewind), de oprichting van de Cominform als 
communistische internationale en de voortgezette politieke gelijkschake
ling in Oost-Europa de Sovjet-zetten. De hieruit voortvloeiende verdeling 
van Europa liet zich bij uitstek voelen in het onopgeloste probleem-Duits- 
land. Overeenstemming van de Grote Vier was nodig om dit probleem de 
wereld uit te krijgen - de Nederlandse buitenlandse politiek hield dan ook 
lang vast aan het "one-world"-concept als middel om dit voor de Neder
landse toekomst belangrijke vraagstuk langs deze weg opgelost te zien -, 
maar de conferenties over Duitsland werden eerder een barometer voor de 
verslechterde internationale politieke verhoudingen. De voorjaarsconfe
rentie van de Grote Vier over Duitsland van 1947 in Moskou leverde geen 
concrete vooruitgang op naar een overeenstemming van de Vier over de 
hoofdkwesties: de toekomstige politieke en territoriale vorm van Duitsland
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en de op te leggen servituten. Onenigheid over zaken van korte termijn - de 
onmiddellijke herstelbetalingen voor de Sovjet-Unie; de economische sa
menwerking tussen de bezettingszones en de verhoging van het toegestane 
productiepeil om de teloorgang van de zönes te voorkomen als belang van 
de Amerikanen en de Britten (Bizöne) - verhinderde een behoorlijke be
spreking van de hoofdproblemen. Frankrijk, dat aanvankelijk had getracht 
een zelfstandige rol tussen Oost en West te spelen, moest op deze conferen
tie ervaren dat de Franse politiek inzake Duitsland, gericht op versnippering 
van Duitsland in politiek en economisch opzicht, noch bij Oost noch bij 
West genade vond. De groter geworden afhankelijkheid van dit land van 
Amerikaanse financiële hulp (een grote dollarlening in 1946, een dollarle- 
ning via de Wereldbank in het voorjaar 1947 en Amerikaanse dollarschen- 
kingen via "interimaid" in het najaar van 1947, met het uitzicht op 
Marshall-hulp voor de volgende jaren) zorgde er mede voor dat de Galli
sche haan op de Duitse puinhopen een toontje lager moest kraaien. De 
Amerikanen, die tot in 1947 onder Britse inspiratie de Fransen als vierde 
mogendheid in Duitsland met een eigen visie op Duitsland hadden willen 
ontzien, konden vervolgens gemakkelijker er toe komen inzake Duitsland 
en Europa knopen door te hakken, die er op neer kwamen dat de westerse 
zönes in Duitsland, hoekstenen in het Marshall-herstelplan voor Europa, de 
noodzakelijke ontplooiingsmogelijkheden moesten krijgen om hun bijdra
gen in dit plan te kunnen leveren. Nog eenmaal zou getracht worden om 
met de Sovjets tot overeenstemming te komen, waarvoor de conferentie 
van de Vier over Duitsland in Londen eind 1947 gelegenheid bood. De Britse 
minister van Buitenlandse Zaken, Bevin, heeft zijn best gedaan het "one- 
world'-concept, waarvan zijn Labour-partij veel verwachtte, te redden, ter
wijl Frankrijk vanwege de achterban bereid was tot compromissen.26

Op 25 november 1947 startte in Londen derhalve onder een slecht ge
sternte de najaarsconferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van 
de Grote Vier over Duitsland. Voor de aanvoerder van de Sovjet-delegatie, 
Molotov, bood deze conferentie vooral een fraaie gelegenheid fel van leer te 
trekken tegen de wat hij noemde door Amerika geinitieerde schending van 
de Potsdam-overeenkomst, die gestalte had gekregen in de Bizöne. Hij eiste 
opheffing ervan en wees de Amerikaanse uitnodiging om de Sovjet-zöne bij 
de Bizöne te voegen af. Hij bleef hameren op een viermogendhedencontrole 
op het Roergebied en op afspraken over herstelbetalingen. Marshall was 
echter niet van plan de Russen in geheel Duitsland voet aan de grond te ge
ven via een Roercontrole of een Duitse eenheid op Sovjet-voorwaarden. 
Dat zou de economische plundering van Duitsland door de Sovjet-Unie 
hebben betekend. Zijn doelstelling stond vast: het westers deel van Duits
land moest in West-Europa geintegreerd worden.27 De conferentie heeft het 
nuttig effect aan westerse zijde gehad dat deze stelling van Marshall allengs 
als onontkoombaar door het westen, meer in het bijzonder in Frankrijk, 
werd geaccepteerd en de schuld voor de Duitse en Europese deling naar de 
Sovjetkant kon worden geschoven. De Grote Vier gingen uiteen zonder een 
nieuwe datum voor een volgende conferentie te hebben bepaald.
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Voorbereiding voor het Kerstfeest ? 

Uit: De Groene Amsterdammer 13 december 1947
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De mislukking van deze bijeenkomst heeft de Europese deling bezegeld. 
Aan westerse kant begreep men dat de Sovjet-Unie haar invloedssfeer zou 
gaan afgrendelen, wat gevolgen kon hebben voor Tsjechoslowakije en voor 
de presentie van de drie westerse mogendheden in West-Berlijn. Bevin 
kwam nog tijdens de conferentie in Londen bij zijn westerse collega's met 
het voorstel de West-Europese landen in een of andere vorm van bondge
nootschap tegen een mogelijk Sovjet-gevaar bijeen te brengen, wat uitein
delijk zou gelukken bij het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948, dat En
geland, Frankrijk en de Beneluxlanden sloten. Tegenhouden kon men deze 
deling in Europa met al zijn grimmige gevolgen, die men voorzag, niet 
meer. De Duitse kwestie immers was als vliegwiel van het dispuut tussen 
Oost en West vanwege de belangrijke geografisch-politieke en economische 
aspecten ervan niet meer te stoppen. Nog bij het afronden van de werk
zaamheden in Londen hebben Marshall en Bevin hun Franse collega 
Georges Bidault weten over te halen in te stemmen met het plan om een 
aparte conferentie van de westerse grote mogendheden aan de financieel- 
economische problemen van hun zónes te wijden. Voorlopige voorzienin
gen waren immers nodig om de economische ontplooiing van (West-) 
Duitsland, met name om het ambitieuze Marshall-plan voor Europa te laten 
slagen, mogelijk te maken. Voor een dergelijke ontplooiing waren de eerste 
stappen in augustus 1947 al in de Bizöne ondernomen door daar verhoging 
van het productieniveau toe te staan, waarbij de Fransen wél, doch de Sov
jets geen gelegenheid werd geboden hun zienswijze te geven (driemogend- 
heden-overleg 22-27 augustus 1947). Het betekende dat de Duitsers meer 
verantwoordelijkheid moest worden gegeven. Marshall en Bevin waren het 
er over eens dat dit goed zou kunnen door de bizonale samenwerking, die 
in de vorm van een Economische Raad (29 mei 1947) al een soort volksver
tegenwoordiging had gekregen, verder uit te bouwen. De Britten, die Frank
rijk als gendarme op het continent voor ogen hadden en daarom wilden 
ontzien, meenden dat instemming van de Fransen met deze plannen ge
wenst was. De Fransen op hun beurt waren zeer geinteresseerd in controle 
op de productie en allocatie in het Roergebied, in erkenning van de bijzon
dere status van het Saargebied en in afspraken over beveiliging tegen een 
mogelijke opleving van het Duitse gevaar, zodat Bidault zich bereid toonde 
over technische zaken die niet zouden prejudiciëren op politieke beslissin
gen voor geheel Duitsland te praten. Verder wilde hij met het oog op de 
verhouding met de Sovjet-Unie, waarmee een apart vriendschapsverdrag 
bestond, en het thuisfront, waar de oppositie (communisten en Gaullisten) 
voorlopig om de anti-Duitse palm streed, niet gaan. Men besloot een derge
lijke driemogendheden-conferentie over Duitsland begin 1948 in Londen te 
houden.28

Nog voor deze westerse conferentie kon plaats vinden en voordat het 
Britse kabinet officieel had ingestemd met de plannen van Bevin voor 
Duitsland hadden de "onderkoningen" in de Bizöne, de generaals Robertson 
(UK) en Clay (USA), de voornemens van Marshall en Bevin voor hervor
mingen in de Bizöne reeds in daden omgezet. Op 7 en 8 januari 1948 kon-
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digden zij in Frankfurt, op een conferentie met leidende Duitse politici uit 
de aangesloten deelstaten, de nieuwe constructies voor de Bizöne aan: de 
Economische Raad zou worden verdubbeld en meer bevoegdheden (budget
recht, belastingheffing) krijgen, er zou een Deelstatenraad als logische aan
vulling op deze Economische Raad in een federatief stelsel, een Beheersraad 
(soort economisch kabinet), een bizonaal Hooggerechtshof en een Centrale 
Bank komen. Met dit voorgeborchte van een West-Duitse staat stemden de 
Duitse minister-presidenten uit de Bizöne op 26 januari 1948 in. Op 9 febru
ari 1948 traden deze nieuwe organen in werking. De Fransen protesteerden 
tegen deze stappen, nu zij nergens in gekend waren. Bovendien vreesden zij 
dat de Sovjets in reactie op dit bizonale Duitse economische bestuur een 
eigen bestuur in de voormalige rijkshoofdstad Berlijn zouden vestigen, 
waardoor de Sovjets zich tegenover de Duitse bevolking als de ware be
schermers van de Duitse eenheid konden op werpen. De Amerikanen en de 
Britten wensten echter geen getreuzel meer. De Sovjets konden hen niet 
meer ophouden; ook de Fransen niet, al werd hen tactisch verzocht hun vi
sie op de oplossing van de Duitse problemen dan maar schriftelijk te geven 
ter voorbereiding van de driemogendheden-conferentie. Op deze conferen
tie van de westerse drie mogendheden kon nog wel worden gesproken over 
de politieke, economische en territoriale constructie van alle westerse zönes 
en over een Roer-controle, maar de richting was al aangegeven door de 
drastische stappen in de Bizöne. Aan Frankrijk de keuze om mee te doen. 
Aan de Beneluxlanden, die zo lang gebedeld hadden om inspraak in de 
Duitse kwestie, om op de stroom mee te varen of aan de kant te blijven 
staan.29

Voor de beleidsfunctionarissen van de departementen van Buitenlandse 
Zaken van de Beneluxlanden, die zich met de Duitsland-zaak bezig hielden, 
waren de stormachtige ontwikkelingen inzake de Oost-West-ver houding en 
Duitsland aan het einde van 1947 reden om met elkaar in conclaaf te gaan 
en de strategie voor een gezamenlijk beleid voor Duitsland uit te stippelen. 
Aanvankelijk hadden de drie landen, zoals in dit hoofdstuk hiervoor is 
aangegeven, ieder afzonderlijk een beleid inzake Duitsland geformuleerd en 
begin 1947 aan de Grote Vier hun wensen en visie op het Duitse probleem 
kenbaar gemaakt. Nederland had toen al de wens voorop gesteld om de 
buurlanden te betrekken bij het bepalen van het beleid in Duitsland. Daar
naast had Nederland kort samengevat aangedrongen op beperking van de 
bezettingsmacht, vereniging van de zönes, economische en sociale bestaans
zekerheid voor de Duitsers en inschakeling van de Duitsers bij hun eigen 
voedselvoorziening. Duitsland moest een federatieve staatsvorm krijgen. 
De vroegere bundeling van economische macht (kartels, concerns) diende 
blijvend tot het verleden te behoren. Een apart regime voor de controle op 
het Rijn-Roergebied voor een beperkte tijd, waarin Nederland moest kun
nen deelnemen, werd wenselijk geacht, evenals het betrekken van de na
buurstaten bij de controle op de demilitarisatie van Duitsland. Inschakeling 
van Duitsland in de Europese economie werd noodzakelijk genoemd, waar
naast Nederland echter ook eisen op territoriaal en economisch terrein heeft
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geformuleerd. In de Benelux was over dit laatste punt, zoals in de vooraf
gaande subparagraaf beschreven, de nodige wrijving ontstaan. Op wezenlij
ke punten - de politieke en economische opbouw van Duitsland, de nood
zaak tot inschakeling bij de controle en het te voeren beleid in dit land door 
de Grote Vier - waren de drie kleine landen het eens. Het gemeenschappe
lijk inzicht dat de wensen van de drie landen nauwelijks aan bod kwamen 
temidden van die van de andere geallieerden deed de drie landen, naar de 
geest van de Beneluxovereenkomst, hun beleid inzake Duitsland coördine
ren, hetgeen begin 1948 tot succes zou leiden. Van Boetzelaer, die in het ka
binetsberaad eind 1946 zijn afkeuring had uitgesproken over het eisenpakket 
inzake Duitsland, greep deze Beneluxoriëntatie van het Duitslandbeleid aan 
om het eisenpakket naar de achtergrond te werken en zich te richten op het
geen gezamenlijk tot stand kon worden gebracht. Deze Beneluxsamenwer
king, die ook bij het Marshall-hulpoverleg in Parijs in de zomer van 1947 
opmerkelijk succesvol was geweest - door de aandacht te vestigen op de re
latie tussen de Duitse economie en die van geheel Europa als basis voor een 
herstelplan - heeft tot het al genoemde gezamenlijk memorandum over de 
Duitse kwestie van november 1947 geleid. Centraal hierin stond de wens 
van de drie landen betrokken te worden bij het overleg van de Grote Vier 
over Duitsland, wanneer de belangen van de drie landen in het geding wa
ren. Voor Nederland, dat het economisch slechter ging dan de partners in de 
Benelux, ging het er bovenal om op de een of andere wijze gehoor te vinden 
bij de Grote Mogendheden voor de klachten over de aanhoudende discri
minatie van Nederland als traditionele handelspartner van Duitsland door 
de autoriteiten in de bezettingszones in Duitsland, meer in het bijzonder die 
in de Bizöne. Juist aan het einde van 1947, toen Nederland stond voor het 
probleem hoe na de Wereldbanklening van 1947 en nog voor de zekerheid 
over de Marshall-hulp de deviezentekorten in 1948 moesten worden aange
vuld en het economisch herstel van de eerste jaren dreigde te stagneren, was 
het van levensbelang het vrijwel tot stilstand gekomen handelsverkeer met 
Duitsland op gang te brengen.30

Nog tot halverwege december 1947, ten tijde van de conferentie van de 
Grote Vier in Londen, hebben de Beneluxlanden officieel gemeend dat de 
Oost-West-tegenstelling zou kunnen worden overbrugd en Duitsland niet 
zou worden verdeeld.31 Pas na afloop van de conferentie in Londen, toen 
diplomatieke sonderingen uitwezen dat een aparte westerse bijeenkomst 
over Duitsland in de maak was, begreep men in Brussel, Den Haag en Lux
emburg dat een voorlopige deling van Duitsland op handen was en dat de 
Beneluxlanden voor de keuze stonden ofwel vast te houden aan de Vier- 
mogendhedenconstructie in Duitsland en geen partij te kiezen in het geschil 
tussen de mogendheden - wat vanwege de instemming met de Marshall
hulp en met de politieke implicaties ervan niet goed meer voorstelbaar was
- ofwel de feiten in Duitsland onder ogen te zien en te trachten bij de wes
terse mogendheden aan de onderhandelingstafel te komen. Eind december
1947 werd vanuit Londen bericht dat de Beneluxlanden wellicht gehoord 
zouden worden tijdens de voorgenomen westerse conferentie. Dat was voor
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de Beneluxlanden onaanvaardbaar.32 Men wilde op voet van gelijkheid 
kunnen deelnemen aan het overleg over Duitsland. Op 12 januari 1948 lie
ten de diplomatieke vertegenwoordigers van de drie kleine landen in Was
hington, Londen en Parijs weten dat de drie landen voluit betrokken wens
ten te worden in het voorgenomen overleg over Duitsland. De drie landen 
waren immers zwaar getroffen door de oorlog en in hun afhankelijkheid 
van de Duitse economie kwestbaar voor de maatregelen in de bezettingszo
nes in Duitsland. Zij konden ook de nodige ervaring met Duitsland als 
waardevolle component in het voorgenomen overleg aanbieden. Het leek 
de drie landen redelijk, gelet op de betrokkenheid bij de economische recon
structieplannen voor Europa - waarbij de westelijke zones in Duitsland een 
centrale plaats hadden -, hen ook bij verdere stappen inzake Duitsland in te 
schakelen.33 Met dit verzoek aan de westerse mogendheden hadden de Be
neluxlanden strikt genomen de facto de voorlopige deling van Duitsland a 
priori aanvaard en er de consequenties uit getrokken. Dit betekent dat nog 
vóór de oprichting van de Westerse Unie, algemeen gezien als het breuk
punt in het buitenlands beleid van de betrokken landen, door de Benelux
landen een eerste stap was gezet op de weg naar de erkenning van de twee
deling in Europa.

Over de mate waarin de Beneluxlanden in het Londens overleg zouden 
moeten worden betrokken heerste de nodige verwarring. Er waren diplo
maten van de westerse Grote Drie die vonden dat de Beneluxlanden hun 
Militaire Missies - de diplomatieke vertegenwoordigingen bij de Geallieerde 
Controleraad in Berlijn - maar beter moesten gebruiken om invloed op de 
Duitse zaken te verwerven, waarbij het verzet van de bevelhebbers Clay en 
Robertson tegen deelneming van de Beneluxlanden aan het volledig over
leg over Duitsland een rol speelde. De beide bevelhebbers meenden dat de 
Beneluxlanden zich niet mochten mengen in de uitsluitende bevoegdheden 
van de Grote Mogendheden - i.c. die van de bevelhebbers - en daarom 
slechts hun visie op bepaalde aspecten van het Duitse probleem konden ge
ven zonder deel te nemen aan het beraad over tekst en inhoud van de te 
nemen maatregelen. Ook de Fransen, die achterdocht koesterden jegens de 
Beneluxlanden vanwege de groeiende aanspraken van de Noorderburen bij 
allerlei overleg in West-Europees verband, wierpen bedenkingen op tegen 
de entree van "Spaakistan", zoals zij de Benelux naar de energieke socialis
tische premier en minister van Buitenlandse Zaken van België Paul-Henri 
Spaak wel plachten aan te duiden. Voor de Fransen speelde het formeel 
overeind houden van de viermogendheden-status in Duitsland een grote 
rol, zodat het karakter van overleg over interne zaken in Duitsland niet 
mocht worden aangetast door andere landen daarbij te betrekken. Het wan
trouwen tussen Frankrijk en de Beneluxlanden inzake de reorganisatie in 
Duitsland was trouwens wederzijds. De drie kleine buurlanden van Duits
land zagen in de Franse bezwaren tegen verhoging van de Duitse productie 
ook een poging om de Franse industrie en daarmee de Franse macht in 
West-Europa te doen prevaleren. De Fransen hadden aan de andere kant de 
Beneluxsteun nodig om daadwerkelijke controle op het Roergebied, waar de
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Britten en de Amerikanen weinig voor voelden, te verkrijgen. De Benelux- 
staten maakten hiervan gebruik evenals van de wens van de Amerikanen 
en de Britten om West-Duitsland en West-Europa economisch en politiek 
tot een stabiele regio om te smeden.34

Van doorslaggevend belang in de discussie over de toelating van de Be
neluxlanden tot de Londense conferentie was de coïncidentie van de plan
nen voor dit afzonderlijk westers overleg over Duitsland met de lancering 
van het plan voor de totstandkoming van een West-Europese Unie door 
Bevin op 22 januari 1948 in het Lagerhuis. Concreet kwam dit plan van 
Bevin neer op een gezamenlijke uitnodiging van Engeland en Frankrijk aan 
de Beneluxlanden om een dergelijke unie, waarin de afweer van gevaren 
van buitenaf en van binnenuit - lees: het communisme - in gezamenlijke 
actie de kern vormde, te sluiten. De kleine naties begrepen dat Bevin hier
mee ook de verantwoordelijkheid voor het betrekken van de Beneluxlan
den bij het Duitse probleem op zich had genomen.35 Dat bleek juist getax
eerd, want Bevin stelde zelf enkele dagen na zijn Lagerhuisrede aan Ame
rika en Frankrijk voor om als punt zes van de agenda van het voorgeno
men Londens overleg de associatie van de kleine landen in de politiek ten 
aanzien van Duitsland op te nemen. Amerika, dat al aan de Beneluxlanden 
had laten weten het belang van de drie landen bij de toekomst van Duits
land te onderkennen en aan de wens van de drie om betrokken te worden 
in het Duitslandoverleg de nodige aandacht te geven, vond dit een goed idee 
en deed het voorstel een vertegenwoordiger van de Benelux de zittingen 
van de Grote Drie te laten bij wonen. Voor de Amerikanen speelde mee dat 
zij bij het uitblijven van een viermogendheden-overeenkomst over Duits
land er rekening mee hielden dat toekomstige participatie van West-Duits
land in de Westerse Unie niet onmogelijk was.36 Dat betekende op voor
hand dat een Unie, gericht tegen het Duitse gevaar - zoals de Fransen wilden 
om de mogelijkheid van aansluiting van de Sovjet-Unie bij de Unie open te 
houden -, geen zin had. Het betekende ook dat voor Amerika de noodzaak 
de constructie van de Londense conferentie de schijn van intern overleg 
van de bevoegde mogendheden over Duitse aangelegenheden te geven 
minder zwaar woog. Wél was Amerika van mening dat de Beneluxlanden 
niet betrokken konden worden in operationele besluiten, die de jurisdictie 
van de bezettende mogendheden betroffen. De Amerikanen wensten geen 
vertraging in de noodzakelijke stappen bij de reorganisatie in Duitsland. In 
de Beneluxhoofdsteden werd met genoegen vernomen dat de Franse diplo
matie zich haastig instelde op een andere houding ten opzichte van Duits
land om te voorkomen dat de V.S. en Engeland zonder Frankrijk hun plan
nen voor Duitsland zouden doorzetten. De Fransen erkenden dat het succes 
van het Bevin-plan afhankelijk was van deelneming van de Beneluxlanden 
aan het westers overleg over Duitsland.37 Indien althans de drie kleine lan
den bereid waren hun tot dan toe onafhankelijke buitenlandse politiek - 
waarin de samenwerking in de Verenigde Naties centraal stond - in te rui
len voor een blijvend bondgenootschap in West-Europa, kwamen de Bene
luxlanden in de riante positie om het succes van het Bevin-plan afhankelijk
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te maken van toelating tot het aanstaande Londense overleg. Op hun bij
eenkomst eind januari 1948 formuleerden de regeringsdelegaties van de Be
neluxlanden met nog meer klem de stelling dat de drie kleine landen moes
ten kunnen meepraten over de Duitse kwestie als voorwaarde tot toetreding 
tot een westerse unie.38

De koppeling tussen de toetreding tot een westerse unie en inspraak in de 
Duitse kwestie is succesvol geweest. Op 7 februari 1948 bracht de Britse on
derminister Hector McNeil in opdracht van Bevin een bezoek aan Brussel, 
waar hij tegenover de ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux
landen de toezegging deed dat de drie landen zouden worden uitgenodigd 
voor de Londense conferentie. Een week lang hoorde men vervolgens niets 
meer, zodat België namens de Beneluxlanden aan Londen liet weten dat de 
drie kleine landen onverbiddelijk vasthielden aan hun eis en geen genoe
gen zouden nemen met de mogelijkheid hun visies op het Duitse probleem 
ter conferentie voor te dragen, zeker niet gelet op het voorstel van Bevin 
voor een westerse unie.39 Van Boetzelaer heeft in de Eerste Kamer op 24 fe
bruari 1948 over deze Beneluxvoorwaarde verklaard dat het niet betrekken 
van de Beneluxlanden in het overleg over de toekomst van Duitsland in 
strijd werd geacht met de opzet van Bevin "om ons in die westerse gemeen
schap naast Frankrijk en Engeland een belangrijke plaats te doen inne
men".40 Engeland heeft het allemaal goed begrepen. Op 19, 20 en 21 februari 
1948 hielden de Amerikaanse en Britse delegaties een voor conferentie, 
waaruit overigens eens te meer bleek dat de Londense conferentie een 
Amerikaans-Brits plan behelsde dat de Fransen min of meer werd opge
drongen, na deze hiervoor rijp te hebben gemaakt door Amerikaans-Britse 
erkenning (28 januari 1948) van de economische aanhechting van het Saar
gebied aan Frankrijk (ingang: 1 april 1948).41 Op deze voorconferentie werd 
men het eens over het Britse voorstel de drie kleine landen aan de bespre
kingen over Duitsland te laten deelnemen, behalve bij die punten die het 
interne geallieerde beheer in de zönes zouden betreffen. Het op 23 februari 
1948 in het Old India Office in Londen begonnen driemogendheden-overleg 
over Duitsland besloot als eerste punt de Beneluxlanden op deze voorwaar- 
de aan het overleg te laten deelnemen. De Britse delegatieleider en gastheer 
namens Bevin, de "Permanent Undersecretary of State for the German Sec- 
tion", Sir William Strang, heeft daarop de drie Beneluxlanden per telefoon 
en brief uitgenodigd naar Londen te komen.42

De drie kleine landen hadden al de nodige stappen ondernomen om een 
delegatie voor de Londense conferentie samen te stellen in de veronderstel
ling dat slechts diplomatieke slordigheid de oorzaak van het uitblijven van 
een gepaste uitnodiging kon zijn. Hoewel de Grote Drie in het Westen het 
aan de Beneluxlanden zelf overlieten te bepalen of er een gemeenschappe
lijke delegatie van de drie kleine landen moest worden geformeerd, hadden 
de Beneluxlanden al besloten met één delegatie aan de besprekingen deel te 
nemen. De delegatie zou worden aangevoerd door de Nederlandse ambas
sadeur bij het Hof van St.James, Michiels van Verduynen, die als gewiekst 
diplomaat de volle achting genoot van de regeringen van de drie landen. De
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Nederlandse belangen werden groter geacht dan die van de Beneluxpart
ners, zodat het logisch was, toen de Belgen eenmaal de leiding hadden van 
de Beneluxdelegatie bij de onderhandelingen over een westerse unie, dat 
een Nederlander de delegatie in Londen zou aanvoeren. Spaak bleek echter 
wel bevreesd dat de Hollanders "want to push too hard and too soon", zoals 
een Amerikaans diplomaat in Brussel te horen kreeg.43 Op 26 februari 1948 
verscheen de Beneluxdelegatie aan de onderhandelingstafel. De eigenlijke 
Londense Zesmogendheden-conferentie over Duitsland, zoals deze bijeen
komst - wellicht ironisch - in de geschiedschrijving soms wordt genoemd, 
kon beginnen.44

ƒ. De Zeslandenconferentie stippelt een gemeenschappelijk beleid uit
Het bekend worden van de plannen van de westerse mogendheden om 

een aparte conferentie over Duitsland te beleggen heeft tot de nodige scher
mutselingen met het Sovjetblok geleid. Bij nota van 13 februari 1948 prote
steerde de Sovjet-Unie tegen de veronderstelde poging van de westerse mo
gendheden om de viermogendhedenstatus van Duitsland geweld aan te 
doen en zich niet te willen houden aan "Potsdam". In de pas met deze Sov- 
jet-politiek hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Tsje
choslowakije en Joegoslavië op een vergadering in Praag op 17 en 18 februari
1948 gewaarschuwd voor een oplossing in Duitsland, die dit land tot een 
haard van onrust en instrument van nieuwe agressie zou kunnen doen 
omvormen. Om te voorkomen dat het allemaal zo ver zou komen vroegen 
deze landen aan de conferentie te mogen deelnemen. Zij slaagden er echter 
niet in de positie van de Beneluxlanden te bereiken. De nota-wisseling tus
sen Amerika en Engeland enerzijds en de Sovjet-Unie anderzijds liet de no
dige verscherping van toon zien; Frankrijk, dat niet had deelgenomen aan 
het overleg in Potsdam, achtte zich niet in deze controverse betrokken. Het 
Amerikaans-Britse verweer kwam er op neer dat bij afwezigheid van over
eenstemming over de afgesproken behandeling van Duitsland als één ge
heel de westerse mogendheden voor hun zones tot eenheid wilden komen, 
waarbij de Sovjet-Unie zich altijd kon aansluiten.45 Belangrijker nog voor 
de sfeer ter conferentie en voor de wijze waarop het Sovjet-gedrag werd 
geïnterpreteerd was de Tsjechoslowaakse regeringscrisis, die was geëindigd 
met de overname van de volledige macht door de communisten op 25 fe
bruari 1948. Het middeneuropese land werd dan wel niet tot de westerse 
sfeer gerekend - het land stond al aan de kant van de Sovjets -, maar de ach
tergrond van de staatsgreep deed vermoeden dat de Sovjets uit waren op 
meer machtsinvloed in Europa. Zeker voor de Amerikanen was de Coup 
van Praag het sein met grote klem de andere deelnemers aan het overleg in 
Londen te winnen voor een snelle reorganisatie van (West-)Duitsland. De 
wijze waarop de Sovjets op de hoogte werden gesteld van de einduitkom
sten van het Londens overleg was voor hen vervolgens weer aanleiding tot 
een politiek offensief tegen het Westen over te gaan.

Zoals vermeld is het overleg in Londen in twee sessies verlopen, van 26 
februari tot 7 maart en van 20 april tot 2 juni 1948. In de tussenperiode heb-
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,,Jij hebt van haar gehouden!”  —  „N ee, jij!"

Uit: De Groene Amsterdammer 21 februari 1948 (Molotov links; Marshall 
rechts)
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ben de drie westerse bevelhebbers in Duitsland vergaderd in Berlijn, in 
overleg met onder meer de Benelux vertegenwoordigingen, om de diverse 
voorstellen uit de eerste sessie zoals de vorm van het contact tussen de Be
neluxlanden en de bezettende mogendheden in Duitsland uit te werken ten 
behoeve van de tweede sessie. Deze tweede sessie is niet zo vlot verlopen als 
de eerste en moest onderbroken worden om het overleg, dat op een dood 
punt was gekomen, door middel van ruggespraak in de verschillende 
hoofdsteden uit het slop te halen. Vooral aan Franse zijde kostte het de no
dige moeite om in de beveiliging tegen het Duitse gevaar mee te gaan met 
de zeer gematigde Amerikaans-Britse voorstellen. Bidault, die tevoren in de 
Assemblée had beloofd over het in Londen te voeren beleid verantwoording 
af te zullen leggen, begreep dat zijn delegatie, onder leiding van de ambassa
deur in Londen René Massigli, met concrete resultaten ter vervulling van 
een deel van de Franse Duitsland-politiek moest terugkomen. De Amerika
nen, aangevoerd door hun ambassadeur in Londen Lewis L. Douglas, heb
ben zich ingespannen de aarzelende Fransen duidelijk te maken dat er een 
ander gevaar dreigde dan het oude Duitse. De vergroting van de commu
nistische invloedssfeer was voor de Amerikanen reden om aan te dringen 
West-Duitsland voor West-Europa te behouden en de Duitse bevolking te 
ontzien, zoals inzake de Roercontrole en de politieke opbouw. De Fransen 
wilden echter onder geen beding dat er een akkoord zou worden getekend 
dat voor de aanhangers van De Gaulle, communisten en conservatieven re
den zou kunnen zijn te geloven dat Duitsland zonder meer op de been werd 
geholpen. Het Britse standpunt, dat consolidatie van West-Europa zonder 
Duitsland onmogelijk was, leidde er toe de Amerikanen op deze weg gro
tendeels te volgen en tussen Amerika en Frankrijk te bemiddelen. Frankrijk 
zou onder druk van de internationale ontwikkelingen uiteindelijk bereid 
zijn een aantal oude denkbeelden, zoals de afscheiding van het Roergebied, 
te laten schieten in ruil voor concrete afspraken over een Roercontrole, over 
de nadrukkelijk federatieve staatsopbouw in Duitsland en over de veilig
heid door middel van blijvende aanwezigheid van Amerikaanse bezet
tingstroepen zolang de vrede in Europa niet zou zijn verzekerd. Het slot- 
compromis tussen de Grote Drie is buiten de Beneluxdelegatie om tot stand 
gekomen, tot ergernis van deze delegatie. Dit slotcompromis is vervolgens 
aanleiding geweest tot onenigheid binnen de Franse diplomatie; Massigli 
heeft niettemin getekend en Bidault bleef aarzelen. Van de Beneluxlanden 
heeft vooral Nederland water in de wijn moeten doen op het terrein van de 
territoriale en economische claims om het tempo van de Amerikaans-Britse 
plannen voor Duitsland goed te kunnen bijhouden. De Beneluxlanden 
deelden de Franse obsessie voor het Duitse gevaar, maar waren te zeer af
hankelijk in economisch opzicht van het Duitse herstel om de Franse kaart 
geheel te kunnen steunen. De Nederlandse regering was te zeer bevreesd 
voor de gevolgen van een mogelijk instabiel Duitsland naast de deur om 
bezwaar te blijven aantekenen tegen de geringe aandacht voor de territoriale 
en economische claims op de conferentie van Londen.46
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De agenda van het overleg was bekend gemaakt. Gesproken zou worden 
over de inschakeling van de Beneluxlanden in het beleid inzake Duitsland, 
de plaats van de westerse zönes in het Marshallhulp-overleg, de rol van de 
Duitse economie in die van Europa en de controle op het Roergebied, de be
veiliging tegen het Duitse gevaar, de herstelbetalingen, de politieke en eco
nomische organisatie van Duitsland en tenslotte de voorlopige territoriale 
regelingen. Hoewel de Beneluxdelegatie niet vooraf overleg had gevoerd 
over een gezamenlijke koers voor al deze punten en tamelijk onvoorbereid 
ter conferentie verscheen, heeft de delegatie zich niettemin ras laten gelden. 
Nadat de Beneluxdelegatie algemene beschouwingen op het Duitse politieke 
en economische herstel had geleverd conform de memoranda van de drie 
kleine landen uit 1947, heeft zij op 28 februari 1948 een aparte nota inge
diend over de zo zeer gewenste associatie van de Beneluxlanden in de toe
komstige politiek van de mogendheden betreffende Duitsland.47 Hierin 
werd gewezen op de verklaringen van de Grote Vier in 1945, die inschake
ling van andere landen in het kader van de V.N. en bij de voorbereiding 
van een vredesregeling met Duitsland mogelijk maakten. Douglas voelde, 
onder invloed van generaal Clay, die evenals zijn collega's Robertson en 
Koenig aan de conferentie deelnam, niets voor een verplichting tot consul
tatie voorafgaand aan bepaalde noodzakelijk geachte maatregelen. Ook de 
Engelsen waren terughoudend, omdat de dominions hadden laten weten 
toch al gebelgd te zijn over de inspraak van de Beneluxlanden en hadden 
geëist op gelijke voet te mogen deelnemen aan de besprekingen over de toe
komst van Duitsland. Daar kwam bij dat de drie westerse mogendheden nog 
altijd rekening hielden met de mogelijkheid van herstel van het viermo- 
gendhedenoverleg over Duitsland, waarin een formele toekenning van be
paalde rechten aan de Beneluxlanden niet paste. De Nederlandse vasthou
dendheid in deze zaak, pas na enige aarzeling ook door de Belgen voluit ge
steund, heeft toch resultaten opgeleverd. Het officiële antwoord van de drie 
grote mogendheden op 6 maart 1948 kwam er op neer dat het belang van de 
Beneluxlanden bij beslissingen in Duitsland werd onderkend, maar dat men 
niet verder wilde gaan dan de drie bevelhebbers te vragen afspraken te ma
ken voor nauwere samenwerking met de Benelux vertegenwoordigingen in 
Duitsland. De bevelhebbers hebben in hun overleg in Berlijn deze consulta
tie met de Beneluxlanden als eerste agendapunt afgewikkeld. Afgesproken 
werd dat via de consulaten in Frankfurt (Bizöne) en in Baden-Baden (Franse 
zöne) en door middel van regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers 
van de Beneluxlanden met de politieke adviseurs van de bevelhebbers de 
Beneluxlanden op de hoogte zouden worden gesteld van voor deze landen 
belangrijke stappen in Duitsland, om commentaar zou worden gevraagd en 
de toegang tot bepaalde instanties zou worden vergemakkelijkt. De Militaire 
Missies van de drie kleine landen, die aan dit overleg - tesamen met verte
genwoordigingen van Australië, Canada en Zuid-Afrika - deelnamen, gin
gen met deze regeling, die verplichte consultatie uitsloot, akkoord. Vermoe
delijk om moeilijkheden met andere landen, die eveneens geassocieerd 
wensten te worden in het beleid inzake Duitsland - zoals Italië -, te voorko-
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men, is van specificatie van de betrokkenheid van de Beneluxlanden in het 
beleid in Duitsland in het eindcommuniqué van 7 juni 1948 afgezien.48

Bij het begin van de eerste sessie was het tweede agendapunt, de inscha
keling van de westelijke zones in het Marshallhulp-overleg, afgehandeld. 
Amerika wenste dat de drie zönes aan de besprekingen in Parijs over het 
hulpplan in maart 1948 konden deelnemen, waarmee de andere mogend
heden instemden. Omdat het hier een competentie betrof van de drie mo
gendheden, werd de Beneluxdelegatie slechts op de hoogte gesteld van het 
besluit dat voor de drie kleine landen zeer welkom was. Verwacht mocht 
immers worden dat hiermee een eerste stap werd gezet naar vergroting van 
de Duitse productie en koopkracht en daarmee naar betere handelsbetrek
kingen tussen de buurlanden en Duitsland. De op 15 maart 1948 door Bevin 
geopende Marshallhulp-conferentie keurde met algemene stemmen de 
toelating van de westerse zönes goed. In dit verband moet ook de Ameri
kaanse druk om tot economische coördinatie tussen de drie zönes te komen 
worden genoemd. Frankrijk kreeg in Londen van Douglas te horen dat deze 
coördinatie van de Franse zöne met de Bizöne gewenst werd, omdat er an
ders geen Amerikaanse hulp in het kader van de Marshall-gelden aan de 
Franse zöne zou worden gegeven. Frankrijk zwichtte hiervoor. Afgesproken 
werd dat de buitenhandel van de Franse zöne vanaf 1 augustus 1948 met die 
van de Bizöne zou worden samengevoegd. Deze datum werd in het slot
communiqué van de Londense conferentie niet genoemd. Een poging van 
Nederlandse zijde om door middel van een nota van de hand van de Ne
derlandse adviseur ter conferentie en regeringscommissaris voor Marshall- 
hulp-aangelegenheden Hirschfeld het thema van de Duitse economie bin
nen Europa aan te snijden liep spaak. Dit agendapunt is even ter sprake ge
komen in de tweede sessie. Overeengekomen werd dat dit een zaak voor de 
organisatie van de Marshallhulp (de O.E.E.S.) was.49

Ook het vraagstuk van de demontage van (oud-oorlogs-) industrieën ten 
behoeve van de herstelbetalingen aan de geallieerden kwam aan de orde, zij 
het terloops en buiten de protesterende Beneluxdelegatie om. In het kader 
van de Marshallhulp en de problemen met de Sovjet-Unie leek deze de
montage minder goed te passen. Toch negeerde het State Dpartment de druk 
van het Congres om demontage van voor de Europese economie belangrij
ke industrieën uit te sluiten en ook Engeland voelde er weinig voor de Sov
jets het argument van schending van "Potsdam" op dit punt in handen te 
spelen. Men besloot derhalve aan de demontage vast te houden, al zou een 
deel ervan hangende de tegenprestaties uit de Sovjet-zöne worden achterge- 
houden. Voor de Beneluxlanden, die nog herstelbetalingsgoederen uit de 
westerse zönes te verwachten hadden, was dit een niet onbelangrijke mee
valler.50

De conferentie heeft het meest de aandacht getrokken door de overeen
stemming over de instelling van een controleorgaan voor het Roergebied. 
Ter voldoening zowel aan de veiligheidseisen van de buurlanden als aan de 
wens van de bezettingsautoriteiten in de Bizöne en van de Beneluxlanden 
naar vergroting van het Duitse productievermogen, moest een vorm van
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controle worden gevonden op de belangrijkste smidse en cokes- en kolen- 
producent van Duitsland, het Roergebied. Het Franse plan om het Roerge
bied van Duitsland los te koppelen en onder geallieerd viermogendheden- 
bestuur te plaatsen zou Sovjet-invloed hebben betekend in dit kerngebied 
van Duitsland, waarvoor de Amerikanen niet nalieten te waarschuwen. 
Frankrijk bleek bereid met geallieerde westerse controle op de productie in 
het Roergebied genoegen te nemen, mits de Beneluxlanden daaraan zouden 
deelnemen. Hoever de zeggenschap van dit orgaan zich zou uitstrekken was 
een omstreden punt. De Amerikanen wilden voorkomen dat de oprichting 
van dit controleorgaan door de Duitsers als een strafmaatregel zou kunnen 
worden gezien. Ook voelden de Amerikanen er weinig voor om, zoals de 
Beneluxdelegatie suggereerde, door middel van dit orgaan een bepaalde eco
nomische politiek aan Duitsland op te leggen. Dit zou immers de compe
tentie van de militaire bevelhebbers raken. Tenslotte wensten de Amerika
nen dat het controleorgaan geen besluiten kon nemen, die strijdig zouden 
zijn met hetgeen door de Marshallhulp-instanties in Duitsland - de Ameri
kaanse administrateur met zijn staf - zou worden voorgeschreven. Eigenlijk 
wilden de Amerikanen van dit hele controleorgaan slechts een faqade over
laten en dit orgaan pas in werking stellen na de installatie van een West- 
Duitse regering, omdat de Amerikanen steeds meer de publieke opinie in 
Duitsland wilden ontzien. De Fransen gingen hier dwars tegen in, vooral 
met het oog op het thuisfront. Aangezien Frankrijk liet weten bij een even
tueel militair conflict tussen Amerika en de Sovjet-Unie geen partij te kun
nen en te willen zijn, moest Amerika trachten Frankrijk niet verder van 
zich te vervreemden en in het westers kamp te houden, met name ook 
vanwege de te verwachten moeilijkheden in Berlijn. Zowel inzake de opzet 
en het tijdstip van invoering van het Roer-controleorgaan als inzake de sa
menstelling van de grondwetgevende vergadering in Duitsland heeft Ame
rika concessies gedaan aan Frankrijk. Het besluit om het controleorgaan 
vóór de oprichting van een West-Duitse staat in het leven te roepen en uit 
te rusten met bevoegdheden ter controle van de verdeling van grondstoffen 
en goederen had vanzelfsprekend de volle instemming van de Beneluxlan
den. De kleine drie zouden in het controleorgaan gezamenlijk evenveel 
stemrecht hebben als één grote mogendheid. Besloten werd op Amerikaans 
verzoek dat West-Duitsland in de toekomst, naast de Grote Drie en de Bene
lux, zitting zou krijgen in het controleorgaan. De Benelux zou ook worden 
betrokken bij de voorbereiding van de gedetailleerde overeenkomst en de 
vaststelling van de internationale competentie van het Roer-controleorgaan 
en zou tevens worden geraadpleegd over het tijdstip, waarop het orgaan zou 
gaan functioneren. Doordat de Benelux deel zou uitmaken van dit orgaan, 
zou de drie landen ook toezicht verkrijgen op het nakomen van de ont- 
wapeningsverplichtingen van de Duitsers, waarvoor dit controle-orgaan 
óók was bedoeld. Het orgaan zou tevens gelegenheid kunnen bieden op te 
komen voor de buitenlandse belangen in het Roergebied, zo hoopte de 
Beneluxdelegatie. De Nederlandse afgevaardigden in Londen beschouwden 
dan ook de Roerregeling als pure winst. Het slotcommuniqué van de confe-
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rentie heeft de Roer-afspraken volledig bekend gemaakt, uiteraard om de 
Fransen tegemoet te komen. Nog tijdens de eerste sessie van de Londense 
conferentie is van Amerikaanse zijde gesuggereerd om de controle op de 
kolen- en staalsector van Duitsland te doen uitbreiden tot een samenwer
kingsverband in deze sectoren in andere Europese landen om de controle 
voor Duitsland meer verteerbaar te maken en de Europese landen dichter 
bij elkaar te brengen. De ontvangst van dit voorstel was uiterst koel. Pas on
der druk van de herrijzenis van (West-) Duitsland zijn de ontwikkelingen 
in Europa inderdaad in deze door de V.S. gewenste richting gegaan (E.G.K.S., 
1952)51

Nu het Franse plan om tot internationale beheer van het Roergebied van 
de baan was en was vervangen door internationale controle op bepaalde in
dustrieën, hadden ook andere plannen met betrekking tot eigendom en zeg
gingsmacht over de industrieën in het Roergebied en elders geen schijn van 
kans meer. De Engelsen wensten nationalisatie, maar waren al voor deze 
conferentie met de Amerikanen overeengekomen dat het eigendomsvraag- 
stuk een zaak voor de toekomstige Duitse regering was en dat intussen 
Duitse beheerders onder geallieerde controle de industrieën draaiende 
moesten houden. Dat betekende dat de Nederlandse voorstellen over socia
lisatie van grote bedrijven (memorandum van 14 januari 1947) rijp voor het 
archief waren. Ter conferentie werd slechts vastgelegd dat de grote bedrijven 
aan banden zouden worden gelegd. Het Franse voorstel om dit besluit in het 
slotcommuniqué op te nemen om de publieke opinie in het eigen land 
gunstig te stemmen werd onder Engelse druk van tafel genomen. De Britten 
zouden zich, indien dit voorstel zou zijn aangenomen, verplicht hebben 
gevoeld hun nationalisatieeisen van stal te halen, eveneens terwille van het 
politieke thuisfront Omdat de zes landen over het eigendomsvraagstuk 
vreesden geen eensgezindheid te bereiken, liet men dit onderwerp verder 
rusten. Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen voor de Amerikanen en 
in hun kielzog de Britten om door een fait-accompli-politiek de volledige 
teruggave van de Duitse kolen- en staalbedrijven aan hun Duitse eigenaren, 
voor zover gezuiverd, voor te bereiden. Wél werden de kartels ontmanteld 
en de opgelegde straffen ten uitvoer gelegd. Met de buitenlandse belangen 
werd zoveel mogelijk rekening gehouden. Op 10 november 1948 kondigden 
de militaire bevelhebbers uit de Bizöne de totale overdracht aan, waartegen 
Frankrijk tevergeefs heeft geprotesteerd.52

De Londense conferentie kwam wel tot besluiten omtrent de niet-discri- 
minatie van geallieerde (buitenlandse) belangen in Duitsland, een thema 
dat vooral door Frankrijk en de Benelux naar voren was gebracht. Voor Ne
derland ging het hier om een belang van ongeveer 1 miljard gulden (1948) 
in de westerse zönes. Tot dan toe hadden de buitenlandse eigenaren vrijwel 
niet kunnen beschikken over hun eigendom in Duitsland (beleggingen, 
saldi), noch hun bevoegdheden op basis van (mede-) eigendom in bedrijven 
kunnen uitoefenen. Protestnota's, zoals ook Nederland die had ingediend, 
hadden niets uitgehaald. Ter conferentie besloot men een intergouverne
mentele werkgroep ter bestudering van dit vraagstuk in te stellen, welke in-
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derdaad in het najaar van 1948 bijeen is gekomen. Toegezegd werd verder 
dat de Beneluxlanden door de militaire gouverneurs vooraf in kennis zou
den worden gesteld van maatregelen, die de eigendomsbelangen van de Be
neluxlanden zouden raken, opdat de Beneluxlanden hun visie zouden 
kunnen geven. Ook zouden de gouverneurs met de Beneluxlanden die 
maatregelen bespreken, die nodig waren om het beheer van de eigendom
men weer in eigen hand te nemen. In het slotcommuniqué van "Londen” is 
het beginsel van non-discriminatie van buitenlands bezit in Duitsland en de 
intergouvernementele werkgroep vastgelegd. De toezeggingen aan de Bene
luxlanden waren niet op schrift gesteld en waren als een "herenakkoord" te 
beschouwen.53

Naast de besluiten over de Roercontrole, waren vooral die over de opzet 
van de politieke organisatie van de Duitsers van belang. Door de Benelux
delegatie is ter conferentie het confederatiemodel naar voren gebracht; de 
Amerikanen wensten een federatieve staatsvorm naar Amerikaans model 
en de Engelsen een iets meer gecentraliseerde staatsvorm. De Fransen wil
den een zo zwak mogelijke Duitse staat, waarin de deelstaten eigen diplo
matieke betrekkingen zouden kunnen onderhouden. De Fransen maakten 
hun instemming met de Amerikaans-Britse visie afhankelijk van de con
crete resultaten in het veiligheids- en Roercontroleprobleem, waarin ze ge
steund werden door de Beneluxdelegatie. Na afloop van de eerste sessie 
werd bekend gemaakt dat de zes het er over eens waren dat een federale re
geringsvorm, die de rechten van de respectieve staten voldoende bescherm
de, maar tegelijkertijd voorzag in een behoorlijk centraal gezag, de beste 
basis was voor het uiteindelijke herstel van de Duitse eenheid. In de tweede 
sessie moest het federatiemodel praktisch worden uitgewerkt en de compe
tenties van de centrale regering worden vastgelegd. Na bepaald te hebben dat 
er een twee-kamersysteem zou komen, naar Amerikaans model, bleef als 
belangrijkste strijdpunt over de samenstelling van de grondwetgevende 
vergadering. De Fransen wilden die samenstellen uit door de regering van 
de deelstaten aangewezen leden en de Amerikanen en de Britten uit perso
nen, die door verkiezingen in de deelstaten door de bevolking daarvoor 
zouden worden aangewezen. Het compromis, dat bereikt kon worden door 
Frankrijk op andere punten belangrijk tegemoet te komen en massief te 
dreigen zonder Frankrijk door te gaan, luidde dat de gedelegeerden voor de 
constituante zouden worden gekozen volgens een door de wetgevende li
chamen van de deelstaten vast te stellen procedure. De delegaties in "Lon
den" waren ook over het tempo, waarin de toekomstige staatsvorm van 
West-Duitsland zou worden ingevoerd, en over het voorlopig karakter van 
deze staat verdeeld. De Amerikanen en de Britten wensten de Duitsers zo 
snel mogelijk bij de vorming van een Duitse staat te betrekken en daardoor 
mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen toekomst. De Fransen 
alsook de Beneluxafgevaardigden stelden zich meer terughoudend op. 
Vooral de Fransen drongen aan op voorzichtigheid, omdat zij bevreesd wa
ren dat het enige resultaat van een installatie van een West-Duitse regering 
de oprichting van een Oost-Duitse staat zou kunnen zijn, waardoor de
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spanningen tussen Oost en West zouden kunnen worden vergroot. Enge
land meende dat het slechts ging om een voorlopige regering van Duitsland, 
maar Douglas verwachtte niet dat in de komende generatie voor het Duitse 
probleem een oplossing kon worden gevonden, die enigszins voldeed aan 
de westerse desiderata. Erg voorlopig zou die regering voor de westerse zo
nes derhalve niet zijn. In het slotcommuniqué bleef de Duitse eenheid na
tuurlijk nadrukkelijk als doel van de rorganisatie vermeld. Verklaard werd 
dat het noodzakelijk was dat het Duitse volk op basis van een vrije en de
mocratische regeringsvorm uiteindelijk de eenheid, op dat moment ver
stoord, moest herkrijgen. Derhalve diende het Duitse volk in de verschil
lende staten politieke organisaties en instellingen in het leven te roepen, 
waardoor het in staat zou zijn binnen de grenzen van afspraken over bezet
ting en controle volledige bestuursverantwoordelijkheid te verwerven. De 
militaire gouverneurs zouden de minister-presidenten van de deelstaten in 
de westerse zönes (vóór 15 juni 1948, hetgeen in het slotcommuniqué niet 
werd vermeld) bijeenroepen om hen verlof te geven tot het installeren van 
een grondwetgevende vergadering. Ter conferentie was men het eens ge
worden, na Franse concessie, om deze vergadering te laten starten op 1 sep
tember 1948, welke datum niet openbaar is gemaakt. Tegenover de Franse 
instemming met deze datum stond de Amerikaans-Britse toezegging ter 
conferentie om een West-Duitse regering niet eerder dan in de loop van
1949 te inaugureren. Evenmin werd de afspraak bekend gemaakt dat de be
volking zich bij enkelvoudige meerderheid zou kunnen uitspreken over de 
constitutie, de deelstaten daarentegen met gekwalificeerde meerderheid 
(twee-derde). Deze afspraak was zo opgesteld met het oog op de effecten van 
de mogelijke aansluiting van de deelstaten uit de Sovjet-zöne op de stem
verhoudingen. Wél werd in het slotcommuniqué de federale regerings
vorm, die de rechten van de deelstaten zou beschermen, zou voorzien in 
een behoorlijk centraal gezag en individuele rechten en vrijheden diende te 
garanderen, als raamwerk aangegeven. Indien de Duitse grondwet aan deze 
richtlijnen zou voldoen kregen de militaire gouverneurs volmacht deze 
grondwet voor te leggen aan de bevolking in de deelstaten ter ratificatie.54

De Beneluxdelegatie heeft zich met Frankrijk sterk gemaakt voor een af
doende beveiliging tegen hernieuwde Duitse agressie. Voor een deel kwam 
de Roercontrole hieraan tegemoet, maar deze twee delegaties wilden meer. 
De Beneluxdelegatie stelde voor om in het toekomstige Duitse staatsbestel 
een garantie tegen remilitarisatie in te bouwen. De Amerikanen vonden dit 
geen realistisch voorstel, omdat een dergelijke garantie voorlopig niet voor 
het Oost-Duitse gebied was te verkrijgen. Douglas en zijn staf vonden trou
wens dat het veiligheidsprobleem in Europa totaal van karakter was veran
derd door de aan de Sovjets toegeschreven agressieve politiek. Het probleem 
voor de Amerikaanse diplomatie was dat geen garanties konden worden ge
geven, noch tegenover de deelnemers aan het Londense overleg, noch 
tegenover dezelfde landen in het kader van de onderhandelingen over een - 
eventueel Atlantische - westerse unie, zonder toestemming van het Con
gres. Douglas kon daarom op 1 maart 1948 niet verder gaan dan toe te zeggen
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dat de Amerikaanse troepen, ook na opheffing van het militaire bestuur in 
Duitsland, voor een lange tijd in Duitsland zouden blijven, bijvoorbeeld 
zolang er sprake was van een communistische dreiging. Dit Amerikaanse 
voorstel had de instemming van alle delegaties. De Amerikaanse delegatie 
heeft in dit verband later de ontwikkelingen in Amerika genoemd, die we
zen op het aangaan van militaire verplichtingen jegens West-Europa. Presi
dent Truman had op de dag van de ondertekening van het Verdrag van 
Brussel op 17 maart 1948 zijn steun aan de vrije landen toegezegd en beves
tigd dat Amerika de troepen in Duitsland voor onbepaalde tijd zou handha
ven. Op 19 mei 1948 had de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkin
gen uit het Amerikaanse Congres een motie van senator Vandenberg aan
genomen, waarin de Amerikaanse deelneming aan regionale en andere de- 
fensieakkoorden in het kader van het Handvest van de Verenigde Naties 
terwille van de veiligheid van de vrije wereld werd aanbevolen. Op 11 juni 
1948 zou deze motie door de senaat worden aanvaard, waarmee de formele 
barrières voor de V.S. om met West-Europa een militair bondgenootschap te 
sluiten waren opgeruimd. Het waren deze twee stappen in Amerika die 
voor de Fransen en de Beneluxlanden het veiligheidsprobleem niet alleen 
inzake Duitsland, maar ook voor West-Europa als geheel, in een ander licht 
hebben geplaatst. De vrees voor scherpe reacties van de kant van de Sovjet- 
Unie op de plannen voor de westerse zönes was hierdoor enigszins getem
perd, waardoor men durfde door te zetten. In het slotcommuniqué werd 
aangekondigd dat de drie westerse mogendheden hun strijdkrachten in 
Duitsland zouden handhaven tot de vrede in Europa zou zijn verzekerd en 
slechts zouden terugtrekken na onderling overleg. Onderling overleg zou 
altijd worden gevoerd, indien een van de drie mogendheden van mening 
zou zijn, dat er gevaar bestond voor herstel van de Duitse militaire macht of 
voor het voeren van een agressieve politiek door dit land. De afspraken tus
sen de vier mogendheden over de Duitse ontwapening en industriële en 
wetenschappelijke beperkingen werden bevestigd. Gedurende de bezettings
periode zou door middel van een in de westerse zönes op te richten Militai
re Veiligheidscommissie controle worden uitgeoefend om deze afspraken te 
doen nakomen en aanbevelingen op te stellen voor de militaire gouver
neurs. Voor de periode na de bezetting door de vier mogendheden werd be
slist dat Duitsland geen agressieve macht mocht worden en dat daarom aan 
de terugtrekking van de bezettingstroepen een akkoord tussen de betrokken 
regeringen vooraf moest gaan over maatregelen ter controle op demilitari- 
satie, ontwapening, industrieën en over voortgaande bezetting van enkele 
strategische plaatsen. Was het veiligheidsprobleem in het slotcommuniqué 
geheel in het teken van het Duitse gevaar geformuleerd, in het "top secret" 
geclassificeerde door de delegatieleiders getekende rapport van de conferen
tie in Londen was hieraan toegevoegd de verwijzing door de Amerikaanse 
delegatie naar de verklaring van Truman en de motie van senator 
Vandenberg, waardoor West-Europa tegen alle gevaren leek te kunnen 
worden afgeschermd dank zij Amerikaanse steun.55
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Voor de Beneluxdelegatie, Nederland in het bijzonder, hing instemming 
met de afzonderlijke Londense conferentie onder meer ook af van de vraag 
in hoeverre rekening zou worden gehouden met de territoriale en econo
mische wensen.56 Nederland had, naar in de vorige subparagraaf is uiteen
gezet, nogal vergaande claims op territoriaal en economisch gebied inge
diend, evenals Luxemburg. België daarentegen verlangde slechts enkele 
kleine grenscorrecties en heeft ruchtbaarheid gegeven aan zijn afkeuring 
van de plannen van de Beneluxpartners. Al vóór de Zeslandenconferentie 
kon betwijfeld worden of de claims van Nederland en Luxemburg veel kans 
maakten. De redevoering van Byrnes in Stuttgart liet weinig ruimte hier
over optimistisch te zijn. Zoals hiervoor is vermeld heeft het State Depart
ment al in de loop van 1947, mede naar aanleiding van de Belgische bezwa
ren, beslist dat conform de uitgestippelde politiek van Byrnes alleen kleine 
correcties in afwachting van een vredesverdrag mogelijk waren. Ook de En
gelsen, die welwillend in 1947 de Nederlandse plannen in studie hadden 
genomen - het ging zoals bekend om hun zöne -, hadden al laten weten 
grenscorrecties die niet door de locale bevolking zouden worden gesteund af 
te wijzen.57 De Fransen waren de enigen die aanvankelijk de claims van de 
kleine buurlanden hebben gesteund, maar de vraag was of de Fransen, die 
sterk afhankelijk waren geworden van de Amerikaanse hulp, de Benelux- 
claims zouden blijven steunen, wanneer het te voorspellen geschil over de 
politieke en economische opbouw van Duitsland tussen de Beneluxdelega
tie en die van Frankrijk ter conferentie zich zou openbaren. Zowel voor de 
drie grote landen als voor de drie kleine landen hadden andere zaken met 
betrekking tot Duitsland prioriteit, want op de eerste sessie van de Londense 
conferentie zijn de claims niet ter sprake gekomen. Michiels van 
Verduynen heeft de Nederlandse regering hierover tussentijds ingelicht en 
als zijn mening gegeven dat de territoriale claims nauwelijks en de econo
mische claims in het geheel geen kans maakten. Zijn gedachte om de claims 
bij voorbaat in te ruilen voor bepaalde leveranties tegen kostprijs door 
Duitsland werd door het kabinet niet overgenomen. Op 5 april 1948 besloot 
men in Den Haag aan alle claims voluit vast te houden en bij afwijzing pas 
om compensatie te vragen. Een eventuele onderzoekscommissie van de 
mogendheden om de diverse claims te onderzoeken kon op instemming 
van de Nederlandse regering rekenen. Dit laatste punt verenigde de drie de
legaties binnen de Beneiuxafvaardiging in Londen, want op 12 mei 1948, tij
dens de tweede sessie, vroeg deze afvaardiging bij brief om een dergelijke 
commissie. De Beneluxlanden hadden haast, omdat zelfs de geringste claims 
onvervulbaar werden geacht als er een Duitse regering zou zijn geïnstal
leerd. Zoals te verwachten was maakten de claims, zoals die van Nederland 
en Luxemburg, op deze tweede sessie geen schijn van kans. De Amerikanen 
lieten zonder meer al weten dat economische claims, die uitgingen van het 
idee van compensatie voor geleden schade, niet aan de orde waren en de 
rest meer een zaak was voor de toekomstige vredesconferentie over Duits
land.58 De Britten vonden het overgrote deel van de claims van de twee Be
neluxlanden niet in overeenstemming met het Europese Herstelplan
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(Marshall-hulp). De Franse steun was te zwak, geprikkeld als de Fransen 
waren over de Beneiuxhouding in andere kwesties. Men eindigde ter confe
rentie op de afspraak dat een commissie zou worden ingesteld om enkele 
kleine voorlopige grenscorrecties, bijvoorbeeld om locale verbindingen te 
verbeteren, te overwegen. Deze correcties zouden wel vrijwel onmiddellijk 
ten uitvoer kunnen worden gelegd. Dit was wel een zeer mager resultaat en 
Michiels van Verduynen heeft geweigerd dit voorstel aan de Nederlandse 
regering aan te bevelen. Hij wilde het slechts in Den Haag voorleggen en 
heeft in het kabinetsberaad van 24 mei 1948 in Den Haag dit voorstel dan 
ook beneden de maat genoemd. Voor de Nederlandse regering was de evo
lutie in de internationale politiek echter zo snel gegaan, dat de eensgezind
heid van het Westen in Londen zwaarder telde dan het succes van de eigen 
claims. 59

Reeds tussen de twee sessies in, toen de balans kon worden opgemaakt 
aan de hand van de eerste ontwerpen van de Londense conferentie voor de 
reorganisatie in Duitsland, had de regering al een instructie vastgesteld, 
waarbij het Roer-controle-orgaan werd aanvaard, mits een bevredigende 
oplossing kon worden gevonden voor de Nederlandse belangen in Duits
land; geen bezwaar werd aangetekend tegen een voorlopig federale regering 
in West-Duitsland, zij het dat de internationale consequenties terdege 
moesten worden beseft; het standpunt over de claims werd bepaald, zoals 
hiervoor genoemd. Hoewel Michiels van Verduynen de regering er bij het 
einde van de tweede sessie op heeft moeten wijzen dat Amerika nogal had 
afgedongen op de afspraken van de eerste sessie teneinde de Duitse bevol
king zoveel mogelijk te ontzien, kon niet worden ontkend dat de Benelux
landen het een en ander hadden weten te bereiken ter conferentie. Aan de 
algemene wensen die de drie landen gezamenlijk eind 1947 hadden inge
diend was voldaan. Nederland en Luxemburg hadden echter inzake de 
claims vrijwel niets bereikt. Daar stond het uitzicht op herstel van het han
delsverkeer tussen de kleine buurlanden en de Duitsers zelf tegenover. De 
Nederlandse ministerraad besloot dan ook akkoord te gaan met de resulta
ten van het Londense overleg op 24 mei 1948. Men was het in het kabinet 
eens met de Amerikaanse visie op de noodzaak het communisme een halt 
toe te roepen. Van Maarseveen betoogde, onder instemming, dat een consti
tuante in West-Duitsland zo snel mogelijk bijeen moest worden geroepen. 
Regeringsloosheid, dat wilde zeggen een militair bestuur zonder betrokken
heid van de Duitsers zelf, kon alleen maar een voedingsbodem zijn voor 
het communisme. Beel vatte samen dat er twee kwaden waren: die rege
ringsloosheid en het installeren van een West-Duitse regering, waardoor 
Nederland zijn claims wel kon vergeten. Er waren volgens hem echter of
fers nodig voor de veiligheid van West-Europa, waarvoor de V.S. zich 
zware inspanningen wilden getroosten. Nederland moest zich derhalve dis
tantiëren van Frankrijk, dat aan het slot van de conferentie dwars lag, en het 
pakket voorstellen aanvaarden, zoals ook België en Luxemburg bereid wa
ren te tekenen. Op het laatste moment is Frankrijk toch nog omgegaan en 
kon het slotcommuniqué worden uitgegeven.60
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g, De gevolgen en de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Zes 
De Zeslandenconferentie heeft de Oost-West-betrekkingen op een diepte

punt gebracht. In een protestnota liet de Sovjet-Unie al op 6 maart 1948 we
ten de resultaten van het Londens overleg niet te zullen erkennen. De Sov- 
jet-bevelhebber in Duitsland, maarschalk Sokolovsky, wenste op de bijeen
komst van de Controleraad op 20 maart 1948 op de hoogte te worden gesteld 
van de inhoud van de besprekingen in Londen, maar hij kreeg niet meer 
dan het gepubliceerde communiqué van de eerste sessie. Hij verliet daarop 
boos de Controleraad, die vervolgens niet meer bij elkaar is gekomen.61 Men 
had de Sovjet-acties voorzien. Om bijvoorbeeld de met de Sovjets gelieerde 
Italiaanse communisten zo min mogelijk aanleiding tot agitatie te geven 
was de heropening van het overleg al verschoven tot na de algemene ver
kiezingen in Italië (18 april). Ongerustheid over de Sovjet-acties heeft zeker 
de Beneluxdelegatie en die van Frankrijk op de tweede sessie beheerst. De 
eerstgenoemde delegatie diende een note verbale in, waarin op de mogelijke 
gevolgen van een Oost-West-confrontatie over Duitsland werd ingegaan. In 
geval van oorlog tussen de Sovjet-Unie en de drie westerse mogendheden 
immers zou het inmiddels gesloten Verdrag van Brussel gevolgen kunnen 
hebben voor de positie van de Lage Landen. De Benelux wilde daarom goed 
op de hoogte worden gebracht van de inschatting van de drie westerse mo
gendheden, Amerika voorop, van de gevolgen van de Londense conferen
tie. Met name was men gein teresseerd of de geallieerden in Berlijn zouden 
blijven, wanneer de Sovjets gebruik zouden gaan maken van de lacune in 
de overeenkomsten over de toegangswegen over land naar de westerse sec
toren in Berlijn. Op de achtergrond speelde dat de Beneluxlanden bezorgd 
waren over de militair zwakke positie van Frankrijk. Frankrijk zelf was zich 
daarvan bewust en heeft de nodige voorstellen gedaan om de aanbevelingen 
een minder provocerende toon te geven bijvoorbeeld door de installatie van 
een West-Duitse regering meer naar de toekomst te verschuiven. Tevergeefs 
heeft Massigli aan het slot van de conferentie voorgesteld om in een aparte 
nota aan de Sovjet-Unie het voorlopig karakter van de aanbevelingen te 
onderstrepen en de Russen uit te nodigen deel te nemen aan de besluiten. 
De grote mogendheden hebben de drie kleine landen verzekerd in Berlijn te 
zullen blijven. Amerika met name toonde zich vastberaden. Omdat aan een 
Amerikaanse eindoverwinning bij een mogelijk conflict niet werd getwij
feld in Londen en de Sovjet-dreigementen ook als politieke manoeuvres 
werden gezien, durfde men het risico van de koers van de Londense confe
rentie verder aan.62 Daarmee was de teerling geworpen.

Het sobere slotcommuniqué van de conferentie van 7 juni 1948 kregen de 
Sovjet-ambassadeur in Londen en de Sovjet-bevelhebber in Duitsland 
twaalf uur voordat het wereldkundig werd gemaakt. Op 16 juni 1948 verliet 
de Sovjet-delegatie het bestuurscollege van de Grote Vier voor Berlijn. De 
geldsanering, welke eerst in de drie westelijke zönes en vervolgens in de 
drie westelijke sectoren in Berlijn op 20 en 23 juni 1948 na vooraankondi- 
ging bij de Sovjets werd ingevoerd, was voor de Sovjets de directe aanlei-
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ding West-Berlijn op 24 juni 1948 definitief, na maandenlange prikacties, af 
te grendelen. Het Westen heeft daarop met een tijdig voorbereide luchtbrug 
het westelijk deel van de stad moeten verzorgen. De Amerikanen verzon
den dan wel enkele squadrons B-29-bommenwerpers naar Europa, maar dat 
heeft op de Sovjets weinig indruk gemaakt - zorgvuldige bestudering van 
deze vliegtuigen moet hebben duidelijk gemaakt dat deze toestellen niet 
zouden worden ingezet voor het gebruik van kernwapens -, want deze Ber- 
lijn-blokkade zou tot begin mei 1949 duren. Het was niet het enige dat de 
Sovjet-Unie tegen de Londense plannen in stelling bracht. Op 23 en 24 juni 
1948 werd een officiële tegenconferentie van de Oostblok-staten gehouden 
op initiatief van de Poolse en Russische regering om over de Londense aan
bevelingen te discussiëren. Uiteraard werd daar "Londen" gezien als een po
ging van het Westen de vier-mogendhedenstatus van Duitsland op te hef
fen en werden voorstellen gedaan alsnog te komen tot herstel van deze sta
tus en tot uitvoering van de besluiten van "Potsdam". De controverse tus
sen twee rond de Duitse kwestie verenigde blokken begon nu eerst goed, wat 
voor de V.S. even aanleiding is geweest te aarzelen of de plannen van Lon
den moesten worden doorgezet. Zelfs is even door de plannenmakers van 
het State Department onder Kennan gewerkt aan een scenario om de voor
lopige deling van Duitsland, zoals die door "Londen" was uitgewerkt, terug 
te draaien en met de Sovjets overeenstemming te bereiken over de weder
zijdse terugtrekking van alle troepen uit Duitsland teneinde het Berlijn- 
conflict uit de weg te ruimen. Duitsland werd geen oorlog waard gevonden. 
Aldus kon ook aan de bezwaren van de West-Duitsers zelf tegen de conclu
sies van "Londen" - zie hieronder - tegemoet worden gekomen, terwijl de 
Franse angst voor een gewapend conflict kon worden ingetoomd. Uiteinde
lijk heeft het onverwachte succes van de luchtbrug op West-Berlijn dit plan 
van tafel gebracht.63

Tegen deze achtergrond van de toegenomen Oost-West spanningen 
overhandigden de drie westerse militaire gouverneurs op 1 juli 1948 in drie 
nota's - over de opzet van de grondwet, van de deelstaten en van een bezet- 
tingsstatuut - de conclusies van het westers beraad over de toekomst van 
Duitsland aan de deelstatenchefs van de drie zones in Frankfurt. De menin
gen van de politici in deze zönes over de westerse plannen waren zeer ver
deeld. De voorzitter van de CDU in de Engelse zöne, de latere eerste bonds
kanselier Konrad Adenauer, noemde in een brief aan Alfred Mozer, inter
nationaal secretaris van de PvdA, de voorstellen catastrofaal: "Der Versailler 
Vertrag (1919) ist dagegen ein Rosenstrausz". De Duitse eenheid en vrijheid 
leken verloren. Onder uitdrukkelijke verwijzing naar het provisorisch ka
rakter van de West-Duitse staat lieten de minister-presidenten op 26 juli
1948 toch weten de "Frankfurter Dokumente" te accepteren. Op 1 september
1948 is de Parlementaire Raad (de grondwetgevende vergadering) van de 
westerse zönes met haar werk begonnen. Na de nodige bemoeienis van de 
westerse mogendheden met de opzet van de toekomstige grondwet en 
overeenkomsten van deze drie landen over de fusie van de zönes en een 
bezettingsstatuut (Washington 8 april 1949), kon op 23 mei 1949 de grondwet
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van de Bondsrepubliek Duitsland worden afgekondigd. In de oostelijke zöne 
was, toen eenmaal de koers van het Westen in 1947 kon worden onderkend, 
de ontwikkeling naar een zelfstandige staatsvorm, eveneens als proviso- 
rium bedoeld voor geheel Duitsland (via het Volkscongres voor eenheid en 
vrede), gelijkop gegaan. De door de communistische eenheidspartij gedo
mineerde volksraad nam op 19 maart 1949 de grondwet van de Duitse De
mocratische Republiek aan.64

Ook de andere aanbevelingen van "Londen" zijn uitgewerkt. Een inter
gouvernementele werkgroep van de zes landen heeft in de zomer van 1948 
vergaderd over de kleine grenscorrecties. Op 22 maart 1949 werden bij het 
Protocol van Parijs de conclusies van deze werkgroep vastgelegd. Nederland 
kreeg hierdoor 70 km2 (Elten-Tudderen) toegewezen, die van 23 april 1949 
tot 1 augustus 1963 (behouden werden enkele geringe grenscorrecties) onder 
Nederlands bestuur stonden. Van 25 oktober tot 11 november is vervolgens 
ambtelijk vergaderd over een regeling voor de buitenlandse zakelijke be
langen in Duitsland. De zes landen hebben op diplomatiek niveau van 11 
november tot 28 december 1948 in Londen - Nederland was vertegenwoor
digd door de eerste ambassadesecretaris aldaar, mr. J.M.A.H. Luns - verga
derd over de opzet van een Roerstatuut, waarover op 28 april 1949 een 
overeenkomst werd getekend. De Bondsrepubliek nam op 30 november
1949, na de overeenkomst van Petersberg met de westerse mogendheden, 
haar zetel in het Roer-controleorgaan in. Deze Internationale Autoriteit 
heeft gefunctioneerd totdat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
in werking trad (23 juni 1952). Met de E.G.K.S. verdween het karakter van 
bestraffing dat in de Roercontrole zat ingebakken en niet goed paste in de 
groeiende Europese samenwerking. De Militaire Veiligheidscommissie van 
de drie westerse mogendheden is op 17 januari 1949 formeel ingesteld. De 
afspraken met de Beneluxlanden zijn nagekomen.65

h. Verantwoording van het gevoerde beleid: Nederland op het niveau 
van Luxemburg

Wie het bovenstaande tot nu toe heeft gevolgd kan niet anders dan tot de 
conclusie komen dat de Zeslandenconferentie in Londen het draaipunt in 
de Duitsland-politiek van de westerse mogendheden is geweest. Van de his
torische dimensies van deze conferentie waren de meeste deelnemers aan 
het Londense overleg zich ook toen al bewust, waardoor in de meeste deel
nemende landen hetzij via de pers, hetzij via mededelingen aan het parle
ment door de regeringen toelichtingen zijn gegeven op het slotcommuni
qué. Dat communiqué was immers uit allerlei overwegingen - men wilde de 
Duitse publieke opinie ontzien, de Duitse politieke leiders niet bruskeren, de 
Sovjet-Unie en bevriende landen (niet-deelnemers als de Gemenebestlan- 
den) niet meer reden tot disputen geven dan er al was - bewust kort gehou
den, tenzij op punten die voor de Franse publieke opinie van groot belang 
waren.

Om de indruk te vermijden dat de V.S. de Duitse politiek op de Londense 
conferentie hadden bepaald, was het Bevin die het voortouw nam door de
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Londense aanbevelingen officieel in een verklaring in het Lagerhuis van de 
nodige toelichting te voorzien op 9 juni 1948. Nadat zijn State Department 
op 7 juni 1948 al een nadere context op de Londense conferentie had gege
ven, kwam Marshall op diezelfde 9e juni, zij het vele uren later, met de of
ficiële persverklaring, waarin werd uiteengezet waarom de V.S. de conclu
sies van "Londen" aanvaardden. Een gelijkluidende tekst ging ook naar het 
Congres. In de derde westerse grote mogendheid, Frankrijk, had de goed
keuring van de Londense aanbevelingen nogal wat voeten in de aarde. Voor 
dit land betekende het aanvaarden van "Londen" een breuk in het buiten
lands beleid. De aanhangers van De Gaulle en de communisten liepen 
storm tegen de regering. Binnen het kabinet van Schuman (MRP) heerste 
onenigheid over wat men wel zag als capitulatie voor de beide Angelsaksi
sche landen. De president van de republiek, Vincent Auriol (soc.), gaf in het 
beraad met zijn kabinet als zijn mening dat het door "Londen" uitgelokte 
conflict met de Sovjet-Unie, gecentreerd op Berlijn, wel eens verkeerd zou 
kunnen aflopen: "Nous risquons d’avoir un Munich ou une bagarre". Te
vergeefs bepleitte hij dat de westerse mogendheden het provisorisch karak
ter van de aanbevelingen bij aparte nota zouden onderstrepen. De Franse 
regering echter, door de betogen van Bidault er van overtuigd dat de aanbe
velingen van Londen de uiterste grens in de concessiebereidheid van de 
V.S. en Engeland aangaven, besloot op 8 juni 1948 deze aan de Assemblée 
voor te leggen. Op 11 juni 1948, nadat de Vaste Commissie voor Buiten
landse Zaken uit de Assemblée met krappe meerderheid zulks had aanbe
volen, begonnen de debatten over het regeringsbeleid dat tot de aanbevelin
gen van Londen had gevoerd. Bidault kreeg het moeilijk. Zijn rechterhand 
op de Quai d'Orsay, Couve de Murville, had inmiddels stemming gemaakt 
tegen de resultaten van "Londen", waardoor men kon denken dat Massigli 
kennelijk min of meer op eigen houtje had getekend en de Franse regering 
bijgevolg zelf zeer verdeeld was. De sterke oppositie in de Assemblée gokte 
hierop en leek te kunnen slagen. Bidault zag zich verplicht een uiterste po
ging te doen om Engeland en de V.S. alsnog te winnen voor herziening van 
de aanbevelingen, zoals inzake de Roercontrole en het tijdstip van invoe
ring van de politieke opbouw in West-Duitsland. Zijn partners gaven hem 
echter te verstaan dat hiervan geen sprake kon zijn. De Assemblée kreeg 
vervolgens van Bidault te horen dat Frankrijk geen andere keuze had: het 
was dit akkoord of geen akkoord. Op 17 juni 1948 werd met 297 (katholieke 
MRP-ers, socialisten, radicalen, verzetsdemocraten, onafhankelijke republi
keinen) tegen 289 stemmen het regeringsbeleid goedgekeurd, onder voorbe
houden. De Assemblée verzocht de regering er op toe te zien dat bij de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van Londen de internationalisatie 
van de industrieën in het Roergebied zou worden doorgevoerd, het Duitse 
gevaar zou worden geëlimineerd, de veiligheid zou worden verzekerd en de 
samenwerking in Europa alsmede een viermogendhedenoplossing voor 
Duitsland zou worden nagestreefd. Op 20 juni liet de Franse regering de 
partners van "Londen" weten de conferentieaanbevelingen onder deze 
voorwaarden te aanvaarden.66
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Op 14 juni 1948 hebben de vertegenwoordigers van de Beneluxlanden in 
Londen bericht de resultaten van de Zeslandenconferentie officieel te on
derschrijven. Van de drie is alleen in België het beleid in Londen parlemen
tair voorbeeldig verantwoord. Op 22 juni 1948 legde Spaak namelijk in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers een regeringsverklaring af over het 
Duitse vraagstuk en de Londense aanbevelingen. Spaak haalde vooral de 
provisorische aard van deze afspraken, het succes voor de Beneluxlanden 
om voor de eerste keer over Duitsland met de Grote Mogendheden te mo
gen meepraten en de volgens hem uitstekende veiligheidsvoorzieningen 
tegen het Duitse gevaar, die verder zouden gaan dan Frankrijk ooit na 1918 
had weten te bereiken, naar voren. Op territoriaal gebied had België niets 
van zijn - geringe - aanspraken hoeven in te leveren. De communist Terfue 
kon daarna nog een interpellatie houden, die voor Spaak de gelegenheid 
bood enig oratorisch vuurwerk - "Je ne suis pas antisoviétique, je suis anti
communiste" - af te steken. Het applaus uit de banken van de christen-de- 
mocraten, de socialisten en de liberalen wees op steun voor het regeringsbe
leid en instemming met de regeringsverklaring. In Luxemburg kon door de 
regeringswisseling, waarbij op 14 juli 1948 een nieuw kabinet optrad na de 
op 6 juni 1948 gehouden periodieke verkiezingen voor de Kamer van Afge
vaardigden - waarbij tegelijk de herziening van de Grondwet met het oog op 
de toetreding van het Groothertogdom tot het Verdrag van Brussen (opge
ven van de grondwettelijk vastgelegde neutraliteit) aan de orde was -, niet 
onmiddellijk op de conferentie van Londen worden gereageerd. De minister 
van Buitenlandse Zaken, Bech, heeft wel op 30 juli 1948 bij gelegenheid van 
de debatten over de regeringsverklaring beloofd alles met betrekking tot de 
nieuwe verplichtingen van zijn land aan het parlement te zullen voorleg
gen. Een afgevaardigde, de communist Urbany, had daar weinig vertrouwen 
in en heeft Bech gevraagd: "Weni dann? Villeicht na zeng Jaor, wann 
d'Land schons verkaft ass, wann et schon ze spe't ass. Dir musst net soen, 
dass dat demokratisch ass". Ten aanzien van "Londen", dat immers geen 
verdrag of overeenkomst behelsde, is Bech zijn belofte niet nagekomen en 
moesten de afgevaardigden van het Groothertogdom het doen met de ver
klaring van de wederom optredende premier Dupong dat in het buitenlands 
beleid de veiligheid en de internationale solidariteit voorop stonden.67

De Nederlandse regering heeft het parlement niet behoorlijk geïnfor
meerd over de Londense conferentie. Er is geen verklaring in een of andere 
vorm tijdens of na afloop van de conferentie aan het parlement over het te 
voeren of gevoerde beleid op de conferentie gegeven, noch is de Vaste Com
missie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer ingelicht. Het advies 
van premier Beel aan de minister van Buitenlandse Zaken om op zijn 
minst de fractieleiders in de Tweede Kamer in het kort over de afloop van 
"Londen" te informeren is, voor zover kon worden nagegaan, genegeerd.68 
Minister Van Boetzelaer kon, zo is de indruk, gebruik maken van het feit 
dat de aandacht in de Nederlandse politiek geheel werd beheerst door de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer op 7 juli 1948, waardoor de Duitse
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kwestie, waarover toch zo lang zo veel te doen was geweest, op de achter
grond was geraakt.

Het Nederlandse parlement was aanvankelijk zeer geïnteresseerd in de 
ontwikkeling van het beleid inzake Duitsland. De regering had ook, con
form de staatsrechtelijke regels en gewoonten met betrekking tot de contac
ten tussen regering en parlement over het buitenlands beleid, de Kamers 
behoorlijk betrokken bij dit voorgenomen beleid: er waren besloten zittin
gen gehouden over de lijst van claims die bij de Grote Vier zou worden in
gediend (oktober 1946); de memoranda over Duitsland uit 1947 waren aan de 
Kamers gestuurd, evenzo het rapport van de Engels-Nederlandse onder
zoekscommissie uit 1947 over de voorgenomen grenscorrecties (commissie 
Prain-Ringers). Door deze informatie was de volksvertegenwoordiging van
zelfsprekend nieuwsgierig over de afloop van de politiek ten opzichte van 
Duitsland. Vanuit de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer zijn in 
de eerste helft van 1948 herhaalde pogingen gedaan minister Van Boetzelaer 
over te halen iets bekend te maken over de Londense conferentie, maar het 
was allemaal tevergeefs. In de KVP-fractie was de aandacht gericht op de ter
ritoriale en economische claims ten behoeve van de ontwikkeling van de - 
grotendeels katholieke - grensgebieden in Limburg, Gelderland en Overijs
sel; in de PvdA-fractie stond de medezeggenschap van het parlement in het 
buitenlands beleid als kroon op de staatsrechtelijk ontwikkeling van het 
parlementaire bestel voorop. Vandaar dan ook dat het de fractieleider van 
de PvdA in de Tweede Kamer Van der Goes van Naters was, die in zijn in
terpellatie van 18 maart 1948 over de voorstellen en onderhandelingen 
sedert de aanvang van 1948, waarbij Nederland rechtstreeks of zijdelings 
was betrokken, met klem heeft gevraagd naar de richtlijnen van de regering 
bij de behandeling van het Duitse vraagstuk. Van Boetzelaer is toen niet 
verder gegaan dan mee te delen dat het Duitse vraagstuk door de misluk
king van de conferentie van de Grote Vier eind 1947 in menig opzicht was 
gewijzigd, dat de Beneluxlanden betrokken wensten te worden in het beleid 
van de drie westerse mogendheden en dat de Nederlandse regering van 
oordeel was dat bij afwezigheid van een regeling voor geheel Duitsland in 
ieder geval moest worden gestreefd naar inpassing van de West-Duitse eco
nomie in die van West-Europa. Een Roercontrole en een mogelijke evolutie 
van de politieke en economische organisatie in Duitsland in de westerse zo
nes achtte hij niet uitgesloten. De minister beloofde de Kamer volledig in te 
lichten, zodra de Londense conferentie was afgesloten. Ondanks aandrang 
vanuit de Kamer, bijvoorbeeld bij monde van Sassen (KVP) op 22 april 1948, 
heeft Van Boetzelaer tussentijds niets willen meedelen. Hij verklaarde 
slechts dat Nederland vasthield aan de memoranda, die over de Duitse 
kwestie in 1947 bij de Grote Vier waren ingediend.69

Het is de Kamer te verwijten dat Van Boetzelaer zijn belofte om na afloop 
van "Londen" met een nadere verklaring te komen niet gestand heeft ge
daan. Klagen over de geringe informatie die het parlement over de ver
schillende aspecten van de Duitse kwestie kreeg deed de (Tweede) Kamer 
wél, maar de regering informatie afdwingen deed de Kamer niet. "Over de
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conferenties en besprekingen, aan het probleem Duitsland gewijd, bereiken 
enkele Kamercommissies en soms ook de Kamer bij tijd en wijle enkele, al
gemene, meest politieke en oppervlakkige inlichtingen", aldus het Voorlo
pig Verslag van 22 juni 1948 op het wetsontwerp tot goedkeuring van de 
Herstelbetalings-overeenkomst. Het was de Kamer zo onmogelijk zich een 
oordeel te vormen over de Duitse kwestie. Het KVP-Kamerlid Roolvink 
heeft op 1 juli 1948 in de plenaire zitting van de Tweede Kamer over het 
voornoemde wetsontwerp met betrekking tot het beleid in de Duitse zaak 
gesteld dat de Kamer voor voldongen feiten werd geplaatst. Toen Van 
Boetzelaer echter onder verwijzing naar het op 22 juni 1948 bij de Kamer 
ingezonden slotcommuniqué van de Londense conferentie - inmiddels 
breeduit verschenen in de pers! - antwoordde, dat het niet juist was "op het 
probleem Duitsland in zijn verschillende aspecten diep in te gaan op dit 
ogenblik", retireerde Roolvink helaas en liet het bij het uitspreken van de 
hoop dat de regering "te eniger tijd ... verantwoording (zal) afleggen van 
haar beleid ten aanzien van Duitsland". De Kamer, als vanouds onder de 
indruk van de woorden van de minister die schenen te duiden op hoogst 
gewichtige diplomatieke manoeuvres, was het hiermee kennelijk eens en 
greep niet naar middelen om onmiddellijk over de Duitse kwestie en over 
de aanbevelingen van Londen, die voorzover bekend uit het slotcommuni
qué in de internationale pers - ook in Den Haag te volgen - nogal wat stof 
hadden doen opwaaien, te worden ingelicht. Ook heeft de Kamer het enkele 
dagen later - op 3 juli 1948 - ingekomen schriftelijk antwoord op de vragen 
van Van der Goes van 15 juni 1948, namelijk naar de bereidheid van de mi
nister om de Kamer desnoods in besloten zitting te informeren over de 
Londense conferentie, niet gebruikt de minister alsnog aan zijn eerdere be
loften te herinneren. Van Boetzelaer verschool zich tegenover Van der Goes 
achter het standpunt dat in Londen geen verdragen of overeenkomsten wa
ren afgesloten, die aan de Staten-Generaal volgens de Grondwet ter goed
keuring moesten worden voorgelegd of medegedeeld. Alleen voorzover bij 
de uitvoering van de Londense aanbevelingen aan Nederland bepaalde ver
plichtingen zouden worden gevraagd, zou daarover met de Kamers overleg 
worden gevoerd. In Londen was slechts een gemeenschappelijk politieke 
gedragslijn bepaald, die uit het eindcommuniqué kon worden gelezen. De 
verdere inhoud van de aanbevelingen leende zich niet voor openbare be
handeling, aldus de minister. Het had hem bovendien aan tijd ontbroken 
om met de Kamer op andere wijze contact op te nemen. De formele opstel
ling van de minister in dit antwoord stond in tegenstelling met zijn eerdere 
toezeggingen. De Kamer heeft er evenwel van afgezien deze zaak uit te die
pen. Geen interpellaties, geen vragen. De Kamerleden hebben geduldig ge
wacht tot de regering iets zou meedelen over het Nederlandse beleid inzake 
Duitsland. Dat gebeurde uiteindelijk bij de nota over het Duitse vraagstuk 
van 19 juni 1949, ondertekend door de toemalige minister van Buitenlandse 
Zaken, mr. D.U. Stikker (VVD), nd de behandeling van de grenscorrectiewet
- waardoor alleen al bleek dat Nederland in Londen in 1948 flinke veren had 
moeten laten - en de oprichting van de Duitse Bondsrepubliek. De nota
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kwam als mosterd na de maaltijd. Over de Zeslandenconferentie was deze 
nota dan ook zeer kort. De inschakeling van West-Duitsland in de politieke 
en economische structuur van West-Europa ter verzekering van het volle
dige West-Europese herstel en de West-Europese veiligheid werd het voor
naamste doel genoemd van de Nederlandse politiek inzake Duitsland. Dat 
was een correcte weergave van het doel dat de regering in mei-juni 1948 
voor ogen stond, toen de resultaten van "Londen" moesten worden beoor
deeld. In de memoranda die de Kamers in 1947 waren aangeboden was dit 
beleidsdoel nimmer genoemd. Enige actualiteit had deze nota niet meer. De 
Kamer heeft dan ook pas in 1950 deze nota aangegrepen voor een algemeen 
debat over Duitsland.70

De Zeslandenconferentie in dat bewogen voorjaar van 1948 is, samen met 
het Verdrag van Brussel over een West-Europese Unie, het keerpunt ge
weest in de buitenlandse politiek van de Beneluxlanden. Voor deze drie 
landen, die aan de conferentie van de westerse mogendheden over Duits
land mochten deelnemen en hadden ingestemd met de tot stand gekomen 
aanbevelingen, betekende deze conferentie een totaal nieuwe fase in de be
langrijkste kwestie naast de zorg voor de veiligheid: het Duitse vraagstuk. 
Aan een aantal wensen van de drie kleine landen is ter conferentie voldaan, 
zoals aan de wens om ingeschakeld te worden in het beleid van de Mogend
heden in West-Duitsland zodra belangen van de buurlanden in het geding 
waren, de inschakeling van West-Duitsland in de Marshallhulp-organisatie 
(O.E.E.S.), de non-discriminatie van buitenlandse eigenaren, de inspraak in 
de Roercontrole, de maatregelen tegen het Duitse gevaar en de opbouw van 
een federatieve staat met voldoende centraal gezag op korte termijn. Met 
uitzondering van België hebben de Beneluxlanden hun claims jegens 
Duitsland vrijwel geheel moeten opgeven. De instemming van de Neder
landse regering met de Londense aanbevelingen na afweging van de voor- 
en nadelen van de aanbevelingen was achteraf gezien verantwoord. Hoe 
eerder Nederland met een stabiel voorlopig bewind in West-Duitsland za
ken kon gaan doen, hoe beter. Trouwens: tegenhouden kon men de ont
wikkelingen in de westerse zönes toch niet meer. Dat de onopgeloste Duitse 
kwestie kern zou worden van de Oost-West-tegenstelling in Europa en 
daarmee ook voor Nederland aanzienlijke consequenties zou hebben op het 
gebied van de buitenlandse en de militaire politiek kon niet geheel worden 
voorzien. Wél heeft Nederland, met de andere Beneluxlanden, begrepen dat 
"Londen" deze tegenstelling zou kunnen aanscherpen, waarbij vooral ge
dacht werd aan problemen rond Berlijn. De Beneluxlanden hebben daarom 
aangedrongen op de nodige voorzichtigheid in de formuleringen en de drie 
Mogendheden gevraagd de consequenties van het beleid te doordenken. 
Nederland heeft daarbij wel de verwachting geuit dat de drie Mogendheden 
zouden standhouden in Berlijn en, na het uitbreken van de volledige blok
kade, vliegtuigen gereed gehouden voor inzet in de luchtbrug op Berlijn.71 
De Beneluxlanden en Frankrijk, die op het continent het meest te vrezen 
hadden bij een werkelijk conflict over Duitsland, waren er van overtuigd 
dat de ter conferentie gedane toezeggingen door de Amerikanen om pal te
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staan in Berlijn en de veiligheid van West-Europa te waarborgen de te 
voorziene nadelen van de Londense conferentie konden inperken. Of het 
Nederlandse parlement de visie van de regering met betrekking tot de Lon
dense aanbevelingen deelde is niet bekend, omdat de regering een discussie 
met het parlement op welk niveau dan ook op formele gronden uit de weg 
is gegaan en het parlement niet naar de middelen heeft gegrepen om een 
dergelijke discussie af te dwingen, gehinderd als de volksvertegenwoordi
ging was door de verkiezingen. De Staten-Generaal zijn derhalve officieel 
onwetend gebleven over het Nederlandse beleid op de Londense Zeslan
denconferentie. Aangezien de Kamers wel hebben ingestemd met de aan
passing van het buitenlandse beleid aan de verdeling van Europa, welke 
door het Verdrag van Brussel - waarbij Nederland partij was - impliciet 
werd erkend, kan worden aangenomen dat met uitzondering van de com
munisten alle politieke groeperingen wel akkoord zouden zijn gegaan met 
de door Nederland onderschreven Londense aanbevelingen, waarbij Duits
land conform de deling van Europa als voorlopig verdeeld werd beschouwd. 
Hoe de politieke kaarten over het Duitse vraagstuk in juni 1948 precies la
gen weten wij echter niet. De parlementaire afwikkeling van het Neder
landse beleid ter conferentie is in vergelijking met die in andere Europese 
landen die aan deze conferentie deelnamen op het niveau geweest van het 
eveneens parlementair zwijgzame Luxemburg en beneden de maat van het 
staatsrechtelijk en naar parlementaire gewoonte verwante België.72 Het lijkt 
er bijna op dat de Beneluxsamenwerking als zo innig werd beschouwd, dat 
er ook parlementair met één mond - i.c. die van Spaak - werd gesproken. 
Hoe het ook zij: het Nederlandse parlement is als een lam behandeld. Van
wege de geringe aandacht voor een van de belangrijkste aspecten van het 
buitenlandse beleid op een cruciaal moment kan men slechts zeggen: het 
had geen andere behandeling verdiend.

AANTEKENINGEN:
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M eissner, Die Sowjetische Deutschlandpolitik, 1945-1949, in: Dietrich Geyer (Hrsg.), O st
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581



n . Buitenlandse Zaken

63 FRUS 1948 11, pp. 313-317 (slotcommuniqué) en p. 313, aantek. 1; Rothstein, a.w., pp. 147- 
148; Clay, D ecision, ch. 19; Clay, Pa-pers vol.II, nr. 440; overzicht Sovjet-politiek: Boris 
Meissner, Russland, die Westmachte und Deutschland. Die Sowjetische Deutschlandpolitik 
1943-1953, Hamburg 19542, pp. 156-169 (periode febr.-juni 1948); Warschauconferentie: FRUS  
1948 II, pp. 370-374; Sovjet-verklaring over verlaten Berlijn-bestuur (Kommandatura), 1 juli 
1948, Von Oppen, Documents, pp. 314-315. Overzicht en V.S.-aarzeling: Wilfried Loth, Die 
Teilung der Welt 1941-1955, pp.221-227. Voor de Amerikaanse militaire reactie op de Berlijn- 
blokkade: Gregg Herken, The Winning Weapon. The Atomic Bomb in the Cold War 1945- 
1950 , New York 1981, ch. 13: Beau Geste for Berlin; Harry R. Borowski, A Hollow Threat. 
Strategie Air Power and Containment before Korea, Westport, London 1982, ch. 6: A Narrow 
V icto ry . Alsook: Michael Bell, Die Blockade Berlins - Konfrontation der Allierten in 
D eutschland, in: Josef Foschepoth (Hrsg.), Kalter Krieg und Deutsche Frage. Deutschland im 
Widerstreit der Machte 1945-1952, Göttingen-Zürich 1985, pp.217-239. Verdere literatuur voor 
de Berlijn-crisis in aantek.nr.36 in: Josef Foschepoth, Einleitung, in idem, Kalter Krieg und 
Deutsche Frage. De aarzelingen bij het US-State Dep.: FRUS 1948 III, pp.1288-1296.

64 Vogelsang, a.w., 3. Kapitel; Benz, Von der Besatzungsherrschaft, Kap.IV en V; Frankfurter 
Dokumente: Von Oppen, Documents, pp. 315-318, antwoord, pp. 322-330. Samenvattend: 
W olf D. Gruner, Die Londoner Sechsmachtekonferenz von 1948 und die Entstehung der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Groszbritannien und Deutschland (Festschrift für John 
W.P. Bourke, hrsg. von Ortwin Kuhn), München 1974, pp. 139-165. Citaat Adenauer: Konrad 
Adenauer Briefe 1947-1949  (hrsg. von Hans Peter Mensing), Rhöndorf 1984, nr. 897, 5 juli 
1948, p. 272.

65 Zie FRUS 1948 II, ch. II, Implementations of the recommendations of the London Confe
rence, pp.375-702; voor de Roercontrole: J.M. Rogers, The International Authority for the 
Ruhr, (Ph.D.1960), Ann Arbor 1980; Rothstein, a.w., hfdst. XIV. Van de Internationale Auto
riteit werd de Belg M.G. Kaeckenbeeck secretaris-generaal: alweer een Beneluxoverwinning. 
De Beneluxlanden hebben - om een voorbeeld van het verbeterde overleg over en weer te 
noemen - met de westerse Grote Drie kunnen spreken over de beëindiging van de oorlogs
toestand met Duitsland (nov.1949), zie Wielenga, West-Duitsland: partner uit noodzaak, 
hfdst.3.3.

66 FRUS 1948 II, pp. 324-325 ed. note; Pari. Debates House of Commons, 5th series, vol. 451, 
cls.2166-2168. Voor Frankrijk: Ziebura, a.w., pp. 46-49; Georgette Elgey, Histoire de la IVe Ré- 
publique, La République des illusions 1945-1951, Paris 1965, pp. 385-387; Georges Bidault, 
D 'unerésistance a Vaulre, Paris 1965, pp. 163-167; Vincent Auriol, Journal du septennat 1947- 
1954, tome II 1948, Paris 1974, p. 258 (8 juin); FRUS 1948 II, pp. 325-337; Bullock, Ernest Bevin 
vol. III, p. 566 (Britse steun); motie Assemblée, Journal Officiel, Débats, Ass. Nationale, juin 
1948, p. 3578. Rothstein, a.w., pp. 139-147.

67 Annales Parlem. de Belgique, Chambre des Députés 1947-1948 II, 22 juin, pp.2-6 I; Compte 
rendu des séances de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg, session 
extraordinaire de 1948, 30 juillet, k.180 (citaat) b.g.v. regeringsverklaring. De verslagen van de 
aangehaalde parlementen zijn geraadpleegd in de bibliotheek van het Vredespaleis in Den 
Haag. Voor de betrokkenheid van België bij "Londen" ook: Van Langenhove, La securité de 
Belgique, a.w., ch.16, pp. 220-223.

68 MR 21 juni 1948, pt. 4. Overigens is het de vraag of het kabinet zelf, op grond van de in
formatie van Van Boetzelaer, voldoende inzicht had gekregen in het gewicht van de in 
Londen genomen besluiten en de daaruit mogelijkerwijze te verwachten consequenties 
voor de Oost-West-betrekkingen en de veiligheid van Nederland zelf, gezien althans de

582



Par. III. De verhouding tot Duitsland

vooral door de als premier getoonde vrees van de oud-minister van Sociale Zaken Drees 
voor de Sovjet-dreiging vanaf de blokkade van West-Berlijn in 1948 (zie hetgeen in de vol
gende jaren tot stand werd gebracht inzake het verbod voor ambtenaren om lid te zijn van 
de CPN en andere organisaties - hfdst. IX, par.VI.d maakt er melding van -, de wet Buitenge
wone bevoegdheden burgerlijk gezag van 1952 - vgl. het slot van par.c. in hfdst. XV-; de wet
geving op de bescherming van de burgerbevolking en de nood wachten uit 1952; alsmede het 
verloop van de defensieuitgaven). Daartegenover stelle men de Drees die, weliswaar over
tuigd van het verderfelijke van het communisme, in het kabinetsberaad ten tijde van het 
kabinet-Beel vanaf de Praagse crisis op matiging aanstuurt, zie hfdst. IX, par. VI. Heeft Van 
Boetzelaer het kabinet adequaat voorgelicht?

69 V.d.Goes, TK 18 mrt. 1948, pp.1558-1561; min., pp.1562 11-1563 II, alsook p. 1589 I. Sassen TK
22 april 1948, pp. 1634 11-1635 I; min., TK 23 april '48, p. 1642 I.

70 Roolvink, TK 1 juli 1948, p. 2062 (wetsontw. nr. 825); min., idem, p. 2067 I. Vragen 
V.d.Goes 15 juni en antw. min. 3 juli 1948, HTK 1947-1948 Aanhangsel, p. 220, vraagnr. 215. 
Bedoelde nota d.d. 19 juli 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1306, waarover debat op 3 mei 
1950, TK pp. 1682-1719 (niet over de conferentie van Londen in 1948).

71 MR, 28 juni 1948, pt. 4, sub 2, Duitsland.

72 Voor de vergelijking met België is gebruik gemaakt van H. Rolin, Le röle du Parlement et 
des parlementaires dans les relations internationales, in: G. Giselet e.a., Aspects du régime 
parlementaire Beige, Bruxelles 1956, pp. 103-116. Voor het vervolg op de hier beschreven pe
riode in de Nederlands-Duitse betrekkingen - zij het beperkt tot de bemoeienis van regering 
en parlement - zij verwezen naar de al eerder aangehaalde studie van Wielenga, West- 
Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955, spec. hfdst.3 en 
4. Voor de ontwikkelingen aan Duitse kant in deze periode moge worden verwezen naar 
Ludolf Herbst, Option fü r den Westen. Vom Marshallplan bis zum deutsch-französischen 
Vertrag, München 1989.

583



n . Buitenlandse Zaken

Het Nederlands-Duitse financieel-econom ische verkeer na 1945
Al eerder is in de verhandelingen over aspecten van het Duitse probleem, 

zoals weerspiegeld in de Nederlandse politiek in het tijdvak-Beel, sprake 
geweest van de grote ergernis in Nederland over de wijze waarop met de 
Nederlandse belangen op financieel-economisch gebied in het Duitse vraag
stuk, te weten de goederenruil, het dienstenverkeer (Rijnvaart, inschakeling 
Nederlandse havens) en de afhandeling van Nederlandse beleggingen in 
Duitsland (overheid en bedrijfsleven), werd omgesprongen. Aan deze er
gernis zal in deze paragraaf aan de hand van enkele parlementaire debatten 
speciale aandacht worden geschonken.

De hiervoor gespecificeerde aspecten van het traditionele Nederlands- 
Duitse financieel-economische verkeer waren de eerste tijd na de ondergang 
van Duitsland (1945-1946) geheel of grotendeels geblokkeerd. Hier zij er op 
gewezen dat aan Nederlandse kant er een officiële blokkade bestond op het 
verrichten van rechtshandelingen met, ten behoeve van of krachtens op
dracht van een vijandelijke staat of vijandelijke onderdanen of een derge
lijke daad te verrichten die betrekking had op het vermogen van een vijan
delijke staat of onderdanen, krachtens het Besluit Vijandelijk Vermogen 
(KB 20 oktober 1944, Stbl.E.133); toestemming voor dergelijke rechtshande
lingen moest worden verleend door het Nederlands Beheersinstituut (NBI). 
Evenzo bestond er in het door hen als een vijandelijke staat behandelde 
Duitsland krachtens besluiten van de Grote Vier een rigoureuze financieel- 
economische controle. Het logisch gevolg hiervan was dat uitsluitend op 
basis van toestemming van de betrokken overheden tussen Duitsland en - 
in dit geval - Nederland kon worden gehandeld. De vraag is vervolgens: wat 
voor effect had dit systeem?

Aan Nederlandse zijde was het zeker geen onwil of bureaucratische blok
kade die het handels- en dienstenverkeer met Duitsland in de eerste jaren 
na de oorlog heeft belemmerd. Daarvoor stond er bij verbetering en oplos
sing van de Nederlands-Duitse financieel-economische kwesties voor Ne
derland te veel op het spel. Vanouds had Nederland namelijk zeer veel 
goederen, land- en tuinbouwproducten, en diensten - vervoer per schip, 
hoofdzakelijk over de Rijn van en naar de Duitse industriegebieden, na 
overslag in de Nederlandse zeehavens - aan Duitsland geleverd en was 
Duitsland de belangrijkste leverancier van Nederland geweest van grond
stoffen (kolen), halffabrikaten, industriële producten en onderdelen. Het 
negatieve saldo in het goederenverkeer met Duitsland vóór de oorlog werd 
goedgemaakt door de baten uit het dienstenverkeer en de beleggingen in 
Duitsland. Dit hele systeem was door de afloop van de wereldoorlog ernstig 
verstoord. Het goederen- en dienstenverkeer was slechts moeizaam en 
mondjesmaat op gang gekomen, waarbij van Nederlandse kant de beschul
digende vinger in de richting van de geallieerde autoriteiten in Duitsland 
werd uitgestoken. Op de achtergronden van dit geallieerde gedrag zal hier
onder nog nader worden ingegaan. Pas vanaf het midden van 1948 kon een

3. De kwestie Duitsland en de Nederlandse economie
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eerste verbetering in omvang en variëteit van het Nederlands-Duitse goe
derenverkeer worden bereikt. De ontwikkeling van het dienstenverkeer - 
Rijnvaart, inschakeling zeehavens - zou echter nog veel langer op hinder
nissen stuiten. Ook de vrijmaking van het Nederlands bezit in Duitsland 
heeft de nodige tijd gevergd.

Alvorens aandacht te besteden aan de achtergronden van de problemen 
in het handels- en dienstenverkeer tussen Nederland en Duitsland zij hier 
al in het kort iets vermeld over die vrijmaking van de Nederlandse beleg
gingen in Duitsland. In de Blocking-and-control-of-property-wet nr. 52 was 
bezit van bezette landen en daarbij betrokken natuurlijke of rechtspersonen 
door de Grote Vier gelijkgesteld met het (vijandelijke) Reich en geasso
cieerde landen en hun natuurlijke en rechtspersonen. Ook de Nederlandse 
beleggingen in Duitsland waren derhalve onder geallieerd beheer geplaatst. 
Ging hiervan aanvankelijk een zekere bescherming uit, nadat de Duitse 
economie zich kon ontwikkelen was het streven van de geallieerde kapi- 
taalbelanghebbenden gericht op rechtsherstel voor de door nazi-maatregelen 
getroffen eigenaren, vrij beheer van het bezit, transfermogelijkheid van de 
kapitaalopbrengsten, regeling van de buitenlandse belangen bij reorganisatie 
(dekartellisatie, deconcentratie) van de Duitse industrie en het ontzien van 
de buitenlandse kapitaalbelangen bij oorlogsschadeheffingen. Nadat de wes
terse bezettingsmogendheden (oktober 1949, de V.S. als laatsten) de aanbe
velingen van de Parijse intergouvernementele werkgroep tot bescherming 
van de geallieerde kapitaalbelangen in Duitsland (najaar 1948, zie vorige 
subparagraaf, f-g) hadden goedgekeurd, kon pas in een quid-pro-quo-regeling 
tussen de westerse Grote Drie en de Bondsrepubliek op dit terrein vooruit
gang worden geboekt.

Zo erkende de Bondsrepubliek in 1951 in ruil voor de kleine revisie van 
het bezettingsstatuut van 1949 de voor- en naoorlogse Duitse staatsschulden. 
Hieruit volgde de Internationale Overeenkomst inzake de Regeling der 
Duitse Buitenlandse Schulden van 27 februari 1953, die in beginsel voor dit 
deel van het geallieerd bezit in West-Duitsland gold. De vervanging van het 
bezettingsstatuut door een nieuwe contractuele relatie tussen de westerse 
Grote Drie en de Bondsrepubliek (Generalvertrag of Deutschlandvertrag, 
Bonn, 1952; herzien bij de Parijse Verdragen, 1954) bood een goede gelegen
heid om de overige geallieerde kapitaalbelangen veilig te stellen. Er werd 
een instantie in het leven geroepen die in afwachting van een vredesver
drag, precies als aan Duitsers zelf geschiedde, schadevergoeding kon geven 
aan buitenlanders, wier rechten niet zouden kunnen worden hersteld. Het 
gelukte om voor 6 jaar op bepaalde voorwaarden geallieerd bezit van de 
"Lastenausgleich" (oorlogsschadeheffing) uit te zonderen. Evenzo werd in 
dit kader aansluitend overeengekomen dat met de belangen van de aan
deelhouders bij de uiteenrafeling van de Duitse concerns rekening zou wor
den gehouden. De transfer van kapitaalopbrengsten was verder afhankelijk 
van de voortgaande liberalisering van het kapitaalverkeer in West-Europa 
(OEES). De oplossing van het "Sperr-marken"-probleem (niet transferabele 
Duitse mark) in september 1954 was een belangrijke stap in deze liberalise
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ring. Nederland heeft niet onmiddellijk kunnen profiteren van mogelijke 
transfers in vervolg op de genoemde schuldenregeling met de Bondsrepu
bliek. Pas in 1958 trad Nederland toe tot deze overeenkomst. De vertraging 
had te maken met het dispuut tussen Nederland en de Bondsrepubliek over 
de uit Nederland tijdens de bezetting weggevoerde zogeheten "Auslands- 
bonds" (buiten Duitsland uitgegeven, in niet-Duitse valuta luidende, Duitse 
obligaties), waarover de onderhandelingen uitzicht op een oplossing boden 
(deze is gevonden in een afkoopsom die deel uitmaakte van het in 1960 tus
sen de Bondsrepubliek en Nederland overeengekomen Verdrag). De Neder
landse kapitaalbelangen in de Sovjet-zöne werden in juni 1950 overgedra
gen aan de regering van de DDR door de Sovjet Controle Commissie en on
der speciale bescherming geplaatst in afwachting van een vredesverdrag 
voor geheel Duitsland. Pas nadat Nederland tot erkenning van de DDR was 
overgegaan, waaraan de voorwaarde was gekoppeld dat ook over deze nog 
hangende kwestie overleg zou worden gevoerd, kon worden opgekomen 
voor dit bezit. Tot op heden is een regeling voor dit onder beheer gestelde 
Nederlandse bezit - voor het merendeel bestaand uit huizen en landerijen 
ter waarde van enkele miljoenen guldens - uitgebleven, al zijn de onder
handelingen hierover zover gevorderd dat bij de afsluiting van deze tekst 
(1989) binnen afzienbare tijd een overeenkomst wordt verwacht (vgl. par.
IV.a voor de regelingen van het genationaliseerd bezit in andere Oost-Euro- 
pese landen). De baten uit de beleggingen in Duitsland - zo die al te ver
wachten waren uit het ten dele verwoeste en verarmde Duitsland - zijn der
halve vele jaren na 1945 uitgebleven. De blokkade op de Nederlandse bezit
tingen in Duitsland was in de eerste jaren na de oorlog echter niet het eerste 
punt van zorg.

Van veel groter belang was het herstel van het traditionele goederen- en 
dienstenverkeer op Duitsland voor Nederland en juist daar ondervond Ne
derland de nodige nadelen van de geallieerde politiek op economisch gebied 
in Duitsland. Voor de voormalige handelspartners van Duitsland, waarvan 
het buurland Nederland de meest vooraanstaande positie innam, was het 
zeer schadelijk dat de bezetting door de vier mogendheden was uitgelopen 
op een verdeling in even zo vele autonome gebieden, die op grond van een 
herschikking van het economisch potentieel, bestraffing en deviezenpro- 
blemen praktisch armlastig en autarkisch waren. Hoewel bij de overeen
komst van Potsdam was vastgelegd dat Duitsland als economische eenheid 
door de Mogendheden zou worden behandeld, is daarvan niets terecht ge
komen. De Amerikanen, gevolgd door de andere Mogendheden, gingen er - 
in samenhang met het controlesysteem op het financieel-economisch leven 
van deze vijandelijke staat - toe over zelf de in- en uitvoer ter hand te ne
men op basis van een "government-to-government"-systeem, waarbij - in 
het geval van de westerse zönes - de Duitse ondernemers zelf geen handel 
mochten drijven of contacten mochten onderhouden met buitenlandse of 
buitenzonale afnemers of leveranciers. In de Sovjet-zöne was door de geheel 
andere van de Sovjet-Unie overgenomen organisatie van de voortbrenging 
en de handel het zelfstandig optreden van ondernemers toch al onmogelijk
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gemaakt. In de westerse zönes vormden de kantoren voor de buitenlandse 
handel van de ingestelde deelstaatregeringen de schakel tussen de Duitse 
ondernemers en de export-import-afdelingen van de militaire overheden. 
In beginsel werd de in- en uitvoer er op gericht de afzonderlijke zönes op 
een zodanig - laag - voorzieningsniveau te houden, dat zo weinig mogelijk 
suppletie van de bezettende mogendheid werd gevorderd. Verbetering van 
het voorzieningsniveau door vergroting van de productie ten behoeve van 
de export was voorlopig niet mogelijk. Afgezien van de oorlogsschade, het 
gebrek aan materialen, grondstoffen en arbeidskrachten en de chaos, was 
namelijk een belangrijke rem op de productievergroting de door de confe
rentie van Potsdam afgesproken aanpak van de Duitse economie. Niet al
leen moest het Duitse oorlogspotentieel worden vernietigd door dekartelli- 
satie en decentralisatie, maar ook zou een deel van het industriepotentieel 
van Duitsland, overtollig geworden door de vredestoestand en de bepalin
gen over de hoogte van het voorzieningsniveau van de Duitse bevolking, 
als herstelbetaling onder de geallieerden worden verdeeld. De Duitse eco
nomie zou zich moeten richten op de ontwikkeling van de landbouw en 
van die takken van industrie, die nodig waren om aan de binnenlandse be
hoeften te voldoen. Praktisch kwam het er op neer dat ongeveer de helft 
van de industrieproductie van 1938 zou mogen worden bereikt. Het indu- 
strieplan van 28 maart 1946, waarover de Geallieerde Controleraad en het 
Intergeallieerd Bureau voor de Herstelbetalingen (Interallied Reparations 
Agency, IARA, zie par.IIL4.b in dit hoofdstuk) het eens waren geworden, 
leek dit productieniveau (waarbij Duitsland bepaalde industrietakken als 
scheeps-, tractoren- en vliegtuigbouw geheel werd ontzegd, voor ijzer- en 
staalindustrie, de chemie en de autofabrieken quota werden ingesteld en al
leen de landbouw en kolenmijnen onbeperkt zouden mogen produceren) 
voor langere tijd vast te leggen (kolen vielen als strategisch goed op dat mo
ment onder allerlei controles; de productie was door ondervoeding van de 
mijnwerkers, gebrek aan arbeidskrachten en transportproblemen bijzonder 
laag). De afkondiging van dit plan, gevoegd bij de voortdurende geruchten 
over herstelbetalingen uit lopende productie (onder meer werd hiervoor de 
kolenproductie benut) of vervreemding van Duitse bedrijven - waaraan 
Nederland met zijn memorandum over territoriale en economische claims 
eveneens heeft bijgedragen -, heeft de productiviteit van de Duitsers, die 
geen enkel perspectief hadden op verbetering van hun toestand en van hun 
zeer karige rantsoenen, geen goed gedaan, zodat zelfvoorziening op het be
oogde niveau nauwelijks mogelijk was.

Dit lage productieniveau werd in zijn gevolgen voor de eigen bevolking 
en voor de betrekkingen met de traditionele handelspartners van Duitsland 
nog verscherpt door de neiging tot autarkie per zöne, die een gevolg was 
van het gebrek aan samenwerking tussen de Vier Mogendheden en de daar
door ontstane verplichting de eigen zöne overeind te houden tegen zo ge
ring mogelijke kosten. Het interzonale verkeer dat nog restte was een kwes
tie van ruilhandel, dat te gering was om het voedselprobleem in de westerse 
zönes op te lossen. Import van voedsel - waarbij nog onderscheid werd ge
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maakt tussen "essential" en "non-essential" (waaronder door Nederland te 
leveren groenten werden gerekend) - was als alle importen voor Duitsland 
gebonden aan de limieten van de te exporteren goederen (bijvoorbeeld ko
len) en de hoeveelheid beschikbare deviezen. Door het uitvallen van de 
Duitse Rijksmark in het internationale verkeer zagen de beheerders van de 
zönes zich gedwongen importexcessen aan goederen en diensten en trans
fers van afrekeningen te voorkomen, daar die verrekend zouden moeten 
worden in de munt van de zöne-beheerder. De zöne die op dit gebied voor 
de grootste problemen stond en derhalve het meest autarkische beleid voer
de, was die van de Engelsen. Het was deze zöne - het aan Nederland gren
zende deel van Noord-West-Duitsland, waarin het Roergebied lag - die voor 
Nederland ook van het grootste gewicht was. Het beleid in deze zöne pakte 
voor Nederland uiterst nadelig uit. Autarkie was hier de hoogste norm, 
waarbij de Duitse productie gericht werd op zelfvoorziening op een laag ni
veau en import alleen in uitzonderingsgevallen (graan) werd toegestaan. Dit 
hele beleid, dat sterke reminiscenties vertoonde aan de economische poli
tiek van het Derde Rijk - volgens het Amerikaanse Hoover-comité dat in
1947 Duitsland bezocht was dit autarkiebeleid in de Engelse zöne zelfs nog 
erger dan dat van Schacht ten tijde van het Derde Rijk - moest minder be- 
zettingslasten voor het in financiële nood verkerende Engeland opleveren. 
Afgifte van ponden sterling voor de betaling van importen van goederen en 
diensten - bijvoorbeeld uit Nederland - moest worden voorkomen. Export 
van Duitse producten om importen te kunnen betalen werd door de Engelse 
autoriteiten belemmerd, omdat zulks bij de slechte voorziening van de ei
gen Duitse markt onvermijdelijk problemen met zich had meegebracht (b.v. 
kolen). De autarkiepolitiek had daarbij een lage productiviteit tot gevolg, 
omdat autarkie een niet efficiënte arbeidsverdeling met zich mee brengt en 
een reusachtige bureaucratie, welke de autarkie moet waarborgen. Men kan 
zich afvragen of het vooroorlogse Duitse autarkiebeleid ook niet in perso
nen binnen de bureaucratie van de bezetter werd voortgezet.

De ontwikkelingen zoals die in 1945-1946 gestalte kregen waren voor Ne
derland omineus. Het land, dat traditioneel zozeer afhankelijk is van inter
nationale handel in multilateraal verkeer, had zonder meer al te lijden van 
het na de oorlog door de internationale financieel-economische verstorin
gen veroorzaakte bilaterale verkeer. Doordat met potentiële belangrijke 
handelspartners als Amerika en Engeland nauwelijks ruilverkeer mogelijk 
was en afrekening in harde valuta (dollars, ponden) werd gevorderd - die 
Nederland niet ter beschikking had -, moest Nederland, zoals zovele Euro
pese staten, trachten door ruilhandel in goederen en diensten met gesloten 
beurzen met andere Europese staten het hoofd boven water te houden. Hier 
wreekte zich echter de positie van Nederland als buurland van het gevie
rendeelde Duitsland, omdat het handelsverkeer met het achterland van 
Nederland niet alleen tijdelijk door de chaos van de gebeurtenissen in 1945 
was verstoord, maar ook door de politiek van de geallieerde mogendheden, 
die Duitsland ook economisch verdeeld en arm hield, voor langere tijd leek 
te worden tegengehouden. Geconstateerd moest worden dat vrijwel alle
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handelsbetrekkingen, op kleine kolenleveranties tegen contante betaling na, 
en alle financiële transfers tussen Nederland en Duitsland geblokkeerd wa
ren. Het zakenleven tussen Nederland en Duitsland was tot stilstand geko
men; het was zakenlieden over en weer onmogelijk geworden met elkaar 
persoonlijk contact op te nemen, daar de grenzen potdicht waren en alleen 
via officiële ambtelijke - dat wilde zeggen: geallieerde - kanalen kon worden 
onderhandeld. De blokkade gold zoals al vermeld, ook de beschikking over 
Nederlandse saldi in Duitsland en de Nederlandse belangen in Duitse on
dernemingen. Ook het dienstenverkeer met Duitsland was goeddeels lam
gelegd. In de eerste jaren na de oorlog hebben de bezettingsautoriteiten ge
tracht uit financiële overwegingen zoveel mogelijk geen gebruik te maken 
van buitenlandse vervoerders en diensten. Voor zover het de Duitse wate
ren en niet grensoverschrijdend massavervoer betrof werd er naar gestreefd 
de binnenscheepvaart geheel in Duitse handen te leggen. Van de Neder
landse (en Belgische) zeehavens werd voor de omslag van goederen naar en 
van Duitsland zo min mogelijk gebruik gemaakt. Omslag moest plaats vin
den via de Duitse - in Amerikaanse (enclave) en Britse handen - Noordzee- 
havens, die ten dele nog werkten met uit Nederlandse havens in de oor
logstijd gestolen installaties. De Duitse spoorwegen, die gebruik maakten 
van de tijdelijke uitval van een groot deel van het waterwegennet in Duits
land (schade aan kanalen, sluizen, bruggen en schepen), verzorgden de aan- 
en afvoer tegen afbraakprijzen in vervolg op de vooroorlogse omstreden 
"Seehafenausnahme"-tarieven. Bijgevolg had het Akkoord van Londen uit 
1945, waarbij de V.S., Engeland, Frankrijk, België en Nederland de Centrale 
Rijnvaartcommissie tot leven hadden gewekt als symbool van de herrijze
nis van de vrije vaart op de Rijn - na de eenzijdige opzegging door Nazi- 
Duitsland in 1936 van het Verdrag van Mannheim (1868), zoals door het 
Verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog uitgewerkt, dat deze vrije 
vaart en gelijke behandeling garandeert - meer het karakter van een begin
selverklaring voor betere tijden, zolang buitenlandse vervoerders en dien
sten door de militaire autoriteiten in de Rijnoeverzönes werden geboycot en 
bovendien im- en export in Duitsland zich binnen zeer nauw getrokken 
grenzen bewogen.1

Voor Nederland klemde het beleid van de Engelse bezettingsautoriteiten 
het meest, maar ook de andere autoriteiten voerden een min of meer op 
autarkie en op een laag voorzieningsniveau gericht beleid. Traditioneel 
echter had Nederland met de gebieden in Duitsland, die door de andere drie 
mogendheden worden beheerd, veel minder relaties. De Amerikanen be
schikten wél over de nodige deviezen om voor hun zöne het voorzienings
niveau desnoods met importen te garanderen, maar zij gaven er de voor
keur aan dan allereerst Amerikaanse goederen via Noord-Duitsland in te 
voeren. Het waren echter de Amerikanen die de Nederlanders in 1946 enige 
hoop gaven op verbetering in het Duits-Nederlandse handels- en diensten
verkeer. Op 3 mei 1946 immers, het is al eerder genoemd, werden de leve
ranties van herstelbetalingsgoederen uit de Amerikaanse zöne voorlopig 
stop gezet. De uitnodiging van de Secretary of State Byrnes aan de andere
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Mogendheden om hun zönes economisch met die van de Amerikanen te 
verbinden teneinde de economische eenheid van Duitsland, zoals beloofd, 
gestalte te doen geven en een productieplan, dat uitging van het industrie- 
plan van maart 1946, voor geheel Duitsland op te stellen sloot hierop aan.

Begin september 1946 werd bekend dat de Britten in beginsel hun zöne 
aan die van de Amerikanen economisch wilden verbinden. Op 6 september 
1946 volgde de bekendmaking door Byrnes in Stuttgart van de Amerikaanse 
politiek inzake Duitsland, die onder meer gericht was op de verbetering van 
de levensomstandigheden van de Duitsers.2 Verwacht mocht worden dat de 
vorming van het Amerikaans-Britse samenwerkingsverband op econo
misch gebied in Duitsland, de Bizöne, positieve gevolgen zou hebben voor 
de handelsbetrekkingen tussen Duitsland en de andere Europese landen, ze
ker tegen de achtergrond van de gewijzigde Amerikaanse politiek inzake 
Duitsland en de Britse ondersteuning daarvan. De Bizonale bezettingsauto
riteiten lieten namelijk ook nog weten dat het beleid er op gericht zou zijn 
de twee zönes uit eigen prestaties een hoger levensniveau te laten verzor
gen, waardoor een geringer beroep op suppletie door de Amerikaanse en 
Britse belastingbetaler zou behoeven te worden gedaan. Men kon dan rede
neren dat uitwisseling van goederen en diensten met de buurlanden zou 
worden bevorderd. De eind 1946 tot stand gebrachte fusieovereenkomst be
paalde (art. 7) dat zo spoedig mogelijk ter bevordering van de Duitse export 
hindernissen op het gebied van de Duitse handel zouden worden opge
ruimd. Aan de andere kant werd de term "selfsustaining economy" gehan
teerd bij de omschrijving van het doel van de economische reconstructie 
van Duitsland, waarmee de autarkie kon worden verdedigd. De Neder
landse verwachtingen waren in ieder geval eind 1946 hoog gespannen. Had 
het State Department naar aanleiding van klachten over de blokkade in de 
Duitse-Nederlandse economische betrekkingen in een redevoering van Van 
Kleffens voor de Kamer van Koophandel in New York begin december 1946 
niet laten weten dat verbeteringen aanstaande waren en handelsbesprekin
gen tussen de Bizöne en de buurlanden zouden worden gevoerd?3

Regering en parlem ent tegenover het D uits-N ederland.se handelspro
bleem , eind 1946

Sedert het aantreden van het kabinet-Beel was de Duitse kwestie in al 
haar facetten tot voorwerp van aandacht van regering, parlement en maat
schappelijke organisaties geworden. Juist door het bekend worden van het 
industrieplan van maart 1946 werd de aandacht gefixeerd op de toekomst 
van de Nederlands-Duitse handelsbetrekkingen. Een goede ontwikkeling 
van die handelsbetrekkingen was van levensbelang voor Nederland, zoals 
de voorzitter van de heropgerichte - na de ontbinding in 1943 - Nederlandse 
Kamer van Koophandel voor Duitsland, de al eerder genoemde oud-minis
ter van Economische Zaken Gelissen, op de eerste Algemene Vergadering 
van deze Kamer op 14 augustus 1946 heeft betoogd en waarin hij werd be
vestigd door de toenmalige minister van Economische Zaken Huysmans op 
de tweede Algemene Vergadering van deze Kamer op 18 december 1946.

590



Par. III. De verhouding tot Duitsland

Duitsland moest daarbij in Europa weer een economische rol spelen, want 
een arm Duitsland betekende een arm Europa, zoals Gelissen ook wist. De 
regering was zich van de noodzaak tot herstel van het handelsverkeer tus
sen Nederland en Duitsland bewust en heeft de nodige moeite gedaan dit 
verkeer - hoe pijnlijk ook het contact voor Nederlanders met Duitsers bij 
het weer aanknopen van de betrekkingen op handelsgebied aanvankelijk 
naar veler overtuiging ook zou zijn - aan te zwengelen en de barrières op de 
weg naar dit herstel te slechten.4

Naast démarches van de minister van Buitenlandse Zaken via de Mili
taire Missie bij het Geallieerde Opperbestuur in Berlijn over de noodzaak 
het internationale handelsverkeer op Duitsland niet langer te belemmeren, 
die vrijwel niets uithaalden, is het Nederlands belang bij het herstel van het 
handelsverkeer met Duitsland van regeringswege bepleit in het memoran
dum over de territoriale en economische claims van november 1946 en 
vooral in dat over het gehele Duitse vraagstuk van januari 1947. Het stand
punt van de Nederlandse regering werd cijfermatig ondersteund in een nota 
van het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkin
gen (BEB) van het ministerie van Economische Zaken, getiteld: "Economic 
relations between the Netherlands and Germany", die in het najaar van
1946 werd uitgebracht en onder de aandacht van de geallieerde autoriteiten 
in Duitsland werd gebracht. Hoewel de controverse tussen Buitenlandse Za
ken en Economische Zaken over de zeggenschap in de buitenlandse econo
mische betrekkingen sedert de oprichting van de BEB als interdepartemen
taal coördinerend orgaan na de oorlog bestaat, werd in de periode 1946-1948 
de leiding in de bestrijding van de geallieerde belemmeringen in het han
delsverkeer van Nederland op Duitsland overgelaten aan Buitenlandse Za
ken. De voornoemde departementen en Financiën waren in goede samen
werking met het bedrijfsleven (onder meer via de genoemde Kamer van 
Koophandel voor Duitsland) betrokken bij de oprichting van de Trustmaat- 
schappij voor de Handel met het Buitenland, die tot taak kreeg het handels
verkeer met Duitsland (en vanaf 1948 ook met Japan) te stimuleren en het 
bedrijfsleven van advies te dienen en bij te staan bij het overwinnen van de 
ambtelijke barrières, nadat een poging voor een door Nederlanders op basis 
van een Amerikaanse dollarlening te beheren handelsmaatschappij voor 
het handelsverkeer van Duitsland met andere landen geen gunstig onthaal 
had gevonden. Ook in andere landen zoals in België werden soortgelijke 
speciale organen voor de handel met Duitsland in het leven geroepen. Zoals 
in de Eerste Wereldoorlog de Nederlandse Overzeese Trustmaatschappij 
(NOT) de handelsbetrekkingen overzee temidden van de oorlogvoerende 
landen overeind moest houden, zo moest deze na-oorlogse Trustmaat
schappij de economische belangen van Nederland bij de handel op Duits
land bundelen en onderhandelen met de bezettingsautoriteiten in Duits
land. De oprichting op 1 november 1946 van deze Trustmaatschappij kan 
niet los worden gezien van de toenmalige verwachting in Nederland dat de 
nieuwe politiek van enkele Grote Mogendheden inzake Duitsland econo
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mische ontplooiingsmogelijkheden kon bieden voor de Nederlandse han
del5

Van Boetzelaer heeft niet nagelaten op deze initiatieven te wijzen, toen 
hem in de beide Kamers werd gevraagd wat de regering had ondernomen 
om tot afbraak van de handelsbelemmeringen in het Nederlands-Duitse 
verkeer te komen. De beide Kamers bleken, toen voor het eerst het Neder
landse beleid inzake Duitsland aan de hand van de beleidsvoornemens van 
de minister van Buitenlandse Zaken kon worden belicht, goed op de hoogte 
van deze belemmeringen. Men kan aannemen dat vertegenwoordigers van 
die delen van het Nederlandse bedrijfsleven die bij de vroegere handel op 
Duitsland het meest waren betrokken - waaronder ook de havenautoriteiten 
van Rotterdam en Amsterdam moeten worden gerekend - hun klachten bij 
leden van het parlement hebben geuit. In beide Kamers is met ergernis ge
schreven en gesproken over de veronachtzaming van de Nederlandse be
langen, waarbij vooral de voormalige bondgenoot Engeland - die toch al 
geen goede naam in bepaalde kringen in het parlement genoot door de tege
moetkomende houding jegens de Republikeinen in Nederlands-Indië - het 
moest ontgelden, zij het dat dit vanwege de precaire positie van Nederland 
inzake Duitsland én Indië ten opzichte van Engeland in voorzichtige be
woordingen werd gegoten. Deze woorden van ergernis zijn noch van de 
kant van de regering noch vanuit de Kamers weersproken. Het Tweede Ka
merlid Roolvink (KVP) sprak op 4 december 1946 over het wegvloeien van 
het vertrouwen in de Engelsen. Bierema (PvdV) protesteerde bij dezelfde 
gelegenheid in deze Kamer tegen een bezettingspolitiek, die terwille van de- 
viezenbesparingen uitliep op bevoorrechting van Duitsland. Algra (ARP) 
meende bij het debat in de Eerste Kamer enige maanden later, dat de Neder
landse belangen inzake Duitsland door de geallieerde mogendheden syste
matisch werden verwaarloosd. Vrijwel alle sprekers over dit thema in de 
Kamers - met uitzondering van de CPN - bepleitten een economisch herstel 
van Duitsland binnen nauwkeurig afgebakende grenzen en controles, opdat 
Nederland dan een graantje kon meepikken van het herstel. De CPN wenste 
van geen herstel te weten, voordat een werkelijk "vrij" Duitsland zich had 
gevormd.6 Uitgediept werd dit thema niet, omdat de Nederlandse regering 
in de eerder genoemde memoranda voldoende aandacht had gegeven aan 
de noodzaak van het herstel van het goederen- en dienstenverkeer tussen 
Duitsland en Nederland. Van Boetzelaer toonde zich weliswaar optimistisch 
over het groeiend begrip dat de geallieerde mogendheden voor de Neder
landse wensen hadden, maar hij moest tegenover de Kamers erkennen dat 
de situatie voor Nederland op dat moment hoogst ongelukkig was. Op con
crete resultaten in zijn pogingen het handelsverkeer met Duitsland te ver
beteren kon de minister eind 1946 niet wijzen. De minister liet het bij het 
uitspreken van de hoop op enige verbetering in deze kwestie.7

De ontwikkelingen in 1947 en 1948
De oprichting van de Bizöne werd op korte termijn niet gevolgd door een 

aanzienlijke verruiming van de economische betrekkingen van dit deel van
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Duitsland met het buitenland. Het leek er eerder op dat het autarkiebeleid 
van de Engelsen, zij het onder grotere inschakeling van de Duitsers, voor de 
gehele Bizöne werd ingevoerd, teneinde gigantische lasten voor de Ameri
kaanse belastingbetaler bij het afdekken van de tekorten voor het Engelse 
deel van deze zöne - waarover bij de fusie afspraken waren gemaakt - te 
voorkomen. Het dollartekort van de Bizöne leidde aldus tot een beleid dat 
het dollartekort van geheel West-Europa beïnvloedde. Amerika en Enge
land gingen daarbij tot halverwege 1947 uit van het productieplan van 1946, 
teneinde geen te grote divergentie in de geallieerde politiek inzake Duits
land teweeg te brengen die zware politieke gevolgen kon hebben (reacties in 
Frankrijk en de Sovjet-Unie). Pas eind augustus 1947 werd een nieuw indu- 
strieplan voor de Bizöne afgekondigd tegen de achtergrond van het groeiend 
antagonisme tussen de V.S. en de Sovjet-Unie; de afkondiging in oktober
1947 van de definitieve door de Mogendheden vastgestelde lijst van indu
strieën die ontmanteld moesten worden was weer een stap terug.

In deze context was het Nederland niet mogelijk het vraagstuk van de 
Duits-Nederlandse handelsverkeer opgelost te krijgen. Slechts een geringe 
vergroting van het handelsverkeer tussen de Bizöne en Nederland werd be
haald, toen van 20 tot 26 januari 1947 in Den Haag onderhandeld werd met 
een delegatie van het sedert begin 1947 in Minden gevestigde Joint Export 
Import Agency (JEIA) van de Bizöne. Er kwam een betalingsovereenkomst 
tot stand, waarbij wederzijdse goederenleveranties door middel van een 
guldenrekening mochten worden verrekend onder afdekking van het saldo 
aan de crediteur per kwartaal in dollars of ponden. Deze zogeheten "off-set- 
account" gold echter niet voor de voor Nederland uiterst belangrijke goede
ren steenkool, hout en kali, die in contante dollars of ponden moesten wor
den afgerekend. De betalingsovereenkomst betrof in volume en waarde 
slechts een klein deel van de vooroorlogse goederenstroom tussen Neder
land en Duitsland. Afgesproken werd dat de handelskanalen wat zouden 
worden versoepeld en Nederlandse en Duitse zakenlieden, zodra de nodige 
voorbereidingen zouden zijn getroffen, met elkaar contact zouden mogen 
opnemen (opheffing van de Trading-with-the-enemy-act). Deze afspraak 
werd in begin 1948 gehonoreerd, tegelijk met de overdracht van de import 
van de Bizöne in Duitse handen. De uitwerking van deze contacten zou 
uiteraard onderworpen blijven aan de controle van de JEIA. Op het voor 
Nederland belangrijkste punt, namelijk de export van agrarische producten, 
bleef het overleg in het vage: beide partijen zouden de zaak nader bestude
ren. Evenmin werd het probleem van de boycot van de Nederlandse Rijn- 
scheepvaart en van de Nederlandse zeehavens door de bezettingsautoritei
ten van de twee zónes bij deze gelegenheid opgelost. De Bizonale delegatie 
bleef huiverig concessies inzake het transitoverkeer te doen die deviezen 
zouden kosten. Ook de handelsbesprekingen in Brussel in februari 1947 tus
sen delegaties van België en Luxemburg en een JEIA-afvaardiging wisten 
geen doorbraak op het punt van het transitoverkeer te bereiken; ook daar 
wist men niet meer te bereiken dan een geringe uitbreiding van het han
delsvolume. Alle vrome beginselen van de betalingsakkoorden tussen de
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Bizöne en de Benelux-landen uit begin 1947 ten spijt, bleef, op een kleine 
verbetering in het bedrag aan im- en export na, vrijwel alles bij het oude en 
leek de neiging tot autarkie in de Bizöne het voorlopig gewonnen te hebben 
van het inzicht dat alleen door liberalisering aan Duitse kant de welvaart 
aan deze en gene zijde van de grens kon worden verhoogd en de deviezen- 
problemen konden worden overwonnen. Hier zij wel bij aangetekend dat 
de Franse en de Russische bezettingsautoriteiten, vermoedelijk mede uit 
politieke overwegingen om Nederland voor hun standpunt inzake Duits
land te winnen, Nederland op belangrijke punten bij het afsluiten van han
delsovereenkomsten voor 1947 tegemoet zijn gekomen. Zo waren de Rus
sen (de Sowjetische Militar Administration Deutschlands, SMAD) bereid 
kali uit hun zöne aan Nederland te leveren tegen visserijproducten, terwijl 
de Fransen (Office du Commerce Extérieur, Oficomex) hout en landbouw
machines - waaraan een zeer groot gebrek was - aanboden in ruil voor 
dienstverlening door Nederlandse schepen op de Rijn en overslag van goe
deren uit de Franse zöne in Nederlandse havens. De omvang van deze 
handelsakkoorden met de Franse en de Russische zöne was echter te gering 
om Nederland soelaas te bieden. Alle inspanningen op het terrein van de 
handel met Duitsland bleven er daarom op gericht de barrières op de handel 
met de Bizöne te slechten.

Een goede gelegenheid de problemen in het transitoverkeer op Duitsland 
weer eens onder de aandacht van de Bizonale autoriteiten te brengen, boden 
de onderhandelingen in Den Haag halverwege 1947 tussen delegaties van 
Nederland, België en het JEIA. Deze conferentie werd gehouden op initiatief 
van de Amerikaanse en de Engelse (bezettings-) autoriteiten, waaraan zowel 
de klachten over het economisch beleid van de geallieerde autoriteiten in 
Duitsland in de memoranda over Duitsland van de regeringen van Neder
land en België, als de problemen van het JEIA met de te geringe omslagca- 
padteit van de Duitse zeehavens ten grondslag lagen. Er moesten derhalve 
wegen worden gevonden om de transitokwestie te regelen. Bij nota hebben 
de regeringen van Nederland en België tevoren laten weten dat in beginsel 
economische en geografische factoren het transitoverkeer dienden te bepa
len en dat beide landen bereid waren oplossingen te vinden voor de door de 
terugleiding van het transitoverkeer over de Nederlandse en Belgische ha
vens ontstane deviezenproblemen. De conferentie in Den Haag leidde tot 
een serie aanbevelingen, die door Nederland en België werden aanvaard, 
waarbij het JEIA toezei 1.7 miljoen ton jaarlijks te doen omslaan in Amster
dam, Rotterdam en Antwerpen, waarvoor creditering in dollars én marken 
ten laste van Duitsland op een uitgestelde rekening zou plaats vinden. Dit 
laatste betekende dat de overheden in Nederland en België de betaling voor 
de kosten van omslag zouden voorschieten (4 miljoen gulden per jaar ge
raamd). Daartegenover stond echter dat per ton 1,2 dollar zou worden ge
boekt ten gunste van Nederland en België, die anders besteed hadden moe
ten worden aan de hogere zeevrachtkosten op de Noord-Duitse havens. De 
militaire gouverneurs van de betrokken zönes hebben deze overeenkomst 
echter niet ondertekend, aangezien zij de bedongen prijzen voor het transi-
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toverkeer te hoog vonden en zij van mening waren dat de betalingsbalans 
van de Bizöne deze prijzen niet toeliet. Ruim een jaar later zouden deze 
aanbevelingen, na lange onderhandelingen, met de Marshallhulp als sti
mulans de grondslag vormen voor een nieuw akkoord over de transito- 
kwestie, dat evenwel wederom stukliep op het veto van de bevelhebbers 
van de Bizöne.8

Door het uitblijven van essentiële doorbraken bij het opruimen van de 
barrières in de export van Nederlandse goederen en diensten naar Duitsland 
in 1947, kon kritiek op de geallieerde autoriteiten van de kant van de rege
ring en Kamers bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Za
ken voor 1948 niet uitblijven. Ook al was bekend geworden dat begin augus
tus 1947 de Amerikanen en de Britten voor de Bizöne een nieuw industrie- 
plan hadden opgesteld, waardoor de Duitsers meer economische armslag 
werd gegund, en ook al had de Beneluxdelegatie op de Parijse conferentie 
van de deelnemende landen aan het Europese Herstel Programma 
(Marshall-hulp) in de zomer van 1947 weten te bereiken dat de Duitse eco
nomie onlosmakelijk verbonden werd gezien met de gehele West-Europese 
economie, tot enige zichtbare verbetering in het handelsverkeer tussen de 
Duitse zönes en de buurlanden had dit alles op korte termijn niet geleid. 
Van Boetzelaer meende alles gedaan te hebben om het handelsverkeer met 
Duitsland te intensiveren, maar moest toegeven dat vrij weinig bereikt was. 
Hij constateerde "dat van Britse en Amerikaanse zijde nog onvoldoende re
kening wordt gehouden met de Nederlandse belangen". De moeilijkheid 
school volgens de minister niet eens zo zeer in de systemen van betalings
regeling of in de eis tot afdekking in harde valuta, maar in de beperking op 
de Nederlandse leveranties van goederen - landbouwproducten werden nog 
steeds door de Bizonale autoriteiten beschouwd als "non-essential" - en de 
beperkingen op het aanbod van Nederlandse diensten. De autoriteiten in de 
Bizöne stelden zich volgens de regering te zeer op een comptabel standpunt, 
waarbij de afgifte van deviezen moest worden voorkomen. Het aanbod van 
Nederland en België om voor de transitokosten via de beide landen genoe
gen te nemen met uitgestelde betaling had voorlopig tot niets geleid. Van 
Boetzelaer oordeelde dan ook dat het tijd werd dat de regeringen in Londen 
en Washington de knopen gingen doorhakken, omdat de autoriteiten in de 
Bizöne zich steeds verschansten achter het argument dat er geen deviezen 
waren.9 Hiermee doelde Van Boetzelaer vooral op de tegenstelling tussen 
het Amerikaanse War Department, dat verantwoordelijk was voor het be
heer van de Amerikaanse bezettingszones in de wereld, en het State Depart
ment, dat in 1947 met een hulpplan voor Europa op de proppen was geko
men. Het beleid van het War Department inzake de economische betrek
kingen van de U.S.-zöne in Duitsland (budgetevenwichts-politiek) spoorde 
duidelijk niet met dat van het State, dat uit was op integratie van Duitsland 
in een economisch herstelproces in Europa (vgl.hfdst.IV, par.V.3).

Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen noemde het 
Tweede Kamerlid Schilthuis (PvdA) het op 20 november 1947 een merk
waardig verschijnsel dat Amerika overwoog grote bedragen aan het Europe-
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se herstel te spenderen, terwijl tegelijkertijd het geallieerde opperbevel in de 
Bizöne elk voorstel afwees, waardoor zowel Duitsland als de buurlanden 
minder financiële hulp nodig zouden hebben. Het herstel immers van de 
natuurlijke verbindingen tussen Duitsland en de buurlanden zou in Duits
land arbeid en materiaal besparen - dat vrij gemaakt zou kunnen worden 
voor herstel van de Duitse productie - en Nederland de mogelijkheid geven 
het eigen herstel op eigen kracht te bereiken. Schilthuis zei verbaasd te zijn 
over het gebrek aan inzicht en het gebrek aan belangstelling voor de Neder
landse belangen bij de Amerikaanse en Britse instanties. Met zorg vroeg hij 
zich af wanneer de geallieerde autoriteiten Duitsland zouden toestaan de 
productie op te voeren, het financiële stelsel te saneren en volop deel te ne
men aan het Europese economische herstel. Het Marshall-plan zou lapwerk 
blijven, aldus dit Kamerlid en Rotterdamse ondernemer (eertijds betrokken 
bij de graanhandel) in zijn heldere analyse, wanneer in Duitsland de econo
mische n^achteloosheid bleef bestaan die er heerste. Ook de liberaal Bierema 
toonde zich ongerust over de geringe medewerking van geallieerde zijde. 
Van Boetzelaer, die zich in dit debat over zijn beleid inzake de Duitse kwes
tie toch al erg op de vlakte had gehouden met het oog op de mogelijke in
ternationale ontwikkelingen, sprak slechts van "een van de voornaamste 
onderwerpen van zorg van het buitenlands beleid" ter aanduiding van het 
gehele Duitse vraagstuk, incluis de problemen rond de economische betrek
kingen tussen Nederland en Duitsland.10

Zoals reeds is aangegeven hebben de Beneluxlanden in hun memoran
dum van 27 november 1947 de Grote Vier er nogmaals op gewezen dat de 
bezettingsautoriteiten onvoldoende aandacht schonken aan de vitale, voor
al economische, belangen van de drie landen bij een goede oplossing van de 
Duitse kwestie. Economisch herstel van Duitsland op basis van economi
sche eenheid en vrije economische betrekkingen, onder gelijktijdige invoe
ring van de nodige controle ter beteugeling van ongewenste economische 
en politieke machtsvorming, werd door de Beneluxlanden als een van de 
noodzakelijkste stappen beschouwd naar een dergelijke oplossing. Toen 
bleek dat de internationale ontwikkelingen slechts de samenvoeging van de 
drie westerse zönes tot een voorlopige staat gedoogden, hebben de Benelux
landen er alles aan gedaan om bij de besprekingen van de drie westerse mo
gendheden hierover te worden betrokken. De uiteindelijk tot stand geko
men Zeslandenconferentie in Londen, begin 1948, heeft inderdaad, zoals de 
Benelux had gehoopt, de nodige beslissingen genomen ten aanzien van het 
Duitse vraagstuk, welke onder meer ook belangrijke economische gevolgen 
hadden. Zo werden de zes landen het eens over de deelneming van de 
Duitse zönes aan het overleg over het Europese Herstel Programma. Dat be
tekende dat spoedig Marshall-geld voor het Duitse herstel zou worden inge
zet. De economische eenheid van de drie westerse zönes werd mogelijk ge
acht, zodra de politieke eenheid, waarvoor de conferentie een raamwerk 
aangaf, vorderingen zou hebben gemaakt. Het Roergebied bleef voor Duits
land behouden; de internationale controle zou de productie niet in de weg 
staan. De contacten tussen de bezettingsautoriteiten en de Beneluxlanden
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zouden worden verbeterd. De kwestie van de buitenlandse eigendommen 
in Duitsland zou worden aangepakt (vgl. voorgaande subparagraaf, f-g). Nu 
onder Amerikaanse druk besloten was de West-Duitsers weer perspectief te 
geven, hen te helpen bij de wederopbouw van het eigen land en hen in staat 
te stellen zichzelf politiek en economisch te besturen, kon uitbreiding van 
de handelsbetrekkingen tussen West-Duitsland en de Benelux niet uitblij
ven.

De eerste wezenlijke verbetering in het Nederlands-Duitse handelsver
keer na 1945 kwam dan ook halverwege 1948 tot stand, als ook de financiële 
sanering in West-Duitsland heeft plaats gevonden. Op 31 juli 1948 werd tus
sen Nederland en de Bizóne een handelsovereenkomst voor de duur van 
één jaar gesloten. De Nederlandse uitvoer naar de Bizöne werd, incluis de 
transportdiensten, vastgesteld op ca. 181 miljoen gulden, de uitvoer vanuit 
de Bizöne op 230 miljoen gulden, waarvan 75.5 miljoen gulden aan steen
kolen. Nederland zou voor ruim 7 miljoen dollar meer aan transportdien
sten leveren dan de Bizöne aan Nederland (doorvoer per spoor van Neder
landse goederen naar derde landen). Voor Rotterdam betekende deze (con- 
tingenterings-) overeenkomst - die géén betalingsregeling insloot - een ver
drievoudiging van het Duitse vervoer, gemeten naar de bestaande toestand. 
Van groot belang was dat gebroken was met het stelsel van "essential"- en 
'’non-essential"-goederen. Nederland mocht voor het eerst een contingent 
groenten (200.000 ton, ter waarde van 28 miljoen gulden) leveren, alsook 
bloembollen en boomkwekerijproducten. Als vanouds kon Nederland weer 
enkele producten uit Nederlands-Indië aanbieden (copra). De limieten in 
deze overeenkomsten konden daarom ook ruimer worden gesteld, doordat 
Marshallgelden, die bestemd waren om het monetaire verkeer tussen de 
deelnemende landen te versoepelen (credietverlening voor het internatio
nale handelsverkeer, zie hoofdstuk IV, par.V.3.f) tussen de twee landen 
konden worden ingezet. De westerse mogendheden waren ongeveer tezelf
dertijd akkoord gegaan met een verdere verhoging van de kolen- en staal
productie in hun zönes, waardoor meer goederen in Duitsland voor export 
in aanmerking kwamen en Nederland Marshall-hulp-dollars kon besteden 
aan vitale importen uit Duitsland als steenkool en plaatstaal. De Trustmaat
schappij voor de Handel met het Buitenland zou de vergunningen, ter uit
voering van deze handelsovereenkomst, verzorgen.11

Daarnaast werd gelijkertijd getracht een oplossing te bereiken in de sle
pende kwestie van het transitoverkeer op Duitsland. Na de nodige bespre
kingen tussen een Nederlands-Belgische delegatie en het JEIA te Frankfurt 
kon op 24 september 1948 aldaar een regeling worden bereikt tot inschake
ling van de Nederlandse en Belgische havens en schepen in het verkeer op 
Duitsland. De discriminatie (b.v. deviezentechnisch) in het verkeer werd 
beëindigd verklaard; wederzijds werd de vrijheid verleend tot het verkeer 
op de Rijn, de aansluitende waterwegen, kanalen en havens, overeenkom
stig de internationale gebruiken; er zou een Nederlands-Belgisch gemeen
schappelijk orgaan, het Rhine Central Booking Office (RCBO), worden opge
richt, dat de verdeling van de verschepingen over de diverse havens (op een
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laag niveau zouden België en Nederland ieder de helft krijgen; boven de 1.2 
miljoen ton per jaar zou Nederland een steeds groter deel mogen afwikke
len) in samenwerking met het JEIA zou administreren, alsook de betalingen 
hiervoor zou afwikkelen. Door de Marshall-hulporganisatie in Washington 
werden extra-middelen aan de Bizöne ter beschikking gesteld om de kosten 
verbonden aan de wijziging van het goederenverkeer op te vangen. Het 
Rijnvaart- en zeehavenvraagstuk leek hiermee goeddeels uit de weg ge
ruimd. Deze overeenkomst kreeg echter niet de uiteindelijke goedkeuring 
van de bevelhebbers in de Bizöne. Begin 1949 werd door het JEIA een in
structie uitgevaardigd die de situatie van vóór september 1948 bevestigde: 
inschakeling van buitenlandse havens en scheepsruimte alleen als de 
Duitse overslag- en vervoerscapaciteit in de Bizöne tekort schoot (niet voor 
stukgoed). Liberalisatie van het vervoer op de Rijn en deelneming aan het 
binnen-Duitse vervoer, los van handelscontracten (zie hierboven) waarbij 
vervoer en overslag werd aangeboden als contraprestatie voor de levering 
van goederen en diensten, zou nog vele jaren kosten. Overigens tastte Ne
derland zelf de vrije vaart op de Rijn aan doordat de minister van Verkeer 
en Waterstaat in mei 1948 de aanmeldingsplicht voor de in Nederland 
thuishorende Rijnschepen herstelde.12

Bij het afsluiten van de periode-Beel was in de omvang en de aard van de 
handel met de belangrijkste zönes - de Franse zöne ging voor de externe be
trekkingen op handelsgebied vanaf 1 januari 1949 samen met de Bizöne - in 
ieder geval een goede vooruitgang bereikt en tekenden zich regelingen voor 
de Rijnvaart en de afwikkeling van de Nederlandse financiële aanspraken 
in West-Duitsland af. In de periode juli 1948-juli 1949 zou - gevolg ook van 
de additionele overeenkomst tussen Nederland en de drie westelijke zönes 
eind 1948 - de Nederlands-(West-) Duitse handel weer ongeveer een kwart 
van de vooroorlogse omvang bedragen. De problemen in het handelsver
keer waren nog niet uit de weg geruimd. Hoewel begin 1949 de Trustmaat
schappij voor de Handel met het Buitenland kon worden geliquideerd, 
moest halverwege 1949 worden vastgesteld dat de levering van land- en 
tuinbouwproducten nog steeds aan kwantitatieve restricties was onderwor
pen, dat de westelijke zönes zelfs invoerrechten hadden ingesteld, dat het 
transitoverkeer ondanks de gemaakte afspraken nog slechts in beperkte 
mate over de Nederlandse havens werd geleid, dat de uitzonderingstarieven 
van de Duitse spoorwegen - op het vervoer naar de (overbelaste) Duitse zee
havens - werden gehandhaafd, dat de Nederlandse binnenscheepvaart nog 
steeds discriminatie in het Duitse binnenlandse verkeer ondervond en dat 
West-Duitsland blijvend op autarkie scheen af te koersen. Het zou nog ge
ruime tijd duren voordat de meeste van deze problemen waren opgeruimd 
en het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer tussen de beide landen vrijer 
kon verlopen (de Nederlandse uitvoer naar Duitsland werd bij het handels
verdrag van september 1949 vrijwel geliberaliseerd; de grensoverschrijdende 
Rijnvaart was vanaf begin 1950 probleemloos geworden; het kapitaalverkeer 
werd in de tweede helft van de jaren '50 geliberaliseerd). De problemen 
zaten trouwens na 1948 niet alleen aan Duitse kant. Ook Nederland moest
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vanwege de deviezenschaarste de importen uit Duitsland soms contingen- 
teren, ook al wilden de zelfstandiger optredende Duitsers zoveel mogelijk 
leveren, terwijl er ook onevenwichtigheden gingen optreden naar de aard 
van de goederen in de betalingen over en weer tussen Nederland en Duits
land. Bij de behandeling van de Rijksbegroting voor 1949 hadden de Kamers 
geen reden meer om ontevreden te zijn over de ontwikkelingen in het Ne
derlands-Duitse economische verkeer, ook al was op dat moment het voor
oorlogse niveau van dit verkeer nog bij lange na niet gehaald. Alleen het 
Rijnvaartverkeer en de kwestie van de Nederlandse bezittingen in Duits
land, waarvoor de nodige regelingen nog moesten worden getroffen, riepen 
nog wat vragen op in het parlement.13

Ten opzichte van 1946 was de Nederlands-Duitse economische relatie 
eind 1948 verbeterd, hetgeen werd onderstreept door de eerste na-oorlogse 
Deutsch-Niederlandischer Wirtschaftstag van 29 september 1948 te Düssel- 
dorf: men kon en wilde weer rechtstreeks met elkaar praten.14 Door de uit
komsten van de Zeslandenconferentie van Londen van 1948 was de ver
houding tussen de Beneluxlanden en de geallieerde autoriteiten in West- 
Duitsland inzoverre veranderd, dat voortaan klachten van de kleine buur
landen over bepaalde obstakels in het goederen- en dienstenverkeer met 
Duitsland in behandeling moesten worden genomen. In het handelsverkeer 
met de westelijke zones kon halverwege 1948 eindelijk vooruitgang worden 
geboekt. Het uitzicht was geopend op het einde van de rechtstreekse be
moeienis van de drie westerse bezettende mogendheden met de economi
sche betrekkingen van de westelijke zönes met het buitenland. Zo droeg bij
voorbeeld het JEIA na het ontstaan van de Duitse Bondsrepubliek inderdaad 
de bemoeienis met de Rijnvaart in oktober 1949 over aan de Duitse autori
teiten (hetgeen overigens wel voor de grensoverschrijdende Rijnvaart de 
problemen oploste, maar geen einde maakte aan het dispuut over de deel
neming van Nederlandse schepen aan het "innerdeutsche" scheepstrans- 
port). De Zeslandenconferentie markeerde derhalve in dit opzicht de aanzet 
voor nieuwe verhoudingen en mogelijkheden, al werd tegelijkertijd door 
deze conferentie een definitieve breuk tussen Oost en West in Duitsland ge
forceerd, die ook de Nederlandse economie kon beïnvloeden (export naar 
Oost-Europa; afzet in West-Duitsland). Samen met de Marshall-hulp en de 
daardoor geinitieerde Europese samenwerking maakte vooral de doorbraak 
in het Nederlands-Duitse handelsverkeer, waardoor Nederland voortaan de 
uit Duitsland benodigde grondstoffen en goederen zou kunnen betalen uit 
de export van (landbouw-) producten en diensten, het Nederland mogelijk 
de nederlaag inzake de territoriale en economische claims ten aanzien van 
Duitsland in 1948 op diezelfde Zeslandenconferentie, zoals die naar voren 
kwam in het wetsontwerp ter verwezenlijking van enkele zeer beperkte 
grenscorrecties (1949), te incasseren (vgl. par. III. 1 in dit hoofdstuk).
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7034 B en met Russ. zone, KHA, pp. 6987 C en 7636 k. I, alsook deviezennota d.d. 31 mrt. 1948, 
nr. 772, Over onderhandelingen, naast de gegevens onder aantekening 9, Briefwisseling en 
nota betreffende het voor Duitsland bestemde verkeer over de Nederlandse en Belgische 
havens, in: HTK 1946-1947 Bijlagen nr. 419, waarvan samenvatting ook in: K H A , p. 7081, 
mrt. 1947; resultaten Haagse onderhandelingen, KHA  p. 7251 E, aug. 1947. Voor de inhoud 
handelsakkoord Bizone-BLEU: KHA p. 7068 E, febr. 1947.

9 Mem.v.Antw., hfdst. III, Rijksbegroting voor 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen A, Duitsland.

Schilthuis, TK 20 nov. 1947, pp. 428 11-429 I; Bierema, idem, p. 430; min., idem, p. 439. Voor 
een achtergrondschets van de situatie op dat moment: redevoering minister Mansholt over 
de agrarische export naar Duitsland als noodzaak voor het land t.b.v. vergadering Neder
landse Kamer van Koophandel in Utrecht, KHA  1947, (oktober), p. 7351 B en de verklaring 
van Hirschfeld tegenover de pers over de noodzaak Duitsland in te voegen in het econo
misch stelsel van Europa, KHA  1947, p. 7351 k.III.
Zie ook de schriftelijke vragen van Schilthuis (PvdA-TK) i.v.m. opmerkingen in het rapport 
van de commissie Harriman over de afwijzende houding van de geallieerde bezettingss- 
autoriteiten in Duitsland tegenover de Nederlandse en Belgische zeehavens (d.d. 9 dec. 1947), 
waarop Van Boetzelaer antwoordde dat aan de hand van o.m. dit rapport - dat het een 
dwaasheid noemde dat het relatieve bedrag voor het herstel van de havens in de Rijn-Maas- 
delta een belemmering zou blijven vormen voor het volledig inschakelen van deze havens 
in het vervoer naar en van Duitsland, dat een aanzienlijke bijdrage kon leveren in het her
stel van Duitsland en Europa - het belang van de bedoelde havens opnieuw werd belicht. Zie 
HTK  1947-1948 Aanhangsel, p. 91, vraagnr. 71, antw. minister, d.d. 15 dec. 1947.
Wemelsfelder oordeelt vernietigend over de houding van de autoriteiten in de Bizone. De 
dollarbehoefte van de West-Europese landen was volgens hem kunstmatig hoog, omdat die 
artikelen, die Duitsland had kunnen leveren, moesten worden geïmporteerd uit de V.S.; de 
Bizone kweekte na verloop van tijd overschotten in deviezen, doordat meer geëxporteerd 
werd dan geïmporteerd (eind 1947, begin 1948); de Marshall-hulp-besprekingen in Parijs, 
waar de Europese economische balans kon worden opgemaakt, hebben de V.S. er niet toe 
gebracht op korte termijn hun eis voor dollarbetalingen voor goederen uit de Bizone te laten
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vallen. Zie W emelsfelder, Het herstel, p. 11. Het oordeel van Schilthuis in de TK wordt 
daarmee bevestigd.

11 Zie K H A  7696 I, aug. 1948; idem 7748 A, sept. 1948; idem, 7880 A, dec. 1948. Ook: 
Wemelsfelder, Het herstel, pp. 18-19.

12 Voor de regeling van 24 september 1948: Summary of conversations and agreements rea- 
ched between Netherlands and Belgian representatives with JEIA at Frankfort, Germany, on 
24th September 1948, zie Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1949, hfdst. III, 13 dec. 1948, H T K  1948-
1949 Bijlagen A, nr. 1000, III, 12, p. 18; alsook KHA okt. 1948, p. 7775 G. De afloop ontleend aan 
Wemelsfelder, Het herstel, pp. 122-123.
Voor de kwestie van de aanmeldingsplicht (stop te Lobith): De Vries, 1811-1961 met Amster
dam als brandpunt, pp. 311-313. De aanmeldingsplicht had de bedoeling een ongebreidelde 
concurrentie tegen te gaan (tariefoorlog). De genoemde plicht leek in strijd te zijn met de 
vrije Rijnvaart, vandaar de klacht van Zwitserland bij de Centrale Rijnvaartcommissie. De 
zaak heeft in Nederland geleid tot een proces tegen de Staat. De stop te Lobith werd opgehe
ven, nadat de Hoge Raad op 25 jan. 1952 het vonnis van het Hof in Den Haag van 25 juni 
1951 bevestigd had, waarbij de Staat in het ongelijk werd gesteld, zie Verseput, Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, p. 316.

13 Stand van zaken in voorjaar 1949 ontleend aan Nota stand van zaken met betrekking tot 
het Duitse vraagstuk, d.d. 19 juli 1949, HTK  1948-1949 Bijlagen, nr. 1306, alsook aan H.F. van 
Meer, Enkele opmerkingen over het handels- en betalingsverkeer met Duitsland, in: ESB  13 
juli 1949, pp. 555-556.
De sprong voorwaarts in de handelsbetrekkingen tussen Nederland en geheel Duitsland: (in 
miljoenen guldens volgens CBS-opgave):

Invoer (uit D.) Uitvoer (nr. D.)

1938: (1 Rijksmark = 70 cent) 317 143

1946 55,7 52,8
1947 96,7 57,8

1948 267,2 159,7

(Ontleend aan genoemde Nota, nr. 1306)
De handel met Duitsland in percentages van de Nederlandse import- export 1938-1948.

Import uit D. in % van Export uit D. in % van

totale Nedl. import: totale Nedl. export:

1938 21,8 15,4

1946 2,6 6,6

1947 2 3  3,1
1948 5,4 6,0

(Ontleend aan Wemelsfelder, Het herstel, p. 22).

Voor het vervolg op de hier beschreven periode in de Nederlands-Duitse economische be
trekkingen zij verwezen naar de al eerder aangehaalde studie (aantekening 65 bij par.III.1) 
van W ielenga, West-Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 
1 9 4 9 - 1 9 5 5 , spec. hfdst.5: Economische betrekkingen. Alsook: C.W .A.M. van Paridon, 
E.K .Greup, A .K etting, De handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland, ’s-Gravenhage 1982.
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14 Th.M .M etz, Fünfzig Jahre Niederlandischer Handelskammer fü r Deutschland 1905-1955, 
's-Gravenhage 1955, p.194.
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4. Restitutie van geroofde goederen en herstelbetalingen

a. De terugvoering van geroofde goederen uit Duitsland
Zoals in de inleiding van de paragraaf over de verhouding tot Duitsland 

is aangegeven, maakten de restitutie van geroofde goederen en de herstelbe
talingen in de vorm van fabrieksinstallaties en schepen kort na de oorlog 
deel uit van de Nederlandse aanspraken ten opzichte van Duitsland. Juist 
omdat een aantal daarvan, zoals de territoriale en economische concessies 
en het herstel van het handels- en transitoverkeer tussen Nederland en 
Duitsland, zeker niet op korte termijn zouden worden gerealiseerd, was het 
van groot belang geroofd goed terug te voeren en de schade aan de Neder
landse volkshuishouding provisorisch op te lappen met Duitse herstelbeta
lingen. Het is dan ook begrijpelijk dat Tweede en Eerste Kamer bij de begro
tingsbehandelingen eind 1946 en eind 1947 met nadruk aan de minister van 
Buitenlandse Zaken vroegen naar de stand van zaken rond restitutie en 
herstelbetalingen. Schriftelijk heeft Van Boetzelaer de Kamers zoveel mo
gelijk informatie verstrekt en de verslagen van de instantie, die met de res
titutie van geroofd goed was belast, aan de griffies van de Kamers gezonden.

De geallieerden hadden al op 5 januari 1943 te Londen een verklaring 
uitgegeven, de "Interallied Declaration against Acts of Dispossesion commi- 
ted in Territories under Enemy Occupation and Control", (de zogeheten 
Joint Declaration), waarbij de restitutie van geroofd goed in beginsel werd 
aangekondigd. Deze verklaring betrof niet alleen goederen, die uit de bezette 
landen met geweld waren weggevoerd (plundering), maar ook goederen die 
de bezetter had "gekocht". Deze verklaring, die in 1943 vooral bedoeld was 
als een waarschuwing voor de neutrale landen bij de aankoop van goede
ren, richtte zich op elke verkrijging van goederen, die door misbruik van de 
bezettingsomstandigheden tot stand was gekomen. Daaruit zou voor Ne
derland kunnen volgen dat de opheffing van de Nederlands-Duitse devie- 
zengrens gedurende de bezetting, waardoor de Duitsers onbeperkte hoeveel
heden guldensbedragen tegen een door het Duitse Rijk vastgestelde koers ter 
beschikking kregen voor aankopen in Nederland (onder meer van effecten, 
afkomstig uit ingevorderd Joods bezit, op de Amsterdamse beurs), reden zou 
kunnen zijn om de daarop volgende aankopen als nietig te beschouwen. Op 
de conferentie van Parijs over de herstelbetalingen, najaar 1945, is door een 
aantal kleine geallieerde en door de Duitsers bezette landen in een resolutie, 
welke als annex aan de overeenkomst over de herstelbetalingen is gevoegd - 
deze annex was niet meer dan de uitdrukking van opvatting van een aantal 
betrokken landen -, verklaard dat het wegvoeren van goederen na aankoop 
door de Duitsers met onder dwang (deviezenmaatregelen) verkregen geld 
onder de categorie "roof" moest worden gerekend. Op 22 januari 1946 publi
ceerde de Geallieerde Controle Raad in Berlijn een definitieve verklaring 
over de restitutie van goederen. Van groot belang was dat de Grote Vier be
sloten hadden slechts die goederen te doen restitueren, die geïdentificeerd 
konden worden en die door geweld waren verkregen. Alle andere goederen, 
welke door de vijand waren verwijderd of verkregen uit de bezette landen,
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vielen onder de categorie "herstelbetalingen". Hoewel het begrip "geweld" 
ruim werd opgevat, viel hier niet onder de aankoop van goederen door de 
Duitsers via manipulaties van het betalingsverkeer. Voor Nederland is dit 
een groot nadeel geweest. Wel hebben de geallieerden kunstwerken, die 
Duitsers - vooral Göring - zich hadden laten "aanbieden" of hadden laten 
betalen met waardeloos geworden rijksmarken, laten terugkeren naar het 
land van herkomst. Hieraan lag echter het geallieerde besluit over het her
stel van het cultuurbezit van alle bij de oorlog betrokken landen ten grond
slag.

Gelet op de verklaring van Londen van 1943 heeft de Nederlandse rege
ring aan het einde van de oorlog de nodige maatregelen genomen om de 
restitutie van geroofde goederen voor Nederland te effectueren. De geal
lieerden hadden laten weten dat zij bij de restitutie van goederen alleen te 
maken wilden hebben met de regeringen van de beroofde landen. Claims 
van particulieren moesten bij deze regeringen worden ingediend; die rege
ringen moesten zorgen dat de geroofde goederen bij hun rechtmatige eige
naars terugkeerden. Daarom besloot de Nederlandse regering op 17 april 
1945 in Duitsland een Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Eco
nomische Belangen in te stellen, als schakel tussen de Nederlandse regering 
en de geallieerde mogendheden in Duitsland. Deze instantie zou worden 
belast met de terugverkrijging van uit Nederland weggevoerde goederen, of 
met het verkrijgen van andere goederen, ter vervanging van hetgeen was 
weggevoerd. De tweede taak was zowel een uitwerking van de door de Vier 
Mogendheden geopende mogelijkheid om bepaalde unieke geroofde goede
ren, die waren verloren gegaan, te vervangen door gelijksoortige goederen 
uit Duits (wettig) bezit, als een vooraankondiging van de inschakeling van 
deze instantie bij de verwerving van de toegewezen herstelbetalingsgoede- 
ren. Het Commissariaat-Generaal, dat sedert 1 november 1945 onder leiding 
stond van "kolonel" ir.L. Otto, die van de Hoogovens in IJmuiden was "ge
leend" met het oog op de terugvoering van de vele geroofde technische in
stallaties (zoals de zeer kostbare walserij van de Hoogovens), ressorteerde 
onder Economische Zaken. Otto en zijn medewerkers moesten in Neder
land de noodzakelijke gegevens verzamelen over de geroofde goederen, in 
samenwerking met de overheid, bedrijfsleven, instanties (musea) en parti
culieren. In Duitsland moest aan de hand van de in Nederland verzamelde 
gegevens worden getracht de geroofde goederen te localiseren, te identifice
ren en via de geallieerde instanties - waarbij de Nederlandse Militaire Missie 
in Berlijn de nodige hulp moest bieden - terug te krijgen. Otto en zijn me
dewerkers slaagden er pas eind 1946 in een definitieve lijst van 50.000 ge
roofde machines in te dienen. Niettemin kon eind 1945, toen de ergste chaos 
in Duitsland was verholpen en de geallieerde bezetters - onder meer dank 
zij de bezoeken van een aantal hoge geallieerde militairen aan Nederland - 
meer begrip hadden gekregen voor de Nederlandse nood en de restitutie-ei- 
sen, al een begin worden gemaakt met de restituties. Successievelijk hadden 
alle zönes, te beginnen met de Franse zöne, restitutieambtenaren van Ne
derland toegelaten en werden met de militaire autoriteiten in de vier zönes
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uitstekende relaties opgebouwd. Toch ging de restitutie in de ene zöne 
gemakkelijker dan in de andere. De Russen boden bijvoorbeeld spontaan 
goederen, die uit Nederland afkomstig waren en nog niet op een lijst van 
claims voorkwamen, ter restitutie aan Nederland aan. Daarentegen moesten 
in de Britse zöne bij restitutie de nodige formele barrières worden over
wonnen, alvorens restitutie werkelijk kon plaats vinden. De Britten hadden 
in oktober 1946 ook besloten de uitvoering van de restitutie zoveel mogelijk 
aan de Duitsers zelf over te laten, wat soms nadelig uitwerkte (boycot). Voor 
de Nederlandse restitutieambtenaren was de Britse zöne echter het belang
rijkste werkterrein, omdat daarin het Roergebied lag en de meeste geroofde 
Nederlandse fabrieksinstallaties hadden gediend om door bombardementen 
vernielde Duitse installaties te vervangen.1

De moeizame restitutieprocedure bij de Britten werd in het parlement bij 
gelegenheid van de debatten over de begrotingen van Buitenlandse Zaken 
aan de orde gesteld en daarmee wereldkundig gemaakt door het Tweede 
Kamerlid Roolvink (KVP) op 4 december 1946. Zijn partij had in het urgen- 
tieprogram-1946 bijzondere aandacht voor dit thema aan de dag gelegd en in 
par. II van dit program, Wederopbouw van het verwoeste Vaderland, met 
klem de volledige teruggave van de door de bezetter geroofde goederen "of 
de vervanging daarvan door gelijkwaardige goederen" geëist. Roolvink 
bracht de bureaucratische blokkades in de Britse zöne in verband met de al
gehele onwil van Engeland om Nederland inzake Duitsland tegemoet te 
komen (handelsbetrekkingen, kolenleveranties, transitoverkeer).2 Van 
Boetzelaer liet het bij zijn optimistische schets in de Memorie van Ant
woord van 29 november 1946, dat het al met al vrij goed ging met die resti
tutie.

Een jaar later zou de regering een somberder beeld geven van de restitu
tie, toen een eerste tussenstand was opgemaakt. Dat was niet te verwonde
ren. Commissaris-Generaal Otto en zijn medewerkers in de vier zönes van 
Duitsland en in Berlijn, alsook in Oostenrijk, België, Frankrijk, Tsjechoslo
wakije - veel goederen waren vanuit Duitsland immers doorgevoerd naar 
andere landen - stonden voor een bijna onmogelijke taak. Nederland was 
door de bezetter leeggeplunderd. De totale plundering aan schepen, machi
nes, grondstoffen (voorraden), vee, kunstvoorwerpen, sieraden, effecten en 
goud werd geschat op 3.640 miljoen gulden (1946). Dit bedrag is door Neder
land ook op de Parijse conferentie over de Fierstelbetalingen eind 1945 op 
tafel gelegd. Het was natuurlijk een illusie te menen dat van dit bedrag een 
aanmerkelijk deel kon worden gerestitueerd. Grondstoffen en vee waren in 
Duitsland "verwerkt" en konden vaak - voor zover al gelocaliseerd en geï
dentificeerd - wegens de transportproblemen niet naar Nederland worden 
teruggevoerd. Zij werden wel verrekend met de geallieerde instanties in 
Duitsland. De goederen waren trouwens ook vervangbaar. Het Commissa
riaat-Generaal heeft de aandacht dan ook vooral gericht op de terugvoering 
van die goederen, die voor Nederland grote betekenis hadden. Cultuurgoe
deren als bibliotheken, archieven en schilderijen waren onvervangbaar; 
restitutie van de belangrijkste schilderijen, van het merendeel van de gesto-
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len bibliotheken en archieven - waaronder dat van het Internationaal Insti
tuut voor Sociale Geschiedenis - kon gelukkig worden bereikt Vervolgens is 
getracht vooral die installaties naar Nederland terug te halen, die van groot 
belang waren voor de Nederlandse economie en niet op korte termijn kon
den worden vervangen, zoals haveninstallaties en staalplaatwalserijen. 
Aangezien Nederland over te weinig deviezen beschikte om op de wereld
markt nieuwe machines te kopen, was er ook een groot economisch belang 
mee gemoeid om geroofde en versleten machines (b.v. draaibanken) terug te 
laten komen.

In samenwerking met Economische Zaken in Den Haag moest steeds 
worden beoordeeld of het transport, dat zeer moeizaam was - kanalen en 
spoorwegen in Duitsland waren nog grotendeels onbruikbaar van bepaald 
geroofd goed lonend was. Sommige voor Nederland essentiële goederen 
bleken volop in gebruik te zijn, zoals uit de Nederlandse havens geroofde 
kranen in de Noord-Duitse havensteden bij de geallieerde overslag. Trans
port daarvan moest worden uitgesteld. Een apart probleem vormde de te
rugvoering van 2625 door de Duitsers geroofde binnenschepen. Voor Ne
derland was het van belang deze schepen zo snel mogelijk terug te krijgen. 
Er kleefde aan deze kwestie bovendien een humanitair probleem: de meeste 
schepen waren met Nederlandse bemanning en al naar Duitsland gevoerd, 
zodat enkele duizenden Nederlanders zaten te wachten op hun terugkeer 
naar Nederland. De Nederlandse Militaire Missie in Berlijn had onder meer 
tot taak te zorgen dat hetzij het Rode Kruis hetzij de militaire autoriteiten in 
de bezette zones deze bemanningen van voedselrantsoenen voorzagen, 
waarbij van Nederlandse kant werd gezorgd voor aanvulling op deze rant
soenen tot het Nederlands gemiddelde rantsoen van dat moment. Eind 1946 
bleek dat nog 1050 binnenvaartschepen ofwel niet weg konden uit Duitsland 
wegens blokkering van de vaarroutes (beschadigde kanalen), ofwel waren 
ingezet in het geallieerde transportsysteem. Het merendeel van deze sche
pen is, bij een akkoord (20 januari 1947) tussen het Commissariaat-Generaal 
en de bezettingsautoriteiten in de Engelse en Amerikaanse zönes dat pas op 
12 januari 1951 aan de Staten-Generaal is bekend gemaakt, geruild tegen de 
in Nederland bij het einde van de oorlog aangetroffen Duitse binnenvaart
schepen. Bij de overdracht aan Nederland waren in beginsel ook Neder
landse NV-rederijschepen (met Duitse aandeelhouders), waaronder voor
namelijk een-schip-bedrijven (met Duitse schipper), betrokken. Met deze 
overeenkomst heeft Nederland in beginsel voor dit speciale geval afstand 
gedaan van het recht vijandelijk vermogen binnen zijn grondgebied in be
slag te nemen en te confisceren. De overdracht van een deel van de Neder
landse NV-rederijschepen aan Nederland had het voordeel dat deze sche
pen konden worden gebruikt als onderhandelingsobject om de restitutie 
van een restant Nederlandse schepen uit Duitsland af te ronden, toen de 
Bondsrepubliek teruggave verlangde van de overgedragen NV-rederijsche
pen waarvan het kapitaal in Duitse handen was. De overeenkomst van 14 
december 1950 tussen Nederland en de Duitse Bondsrepubliek (Trb.1951, 
nr.8) voorzag in een winst van enkele tientallen schepen en een som gelds.
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Bij deze overeenkomst is tevens een regeling getroffen voor de Nederlandse 
claims op onder de oorlog voor Duitse rekening gebouwde of gekochte sche
pen. Verder lagen in de Duitse zeehavens eind 1946 nog 300 Nederlandse 
zeeschepen te wachten op terugvoering naar Nederland. Deze keerden, in
dien zeewaardig, in 1947 naar Nederland terug.3

Eind 1947, toen de vier zones waren uitgekamd op voor Nederland be
langrijke te restitueren goederen, kon Van Boetzelaer een voorlopige balans 
opmaken. De minister noemde de terugvoering van geroofde machines 
"weinig bevredigend" en de resultaten bij de restitutie van geroofd vee en 
geroofde grondstoffen "zeer onbevredigend". Identificatie van vee en 
grondstoffen, uit Nederland afkomstig, was echter moeilijk; het merendeel 
er van was verwerkt. De minister moest ook de Tweede Kamer meedelen 
dat de geallieerden uiteindelijk hadden geweigerd voor niet-vindbare uit 
Nederland geroofde goederen soortgelijke goederen bij wijze van vervan
ging in Duitsland ter restitutie aan te wijzen. De geallieerden meenden dat 
een dergelijke procedure inbreuk zou maken op het juridisch karakter van 
het begrip restitutie. Een strikt scheiding tussen restitutie en herstelbetalin
gen moest worden gehandhaafd. Volgens Van Boetzelaer nam Nederland 
niettemin, wanneer de restitutieuitkomsten van alle beroofde landen on
derling werden vergeleken, nog een gunstige positie in.4

De absolute uitkomst van de restitutie, gemeten naar de oorspronkelijke 
roof, moet naar de regering al eind 1947 correct had ingeschat, laag worden 
genoemd. Het eindverslag van het Commissariaat-Generaal voor de Neder
landse Economische Belangen in Duitsland, dat op 9 juni 1949 verscheen - 
op 30 juni 1949 werd deze instantie opgeheven -, liet zien dat van de roof ter 
waarde van 3.6 miljard gulden 12% kon worden teruggehaald. Uitgesplitst 
naar categorie en naar de economische waarde van sommige gerestitueerde 
goederen op dat moment was het beeld van de restitutie soms niet zo on
gunstig. Van de kunstvoorwerpen kon ca. 80%, dank zij de met het Com
missariaat-Generaal samenwerkende Stichting Nederlands Kunstbezit, wor
den opgespoord en teruggebracht. Van de geroofde machines konden slechts 
15.000 worden afgeboekt als "terug". Onder die machines bevonden zich 
echter voor Nederland uiterst belangrijke installaties, zoals de al genoemde 
complete walserij van Hoogovens die door de minister van Economische 
Zaken Huysmans op 15 mei 1947 officieel weer in gebruik kon worden ge
steld, installaties voor de fietsen- en fietsbandenfabricage - waardoor een be
lofte van het kabinet-Beel de fabricage op dit gebied te bevorderen gestand 
kon worden gedaan tegen niet al te hoge kosten (zie de regeringsverklaring 
van 1946) -, uitrusting van Philips en het stikstofbindingsbedrijf te Sluiskil 
en een complete krantenpers. Van het geroofde goud en de buitenlandse 
bankbiljetten ter waarde van 310 miljoen, kwam 200 miljoen - via een ver
deelsleutel van de herstelbetalingen toegewezen - terug, wat eind 1947 bij de 
schaarste aan goud en deviezen van dat moment zeer welkom was. De 
meeste binnenvaartschepen, alle tram wagons, het merendeel van de spoor- 
locomotieven en een deel van het overige gestolen spoorwegmateriaal kon 
worden gerestitueerd. Al dit materiaal kon helpen de benarde vervoerssitu-
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atie in Nederland op te lossen. Restitutie van geroofde kleinere kunstvoor
werpen en gebruiksartikelen is vrijwel mislukt. Van de verdwenen juwe
len, kleine sieraden e.d., met een totale waarde van 885 miljoen gulden, kon 
8 miljoen worden opgespoord. Van de in beslag genomen radio's, fietsen en 
auto's kon evenmin veel worden teruggebracht. Veel van deze gebruiksar
tikelen hadden het transport door Duitsland en de oorlogschaos ook niet 
overleefd. Identificatie van deze gebruiksgoederen stuitte bovendien op gro
te problemen.

Van de half miljard aan (door directe of indirecte roof) verdwenen effec
ten was in 1949 zo goed als niets teruggewonnen, omdat de Grote Mogend
heden het oneens waren over de vraag of effecten "goederen" waren. Toch 
is restitutie of gedeeltelijke vergoeding van het geroofd Nederlands effec
tenbezit uiteindelijk mogelijk gebleken. Voor zover niet-Duitse effecten in 
het geding waren konden de diverse landen van uitgifte maatregelen ne
men om de roof van de betrokken en geïdentificeerde effecten zoveel moge
lijk ongedaan te maken. Zo zijn de Nederlandse effecten in Duits bezit via 
de Effectenregistratie afgehandeld. Voor de Nederlandse eigenaren van bui
tenlandse (niet-Duitse) effecten hebben de genoemde maatregelen profijte
lijk gewerkt. Voor de door Duitsland uitgegeven effecten, die direct of indi
rect geroofd waren, moesten tussen Nederland en de Bondsrepubliek rege
lingen worden getroffen. Met morele steun van de Geallieerde Hoge Com
missie in West-Duitsland hebben de onderhandelingen er toe geleid dat de 
Bondsrepubliek zich bij notawisseling van 19 mei 1952 (Trb.1952, nr.77) 
verplichtte de Nederlandse aanspraken inzake in Reichsmark luidende ef
fecten met een globaal bedrag af te doen, namelijk 45 miljoen DM (15 voor 
directe roof; 30 voor indirecte). De restitutiekwestie was hiermee nog niet 
helemaal afgedaan. De uit Nederland (direct of indirect) geroofde "Aus- 
landsbonds" (zie voor dit begrip: par.III.3 in dit hoofdstuk) ter waarde van ca. 
200 miljoen gulden, werden pas in de afkoopsom van het eerder genoemde 
Algemeen Verdrag tussen Nederland en de Bondsrepubliek van 1960 verre
kend. Oorzaak van deze vertraging was het feit dat het merendeel van deze 
effecten indirect geroofd was en derhalve naar Duitse opvatting conform de 
geallieerde afspraken na de oorlog diende te worden behandeld bij de bepa
ling van de herstelbetalingen op een vredesconferentie.5

Voor zover de schade door restitutie niet kon worden hersteld, kon de 
aantoonbare schade door de bezettingstijd - zoals in het geval van roof - later 
nog worden aangemeld voor schadevergoeding op grond van het Duitse 
Bundesrückerstattungsgesetz (vanaf 1959), waarvoor in Nederland in de pe
riode 1959-1966 het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-Uitkeringen 
heeft gefunctioneerd.

Hoewel het eindtotaal van de restitutie via het Commissariaat-Generaal, 
in geld uitgedrukt, niet erg groot was en eens te meer de sombere toestand 
van het land na vijf jaar bezetting onderstreepte, was de regering in 1949 bij 
de opheffing van het Commissariaat-Generaal voorlopig niet ontevreden.6 
Een aantal voor Nederland onvervangbare, economisch belangrijke of op de 
wereldmarkt schaarse artikelen waren opgespoord en teruggebracht, al bleef
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de gemiddelde Nederlander nog jarenlang tevergeefs uitkijken naar de 
teruggave van zijn gestolen rijwiel.

b. De herstelbetalingen

De overeenkomst van Parijs inzake herstelbetalingen uit Duitsland: op
zet, uitwerking, parlem entaire goedkeuring

Zoals in de Inleiding over de Duitse kwestie is vermeld hebben de Grote 
Mogendheden op de conferentie van Jalta in beginsel besloten tot de Duitse 
verplichting tot schadeloosstelling van de veroorzaakte oorlogsschade in 
natura. Herstelbetalingen in goudmarken, zoals na de Eerste Wereldoorlog 
in Versailles aan Duitsland als verplichting voor vele jaren waren opglegd, 
werden gezien de ervaringen en de mogelijkheden niet wenselijk geacht. De 
herstelbetalingen in natura - fabrieksinstallaties, Duits bezit in allerlei vorm 
in de diverse landen, octrooien, leveranties uit lopende productie - zouden 
binnen enkele jaren moeten zijn afgewikkeld. Aldus werd in Potsdam 
besloten dat de Sovjet-Unie en Polen hoofdzakelijk waren aangewezen op 
de Sovjet-bezettingszöne, waarnaast de Sovjet-Unie nog een kwart van de 
herstelleveranties uit de westerse zónes zou krijgen, zij het ten dele tegen 
contraprestaties. De drie andere Grote Mogendheden en overige landen 
zouden hun schade moeten verhalen op de eigen zönes en op de zich in het 
Westen bevindende Duitse bezittingen (eigen territoir; neutrale landen). De 
Sovjet-Unie zou een derde van de voor herstelleveranties aangewezen 
Duitse handelsvloot krijgen; de rest van dit deel van de handelsvloot was 
voor het Westen. Over de bepaling van de omvang en diversiteit van de 
herstelleveranties uit de lopende productie aan de Sovjet-Unie kon geen 
overeenstemming worden bereikt. De conferentie van Potsdam droeg de 
Controleraad op het overschot aan industrie, dat door de ingetreden vredes
toestand niet meer nodig was, te bepalen. Deze overtollig geworden indu
strieën zouden dan voor herstelbetalingen in aanmerking komen.

De drie westerse Grote Mogendheden hebben ter bepaling van de percen
tages van de herstelleveranties uit hun zönes, verdeeld in twee hoofdcate
gorieën, over de hierop aangewezen geallieerden van 9 november tot 21 de
cember 1945 te Parijs een conferentie belegd. Achttien landen, waaronder 
Nederland, waren op deze conferentie vertegenwoordigd. Deze landen had
den claims voor herstelleveranties ingediend op basis voor oorlogsschade 
en/of kosten. Nederland had claims ten bedrage van 25 miljard gulden, naar 
prijzen van 1938, bij de Grote Mogendheden gedeponeerd. Op de conferentie 
bleek echter dat een al tevoren opgestelde verdeelsleutel door de drie wes
terse mogendheden werd opgelegd. Deze verdeelsleutel kon slechts worden 
aanvaard of verworpen; van enige principiële amendering kon geen sprake 
zijn. Wellicht was een andere methode ook onwerkbaar geweest. De confe
rentie van Parijs hield zich verder bezig met de instelling van een Intergeal- 
lieerd Bureau voor de Herstelbetalingen, het al eerder genoemde LARA, dat 
te Brussel zou worden gevestigd en zou worden belast met de uitvoering 
van de verdelingsregeling. Besluiten werden verder genomen over de
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teruggave van het door Duitsland geroofde monetaire goud, waarvoor een 
apart instituut in het leven werd geroepen, alsook over het beginsel dat 
identificeerbare geroofde goederen zouden worden teruggegeven. Nadat de 
Parijse overeenkomst namens de aangesloten landen was ondertekend en 
in werking was getreden (24 januari 1946), kwam het IARA tot leven, te sa
men met de organisatie voor de teruggave van het monetaire goud. Als Ne
derlandse gedelegeerde bij het IARA en bij de Assemblée van deze instelling
- 265 zittingen tussen 28 februari 1946 en 11 februari 1955 - trad in de rang 
van gevolmachtigd minister op de oud-minister van Economische Zaken 
Gelissen.

Op 14 januari 1946 werd de overeenkomst van Parijs namens de Neder
landse regering ondertekend, ondanks de toegewezen percentages van de 
herstelleveranties die weinig perspectief leken te bieden voor een redelijke 
vervulling van de claims. Die claims bedroegen volgens het eind 1945 inge
diende "Memorandum of the Netherlands Government containing claims 
of the Netherlands to reparations from Germany" 25 miljard gulden (oude 
prijzen: 1938) of 45 miljard gulden (nieuwe prijzen: 1945). Van de uit Duits
land komende industriële uitrusting en andere kapitaalgoederen, alsmede 
van de koopvaardij- en binnenvaartschepen, die tussen de partners van de 
Parijse overeenkomst zouden worden verdeeld (categorie B), zou Nederland 
5,6% ontvangen. Van alle andere herstelbetalingsgoederen (categorie A), - 
waaronder allereerst de Duitse bezittingen onder de jurisdictie van elk der 
toegetreden landen vielen, zomede de Duitse bezittingen in de neutrale lan
den, de oorlogsbuit en Duits spoorwegmateriaal in geallieerde landen, de 
Duitse octrooien en de Sovjet-tegenleveranties - zou Nederland 3,9% krij
gen. De percentages van de twee categorieën waren ongelijk, omdat de V.S., 
Engeland, Canada en Zuid-Afrika afstand hadden gedaan van hun aanspra
ken op de goederen uit categorie-B. De percentages voor Nederland en an
dere door de Duitsers bezette en uitgeplunderde landen waren daarom zo 
laag, omdat rekening moest worden gehouden met de oorlogsinspanningen 
van de vele niet bezette geallieerden. Nederland, dat toch nog op de vijfde 
plaats kwam na Engeland, de V.S., Frankrijk en Joegoslavië, heeft genoegen 
genomen met het zeer lage percentage, omdat het door toetreding tot de Pa
rijse overeenkomst zou kunnen meewerken aan de uitwerking van de ta
melijk vage richtlijn inzake de beslagname van de Duitse bezittingen bin
nen het eigen territoir. Juist omdat de Nederlandse en Duitse economieën 
zeer vervlochten waren geweest, had Nederland veel te verwachten van het 
artikel 6.A van de Parijse overeenkomst, dat inbeslagname van vijandelijk 
bezit als onderdeel van de herstelbetalingen rechtvaardigde, zij het volgens 
het hiervoor genoemde percentage (het meerdere zou voor verdeling onder 
de overige geallieerden in aanmerking kunnen komen). Aangezien de Gro
te Mogendheden als rechtsopvolger van de Duitse staat optraden, was deze 
clausule van belang: voorkomen werd dat de Duitse bezittingen bij de wes
terse geallieerden werden opgeëist. De Nederlandse regering heeft niet eer
der willen overgaan tot indiening van een wetsontwerp ter goedkeuring 
van de Parijse overeenkomst inzake de herstelbetalingen, dan nadat op 5
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december 1947 te Brussel een overeenkomst betreffende onderling strijdige 
aanspraken ten aanzien van buiten Duitsland gelegen Duitse bezittingen 
was geratificeerd. De regering heeft op 10 mei 1948 zowel de Parijse overeen
komst, zoals ondertekend op 14 januari 1948 (van kracht 24 januari 1946) en 
aangevuld bij Protocol van 15 maart 1948, als de Brusselse overeenkomst 
van 5 december 1947 tegelijk ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. 
In de periode januari 1946 - mei 1948 had Nederland intussen wel herstelbe
talingen en monetair goud uit Duitsland ontvangen en was Duits eigendom 
als vijandelijk bezit in beslag genomen en bij het IARA aangemeld.7

De beschikbaarstelling van Duitse goederen (categorie-B) als herstelbeta
ling is met horten en stoten op gang gekomen. Oorspronkelijk was kwanti
ficering van hetgeen uit Duitsland aan herstelbetalingen gehaald zou kun
nen worden vermeden. Eerst moest namelijk worden bepaald op welk ni
veau Duitsland economisch zou voortbestaan en welke mogelijkheden dit 
land had het toegestane niveau te kunnen bereiken of te kunnen behouden. 
Vervolgens zou dan de overtollige capaciteit bij industrie en vervoer 
kunnen worden afgeroomd voor de herstelbetalingen. In maart 1946 werd 
over dit beginsel - zie hiervoor in par.III.3 - door de Controleraad van de 
Grote Vier en het IARA overeenstemming bereikt, waarbij als norm voor 
de levensstandaard voor de Duitse bevolking werd genomen het toentertijd 
geldende Europese gemiddelde, Engeland en de Sovjet-Unie niet meegere
kend. Voor de uitvoering van dit plan was echter de economische eenheid 
van Duitsland een eerste vereiste, omdat zo de oostelijke zöne de voedsel
voorziening van de westerse zönes zou verzorgen. Het niet tot stand komen 
van deze eenheid en de belemmeringen die dientengevolge in het goede
renverkeer tussen Oost en West ontstonden dwongen de V.S. en Engeland 
hun zönes economisch samen te voegen en voor honderden miljoenen 
dollars per jaar voedsel naar deze bizöne te brengen, hetgeen de bereidheid 
van beide landen om beschikbare industriële en vervoerscapaciteit af te 
staan vanzelfsprekend deed verminderen. Van herstelleveranties uit de lo
pende productie kon bij de geringe productiviteit al helemaal geen sprake 
zijn. In augustus 1947 stelden de beide Grote Mogendheden zelfstandig een 
lijst op van Duitse fabrieken die voor ontmanteling in aanmerking kwa
men. Zolang er geen definitieve lijsten waren gemaakt, kon er geen ont
manteling plaats vinden. In afwachting van de definitieve lijsten hadden de 
Britten en de Fransen wel via spoedverdelingsplannen overtollige machi
nerieën - gebruikt voor de oorlogsproductie - ter beschikking gesteld, ten
einde te zorgen dat een aantal IARA-landen hun eigen, beschadigde indu
strieën op gang konden brengen. Ook Nederland heeft nog voor de opstel
ling van de definitieve lijsten in de westerse zönes via deze spoedverdeling 
machines en een aantal zeeschepen (Gelissen heeft met het oog op de Rijn
vaart weten te verhinderen dat binnenvaartschepen als herstelbetaling wer
den overgedragen) toegewezen gekregen. Sedert augustus 1947 kwam de 
werkelijke verdeling van de Duitse herstelgoederen uit categorie-B op gang. 
Een totaal van 858 fabrieken was in de westerse zönes voor ontmanteling 
aangewezen, waarvan ongeveer een kwart al via de spoedverdeling was
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ontmanteld en weggevoerd. De Assemblée van het IARA, waarin de gedele
geerden van de aangesloten landen zitting hadden, heeft via haar president, 
de Fransman Jacques Rueff, bij de Grote Vier herhaaldelijk haar ongenoegen 
geuit over de te trage gang van zaken en vervolgens over het veel geringere 
aantal te ontmantelen fabrieken dan oorspronkelijk was voorzien. De Ame
rikanen en de Britten - met de Fransen in hun kielzog: de protesten van 
Rueff hadden een beperkte waarde - waren echter niet van plan Duitsland 
verder weg te laten zakken. Het economisch herstel van Europa, dat met het 
Marshall-plan werd nagestreefd, vorderde immers een economisch krachtig 
(West-) Duitsland, een wens ook van de Beneluxlanden.

Nederland heeft tot 1 januari 1948 totaal 850 machines als herstelbetaling 
gekregen, alsook 21 koopvaardijschepen. Daarnaast heeft Nederland indu
striële uitrustingsstukken gekregen. De totale waarde van dit alles bedroeg 
ruim 6 miljoen dollar (1947). Daarmee was het merendeel van de goederen 
uit de categorie-B binnengehaald, want in de periode 1948-1950 zou Neder
land nog slechts goederen krijgen ter waarde van 2 miljoen dollar. De wes
telijke geallieerde politiek inzake Duitsland had er toe geleid dat West- 
Duitsland een hogere industriële productie was toegestaan, waardoor er 
steeds minder surplusgoederen konden worden afgeroomd. Nederland 
kreeg volgens het "reciprocal delivery scheme" ook graan en hout uit de 
Sovjet-zöne ter waarde van ongeveer 71.000 dollar. Gelet op de schadever- 
goedingseis van 25 miljard gulden, die de Nederlandse regering in Parijs ter 
tafel had gelegd bij de onderhandelingen over de herstelbetalingen, is de 
vergoeding van de schade via directe herstelleveranties (categorie-B) mi
niem te noemen. Nederland en de meeste andere Europese IARA-landen 
hadden in de loop van 1947-1948 bij het dilemma tussen verdere plundering 
van Duitsland of herstel van Duitsland en opschorting van de claims onder 
druk van de V.S. - die de Marshall-hulp in het vooruitzicht konden stellen - 
en Engeland geleidelijk aan gekozen voor het herstel van Duitsland, op ze
kere voorwaarden. Het directe gevolg van de beperkte ontmanteling sedert 
augustus 1947 was het uitblijven van verdere Sovjet-tegenleveranties en 
van elke aanzet tot leveranties uit de lopende productie. In deze sfeer kon
den de West-Duitse politici, van rechts tot links, met steeds meer succes actie 
voeren tegen de ontmanteling van het resterend aantal daartoe aangewezen 
fabrieken. Slechts 38% van de daarvoor aangewezen industrieën in de wes
terse zönes in Duitsland is uiteindelijk daadwerkelijk ontmanteld.8

Meer belang had Nederland dan ook bij de uitwerking van de Parijse 
overeenkomst inzake de inbeslagname van vijandelijke bezittingen (cate- 
gorie-A). Het Besluit Vijandelijk Vermogen (E.133) had dan wel bepaald dat 
vermogen, toebehorende aan een vijandelijke staat of een vijandelijke on
derdaan, met het in werking treden van dit besluit van rechtswege op de 
staat overging, maar de vraag was of de ex tra-territoriale werking van dit be
sluit - vermogensbestanddelen van personen of rechtspersonen, in het Ko
ninkrijk gevestigd, maar elders buiten het Koninkrijk ondergebracht - werd 
erkend. Zulks bleek niet het geval. De Parijse overeenkomst beperkte de in
beslagname van Duitse bezittingen nadrukkelijk tot die in het eigen rechts-
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gebied. De vraag was dan welke Duitse goederen hieronder konden worden 
gerekend. Met name in geval van effecten, valutarekeningen en goederen- 
documenten kon er sprake zijn van conflicterende belangen tussen ver
schillende IARA-landen. Voorkomen moest worden dat Duitsland in dit 
soort kwesties de lachende derde zou worden. Vandaar dat hierover in het 
kader van het IARA een multilaterale overeenkomst werd gesloten, waarbij 
de onderling strijdige aanspraken op buiten Duitsland gelegen Duitse bezit
tingen werden geregeld. Voorlopig hadden slechts de V.S., Canada, België en 
Nederland dit akkoord van Brussel van 5 december 1947 getekend, vol
doende echter om de overeenkomst in werking te doen treden.9

Voor Nederland is de inbeslagname van het Duits vijandelijk bezit zeer 
lucratief geweest. Reeds in 1949 kon de Nederlandse regering aan het IARA 
in Brussel melden dat 170.7 miljoen gulden aan vijandelijke vermogensbe
standdelen waren gerealiseerd. Anders dan inzake de verdeling van de door 
de westerse bezettende mogendheden ter beschikking gestelde goederen uit 
de categorie-B (machines e.d.), had het IARA over de vermogensbestandde
len uit de categorie-A, die binnen de jurisdictie van de aangesloten landen 
lagen, in de praktijk geen zeggenschap. Controle op de waardering van deze 
vermogensbestanddelen was feitelijk niet mogelijk. Juist omdat de herstel
leveranties uit de categorie-B voor de IARA-landen die daarop claims uit
oefenden weinig hadden opgeleverd, waren de IARA-landen die Duits bezit 
(categorie-A) in beslag hadden kunnen nemen niet bereid het mogelijk sur
plus aan Duits bezit boven het percentage dat voor categorie-A-goederen was 
toegewezen ter beschikking te stellen aan het IARA ter verdeling onder de 
lidstaten. Met name Nederland, dat een aanzienlijk Duits vermogen in be
slag had genomen, wenste niet in te gaan op de suggestie van de IARA-as- 
semblée om betalingen te verrichten aan het IARA ter compensatie van de 
overtrekking in categorie-A. De Nederlandse delegatieleider Gelissen had 
zich op advies van de Amsterdamse hoogleraar mr. M.H. Bregstein op het 
standpunt gesteld dat Nederland niet tot een dergelijke concessie kon wor
den gedwongen. In juni 1948 constateerde de IARA-assemblée dat de ver
deelsleutel inzake categorie-A-goederen niet functioneerde. Het IARA ac
cepteerde de facto dat de aangesloten landen hun oorlogsschade vooral gin
gen verhalen op Duitse vermogensbestanddelen binnen hun eigen rechts
gebied. Het gevolg zou zijn dat in de lARA-verslagen Nederland er - samen 
met de Unie van Zuid-Afrika - bijzonder uitspringt. Van het totaal aan 
Duitse vermogensbestanddelen, dat in de IARA-landen in beslag was geno
men en aan het IARA was aangemeld, had Nederland 10,3% gerealiseerd, 
waar volgens de verdeelsleutel van de Parijse overeenkomst van 1946 3,9% 
was toegewezen. In maart 1951 besloot de IARA-assemblée dat alles, wat in 
de volgende jaren onder categorie-A nog zou worden verkregen - voorna
melijk Duitse bezittingen in neutrale landen als Zwitserland en Zweden -, 
eerlijk volgens de verdeelsleutel van 1946 zou worden verdeeld. Aldus 
kreeg Nederland uit de Zweedse pot nog 805.656 dollar.10 De inbeslagname 
van vijandelijk, voormalig Duits bezit heeft Nederland, na aftrek van het-
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geen aan "ontvijanding" moest worden teruggegeven, ongeveer 1 miljard 
gulden opgeleverd (stand: 1985).

Nederland heeft ook talloze Duitse octrooien in beslag kunnen nemen, 
maar deze konden niet te gelde worden gemaakt. Wél heeft Nederland van 
de inbeslagname van deze octrooien en van die welke in andere IARA-lan- 
den als vijandelijk bezit waren onteigend kunnen profiteren. De herstelbe- 
talingsconferentie van Parijs van 1945 had namelijk bepaald dat voor de in 
beslag genomen vijandelijke octrooien een aparte conferentie zou worden 
gehouden. Op 27 juli 1946 is over de behandeling van de Duitse octrooien 
een Akkoord te Londen tussen de drie westerse Grote Mogendheden en 12 
geallieerde landen, waaronder Nederland, tot stand gekomen. Hoofdpunten 
uit dit Akkoord van Londen over de Duitse octrooien in geallieerd bezit wa
ren dat partijen het vijandelijk octrooibezit zouden laten vervallen of aan 
hun eigen of elkanders onderdanen gratis licentie daarop zouden verlenen, 
bestaande licenties zouden beschermen, bepaalde klassen van personen - 
hoewel Duitsers - eventueel niet als vijand zouden kunnen beschouwen en 
via een door Frankrijk op te richten centraal bureau lijsten zouden uitwis
selen van met verkregen rechten bezwaarde octrooien en - voor zover mo
gelijk - van vervallen respectievelijk voor licentiëring vatbare octrooien. 
Voor Nederland was dit Akkoord niet zonder haken en ogen. De op grond 
van het Besluit Vijandelijk Vermogen (E.133) in beslag genomen octrooien 
werden namens het Nederlands Beheersinstituut beheerd door de in okto
ber 1945 in het leven geroepen Stichting Beheer Vijandelijke Octrooien en 
Merken. Het betrof in Nederland ongeveer 8000 octrooien en ongeveer 7000 
octrooiaanvragen, hetgeen neerkwam op de helft, resp. drie-kwart van het 
totale aantal bestaande, resp. aangevraagde octrooien. In Frankrijk ging het 
om 60.000 octrooien en in de V.S. om 28.000 octrooien. Een aantal landen, 
dat had gehoopt via de in beslag genomen octrooien een deel van de schade 
te kunnen verhalen, had gebogen voor de Amerikaanse wensen om han
delsbelemmeringen, in het bijzonder die van de Duitse concurrentie of op 
basis van de Duitse erfenis ontwikkelende concurrentie, weg te werken. Ook 
voor Nederland - dat was vertegenwoordigd door de Nederlandse gedele
geerde bij het IARA Gelissen - wogen verschillende belangen zwaarder dan 
het verhaal van de schade via de in beslag genomen octrooien. Nederland 
had belang bij een zo vrij mogelijk handelsverkeer en bij het gebruik van de 
in beslag genomen Duitse patenten bij de toekomstige industrialisatie. Aan
gezien andere landen ook flink wat Duitse octrooien in beslag hadden ge
nomen, leek het raadzamer deze pakketten niet tot gelding te brengen. 
Gelissen, van oorsprong scheikundig ingenieur, had zich al vóór de wereld
oorlog bezig gehouden met het vraagstuk van de octrooibescherming en op 
dat gebied een internationale faam verworven. Zijn pleidooi om de Duitse 
octrooien om niet voor ieder die daarvan gebruik wilde maken ter beschik
king te stellen is tenslotte gevolgd. Bij Besluit van 16 december 1948 is de 
Slotakte met bijbehorend Akkoord, dat inmiddels door voldoende onderte
kening op 30 november 1946 in werking was getreden en voor de toetreding
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van neutrale landen was opengesteld (Protocol van Londen van 17 juli 
1947), in het Staatsblad (1.555) gepubliceerd.11

De uitwerking van de bepalingen van de Parijse overeenkomst inzake de 
teruggave van het monetaire goud is voor Nederland succesvol geweest. Al 
het goud, dat Duitsland had geroofd of dat na 1938 onrechtmatig naar Duits
land was overgebracht - aan het einde van de oorlog grotendeels verstopt in 
Zuid-Duitsland en Oostenrijk - werd door de Grote Vier in beginsel ge- 
"poold" en verdeeld over die landen, die bewijsstukken van de vervreem
ding van het goud konden overleggen. Daar de Sovjet-Unie had afgezien 
van claims op het in de westerse zönes aangetroffen monetaire goud, kon 
dit goud door de drie westerse Grote Mogendheden over claims uit West- 
Europese landen verdeeld worden. Zulks geschiedde door de "Commission 
Tripartite pour la restitution de 1'or monetaire", die samen met het IARA 
door de Parijse herstelbetalingsconferentie uit 1945 in het leven was geroe
pen en sedert 17 september 1946 haar zetel in Brussel (in hetzelfde gebouw 
als het IARA) had. Tien landen, waaronder Nederland, dienden bij deze 
commissie hun claims met de benodigde documentatie ter waarde van 800 
miljoen dollar in. Totaal bedroeg de Duitse na 1938 verkregen goudvoorraad 
echter 330 miljoen dollar.12 In november 1947 kreeg Nederland de eerste 
toegewezen zending goud (35.891 kg), gevolgd door een tweede zending in
1948 (30.646 kg). Dit goud en de machines uit de herstelbetalingspot hadden 
voor Nederland grote betekenis, omdat het land eind 1947-begin 1948 op een 
dieptepunt in zijn economisch bestaan verkeerde. De Nederlandse staat kon 
daarbij door de leveranties van goud en herstelbetalingsgoederen de stand 
van de rijksmiddelen verbeteren. Het goud werd namelijk aan De Neder- 
landsche Bank verkocht en de machines en andere herstelbetalingsgoederen 
tegen taxatiewaarde aan het bedrijfsleven aangeboden. De verkoop werd ge
regeld door het Bureau Oorlogsbuit van het ministerie van Financiën. De 
aandrang vanuit de Tweede Kamer dit Bureau uit overwegingen van be
zuiniging op te heffen werd door de regering gepareerd onder verwijzing 
naar de baten voor de schatkist uit de bemoeiingen van dit Bureau.

In het Voorlopig Verslag van 22 juni 1948, dat de Tweede Kamer naar 
aanleiding van het wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomsten 
van Parijs en Brussel over de herstelbetalingen uitbracht, werd vrij alge
meen geklaagd over de traagheid van regeringskant bij de indiening van dit 
wetsontwerp - de argumentatie dat eerst de uitwerking van de Parijse over
eenkomst moest worden afgewacht werd door de KVP-fractie onvoldoende 
geacht - en over het Amerikaans-Britse beleid om de ontmantelingen van 
fabrieken in West-Duitsland ten behoeve van herstelleveranties uit catego- 
rie-B op een veel lager peil te fixeren.13 Bij de mondelinge beraadslagingen 
in de plenaire zitting van de Tweede Kamer over dit wetsontwerp op 1 juli
1948 heeft Roolvink (KVP) verondersteld dat het lage niveau van de her
stelleveranties van deze categorie er op kon wijzen dat de V.S. bezig waren 
met de tenuitvoerlegging van een bepaalde economische politiek voor 
West-Duitsland in Europa, waardoor West-Duitsland zou worden hersteld 
en de politiek inzake de ontmanteling van fabrieken voor de herstelbetalin-

617



n . Buitenlandse Zaken

gen zou worden herzien. Dat (West-)Duitsland een plaats moest krijgen in 
de nieuwe Europese samenwerking stond ook voor Roolvink buiten dis
cussie, maar dat kon niet gebeuren zonder rekening te houden met de be
langen van de buurlanden. Inzake de herstelbetalingen, de kwestie van de 
grenscorrecties en het handelsverkeer constateerde Roolvink dat de Angel
saksische mogendheden bezig waren het Nederlandse belang te schaden en 
de Duitsers in de kaart te spelen. "De Engelsen herstellen Hamburg, de 
Amerikanen herstellen Bremen met grote voortvarendheid; er schijnt een 
vergaande samenwerking te bestaan of in de maak te zijn met Duitse be
langhebbenden, die menen hun kans te zien om ten koste van de West- 
Europese havens zich zelf te verrijken."14 Daarentegen vond het Kamerlid 
Bierema (VVD) het gelukkig dat, anders dan na 1918, de herstelbetalingen 
niet in torenhoge bedragen waren gefixeerd. Van een kikker moest men 
geen veren plukken. Van CPN-zijde - Borst en Hoogcarspel - werd de stel
ling ontwikkeld dat Nederland inzake de herstelbetalingen en het handels
verkeer op Duitsland moest bukken voor de belangen van het Amerikaanse 
kapitalisme, dat zocht van Duitsland het wapenarsenaal te maken voor de 
volgende wereldoorlog. Van herstelbetalingen zou niets terecht komen. 
Waarop Van der Goes van Naters (PvdA) de schuld voor de politieke span
ningen van dat moment - de blokkade van Berlijn - bij de Russen legde en 
het juist vond dat de westerse mogendheden er alles aan deden Duitsland 
leefbaar en in staat tot het betalen van herstelbetalingen maakte.15

Lieftinck, de eerstverantwoordelijke minister voor de afwikkeling van de 
herstelbetalingen - Van Boetzelaer nam als tweede verantwoordelijke mi
nister slechts kort deel aan het debat -, was het in zijn antwoord aan de Ka
mer eens met een aantal onderdelen van de kritiek op het geallieerde beleid 
inzake de herstelbetalingen. "Met gemengde gevoelens heeft de Nederland
se delegatie op de conferentie van Parijs deelgenomen aan de besprekingen 
over dit onderwerp." Hij betreurde het dat landen als Nederland geen zeg
genschap hadden gekregen in de vaststelling van datgene, wat als herstelbe
talingen over de landen moest worden verdeeld. Ook was hij het met de 
CPN eens dat er tot op dat moment weinig goederen uit de herstelbetalingen 
waren ontvangen. Eén gunstig bericht had hij voor de Kamer: ook in 1948 
zou Nederland teruggave van monetair goud tegemoet kunnen zien. "Aan 
het einde van een zo weinig opwekkend debat als dit over de Duitse herstel
betalingen moge dit verheugend bericht enig licht werpen in de Kamer." Dit 
debat, dat het laatste zou zijn van de "oude" in 1946 gekozen Tweede Kamer 
met de regering, geeft de algemene teleurstelling bij volksvertegenwoordi
ging en regering weer over de resultaten van de Nederlandse pogingen bij 
de grote geallieerden gehoor te vinden voor de belangen van de kleine geal
lieerden inzake Duitsland, ook al deden Lieftinck en Van Boetzelaer kranig 
hun best aan te tonen dat aan Nederland - samen met België en Luxemburg
- door de drie westerse mogendheden op de Zeslandenconferentie in Lon
den invloed was gegeven op de geallieerde politiek in West-Duitsland en 
dat er nog geen reden was om de eisen tot grenscorrectie in te trekken. Over
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de herstelbetalingen was men het eens: die waren voor Nederland geen suc
ces geworden.16

Nadat de Nota over de stand van zaken met betrekking tot het Duitse 
vraagstuk van 19 juli 1949 in bedekte termen had aangegeven dat om poli
tieke redenen een veel geringer aantal Duitse fabrieken voor ontmanteling 
ten behoeve van het IARA ter beschikking waren gesteld dan aanvankelijk 
in het voornemen had gelegen, werd in 1950 door de Nederlandse regering 
onomwonden verklaard dat steeds meer fabrieken, die voor ontmanteling 
bestemd waren, behouden moesten blijven voor de Duitse economie. 
Duitsland moest er, als kern van het Europees herstelprogramma, weer snel 
bovenop worden geholpen, precies zoals het KVP-Tweede Kamerlid 
Roolvink in 1948 had geanalyseerd. De West-Duitsers hadden van deze si
tuatie geprofiteerd en na het ontstaan van de Bondsrepubliek onmiddellijk 
pogingen ondernomen verdere ontmanteling te voorkomen. Het is de 
West-Duitsers gelukt bij de overeenkomst van Petersberg (22 november 
1949) met de westerse Grote Drie, die voorlopig het hoogste gezag bleven 
vormen tot 5 mei 1955, in ruil voor een tegemoetkomende houding jegens 
de veiligheidswensen van de Grote Drie (toetreding tot het Roerstatuut, 
verzekering samenwerking met de militaire Veiligheidscommissie van de 
Drie, garanties voor demilitarisatie en dekartellering industrieën) een stop 
op de demontage te verkrijgen, behoudens in het geval van enkele specifie
ke oorlogsindustrieën (Hermann-Göring-Werke, Salzgitter; Krupp-Werke, 
Essen). De wederopbouw van door demontage aangetaste industrieën viel 
onder geallieerde controle. Aan de demontage kwam een definitief einde 
met een van de overeenkomsten tussen de westerse Grote Drie en de 
Bondsrepubliek, die behoorden tot het Duitsland-verdragscomplex van 26 
mei 1952, dat het Bezettingsstatuut van 1949 verving.17

Vanaf het begin van de bondsrepubliek hebben de West-Duitsers ook po
gingen ondernomen om de inbeslagname van Duitse vermogensobjecten in 
de geallieerde landen (categorie-A) als strijdig met het volkenrecht onge
daan te maken. De Bondsrepubliek wilde dit in beslag genomen vermogen 
verrekenen met de vooroorlogse schulden, die de BRD op zich diende te 
nemen om aanpassing van het Bezettingsstatuut van 1949 ten gunste van 
verdere staatsontplooiing (aangaan diplomatieke betrekkingen, verminde
ring economissche controle) te kunnen verkrijgen (kleine revisie, 6 maart 
1951). Nederland was er derhalve zeer in geïnteresseerd dat de westerse Gro
te Drie zouden voorkomen dat uit de inbeslagname van Duits vermogen 
een langdurige controverse met de Bondsrepubliek zou ontstaan die nadelig 
zou kunnen zijn voor de zozeer door Nederland gekoesterde handelsbe
trekkingen met West-Duitsland of gevolgen zou kunnen hebben voor de 
Nederlanders of het Nederlands vermogen in dit land. De geallieerde Hoge 
Commissie in West-Duitsland heeft een wet moeten afkondigen, waarbij de 
Duitse eigenaren de eigendom van deze vermogensobjecten definitief werd 
ontnomen en de Bondsrepubliek werd verplicht de getroffen eigenaren 
schadeloos te stellen (z.g. Divestment Law, september 1951). Daardoor waren 
de gevolgen van de maatregelen, welke in geallieerde landen in overeen-
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stemming met de Parijse overeenkomst inzake herselbetalingen ten aanzien 
van de Duitse vermogensbestanddelen waren genomen, ook in het in de 
Bondsrepubliek Duitsland geldende positieve recht bevestigd. De Bondsre
publiek heeft bij een van de overeenkomsten, die tot het genoemde Duits- 
land-verdragencomplex behoorden, de geallieerde voorschriften inzake res
titutie en herstelbetalingen nadrukkelijk erkend.18

Is definitieve confiscatie van vijandelijk vermogen geoorloofd en in de 
nieuwe verhoudingen in Europa gewenst? De Bestemmingswet Vijandelijk  
V erm og en

Nederland had, voordat de staat van oorlog met Duitsland op 26 juli 1951 
werd beëindigd, bij de wet van 20 juli 1951 (Stbl.311) het mogelijk gemaakt 
het tot dan toe in beslag genomen vijandelijk Duits vermogen definitief in 
staatseigendom te verklaren, ter bestrijding van de uitgaven, verbonden aan 
de vergoeding van de oorlogsschade. De overgang van de eigendom vond 
plaats op het moment dat de oorlogstoestand met Duitsland werd beëindigd. 
De parlementaire behandeling van het wetsontwerp Bestemming vijande
lijk vermogen is opzienbarend geweest, omdat van katholieke zijde, in aan
sluiting op een in juridische kring begonnen discussie, de rechtsgeldigheid 
van de definitieve "naasting" van Duits vijandelijk vermogen en de daar
mee samenhangende beëindiging van alle ontvijandingsprocedures in het 
geding was gebracht en de regering daartegen slechts zwak verweer had ge
boden. Wat was er aan de hand? In de Nederlandse juristenwereld was een 
felle discussie ontstaan over de vraag of de onteigening van vermogens van 
Duitsers in Nederland correct was en of hier geen machtspositie werd uitge
buit en totalitaire trekken in de Nederlandse staat zichtbaar werden. De 
schade werd immers verhaald op willekeurige personen van een andere 
natie op basis van door de overheid om opportunistische redenen gescha
pen recht in afwijking van traditionele rechtsbeginselen als de individuele 
aansprakelijkheid, individuele schuldbepaling en de bescherming van de 
eigendom. Betwist werd niet dat Nederland recht had op schadevergoeding 
en voor dit doel eventuele voorlopige maatregelen mocht treffen, maar wel 
dat voor dit doel zulke drastische ingrepen in het rechtsbestel werden 
gedaan. De eerste die de kat de bel had aangebonden was prof.mr. E.M. 
Meijers geweest, die in het nummer van 3 mei 1947 van het W PNR  de 
"verbeurdverklaring van het ganse vermogen van iemand, die niets ver
weten wordt" een "barbaarse instelling" had genoemd. De katholieke jurist 
K.van Rijckevorsel betoogde in een preadvies voor de Rechtskundige Afde
ling van het Thijmgenootschap dat de wetgever met de inbeslagname van 
het vijandelijk vermogen na de oorlog (E.133) het volkenrecht had ge
schonden.19

Bij deze juristen knoopte het KVP-Tweede Kamerlid Roolvink op 8 mei 
1951 bij de behandeling van dit wetsontwerp Bestemming vijandelijk ver
mogen aan om zijn onvrede over de wetsconstructie te uiten. Diezelfde 
Roolvink had nog in 1948, zoals hiervoor aangegeven, geklaagd dat met de 
Nederlandse belangen bij herstelbetalingen, grenscorrecties en handelsver-
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keer met betrekking tot Duitsland onvoldoende rekening werd gehouden. 
In het Voorlopig Verslag van 18 april 1951 op het genoemde wetsontwerp is 
het zijn groepering geweest die liet weten inzake Duitsland een nieuwe 
politiek voor te staan. Deze politiek zou gericht moeten zijn op beëindiging 
van de oorlogstoestand met Duitsland en op inschakeling van Duitsland 
met gelijke rechten en plichten in de westelijke samenwerking. "Wanneer 
men zich op de basis der realiteit plaatst en acht slaat op de ontwikkeling der 
internationale verhoudingen sedert 1945, lijkt iedere andere politiek met 
betrekking tot Duitsland tot consequenties te leiden, die voor het westen 
grote gevaren en risico's inhouden." In deze "volte face" van de KVP weer
spiegelde zich de oprichting van de Duitse Bondsrepubliek onder supervisie 
van de westerse Grote Drie, de bezorgdheid over de toekomst van Europa 
tegen de achtergrond van het Oost-West-conflict (mogelijke noodzaak van 
een Duitse bijdrage aan de verdediging van West-Europa) en de tevreden
heid over de opgebloeide handelsbetrekkingen tussen Nederland en de 
Bondsrepubliek. Roolvink heeft in zijn betoog in de Kamer, zo vlak na de 
herdenking van de bevrijding van het land, onderstreept dat het leed van de 
oorlog niet kon worden vergeten. Men moest echter volgens hem over het 
oorlogsleed heen zien te komen "terwille van het behoud van de herkregen 
vrijheid en van een gezamenlijk gericht streven naar een redelijke levens
standaard". Die doelstellingen konden niet worden bereikt zonder een sa
menwerking, waarin ook Duitsland zou worden betrokken. Daarin paste het 
niet om op discutabele rechtsgronden het conservatoir beslag van vijande
lijk vermogen, zoals dat in E.133 was bedoeld, om te zetten in een definitie
ve confiscatie die verweer (ontvijanding) verder uitsloot. De stelling, zoals 
die wel naar voren was gebracht, dat de verbondenheid van de leden van 
een staatsgemeenschap onderling de plicht met zich mee zou brengen dat 
het individu voor die gemeenschap had op te komen en door die gemeen
schap voor zijn offer diende te worden schadeloos gesteld, deelde hij niet. 
Met anderen vond Roolvink dat, naarmate die verbondenheid minder sterk 
was, de grondslag voor het opeisen van de individuele vermogensbestand
delen uit die gemeenschap zwakker was. Men kon zich derhalve de vraag 
stellen of bij een dictatuur als in het Derde Rijk die gemeenschappelijke 
aansprakelijkheid tot gelding kon worden gebracht. Diende dan niet indivi
duele toetsing (ontvijanding) te kunnen worden voortgezet?

Daartegenover stond de stelling van mevr.Tendeloo (PvdA). Ook zij 
sprak zich uit voor een Europese toekomst, waarin een nieuw en democra
tisch Duitsland een plaats moest krijgen. Maar zij had een totaal andere op
vatting over het betreffende wetsvoorstel dan Roolvink. Op de weg naar 
normale verhoudingen met Duitsland zou de beëindiging door Nederland 
van de oorlogstoestand een belangrijke stap zijn. Aangezien niet op een 
vredesverdrag met Duitsland in de bestaande verhoudingen - onenigheid 
Grote Mogendheden - gerekend behoefde te worden, kon deze beëindiging 
van de oorlogstoestand slechts een eenzijdige verklaring zijn. "Dit betekent, 
dat er over schadevergoeding niet kan worden onderhandeld." Nederland 
had derhalve geen ander verhaalsobject voor de schadevergoeding dan het
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in eigen land in beslag genomen vijandelijk vermogen (categorie-A). Zij 
achtte het verhaal van de schade op dit vermogen juist: de oorlog was totaal 
geweest, een oorlog van militairen en burgers, door de ene staat tegen de 
andere; de bezettende mogendheid had een poging gedaan het gehele Ne
derlandse economische leven in de Duitse economie in te schakelen, waar
door het niet onlogisch was om "ook op economisch en financieel terrein 
datgene, wat de voormalige vijand achterliet, als oorlogsbuit te beschou
wen". Van der Feltz (CHU) ging ook in deze richting, evenzo de woord
voerder van de VVD-fractie. Terpstra (ARP) vond de confiscatie zwak bear
gumenteerd, maar steunde het voorstel. Slechts Stokvis (CPN) sprak zich 
vierkant tegen het wetsvoorstel uit: niet vanwege de confiscatie van het 
vijandelijk vermogen, maar vanwege de wankele basis ervan. Men had een 
vredesverdrag met Duitsland dienen af te wachten. De minister van Justitie 
(Mulderije) meende dat het bij de rechtsgrondslag in deze zaak ging om 
wordend recht. De argumenten van mevr.Tendeloo maakte hij tot de zijne. 
Nadat het Roolvink was gelukt bij amendement de termijn voor de ont- 
vijandingsprocedure te verlengen (tot inwerkingtreding van de wet), kon 
het getal van ontevredenen in de KVP-Kamerfractie beperkt worden tot 6 
die samen met de CPN-fractie zich tegen het wetsontwerp hebben uitgespro
ken; de rest stemde voor.

Ook in de eerste Kamer toonde de KVP-fractie bij monde van Ruys de 
Beerenbrouck zich weinig gelukkig met het regeringsvoorstel. Ruys sprak 
van het "meest onsympathieke wetsontwerp, dat ooit aan de Staten-Gene
raal is voorgelegd sinds ik het voorrecht heb er lid van te zijn". De confisca
tie kwam er op neer dat kwaad met kwaad werd vergolden. Als oud-gijze- 
laar wilde hij zich keren tegen maatregelen die ten aanzien van personen, 
die volmaakt onschuldig waren, werden getroffen om daden van anderen te 
bestraffen. De onschendbaarheid van de eigendom was trouwens volgens 
hem een zaak van welbegrepen eigenbelang van de staten. "Waarbij komt, 
dat wij Duitsland als economisch achterland broodnodig hebben. Wij zijn 
veel meer van hen afhankelijk dan zij het van ons zijn." De fracties van de 
PvdA, VVD, ARP en CHU konden het wetsvoorstel wel aanvaarden; de 
CPN-fractie wees het voorstel om dezelfde redenen als genoemd door 
Stokvis in de Tweede Kamer af. De minister van Justitie wist in de senaat de 
rechtsgrond voor de confiscatie niet beter te funderen dan in de Tweede 
Kamer: als antwoord op het nieuwe onrecht, dat met de moderne oorlog
voering gepaard gaat, diende nieuw recht geschapen te worden. Volgens 
hem kon derhalve niet op het oude volkenrecht een beroep worden gedaan 
ter bescherming van de eigendom. Nederland stond in zijn recht. Zoals 
Roolvink in de Tweede Kamer bij amendement, heeft ook Ruys bij motie 
nog iets ten goede willen keren. Ruys zag zijn motie ten gunste van de zo
geheten Duitse grensboeren aanvaard met 21 tegen 16 (PvdA, CHU, W D , 
CPN), al zou deze motie weinig bijdragen aan een spoedige oplossing van de 
kwestie van de grenslanderijen. De Nederlandse regering heeft zich op dit 
punt, precies als inzake de grenscorrecties, vrij hard opgesteld om van de 
West-Duitsers bij een overeenkomst over de grens en andere tussen Neder-
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land en de Bondsrepubliek bestaande problemen enige (financiële) tege
moetkomingen te kunnen verwerven. Molenaar kreeeg een ruime meer
derheid voor zijn motie (31 tegen 6: PvdA, CPN) om bij de ontvijanding 
van Nederlandse vrouwen in het buitenland, die voor de oorlog met Duit
sers gehuwd waren, ook met andere factoren dan een positieve verdienste 
van de betrokken personen voor de geallieerde zaak rekening te houden. 
Het wetsontwerp Bestemming vijandelijk vermogen werd met 34 tegen 4 
(CPN) aangenomen.20

Met dit debat heeft het Nederlandse parlement zich tenslotte uitgespro
ken over de confiscatie van het vijandelijk vermogen, te weten de veel be
lovende categorie-A van de Parijse herstelbetalingsovereenkomst. Het debat 
had de twijfels in het regeringskamp over de rechtsgrond en de prudentie 
van deze confiscatie geopenbaard. De Nederlandse positie in deze kwestie 
werd er niet sterker op, toen in 1956 bekend werd dat de V.S. er toe wensten 
over te gaan het in beslag genomen Duits vijandelijk vermogen na bepaalde 
toetsing terug te geven. Nederland heeft tegen het niet nakomen door de
V.S. van de verplichtingen, die voortvloeiden uit de genoemde Parijse 
overeenkomst, geprotesteerd.21 Anders dan de V.S. achtte Nederland zich 
niet in staat van de confiscatie van het vijandelijk bezit afstand te doen. De 
Nederlandse regering hield dan ook in de onderhandelingen met de Bonds
republiek vast aan de eenmaal ingeslagen weg op dit punt. In het Algemeen 
Verdrag tussen de Bondsrepubliek en Nederland van 8 april 1960 is van 
West-Duitse zijde de inbeslagname van het Duits vijandelijk vermogen 
door Nederland erkend.22 Van het totale bedrag dat West-Duitsland voor de 
oorlogsschade in Nederland direct of indirect - zoals in het geval van de af
wikkeling van het vijandelijk vermogen - heeft betaald, besloeg de waarde 
van het inbeslaggenomen vijandelijk vermogen bijna de helft.

Afwikkeling herstelbetalingsbureau en het saldo van Nederland
Hoewel strikt genomen in juni 1951 de taak van het IARA inzake de ver

deling van de fabrieksinstallaties en schepen uit Duitsland (categorie-B) de 
teruggave van het monetaire goud en de registratie van in beslag genomen 
Duitse bezittingen onder de IARA-lidstaten goeddeels was afgesloten, heeft 
de IARA-assemblée besloten het bureau nog te laten functioneren om het 
Duitse bezit in de neutrale (westerse) landen te verkrijgen en te doen verde
len. De drie westerse Grote Mogendheden - de Sovjet-Unie zag van claims 
inzake Zweden af; Zwitserland was aan de westerse landen toebedeeld - heb
ben als opperbestuur van Duitsland het Duits bezit opgeëist in de neutrale 
landen; de neutrale landen hebben in het algemeen het Duits bezit binnen 
hun rechtsgebied willen verrekenen met bezittingen van de neutrale landen 
in Duitsland ofwel afrekening geëist van Duitse schulden aan neutrale lan
den. Deze zware onderhandelingen, waarbij vooral op Zwitserland massie
ve diplomatieke druk moest worden uitgeoefend, vormden voor het IARA 
reden het bestaan te rekken, omdat er nog te verdelen goederen (categorie- 
A) in het vooruitzicht waren gesteld. Pas nadat de kwestie van het Duits be
zit in de neutrale landen in de jaren '50 was afgewikkeld, kon de IARA-as-
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semblée besluiten dat het IARA in Brussel met ingang van 20 november 
1959 zou worden opgeheven. De liquidatie zou nog twee jaar duren. In sep
tember 1961 verscheen het eindrapport van het IARA. Nederland werd ge
acht een totale waarde van 39.3 miljoen dollar aan categorie-A-goederen te 
hebben ontvangen en 8.1 miljoen dollar aan categorie-B-goederen. Het vrij 
lage bedrag van de categorie-A-goederen hangt samen met de "Rules of ac
counting for German assets" (IARA-overeenkomst uit 1947), waardoor de 
Duitse bezittingen in de geallieerde landen in dollars uitgedrukt zeer laag 
werden gewaardeerd. In percentage kwam Nederland er gekleurd op te 
staan: als de categorieën A en B van de Parijse overeenkomst bij elkaar zou
den zijn gevoegd, had Nederland 176,5% weten binnen te halen van het
geen was toegekend (omgerekend in dollars). Alleen Denemarken wist van 
de Europese IARA-landen Nederland nog te overtreffen: 1441,5% (toegewe
zen 1.573.000 dollar tegen 22.6 miljoen dollar gerealiseerd). Beide kleine lan
den hadden vooral geprofiteerd van de inbeslagname van Duits bezit bin
nen het eigen territoir.23 De wetenschap aan Nederlandse kant, dat de con
fiscatie van Duits vijandelijk vermogen zoveel had opgeleverd, heeft een 
rol gespeeld in de wijze waarop regering en parlement de West-Duitse ver
langens tot restitutie van de geannexeerde gebieden tegen de onwilligheid 
van West-Duitsland om tot een royale vergoeding van de oorlogsschade in 
haar verschillende vormen te komen hebben afgewogen. De Bondsrepu
bliek was immers bij het al eerder aangehaalde Algemeen Verdrag van 1960 
slechts bereid geweest tot betaling van een schamele 280 miljoen DM als al
gemene eindafrekening van een oorlog, die Nederland miljarden guldens 
schade en niet te becijferen leed had gebracht.

AANTEKENINGEN:

1 Deze gegevens ontleend aan: Verslag over de jaren 1945 en 1946 van het C ommissar iaat - 
Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland, Amsterdam juni 1947, 
HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 544, aanbiedingsbrief d.d. 10 sept. 1947, welk verslag ter inzage is 
bij de griffie van de Tweede Kamer. Over de herstelleveranties in de periode 1945-1946 ook: 
Duynstee-Bosmans, Het Kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 695-700.

2 Roolvink, TK 4 dee. 1946, p. 666, n.a.v. mededelingen min. in Mem. v. Antw., hoofdst.III, 
Rijksbegroting 1947, pp. 18-19, HTK 1946-1947 Bijl. A.

3 Mem. v. Antw., hfdst.III, Rijksbegroting 1947, pp. 18-19, HTK 1946-1947 Bijlagen A, met ge
specificeerde opgave van schepen en de verstrekking van voedselpakketten. Overige gege
vens ontleend aan Verslag, a.w., aantek. 1, en Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 1950/1951 , 's Gravenhage 1951, pp. 86-87, alsook aan Wielenga, West-Duitsland: part
ner uit noodzaak, pp.434-437. Bij brief van de minister van Buitenlandse Zaken zijn op 12 
jan. 1951 de teksten van de op 20 jan. 1947 tussen Nederland en de bezettingsautoriteiten van 
de Brits-Amerikaanse zöne van Duitsland inzake de restitutie van binnenschepen gesloten 
overeenkomst en van de op 14 dec. 1950 te Niederbreissig tussen Nederland en de Bondsre
publiek Duitsland gesloten oveeenkomst tot regeling van de met de restitutie van binnen
schepen verband houdende vraagstuken ter kennisneming aangeboden aan de Tweede Ka
mer (HTK 1950-1951 Bijlagen, nr.2054).
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4 Mem.v.Antw., hfdst. III, Rijksbegroting 1948, p. 15 I, HTK 1947-1948 Bijlagen A. De Kamer 
heeft geen reden gezien in de mondelinge beraadslagingen nog verder op de restitutie in te 
gaan.

5 Eindverslag van het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen 
in Duitsland, Amsterdam 1949. Hier zij er aan herinnerd dat naast de officiële weg via dit 
commissariaat-generaal nog andere wegen om recuperatie te bevorderen werden bewandeld, 
namelijk via eigen contacten, zoals enkele grote bedrijven, w.o. Philips, zouden hebben ge
had, opsporing en terugvoering van gestolen machines te bewerkstelligen (eventueel in 
laatste fase via het commissariaat-generaal) en via handige jongens met lef, nep-uniformen, 
-passen en een vrachtwagen bepaalde gelocaliseerde kleinere direct gestolen (door Geal
lieerde Controleraad als roof erkende) of indirect gestolen (door deviezenmanipulaties, zoals 
de opheffing van de deviezengrens tussen Nederland en Duitsland in 1941, verkregen en 
door de Geall. Controleraad niet als roof erkende) goederen zoals pakketten aandelen te 
overmeesteren en terug te voeren (vgl. aantek. 4, par. III.3 in dit hoofdstuk), aldus ook dr. 
H.N. Boon, tegenover een groep historici en andere onderzoekers op het departement van 
Buitenlandse Zaken, 7 juli 1987. Leden van de Nederlandse Militaire Missie in Berlijn zou
den kort na de oorlog betrokken zijn geweest bij enkele van deze huzarenstukjes bij het te
rugvoeren van indirect geroofd goed, wat mede - vanwege klachten van de Grote Mogend
heden - reden is geweest voor nader onderzoek (vgl.par.I, subpar. 2 a, in dit hoofdstuk). Voor 
de kwestie van de geroofde RM-effecten en Auslandsbonds: Wielenga, W est-Duitsland: 
partner uit noodzaak, pp.437-450.

6 Zie de Nota over de stand van zaken m.b.t. het Duitse Vraagstuk, d.d. 19 juli 1949, HTK
1948-1949 Bijlagen, nr. 1306, pt.V-3, Terugvoering van geroofde goederen. Over de vergoe
ding op basis van het West-Duitse Rückerstattungsgesetz, zie L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12, Epiloog, eerste helft, wet. ed., Leiden 1988, 
pp. 293-294, aantekening 1. Zie ook de Memorie van Toelichting op wetsontwerp nr.6250, 
HTK 1960-1961 Bijlagen (Goedkeuring Algemeen Verdrag tussen Nederland en Bondsrepu
bliek), onder A.Algemeen, Restitutie.

7 Bedoeld "Memorandum of the Netherlands Government containing claims of the 
Netherlands to reparations from Germany" in: Van Campen, a.w., appendix 5, p.205-218. 
Overige gegevens over ontstaan IARA, IARA-verdeelsleutel en overeenkomst van Brussel 
ontleend aan: Mem. v. Toelichting, Wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst be
treffende de van Duitsland te ontvangen herstelbetalingen enz., HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 
825, stuknr. 3; Nota Lieftinck, d.d. 9 febr. 1946, HTK 1945-1946 Bijlagen, nr. 154, nr. 2; 
Duynstee-Bosmans, a.w., pp. 695-700. De verdelingspercentages waren voor de vier landen 
die boven Nederland op de ranglijst stonden: VS 28% - 11,8%; UK 28% - 11,8%; Frankrijk 
16% - 22,8%; Joegoslavië 6,6% - 9,6%. Voor het optreden van Gelissen als Nederlands afge
vaardigde bij het IARA en de conferentie over de Duitse octrooien: R. de Wijkerslooth de 
W eerdesteyn, Prof. Gelissen en zijn internationale werk in de Ï.A .R .A ., in: Prof. Dr. Ir. 
H.C.J.H. Gelissen, zeventig jaar, 15 mei 1965, Liber Amicorum, Maastricht 1965, pp. 183-194.

8 Gegevens ontleend aan de Nota inzake het verloop der Herstelbetalingen, HTK 1947-1948 
Bijlagen, nr. 825, stuknr.7. Het verloop aan percentages was als volgt: maart 1946,1800 fabrie
ken aangewezen binnen het voorlopige industrieplan voor Duitsland (nimmer uitgevoerd) 
=  100%; aug. 1947, 858 fabrieken aangewezen door de westelijke geallieerden = 48%; febr. 1949, 
aantal fabrieken voor herstelbetalingen na druk van het Am. Congres om ontmanteling te 
voorkomen ter ondersteuning van het Marshall-plan (z.g. Humphrey Committee): 700 = 
39%; na heftige agitatie van de Duitsers (ook in nieuwe West-Duitse parlement) besloten de 
ministers van Buit. Zaken van de Westerse Grote Drie tot definitieve herziening van de
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ontmanteling van de industrie, uitkomst: 680 fabrieken = 38%. Adenauer, kanselier van de 
nieuwe staat, heeft in nov. 1949 zich met dit cijfer schriftelijk akkoord verklaard. Zie: Report 
of the Secretary-general for the year 1949, IARA, Brussels 1950, p. 12 (rapport in bibliotheek 
van het ministerie van Financiën).

9 Mem. v. Toelichting, nr. 825, a.w., nr. 3, De overeenkomst betreffende onderlinge strijdige 
aanspraken t.a.v. buiten Duitsland gelegen Duitse bezittingen, alsook de Mem.v.Antw., d.d.
28 juni 1948, nr. 825, stuknr. 12, pp. 67-68.

10 Report of the Assembly of the IARA to its member governments, Brussels (juni) 1951, afd. 
V-A, pp. 15-16; gegevens over Zweedse IARA-bijdrage: Final report to member governments, 
IA RA, Brussels (september) 1961, p. 76. Deze rapporten aanwezig in de bibliotheek van het 
ministerie van Financiën.

Zie W.L. Haardt, Nieuwe plannen ten aanzien van het vijandelijk octrooibezit in Neder
land, in: Bijblad Industrieele Eigendom, nr. 11, 15 nov. 1946, pp. 138-142. Nederland was naast 
de uitnodigende (drie) landen het enige land dat onmiddellijk de "Final Act" (gepubliceerd 
in ditzelfde nummer van B1E, pp. 136-138) heeft getekend. Zie over dit onderwerp ook: J.G. 
van Buddingh de Voogt, Waf te doen met de ex-Duitse octrooien en octrooi-aanvragen, in: 
ESB  3 dc. 1947, pp. 970-973, die meende dat het niet voor de Duits-Nederlandse handel in de 
toekomst dienstig was alle Duitse activa in Nederland van vóór 1940 te liquideren. Verder: 
M. Oppenheimer, Nederlandsche octrooien van Duitschers, in: N JB, 22(1947), pp. 178-179; 
J.W. van der Zanden, De verhouding van het Besluit Vijandelijk Vermogen (Staatsblad nr. 
E.133), het Akkoord van Londen (BIE 1946, pp. 136-138) en de Overeenkomst van Parijs tot 
het Unieverdrag van Parijs (bescherming industriële eigendom) en de Berner Conventie, in: 
M ededelingen Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, nr. 26, mei 1948, pp. 35- 
37.
Ten aanzien van de vijandelijke fabrieks- en handelsmerken, die in staatseigendom waren 
overgegaan, moesten de bepalingen van de nationale wetgeving op dit gebied, te weten de 
0ctrooiw et-1910 en de Merkenwet-1893, worden aangepast, zoals dat was geschied - in 
navolging van de Schikking van Neuchatel van 8 februari 1947 - via de Noodwet Industriële 
Eigendom-1947, Stbl.H.397, van 27 nov. 1947 (zie daarover uitvoerig aantekening 23, par. III, 
van hoofdstuk V, Economische Zaken, in dit boek) met betrekking tot de verlenging van be
paalde termijnen in verband met bijzondere omstandigheden (oorlog). Op 11 jan. 1950 werd 
bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, waarbij van de bepaling in de Merkenwet- 
1893, dat het uitsluitend gebruik van een fabriek- of handelsmerk bij het niet-gebruiken van 
dit merk tot de duur van drie jaar beperkte, voor de aan de staat vervallen vijandelijke mer
ken werd afgeweken. Pas in geval van overdracht van een dergelijk vijandelijk merk aan 
een gebruiker zou de termijn van drie jaar aanvangen. Dit is geworden de wet van 7 juni 
1950, Stbl. K.217.
Voor de bemoeienis van Gelissen met het octrooiwezen: C.J. de Haan, Gelissen en het 
o ctrooiw ezen, in: P rof.D r.Ir.H .C .J.H . Gelissen, zeventig jaar, pp. 131-136; alsook: De 
W ijkerslooth de W eerdesteyn, Prof. Gelissen en zijn internationale werk in de I.A .R.A., p. 
189.

12 Mem. v. Toelichting, wetsontwerp nr. 825, a.w., nr.3, deel III, Teruggave monetaire goud. 
Zie ook aantekening 21, slot.

13 Voorlopig Verslag, wetsontwerp nr. 825, d.d. 22 juni 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen.

14 Roolvink, TK 1 juli 1948, pp. 2062-2063.

15 Bierema, a.v., p. 2064 I; Borst, pp. 2063 11-2064 I; Hoogcarspel, pp. 2064 11-2065; Van der Goes, 
pp. 206511-20661.
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16 Lieftinck, TK 1 juli 1948, pp. 2066-2067 I. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. De Eerste Kamer ging akkoord zonder debat, zie EK 22 juli 1948, p. 737 II; 
de goedkeuringswet verscheen in het Staatsblad, 1.332, d.d. 24 juli 1948. Minister van Econo
mische zaken, Van den Brink, heeft zich bij de ontwikkelingen inzake de herstelbetalingen 
zoals tot uiting gekomen in het betrokken wetsontwerp neergelegd, hoewel hij als hoog
leraar economie aan de Kath. Universiteit te Nijmegen in zijn inaugurale rede zo zijn twij
fels heeft uitgesproken over de eis tot herstelbetalingen, zie: J.R.M. Van den Brink, Enige  
aspecten van het vraagstuk der herstelbetalingen, Nijmegen 1945.

HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1306, V-2, Herstelbetalingen; Mem.v.Antw., behorende bij de 
Rijksbegroting voor 1950, hfdst. III, afd. Duitsland, HEK 1949-1950 Bijlagen A. d.d. 14 april
1950. Zie verder ook: G.M.Verrijn Stuart, Enkele aspekten van de Duitse herstelbetalingen, 
in: Internationale Spectator, 10(1956), nr.15, p.415-436; Wielenga, West-Duitsland: partner uit 
noodzaak, pp.49-50 (Petersberger Abkommen) en hfdst.4.3 (Bonner Ceneralvertrag, 1952).

18 Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1951/1952, 's-Gravenhage 1952, p. 86, 
de Convention on the Settlement of Matters arising out of the War and the Occupation, een 
van de overeenkomsten die behoorde bij de afschaffing van het bezettingsstatuut, chapter 6, 
Reparation. De verdere bepaling van de herstelbetalingen werd overgelaten aan het op te 
stellen vredesverdrag. De gewijzigde tekst na het Protocol van Parijs van 23 okt. 1954, Bun- 
desgesetzblatt II, 1955, nr.8, p.405, in werking getreden op 5 mei 1955. Kwestie rond de Di- 
vestment Law: Wielenga, West-Duitsland: partner uit noodzaak, hfdst.8.3.1, pp.414-417. 
Overzicht in Memorie van Toelichting op wetsontwerp nr.6250, HTK 1960-1961 bijlagen, 
a.w., onder A.Algemeen, Herstelbetalingen.

19 HTK 1951-1952 Bijlagen A., Rijksbegroting voor 1952, hfdst. III, nr.2300, Duitsland, Memo
rie van Antwoord, pp. 15 11-16 I; zie verder de zogeheten Bestemmingswet Vijandelijk Ver
mogen, Stbl. 311, 20 juli 1951 en het Besluit-Proclamatie inzake beëindiging staat van oorlog 
met Duitsland, Stbl.317, 23 juli 1951. Zie ook: Jaarboek van het Minsterie van Buitenlandse 
zaken 1950/1951, 's-Gravenhage 1951, pp.76-77. De aangehaalde juristen met betrekking tot de 
rechtsgeldigheid van de maatregelen inzake het vijandelijk vermogen: E.M.Meijers in het 
Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (WPNR), jrg.78, nr.3980, 3 mei 1947, 
p.147, in een commentaar op rechtsvraag IV; K. van Rijckevorsel, Bevoegdheden van de 
Nederlandse overheid ten aanzien van persoon en goed van vreemdelingen, in het bijzon
der ingezetenen. Praeadvies (voor de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap), 
in: Annalen van het Thijmgenootschap, XXXVIII (1950), pp.62-74. Zie verder voor het juri
disch twistgesprek over de confiscatie van Duits vijandelijk vermogen onder meer de vol
gende artikelen: P.Stoffels, Vijandelijk vermogen en volkenrecht, in: NJB  24 (1949), pp.377- 
384 en pp.394-400; C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, Berooft de Nederlandse staat individuele 
D uitsers?, in: NJB  25 (1950), pp.633-645; M.H.Bregstein, De confiscatie van xnjandelijk vermo
gen in het licht van het deviezenregime, in: NJB  25 (1950), pp.737-742; J.M.Barents, Berooft de 
Nederlandse staat individuele Duitsers?, in: NJB  25 (1950), pp.742-746; P.Stoffels, Het Besluit 
Vijandelijk Vermogen, in: NJB  25 (1950), pp.746-748; F.J.F.M.Duynstee, Confiscatie van ver
mogens van Duitsers, in: NJB  26 (1951), pp.97-103; C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, Collec
tieve schuld en collectieve aansprakelijkheid van de individuele Duitsers, in: NJB  26 (1951), 
pp.357-365. Zie ook het later gepubliceerde: P.Stoffels, Confiscatie van vijandelijk vermogen, 
in: NJB 33 (1958), pp.122-133.

Op 17 maart 1951 werden aan de Tweede Kamer twee wetsontwerpen onder hetzelfde 
nummer aangeboden, namelijk a) wijziging en aanvulling van de artikelen 2 en 3 van het 
Besluit Vijandelijk Vermogen en b) het vaststellen van regelen met betrekking tot de be-
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stemming van het vijandelijk vermogen en wijziging van enige bepalingen van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen, HTK 1950-1951 Bijlagen nr.2108, resp.stuknrs.2-3 en 4-5.
Het eerste voorstel betrof het regelen van de positie van buiten Duitsland gevestigde - tot dan 
toe niet als vijandelijk onderdaan beschouwde - rechtspersonen, waarbij Duitse belangen 
waren betrokken, en van niet-vijandelijke onderdanen, waarvan bezittingen buiten Duits
land waren gelegen. Van de landen die waren toegetreden tot de Parijse overeenkomst in
zake de Duitse herstelbetalingen was Nederland het enige land dat in zijn wetgeving uitging 
van het beginsel van het z.g. Iegal ownership door de activa van in niet-vijandelijke landen 
gelegen vennootschappen, welke door de Duitsers werden beheerst, niet zonder meer als 
vijandelijk vermogen aan te merken. Daartegenover stond het beginsel van het z.g. benefi- 
cial ownership, waarbij niet de juridische eigendom beslissend was, maar de daarachter lig
gende feitelijke verhoudingen. Nederland ondervond nadelige consequenties van dit ver
schil in beschouwing van de vennootschappen bij de behandeling van vijandelijk vermo
gen: in IARA-landen gelegen activa van Nederlandse vennootschappen, door Duitsers be
heerst, werden in die landen als vijandelijk vermogen behandeld, terwijl in Nederland de 
activa van in een der IARA-landen gevestigde en door de Duitsers beheerste vennootschap
pen niet zonder meer als vijandelijk vermogen werden aangemerkt. Uitgaande van 10 mei 
1940 werden rechtspersonen, waarin een vijandelijke staat of een vijandelijk onderdaan "in 
belangrijke mate" invloed had uitgeoefend of belang had gehad (50% of meer van het ge
plaatst kapitaal; aanmerkelijke invloed via constructies, stromannen, beschikking priori- 
teits- of preferente aandelen, benoeming van besturende of controlerende organen), als 
vijandelijke onderdanen (rechtspersonen) onderscheiden (art.3 bis, Besluit Vijandelijk 
Vermogen). De minister van Financiën was bevoegd om niet-vijandelijke onderdanen, die 
belangen hadden in Duitse, of door Duitsers beheerste vennoootschappen, waarvan 
bezittingen buiten Duitsland waren gelegen, een evenredig gedeelte van het vermogen van 
die rechtspersonen aan bedoelde personen af te staan. Dit wetsontwerp werd in beide Kamers 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard, met alleen de stemmen van de CPN-fractie tegen, 
zie TK 9 mei 1951, p.1599 I en EK 18 juli 1951, p.752 II. Wet van 20 juli 1951, Stbl.310.
Het tweede wetsontwerp bepaalde dat het Duitse vermogen in Nederland, dat vóór de in
werkingtreding van de bepalingen van de beoogde wet krachtens art.3 van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen in eigendom op de Staat was overgegaan, niet zou worden terugge
geven (art.4, lid 1). Wel konden de ministers van Justitie en Financiën gezamenlijk in het 
algemeen belang geeonfisceerd vijandelijk vermogen teruggeven (art.12). Dit artikel heeft 
gegolden tot een jaar na de inwerkingtreding van het Algemeen Verdrag tussen Nederland 
en de Bondsrepubliek Duitsland (Rijkswet 30 juli 1964, Stbl.291). De opbrengst van het defi
nitief in beslag genomen vermogen zou ten bate komen van de algemene middelen en wor
den bestemd tot bestrijding van de uitgaven, verbonden aan de vergoeding van de oorlogs- 
schade(art.4, lid 2). De ontvijanding door het Nederlands Beheersinstituut zou tegelijkertijd 
worden beëindigd. Verzoekschriften voor ontvijanding, die voor de datum van de indie
ning van het w.o.w. waren ingediend, konden evenwel nog in behandeling worden geno
men. Regelingen werden getroffen voor het vermogen van staat en onderdanen van Italië 
en Japan (artt.6 en 8)
De parlementaire strijd ging over het tweede wetsvoorstel. Voorlopig Verslag, 18 april 1951, 
Algemene beschouwingen, par.I (citaat, p.9 I); Mem.v.Antw., 23 april 1951, HTK 1950-1951 
Bijlagen nr.2108; Roolvink, TK 8 mei 1951, pp.1561-1564, citaat p.156 I; R. werd bijgevallen 
door fractiegenoot Stokman, "in dubiis abstine", TK 9 mei 1951, pp.1594 11-1595 I; Tendeloo, 
TK 8 mei 1951, pp.1564 11-1567 I, spec.p.1565 11-1566 I; Van der Feltz, idem, pp.1567-1568; Rit
meester, (VVD), idem, pp.1568 11-1570; Terpstra, idem, pp.1559 11-1561 I; Stokvis, idem, 
pp.1555 11-1559; Mulderije, TK 9 mei 1951, spec.p.1585 II; amendementen, TK 9 en 10 mei
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resp.pp.1599-1604 en pp.1605 11-1608 I; stemming over am. Roolvink betr. werkzaamheden 
NBI TK 11 mei 1951, p.1238, met 39-35 stemmen (voor: KVP-ARP-VVD-SGP-W elter); 
eindstemming TK idem, p.1638 II, 63-11 (tegen: CPN en 6 KVP-ers). Kwalificatie door Ruys in 
EK 17 juli 1951, p.716 II, verder pp.716 11-723; overige fracties, EK idem, pp.723 11-729; 
M ulderije, idem, p.732 I; motie-Ruys (Ruys kwam hiermee terug op een motie van 
Roolvink, gesteund door ARP en W D  in de Tweede Kamer, waarin om een milde houding 
t.o.v. de z.g. grensboeren werd gevraagd, maar die was ingetrokken, zie TK 9 mei 1951, p.1597 
11-1598), zie EK idem, p.739 II.Grensboeren: Duitse boeren wier grond aan de Nederlandse 
kant van de grens gelegen en in beslag was genomen, ca. 4400 ha,; waarvan de helft door 
ontvijanding en verkoop (na inwerkingtreding Algemeen Verdrag van 1960 - zie aanteke
ning 22 - nl. van het Grensverdrag, Trb. 1960, nr.68, hfdst.5, Grondbezit in de nabijheid van 
de grens, betr. verkoop van rijkseigendom van 960 ha. voor 2.5 miljoen gulden) in Duitse 
hand terugkeerde (over deze zaak speciaal: Wielenga, West-Duitsland: partner uit noodzaak, 
hfdst.8.3.2.). Volgens het EK-lid Algra (ARP) ging het bij een deel van de grensboeren 
(omgeving) om leden van een gereformeerde gemeenschap, die anti-nazi waren geweest en 
derhalve volgens hem ten onrechte voor een ontvijandingsprocedure waren afgewezen (EK
17 juli 1951, p.729). Stemming over motie-Ruys: EK 18 juli 1951, p.752, alwaar ook behande
ling motie-Molenaar en eindstemming.

21 Voor de Amerikaanse koers t.g.v. de Duitsers, zowel uit politieke overwegingen als uit 
een andere rechtsovertuiging: J.C.W .M .Huijsmans, "German External Assets" en Am eri
kaanse verdragsverplichtingen, in: N/B 31 (1956), pp.581-596.

22 Zie het Algemeen Verdrag tussen het Kon. der Nederlanden en de Bondsrepubliek 
Duitsland van 8 april 1960, Tractatenblad jrg. 1960, nr. 67, met het Financieel Verdrag, 
Trb.1960, nr.70 (art.5-6 m.b.t. Vijandelijk Vermogen), en de uiteenzetting van minister Luns 
(BuZa) op 20 febr. 1963 in de Tweede Kamer, b.g.v. de behandeling van het wetsontwerp tot 
goedkeuring van dit Verdrag (nr.6250), p. 711 II, waar hij een overzicht geeft van het totaal 
bedrag dat Nederland - naast het in het Verdrag overeengekomen bedrag - heeft ontvangen 
uit Duitsland op grond van allerlei regelingen. De opbrengst van vijandelijk vermogen 
werd in 1963 geschat op 770 miljoen mark; recuperatie op 210 miljoen mark, effectenmanco 
(vergoeding voor verdwenen stukken) 176 miljoen mark, schepen en machines 20 miljoen, 
Zweedse kronen 7.250.000 mark, oorlogsbuit 146.300.000 mark en goudpool op 311 miljoen 
mark; Nederlandse burgers hadden op grond van het Bundesentschadigungsgesetz en het 
Bundesrückerstattungsgesetz 300 miljoen mark ontvangen; de Duitse uitkering aan de zoge
heten Rückwanderer was 10 miljoen mark, de Claims-Conference leverde 1.650.000 mark op, 
aan sociale verzekeringspremies was met Duitsland 20 miljoen mark afgerekend en de 
grenslanderijen-kwestie (in beslag genomen landerijen bij de grens, in bezit van Duitsers, 
die werden terugverkocht), had Nederland 3.800.000 mark opgebracht. Totaal kwam deze 
som op 2.021.000.000 DM. De inbeslagname van vijandelijk vermogen is in deze opsomming 
de belangrijkste post. Vgl. in dit hoofdstuk, par.III.l.m met de daarbij behorende aantekening 
65.

23 Het Final-Report van het IARA, van september 1967, is grotendeels gewijd aan de ver
krijging van het Duitse bezit uit de neutrale landen. Andere neutrale landen waaruit Duits 
bezit is gehaald zijn: Afghanistan, Spanje, Ierse Republiek, Ijsland, Portugal, Tanger en Tur
kije. De percentages over de categorieën A-B bijeen geteld, ontleend aan het IARA-rapport 
van 1951, p. 29. Nederland zou ontvangen: 24.5 miljoen; het resultaat was 43.3 miljoen dol
lar. De becijferingen zijn genomen op basis van hetgeen onder A en B-goederen was bin
nengehaald en vergeleken met de oorspronkelijke toegewezen percentages. Het Final Report 
berust in het archief van het Ministerie van Financiën.
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Tussen de regeringen van de drie westerse grote mogendheden en Zwitserland is op 25 mei 
1946 een financieel akkoord gesloten, waarbij onder meer werd beoogd een definitieve rege
ling te treffen inzake het gedurende de oorlog door Duitsland naar Zwitserland overge
brachte goud en onteigening van "Deutsche Werte" (het z.g. Akkoord van Washington), be
vestigd door uitwisseling van nota’s en geratificeerd in Zwitserland bij besluit d.d. 27 juni
1946. De geallieerde regeringen beriepen zich op de Duitse capitulatie en de overgang van het 
hoogste openbare gezag in Duitsland op de Grote Vier; Zwitserland bracht in het geding dat 
het land neutraal was geweest en de saldi van de staatsburgers, die in de macht van Duits
land waren geraakt, onaangetast had gelaten. Het land wilde niettemin een bijdrage aan de 
vrede en de wederopbouw van Europa leveren. Het compromis luidde: Zwitserland zou 250 
min. Zw. Frcs in goud aan de geallieerden betalen; de bezittingen van Duitse natuurlijke en 
rechtspersonen - voor zover in D. domicilie hebbend - vóór 1 januari 1948 verworven en 
zich bevindend in Zw. zou door Zw. worden geliquideerd. De helft van de opbrengst zou 
naar Zw. gaan, de andere helft naar de geallieerden en wel voor hulpverlening. Op basis 
hiervan zou Zw. voorschotten verlenen aan enkele geallieerde landen. De V.S. zouden de 
Zwitserse saldi in dat land deblokkeren en de "zwarte lijsten" opheffen. De drie bij het Ak
koord betrokken Grote Mogendheden, te weten de V.S., U.K. en Frankrijik, traden voor de 
andere geallieerden in deze zaak met Zw. op. Bij de afsluiting van het Akkoord van 
Washington was in Nederland nog niet bekend hoeveel Nederlands goud in Zw. via Duitse 
roof terecht was gekomen. Toen hierover meer bekend was geworden, heeft de Nederlandse 
regering in overleg met de regeringen van de drie westerse grote mogendheden voorgesteld 
aan de Zwitserse regering om met de betrokken partijen hierover besprekingen te voeren. 
De Zwitsers hebben hierop en op het Nederlandse voorstel tot internationale arbitrage niet 
positief gereageerd en zich op het standpunt gesteld dat deze kwestie bij het Akkoord van 
Washington geregeld was. Nog op 4 aug. 1948 constateerde Lieftinck in de REA (pt.13) dat in 
de Zwitserse pers over dit thema een hetze tegen Nederland werd gevoerd en de gezamen
lijke Zw. banken geen verder crediet meer wilden geven aan Nederland. De Zwitsers stelden 
zich op het standpunt dat zij de herkomst van het aan hen verkocht goud e.d. niet konden 
weten. Volgens Beel en Bankpresident Holtrop was het derhalve een verloren zaak. Zie de 
diplomatieke mededelingen in Mem.v.Antw., 13 dec. 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen A, nr. 
1000, III, 12, p. 19 III; Jaarboek Buitenlandse Zaken, 1951/1952, a.w., p. 98. Zie verder: L. 
Landsberger, De liquidatie der Duitsche vermogenswaarden in Zwitserland, in: ESB  26 febr.
1947, pp. 172-173. Het probleem uitgebreid in algemene zin in: W.Rings, Raubgold aus 
Deutschland. Die 'Golddrehscheibe' Schweiz in Zweiten Weltkrieg, Zürich-M ünchen 1985.

630



a. De relaties met Italië, Finland, Midden- en Oost-Europese landen
Hoewel de diplomatieke betrekkingen met Oostenrijk, Spanje, het Vati- 

caan en de nieuw ontstane staat Israël parlementair de meeste aandacht 
hebben getrokken in de periode 1946-1948, moet vooraf conform hetgeen 
van de kant van de regering hierover aan het gehele parlement of aan de 
Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer is mede
gedeeld en ter completering van de gegevens in deze paragraaf iets worden 
opgemerkt over de diplomatieke betrekkingen met enkele landen, die door 
de omstandigheden kort voor of onder de oorlog verstoord waren geraakt 
dan wel verbroken, ofwel in het licht van de afloop van de oorlog moesten 
worden bezien. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de afhande
ling van de verschillende Nederlandse claims, die uit de oorlog en/of na
tionalisaties ten gevolge van de nieuwe politieke verhoudingen in de be
trokken landen zijn voortgevloeid. 1

Allereerst de groep landen die betrokken waren bij de Vredesconferentie 
van Parijs, die door de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Grote Vier op 29 juli 1946 te Parijs was bijeengeroepen en zou duren tot 16 
oktober 1946, georganiseerd volgens de in de Verklaring van Moskou (26 
december 1945) aangegeven procedure - welke was gebaseerd op de besluiten 
van de conferentie van Potsdam (2 augustus 1945) -, te weten Italië, de drie 
As-satellieten Roemenië, Bulgarije en Hongarije, alsook Finland. De vre
desverdragen, die uit deze conferentie te Parijs voortvloeiden, werden op 10 
februari 1947 in de Salon de L’Horloge van het Franse ministerie van Bui
tenlandse Zaken in een sobere plechtigheid getekend door vertegenwoordi
gers van de vijf overwonnen landen en van die geallieerde landen, die met 
deze vijf landen in oorlog waren geweest. Omdat Nederland in Europa al
leen aan Duitsland en Italië formeel de oorlog had verklaard, heeft Neder
land bij de plechtigheden ter bekroning van de Vredesconferentie te Parijs 
alleen het verdrag met Italië door zijn ambassadeur in Frankrijk, jhr. mr. 
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, doen ondertekenen en is al
leen dit verdrag ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.2

De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Italië waren overi
gens al lang en breed vóór de Vredesconferentie van Parijs hersteld, nadat 
deze relaties in de Tweede Wereldoorlog geheel waren gebroken. Op 13 juni 
1940 had de Italiaanse regering onder Mussolini laten weten niet langer te 
kunnen instemmen met de aanwezigheid van diplomatieke vertegenwoor
digingen van regeringen, die in oorlog met Duitsland waren. Bij het vertrek 
van de Nederlandse gezant - J.B.Hubrecht, die een bewonderaar van 
Mussolini was, maar al vóór 10 mei 1940 om disponibiliteit had gevraagd - 
werden tevens alle consulaire posten van Nederland in Italië gesloten. Op 
24 december 1941 verklaarde Nederland dat het zich sinds 11 december 1941 
in staat van oorlog bevond met Italië. Een nota van deze strekking werd 
door het Zweedse gezantschap aan de Italiaanse autoriteiten overgebracht. 
De afzetting van de Duce en de ommezwaai van Italië onder Badoglio naar
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631



II. Buitenlandse Zaken

het geallieerde kamp na geallieerde landingen op Italiaans grondgebied in 
1943 schiepen nieuwe feiten. In september 1944 werd F.W. Craandijk Neder
lands Vertegenwoordiger in Rome, aangemeld als consul-generaal bij de ge
allieerde militaire autoriteiten. Herhaald aandringen van Italiaanse kant om 
de betrekkingen te normaliseren leidde er toe dat op 24 juli 1945 (pt. 5) in de 
ministerraad werd besloten naar het voorbeeld van België en Noorwegen - 
Nederland was, zo gaf men toe, aan de late kant - volledige diplomatieke re
laties met Italië aan te knopen. Aldus kon Craandijk op 10 augustus 1945 aan 
de Italiaanse autoriteiten laten weten dat Nederland bereid was de normale 
betrekkingen met Italië te herstellen en gezanten uit te wisselen. Op 7 no
vember 1945 verleende Italië agrément aan tijdelijk zaakgelastigde W.J.G. 
baron Gevers - in afwachting van de komst van een gezant -, die op 26 no
vember 1945 zijn inleidingsbrief overhandigde.

Het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Italië 
op 26 november 1945 leidde er toe dat het vermogen en de onderdanen van 
de Italiaanse staat principieel anders moesten worden behandeld, dan 
voortvloeide uit het Besluit Vijandelijk Vermogen (Stbl.E.133). In deze om
standigheden moest ook mogelijk worden gemaakt dat het normale han
delsverkeer met Italië werd hersteld, waardoor de beperkende bepalingen, 
die het Besluit Vijandelijk Vermogen aan het verkeer met Italiaanse onder
danen in de weg legde, moesten worden af geschaft. Dit tweeledige doel zocht 
de regering te bereiken met het op 23 augustus 1946 bij de Tweede Kamer 
ingediende wetsontwerp tot wijziging van het Besluit Vijandelijk Vermo
gen en met die wijziging samenhangende voorzieningen omtrent Italiaans 
vermogen. Voorgesteld werd "Italië" uit het genoemde Besluit E.133 te 
schrappen en de eertijds vijandelijke staat en zijn eertijds vijandelijke on
derdanen niet langer als vijandelijk aan te merken in de zin van E.133. Wél 
bepaalde een artikel dat de minister van Justitie de bevoegdheid hield Ita
liaanse onderdanen wederom tot vijandelijke onderdanen te verklaren. De
ze bevoegdheid werd nodig geoordeeld ten opzichte van die individuele Ita
lianen, die door hun vroegere gedragingen de hun ingevolge het wetsont
werp ten deel gevallen "ontvijanding" onwaardig waren. Het Besluit E.133 
bleef van toepassing ten aanzien van het vermogen van Italië en van zijn 
onderdanen dat vóór 26 november 1945 van rechtswege in eigendom op de 
staat was overgegaan of op grond van de Verordening rechtsverkeer in oor
logstijd (Staatsblad voor Nederlands-Indië, 1940, nr.135, art.36a) tijdelijk in 
bezit was genomen, alsmede ten aanzien van vóór de genoemde datum 
door het Besluit E.133 aangemerkte rechtshandelingen of daden. Het beheer 
door het Nederlands Beheersinstituut (NBI, zie ook hoofdstuk VIII, par.I.j) 
over het sedert 26 november 1945 tot de dag van de inwerkingtreding van de 
bedoelde wet aan de staat Italië en aan zijn onderdanen opgekomen vermo
gen zou van rechtswege eindigen. Restitutie kon plaats vinden na aftrek 
van de beheerskosten. Hetgeen werd verworven na de inwerkingtreding 
van de bedoelde wet was vrij eigendom, evenals het rechtsverkeer met de 
Italiaanse staat en zijn onderdanen na die datum aan geen beperkingen 
meer zou zijn onderworpen. Door de Tweede Kamer werden de nodige
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kanttekeningen geplaatst bij dit wetsvoorstel. Van verschillende zijden 
werd in het Voorlopig Verslag van 10 oktober 1946 de vraag gesteld of het 
niet verstandiger was om, zolang de vredesconferentie van Parijs (zie hier
onder) ten aanzien van Italië de schadevergoeding nog niet definitief had 
vastgesteld, het beheer over alle Italiaanse bezittingen - ook die waren ver
worven na 26 november 1945 - voort te zetten. De regering antwoordde op 
15 november 1946 dat in principe het Besluit Vijandelijk Vermogen werd 
gehandhaafd, maar dat terwille van het hervatten van het handelsverkeer 
in samenhang met het aanknopen van de diplomatieke betrekkingen de be
zittingen, verkregen na 26 november 1945, werden vrij gegeven. Nadat de 
Kamers zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming akkoord 
waren gegaan met dit voorstel, werd de wet vastgesteld op 21 december 1946, 
Stbl.G.382.3

Het in Nederland gelocaliseerde en in beslag genomen Italiaans vermo
gen van vóór 26 november 1945 - waarbij Italië krachtens E.133 als vijande
lijke staat en de Italianen als vijandelijke onderdanen werden beschouwd - 
stelde weinig voor. Het bedroeg volgens de regering op 15 november 1945 3.3 
miljoen gulden. Toch kreeg dit bedrag een nuttige functie. Want ook al had 
Italië aan Duitsland de oorlog verklaard en zich vervolgens als geallieerde 
natie beschouwd, het land werd niettemin door de geallieerden verant
woordelijk gesteld voor de gevolgen van de oorlogvoering aan Duitse zijde. 
Dat betekende dat bij de vredesonderhandelingen in Parijs de geallieerde 
landen, waaronder Nederland, in weerwil van hun weer aangeknoopte be
trekkingen met Italië dit land als voormalige vijandelijke natie met de re
kening van de oorlogvoering confronteerden. De Nederlandse delegatie 
naar de Vredesconferentie van Parijs diende dan ook een memorandum in, 
waarin schadevergoeding voor door Italië toegebrachte oorlogsschade aan de 
Koninklijke Marine en de Nederlandse koopvaardijvloot ten bedrage van 
40 miljoen dollar werd geëist. Als zekerheidsstelling zouden de in Neder
land gelocaliseerde activa worden gebruikt, niet als direct vergoedingsmid- 
del.4 De Vredesconferentie legde de verplichting tot vergoeding door Italië 
vast op een percentage van de geleden schade. Italië ging hiermee akkoord. 
Het normale verkeer dat inmiddels tussen Nederland en Italië op gang was 
gekomen en waarvan de eerste handelsovereenkomst met bijbehorend fi
nancieel akkoord tussen beide landen op 30 augustus 1946 het meest zicht
bare symptoom was bracht met zich dat de afhandeling van de claims slechts 
door vriendschappelijk overleg tot een goed einde kon worden gevoerd. 
Ook al had Italië zich in beginsel bereid verklaard oorlogsschadevergoeding 
te betalen, toch viel het niet mee daadwerkelijk deze vergoeding te bereiken. 
De onderhandelingen over de regeling van de oorlogsschadeclaims en de 
vrijgave van het Italiaans vermogen in Nederland begonnen pas na 1949. 
Bij overeenkomst van 15 juni 1951 werd vastgelegd de claims volgens een 
bepaalde procedure te onderzoeken en af te handelen.5 Het spreekwoorde
lijke Italiaans vermogen zaken voor zich uit te schuiven kan er mede oor
zaak van zijn geweest dat pas op 28 juni 1972 een overeenkomst tot stand
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kwam tussen Italië en Nederland, waarbij Italië de gehele schade met de be
taling van 1 miljoen gulden kon afdoen.6

Met andere, hiervoor genoemde, bij het vredesverdrag van Parijs betrok
ken voormalige medestanders van de As Duitsland-Italië, waren de diplo
matieke betrekkingen door Nederland als de facto onderbroken beschouwd. 
In het najaar van 1940 kreeg de Nederlandse gezant in Roemenië, L.G. van 
Hoorn, de opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens 
om, zodra de Britse gezant Roemenië zou verlaten, ditzelfde te doen. Laatst
genoemde kondigde op 10 februari 1941 zijn vertrek aan. Een dag later deel
de de Nederlandse gezant, te samen met die van België, de secretaris-gene- 
raal van het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken mee dat zij het 
land verlieten. Het Zweedse gezantschap nam de behartiging van de Neder
landse belangen waar. Op 25 september 1941 trok Roemenië de exequaturs - 
goedkeuringen van de aanstelling van consulair personeel door de regering 
van een vreemd land - van de Nederlandse consulaire ambtenaren in, 
waarop de consulaten moesten worden gesloten. In het najaar van 1944 
werd Ch.M Dozy als regeringsvertegenwoordiger naar Roemenië gezonden. 
Aangezien Nederland geen zitting had in de Allied Control Commission, 
door de Sovjet-Unie beheerst, was diens status onduidelijk. Deze Commissie 
erkende hem in ieder geval niet. Pas op 25 juni 1945 nam Dozy de beharti
ging van de Nederlandse belangen van de Zweden over. Een jaar later ech
ter weigerde de Roemeense regering verder formeel verkeer met Dozy, zo
lang diens status niet was opgehelderd. Hierop werd Dozy per telegram in
geleid als tijdelijk zaakgelastigde (8 juni 1946). Nederland heeft, op grond 
van de verplichtingen die aan Roemenië bij het vredesverdrag van Parijs 
waren opgelegd, getracht oorlogsschadeclaims bij Roemenië in te dienen. 
Roemenië heeft deze claims niet geaccepteerd, aangezien Nederland niet de 
diplomatieke betrekkingen had verbroken.7 Wél kwam met Roemenië een 
overeenkomst tot stand over de compensatie voor Nederlands bezit, dat in 
Roemenië kort na de oorlog ten gevolge van de nieuwe politieke constella
tie was genationaliseerd (8 mei 1967).8

Het initiatief voor de de facto onderbreking van de betrekkingen lag soms 
bij het gastland. Op 4 maart 1941 werd de Nederlandse gezant in Bulgarije, 
jhr. L.M. de Brauw, door de secretaris-generaal van het Bulgaarse ministerie 
van Buitenlandse Zaken verzocht het land te verlaten, waaraan De Brauw 
gevolg gaf. De diplomatieke betrekkingen met Bulgarije werden hersteld bij 
KB (nr. 16) van 8 augustus 1947, waarbij een gezantschap werd ingesteld. Ch. 
M. Dozy werd genoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd mi
nister. Op 26 september 1947 overhandigde Dozy zijn geloofsbrieven aan de 
voorlopige President van Bulgarije. Bulgarije wees de Nederlandse oorlogs
schadeclaims af onder verwijzing naar het te late tijdstip van indiening. De 
overeenkomst van 7 juli 1961 tussen Nederland en Bulgarije over compen
satie voor Nederlands genationaliseerd bezit, waaronder ook inschrijvingen 
op vooroorlogse Bulgaarse leningen werden gerekend, bevatte niettemin 
ook verrekening van de oorlogsschade.9
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De Nederlandse gezant in Hongarije, F.W. Craandijk, deelde op 9 april 
1941 het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken mee dat de Neder
landse regering hem had opgedragen Hongarije te verlaten. Het verlenen 
van doortocht aan Hitlers troepen naar Joegoslavië werd Hongarije door de 
Nederlandse regering zwaar aangerekend. Zweden nam de Nederlandse be
langen waar. Na de oorlog meende Nederland dat het initiatief tot het her
stel van de de facto onderbroken betrekkingen uit moest gaan van Honga
rije, dat immers bedoelde medewerking aan de Duitse vijand had verleend. 
De Allied Control Commission in dit land, geheel bestaande uit Sovjet-ver
tegenwoordigers, stond daarentegen op het standpunt dat Nederland het in
itiatief moest nemen, alvorens deze Commissie herstel van betrekkingen 
zou toestaan. Hoewel Nederland reeds in augustus 1946 in Moskou stappen 
hiertoe ondernam, verleende de Commissie pas in april 1947 toestemming. 
Op 20 augustus 1947 kon bij KB (nr. 52) een gezantschap in Hongarije wor
den ingesteld. Op 22 oktober 1947 overhandigde H.A. Hooft als tijdelijke 
zaakgelastigde zijn inleidingsbrief in Boedapest. Voor schade aan Neder
lands bezit tijdens de oorlog achtte het na-oorlogse Hongaarse bewind zich 
niet aansprakelijk. Toch is in de onderhandelingen tussen Nederland en 
Hongarije over de compensatie voor Nederlands genationaliseerd bezit wel 
degelijk gesproken over vergoeding van de oorlogsschade (voornamelijk 
aan Nederlands onroerend goed in Boedapest). Bij het akkoord van 2 juli 
1965 werd door Hongarije geen bezwaar aangetekend tegen de reservering 
van 10% van de "lump sum" voor vergoeding van de oorlogsschade.10

De Nederlands-Finse betrekkingen konden het gemakkelijkst hersteld 
worden. Op 5 juli 1941 had de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde Helsinki 
verlaten, nadat Finland tegelijk met Hitler-Duitsland in vijandelijkheden - 
voor dit land neerkomend op voortzetting van de "winteroorlog" van 1939 - 
met de Sovjet-Unie verwikkeld was geraakt. Op 18 augustus 1941 ging Fin
land akkoord met de behartiging van de Nederlandse belangen door Zwe
den. De exequaturs van de Nederlandse consulaire ambtenaren in Finland 
werden niet ingetrokken. Na de oorlog konden beide landen weer diploma
ten uitwisselen na geconstateerd te hebben dat de betrekkingen slechts de 
facto onderbroken waren geweest. Op 1 februari 1946 overhandigde de Ne
derlandse gezant A.J.Th. van der Vlugt zijn geloofsbrieven aan de Finse 
president.

Met enkele Oost- en Midden-Europese landen waren de diplomatieke be
trekkingen door de Duitse bezetting en de daardoor uitgelokte politieke ver
wikkelingen rond de regeringen in ballingschap onderbroken, wisselend of 
moeizaam geweest. Op verzoek van de Tsjechische regering had Nederland 
na de inlijving van Bohemen en Moravië als protectoraat van Hitler-Duits
land in maart 1939 het gezantschap in Praag teruggetrokken en vervangen 
door een consulaat-generaal. Het door Benesj in november 1939 in Engeland 
gevestigde Tsjechoslowaaks Nationaal Comité werd uitgangspunt voor een 
regering in ballingschap (juli 1940), welke door Engeland werd erkend. Op 
verzoek van de Tsjechen, die verwezen naar de betrekkingen met de Belgi
sche regering in ballingschap, heeft de Nederlandse regering bij nota van 22

635



II. Buitenlandse Zaken

maart 1941 aan de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Masaryk 
doen weten rechtstreekse betrekkingen door middel van zaakgelastigde a.i. 
te willen onderhouden. Jhr. M.W. van Weede werd van Nederlandse kant 
voor dit contact met de Tsjechische regering in ballingschap aangewezen.11 
De Tsjechische regering in ballingschap, volledig erkend door de Grote Ge
allieerde Mogendheden (de USSR op 18 juli 1941; de USA op 28 oktober 
1942), wist een zodanige politiek te voeren, dat zij zich na de bevrijding van 
het land in Praag kon vestigen. De diplomatieke betrekkingen konden on
gestoord worden voortgezet op het vereiste niveau (gezant). Moeilijkheden 
rondom de betrekkingen tussen Nederland en Tsjechoslowakije ontstonden 
eerst na de Coup van Praag in februari 1948, toen elke humanitaire actie van 
Nederlandse kant als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van 
dit land werd geïnterpreteerd en sancties werden toegepast.12 Compensatie 
voor het kort na de oorlog genationaliseerde Nederlandse bezit in Tsjecho
slowakije werd overeengekomen op 11 juni 1964.13

Na de Duitse inval in Polen in september 1939 had de Nederlandse gezant 
J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal de Poolse regering op haar tocht naar het 
buitenland gevolgd. De rest van het gezantschap was achtergebleven en 
werd na de Poolse capitulatie geëvacueerd. De benoeming van Bosch tot ge
zant in Bern - waar diens rol in de oorlogsjaren, zoals eerder aan de orde ge
komen, de nodige vragen na de oorlog zou oproepen - zorgde voor een va
cante post, die door de Nederlandse regering in ballingschap werd voorzien 
door de benoeming op 3 september 1940 van jhr. P.D.E. Texeira de Mattos tot 
tijdelijk zaakgelastigde bij de Poolse regering in ballingschap in Londen. De 
spanningen tussen deze in Londen verblijvende Poolse regering en de Sov- 
jet-Unie, zeker na de ontdekking van de massagraven van Katyn, liepen zo 
hoog op, dat er een door de Sovjet-Unie gesteunde tegenregering ontstond 
uit het zogenaamde Lublin-comité. Deze tegenregering, die een vriend
schappelijke relatie met de Sovjet-Unie voorstond, vestigde zich in Polen in 
het kielzog van het Rode Leger (21 juli 1944). Voor Nederland diende zich 
het vraagstuk aan met welke regering contacten moesten worden onder
houden, waarbij Nederland het belang van een zo snel mogelijke evacuatie 
van Nederlanders uit Polen, de bescherming van de zakelijke betrekkingen 
met Polen en de bevordering van een goede verstandhouding met de Sov- 
jet-Unie als een van de Grote Mogendheden in het oog had te houden. De 
Nederlandse regering besloot aanvankelijk in januari 1945 te wachten met 
erkenning van het Lublin-comité totdat Groot-Brittannië het comité erkend 
zou hebben. Op 24 maart 1945 was Van Kleffens van oordeel dat, gezien de 
afspraken die op de Jalta-conferentie waren gemaakt, een spoedige erken
ning van deze Voorlopige Poolse Regering door de V.S. en Engeland te ver
wachten viel. In dat geval kon Nederland niet achterblijven. Koningin Wil- 
helmina verzette zich echter op 3 april 1945 tegen eenzijdige verbreking van 
de betrekkingen met de Poolse regering in Londen. Op 28 juni 1945 werd in 
Polen een nieuwe regering gevormd, waarin naast leden van het Lublin-co
mité ook vertegenwoordigers van andere politieke groeperingen waren op
genomen. Op 5 juli 1945 gingen de V.S. en Engeland tot erkenning van deze
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regering over. Nadat de Koningin daartoe op 6 juli 1945 had bewilligd, ver
brak de Nederlandse regering op 9 juli 1945 de betrekkingen met de Poolse 
regering in Londen en werd tegelijkertijd aan de Poolse gezant in Moskou 
door het hoofd van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging al
daar medegedeeld dat Nederland de Poolse regering in Warschau erkende 
en er diplomatieke relaties mee wilde onderhouden. Via de ambassade in 
Moskou werd agrément verleend aan R. Flaes, die bij KB (nr. 61) van 11 
september 1945 werd benoemd tot buitengewoon en gevolmachtigd minister 
bij de Poolse regering. Zijn geloofsbrieven bood hij aan op 21 december 
1945.14 Op 20 december 1963 kwam tussen Nederland en Polen een overeen
komst tot stand tot regeling van de compensatie van genationaliseerd Ne
derlands bezit in Polen, uitgaande van de nieuwe grenzen, en van schulden 
jegens Nederland uit de periode van vóór de Tweede Wereldoorlog.15

In dit verband moet ook de relatie met Joegoslavië worden vermeld. Na 
de Duitse inval in dit land op 6 april 1941 en de daarna gevolgde capitulatie 
van zijn strijdkrachten vluchtte Koning Peter II met zijn ministers via 
Athene en Jeruzalem naar Cairo en vandaar naar Engeland. De Nederlandse 
tijdelijk zaakgelastigde, die na het overlijden van de Nederlandse gezant in 
1940 de Nederlandse betrekkingen bij afwezigheid van de gezant Van Hoorn
- ook belast met het gezantschap in Roemenië - verzorgde, F.R.W.H.M.J. 
graaf de Marchant d'Ansembourg, volgde de Koning op deze Odyssee (Van 
Hoorn bestond het om hem moverende particuliere reden zich naar Roe
menië, waarmee Nederland de betrekkingen had verbroken, te begeven in 
strijd met zijn instructie; het zou hem het “verzoek" om disponibiliteit te 
vragen opleveren). Op 12 september 1941 werd De Marchant d'Ansembourg 
opgevolgd door jhr. J.D. van Karnebeek en die weer door R. Flaes in 1942. Bij 
KB (nr. 24) van 5 augustus 1943 werd L.P.J. Decker benoemd tot gezant aan 
het Joegoslavische Hof, dat evenwel zou worden geëcarteerd. De commu
nistisch georiënteerde partisanenleider Tito vestigde in het door hem met 
succes vrijgevochten deel van Joegoslavië een voorlopige regering. De steun 
van de Engelsen aan Tito, voortvloeiend uit de Engelse strategische kijk op 
de bevrijding van Europa, tesamen met die van de Sovjet-Unie, dwong de 
in Londen gevestigde Joegoslavische regering samenwerking te zoeken met 
Tito. Aldus werd een gezamenlijke voorlopige regering gevormd in af
wachting van algemene verkiezingen, die op 11 november 1945 zouden 
worden gehouden. De niet-communisten verlieten deze regering, toen bleek 
dat er van vrije verkiezingen geen sprake zou zijn. De vervolgens gehou
den verkiezingen waren een bevestiging van de macht van de Tito-bewe- 
ging. De Nationale Vergadering riep vervolgens de republiek uit. De Neder
landse regering heeft deze ontwikkelingen gevolgd en er haar diplomatieke 
relatie aan aangepast. Op 26 juni 1946 werd bij KB (nr. 37) een gezantschap in 
de nieuwe republiek Joegoslavië ingesteld. Ch. M. Dozy overhandigde op 22 
juli 1946 zijn geloofsbrieven als buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
minister aan de voorzitter van het presidium van de Nationale Vergadering 
van Joegoslavië. Evenals in andere Oost-Europese landen heeft de nieuwe 
sociaal-economische ordening in Joegoslavië geleid tot nationalisatie van
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(buitenlands) bezit. De Joegoslavische regering kwam met Nederland op 22 
juli 1958 tot een akkoord over de hieruit voortgevloeide claims, het eerste in 
een serie overeenkomsten over compensatie van Nederlands in Europese 
landen "genaast" bezit.16

b. De verhouding van Nederland tot Oostenrijk
Interessant is de vraag hoe regering en parlement hebben gestaan tegen

over het nieuwe Oostenrijk, dat immers door de inlijving bij Duitsland in 
1938, dank zij ook de actieve inzet van het niet geringe aantal nationaal-so- 
cialisten (nazi’s) in dat land onder aanvoering van de latere Hitler-satraap 
voor Nederland dr. A. Seyss-Inquart, aan Duitse kant had gestaan onder de 
oorlog. Juist Nederland, dat ooit vóór de oorlog tijdelijk Oostenrijkse kinde
ren gastvrij had opgenomen, had reden verbitterd te zijn over de ervaring 
met Oostenrijkers in Duitse dienst.

Diplomatiek waren de kaarten inzake Oostenrijk echter al onder de oor
log geschud, waardoor Nederland voor de vraag kwam te staan hoe Oosten
rijk en zijn bewoners te behandelen. Door het besluit van de conferentie 
van Moskou (1943) van de ministers van Buitenlandse Zaken van de V.S., 
Engeland en de Sovjet-Unie zou Oostenrijk, dat door de Anschlusz in 1938 
bij Nazi-Duitsland was gevoegd, worden "bevrijd" bij de overwinning op 
Nazi-Duitsland. De Anschlusz werd nietig verklaard. Conform dit besluit 
werd Oostenrijk in 1945 door de vier Grote Mogendheden - Frankrijk 
mocht, zoals in Duitsland, ook meedoen - weliswaar bezet in afwachting 
van een definitief verdrag tussen Oostenrijk en de Grote Vier over de ge
volgen van de oorlog (grenzen, schadevergoeding), maar tegelijk werd Oos
tenrijk de nodige ruimte gegeven om zich als vrije staat te ontplooien. Op 27 
april 1945 werd een voorlopige regering in het leven geroepen en op 25 no
vember 1945 vonden de eerste verkiezingen voor de Nationale Vergadering 
plaats. Op 28 juni 1946 werd een protocol, waarbij Oostenrijk de toe
stemming werd verleend voor het aangaan van diplomatieke betrekkingen, 
door de Grote Vier getekend. Op 11 december 1946 besloten de ministers van 
Buitenlandse Zaken van de Grote Vier in New York dat voorbereidingen 
zouden worden getroffen voor het opstellen van een definitief verdrag met 
Oostenrijk. De overige geallieerden werd gevraagd hun zienswijzen op de 
herrijzenis van Oostenrijk en hun eisen tot schadevergoeding bij de plaats
vervangers van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier in 
Londen te willen inleveren.17

De Anschlusz, die eerst door Nederland de iure was erkend, werd in 1944 
door de Nederlandse regring in Londen in vervolg op de houding van de 
Grote Mogendheden nietig verklaard. Uit deze stap zou logischerwijze heb
ben moeten voortvloeien dat Rijksduitsers van Oostenrijkse komaf - de 
Anschlusz had de Oostenrijkers de Duitse nationaliteit gegeven - en 
Oostenrijks bezit (van natuurlijke en van rechtspersonen) in Nederland na 
de oorlog zou worden onderscheiden van de "echte" Duitsers en "echt" 
Duits bezit. Deze consequentie heeft de regering echter niet willen trekken, 
omdat juist in Nederland tijdens de bezetting zeer veel Oostenrijkse nazi’s -
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Seyss-Inquart voorop - zich hadden laten gelden, veel voormalige Oosten
rijkers, die in Nederland woonachtig waren, zich als actieve nazi's hadden 
ontpopt en Nederlands bezit in Oostenrijk door de Duitse staat onder de 
oorlog in beslag was genomen of was aangetast De regering wilde derhalve 
een handvat hebben om tegen Oostenrijkers in Nederland te kunnen optre
den, vervolging in te kunnen stellen tegen bepaalde Oostenrijkers en scha
devergoeding te kunnen eisen bij Oostenrijk met als onderpand het Oosten
rijks bezit in Nederland. Het Besluit Vijandelijk Vermogen (E.133) maakte 
dan ook geen onderscheid en noemde iedereen een vijandelijk onderdaan 
die na 10 mei 1940 onderdaan was geweest van een vijandelijke staat. Dat 
betekende dat de oud-Oostenrijkers in Nederland als vijandelijke onderda
nen werden behandeld, hun bezittingen in beslag werden genomen en in 
aanmerking kwamen voor uitwijzing uit Nederland. Bezittingen van 
Oostenrijkse natuurlijke of rechtspersonen in Nederland werden kortweg 
als vijandelijk vermogen behandeld en onder beheer gesteld van het 
Nederlands Beheersinstituut. 18

De Nederlandse regering werd echter al snel geconfronteerd met de vraag 
of E.133 in al zijn zwaarte ten opzichte van burgers en rechtspersonen uit 
Oostenrijk zou kunnen worden gehandhaafd, gelet op de aard van de be
trekkingen tussen Oostenrijk en Nederland. Op 12 december 1945 namelijk 
had de Nederlandse regering bij telegram aan de Oostenrijkse regering laten 
weten deze regering te willen erkennen en er diplomatieke betrekkingen 
mee te willen aanknopen. Nadat het al genoemde protocol in juni 1946 tot 
stand was gekomen konden Nederland en Oostenrijk over en weer diplo
matieke missies inrichten. Op 23 oktober 1946 nam een Nederlandse Tijde
lijk Zaakgelastigde de leiding van het Nederlandse gezantschap in Wenen 
op zich.19 Die Oostenrijkse regering, door Nederland erkend, had op 10 juli
1945 een wet uitgevaardigd die met terugwerkende kracht vanaf 27 april
1945 de Oostenrijkse nationaliteit aan de oud-Oos tenrijkers, die geen nazi 
waren geweest, teruggaf. Nog in het voorjaar van 1946 had een uitspraak 
van de Kamer Amsterdam van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor 
Rechtsherstel bevestigd dat de oud-Oostenrijkers op basis van E.133 als 
vijandelijke onderdanen dienden te worden beschouwd. Terecht dat vanuit 
de Tweede Kamer kritiek werd uitgeoefend, vooral door de KVP, op het be
handelen van de mogelijke onderdanen van een bevriend land als vijande
lijke personen. De minister van Buitenlandse Zaken deelde dan ook in het 
najaar van 1946 aan de Tweede Kamer mede dat de regering had besloten af 
te wachten wie zich op de oorspronkelijke Oostenrijkse nationaliteit zou be
roepen en aan wie Oostenrijk bereid was de nationaliteit terug te geven. Op 
degenen onder hen, die zich niet in strijd met het Nederlandse belang had
den gedragen, werd de bepaling van E.133 niet langer van toepassing ver
klaard. 20 In het najaar van 1947 vulde Van Boetzelaer, na overleg met Van 
Maarseveen, deze regeling nog aan met de bepaling dat Oostenrijkers bij het 
terugkrijgen van hun bezittingen, in beslag genomen door het Beheersinsti
tuut, prioriteit zouden kunnen krijgen bij de teruggave, indien zij een ver
klaring konden overleggen van het Oostenrijkse gzantschap, waaruit zou
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blijken dat zij door de Oostenrijkse regering als Oostenrijkers werden be
schouwd. Dat was een eis die al ver ging, want het gezantschap was buiten
gewoon terughoudend in het afgeven van deze verklaringen. Het was de 
bedoeling dat het Beheersinstituut zou nagaan of iets tegen deze personen 
kon worden ingebracht - aan de hand van de dossiers van de Rijksvreemde
lingendienst -, waarna bij geen bezwaar het Beheersinstituut een verklaring 
afgaf dat de aanvragers geen vijandelijke onderdanen meer waren krachtens 
E.133. 21 Er waren derhalve twee zeven: het Oostenrijkse gezantschap en het 
Beheersinstituut. De oud-Oos tenrijkers die zelf geen poging ondernamen 
om de Oostenrijkse nationaliteit te verwerven of die volgens toetsing door 
het Beheersinstituut toch als vijandelijk onderdaan moesten worden be
schouwd kwamen derhalve in aanmerking voor de algemene toetsing die 
door de Rijksvreemdelingendienst na de oorlog jegens vijandelijke vreem
delingen werd toegepast (zie de betreffende par. II in hoofdstuk VIII: "Weg 
met de Moffen" ). Het was het aanvankelijke voornemen van de overheid 
deze hele groep vijandelijke onderdanen in het land uit te wijzen, wat on
der zware druk van bepaalde delen van de samenleving, is afgezwakt tot 
uitwijzing van de allerergste nazi's onder deze vreemdelingen 22 Tengevol
ge van dit beleid zijn ook enkele tientallen oud-Oostenrijkers uit het land 
gezet. Hun bezittingen zijn als vijandelijk vermogen vervallen aan de staat. 
Persoonlijke eigendommen van erkende Oostenrijkers, woonachtig in Ne
derland, zijn wel teruggegeven, tot op zekere hoogte (b.v. huisraad e.d.). In 
afwachting van een overeenkomst met Oostenrijk over deze materie is 
Oostenrijks bezit in handen van het Nederlands Beheersinstituut in 1951 
vrijgegeven.23

De voorzichtige houding van de Nederlandse regering tegenover Oosten
rijk kwam ook tot uiting in het memorandum dat op 30 januari 1947 in 
Londen bij de vertegenwoordigers van de Grote Vier werd ingediend. Die 
Grote Vier dienden immers namens de geallieerden in de strijd tegen Nazi- 
Duitsland in het kader van het vredestichtend werk van de V.N. een ver
drag met de nieuwe Oostenrijkse staat op te stellen, dat aan alle nog han
gende en uit de periode sedert de Anschlusz voortvloeiende kwesties een 
eind zou maken. De verwachting bestond dat de kwestie-Oostenrijk spoedig 
uit de weg kon worden geruimd en een dergelijk verdrag, precies als met 
Italië, de As-satellieten en Finland, nog in 1947 of uiterlijk begin 1948 zou 
kunnen worden afgesloten. Zoals in de Inleiding  (par. 3.b) op dit hoofdstuk 
is beschreven heeft de groeiende onenigheid tusen Oost en West over de 
Duitse kwestie in 1947 verhinderd de vrijwel opgeloste Oostenrijkse kwestie 
af te sluiten en de bezettingstroepen in dit Donau-land te doen vertrekken.

In dit memorandum gaf de Nederlandse regering er van blijk de tot
standkoming van een vrij, onafhankelijk en democratisch Oostenrijk als 
richtsnoer te nemen. Een herstel van Oostenrijk binnen de oude grenzen en 
het voorkomen van een verdere versmalling van de economische basis van 
het land werden als voorwaarden voor dit nieuwe Oostenrijk genoemd, 
waarmee Nederland indirect de eisen van Joegoslavië naar gebiedsuitbrei
ding ten koste van Oostenrijk en van de Sovjet-Unie met betrekking tot het
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overnemen van bepaalde economische centra bij wijze van schadevergoe
dingen afwees. Nederland vroeg de Verenigde Naties om, rekening hou
dend met de geografische positie van Oostenrijk in het hart van Europa en 
als knooppunt van handelswegen, in overleg met Oostenrijk zodanige hulp 
te bieden en maatregelen te nemen dat het Oostenrijkse volk een zelfstandig 
bestaan was verzekerd zonder te hoeven aanleunen tegen Duitsland. Naar 
de opvatting van de Nederlandse regering diende in een verdrag tussen de 
Grote Mogendheden en Oostenrijk garanties voor een echte democratische 
regeringsvorm te worden vastgelegd. In dit kader werd van Nederlandse 
kant een grondige denazificatie in Oostenrijk noodzakelijk gevonden. 
Evenzo dienden mogelijke Duitse aspiraties in de richting van Oostenrijk, 
in welke vorm dan ook, op voorhand in de kiem te worden gesmoord. Ne
derland wilde afzien van het indienen van de eis tot herstelbetaling bij Oos
tenrijk. Wél behield Nederland zich het recht voor vergoeding te eisen voor 
schade, door Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen tengevolge van 
de Anschlusz en de oorlog ondervonden. Ditzelfde gold jegens individuele 
personen van (oud-)Oostenrijkse nationaliteit, die zich tegen de Neder
landse staat en/of het Nederlandse volk hadden misdragen. Van Oostenrijk 
werd verlangd dat bij verdrag garanties werden gegeven voor vrije vaart op 
het Oostenrijkse deel van de Donau.24

Na zeer lange onderhandelingen kwam op 15 mei 1955 het Staatsverdrag 
tussen de Grote Vier en Oostenrijk tot stand. Met dit Verdrag verkreeg 
Oostenrijk de volledige souvereiniteit, zij het tegen een bepaalde prijs: de 
permanente neutraliteit. Pas nadat de Sovjet-Unie had besloten dat met het 
oog op de mogelijke West-Duitse toetreding tot het westers bondgenoot
schap (NAVO) het van belang was zowel de westerse bezettingstroepen (met 
die van de Sovjet-Unie) uit Oostenrijk te krijgen én Oostenrijk blijvend te 
neutraliseren, was het mogelijk tot resultaten te komen. Nederland kon met 
het Staatsverdrag zeer tevreden zijn, aangezien de bepalingen van dit Ver
drag aan de meeste - kennelijk algemeen verlangde - wensen van het hier
voor genoemde memorandum tegemoet kwam. Zo werd onder meer in dit 
Verdrag vastgelegd dat Oostenrijk werd hersteld in de grenzen van vóór de 
Anschlusz van 1938. Bepaald werd verder dat Oostenrijk geen politieke óf 
andere unie met Duitsland zou aangaan. De rechten van de mens werden 
verzekerd; de positie van de minderheden werd vastgelegd. Oostenrijk 
diende een democratische regering te hebben op basis van algemene en ge
heime verkiezingen. Het kiesrecht diende vrij, gelijk en universeel te zijn. 
Oostenrijk zou verder werken aan de denazificatie. Alle nazi-activiteiten 
waren met dreiging van straf verboden. De sedert 1 mei 1945 uitgevaardigde 
anti-nazi-wetten werden gehandhaafd. Oostenrijk erkende de verdragen 
met Italië, de As-satellieten en Finland en de nog af te sluiten verdragen met 
Duitsland en Japan. Daarmee erkende Oostenrijk de status-quo, vooral van 
belang in verband met de kwestie Zuid-Tirol. In een vredesverdrag met 
Duitsland zou Duitsland de souvereiniteit en onafhankelijkheid van 
Oostenrijk moeten garanderen. De vrije scheepvaart op de Donau werd als 
beginsel vastgelegd. De permanente Oostenrijkse neutraliteit werd bij aparte
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wet van 26 oktober 1955, in werking op 5 november 1955, in Oostenrijk uit
gevaardigd, welke ook door de Nederlandse regering bij nota van 23 decem
ber 1955 werd erkend. Na het van kracht worden van het Staatsverdrag op 
27 juli 1955 keerden belangrijke Nederlandse vermogensbestanddelen, die 
sedert het einde van de wereldoorlog door de Sovjets waren beheerd, in Ne
derlandse handen terug. De afwikkeling van de in het memorandum van 
de Nederlandse regering van januari 1947 genoemde eis tot schadevergoe
ding voor gelaedeerd Nederlands bezit in Oostenrijk ten gevolge van de 
Anschlusz kon na het Staatsverdrag ter hand worden genomen. Nederland 
sloot in 1959 met Oostenrijk een overeenkomst over de regeling van ver
mogensrechtelijke vraagstukken.25

De regering heeft van de vraagstukken rond de nationaliteit van de 
Oostenrijkers, het aanknopen van de diplomatieke betrekkingen en het 
standpunt inzake Oostenrijks toekomst in de periode-Beel mededeling 
gedaan aan de volksvertegenwoordiging. Aandacht vanuit de Kamers voor 
deze kwesties bestond er in dit tijdvak nauwelijks. Alleen vanuit de KVP- 
fractie in de Tweede Kamer is in deze periode enkele malen aangedrongen 
op een clemente houding jegens die Rijksduitsers van Oostenrijkse komaf 
die voor uitwijzing uit Nederland in aanmerking dreigden te komen. Ter
wijl over de "echte" Duitsers fiolen van toorn werden uitgestort in de Ka
mers, werden de Oostenrijkers kennelijk - op een aantal individuele 
Oostenrijkse nazi’s na, waarmede Nederland in de bezettingstijd had kennis 
gemaakt - niet als "fout" beschouwd. Dat betekende dat voorzichtig kon 
worden geprobeerd aan de diplomatieke relaties met de nieuwe Oostenrijkse 
Republiek een echt vriendschappelijke dimensie te geven. Het kabinet-Beel 
durfde het daarom halverwege 1947 aan om het Nederlandse publiek te 
confronteren met een door Oostenrijk georganiseerd goodwill-optreden van 
de Wiener Sangerknaben. Pogingen van Duitse zijde om soortgelijke cul- 
tuurpropaganda te bedrijven - optreden van de Berliner Philharmoniker - 
werden daarentegen door het kabinet gefrustreerd.26

c. De kwestie-Spanje
Nogal wat aandacht is in de periode 1946-1948 door de regering en de 

beide Kamers der Staten-Generaal besteed aan de vraag hoe Nederland zich 
had op gesteld en zich diende op te stellen tegenover het Spanje van de dic
tator Franco. De bevrijding van Europa van het nationaal-socialisme en het 
fascisme scheen immers niet voltooid zonder ook het regime, dat met de 
nazi's en de fascisten uitstekende betrekkingen had onderhouden, ten val te 
brengen en de democratie ook in Spanje te herstellen. Franco had in zijn 
opstand tegen het wettige gezag in de burgeroorlog een beroep gedaan op 
gewapende steun van Italië en Duitsland en gedurende de Tweede Wereld
oorlog gecollaboreerd met deze As-mogendheden. Spaanse strijdkrachten 
hadden aan het Oost-front tegen de Sovjet-Unie gevochten ("Blauwe divi
sie"). De enige creditpost, waarop Franco na de oorlog kon wijzen, was dat 
hij de geallieerden een dienst had bewezen door het Spaanse grondgebied 
buiten de oorlog te houden. De volkerengemeenschap, zoals die onder
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hooggestemde idealen in de Verenigde Naties was verenigd, was eensgezind 
in haar oordeel over het verwerpelijke karakter van het Franco-regime, 
maar verdeeld over de vraag hoe verwijdering van dat regime kon worden 
bereikt, zonder geweld. Op voorstel van Mexico, dat onderdak verschafte 
aan de gevluchte republikeinse regering van Spanje en alleen die regering 
erkende, werd op de conferentie van de Verenigde Naties in San Francisco 
in juni 1945 bij acclamatie besloten Spanje niet te zullen toelaten als lid van 
de V.N.. Op hun bijeenkomst in Potsdam hebben de daar vergaderende 
Grote Drie verklaard een lidmaatschap van Spanje van de V.N. niet te zul
len steunen. Een Panamese resolutie, welke werd ingediend op de eerste Al
gemene Vergadering van de V.N. van februari 1946 in Londen, sloot op deze 
twee verklaringen aan en vroeg de leden van de V.N. toekomstige relaties 
met Spanje hiernaar te beoordelen.

Begin 1946 escaleerden de spanningen rond het vraagstuk-Spanje. Een se
rie executies van republikeinen in Spanje wekte vooral in het buurland 
Frankrijk grote verontwaardiging. De Franse regering besloot de Frans- 
Spaanse grens met ingang van 1 maart 1946 tijdelijk te sluiten. In een nota 
vroeg Frankrijk aan de andere Grote Mogendheden om de zaak-Spanje in de 
Veiligheidsraad aan de orde te stellen, omdat de toestand in Spanje een ge
vaar zou inhouden voor de internationale veiligheid en derhalve binnen 
de zorg van de Veiligheidsraad, conform het Handvest van de V.N., zou 
vallen. De Sovjet-Unie steunde dit voorstel, maar Engeland en de V.S. wil
den niet verder gaan dan met Frankrijk een verklaring uit te geven, waarin 
Spanje van vriendschappelijke betrekkingen met de andere naties werd uit
gesloten zolang Franco aan de macht was. Polen heeft er vervolgens voor 
gezorgd dat de Spaanse kwestie op de agenda van de Veiligheidsraad werd 
geplaatst. De Poolse vertegenwoordiger bij de V.N. diende het voorstel in 
om de leden van de V.N. op te roepen de diplomatieke betrekkingen met 
Spanje te verbreken, waarbij er van werd uitgegaan dat het Franco-regime 
als een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid moest worden 
gezien. Bij de discussie over de vraag of positieve maatregelen tegen het 
Franco-regime moesten worden genomen, heeft de Nederlandse vertegen
woordiger in de Veiligheidsraad - hoezeer ook overtuigd van de noodzaak 
het Spaanse regime door een democratisch bestuur te doen vervangen - zich 
tegenstander verklaard van het Poolse voorstel. Van Kleffens was bevreesd 
dat acties als door Polen voorgesteld een averechts effect konden hebben. Hij 
vond daarbij dat niet bewezen was dat Spanje de wereldvrede bedreigde. Po
len, Frankrijk, de Sovjet-Unie en Mexico waren voorstander van maatrege
len tegen Spanje; de V.S., Engeland, China, Australië, Brazilië en - zoals ge
zegd - Nederland tegenstander. Men was het er wel in zeer grote meerder
heid over eens om door een commissie uit de Veiligheidsraad een onder
zoek naar de kwestie-Spanje te doen instellen.

Het rapport van deze eommissie-Spanje uit de Veiligheidsraad verscheen 
op 1 juni 1946. Op basis van allerlei materiaal - onder meer het geruchtma
kende witboek van begin 1946 van de Verenigde Staten over de collaboratie 
met de As-mogendheden onder de oorlog door Spanje - concludeerde het
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rapport dat het Franco-regime weliswaar geen onmiddellijke bedreiging van 
de wereldvrede vormde, maar wel een potentieel gevaar voor deze vrede. 
De Veiligheidsraad had derhalve volgens het rapport het recht om iets aan 
deze gevaarlijke toestand te doen. Het rapport drong aan op verbreking van 
de diplomatieke betrekkingen van alle lidstaten met Spanje - dat gold voor 
18 lidstaten - en op het stellen van de volgende voorwaarden voor toelating 
van Spanje tot de V.N.: aftreden van de regering-Franco, amnestie voor de 
politieke tegenstanders, herstel van de burgerlijke vrijheden en installatie 
van een democratisch gekozen regering. Over dit rapport is in de Veilig
heidsraad grote onenigheid ontstaan. Van Kleffens stelde zich op het stand
punt dat de zaak op zijn beloop moest worden gelaten als de Raad geen re
den of goede reden had om handelend op te treden; had de Raad die wel, 
dan moest de Raad zijn verantwoordelijkheid ook niet ontlopen. De ver
warring over de vraag of het hier om een aanbeveling ging en of de zaak 
niet beter in de Algemene Vergadering moest worden gebracht was groot. 
Toen op 23 oktober 1946 de Algemene Vergadering van de V.N. bij elkaar 
kwam, werd door de Veiligheidsraad besloten Spanje van de agenda van de 
V .R af te voeren, zodat de zaak in deze Algemene Vergadering aan de orde 
kon komen, met de mogelijkheid er aanbevelingen aan te verbinden (4 no
vember 1946). 27

De ontwikkelingen van de kwestie-Spanje voor het wereldforum waren 
in Nederland niet onopgemerkt gebleven. De kwestie-Spanje kwam bij de 
behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1947 in de beide 
Kamers van de Staten-Generaal uitvoerig aan de orde. In het Voorlopig 
Verslag en in de plenaire zitting van de Tweede Kamer over deze begroting 
zijn de volgende drie hoofdstromen te onderscheiden, uiteenlopend van 
karakter - zeer voorzichtig tot zeer drastisch -, maar één in de afkeer van het 
regime van Franco. De fractie van de KVP stelde zich uiterst terughoudend 
op. Deze fractie voelde niets voor inmenging in de binnenlandse aangele
genheden van Spanje. "Zonder bewondering te koesteren voor het huidige 
regime, vreesden zij (de leden van de KVP-fractie) toch, dat een opvolgend 
regime o.a. voor de Christelijke cultuur in dat land, allerminst een verbete
ring zou betekenen, waarbij zij mede dacht aan het ... weinig gelukkige be
wind, dat aan dat van Franco is voorafgegaan." Verbreking van de diploma
tieke betrekkingen achtte de KVP niet in het belang van ons land. Serrarens 
(KVP) vond, toen hij op 6 december 1946 hierover in de Kamer het woord 
voerde, een debat over de kwestie-Spanje vrij nutteloos. "Wij hebben zo
veel voor eigen deur te vegen, dat het thans niet het moment is op ander
mans stoepje te gaan schreeuwen."28 Bovendien was dit een zaak die de 
V.N. maar moesten afhandelen.

Daartegenover stonden de versies van de PvdA - zoals ontwikkeld door 
Van der Goes van Naters - en de CPN - zoals geuit door De Groot -, waarbij 
aan de regering wel degelijk bij moties stappen werden gevraagd om iets te 
ondernemen tegen Franco-Spanje. Paul de Groot zag in het Spanje van 
Franco niets anders dan een filiaal van Hitler. De liquidatie van Duitsland 
diende derhalve te worden voltooid door de liquidatie van het regime in
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Spanje. Een goed middel om die liquidatie te bevorderen achtte De Groot het 
verbreken van de diplomatieke betrekkingen die Nederland nog steeds met 
Franco-Spanje onderhield. Diplomatieke betrekkingen konden immers het 
regime van Franco consolideren in de ogen van de bevolking. Wat zouden 
de Nederlanders hebben gedacht, indien bij een compromisvrede de Duitse 
hegemonie in Europa was bezegeld en het buitenland betrekkingen had 
aangeknoopt met een Mussertregime? Een aantal landen had de betrekkin
gen al verbroken of de post in Madrid onbezet gelaten; een aantal landen 
had de regering in ballingschap erkend (7 landen). Nederland diende der
halve kleur te bekennen. De Groot diende vervolgens een motie in, waarin 
hij de Kamer om steun vroeg voor de stelling dat het ongewenst was de be
trekkingen met de regering-Franco te continueren en de regering verzocht 
de delegatie naar de V.N. dienovereenkomstig te instrueren. Van der Goes 
van Naters was het met deze CPN-motie volstrekt oneens. Zijn fractie zag 
veel meer heil in een collectieve actie binnen de V.N. om een democratisch 
regeringsstelsel in Spanje te bereiken. Stappen van individuele landen 
achtte hij niet opportuun, zolang de V.N. zich met deze zaak bezig hielden. 
Mocht de zaak in de V.N.-vergadering een teleurstellende afloop hebben, 
dan behield de PvdA-fractie zich het recht voor op de kwestie terug te ko
men. Van der Goes diende een motie in, waarin instemming werd betuigd 
met de strekking van de voorstellen in de V.N., welke beoogden door mid
del van vrije verkiezingen te geraken tot herstel van de democratische rege
ringsvorm in Spanje. De wens werd verder geuit dat de vertegenwoordiger 
van de regering in de V.N. in deze zaak krachtig werkzaam bleef. 29

De regering nam in deze zaak een middenpositie in. Op 14 oktober 1946 
had de ministerraad zich over deze zaak beraden in aanwezigheid van Van 
Kleffens. Een aantal ministers had aan Van Kleffens gevraagd of niet een 
ander regime dan dat van Franco via de Veiligheidsraad en de Algemene 
Vergadering van de V.N. moest worden bevorderd. Van Kleffens heeft 
daarop geantwoord dat een ander regime niet alleen democratisch moest 
zijn, maar ook zeer gematigd van karakter om nieuwe spanningen in 
Spanje te voorkomen. Volgens hem waren veel V.N.-diplomaten het er 
over eens dat de vorming van een dergelijk nieuw bestuur van Spanje on
mogelijk was. Hij zelf was er van overtuigd dat directe inmenging in de 
Spaanse aangelegenheden alleen maar kon leiden tot vergroting van het 
prestige van de caudillo, die zich immers kon opwerpen als beschermer van 
de Spaanse belangen. Het kabinet heeft geen reden gezien het voorzichtige 
beleid van Buitenlandse Zaken op dit punt te doorkruisen door op meer ac
tie aan te dringen. De Memorie van Antwoord van 29 november 1946 van 
Van Boetzelaer bevestigde de tot dan toe gevolgde lijn. Nederland diende 
geen politiek ten opzichte van Spanje te voeren, onafhankelijk "van andere 
Mogendheden". Afbreking door Nederland van de economische en diplo
matieke betrekkingen met het Franco-regime kon slechts de economische 
belangen van Nederland alsmede de positie van de Nederlanders in Spanje 
schade berokkenen. De regering had dan ook niet het voornemen zulks toe 
te passen. De regering was overigens ook niet bereid een uitspraak te doen
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over de invloed, "die van een nieuw regime in Spanje zou kunnen uitgaan 
op de Christelijke cultuur in dat land". In het Kamerdebat op 6 december
1946 verklaarde Van Boetzelaer slechts geheel "achter het beleid van de heer 
Van Kleffens" te staan en de ontwikkelingen in de V.N. af te wachten. 30 

Die ontwikkelingen hadden inmiddels hun loop genomen. Zoals hier
voor vermeld hadden de leden van de Veiligheidsraad van de V.N. de 
kwestie-Spanje van de agenda afgevoerd, teneinde de Algemene Vergade
ring gelegenheid te geven deze zaak volledig af te kunnen doen, derhalve 
met mogelijke aanbevelingen. Op verzoek van een aantal landen is daarop 
de kwestie-Spanje als afzonderlijk punt op de agenda van de Algemene 
Vergadering gezet. In november 1946 kwamen daarop in de zogeheten Eer
ste Commissie van deze vergadering enkele resoluties over de kwestie- 
Spanje aan de orde. Wederom waren er - precies als in de Veiligheidsraad - 
twee visies: de Polen wensten totale verbreking van de diplomatieke betrek
kingen met Spanje; Amerika en vele andere landen wensten een minder 
vergaande maatregel. Amerika diende een resolutie in, waarin het Spaanse 
volk gevraagd werd zijn regering in overeenstemming te brengen met de 
vereisten voor toetreding tot de V.N.. Nederland amendeerde deze resolu
tie, waardoor een duidelijk verband werd gelegd tussen toetreding tot de 
V.N. en eerbiediging van de fundamentele vrijheden en rechten van de 
mens (art.1 Handvest V.N.). Nederland, bij monde van de vertegenwoordi
ger in de Algemene Vergadering, Van Roijen, was het echter niet eens met 
het voorstel om Spanje uit te sluiten van alle internationale organisaties of 
door de V.N. te organiseren conferenties. Evenmin steunde Nederland de 
Poolse stelling dat Franco-Spanje een bedreiging voor de vrede en de veilig
heid was. De strijd om de kwestie-Spanje in de V.N. verscherpte zich toen 
een aantal Zuid-Amerikaanse landen met een amendement op de Ameri
kaanse resolutie kwam, waarin aan de lidstaten van de V.N. gevraagd werd 
de diplomatieke betrekkingen met Spanje te verbreken, onder verwijzing 
naar de verklaringen van San Francisco en Potsdam (1945)(zie hiervoor). Dit 
amendement, voorbereid in een subcommissie, kreeg een meerderheid ach
ter zich. Nederland stemde tegen. Van Roijen zei het verbreken van de be
trekkingen met Spanje te beschouwen als interventie en als mogelijke ver
sterking van de positie van Franco. Hij vreesde ook dat hiervoor geen twee
derde meerderheid in de volledige vergadering van de V.N. zou kunnen 
worden gevonden. Overigens verklaarde Van Roijen dat Nederland een 
meerderheidsuitspraak van de V.N. zou respecteren . 31

Tegen deze achtergrond kwamen de moties van De Groot en Van der 
Goes op het einde van de zitting van 6 december 1946 in de Tweede Kamer 
ter sprake. Van der Goes zag in de stand van zaken in de V.N. het bewijs 
van zijn gelijk. De Groot wees op het gedraai van Amerika, dat riep om een 
daadkrachtige houding van Nederland. De motie van Van der Goes vond 
hij een slag in de lucht. Bruins Slot (ARP) waarschuwde bij deze gelegen
heid voor het toepassen van dit soort interventies in andere landen. Bij de 
stemming over de beide moties op 10 december 1946 werd een totale im
passe over de kwestie-Spanje duidelijk. De motie-De Groot werd met alleen
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de stemmen van de CPN vóór verworpen (74 tegen 9); de CPN zou daarop 
weigeren Van der Goes' motie te steunen. Deze motie-Van der Goes zou 
ook geen steun krijgen van de KVP. Romme liet weten de instelling van 
een democratische regeringsvorm in Spanje weliswaar toe te juichen, maar 
geen steun te kunnen geven aan deze motie, "omdat zij naar onze mening 
in het licht van de gevoelens van 90 % van het Nederlandse volk overbodig 
moet worden geacht". Ook Korthals (PvdA) vond de motie overbodig, om
dat de zaak bij de V.N. in goede handen was. De motie werd daarop met 58 
tegen 25 - uitsluitend PvdA-stemmen - verworpen. 32

De afloop van de resolutiestrijd over de kwestie-Spanje in de Algemene 
Vergadering van de V.N. zou echter tegemoet komen aan de wensen van 
PvdA en CPN: een collectieve actie in V.N.-kader om tot een internationaal 
isolement van het Franco-regime te komen. De resoluties uit de subcom
missie van de Algemene Vergadering bleken geen meerderheid te kunnen 
verwerven in die Algemene Vergadering. Een Belgisch voorstel om de Vei
ligheidsraad passende maatregelen tegenover Spanje te laten nemen, indien 
niet binnen een redelijke tijd een vrij gekozen regering zou zijn ingesteld 
en de vrijheid van woord, godsdienst en vergadering zou worden geëerbie
digd, en de leden van de V.N. op te roepen de ambassadeurs en gezanten uit 
Madrid terug te roepen - hetgeen derhalve geen diplomatieke breuk inhield
- bleek de nodige stemmen te kunnen verwerven; Nederland stemde tegen. 
De uiteindelijke, zeer lange resolutie over Spanje, een compromis van vele 
amendementen, werd tenslotte op 12 december 1946 aangenomen met 34 
voor, 6 tegen en 13 onthoudingen, waaronder Nederland. Spanje werd 
hierin voorlopig van het internationale verkeer met de volken van de V.N. 
uitgesloten verklaard, totdat een nieuwe en aanvaardbare regering in Spanje 
gevormd zou zijn; als slotstuk diende de hiervoor genoemde Belgische for
mulering. Dat Nederland had gepoogd zich zoveel mogelijk te distantiëren 
van diplomatieke boycotacties in V.N.-kader, in tegenstelling tot een land 
als België, heeft ongetwijfeld sterk te maken gehad met de ongelijke erva
ring van beide landen met Franco-Spanje onder de oorlog. Nederland had 
met veel moeite onder de Tweede Wereldoorlog het gezantschap in Madrid 
tegen de Duitse druk in Spanje overeind weten te houden, waardoor de be
langen van de vluchtelingen uit Nederland konden worden behartigd. Het 
gezantschap van België daarentegen was - met die van vele andere door de 
Duitsers bezette naties - opgeheven. Ook al had Nederland geprofiteerd van 
het schipperend beleid van de Caudillo, het land heeft daarin geen reden ge
zien de uitspraak van de V.N. naast zich neer te leggen. Nederland riep 
vrijwel onmiddellijk, gevolg gevend aan de oproep van de V.N.-resolutie, 
zijn gezant te Madrid terug, ongeveer gelijk met Engeland en Turkije. Het 
V.N.-lid Argentinië, onder dictator Peron, besloot naar aanleiding van deze 
V.N.-resolutie juist diplomatieke betrekkingen met collega Franco aan te 
knopen. 33

Bij het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken in de Eerste Ka
mer op 19 maart 1947 werd de kwestie-Spanje, zoals die zich internationaal 
had ontwikkeld tot op dat moment, uitgebreid aan de orde gesteld. Had de
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V.N. de bevoegdheid in deze zaak op te treden en had Nederland de V.N.- 
resolutie terecht gevolgd? Schneider (KVP) sprak ronduit van "de comedie 
en het gesol van de U.N.O. met Spanje". Het Handvest van de V.N. liet 
slechts toe te zorgen dat niet-leden overeenkomstig de beginselen van de 
V.N. zouden handelen, indien de vrede en de veiligheid in gevaar waren. 
Zulks was - volgens de Veiligheidsraad - niet het geval. Dus was er rechts
ongelijkheid, door wel tegen Spanje op te treden, maar niet tegen de Sovjet- 
Unie. "Indien in Madrid niet Franco, maar Stalin had gezeten, was er geen 
vuiltje aan de lucht geweest", aldus Schneider, die daarop van Van Santen 
(CPN) te horen kreeg: "Zeer terecht". De KVP-fractie in de senaat was bereid 
veel vertrouwen te schenken - desnoods ook souvereine rechten daarvoor 
prijs te geven - aan een volkerenorganisatie, maar niet aan een V.N. die zo
zeer het recht hadden ingeruild voor sentiment. Ook Brongersma (PvdA) 
had wel oog voor het meten met twee maten door de V.N., doordat Argen
tinië niet werd veroordeeld. Aan de andere kant verwierp hij de Neder
landse redenering - zoals door Buitenlandse Zaken gehanteerd - dat het 
terugroepen van diplomaten geen deugdelijk middel was om een einde te 
maken aan het Franco-regime. Het einde van dat regime kon door de terug
roeping worden bevorderd en daar ging het om. Non-interventie in zaken 
van zo groot gewicht als de schending van de meest elementaire mensen
rechten kon leiden tot interventie ten gunste van die schending: de onver
schilligheid bevestigde die schending. In dit geval van Spanje had men vol
gens Brongersma de plicht tot interventie op humanitaire gronden.34

De meest extreme visies waren die van Reijers (CHU) en Koejemans 
(CPN). Eerstgenoemde bepleitte een actie van Nederland om de V.N.- 
resolutie ongedaan te maken. De meningsverschillen in de V.N. over de 
kwestie-Spanje wezen op een te groot gebrek aan eensgezindheid over het 
begrip democratie: men vergde immers van de ene staat, wat voor de andere 
niet imperatief was voorgeschreven. Nederland was, door inderdaad gehoor 
te geven aan de oproep van de genoemde V.N.-resolutie, slachtoffer gewor
den van een principe, dat weinig navolging had gevonden. Volgens 
Koejemans was het regime-Franco in het zadel gekomen door steun van 
buitenaf (Italië-Duitsland), zodat terzake van Spanje niets anders werd 
nagestreefd dan het einde van deze interventie van buitenaf. Hij vergeleek 
dit met het optreden van de geallieerde legers die West-Europa bevrijd had
den.35

Dat de Nederlandse regering niet van harte had ingestemd met de V.N. 
resolutie bleek uit de Memorie van Antwoord en het antwoord van de mi
nister van Buitenlandse Zaken in de senaat. Juridisch had Schneider vol
gens Van Boetzelaer dan ook wel gelijk, maar men moest de zaak ook poli
tiek bekijken. Spanje had onder de oorlog met de vijand gecollaboreerd. Een 
dergelijk land steun verlenen zou een verkeerde indruk kunnen wekken. 
De maatregel, zoals de V.N. die uiteindelijk hadden gevraagd, had echter 
volgens de minister weinig effect; hij achtte het zelfs onverstandig om "in 
een kritieke tijd de hoogste vertegenwoordiger uit een land weg te nemen". 
Van Boetzelaer meende dat de V.N. er beter aan deden zich niet uit te spre-
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ken over de politieke stelsels, die in de verschillende landen bestaan. De 
V.N. zouden pas maatregelen tegen bepaalde landen moeten overwegen, 
wanneer het niet alleen in het belang van het betrokken volk, maar ook in 
het belang van de wereldvrede wenselijk moet worden geacht, dat aan een 
bepaalde regeringsvorm een einde zou komen.36

Een jaar later leverde de kwestie-Spanje nog steeds stof tot discussie in in
ternationale fora en nationale parlementen op. In de V.N. werd gediscus
sieerd over de vraag of de kwestie-Spanje niet verder moest worden uitge
diept. Polen diende een resolutie in om een economische boycot tegen 
Spanje in te stellen. Deze resolutie vond geen meerderheid. Nederland heeft 
bij monde van Van Roijen verklaard dat het beter was een resolutie achter
wege te laten, die bij een eindstemming de kans liep te worden verworpen; 
een dergelijke mislukking zou door Franco alleen maar kunnen worden 
uitgebuit. Een poging van de drie Benelux-landen om gezamenlijk een 
resolutie in de V.N. aangenomen te krijgen, waarin de afkondiging van de 
diplomatieke boycot van de V.N. van eind 1946 werd bevestigd, mislukte 
(november 1947). Bij de behandeling van de begroting voor Buitenlandse 
Zaken voor het jaar 1948 hebben Tweede en Eerste Kamer zich wederom be
zig gehouden met deze kwestie. Van Boetzelaer herhaalde zijn al eerder in
genomen standpunt. Serrarens (KVP) sloot zich hierbij op 18 november 1947 
in de Tweede Kamer aan, door niet alleen de juridische basis voor het op
treden van de V.N. tegen Spanje te betwisten, maar ook de morele. Immers: 
waar bleef het optreden van de V.N. tegen Rusland en zijn satellietstaten? 
Kritiek op Spanje kwam er dit keer van protestants-christelijke zijde, omdat 
in 1947 een protestantse kerk in Spanje was aangevallen door een "troep 
woestelingen", zoals Schmal (CHU) dat uitdrukte. Hij en Zandt (SGP) waren 
zeer bezorgd over de onverdraagzaamheid in het land jegens de uiterst 
kleine minderheid van protestanten. Schmal vroeg Serrarens en de zijnen 
of zij deze praktijken afkeurden. Serrarens deed zulks namens zijn fractie 
prompt. Pas in de tweede termijn begreep Serrarens dat deze vraag van 
Schmal uitgelegd kon worden als de impliciete veronderstelling dat de KVP 
mogelijk de Spaanse praktijken niet afkeurde, zodat hij achteraf vond dat 
die vraag niet gesteld had mogen worden. Het katholieke volksdeel zou 
nimmer een dergelijke daad, als in Spanje begaan, goedkeuren, aldus een in 
zijn wiek geschoten Serrarens. Schmal aanvaardde deze verklaring.37 Het 
beleid van de minister inzake Spanje werd verder door de gehele Kamer, 
met uitzondering van de communisten, gesteund. De Groot (CPN) laakte de 
houding van Nederland in de kwestie-Spanje. Dat juist de KVP bij monde 
van Serrarens zo aandrong op het achterwege laten van maatregelen tegen 
Spanje was voor De Groot geen verrassing: "Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan."38

De CPN en de KVP bleven elkaar ook in de Eerste Kamer bij gelegenheid 
van het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken op 19 februari 1948 
de Spaanse kluif betwisten. Zo zag CPN-senator Van Santen zich uitgedaagd 
door diens KVP-collega Schneider, toen de laatste het optreden van de V.N. 
inzake Spanje een politieke blunder noemde en zei het toe te juichen dat de
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westerse Grote Mogendheden hun houding jegens Spanje veranderden. Het 
inmiddels bekend geworden voorstel van de Amerikaanse president om 
Spanje op te nemen in het Marshall-plan - wat door het Congres is afgewe
zen (Spanje kreeg pas door het verdrag met de V.S. van 26 september 1953 
rechtstreekse economische hulp van de V.S. in ruil voor militaire steun
punten) - noemde hij "een heel gelukkige evolutie". Van Santen trok hier
uit de conclusie dat die nieuwe oriëntatie in de politiek ten opzichte van 
Spanje een onderdeel was van een anti-communistische politiek, waarvoor 
het Marshall-plan was ingezet. Van Boetzelaer liet zich verder over dit on
derwerp bij deze begrotingsdebatten niet uit.39

Dat Spanje op het wereldschaakbord anders werd beoordeeld, naarmate 
het Oost-West conflict zich eind 1947 en begin 1948 had verscherpt, was evi
dent. De Amerikaanse regering liet weliswaar begin 1948 weten dat het 
overwegen van deelneming van Spanje aan het Marshallplan en opheffing 
van belemmeringen aan Amerikaanse banken om leningen aan Spanje te 
verstrekken geen afbreuk deden aan de Amerikaanse afkeuring van het re- 
gime-Franco, de kentering was wel onmiskenbaar. Nog in april 1948 ging 
een hoge Amerikaanse diplomaat poolshoogte nemen in Madrid. Ook an
dere landen, vooral een aantal Zuid-Amerikaanse, gingen de bakens verzet
ten. Het zou er op uitdraaien dat op 4 november 1950 door de Algemene 
Vergadering van de V.N. met 38 stemmen vóór - waaronder Nederland -, 10 
stemmen tegen en 2 blanco de anti-Spanje-resolutie van 1946 werd herroe
pen. Uitdrukkelijk werd wel bepaald dat het herstel van de diplomatieke be
trekkingen geen beoordeling van enigerlei regering inhield. Niet ingetrok
ken werd de veroordeling uit 1946 van het Spaanse optreden onder de we
reldoorlog. De opvolger van Van Boetzelaer, Stikker, verdedigde de steun 
van Nederland aan deze resolutie door er op te wijzen dat de uitsluiting van 
Spanje van het internationale verkeer met de lidstaten van de V.N. schade
lijk was voor de werking van de niet-politieke internationale instellingen 
van de V.N., alsook voor de pogingen om voor bepaalde groepen in Spanje 
verbetering te kunnen bereiken. Met name wees Stikker op de inzet van in
ternationale druk ten gunste van de protestanten in Spanje. Beging 1951 
reisde weer een Nederlandse gezant naar Madrid af.40 Op 14 december 1955 
werd Spanje tot de V.N. toegelaten. Aan de internationale boycot was een 
einde gekomen.

De internationale boycot van Spanje, waaraan ook Nederland zich had 
aangesloten, heeft er niet toe geleid dat die Nederlanders, die tegen Franco 
en zijn strijdkrachten tijdens de burgeroorlog in Spanje de wapens hadden 
opgenomen ter verdediging van de republiek, met één royaal gebaar hun 
Nederlanderschap, dat verloren was gegaan door het treden in vreemde 
krijgsdienst, hebben herkregen. In hoofdstuk VIII, Ju stitie , par. IlI.e 
(N aturalisatiebeleid) zal worden beschreven hoe het anti-communistische 
ressentiment in Nederland door de vertraging in de afdoening van de aan
vragen tot het verkrijgen van het Nederlanderschap van de oud-Spanje- 
strijders het gewonnen heeft van de oorspronkelijke bedoeling van de rege-
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ring om de afloop van de oorlog en de veroordeling van het Franco-regime 
te verdisconteren in een snelle naturalisatie van de oud-Spanjestrijders.

d. De SGP contra het Vaticaan
Het gezantschap van Nederland bij het Vaticaan heeft een bewogen his

torie, waaraan de SGP met steun van de CHU na de Tweede Wereldoorlog 
nog een bladzijde heeft willen toevoegen. Hieronder zal worden beschreven 
dat een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer in 1946 vond dat de 
onder de oorlog herstelde betrekkingen met het Vaticaan niet nogmaals, 
bijna ritueel, konden worden verbroken, althans naar de opvattingen van 
de Kamerfracties van de ARP en CPN niet op dat moment. Het "Nieuwe 
Bestand" had ook in deze zaak, die op een lange parlementaire geschiedenis 
kon bogen, tot nieuwe verhoudingen geleid.

De voor Nederland zo typerende parlementaire geschiedenis van de ver
wikkelingen rondom de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en 
het Vaticaan begon in 1871. In dat jaar wist de liberaal Dunbar in de Tweede 
Kamer een meerderheid te vinden voor zijn amendement om de begroting 
van Buitenlandse Zaken te korten met het bedrag dat gelijk stond met de 
uitgaven voor het sedert 1814 door het Koninkrijk der Nederlanden bij de 
Heilige Stoel onderhouden gezantschap. De opheffing werd door Dunbar 
nagestreefd uit het oogpunt van bezuinigingen, maar kon niet worden los
gezien van de ondergang van de Kerkelijke Staat. De Paus behield slechts de 
rechten van een souverein, het daarbij behorende actieve en passieve ge- 
zantschapsrecht en het genot van enkele paleizen in en buiten Rome (aldus 
de eenzijdig door de Republiek Italië uitgevaardigde Garantiewet). Pas bij 
het Verdrag van Lateranen (1929) zou een einde aan deze kwestie worden 
gemaakt: de Paus werd werkelijk een souverein over een eigen - zij het 
klein - grondgebied. In 1915 had Nederland met het oog op diplomatieke 
pogingen aan de Eerste Wereldoorlog een eind te maken tijdelijk het ge
zantschap bij de Paus hersteld, daar het Vaticaan gold als een uitstekende en 
neutrale luisterpost voor diplomatiek verkeer. Na de beëindiging van de 
Wereldoorlog was het de vraag of Nederland de betrekkingen met het Vati
caan zou continueren.

Bij de begrotingsbehandeling eind 1920 liet de regering weten het tijdelijk 
gezantschap om te willen zetten in een definitief. Hiertegen rees verzet in de 
Tweede Kamer. De grote voorman van de CHU, De Savornin Lohman, zag 
hierin een krenking van de gevoelens van het protestantse deel van de be
volking en een propagandamiddel voor de R.K. Kerk, die zich als de ware 
christelijke kerk beschouwt. Het Program van beginselen van de CHU had 
in art. 4 vastgelegd dat Nederland in overeenstemming met de historische 
ontwikkeling van het Christendom op Nederlandse bodem bestuurd moest 
worden als een christelijke staat in protestantse zin, waarmee aangegeven 
werd dat aan de Nederlandse onafhankelijkheid de strijd tegen de dwinge
landij van Rome en haar vazallen ten grondslag had gelegen. Lohman 
diende dan ook een motie in om de gelden voor het gezantschap bij de Paus 
te schrappen, waarvoor hij steun kreeg bij de socialisten en de communis-
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ten. De liberalen zagen op dat moment geen aanleiding verandering aan te 
brengen in het tijdelijk karakter van het gezantschap. Zowel de ARP als de 
vrijzinnig-democraten wilden zich neerleggen bij de argumentatie van de 
regering, die er op neer kwam dat het gezantschap van grote diplomatieke 
waarde bleef. Het gezantschap werd door een Kamermeerderheid voor defi
nitief verklaard. De houding van de CHU tegenover het gezantschap zorgde 
voor problemen in de coalitie van de drie confessionele partijen. De CHU 
wilde bij de formatie van 1922 hoogstens beloven geen initiatief te nemen 
tot opheffing van het gezantschap, maar behield zich het recht voor initia
tieven van anderen te steunen. Doordat in 1922 Kersten voor de Staatkun
dig Gereformeerde Partij in de Kamer was gekozen, lag het voor de hand 
aan te nemen dat vroeg of laat een initiatief van de SGP een wig kon drijven 
in de coalitie.

Nadat in 1922 Kersten bij een poging het gezantschap te doen beëindigen 
en nederlaag had geleden en eenzelfde poging van de CHU - op instigatie 
van de SGP - in 1924 eveneens was mislukt, kwam de grote kans, toen bleek 
dat voor de katholieken voortzetting van het gezantschap conditio sine qua 
non was om in de coalitie te blijven samenwerken. Steun voor een her
nieuwde poging van Kersten om het gezantschap te doen opheffen kon een 
middel zijn het kabinet naar huis te sturen. Op 11 november 1925 bleek dat 
alleen de ARP - die zich noch voor noch tegen het amendement-Kersten te
voren had uitgesproken - en de katholieken aan het gezantschap vasthiel
den; de rest van de Kamer stemde tegen. Een kabinetscrisis was het onmid
dellijke gevolg. De formele opheffing van het gezantschap in 1926 ge
schiedde, nadat de Kamer bij de voortzetting van de debatten over de begro
ting - verdedigd door het nieuw geformeerde extra-parlementaire kabinet- 
De Geer (CHU) - zich nogmaals met grote meerderheid tegen het gezant
schap had uitgesproken. Het Vaticaan heeft overigens, precies als na 1871, 
geen reden hierin gezien de (inter-)nuntiatuur in Den Haag te sluiten. De 
Vaticaan-kwestie werd weer actueel, toen - op voorstel van premier 
Gerbrandy (ARP) - de regering in ballingschap in Londen in 1943 de ophef
fing van het gezantschap bij de Paus ongedaan maakte. De regering besloot 
hiertoe, omdat de bemiddeling van het Vaticaan, vooral op humanitair 
vlak, op hoge prijs werd gesteld. Van de zijde van het Vaticaan was om een 
garantie gevraagd om herhaling van 1926 te voorkomen, maar die heeft de 
Nederlandse regering uiteraard niet kunnen geven. De duidelijke souve- 
reine status die het Vaticaan in 1929 had verworven kon echter worden ge
zien als een steviger basis voor het aanknopen van definitieve diplomatieke 
banden. 41

Toen voor het eerst na de oorlog de Tweede Kamer naar aanleiding van 
de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1947 gele
genheid kreeg een oordeel uit te spreken over de wenselijkheid de post bij 
het Vaticaan ook in de na-oorlogse tijd te handhaven is er door de SGP op 
aangestuurd 1926 te herhalen. De SGP-fractie van Zandt en Van Dis stelde in 
het Voorlopig Verslag op de begroting van Buitenlandse Zaken de voortzet
ting van het gezantschap van Nederland bij de Paus ter discussie. De SGP-
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fractie, aanknopend bij de argumentatie van de vooroorlogse SGP, zag in het 
Vaticaan geen wereldlijke, maar een kerkelijke macht, zodat er geen plaats 
behoorde te zijn voor een diplomatieke vertegenwoordiging bij de Paus. Een 
gezantschap bij de Paus betekende in deze visie een partij kiezen door de 
Nederlandse overheid voor de R.K. Kerk. Zandt heeft in de plenaire zitting 
van de Kamer over deze zaak op 6 december 1946 vanuit zijn gereformeerde 
beginselen zich dan ook krachtig tegen dit gezantschap verklaard. De post bij 
het Vaticaan was volgens hem een onderdeel van de verroomsing van Ne
derland, een inbreuk op het protestantse karakter van de natie. Zandt diende 
een amendement op de begrotingspost voor de Buitenlandse Dienst in, be
doeld om de uitgaven van dit gezantschap te schrappen. 42

Zandt zou voor zijn actie enige steun vinden in de Kamer. De argumen
tatie sprak als vanouds de CHU aan. De namen van de CH-Kamerleden Van 
der Feltz, Schmal en Beernink prijkten onder het amendement van de SGP, 
waardoor behandeling van dit amendement mogelijk was (minimaal was 
de steun van vijf Kamerleden daarvoor vereist). Schmal verdedigde de 
houding van de CHU-Kamerfractie in deze zaak door er op te wijzen dat de 
CHU dezelfde principiële - volgens hem niet anti-papistische - bezwaren had 
tegen dit gezantschap als voor de oorlog: de wederinvoering van dit gezant
schap was in strijd met de beginselen die Nederland in de buitenlandse be
trekkingen toepaste, werd bij een deel van de bevolking als in strijd met de 
historie en diepste overtuiging ondervonden en was voor de katholieken - 
ter behartiging van hun belangen - glad overbodig. Anders dan in 1925 on
dervond de SGP geen steun van betekenis ter linkerzijde - socialisten, com
munisten en, naar klassieke opvatting, de liberalen -, die in 1925 geheel op
positioneel door middel van steun aan het amendement-Kersten de rechtse 
coalitie ten val zocht te brengen. Zowel de wereldwijde erkenning van de 
souvereine staat, waarvan de Paus het hoofd was, als de veranderde positie 
van de meeste Nederlandse politieke partijen in het politieke krachtenveld, 
zorgden er voor dat de SGP-poging schipbreuk leed. Korthals, voor de ver
nieuwde liberale partij, vond dat de post bij het Vaticaan niet kon worden 
gemist. Het belang van het internationale diplomatieke centrum, dat het 
Vaticaan in Europa was geworden, werd door Van der Goes van Naters 
(PvdA) krachtig onderstreept. De Kerkelijke Staat was in zijn opvatting een 
volledig souvereine staat. Nederland had wel bij andere zeer kleine minder 
belangrijke staten eveneens een vertegenwoordiging. Daar kwam nog bij dat 
Van der Goes als niet-katholiek de Katholieke Kerk "in de geestelijke crisis, 
waarin wij leven, ongetwijfeld als een macht ten goede" beschouwde. Dit 
was een verklaring die aansloot bij de door de PvdA-Tweede Kamerfractie 
onderschreven preambule op het regeerakkoord (de Proeve van 17 juni 
1946) tussen KVP en PvdA en tevens het doorbraakkarakter van de PvdA 
kon onderstrepen. Dit doorbraakkarakter had echter ook zo zijn eigen con
fessionele schaduwzijden: de tegenstellingen en gevoeligheden over en 
weer tussen katholiek en protestant waren daarmee in huis gehaald. Van 
der Goes sprak dan ook zijn steun aan dit onderdeel van het beleid van de 
regering, waaraan de PvdA deelnam, slechts uit voor een incomplete fractie
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op dit politiek punt. Het PvdA-Kamerlid van protestantse huize, Scheps, liet 
namelijk weten in te kunnen stemmen met het amendement van de SGP. 
Volgens Scheps had de Paus geen wereldlijke macht van belang, al erkende 
hij wel dat het Vaticaan een diplomatiek centrum van belang was. Als 
"evangelisch christen" meende dit Kamerlid echter dat de Kerk - van alle 
christenen - bezitsloos en machtloos diende te zijn en slechts had te zorgen 
voor de verbreiding van het Evangelie. De CPN, bij monde van De Groot, 
beschouwde het amendement als ingegeven door een kerkelijke strijd, 
waarin de CPN zich niet wilde mengen. Omdat de CPN echter wel bezwaar 
had tegen het politieke optreden van het Vaticaan, in het bijzonder tegen de 
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere staten (de be
trokkenheid van het Vaticaan bij de Italiaanse politiek), wenste de CPN ook 
weer niet tégen het amendement-Zandt te stemmen. De CPN-fractie zou 
zich onthouden van stemming. De ARP nam ongeveer hetzelfde standpunt 
in als voor de oorlog. Schouten verklaarde geen wijziging te wensen in de 
samenstelling van de diplomatieke vertegenwoordigingen in de omstan
digheden van dat moment, al wilde hij het AR-standpunt voorbehouden 
voor het geval de omstandigheden zich zouden wijzigen. Uiteraard bena
drukte Serrarens (KVP) het Nederlandse belang bij een ongestoorde voort
zetting van het gezantschap bij het Vaticaan.

Van Boetzelaer heeft zowel op het politieke als op het humanitaire belang 
van het gezantschap bij de Paus gewezen ter verdediging van dit onderdeel 
van zijn begroting. De minister vond het onwaardig om het Vaticaan wél in 
oorlogstijd in te schakelen bij allerlei hulpacties, maar in de na-oorlogse tijd
- nu de tussenkomst van het Vaticaan minder nodig was - van verder con
tact met het Vaticaan af te zien. De minister was overtuigd van de verzoe
nende en middelende invloed van de Paus in wereldlijke aangelegenheden, 
waarvan het bewijs in de oorlogsjaren volgens hem onomstotelijk was ge
leverd. Nederlands beroep op hulp van de Paus in humanitaire aangele
genheden, ook vóór het aanknopen van de betrekkingen met het Vaticaan, 
was nimmer tevergeefs geweest. De minister verklaarde tenslotte "dat op
heffing van het gezantschap bij het Vaticaan door de regering niet in over
weging zou kunnen worden genomen".43 Dit laatste dreigement was, gezien 
de afgelegde verklaringen, overbodig, maar liet wel de vastbeslotenheid van 
de regering op dit punt zien. Het amendement van de SGP kreeg op 10 de
cember 1946 in de Tweede Kamer slechts steun van de complete CHU-fractie 
en de socialist Scheps (65 tegen 9), bij stemonthouding door de CPN-fractie. 
De Vaticaan-kwestie was daarmee definitief afgedaan, omdat SGP en CHU 
allereerst niet meer konden rekenen op - opportunistisch-politieke - steun 
van de klassieke linkerzijde zoals voor de oorlog bij deze kwestie. De ver
klaringen van de kant van de fracties van de PvdA en de PvdV in de 
Tweede Kamer waren daarvoor te duidelijk geweest. Steun van een aarze
lende CPN in deze kwestie in de toekomst moet SGP en CHU toch ook min
der welkom hebben geschenen. Een jaar later deelde Zandt dan ook de Ka
mer mede dat de SGP geen obstructie wenste te voeren op dit punt en zich 
"parlementair" zou gedragen. Zandt diende geen nieuw amendement in:
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een erkenning dat de politieke bordjes er na 1945 anders bijhingen.44 Dit 
sloot niet uit dat de SGP-fractie in de Tweede Kamer vervolgens in het 
Voorlopig Verslag op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1949 liet 
aantekenen dat men bezwaar hield tegen het gezantschap bij het Vaticaan. 
De CHU-Kamerfractie liet het wel na hiervoor bijval te betuigen: de CHU 
droeg inmiddels regeringsverantwoordelijkheid, een tweede belangrijke 
reden waarom dit punt niet (meer) kon worden aangekaart. Wél heeft de 
houding van de CHU in deze kwestie en bij de eveneens eind 1946 gevoerde 
discussie in de Tweede Kamer over de door de katholieken verlangde 
opheffing van het processieverbod - zie hoofdstuk IX, par. I.a - bijgedragen 
tot de overtuiging bij KVP-politici dat nauwe samenwerking van KVP, ARP 
en CHU in ieder geval vanwege de anti-roomse houding van de CHU 
voorlopig ondenkbaar was.45

e. Nederland en de verwikkelingen rondom Palestina
Het voor het V.N.-forum behandelde vraagstuk van de toekomst van Pa

lestina en het vinden van een oplossing voor zowel de Arabische als de 
Joodse bevolking aldaar, gevolgd door de uitroeping van de staat Israël in 
1948, plaatsten regering en Staten-Generaal in de behandelde kabinetspe
riode voor een moeilijke afweging: het ontzien van de loyaliteitsgevoelens 
onder de islamitische bevolking in Indonesië jegens de Arabische wereld en 
het behartigen van de zakelijke belangen van Nederland in het Midden- 
Oosten enerzijds tegenover de door de oorlogservaringen ingegeven gevoe
lens van solidariteit in Nederland zelf met het Joodse volk. De onderstaande 
subparagraaf doet hiervan óp hoofdlijnen verslag.

Nederland en het V.N.-plan tot verdeling van Palestina
Palestina was na de Eerste Wereldoorlog als mandaatgebied door de Vol

kenbond aan de Engelsen toegewezen. Het uitoefenen van het mandaat 
plaatste de Engelsen voor twee problemen. Enerzijds was door de Balfour- 
verklaring van 1917 de Joden een nationaal tehuis in Palestina toegezegd, 
anderzijds wenste de Arabische bevolking van Palestina dat ernst werd ge
maakt met de beloften van onafhankelijkheid aan de Arabische volken ge
durende de wereldoorlog door de geallieerde mogendheden gedaan. De 
groeiende (zionistisch-)Joodse bevolkingsgroep leidde tot spanningen in het 
mandaatgebied, waartegen de beperking op de immigratie van Joden door de 
Engelsen niet veel vermocht uit te halen. Herhaalde pogingen van de Britse 
regering om verdelingsplannen tussen Joden en Arabieren van het cis- 
Jordaanse gebied in Palestina op te stellen mislukten. Aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog in 1939 waren de Britten de Arabieren goed
deels tegemoet gekomen, waarbij strategische en economische belangen een 
rol hebben gespeeld: er zou geen deling van Palestina plaats vinden, immi
gratie van Joden zou tot een minimum worden beperkt, Palestina zou bin
nen 10 jaar zelfstandig zorden. De oorlog deed de tegenstellingen luwen, 
maar nadien namen de spanningen weer snel toe, vooral als gevolg van het 
verzet van de Joden tegen de Britse beperkingen op immigratie. Juist door
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de vervolging en liquidatie van de Joden in het Derde Rijk van Hitler was 
de roep om een nationaal tehuis voor de Joden, zeker voor die Europese Jo
den die ten getale van 250.000 als "displaced persons" op hun herhuisves
ting wachtten, luider geworden.

Na de oorlog zijn de V.S. zich, onder invloed ook van een sterke Joodse 
lobby, gaan bemoeien met het Palestijnse vraagstuk. President Truman ver
kondigde in 1945 dat naar zijn opvatting 100.000 Joden naar Palestina moes
ten kunnen emigreren, wat dwars tegen de Britse politiek inzake Palestina 
in ging. Bevin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft op het La- 
bour-partijcongres in Bournemouth in juni 1946 over dit Amerikaanse 
voorstel verklaard dat de Amerikanen hiervoor hun motieven hadden: 
"They did not want too many Jews in New York". Het Palestijnse probleem 
werd hiermee, samen met de Gemenebest-handelspreferenties, het belang
rijkste geschilpunt in de kort na-oorlogse Amerikaans-Britse verstandhou
ding. De Britten, onder het na-oorlogse Labourbewind, wensten namelijk 
vast te houden aan het witboek van 1939, al wilde men enige verruiming 
voor Joodse immigratie toestaan. Bevin meende dat de Joden Europa niet 
moesten verlaten en dat Palestina niet alle Joden kon opnemen. Engeland 
wilde vernieuwde en goede relaties met de verschillende staten in het Mid- 
den-Oosten vestigen en onderhouden; daarin paste het niet van de beschik
king over het territoir in Palestina gebruik te maken om tegen de zin van de 
meerderheid van de bevolking daar en de omringende volkeren in een 
Europees probleem op te lossen. Op voorstel van de Britse regering werd een 
Brits-Amerikaanse commissie ter bestudering van het Palestijnse vraagstuk 
in het leven geroepen. Het rapport van deze commissie, begin mei 1946 ge
publiceerd, vroeg om toelating van 100.000 Joden, maar stelde ook dat niet 
alle Joden, die slachtoffer waren geworden van vervolging, in Palestina 
konden worden ondergebracht. Verder diende Palestina onder voogdijschap 
van de V.N. te worden geplaatst en moest Palestina geen uitsluitend Joodse 
of Arabische staat zijn, maar een staat met gelijke rechten voor alle inwo
ners, verdeeld in vier gewestelijke gebieden, Joods, Arabisch, Jeruzalem en 
Negeb. De Britten waren inmiddels het mikpunt geworden van terroristi
sche acties van Joodse zijde in Palestina, waartegen hard werd opgetreden 
(Witboek 1946). De Joden wensten een eigen staat in een deel van Palestina 
en vrije immigatie; de Arabisch sprekende en islamitische bevolking - ge
steund door de nabuurlanden die de Joodse kolonie als een voorpost van 
Europees imperialisme zagen - streefde naar een Arabisch-islamitische staat 
in geheel Palestina. Het kwam er derhalve voor Engeland op aan tussen de 
verschillende belangen te laveren en verzoening te bereiken.

De Britse politiek inzake Palestina, verdeeld tussen de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en van Koloniën - dat verantwoordelijk was voor het 
beheer van Palestina - , kwam in de zomer van 1946 op één gemeenschap
pelijke, vooral door het Colonial Office voorgestane, lijn: deling van het 
mandaatgebied. Van 9 september 1946 tot begin februari 1947 werd in Lon
den een ronde-tafel-conferentie over het vraagstuk Palestina gehouden tus
sen de Britse regering en vertegenwoordigers van enkele Arabische landen.
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De Arabieren in Palestina namen aanvankelijk niet aan de conferentie deel, 
omdat de Britten bezwaar hadden tegen de beoogde delegatieleider van deze 
groep, de Mufti van Jeruzalem die gecollaboreerd had met Hitler-Duitsland. 
De Joden weigerden officieel aan de conferentie mee te doen conform ook de 
wens van een meerderheid van het Zionistisch Congres van 1946, maar wel 
was een Joods-zionistische delegatie onder Ben Gurion in Londen tijdens de 
tweede sessie van deze conferentie aanwezig voor informele besprekingen 
met de Britten. Tegen het einde van de conferentie was Bevin teruggeko
men op het verdelingsplan dat naar zijn mening slechts een springplank 
voor de Joden zou verschaffen om geheel Palestina in te nemen en het Ara
bisch verzet tegen de Britse belangen in het Midden-Oosten zou kunnen 
aanwakkeren. Hij was er niet van overtuigd dat de V.S. bereid zouden zijn 
de Britten bij de uitvoering van een verdeling van Palestina daadwerkelijk 
ter zijde te staan. Het laatste bod van Bevin was zijn plan voor de schepping 
van een staat, onder gemeenschappelijk Arabisch-Joods bestuur, bestaande 
uit twee over semi-autonome kantons verspreide volken. De voorbereiding 
van deze staat zou plaats vinden in een periode van 5 jaar V.N.-trustschap. 
In deze periode zou een immigratie van 96.000 Joden in Palestina mogelijk 
moeten zijn. Beide partijen verwierpen dit plan: de Arabieren wensten geen 
tegemoetkoming aan de Joden te accepteren en zeker geen verdere immi
gratie van Joden; de Joden zelf wilden hoe dan ook een eigen staat. Op 14 fe
bruari 1947 maakte Bevin het Britse besluit openbaar de kwestie-Palestina 
aan de V.N. voor te leggen, aangezien de Britse voorstellen geen oplossing 
hadden gebracht. Zowel de Joden als de Arabieren in Palestina keurden dit 
Britse besluit goed. 46

De Britten, geteisterd door de aanslagen van Joodse extremistische 
organisaties op Britse personen en instellingen in Palestina - het beruchtst 
werd de aanslag op het Britse hoofdkwartier in het King David-Hotel in Je
ruzalem op 22 juli 1946 met 60 slachtoffers, gevolgd door hard optreden over 
en weer in Palestina en anti-semitische rellen in Engeland zelf - wilden van 
de zaak af. Er waren immers al zoveel lasten, zoals de kostbare bezetting in 
Duitsland en de dekolonisatie in Azië. De zaak teruggeven aan de rechtsop
volger van de Volkenbond, die ooit het mandaat had verstrekt, leek niet 
meer dan logisch. Op 2 april 1947 werd de secretaris-generaal van de V.N. 
gevraagd de kwestie-Palestina op de agenda van de aanstaande Algemene 
Vergadering van de V.N. te plaatsen. Om de kwestie op deze Vergadering 
behoorlijk te kunnen behandelen vroeg Groot-Brittannië om een speciale 
zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit Britse 
verzoek werd ter kennis van de 54 andere leden van de V.N. gebacht. In de 
vergadering van de Nederlandse ministerraad van 31 maart 1947 verklaarde 
Van Boetzelaer dat met het oog op de mogelijke gevoelens van solidariteit 
tussen de islamitische bevolking in Indonesië met de Arabische zaak en 
vooral gelet op de pogingen van de Republiek om met leden van de Arabi
sche Liga contacten te leggen de zaak voorzichtig moest worden aangepakt. 
Na nader overleg tussen de ministers van Overzeese Gebiedsdelen en Bui
tenlandse Zaken over dit thema bracht Van Boetzelaer op 8 april 1947 in het
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Te vondeling gelegd 

Uit: De Groene Amsterdammer 4 oktober 1947
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kabinetsberaad naar voren dat Nederland zich volgens hem diende te ont
houden van instemming met het Britse initiatief. Men was op Buitenlandse 
Zaken bevreesd dat Nederland te veel in het Palestijnse vraagstuk zou wor
den betrokken, wanneer het zou instemmen met dit initiatief. Aan de an
dere kant gedoogde de politiek van Nederland, georiënteerd als die was op 
de "one-world" - gesymboliseerd in de V.N. -, een afzijdigheid in deze kwes
tie niet. Deze laatst opvatting, zoals die door de meeste PvdA-ministers werd 
gesteund, moet de meerderheid van het kabinet hebben overgehaald zich 
voor het Britse initiatief uit te spreken zonder dat men zich nog wenste vast 
te leggen over het Nederlandse standpunt in de Palestijnse zaak zelf. De 
Raad besloot daarop het Britse voorstel te steunen. Wél zouden vooraf de 
autoriteiten in Indië van de Nederlandse stap op de hoogte worden ge
steld.47

Op 28 april 1947 werd de bijzondere zitting van de Algemene Vergadering 
van de V.N., gewijd aan het vraagstuk-Palestina, geopend. Belangrijkste re
sultaat van deze zitting was de instelling van een onderzoekscommissie, het 
"U.N. Special Committee on Palestine". In deze commissie was ook Neder
land gekozen. Buitenlandse Zaken had liever gezien dat Nederland zich aan 
het lidmaatschap van deze commissie had onttrokken, aangezien elk oor
deel van deze commissie over de oplossing van het Palestijnse probleem 
voor Nederland moeilijkheden opriep, hetzij met een publieke opinie in 
eigen land die geporteerd was voor een vorm van een nationaal tehuis voor 
de Joden, hetzij met de zienswijzen in de Arabische wereld en mogelijker
wijze in Indië die de ontwikkeling van een zelfstandige Joodse vestiging in 
traditioneel Arabisch-islamitisch gebied afwezen. De ministerraad had ech
ter ten gunste van Nederlandse deelneming aan deze commissie, zo Neder
land daartoe zou worden uitgenodigd, beslist. Het gevolg was dat de Neder
landse vertegenwoordiger in deze Vergadering, Van Roijen, heeft verklaard 
dat Nederland weliswaar niet het meest aangewezen land was om in deze 
commissie vertegenwoordigd te zijn, maar zich niet aan een verzoek tot 
toetreding tot de commissie zou onttrekken. Vertegenwoordiger voor Ne
derland in deze V.N.-commissie werd de raadadviseur van Buitenlandse 
Zaken, mr. N.S. Blom. De instelling van deze V.N.-commissie had niet de 
instemming gehad van de Arabische staten; gesteund door deze staten zou 
de Arabische gemeenschap in Palestina alle medewerking bij het werk van 
deze V.N.-commisie weigeren. Wél legde de V.N.-commissie contact met 
vertegenwoordigers van de Arabische staten om het standpunt van die kant 
te vernemen. De Joodse gemeenschap in Palestina heeft de V.N.-commissie 
alle medewerking gegeven. Het rapport van de V.N.-commissie kwam in 
meerderheid tot de conclusie dat een verdeling van Palestina in een Arabi
sche en een Joodse staat, die een economische unie met elkaar zouden 
moeten aangaan, met een aparte status voor Jeruzalem en omgeving 
(trustschap van de V.N.), de beste oplossing van de problemen was. Blom, 
die een zeer actieve rol bij het werk van de commissie had gespeeld, ten
deerde in zijn oordeel naar deze meerderheidsoplossing, maar vroeg Den 
Haag wel of Nederland, gelet op de grote moeilijkheden die Nederland met
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de afwikkeling van de eerste politiële actie voor het forum van de V.N. had, 
zich dit standpunt kon permitteren. Van Boetzelaer liet Blom weten dat de 
regering kon instemmen met het meerderheidsstandpunt om een federale 
structuur in Palestina te scheppen. 48

De opening van de tweede Algemene Vergadering van de V.N. op 16 sep
tember 1947 in New York vond plaats kort nadat de wereldopinie was 
geconfronteerd met de noodzaak zo spoedig mogelijk voor Palestina een 
oplossing te vinden, die voorkwam dat nog langer het Joodse vluchtelin
genvraagstuk de overwinnaars van nazi-Duitsland een slecht geweten kon 
bezorgen. De wereld kon immers via persberichten kennis nemen van de 
stuitende gang van zaken met betrekking tot de mislukte poging van 4500 
Joodse emigranten om met hun schip "Exodus" zonder toestemming van de 
Britten Palestina binnen te komen. Britse torpedobootjagers hadden het 
schip opgevangen en via Frankrijk naar - of all places - Hamburg (Britse 
zöne in Duitsland) gebracht, waar de opvarenden door Britse soldaten met 
gummiknuppel en door het onder water zetten van de ruimen op 8 sep
tember 1947 van boord waren gedreven en in een naburig kamp waren on
dergebracht. Ongetwijfeld moet dit optreden de publieke opinie in enkele 
landen geschokt hebben en er toe hebben geleid dat de Palestijnse kwestie op 
de najaarszitting van de Algemene Vergadering van de V.N. in 1947 als 
hoogst urgent werd beschouwd.

De Algemene Vergadering van de V.N. verwees - met steun ook van 
Nederland - de kwestie-Palestina naar een ad-hoc-commissie, waar het rap
port van de genoemde V.N.-commissie inzake Palestina eerst zou worden 
behandeld. In de debatten in deze commissie bleek dat de V.S. en de Sovjet- 
Unie het eens waren over de deling van Palestina volgens het schema van 
het meerderheidsstandpunt in de V.N.-commissie inzake Palestina. De Ara
bische delegaties verwierpen het meerderheidsvoorstel op historische en le
gale gronden. Zij lieten een dreiging met geweld horen, hetzij door het 
voorspellen van een burgeroorlog, dan wel door een "heilige" zelfverdedi
ging tegen de deling aan te kondigen. Wat moest Nederland doen in deze 
ad-hoc-commissie? Hoewel de delegatie de opdracht had gehad zich op de 
achtergrond te houden, was het niet logisch dat Nederland de eenmaal ge
geven steun aan Blom zou intrekken. De vertegenwoordiger van Nederland 
bij de V.N., Van Roijen, en het lid van de delegatie bij deze tweede Alge
mene Vergadering, Sassen (Tweede Kamerlid, KVP), drongen er in dit sta
dium bij Van Boetzelaer en Beel op aan de mogelijkheid te hebben om af
stand te nemen van het delingsplan, omdat men twijfelde over de uitvoer
baarheid van het plan en islamitische gevoeligheden in Indonesië wilde 
ontzien. Blom adviseerde Van Boetzelaer aan het delingsplan vast te hou
den, aangezien geen alternatief beschikbaar was, chaos in Palestina moest 
worden voorkomen en de Indonesische factor werd overschat. Op 27 okto
ber 1947 werd in de ministerraad besloten dat Nederland zich zou uitspre
ken vóór de deling. Van Boetzelaer had eerst voorgesteld dat Nederland 
zich zou onthouden, maar Drees vond dat men niet te schroomvallig moest 
zijn. Er moest een beslissing vallen en de Joden gingen akkoord met de de
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Een cadeau can de U.N.O. ..En geloof jullie nu nog niet in s l^ T a a s ? "

Uit: De Groene Amsterdammer 6 december 1947
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ling. Andere ministers, zoals Fiévez, twijfelden aan de uitvoerbaarheid van 
het plan. Uiteindelijk werd besloten dat het meerderheidsrapport zou wor
den gesteund.

Sassen poogde tegelijkertijd vanuit New York via een eigen notitie het 
Nederlandse standpunt te wijzigen. Op 17 november 1947 kwam de zaak- 
Palestina opnieuw in de Raad aan de orde. Van Boetzelaer zei nu zelf dat 
een onthouden van stemming over het delingsplan geen oplossing van het 
vraagstuk-Palestina was. Het kabinet besloot aan het eenmaal ingenomen 
standpunt ten gunste van het delingsplan vast te houden. Juist door de te 
verwachten steun er voor van twee grote mogendheden leek het delings
plan ook uitvoerbaar. Van Boetzelaer gaf de Nederlandse delegatie op haar 
verzoek wel de ruimte om in de ad-hoc-commissie uit de V.N. zich van 
stemming te onthouden. Het delingsplan werd daar met 25 stemmen voor, 
13 tegen en 17 onthoudingen (w.o. Nederland en enige andere Europese 
landen) aanvaard. Bij de stemming over het delingsplan in de plenaire Al
gemene Vergadering van de V.N. op 29 november 1947 zwaaide Nederland - 
precies als Frankrijk, België en Luxemburg - om naar het kamp van de 
voorstanders (totaal: 33); tegenstanders bleven de Arabische staten, Pakistan 
en Turkije, alsook Cuba en Griekenland; Midden- en Zuid-Amerika, Zuid- 
Slavië en Engeland onthielden zich van stemming (totaal: 10). De delegaties 
van Nederland, België en Luxemburg hadden tevoren verklaard slechts na 
aarzeling in te stemmen met het delingsplan, waarvan zij de mogelijkheid 
tot realisatie betwijfelden. De Nederlandse vertegenwoordiger, Sassen, 
bracht in zijn stemverklaring de lange, Nederlandse traditie van gastvrij
heid jegens Joodse vluchtelingen in herinnering om aan te geven dat Ne
derland geen verantwoordelijkheid had voor het ontstaan van het 
probleem-Palestina. In dit verband bracht hij ook de poging van Nederland 
ter sprake om vestiging van 30.000 Joden in Suriname te bevorderen - zie 
hoofdstuk XIV.A, De Wesf, par.I - waaruit moest blijken dat Nederland alles 
in het werk stelde om het probleem op te lossen. De steun aan het delings
plan was derhalve niet ingegeven door het afschuiven van verantwoorde
lijkheid. Sassen betreurde het dat er geen V.N.-politiemacht was ingesteld 
om de deling - die volgens hem de beste oplossing was, gegeven de misluk
king van het stichten van eenheidsstaten voor verschillende volken, waar
bij hij de samenvoeging van Nederland en België na 1814 in herinnering 
riep - te begeleiden. Hij sprak de hoop uit dat het gemeenschappelijk belang, 
tot uitdrukking gebracht in de Economische Unie, de volken bij elkaar zou 
brengen. 49

De houding van de Nederlandse regering in het vraagstuk van de verde
ling van Palestina heeft geen aanleiding gegeven tot enig parlementair de
bat. Dat vloeide niet voort uit onkunde over de kwestie-Israël, want de Ka
mers waren goed geïnformeerd. Enkele parlementariërs - zoals Sassen (KVP) 
uit de Tweede Kamer - hadden deel uitgemaakt van de Nederlandse delega
tie naar de Algemene Vergadering van de V.N. in 1947 en ook was de Vaste 
Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer door Van 
Boetzelaer op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen inzake Israël. Het
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feit echter dat Amerika en de Sovjet-Unie het over de deling eens waren en 
de meeste West-Europese landen het delingsplan steunden maakte het 
vrijwel nutteloos een debat te openen over wat de houding van Nederland 
precies in deze zaak had moeten zijn. Bij de kwestie-Spanje kon de interna
tionale onenigheid nationaal worden uitgespeeld. Opmerkelijk is dat het 
verzet van Sassen tegen de deling in Palestina in zijn eigen fractie geen 
weerklank heeft gevonden. Ook hier zal de internationale overeenstem
ming over de deling zwaarder hebben gewogen dan het verzet van de Ara
bieren, dat mogelijkerwijze in Indonesië zou kunnen worden gesteund. 50 

De twijfelaars van de uitvoerbaarheid van het delingsplan hebben in zo
verre gelijk gekregen dat de speciale V.N.-commissie, die door de Algemene 
Vergadering op 29 november 1947 was ingesteld om aan de Veiligheidsraad 
maandelijks over de voortgang van het delingsplan te rapporteren, al spoe
dig moest constateren dat de gewapende strijd tussen de twee bevolkings
groepen was uitgebroken en de desintegratie van Palestina voor de deur 
stond. Het plan tot deling was alleen nog maar mogelijk met de inzet van 
een V.N.-strijdmacht. De V.S., die de Sovjet-Unie niet via een dergelijke 
strijdmacht wilden laten werken in het Midden-Oosten en zelf overigens 
ook niet over voldoende troepen beschikten, zochten een oplossing in het 
voortzetten van het mandaat in de vorm van een trustschap onder de V.N.. 
Het delingsplan werd door de V.S. losgelaten. Om het nieuwe Amerikaanse 
voorstel aan de orde te kunnen stellen, kwam de Amerikaanse delegatie 
met het initiatief voor een tweede bijzondere zitting van de Algemene Ver
gadering van de V.N. bijeen te roepen, waarvoor een meerderheid van de 
Veiligheidsraad zich uitsprak. De Sovjet-Unie en de Oekraïne onthielden 
zich van stemming over het V.S.-voorstel voor een trustschap; deze landen 
wensten vast te houden aan de deling, die op 15 mei 1948 haar beslag zou 
krijgen. Aan de beraadslagingen van de Algemene Vergadering van de V.N. 
over Palestina, die op 16 april 1948 officieel begonnen, namen ook verte
genwoordigers van de twee bevolkingsgroepen in Palestina deel, zodat on
middellijk getoetst kon worden in hoeverre het trustschapsplan haalbaar 
was. Het was al spoedig duidelijk dat de Joden - die inmiddels de facto de 
hun toegewezen gebieden controleerden - tegen dit plan waren, terwijl ook 
de Arabieren slechts instemming wensten te betuigen met dit Amerikaanse 
plan, indien zou vaststaan dat uit het trustschap een unitaire staat zou 
voortvloeien. Amerika liet daarop het plan los en stelde de instelling van 
een Bemiddelaar van de V.N. voor Palestina voor, die de voortzetting van 
de centrale diensten in Palestina en de bescherming van de Heilige Plaatsen 
moest verzekeren, alsook de overeenstemming over de toekomstige rege
ringsvorm in Palestina moest bevorderen. Het slot van deze speciale zitting 
van de Algemene Vergadering viel op de dag van het einde van het 
mandaat van de Engelsen, na de uitroeping van de staat Israël en de de-facto 
erkenning van de Joodse staat door de V.S.. Met steun ook van Nederland 
werd de V.N.-bemiddelaar - met ingang van 20 mei 1948 werd dit graaf Folke 
Bernadotte (Zweden) - in het leven geroepen. Gezien de uitgebroken vijan
delijkheden tussen de Arabische staten en Israël zou diens taak vooral lig-
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gen in het zoeken naar een wapenstilstand. Een plan voor een tijdelijk re
gime voor Jeruzalem was verworpen, al liet dit onverlet de uitspraak van de 
Algemene Vergadering dat Jeruzalem een aparte status diende te krijgen na 
beëindiging van het mandaat. Anders dan bij het vraagstuk van de deling 
van Palestina heeft Nederland bij de behandeling van de kwestie-Palestina 
in deze tweede bijzondere zitting van de Algemene Vergadering bewust, op 
sterke instigatie van de autoriteiten in Batavia, een terughoudende rol ge
kozen en elk commissiewerk geschuwd. Het is deze terughoudendheid, die 
ook - op dezelfde overwegingen: de gevoeligheden in Indonesië ten opzichte 
van de Arabische wereld, waardoor ook de landvoogd in Nederlands-Indië, 
Van Mook, zich gedwongen had gezien kritiek te laten horen op het Neder
lands beleid inzake Palestina - de doorslag heeft gegeven bij het beleid van 
de Nederlandse regering ten opzichte van de vraag of Israël de facto en de 
iure kon worden erkend. 51

Erkenning van Israël?
Op 14 mei 1948 te middernacht legde Engeland het mandaat over Pale

stina neer en werden de Engelse troepen via Haifa afgevoerd. Kort tevoren 
was in Tel Aviv in een bijeenkomst van de Joodse Nationale Raad de onaf
hankelijke staat Israël geproclameerd en wel "krachtens het natuurlijke en 
historische recht van het Joodse volk" en op grond van de resolutie van de 
V.N., waarbij een verdelingsplan was aanvaard. Zoals verwacht barstte na 
de uitroeping van de staat Israël de strijd los tussen Arabieren en Joden. Jor
danië, Syrië, Irak, Egypte en Saoedi-Arabië trokken gemeenschappelijk tegen 
Israël op. De Veiligheidsraad van de V.N. wist via de V.N.-bemiddelaar 
Bernadotte op 11 juni 1948 een wapenstilstand te bereiken. De oorlog had tot 
resultaat gehad dat het grondgebied van Israël iets verder ging dan in het 
delingsplan was voorzien, dat een deel van Jeruzalem verbonden werd met 
Israël en derhalve was verdeeld en dat het probleem van de Palestijnse 
vluchtelingen was geboren. Israël had inmiddels brede politieke steun ge
kregen. Niet alleen de V.S. hadden Israël als staat snel de iure erkend, maar 
enkele dagen na de proclamatie van Israël hadden ook de Sovjet-Unie en de 
meeste Oost-Europese landen, conform hun optreden in de Algemene Ver
gadering van de V.N. in 1947 bij de stemming over het verdelingsplan van 
Palestina, Israël volledig erkend. Het Oost-blok stelde zich hiermee op tegen 
de Arabische staten, die als veelal autocratische regimes met sterke banden 
met westerse mogendheden als niet-progressief werden beschouwd. Zou nu 
ook Nederland de lijn van de grootste mogendheden volgen?

Op 21 mei 1948 stelde Van der Goes van Naters, tegen de achtergrond van 
adhesiebetuigingen met Israël vanuit de bevolking en een publieke opinie 
die in meerderheid voor erkenning van Israël was, in de Tweede Kamer aan 
de minister van Buitenlandse Zaken de vraag of - "mede ter versterking van 
de internationale positie van het Joodse volk” - niet al op dat moment 
moest worden overgegaan tot de de-facto-erkenning van Israël. Volken
rechtelijk was het volgens Van der Goes een duidelijke zaak: de V.N.-reso
lutie had - binnen het verdelingsplan - ruimte gelaten voor een Joodse staat.
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De V.S., de Sovjet-Unie en enkele kleine landen hadden geen twijfel over
gelaten over de positie van deze staat. Volkenrechtelijk moest de staat ge
acht worden te zijn opgericht. Het leek Van der Goes verder ook niet ver
antwoord, na beëindiging van het mandaat, daar een niemandsland te laten 
bestaan. Hij achtte het een daad van solidariteit van kleine naties om zich te 
weer te stellen tegen agressie. De agressors gingen er van uit dat er geen staat 
Israël bestond. Terwille van de vrede was het naar de mening van Van der 
Goes van het grootste belang dat buiten twijfel werd gelaten dat Israël be
stond. "Wat hier geschiedt aan agressie, kan een volgende keer een ander 
land ten deel vallen." Van Boetzelaer heeft de boot krachtig afgehouden. Hij 
wilde eerst overleg plegen met de Overzeese Gebiedsdelen, aangezien over 
deze kwestie zeer uiteenlopende opvattingen binnen het Koninkrijk moch
ten worden verwacht. Van Boetzelaer verwachtte kennelijk dat het in 
hoofdzaak islamitische Indonesië partij zou kiezen voor de Arabische zaak. 
Voorts wenste de minister het overleg in Benelux- en in West-Europees 
Unie-verband af te wachten. Van der Goes meende dat van de zijde van de 
Indonesiërs geen moeilijkheden behoefden te worden verwacht, omdat de 
Vereniging Perhimpoenan Indonesia in Nederland een gelukstelegram naar 
Israël had gestuurd (mogelijk uit de idee dat Israël een jonge natie was die 
derhalve gesteund behoorde te worden door volkeren die eveneens zelf
standigheid beoogden). Van Boetzelaer wilde hierop niet nader ingaan.52

Nu de PvdA het niet was gelukt de kwestie-Israël aan te kaarten, kon een 
andere groepering in een ander forum trachten alsnog duidelijkheid van de 
minister over deze kwestie te krijgen. Bij het begin van de zitting van de 
Eerste Kamer op 25 mei 1948 diende de communist Van Santen een motie 
van orde in, waarin de totstandkomig van de staat Israël met instemming 
werd begroet en de wenselijkheid werd uitgesproken dat deze staat door de 
Nederlandse regering werd erkend. Volgens Van Santen was de staat Israël 
terecht geproclameerd, conform het ook door Nederland aanvaarde verde
lingsplan. Wellicht dat een gemengd Arabisch-Joodse staat beter ware ge
weest, maar het verdelingsplan bood een goede oplossing en vond vol
doende steun in de V.N.. De erkenning van de staat Israël - waartoe England 
en de West-Europese landen nog niet waren overgegaan - was volgens Van 
Santen nodig om de agressors te brandmerken en bij te dragen aan de in
standhouding van de vrede en de collectieve veiligheid. 53 Omdat de senaat 
had besloten dit onderwerp later te zullen behandelen, had Van Boetzelaer 
gelegenheid het voorstel-Van Santen in de ministerraad van 31 mei 1948 te 
brengen. Vos vond dat erkenning tegelijk met België moest geschieden; Bel
gië had laten weten voorlopig niet tot erkenning te willen overgaan. 
Jonkman ontried erkenning van Israël in verband met de gevoeligheden in 
Indonesië die moesten worden ontzien. De Raad besloot dat zou worden 
medegedeeld dat de regering zich beraadde over de kwestie-Israël. 54 In de 
Eerste Kamer deelde Van Boetzelaer op 1 juni 1948 dit mede, waarbij de ern
stige bezwaren tegen erkenning op dat moment, ontvouwd in de tot dan toe 
ontvangen adviezen uit overzeese gebiedsdelen, de doorslag hadden gege
ven. "Bovendien is terzake nog overleg met de Beneluxpartners gaande."
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Wél liet Van Boetzelaer zich positiever over Israël uit in de Eerste Kamer 
dan hij had gedaan in de Tweede Kamer. De regering had naar zijn zeggen 
volle waardering voor de verwezenlijking van het Joodse ideaal een eigen 
volksbestaan te vestigen en begrip voor de sterke ideële motieven, die 
daaraan ten grondslag lagen, aldus zijn verklaring. Nederland zou steun 
verlenen aan elke onpartijdige poging om aan het wapengeweld een einde 
te maken. 55

Vanuit de senaat kon Van Santen op weinig steun rekenen bij zijn po
ging de erkenning door Nederland van Israël te bevorderen, nu eenmaal de 
regering openhartig de redenen tot nader beraad had ontvouwd. Zo achtte 
Anema (ARP) het op menselijke en godsdienstige gronden weliswaar juist 
en billijk dat de Joden, na al wat zij hadden doorgemaakt, een vaste en vei
lige woonplaats hadden, maar vond hij een motie om de regering onder 
druk te zetten inzake de erkenning van Israël overbodig en ongewenst. De 
regering was volgens hem diligent genoeg en de Eerste Kamer mocht niet 
naar krachtiger wapens grijpen dan de Tweede Kamer nodig had geoordeeld. 
Ook Schneider (KVP) zei namens zijn fractie het standpunt van de regering 
te delen. Een dergelijke gecompliceerde zaak kon slechts door de regering 
worden bezien. Een bezadigd college als de Eerste Kamer mocht niet op 
overijling aandringen. Van de Kieft (PvdA) had alle begrip voor de argu
menten van de minister. Het zou prematuur zijn, aldus deze senator, om op 
dat moment op erkenning van Israël aan te dringen. Aan de andere kant 
wilde hij de waardering voor de nieuwe staat en de sympathie voor het 
Joodse volk tot uitdrukking brengen, waartoe hij een motie had opgesteld. 
Daarin werd de uitroeping van de nieuwe staat met waardering begroet, 
aangedrongen op onderzoek naar de wenselijkheid van Nederlandse er
kenning en gevraagd om verslag van de regering van de resultaten van dit 
onderzoek op korte termijn. Van Santen constateerde veel platonische lief
desverklaringen aan het adres van het Joodse volk en de staat Israël, maar 
geen concrete steun voor zijn motie. Omdat hij een afwijzing van zijn mo
tie als een slechte zaak voor de positie van de Joden beschouwde, trok hij 
zijn motie in, al had hij geen zakelijke argumenten tegen zijn motie ver
nomen. De motie-Van de Kieft werd daarop zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 56 De Nederlandse regering kon derhalve haar voorzichtig be
leid inzake Israël voortzetten, waarbij zij vooral zocht Engeland - dat van
wege de belangen in de Arabische wereld terughoudendheid inzake Israël 
waar mogelijk bevorderde - niet voor het hoofd te stoten en in de pas te lo
pen met de Beneluxpartners en Frankrijk. 57

Van Santen vroeg de regering op 14 juli 1948 hoe het met de uitvoering 
van de motie-Van de Kieft stond. Pas op 14 augustus 1948 antwoordde de 
nieuwe bewindsman op Buitenlandse Zaken in het pas aangetreden kabinet- 
Drees I, de liberaal Stikker, dat de regering de wenselijkheid van erkenning 
nog steeds overwoog. Nieuwe omstandigheden om op dat moment tot er
kenning over te gaan waren er echter niet. De regering wilde de tegenstel
lingen in Palestina tussen de strijdende partijen, gelet op de bemoeienissen 
van de V.N., niet verscherpen en alles nalaten wat door een van de partijen
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zou kunnen worden misverstaan. 58 Daarmede was een tweede argument 
naar voren gebracht om erkenning van Israël uit te stellen, na het argument 
dat de gevoelens van de islamitische bevolking in de Overzeese Gebieden 
moesten worden ontzien. Het was de zorg om deze gevoelens én om die in 
de Arabische wereld, waarvan vooral de luchtverbindingen tussen Neder
land en Nederlands-Indië afhankelijk waren, die het kabinet-Drees deden 
overhellen voorlopig niet over te gaan tot erkenning van Israël, ook al was 
Drees persoonlijk voor erkenning op de kortst mogelijke termijn. 59 Een 
derde argument tegen erkenning op korte termijn leverde Stikker in zijn 
Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer bij zijn begroting voor 1949, 
toen hij er op wees dat de grenzen van Israël nog niet vaststonden en om
streden waren. De delingslijnen van de V.N. waren immers niet aangehou
den; evenmin was rekening gehouden met de door de V.N. gewenste inter
nationale status van Jeruzalem. Niettemin werd op 29 januari 1949 door 
Nederland Israël de facto erkend, nadat gebleken was dat Engeland tot de
zelfde erkenning zou overgaan en een aantal Arabische staten, naar aanlei
ding van de tweede politiële actie eind 1948, het Nederlands optreden in In
dië had veroordeeld. 60 Men zag geen reden deze landen nog te ontzien.

De de-iure-erkenning had nogal wat voeten in de aarde. Het achterwege 
laten van de de-iure-erkenning van Israël door Nederland was voor het 
Tweede Kamerlid De Groot (CPN) aanleiding op 3 februari 1949 bij gelegen
heid van de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken de mi
nister naar nadere motivering van zijn beleid in deze zaak te vragen. Het 
niet vaststaan van de grenzen van de staat Israël mocht volgens De Groot 
geen grond zijn de de-iure-erkenning aan Israël te onthouden. Onder de 
oorlog waren immers tussen de Sovjet-Unie en Nederland toch ook diplo
matieke betrekkingen aangeknoopt, terwijl er toen toch van Nederlandse 
grenzen volgens dit Kamerlid geen sprake meer was. De Groot drong aan op 
de de-iure-erkenning van Israël als factor "bij het overwinnen van het nog 
steeds in ernstige mate bestaande anti-semitisme". 61 Uit het antwoord van 
Stikker bleek dat de regering verwachtte dat Israël spoedig zodanig zou zijn 
geconsolideerd, "dat daarmede dezelfde betrekkingen kunnen worden on
derhouden als met andere Mogendheden, waarmede Nederland vriend
schappelijke betrekkingen onderhoudt". 62 In dit verband wees Stikker op de 
verkiezingen, die in Israël waren gehouden.

Wie op grond van bovengenoemde uitlatingen van Stikker gehoopt had 
dat de regering dan wel spoedig tot de de-iure-erkenning van de jonge staat 
Israël zou overgaan is bedrogen uitgekomen. In het najaar van 1949 - de wa- 
penstilstandsovereenkomsten tussen Israël en de strijdende partijen waren 
inmiddels getekend - moest nogmaals worden gevraagd waar die erkenning 
nu bleef. In zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer bij de 
begroting voor 1950 van zijn departement noemde Stikker dit keer als reden 
voor onthouding van de de-iure-erkenning aan Israël: geen vaststaande 
grenzen; uitblijven van vredesverdragen met de buurlanden. Burger 
(PvdA) achtte deze argumenten op 22 november 1949 in de Tweede Kamer 
weinig overtuigend. De door de minister genoemde overwegingen waren
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voor allerlei en belangrijke landen niet beslissend geweest in hun houding 
ten aanzien van de erkenning-de-iure. De enig juiste reden om niet tot er
kenning van deze aard over te gaan was volgens Burger het ontzien van de 
mohammedaanse gevoeligheden in Indonesië. Door de inmiddels bereikte 
voortgang op de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en Indonesië 
over de overdracht van de souvereiniteit was het volgens hem de vraag of 
Nederland dit argument nog langer moest laten gelden. Hij stelde voor om - 
na overleg met Indonesië - terstond tot de de-iure-erkenning van Israël over 
te gaan. Het zelfstandig geworden Indonesië zou dan later in Unie-verband 
deze erkenning gemakkelijker kunnen volgen. Stikker meende dat, zolang 
er geen officiële souvereiniteitsoverdracht had plaats gevonden, in formele 
zin zich niets gewijzigd had. De verantwoordelijkheid van Nederland om 
de gevoelens in Indonesië te ontzien bestond derhalve nog volop, zo moet 
men wel de gedachtengang van Stikker interpreteren. Overigens was Stikker 
van oordeel dat ook na de bedoelde overdracht, conform de inhoud van de 
voorgenomen overeenkomst met Indonesië - de Unie-verantwoordelijkhe
den -, overleg met Indonesië over de de-iure-erkenning van Israël noodza
kelijk zou zijn. 63

Eerder dan Stikker had gedacht werd de de-iure-erkenning van Israël een 
urgente zaak, toen bleek dat België in januari 1950 tot een dergelijke erken
ning van Israël wilde overgaan. Inmiddels hadden Frankrijk en Engeland in 
de loop van 1949 Israël de-iure erkend. Stikker nam contact op met de lei
ding van de Indonesische delegatie die in Nederland was voor de souverei
niteitsoverdracht. Van Indonesische zijde werden geen bezwaren tegen een 
Nederlandse de-iure-erkenning van Israël geuit. Nadat de ministerraad eind 
december 1949 hiertoe had besloten werd officieel Israël op 16 januari 1950 
door Nederland, gelijktijdig met België, de-iure erkend. De erkenning viel 
daarmee na de officiële souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Het is niet 
onmogelijk dat het ontzien van de mohammedaanse gevoeligheden in In
donesië, zeker in de tijd van de moeizame onderhandelingen, toch een van 
de belangrijkste motieven is geweest deze erkenning zo lang te vertragen, 
ook al bleek bij navraag bij de Indonesiërs eind 1949 dat zij minder bezwaar 
tegen een Nederlandse de-iure-erkenning van Israël hadden dan men aan 
het Plein in Den Haag had gedacht. Evenzo moet men op Buitenlandse Za
ken bevreesd zijn geweest voor de reacties in het Midden-Oosten bij een 
volledige erkenning van Israël - Nederlandse bedrijven hadden nogal wat 
(olie)belangen in de Arabische wereld -, die achteraf ook nogal meevielen. 64

Bij de erkenning de-iure van Israël heeft Stikker geen koppeling willen 
aanbrengen tussen deze erkenning en de bereidheid van Israël mee te wer
ken aan een of andere vorm van permanent internationaal toezicht op Je
ruzalem en mogelijk andere heilige plaatsen, zoals door de V.N. in de oor
spronkelijke resolutie van 1947 ten aanzien van Jeruzalem was vastgelegd 
en door het Vaticaan met het oog op het religieuze belang van deze stad en 
andere plaatsen werd gewenst en in Nederland door de KVP werd gepropa
geerd. In het kabinetsberaad van 5 september 1949 hadden enkele KVP-mi- 
nisters - toen de houding van Nederland in de V.N. over dit thema moest
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worden bepaald - voor internationalisatie van Jeruzalem gepleit, maar noch 
de premier, die wees op de symbolische betekenis van Jeruzalem voor de Jo
den, noch de minister van Buitenlandse Zaken voelden hiervoor iets. 
Stikker heeft dan ook aan de Tweede Kamer in de Memorie van Antwoord 
op het Kamerverslag op zijn begroting voor 1950 laten weten dat internatio
naal toezicht op de heilige plaatsen nog wel mogelijk was, maar daadwerke
lijke internationalisatie van het bestuur van Jeruzalem en omliggende 
plaatsen vrijwel onmogelijk moest worden genoemd. In deze zin zette Ne
derland zich op de vierde Algemene Vergadering van de V.N. in het najaar 
van 1949 (met Zweden) in. Israël en Transjordanië lieten echter weten aan 
een dergelijk internationaal toezicht onder een V.N.-Hoge Commissaris, dat 
de souvereiniteit van Israël en Transjordanië over de beide stadsdelen ove
rigens onverlet zou laten, niet te zullen meewerken. Nederland zou ver
volgens van het oorspronkelijke Nederlands-Zweedse plan voor functio
nele internationalisatie afstand nemen, toen bleek dat de inmiddels omge
werkte versie - voor Israël aanvaardbaar - toch op de Transjordaanse voor
keur voor territoriale internationalisatie bleef stuiten. Nederland wilde 
slechts meewerken, wanneer de plannen een redelijke kans van slagen had
den en voor beide partijen aanvaardbaar zouden zijn. 65

De scepsis over de mogelijkheden over Jeruzalem en omgeving een voor 
alle partijen bevredigende oplossing te bereiken klonk door in de wijze 
waarop de minister van Buitenlandse Zaken is omgesprongen met de ka
tholieke bezwaren in de beide Kamers tegen de erkenning van Israël los van 
het bereiken van een oplossing voor Jeruzalem. Toen het Tweede Kamerlid 
Stokman (KVP) bij de debatten over de begroting van Buitenlandse Zaken 
voor 1950 over deze materie een motie wilde indienen, hebben Stikker en 
verschillende Kamerleden, onder wie Burger (PvdA), hem overgehaald de 
wens naar een strikte territoriale internationalisatie van Jeruzalem en om
geving uit de motie te halen, aangezien zij een der gelijke internationalisatie 
een heilloze zaak vonden, die in de V.N. - waar deze kwestie immers aan
hangig was - geen kans maakte. Stokman zag in november 1949 zonder 
hoofdelijke stemming zijn motie, waarin werd aangedrongen op voorlopige 
voorzieningen ten behoeve van het daadwerkelijke behoud van de heilige 
plaatsen, mede ondertekend door ARP, CHU, VVD en PvdA, aangenomen. 
Stikker beschouwde deze motie als ondersteuning van het regeringsbeleid 
om in het kader van de V.N. dergelijke voorzieningen te bereiken. 66 Na de 
de-iure-erkenning van Israël heeft Beaufort (KVP) op 24 april 1950 in de 
Eerste Kamer zijn boosheid over het tijdstip van deze erkenning geuit en 
gesproken van "een niet onbedenkelijke beleidsfout", aangezien Beaufort de 
staat Israël in openlijke rebellie tegen de V.N. beschouwde, meer in het 
bijzonder in het negeren van de V.N.-wens tot internationalisatie van Jeru
zalem. Stikker achtte het een uitgemaakte zaak dat een oplossing, zoals 
Beaufort die graag had gezien, "niet binnen afzienbare tijd" te verwezenlij
ken zou zijn en dus had moeten leiden tot blijvend uitstel van erkenning 
van Israël. Deze consequentie had de regering niet willen aanvaarden, 
"aangezien in het kader van de politieke, economische en culturele betrek-

669



II. Buitenlandse Zaken

kingen met Israël een erkenning van deze Staat moest plaats hebben", aldus 
Stikker op 25 april 1950 in de Eerste Kamer. In geen enkel opzicht betekende 
de de-iure-erkenning van Israël een partij kiezen in het geschil tussen dat 
land en de V.N., zo besloot de minister. De discussies over de erkenning van 
Israël waren hiermede afgedaan. Tot gezant in Israël was inmiddels de in 
begin 1948 in Jeruzalem gevestigde consul-generaal, dr. J.A. Nederbragt, be
noemd, die op 13 april 1950 zijn geloofsbrieven aan de president van Israël, 
Chaim Weizmann, had overhandigd. 67

AANTEKENINGEN:

1 Voor dit overzicht kon worden gebruik gemaakt van het verslag van een onderzoek naar 
de diplomatieke betrekkingen van Nederland met diverse landen, dat op het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken ten behoeve van deze publicatie is verricht en op 14 januari 1986 onder 
kenmerk APA/ST-4504 bij brief aan de auteur is aangeboden. Voor de medewerking in deze 
zaak ben ik dit departement, meer in het bijzonder de betrokken afdeling, zeer erkentelijk. 
Volledigheidshalve zij hier melding gemaakt van het in de periode-Beel parlementair be
kend gemaakt Verdrag (en notawisseling) van 29 mei 1945, te Londen tussen Nederland en 
de Chinese Republiek gesloten (en gewisseld), betreffende de opheffing van exterritoriale 
rechten in China (opzegging Protocol van Peking van 7 sept. 1901), nl. inzake de diploma
tieke wijk in Peking en de internationale nederzettingen te Shanghai en Amoy, zomede de 
bijzondere rechten inzake verdragshavens, berechting, indienstneming buitenlandse lood
sen, de rechten inzake de kust- en binnenvaart in China en de binnenkomst van marine- 
vaartuigen, met de vastlegging van de rechten van Nederlandse onderdanen en koopvaar
dijschepen, bij brief van de minister van Buitenlandse Zaken krachtens art. 60, laatste lid, 
van de geldende Grondwet aan de voorzitter van de Tweede Kamer op 5 aug. 1946 aangebo
den (HTK 1946 II Bijlagen, nr. 257). Evenzo werd de Kamervoorzitter mededeling gedaan 
van de toetreding van Nederland tot de op 31 augustus 1945 te Parijs gesloten Brits-Franse 
Overeenkomst tot het herstel van het internationaal bestuur van Tanger (brief van de mi
nister van BuZa, 4 okt. 1946, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 322) en van de notawisseling no
pens de erkenning door Nederland van de onafhankelijkheid en de souvereiniteit onder
scheidenlijk van Syrië en Libanon d.d. 30 april 1946, (brief van de minister van BuZa, 10 okt. 
1946, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 326).

2 Zie over dit vredesverdrag: Verslag van de Nederlandsche delegatie ter conferentie van Pa
rijs inzake de vredesverdragen met Italië, de Balkanstaten en Finland (29 }uli-I5 October 
1946), 's-Gravenhage 1947, alsook het wetsontwerp ter goedkeuring van het te Parijs op 10 fe
bruari 1947 ondertekende vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendhe
den en Italië - in werking getreden op 15 september 1947 na deponering van de ratificatie- 
oorkonden - met de bijbehorende Memorie van Toelichting, ingediend op 23 juli 1948, HTK 
1947-1948 Bijlagen, nr. 906. Voorzitter van de Nederlandse delegatie ter conferentie in Parijs 
in 1946 was minister Van Boetzelaer, diens plaatsvervanger was de ambassadeur in Parijs, 
jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, die ook op 10 februari 1947 te Parijs 
namens Nederland tekende. Het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het genoemde 
wetsontwerp ter goedkeuring van het vredesverdrag van Parijs (d.d. 12 okt. 1948) hield on
der meer een klacht in over de late indiening van wetsontwerpen ter goedkeuring van ver
dragen met andere mogendheden. Van de kant van de regering werd daarop in de Nota 
n.a.v. het Verslag d.d. 19 okt. 1948 verklaard dat gewacht werd op bekrachtiging door de Vier 
Grote Mogendheden en Italië, welke pas op 15 sept. 1947 volledig was, omdat niet zeker was 
dat geen pogingen in het werk zouden worden gesteld het Verdrag te herzien. Pas daarna

670



Par. IV. De diplomatieke betrekkingen met enige landen

kon de voorbereiding van het wetsontwerp definitief ter hand worden genomen, waarbij 
ook de Overzeese Gebiedsdelen werden betrokken, aldus het verweer van de regering. De 
Kamers hebben het wetsontwerp verder zonder debat en zonder hoofdelijke stemming aan
vaard, resp. op 23 nov. 1948 (TK) en 14 dec. 1948 (EK), waarna de goedkeuringswet verscheen 
in Stbl.I.547, d.d. 15 dec. 1948.

3 Wetsontwerp tot wijziging van het Besluit Vijandelijk Vermogen en met die wijziging 
samenhangende voorzieningen omtrent Italiaans vermogen, ingediend 23 aug, 1946, HTK 
1946 II Bijlagen, nr. 265; Voorlopig Verslag en Memorie van Antwoord, HTK 1946-1947 Bij
lagen nr. 265; TK 29 nov. 1946, p. 554 I; EK 19 dec. 1946, p. 87. De Overzeese Gebieden gingen 
met het wetsvoorstel akkoord. Een soortgelijke regeling is ten aanzien van Duitsland toege
past bij de wetten van 20 juli 1951, Stbl. nrs. 310 en 311. Het handelsverkeer met Duitsland 
viel tot die tijd onder de beperkingen van het Besluit Vijandelijk Vermogen E.133.

4 Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1950/1951 , 's-Gravenhage 1951, pp. 95- 
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dragen met Italië, de Balkanstaten en Finland (29 Juli-15 October 1946). In art.6 van de wet tot 
het vaststellen van regelen met betrekking tot de bestemming van het vijandelijk vermogen 
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Stbl.nr.311) werd het van rechtswege op de staat overgegane vermogen van de staat Italië en 
van onderdanen van dat land bestemd om daarop te verhalen de vorderingen bedoeld in 
art.74 en 79 van het Vredesverdrag met Italië (Stbl.J.66). Bij nota van 20 december 1951 
stemde de Nederlandse regering op een daartoe strekkend verzoek van de Italiaanse regering 
in met de revisie van bepaalde artikelen van het vredesverdrag zoals de preambule, bepaalde 
politieke artikelen en enkele militaire beperkingen, zie Trb. 1951, nr. 88.
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compensatie of herstel van het bezit aan leden van de Verenigde Naties voor oorlogsschade 
werd toegezegd.

8 Zie G.N.J. van Wees, Compensation for Dutch property nationalized in East European 
countries, in: Netherlands Yearbook of International Law, vol. III 1972, Leiden z.jr., pp. 62-96, 
spec. pp. 74-75 inzake de overeenkomst met Roemenië (Trb. 1967, nr. 78). De "lumpsum" be
droeg 4.270.000 gulden.

9 Zie het in aantek. 7 genoemde Overzicht; Van Wees, Compensation, p. 71 betr. overeen
komst met Hongarije (Trb. 1961, nr. 96); het totale bedrag aan vergoedingen was 1.5 miljoen 
gulden.

10 Zie het in aantek. 7 genoemde Overzicht; Van Wees, Compensation, p. 74 betr. overeen
komst met Hongarije (Trb. 1965, nr. 181). Naast de vergoeding uit deze overeenkomst ten 
bedrage van 925.000 gulden, is ruim 5 miljoen gulden betaald aan een grote Nederlandse on
derneming, waarover al in oktober 1949 tussen Hongarije en deze onderneming een over
eenkomst was bereikt. Na de capitulatie van de As-satellieten in Oost-Europa waren naar het 
voorbeeld van de door de westerse mogendheden bij de capitulatie van Italië geschapen 
Allied Control Commission op militaire basis (d.w.z.: commissie bestaande uit militairen
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van de overwinnaars ter plaatse, met slechts waarnemerstatus voor de militaire vertegen
woordiger van de Sovjet-Unie) ACC's ingericht, met waarnemerstatus voor de militaire 
vertegenwoordigers uit het Westen. Zie hiervoor: Lundestad, The American Non-Policy 
towards Eastern Europe 1943-1947, pp.81-88.

Gegevens ontleend aan Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 
1919-1945, Periode C 1940-1945 dl. 1 10 mei-31 oktober 1940, uitgeg. door A.F. Manning en A.E. 
Kersten, RGP-serie nr. 157, 's-Gravenhage 1976, stuknr. 202; idem, dl II 1 november 1940-31 
mei 1941, RGP-serie nr. 160, 's-Gravenhage 1977, stuknr. 300, p. 386.
12 Zie het jaarboek van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1950/1951, ’s-Gravenhage 
1951, p. 101, waar de kwestie rond de gevangen genomen Nederlander J.A. Louwers, direc
teur van de AKU in Tsjechoslowakije - zonder opgaaf van redenen op 13 december 1949 op
gepakt en vrijgelaten op 10 mei 1951 - wordt genoemd. J. "Richard" van der Gaag, V rijge
vochten, Naarden 1984, komt in de beschrijving van zijn verblijf als Nederlandse diplomaat 
in Praag (hfdst. 4) op deze zaak onder meer terug en beschrijft hoe hij met andere Neder
landse diplomaten het land werd uitgezet.

13 Het akkoord met Tsjechoslowakije van 11 juni 1964 (Trb. 1964, nr. 99) betrof een vergoe
ding voor "naasting" van Nederlands bezit ten bedrage van 5.4 miljoen gulden, waartegen
over stond een bedrag van totaal 2 miljoen gulden aan Tsjechische claims voor tijdens de 
oorlog door verrekening in Duitse Reichsmark door Nederland aan Tsjechische belangen 
aangebrachte schade. Deze laatste kwestie was al geregeld bij de overeenkomst van 28 no
vember 1952. Zie Van Wees, Compensation, pp. 73-74.

14 Naast het in aantekening 1 genoemde verslag van Buitenlandse Zaken kon inzake de Ne- 
derlands-Poolse betrekkingen gebruik worden gemaakt van A.F. Manning, Diplomatieke be
trekkingen tussen Nederland en Polen in de jaren veertig, in: Kleio (Tijdschrift van de Ver
eniging van Geschiedenisleraren in Nederland), XX (1979), pp. 202-206.

De overeenkomst met Polen (Trb. 1964, nr. 30) betrof een compensatie ter waarde van 
9.050.000 gulden, onder meer voor kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
geleverde onderzeeboten, zie Van Wees, Compensation, pp. 71-73.

16 De overeenkomst met Joegoslavië (Trb. 1958, nr. 154) hield een vergoeding in ter waarde 
van 655.000 US dollars (ongeveer 2.5 miljoen gulden), zie Van Wees, Compensation, pp. 70- 
71. In de serie overeenkomsten over compensatie van "genaast" Nederlands bezit moet ook 
die met de Sovjet-Unie van 20 oktober 1967 (Trb. 1976, nr. 195) worden gerekend. Inzake de 
afrekening voor naasting van Nederlands bezit in niet-Europese landen: zie overeenkomst 
tussen Nederland en Mexico van 7 febr. 1946 met betrekking tot de onteigende petroleum- 
industriële eigendommen, waarvan de tekst door de minister van Buitenlandse Zaken 
krachtens art. 60, laatste lid, van de geldende Grondwet aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer is aangeboden bij brief van 6 juli 1946, HTK 1946 II, Bijlagen nr. 249. De naasting in 
Mexico was geschied door het onteigeningsbesluit van 18 maart 1938.

17Voor de ontwikkelingen van Oostenrijk kort na de oorlog: Adolf Scharf, Oesterrreichs Er- 
neuerung 1945-1955. Das erste Jahrzehnt der Zweiten Republik, Wien 1955, pp.25-140; 
Heinrich Siegler, Oesterreichs V/eg zur Souveranitat, Neutraliteit, Prosperitat 1945-1959, 
Bonn-Wien-Zürich z.jr. (1960). pp. 7-20; H.L.Mikoletzky, Oesterreichische Zeitgeschichte. 
Vom Ende der Monarchie bis zum Abschlusz des Staatsvertrages 1955, Wien-München 1962, 
Kap.V; William B.Bader, Austria Between East and West 1945-1955, Stanford (Cal.) 1966, ch.1- 
6; Wolfgang Wagner, Europa zwischen Aufbruch und Restauration, München 1968, pp. 222- 
231. Op de conferentie van Potsdam (1945) hadden de Grote Mogendheden besloten dat van 
Oostenrijk geen herstelbetalingen zouden worden geëist. Voor de juridische context van de 
overgang van de Anschlusz naar de nieuwe onafhankelijkheid, zie: Robert E.Clute, The In-
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ternational Legal Status of Austria 1938-1955, The Hague 1962, ch.I. The Legality of the A n
schluss; II. Austrian Independence.

18Zie de beantwoording door minister van Buitenlandse Zaken Van Roijen (kabinet 
Schermerhorn-Drees) op 17 april 1946 van de vragen van het Tweede Kamerlid Serrarens 
(KVP) over de vraag of het niet juister was conform het KB van 17 nov. 1945, Stbl.F.278, betr. 
gevolgen huwelijk met vijandelijke onderdanen, onderscheid te maken in het gebied van 
het Duitse Rijk voor en na 1938. In dit KB was namelijk bepaald dat de vijandelijke staat 
Duitsland was, het vijandelijk gebied het Duitse Rijk op 31 dec. 1937 en vijandelijke onder
danen diegenen waren die op 9 mei 1940 onderdanen van het Duitse Rijk waren. Van 
Roijen meende dat die laatste bepaling parallel liep met het Besluit Vijandelijk Vermogen. 
Wel wilde de regering in zich daartoe lenende gevallen rekening houden met de omstan
digheid dat Duitsers van Oostenrijkse komaf de Oostenrijkse nationaliteit hadden gehad. 
Overigens maakten ook andere landen als België, Frankrijk, Engeland en de V.S. geen for
meel onderscheid tussen Duitsers en Oostenrijkers bij de behandeling van vreemdelingen 
(inperkingen persoonlijke vrijheid, uitwijzing). Serrarens was bijzonder met het lot van de 
Oostenrijkers begaan, wat al voor de oorlog had geleid tot een publicatie van zijn hand: Het 
probleem Oostenrijk, Utrecht 1934, een uitgave van het Internationaal Christelijk Vakver
bond, waarvan hij sedert 1920 secretaris-generaal was.

19Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1950/1951, 's-Gravenhage 1951, pp. 
96-97.

^M em.v.Antw., Rijksbegroting 1947, hfdst. III, p. 21, HTK 1946-1947 Bijlagen A. De Oosten
rijkse regeling: Staatsgesetzblatt für die Republik Oesterreich, Jahrgang 1945, 16. Stück nr. 59, 
Gesetz vom 10. Juli 1945. Zie hiervoor speciaal: Clute, The International Legal Status of 
Austria 1938-1955, ch.IV. Nationality: The Post-YJar Period.

21 Mem.v.Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. III, p. 16 II, HTK 1947-1948 Bijl. A.

22Zie het antwoord van Van Maarseveen op vragen van het Kamerlid Roolvink (KVP) in 
TK 3 dec. 1947, p. 572 I; antwoord Van Maarseveen, idem, p. 588 I

23Zie de paragraaf over Oostenrijk in Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
1950/1951, p. 97. Op 31 aug. 1951 gaf de Nederlandse regering een verklaring uit, waarbij ver
mogensbestanddelen van Oostenrijkse natuurlijke en rechtspersonen, in handen van het 
Beheersinstituut (conform E.133) konden worden teruggegeven of waarvan de revenuen (bij 
liquidatie) konden worden afgedragen.

24Zie HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 391, dat het verzendbriefje van het memorandum over 
Oostenrijk bevat. Het memorandum zelf is niet in de Bijlagen opgenomen. Gebruik is ge
maakt van het exemplaar in het archief van Buitenlandse Zaken, dossiernr. 921-23, Oosten
rijk. Oostenrijk werd in 1960 lid van de Donau-conventie van 1948, nadat op 24 juli 1958 met 
de Sovjet-Unie een overeenkomst was gesloten over de vermindering van de verplichting 
tot het doen van herstelbetalingen. Deze Donau-conventie verving de Donau-conventie 
van 1921 - culminatiepunt in de ontwikkeling naar vrije scheepvaart op de Donau en gelijke 
behandeling van alle vlaggen sedert 1856 - en was de resultante van de conferentie die te 
Belgrado van 30 juli tot 18 augustus 1948 werd gehouden en wel tussen de drie westerse 
Grote Mogendheden, de Sovjet-Unie (als lid van de Grote Vier en Donauoeverstaat) en de 
Donauoeverstaten, met uitzondering van Oostenrijk. De conferentie was door de Grote Vier 
in november 1946 uitgeschreven naar aanleiding van het opstellen van de vredesverdragen 
met enkele van deze Donau-oeverstaten (Hongarije, Roemenië, Bulgarije). De conferentie 
stond echter in het teken van de Oost-West tegenstelling. De nieuwe Donau-conventie, die 
de vrije handelsscheepvaart vastlegde, maar de controle bij de Donau-landen bracht (dus 
niet zoals vroeger: in de voormalige internationale commissie hadden grote mogendheden 
als Engeland en Frankrijk zitting), werd niet aanvaard door de westerse Grote Drie. De
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toetreding van Oostenrijk - in 1948 hadden de westerse landen nog aangedrongen op toela
ting van Oostenrijk tot de conferentie - tot deze door de westerse landen verworpen 
conventie viel dan ook slecht. Zie: KHA  okt. 1948, pp.7767-7768; Stephen Gorove, Law and 
politics of the Danube. An interdisciplinary study, The Hague 1964, pp. 151-152 en aantek. 82 
aldaar; Béla Vitanyi, The international regime of river navigation, Alphen a.d. Rijn 1979, pp. 
109-111. In het staatsverdrag van 1955 werd in art. 31 de vrije scheepvaart op de Donau vast
gelegd.

25Zie Wagner, Europa zwischen Aufbruch und Restauration, pp. 231-236; Jörg K.Hoensch, 
Oesterreich: Der Weg zum Staatsvertrag, 1945-1955, in: Dietrich Geyer (Hrsg.), Osteuropa- 
Handbuch, Band Sowjetunion, Teil: Auszenpolitik I, Köln-Wien 1972, Kap.VIII, Par.3, 
pp.501-509; K H A  1955, pp. 11931-2; Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
1 9 5 5 /1 9 5 6 , 's-Gravenhage 1956, pp. 87-88 en pp. 281-284. Bij de overeenkomst tussen 
Nederland en Oostenrijk inzake de regeling van vermogensrechtelijke vraagstukken van 30 
september 1959 ('Tractatenblad 1959, nr. 161) werd in aansluiting op de verklaring van 31 aug. 
1951 (zie aantek. 23) door Nederland een bedrag van 1.750.000 gulden aan Oostenrijk geboden 
ter afdoening van de door Oostenrijk vertegenwoordigde belangen. Oostenrijk zou van 
verdere claims afzien en erkende dat geen confiscatie van Oostenrijks bezit in Nederland 
had plaats gevonden. Aanvragen tot vergoeding van oorlogs- en vervolgingsschaden 
afkomstig uit Nederland zouden door Oostenrijk volgens de desbetreffende Oostenrijkse 
wettelijke bepalingen zo snel mogelijk worden afgehandeld.
26M R4 aug. 1947, pt. 15. Van Maarseveen vond dat het tijd was om een proef te nemen en te 
bekijken in hoeverre dit Oostenrijkse gezelschap op welwillende reacties in Nederland kon 
rekenen. Op voorstel van Beel werd de Berliner Philharmoniker geweigerd, MR 29 dec. 1947, 
pt. 12.

27Een zeer uitvoerig overzicht is te vinden in Bijlage IV bij de Memorie van Antwoord op 
de Rijksbegroting voor 1947, hfdst. III (BuZa), onder de titel: De Spaanse queastie in de 
Veiligheidsraad, 8 April-4 November 1946, HTK 1946-1947 Bijlagen A. De bedoelde 
documentenuitgave van het State Department over de nauwe samenwerking tussen Franco- 
Spanje en de As-mogendheden: The Spanish Government and the Axis, Washington 1946. 
Voor de plaats van deze documentenuitgave (en vooral over de in dit hoofdstuk veel 
gebruikte Amerikaanse bronnenuitgave FRUS): A.E. Kersten, Tussen wetenschap en 
politiek. Enkele twintig-eeuwse documentenuitgaven over buitenlandse politiek, in: B ron  
en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, 
uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse 
Geschiedenis, 's-Gravenhage 1985, pp. 139-166, spec. p. 164.

28Zie het Voorlopig Verslag op de Rijksbegroting voor 1947, hfdst. III, nr. 6, p. 9 I, Spanje 
HTK 1946-1947 Bijlagen A, en Serrarens, TK 6 dec. 1946, p. 698 II.

29De Groot, idem, pp. 684-685 I, motie, p. 687 I; Van der Goes, idem, p. 622 II (4 dec. 1946), en p. 
697 (met motie).

30Mem. v. Antw., Rijksbegroting voor 1947, hfdst. III, Spanje, p. 20 I, HTK 1946-1947 Bijlagen 
A; TK 6 dec. 1946, p. 695 I.

31 Een tweede uitvoerig verslag van de Spaanse kwestie in de V.N. verscheen als bijlage bij 
de Memorie van Antwoord op de Rijksbegroting voor 1947, hfdst. III, HEK 1946-1947 
Bijlagen A. Over de Nederlandse vertegenwoordiging in de V.N. zie aantekening 3, 
behorend bij par. I: De minister en zijn departement, zijn beleid en de controle er op.

32De Groot en Bruins Slot, TK 6 dec. 1947, p. 699; Van der Goes, idem, p. 700 I; Romme, TK 10 
dec. 1946, p. 705; Korthals, idem, p. 705 II, alwaar ook eindstemming over motie-V.d.Goes. 

33Over de Nederlandse stemonthouding ten aanzien van het Belgische voorstel tot het 
terugroepen van de hoofden der vertegenwoordigingen bij de regering-Franco op de V.N.-
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Algemene Vergadering in het najaar van 1946 stelde Van der Goes op 16 dec. 1946 enkele 
vragen, die op 18 dec. 1946 werden beantwoord. De minister wees er onder meer op dat in de 
Kamer het algemene gevoelen was dat het regime-Franco beëindigd werd zonder evenwel 
daaraan het terugroepen der vertegenwoordigingen te verbinden (stemmotiveringen bij 
motie-Van der Goes). Zie: HTK 1946-1947 Aanhangsel, vraagnr. 41, p. 55. Tot in begin 1947 
hadden drie leden van de V.N. aan de resolutie gevolg gegeven; Engeland had zijn ambassa
deur teruggeroepen, Nederland en Turkije hun gezanten. Voor Nederland diende mr. 
Teppema terug te keren; als tijdelijk zaakgelastigde trad op mr. S.G.M Baron van Voorst tot 
Voorst. Voor de ontwikkelingen in de V.N.: het tweede verslag van de Spaanse kwestie in 
de V.N., a.w.. Voor de betrekkingen van Nederland met Spanje onder de oorlog: Kersten, 
Buitenlandse Zaken in ballingschap, pp. 185-188. Naast het gezantschap van België werden 
onder de oorlog ook die van Noorwegen, Joegoslavië, Polen en Griekenland gesloten. 
Nederland heeft wel enkele vernederingen moeten slikken. Het vertrek van de gezant 
onder de oorlog (overplaatsing) had zeker geleid tot blokkering van deze functie door de 
Spaanse regering, zodat de niet-briljante gezant Schuller tot Peursum werd gehandhaafd. Zie 
De Buitenlandse Dienst in opspraak in dit hoofdstuk. Tot de verwikkelingen rond Spanje op 
internationaal-politiek terrein, die er toe zouden kunnen leiden dat de ambassadeurs en 
gezanten tussen een deel van de internationale gemeenschap en Spanje over en weer 
werden teruggetrokken, was Spanje in Nederland vertegenwoordigd door een gezant, de 
hertog de Baena, die met name over zijn zeer goede relaties met het Staatshoofd verslag doet 
in: H et raadsel N ederlander, 's-Gravenhage 1968, pp.163-177. Zijn stelling is dat de 
internationale boycot de steun voor Franco in Spanje heeft versterkt. Nederland had met 
Spanje vrijwel onmiddellijk na de oorlog goede handelsbetrekkingen. Het tweede na
oorlogse handelsverdrag van 21 okt. 1946, met een looptijd van 12 maanden en de 
mogelijkheid tot verlenging, beheerste deze betrekkingen ten tijde van het kabinet-Beel.

34 Schneider, EK 20 mrt. 1947, p. 547 I (cit.)-548; Brongersma, idem, pp.544 11-546 I.

35 Reijers, EK 19 mrt. 1947, p. 536 I; Koejemans, EK 20 mrt. 1947, p. 553.

^M in., EK 20 mrt. 1947, p. 555 II.

37Zie de Mem.v.Antw., Begroting voor 1948, hfdst. III, Spanje, HTK 1947-1948 Bijl. A; min., 
TK 20 nov. 1947, p. 442 I; Serrarens, TK 18 nov. 1947, p. 360 I; Schmal, idem, p. 364 II; 
Serrarens en Schmal, TK 20 nov. 1947, p. 444.

38De Groot, TK 20 nov. 1947, p. 443 II. Van der Goes steunt beleid, TK 18 nov. 1947, p. 372 II; 
Bierema, die meende dat alles bij het oude zou blijven: TK 20 nov. 1947, p. 430 II; Smeenk, 
die voorlopig geen gevaar voor de vrede zag in Spanje, maar wel wilde protesteren tegen 
godsdienstonvrijheid, idem, p. 432 I.

39Schneider, EK 19 febr. 1948, p. 165; Van Santen, idem, p. 179 I.
40Het had vrij lang geduurd voordat een gematigde resolutie kon worden aangenomen, 
waarin herstel van de betrekkingen mogelijk was zonder terug te hoeven komen op de ei
genlijke veroordeling van het bewind van Franco. Zie: Stikker in Mem.v.Antw., 16 nov.
1950, Rijksbegroting voor 1951, hfdst. III,Bijlagen HTK 1950-1951 A, pp. 14-15, Spanje. Zie 
verder het Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1950/1951, 's-Gravenhage
1951, pp. 93-94. De nieuw benoemde gezant overhandigde op 22 febr. 1951 zijn geloofsbrieven 
bij het Spaanse staatshoofd; vrijwel alle regeringen van de West-Europese landen hebben in 
de loop van 1951 weer gezanten of ambassadeurs in Madrid geaccrediteerd.

41Voor de historische kenschets van de Vaticaankwestie-1925/’26: G. Puchinger, Colijn en 
het einde van de coalitie II, De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929, Kampen 
1980, hfdst. VII, pp. 75-741. Verwezen moet verder worden naar C. Smit, Nederland en de 
Eerste Wereldoorlog (1899-1919), deel II 1914-1917 , Groningen 1972, hfdst. XIV, 2, pp. 170-173; 
W.J. van Welderen baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland,
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dl. IV, Nederland 1914-1918, door C.W. de Vries, 's-Gravenhage 1955, pp. 99-100; P.J. Oud, Het 
jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940, Assen 1948-1951, dl.
I I 1922-1925, pp. 21-22, pp. 223-227; dl III 1925-1929 hfdst. III en pp. 100-101. Het herstel van het 
gezantschap onder de Tweede Wereldoorlog: A.F. Manning, Het herstel van de diplomatieke 
betrekkingen tussen Nederland en het Vaticaan (1940-1944), in: Jaarboek Katholiek Docu
mentatie Centrum  1972, Nijmegen z.jr., pp. 89-106; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den in de Tweede Wereldoorlog, dl. 9, Londen, eerste helft, wet. ed., 's-Gravenhage 1979, pp. 
647-651; Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap, pp. 148-149. Van Kleffens heeft tegen
over Koningin Wilhelmina de portefeuillekwestie moeten stellen om dit te bereiken, daar 
de Koningin sterk gekant was tegen het herstel van de betrekkingen met het Vaticaan (1943). 

42Voorlopig Verslag, Rijksbegroting 1947, hfdst. III, p. 9, HTK 1946-1947 Bijlagen A, en TK 6 
dec. 1946, pp. 70011-701 1.

43Schmal, TK 6 dec. 1946, p. 701; Van der Goes, p. 701 II; Serrarens, p. 701 II; Scheps, p. 702 I; 
Korthals, TK 10 dec. 1946, p. 705 II; Schouten en De Groot, idem, p. 706 I; min., p. 696 II (en 
Mem. v. Antw., hfdst. III Rijksbegroting 1947) en p. 702 I.

44Zandt, TK 18 nov. 1947, p. 368 II in fine. Verder: Voorlopig Verslag, hfdst. III, Rijksbegro
ting 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen A, nr. 100, III, 10, p. 6 II (9 nov. 1948). Over deze Vaticaan- 
kwestie en de houding van de CHU ook: Hans van Spanning, De Christelijk-Historische 
Unie. Enige hoofdlijnen uit haar geschiedenis, 1908-1980, diss. Leiden 1988, hfdst. V, par. 1.2, 
De Vaticaancrisis; hfdst. X, par. 1: De relatie tot de KVP tot 1967.

45Zie M.D. Bogaarts, Het einde van de KVP 1945-1980, in: De Tijd, 3 oktober 1980, spec. p. 46, 
De oproep van Romme. Zie voor de CHU-reserves tegenover de KVP in de jaren '50: Van 
Spanning, De Christelijk-Historische Unie, hfdst. XIII, par. 1. Oprispingen van de Vaticaan- 
kwestie zijn soms nog te bespeuren, zoals in de discussies over de houding van de voorzitter 
van de Tweede Kamer, dr. D. Dolman (PvdA), die in november 1983 aankondigde geen be
leefdheidsbezoek te brengen aan de Paus tijdens de conferentie van de voorzitters van par
lementen van landen die lid zijn van de Raad van Europa. Dolman gaf als verklaring vol
gens de pers: "(omdat) ik niet katholiek ben en het Vaticaan geen parlement heeft”. CDA en 
VVD toonden zich pijnlijk getroffen, zie de berichten in De Volkskrant, 18 nov. 1983, p. 1. De 
oplossing is gevonden door de vice-voorzitter van de Tweede Kamer, mevr. G.M.P. 
Cornelissen (CDA en RK), naar dit congres te laten gaan. Overigens zou Dolman er de voor
keur aan gegeven hebben een belangrijk debat in de Tweede Kamer te leiden, terwijl mevr. 
Cornelissen al in Italië was.

46Voor de geschiedenis van het ontstaan van de staat Israël en de internationale complicaties 
moge worden verwezen naar: Arthur Koestier, Promise and füllfilment, Palestine 1917-1949, 
London 1949; Walter Eytan, The first ten years. A diplomatic history of Israël, London 1958; 
FRUS, 1947, vol.V. part 2, Washington 1971, en idem, 1948, vol. V, part 2, Washington 1976; 
M.J. Cohen, Palestine: retreat from the Mandate. The making of British policy 1936-1945, 
London 1978; I. Amitzur, America, Britain and Palestine. The Origins and Development of 
America's Intervention in Britain's Policy 1938-1947, Jeruzalem 1979; Alan Bullock, Ernest 
Bevin, Foreign Secretary 1945-1951, Londen 1983 (citaat Bevin uit 1946 op p.277); Wm. Roger 
Louis, The British Empire in the Middle East 1945-1951. Arab Nationalism, The United Sta
tes, and Postwar lmperialism, Oxford 1984. Van speciaal belang voor de verwikkelingen van 
de V.N. en Nederland in deze kwestie: Palestina in de Verenigde Naties. Eerste Bijzondere 
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OORLOG EN MARINE

a. De ministers
Beel heeft bij de vorming van zijn kabinet bewust aangestuurd op het 

aantrekken van vakministers voor ressorten, waar de partijpolitieke strijd 
geacht werd geen doorslaggevende rol te spelen en het landsbelang de 
richting in het beleid vanzelf kon bepalen. Dat gold voor de partijloze 
minister van Buitenlandse Zaken, die beroepsdiplomaat was, en ook voor 
de ministers van Oorlog en Marine. Voor het beheer van beide 
departementen werd gezocht naar personen die als beroepsofficier bij leger 
of marine dienden of hadden gediend en de problemen bij deze zeer grote 
departementen, die samen een kwart van de begroting vroegen, aankonden. 
Beel heeft voor Oorlog een katholieke beroepsofficier aangetrokken, die zich 
nog nimmer met de landspolitiek had ingelaten. Het lidmaatschap van de 
KVP was in dit geval slechts een hulp geweest bij het zoeken naar een 
vakminister. Voor Marine wist men ook een vakminister aan te trekken, 
die geheel partijloos was.

Minister van Oorlog werd de in 1902 in Zutphen geboren luitenant- 
kolonel A.H.J.L. Fiévez. Na studie aan de K.M.A. in Breda in de jaren 1919- 
1922 diende hij bij het wapen der infanterie te Venlo. Pas in maart 1938, als 
gevolg van het uitstellen van de bevorderingen in verband met de 
financiële situatie van het land, werd Fiévez bevorderd tot kapitein. Eind 
1938 volgde zijn benoeming bij de generale staf, in welke functie hij 
deelnam aan de verdediging van het land in de meidagen van 1940. In 1942 
werd Fiévez in krijgsgevangenschap naar Duitsland gevoerd. Als krijgs
gevangene heeft Fiévez zich bezig gehouden met illegale radioverbindin
gen. Na de bevrijding was hij, eerst als majoor, later als luitenant-kolonel 
van het dienstvak der Generale Staf, hoofd van een van de bureaus van het 
militair kabinet van de minister van Oorlog in het kabinet-Schermerhorn- 
Drees, Meynen. Begin 1946 volgde Fiévez een staf cursus in Engeland, waar 
hij kennis maakte met een groot aantal ranggenoten uit geallieerde landen. 
Fiévez was vanaf 1935 ononderbroken hoofdbestuurslid geweest van de Al
gemene R.K. Officiers vereniging. Na de oorlog werd Fiévez lid van de KVP, 
hoewel hij zich hield aan de toenmalige beroepscode van officieren zich niet 
politiek actief te betonen. Fiévez gold als uitermate deskundig en het was 
derhalve niet te verwonderen dat Fiévez door Beel was aangetrokken om 
het departement van Oorlog, dat bij het doorvoeren van het door de KVP 
voorgestane krachtige beleid in Indië een centrale rol had te vervullen, te 
leiden, nadat andere kandidaten waren afgevallen.

Toen Fiévez werd uitgenodigd voor een gesprek met de formateur, heeft 
hij een nota opgesteld met een programma voor de sectoren, waarvoor het 
ministerie van Oorlog de zorg had: de land- en luchtstrijdkrachten. Het re-
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III. Oorlog en Marine

geringsprogram van Beel van 17 juni 1946 was over de militaire aange
legenheden van het Koninkrijk wel uiterst summier - opbouw van een 
effectieve krijgsmacht ter bescherming van de nationale en internationale 
rechtsorde binnen het raam van het financieel mogelijke, waarbij het beheer 
van deze krijgsmacht zo efficiënt en zo zuinig mogelijk zou moeten zijn -, 
zodat Fiévez reden zag bepaalde lijnen voor de opbouw van die krijgsmacht 
voor de onderdelen die onder Oorlog ressorteerden aan te geven. Op andere 
punten van zijn program was Beel immers ook explicieter. De nota van 
Fiévez is op 25 juni 1946 aan Beel in het gesprek, waarin Fiévez gevraagd 
werd toe te treden tot het kabinet als minister van Oorlog, overhandigd. Op 
30 juni 1946 liet Beel weten zijn volledige instemming te kunnen betuigen 
met dit program, waarop Fiévez zich bereid heeft verklaard in het beoogde 
rooms-rode kabinet zitting te nemen. De instemming van Beel heeft weinig 
betekenis gehad. De nota van Fiévez heeft geen deel uitgemaakt van het 
regeringsprogram dat in grote lijnen in het constituerend kabinetsberaad 
werd besproken op basis van de Proeve van 17 juni 1946. De nota had 
derhalve alleen betekenis voor Fiévez zelf. In de zomer van 1947, toen 
beslist moest worden over de rijksuitgaven voor 1948, zou dan ook blijken 
dat de term "binnen het raam van het financieel mogelijke" uit de Proeve 
zwaarder woog voor het gehele kabinet dan deze toezegging van Beel. 
Fiévez heeft zich daarbij neergelegd en zijn eigen nota grotendeels ingeslikt.

Het program-Fiévez stelde voorop dat voor de handhaving van de vrede 
en de internationale rechtsorde het Koninkrijk diende te beschikken over 
een sterke land-, zee- en luchtmacht, welk in alle gebiedsdelen zou kunnen 
optreden. Bij de samenstelling van deze strijdkrachten diende rekening te 
worden gehouden met de taak, welke de strijdkrachten in internationaal 
verband zouden hebben te vervullen. Vervolgens werd de vorming van 
een leger met enkele legercorpsen, ieder enkele divisies tellend, een 
territoriale macht ter beveiliging van vitale objecten in het binnenland en 
een luchtmacht voor tactische steun aan de landstrijdkrachten en voor de 
luchtverdediging bepleit. Een algemene dienst- en oefenplicht, met een 
eerste oefening van één jaar met de nodige herhalingsoefeningen, werd 
noodzakelijk genoemd. Een moderne bewapening, goed getraind en betaald 
kader, uitstekend moreel en een krachtige tucht beschouwde Fiévez als 
noodzakelijke voorwaarden voor het succes van een dergelijke strijdmacht. 
Een gunstige wisselwerking tussen strijdmacht en maatschappij noemde 
Fiévez van groot belang: hij zou daaraan later vorm geven in zijn 
medewerking aan het beraad in de nog te noemen parlementaire Leger- en 
Vlootcommissies (als minister van Marine a.i.). Het was voor een 
beroepsofficier, die was benaderd als kandidaat voor de post van minister 
van Oorlog, een logisch betoog. Wat er aan ontbrak was enige notie omtrent 
de politieke prioriteiten voor de strijdkrachten op dat moment. De inzet van 
Nederlandse strijdkrachten in Indië voor herstel van orde en rust, zoals dat 
officieel luidde, was al lang voorzien en zou vanaf september 1946 massaal 
worden gerealiseerd. Zolang deze inzet beslag op het overgrote deel van de 
middelen van het departement van Oorlog zou leggen, zou van een
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invulling van het program-Fiévez niets terecht kunnen komen. Zulks zou 
nog goed blijken, toen Fiévez meende op de begroting van 1948 geld te 
kunnen uittrekken voor de opzet van een nationale defensie. De opmerking 
in het program-Fiévez dat nader moest worden overwogen, welke 
strijdkrachten in Indië moesten worden gevormd als onderdeel van een 
imperiale strijdmacht, was dan ook rijkelijk optimistisch.

Hoewel Fiévez zijn best gedaan heeft aan de uitwerking van zijn program 
gestalte te geven en een goed verdediger was van de belangen van zijn 
departement, bleek Fiévez niet in staat te zijn op te roeien tegen de aandrang 
van Lieftinck in de loop van 1947 om bij Oorlog de ambities lager te stellen 
en voor 1948 flinke bezuinigingen door te voeren. Wellicht heeft Fiévez 
gehoopt dat hetzij de taakvervulling van de Nederlandse strijdkrachten in 
Indië van zo korte duur zou zijn, hetzij de financiële lasten voor deze 
taakvervulling allengs zodanig op de Nederlands-Indische regering zouden 
kunnen worden afgewenteld, dat er voor de opbouw van een nationale de
fensie financiële ruimte zou kunnen komen. Fiévez was dan ook wat 
verrast door de in Indië ontwikkelde plannen na de eerste politiële actie 
(20/21 juli- 4 augustus 1947), waardoor het demobilisatieplan werd ge
frustreerd en de inspanningen van Oorlog voorlopig op Indië gericht 
moesten blijven. Anders dan zijn collega van Marine legde Fiévez zich bij 
de geringere armslag voor het defensieapparaat en de voorlopige con
centratie op Indië neer in afwachting van betere tijden voor de vervulling 
van zijn wensen. Die zouden aanbreken, toen in maart 1948 Nederland koos 
voor het loslaten van de aloude zelfstandigheidspoliitiek en het aangaan 
van een bondgenootschap met enkele West-Europese landen. Aan de uit
bouw van het Nederlandse defensieapparaat in dat kader van het Verdrag 
van Brussel (maart 1948), nadat eerst de taken in Indië zouden zijn afge
stoten, heeft Fiévez geen leiding meer mogen geven. In het derde na
oorlogse kabinet keerde hij niet terug als minister van Oorlog, aangezien die 
post door de KVP was losgelaten ten faveure van de CHU-er Schokking. 
Fiévez nam - ook wegens zijn gezondheidstoestand - genoegen met het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer, dat hij tot zijn vroege en onverwachte 
overlijden in april 1949 bekleedde.

Enige moeite had Beel om een geschikte minister van Marine te vinden. 
Marine was met Oorlog gedurende de jaren 1929-1941 samengevoegd 
geweest tot het ministerie van Defensie. Bij de reconstructie van het eerste 
kabinet Gerbrandy in 1941 werd de samenvoeging ongedaan gemaakt. 
Sindsdien hadden respectievelijk Furstner en De Booy het ministerie van 
Marine in de kabinetten Gerbrandy en Schermerhorn-Drees beheerd. Het lag 
niet voor de hand aan de vooravond van de verscheping van Nederlandse 
strijdkrachten naar Indië en in een tij van wederopbouw van de vloot de 
zelfstandigheid van het departement van Marine op te heffen. Een aparte 
bewindsman voor marinezaken leek voorlopig noodzakelijk. Nadat hij 
door de Marineleiding op de hoogte was gesteld van het feit dat Beel een 
marine-officier zocht om als minister van Marine te kunnen dienen en hij 
zich, eerst schriftelijk, dan in persoon, aan Beel had voorgesteld en de
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premier zich in deze persoon had kunnen vinden onder adstructie van de 
enige voorwaarde die de beoogde kandidaat-minister had gesteld - opbouw 
van minimaal twee vlooteskaders (op de achtergronden van deze voor
waarde zal worden ingegaan in par. ELc en d) - , kon op 7 augustus 1946 de 
kapitein-luitenant ter zee der marine-reserve, J.J.A. Schagen van Leeuwen, 
als minister van Marine worden beëdigd. Ook in dit geval had de steun van 
Beel aan het program van een kandidaat-minister slechts beperkte betekenis, 
zoals zou blijken.

Schagen van Leeuwen, van protestantse huize (Nederlands-Hervormd), 
was op 28 augustus 1896 te Pretoria (Zuid-Afrika) geboren en werd in 1916 
adelborst bij de Koninklijke Marine. Van 1919-1923 en van 1926-1931 
verbleef hij in Nederlands-Indië. Tijdens zijn verblijf in de Oost was hij 
betrokken bij het neerslaan van communistische rellen in West-Java. Bij de 
marine was Schagen specialist geworden in anti-lucht-vuurleiding voor 
marineschepen, waarvoor hij systemen ontwierp. In de jaren '30 
ontstonden er problemen rond de Duitse zeggenschap in de Nederlandse fa
briek voor vuurleidingsapparatuur, NV Hazemeyer Signaal Apparaten in 
Hengelo. De marine verzocht Schagen om toe te treden tot de directie van 
dit bedrijf om de Nederlandse militaire belangen veilig te stellen en de 
bedrijfsresultaten zo mogelijk tegen ongewenste kennisname af te scher
men. Met zijn benoeming met ingang van 1 januari 1936 in Hengelo kwam 
er een voorlopig einde aan de succesvolle marinecarrière van Schagen van 
Leeuwen. Hij werd opgenomen in de marinereserve. Bij de Duitse inval in 
1940 keerde hij, nadat zijn voorbereidingen om de fabriek in Hengelo op te 
blazen waren mislukt, in actieve dienst terug. Vanwege zijn grote techni
sche kennis kreeg hij het bevel naar Engeland uit te wijken. In Londen werd 
hij geplaatst op het hoofdkwartier van de Nederlandse marine en werd 
belast met de zorg voor het marinematerieel van Nederland. Zijn kennis 
van vuurleidingsapparatuur stelde hij, daartoe uitgenodigd, ook ter be
schikking van de Britse marine. Na de bevrijding werd hij sous-chef ma
terieel van het departement van Marine. Omdat de Koninklijke Marine de 
bouw van enige grote oppervlakteschepen onder handen had en de aanschaf 
overwoog van een vliegdekschip in het kader van de opbouw van een 
slagvloot, werd bij de kabinetsformatie in 1946 vooral gezocht naar een 
minister van Marine, die dit departement bij deze materieelvoorziening 
kon leiden. Schagen van Leeuwen werd dan ook door hoge marinefunctio- 
narissen naar voren geschoven als de ideale kandidaat. Politiek was Schagen 
officieel partijloos. Volgens zijn eigen aanbeveling aan Beel van 24 juni 1946 
zag Schagen zich als volgeling en leerling van de sociale voorman en oud- 
minister A.S. Talma (1864-1916) en was hij lid van de NVB, doch vanwege 
zijn godsdienstige overtuiging geen lid van de PvdA geworden. Het kwam 
er eigenlijk op neer dat Schagen de vernieuwing van de politieke structuur 
van Nederland noodzakelijk vond - de eenheidsgedachte van de NVB 
achtte hij in dat opzicht juist -, maar dat hij programmatisch een conserva- 
tief-liberaal was, met somtijds bewondering voor de SGP en de rechter
vleugel van de KVP. Deze houding zou scherp naar voren komen in de dis
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cussies in de boezem van de regering na de eerste politiële actie en hem er 
toe brengen zijn ambt eind 1947 neer te leggen. Op 7 augustus 1946 werd 
Schagen ontheven van de werkelijke dienst, waarin hij na zijn aftreden als 
minister zou terugkeren.

In verband met de genoemde achtergronden van zijn benoeming heeft 
Schagen van Leeuwen zich vooral aan de taak gezet om de marine een vloot 
van hoge gevechtswaarde te bezorgen. Toen in de loop van 1947 bleek dat de 
minister van Financiën op de uitgaven voor de marine wenste te bezui
nigen en de taken in Indië zoals de inzet van vaartuigen ter controle van de 
zee en van de mariniers voor politiële taken te land vrijwel het gehele 
budget van Marine opslokten, heeft de minister van Marine getracht in In
dië een oplossing af te dwingen, waardoor het mogelijk zou worden de 
Indische taken voor de marine op termijn te beperken en aldus binnen het 
verlaagde budget meer armslag te krijgen voor de opbouw van een moderne 
slagvloot.

Hij trad derhalve niet zozeer in het krijt tegen Lieftinck en diens bezui
nigingsbeleid als wel tegen het kabinetsbeleid inzake de Indische kwestie die 
het onmogelijk maakte voor de marineschepen tijdig de kiel te kunnen 
leggen. Hierbij zij opgemerkt dat Schagen vanuit zijn vorming in Zuid- 
Afrika en Nederlands-Indië een politiek-conservatieve zienswijze op het 
dekolonisatieprobleem koesterde, die ook aansloot op zijn algemene po
litieke instelling. Van invloed op zijn politieke denken - dat bij hem, die 
zich als technisch specialist in zijn functie ontplooide, op de tweede plaats 
kwam - was vanzelfsprekend het algehele wantrouwen in de Indische po
litiek vanaf het Akkoord van Linggadjati bij de leger- en marine top, zoals 
dat openlijk aan de dag trad in het onderhoud dat generaal Kruis en ad
miraal Helfrich op hun verzoek met het Staatshoofd op 20 november 1946 
mochten hebben om hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in Indië tot 
uitdrukking te brengen. De minister van Marine had zich wel van het 
optreden van de vlootvoogd gedistantieerd, maar in zienswijze op het 
Indische vraagstuk verschilde de minister niet van de prestigieuze Bevel
hebber der Zeestrijdkrachten.

Vanuit deze hiervoor samengevatte overwegingen tegen de achtergrond 
van de politieke overtuiging van Schagen van Leeuwen is het te begrijpen 
dat, toen eenmaal kwam vast te staan dat de eerste politiële actie geen einde 
had gemaakt aan het gewapend verzet tegen het Nederlands gezag en dat 
derhalve de inzet van de Nederlandse krijgsmacht nog voor lange tijd 
gevorderd bleef, Schagen zich met een nota tot de ministerraad heeft gericht 
om te komen tot een duidelijker standpunt jegens de Republiek Indonesia 
en het buitenland. Deze nota werd echter in de kabinetszitting van 22 
september 1947 niet opportuun geacht en terzijde gelegd. De minister van 
Marine heeft de ontwikkelingen nog enige tijd aangezien. Tenslotte hakte 
hij de knoop door. Hij kwam tot de conclusie dat het beleid inzake Indië niet 
strookte met zijn visie, zodat hij het niet langer verantwoord achtte voor 
dat Indië-beleid de medeverantwoordelijkheid te dragen. Op 23 november
1947 vroeg Schagen het Staatshoofd om ontheffing uit zijn functie, welke
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hem op 24 november 1947 eervol werd verleend. In zijn afscheidsbrief voor 
de leden van het kabinet van 24 november 1947 heeft Schagen de militair- 
technische situatie van de strijdkrachten centraal gesteld. Er dreigde volgens 
hem door de noodzakelijke en ongelimiteerde zuiveringsacties in Indië - 
gevolg van het laten bestaan van niet door het Nederlands gezag gecontro
leerde gebieden - een snelle uitputting op materieel gebied, die door de 
onvriendelijke houding van vroegere bondgenoten, de uitputting van de 
deviezenvoorraad en de onmogelijkheid leningen voor militaire doel
einden te krijgen niet kon worden goedgemaakt. De strijdkrachten liepen 
bijgevolg het gevaar lam geslagen te worden, waaruit naar de mening van 
Schagen twee keuzes resulteerden: ontruiming van de door Nederland 
gecontroleerde gebieden of geheel Java en Sumatra bezetten. In het laatste 
geval meende Schagen dat de pacificatie van de ingenomen gebieden snel 
zou zijn afgerond en de Koninklijke Marine van een deel van de lasten in 
Indië zou kunnen worden bevrijd. Maakte men deze keuze niet dan dreigde 
volgens de minister van Marine aan de strijdkrachten onverantwoordelijke 
eisen te worden gesteld, waarbij ook de rechtmatige aflossing van de troepen
- zie par. III. d. in dit hoofdstuk - door het beleid in Indië in gevaar kwam. 
Schagen van Leeuwen achtte de genoemde keuzes en de aantasting van de 
aflossing van de troepen onaanvaardbaar en onverenigbaar met zijn 
ministeriële verantwoordelijkheid tegenover parlement en volk. Uit een 
daarop volgend vrij emotioneel betoog, waarin hij de taktiek van de 
Republiek Indonesia onder Soekarno als onderdeel zag van de tegen het 
Westen en op de overwinning van het nihilisme op de westerse cultuur 
gerichte wereldtaktiek van Stalin, bleek dat Schagen geen op verzoening 
met de Republiek door middel van onderhandelingen gestuurde politiek 
van Nederland kon onderschrijven. Hadden landen als de V.S. en Engeland 
nog enige tijd om door schade en schande de ware aard van de bedreiging 
van de wereld te onderkennen, Nederland had die tijd volgens hem niet 
meer en diende daarom met inzet van alles de culturele roeping in het 
Verre Oosten te volbrengen. Waren volk en vooral de intellectuelen in 
Nederland daartoe niet bereid, dan was een vrij en souverein volksbestaan 
niet meer mogelijk. Dan had men volgens Schagen gekozen voor "een 
tijdelijke schijnwelvaart en een laffe berusting van het ogenblik, die ook in 
1940 een wereld-calamiteit tengevolge had". Premier Beel heeft tegenover de 
Tweede Kamer, op 27 november 1947 verklaard dat Schagen zich bezwaard 
voelde "door de omstandigheid, dat niet bij voorbaat een limiet werd gesteld 
aan de tijd, gedurende welke Nederland, rekening houdend met de wensen 
van de Veiligheidsraad (die had ingegrepen in het conflict in Indië en 
overleg met de Republiek onder bemiddeling van een Commissie van 
Goede Diensten had afgedwongen), militair een afwachtende houding aan
neemt".1

Het tussentijds aftreden van de partijloze minister van Marine trok 
politiek weinig aandacht. Wél heeft de pers in berichtgeving en commentaar 
van dit aftreden melding gemaakt. Centraal in deze berichtgeving stond het 
optreden van Tilanus (CHU) in de Tweede Kamer, die op 27 november 1947
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enige vragen over dit aftreden van Schagen van Leeuwen aan de minister
president heeft gesteld, zoals nog in dit hoofdstuk (II.c) aan de orde zal 
komen. Naar een nieuwe minister van Marine is kennelijk niet meer 
gezocht De minister van Oorlog, Fiévez, die het departement van Marine 
ook al in de periode 3 juli 1946-7 augustus 1946, vanaf het begin van kabinet- 
Beel tot het aantreden van Schagen van Leeuwen, ad interim had beheerd, 
trad voor de rest van de periode van het kabinet-Beel op als minister van 
Marine ad interim. Gezien de aanwezige en toekomstige gezamenlijke as
pecten in de taakomschrijving van Oorlog en Marine - namelijk Indië ge
volgd door het nationale defensieconcept in V.N.- of geallieerd kader - was 
het plaatsen van beide ministeries onder één politiek verantwoordelijke 
minister ook vrij logisch, al werd vanuit de rechterzijde van de oppositie 
nog wel geroepen om een aparte minister van Marine.2 De traditie van het 
zelfstandige ministerie van Marine, waarop vanuit de oppositie werd ge
hamerd, was taai. Deze traditie stond immers ook voor een bepaalde visie 
op Nederland als wereldmacht, die verantwoordelijkheid had voor gebie
den overzee. De afbrokkeling van dit imperium en de nieuwe geïntegreerde 
defensieopzet zorgden er voor dat de traditie geleidelijk het veld kon rui
men. Schagen van Leeuwen was de laatste afzonderlijke minister van 
Marine in Nederland. De volgende ministers van Oorlog in de kabinetten 
Drees en Beel-II waren tevens minister van Marine, zoals Schokking (1948- 
1950), s’Jacob (1950-1951) en Staf (1951-1959), die werden bijgestaan door de 
nieuwe figuur van staatssecretaris voor Marine (sedert 1 mei 1949). Pas bij 
KB van 19 mei 1959 werden de departementen van Oorlog en Marine 
samengevoegd tot het departement van Defensie. Schagen van Leeuwen 
keerde niet meer terug in de politiek. Na met ingang van 1 maart 1948 
eervol uit de zeedienst te zijn ontslagen, zette hij zijn loopbaan voort in de 
directie van de Hazemeyer Signaal Apparatenfabriek.

b. Leger en vloot: opbouzv, organisatie en inzet
Deze twee ministers moesten leiding geven aan departementen, waarvan 

de uitgaven ten opzichte van vóór 1940 sterk waren gestegen en - blijkens de 
begrotingen van Oorlog en Marine voor 1947 - op een zeer hoog peil zouden 
blijven. Dat leek moeilijk te rijmen met het uitgangspunt van de Proeve 
van een regeringsprogram van Beel, waarin was vastgelegd dat "binnen het 
raam van het financieel mogelijke" een "effectieve zee-, lucht- en land
macht" zou worden opgebouwd, "welke bescherming van de nationale en 
van de internationale rechtsorde ten doel heeft" en "efficiënt en financieel 
verantwoord" zou worden beheerd. Deze formule die aan de wensen van de 
KVP naar een krijgsmacht "die in alle gebiedsdelen kan optreden" en van de 
PvdA naar "bescherming van de nationale veiligheid" grenzen had gesteld 
keerde niet terug in de paragraaf van de Troonrede van 23 juli 1946, waarin 
sprake was van wederopbouw van de krijgsmacht als bijdrage tot de vesti
ging van een sterke internationale rechtsorde. Pas bij de opstelling van de 
begrotingen van Oorlog en Marine voor 1948 heeft deze richtlijn uit het re
geringsprogram enig effect gesorteerd: het financieel mogelijke werd door
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Lieftinck zodanig vertaald, dat op de begrotingen van Oorlog en Marine 
flink moest worden gesnoeid. Fiévez kon zich bij deze bezuiniging op zijn 
budget nog wel neerleggen, omdat de materieelvoorziening van het leger 
toentertijd nog veel minder tijd dan bij de marine vergde en veel gemak
kelijker was aan te passen aan de mogelijkheden en behoeften op een be
paald moment. Alleen voor de luchtmacht lag dat anders, maar daar gaf de 
deviezenvoorraad gezien het ontbreken van een eigen Nederlandse in
dustrie voor oorlogsvliegtuigen (straaljagers) ook naar Fiévez' opvatting 
terecht de doorslag. Zoals al opgemerkt achtte Schagen van Leeuwen voort
zetting van zijn ambtsuitoefening slechts zinvol, wanneer de lasten voor de 
marine in Indië in aanzienlijke mate konden worden ingekrompen en er 
middelen vrij kwamen om met de Nederlandse werven de bouwplannen 
voor de marine te verwezenlijken. De minister van Marine heeft met zijn 
argumentatie voor zijn aftreden in zoverre gelijk gekregen, dat al spoedig 
nadien is gebleken dat een hernieuwd akkoord met de Republiek na de 
eerste politiële actie niet noodzakelijkerwijze tot een vermindering van 
taken voor de Nederlandse krijgsmacht in de Oost zou leiden. Bij Nota's 
van Wijziging werden begin 1948 de verlagingen op de begrotingen van 
Oorlog en Marine voor 1948 met het oog op het handhaven van de sterkte 
van de Nederlandse strijdkrachten in Indië op het niveau van 1947 ten dele 
ongedaan gemaakt. De werkelijke kosten voor de uitvoering van de taak 
van de krijgsmacht in Indië zouden echter pas veel later worden gepresen
teerd, zodat zelfs de bijgestelde begrotingen van Oorlog en Marine voor 1948 
een veel te optimistisch beeld van de Indische lasten aan de Kamers hebben 
gegeven. Alleen zo konden de militaire operaties in Indië worden verkocht. 
Zowel voor Oorlog als voor Marine betekenden deze Indische lasten dat 
voorlopig van een behoorlijke opbouw van de krijgsmacht in Europa geen 
sprake kon zijn.

Het opmerkelijke uitgavenpatroon van Oorlog en Marine, dat op de 
begrotingen voor 1947 en voor 1948 ondanks de bezuinigingen een zwaar 
stempel drukte - pas jaren later zou blijken dat dit stempel nog zwaarder had 
gedrukt -, heeft niet geleid tot felle kritiek in het parlement, hoewel het in 
meerderheid van minister van Financiën Lieftinck een strakke hand bij het 
verminderen van de rijksuitgaven vorderde. Fiévez en Schagen van 
Leeuwen hebben het dan ook gemakkelijk gehad. De minister van Marine is 
niet afgetreden vanwege een conflict met de Kamers. Het parlement heeft 
nu eenmaal niet veel kunnen en willen uitrichten bij de behandeling van 
de begrotingen van Oorlog en Marine. Als er in één sector van het openbaar 
bestuur sprake was van een politiek van "fait accompli", was het wel bij de 
instandhouding van het militaire apparaat.

De uitgaven van de beide ministeries werden immers hoofdzakelijk 
bepaald door de militaire inspanningen ten behoeve van het herstel van het 
Nederlandse gezag in Indië. De beslissingen om tot inzet van eenheden van 
het Nederlandse leger, de legerluchtmacht en de marine met eenheden van 
het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) in Indië over te gaan, 
oorspronkelijk in de strijd tegen Japan, vervolgens, na de onverwacht snelle
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capitulatie van Japan, ter aflossing van de Britse troepen, ter bevrijding van 
de geïnterneerden, ter bescherming van de minderheden, ter bestrijding van 
de in het machtsvacuum van de Britse periode gegroeide eenheden van de 
uitgeroepen Republiek Indonesia en het her en der ontstane bendewezen tot 
handhaving van de ( Nederlandse) orde en rust, was al genomen voordat 
het kabinet-Beel optrad. De prioriteiten lagen vast. De taken van de Neder
landse strijdkrachten in Europa (in Nederland zelf; eventueel voor de be
zetting van een deel van Duitsland of elders) kwamen vanaf het begin op de 
tweede plaats. De opbouw van deze strijdkrachten (oorspronkelijk voor 
leger en mariniers aangeduid als gezagsbataljons) onder en onmiddellijk na 
de oorlog geschiedde aanvankelijk hoofdzakelijk op basis van oorlogsvrij
willigers (OVW-ers), ca 28.000 in getal, en in zeer geringe mate op basis van 
dienstplichtigen buiten het Nederlands grondgebied, waarbij de land- en 
luchtmachteenheden naar Brits model in Engeland en Gemenebestlanden 
als Australië werden opgeleid en de mariniers in de V.S.. Door de ontwik
kelingen in Zuid-Oost-Azië na de Japanse capitulatie moesten de Neder
landse plannen met betrekking tot het herstel van gezag en orde in Indië 
spoedig worden bijgesteld. Doordat Nederlands-Indië was toegevallen aan 
het Brits militair commando in het betrokken gebied en de Britten een 
snelle overname van het gebied door onder Nederlands bevel staande 
strijdkrachten hadden tegengehouden en zichzelf slechts hadden beperkt tot 
het bezetten van enkele sleutelposities, moest de Nederlandse militaire top 
rekening gaan houden met veel grotere, op basis van achtergelaten Japans 
materiaal, tot ontwikkeling gekomen gewapende tegenstand bij het herstel 
van (Nederlandse) orde en gezag. Wilde het Nederlandse gezag zich over de 
gehele Indische archipel effectief kunnen doen gevoelen dan was het 
noodzakelijk veel meer troepen met een andere bevelvoering en materiële 
indeling (divisieverband) dan voorzien bij de gezagsbataljons naar Indië te 
zenden, waarvoor de beslissingen in november 1945 zijn genomen. Deze 
divisies zouden hoofdzakelijk uit dienstplichtigen worden samengesteld. 
Conform het KB van 4 september 1944 (E.45) konden deze Nederlandse 
dienstplichtigen in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de Grondwet 
ook buiten Europa worden ingezet (zie ook par. III.c in dit hoofdstuk, 
alsmede hfdst. XIII. b in dit boek).

Doordat de kazernes in Nederland niet onmiddellijk voor het opleiden 
van dienstplichtigen beschikbaar waren - een aantal was bijvoorbeeld in 
gebruik voor de opsluiting van politieke delinquenten -, kon pas in april
1946 met het opleiden van dienstplichtigen voor een eerste divisie van de 
Expeditionaire Macht worden begonnen. Hoewel uit de bataljons van de 
OVW-ers, landmacht, mariniers en het KNIL in Indië twee divisies waren 
geformeerd, werd aan Nederlandse kant de term "le divisie" gereserveerd 
voor de divisie, die in het najaar van 1946 als eerste onderdeel van deze 
Expeditionaire Macht en in hoofdzaak bestaande uit dienstplichtigen en 
reservisten, naar Indië werd uitgezonden. Deze divisie was opgesierd met de 
titel "7-december-divisie", vanwege de taakstelling, daarbij herinnerend aan 
de redevoering van Koningin Wilhelmina van 7 december 1942 over de
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nieuwe staatkundige struktuur van het Koninkrijk in de toekomst. De 
divisie zou voor deze struktuur, samen met de andere eenheden (OVW- 
ers), KNIL en de overige nog uit te zenden strijdkrachten, de nodige voor
waarden moeten scheppen. Op de zogeheten le  divisie volgde nog de 
uitzending van 12 bewakingsbataljons (licht getrainde en bewapende troe
pen die, bij keuring voor zwaar veldwerk ongeschikt bevonden, de aanwe
zige troepen voor acties moesten vrijmaken door hen van de bewaking van 
garnizoenen en dergelijke te ontlasten), en van ondersteuningseenheden 
(de zogenaamde Calmeyer-eenheden, die met pantserwagens, artillerie, 
pioniers-, vervoers-, verbindings- en geneeskundig materieel en personeel 
de OVW- en KNIL-troepen op werkelijk divisieniveau moesten tillen) in 
begin 1947, de 2e of lichte (gelet op de bewapening en het optreden van de 
tegenstander zonder artillerie uitgeruste) divisie (maart-juni 1947), de 3e 
(neerkomend op bataljons infanterie zonder divisieuitrusting) divisie (no
vember 1947 - februari 1948) en als logische voortzetting van de trend drie 
infanteriebrigades (juli 1948 - juli 1949). Zoals in het voorgaande hoofdstuk 
is vermeld is er van afgezien om aan de bezetting van Duitsland deel te 
nemen en heeft de formatie van gezagsbataljons voor het handhaven van 
de orde in Nederland zelf in de periode-Beel geen hoge vlucht kunnen ne
men (zie in dit hoofdstuk, par.II.a). In wezen was de gehele inspanning van 
het leger, de legerluchtmacht en een groot deel van de marine (speciaal de 
mariniers) bijgevolg gericht op Indië, waarvoor het beleid - personeel en 
materieel - vóór de periode-Beel, zonder begrotingen, was bepaald.3

Toen het parlement in het najaar van 1946 zich voor het eerst na de 
oorlog boog over de begrotingscijfers van deze twee "spending departments" 
was de opbouw van de Expeditionaire Macht in gang gezet, had de marine 
inmiddels een redelijke controle (tegen smokkelhandel en infiltraties) over 
de Indische wateren verworven en waren mariniersbrigades ingezet. Het 
beleid van Oorlog en Marine lag daarmee voorlopig vast en - zoals politiek 
Den Haag bij de demobilisatiekwestie in het najaar van 1946 zou bemerken 
(par. III.d) - vrijwel buiten de directe controle van de Nederlandse regering 
en de Staten-Generaal. Volgens de geldende staatsregeling van Indonesië 
vielen de strijdkrachten - dus ook de Nederlanders in Indië - onder direct 
gezag van de landvoogd in Indië. De Nederlandse regering kon in het 
uiterste geval aanwijzingen geven aan de landvoogd; de Staten-Generaal 
bleef in dit stelsel weinig anders over dan de controle op de controle van de 
regering op hetgeen in Indië werd beslist. Lieftinck had dan ook niet voor 
niets eind oktober 1946 aangedrongen op een nieuwe regeling op dat punt, 
waardoor Den Haag een meer directe greep hield op de inzet van de 
Nederlandse troepen in Indië en daarmee op de uitgaven die direct (uit
rusting, verscheping) of indirect (voorschotten aan de Nederlands-Indische 
regering om het onderhoud van de troepen in Indië te betalen, zie hoofd
stuk IV, par. V. 4. a - c) voor rekening van Nederland kwamen. Het regel
matig contact tussen de hoogste civiele en militaire top in Indië met de re
gering in Den Haag heeft dit manco slechts ten dele kunnen opheffen. Het 
parlement werd weinig wijzer over de achtergronden van de militaire
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uitgaven ten behoeve van Indië. Enkele parlementariërs, zoals de fractie
voorzitters Romme (KVP) en Schouten (ARP), hebben de kans aangegrepen 
om ter plekke in Indië in 1947 óók inzicht te krijgen in de militair-politiële 
kant van de Indische medaille. Omdat met uitzondering van de CPN alle 
partijen in Nederland de inzet van de Nederlandse strijdkrachten in Indië 
billijkten, moest men verder in de Kamers de ministers van Oorlog en 
Marine wel volgen in hun voorstellen voor de uitgaven ten behoeve van 
de inzet van de Nederlandse krijgsmacht in Indië. Wél hebben enkele 
Kamerleden hun teleurstelling uitgesproken over het uitblijven van toe
komstplannen voor leger en vloot, waardoor het parlement enig zicht kon 
worden gegeven op de uitgaven op langere termijn van deze twee kostbare 
sectoren van overheidszorg (met name investeringsplannen voor de vloot 
en de lasten voor de dienstplichtigen bij de strijdkrachten), aldus niet alleen 
Stokvis (CPN) in de Tweede Kamer op 10 oktober 1946 (behandeling wets
ontwerp Dienstplichtvoorzieningen), maar ook Vorrink (PvdA) in dezelfde 
Kamer op 10 februari 1948 (begroting Marine voor 1948). De regering was 
echter niet in staat, zelfs niet na de toetreding van Nederland tot de Wes
terse Unie bij het Verdrag van Brussel, een plan op langere termijn voor de 
Nederlandse krijgsmacht en dus ook voor de uitgaven van Oorlog en 
Marine te leveren: Indië stelde alles voorlopig in de schaduw. Hoe lang de 
taak in Indië zou duren was nog onbekend.

Het gevolg van de koppeling van de uitgaven voor Oorlog en Marine aan 
het beleid in de Indische kwestie was dat in het kabinet en in de Kamers in 
de periode 1946-1948 praktisch op het terrein van beide departementen 
slechts gesproken kon worden over de duur van de inzet van de Neder
landse strijdkrachten in Indië en slechts in vage termen over de taken voor 
leger en marine, die buiten de verplichtingen in Indië vielen. In de sub
paragrafen in dit hoofdstuk over de taakomschrijving voor leger, leger
luchtmacht en vloot en de lasten van Oorlog en Marine voor de begroting 
zal dan ook blijken dat allerlei plannen van de krijgsmacht om naast de 
Indiëtaak over te gaan tot de opbouw van een defensieapparaat ten behoeve 
van Nederland zelf op verzet van het kabinet zijn gestuit. Alleen na de 
beëindiging van de eerste politiële actie en het begin van het overleg met de 
Republiek is in kabinet en Kamers vrij algemeen op bezuinigingen bij 
Oorlog en Marine, dus op de Indische taken, aangedrongen. Aangezien het 
herstel van orde en rust in Indië voorlopig de voornaamste taak voor de 
krijgsmacht was, gingen de Kamers in meerderheid er mee akkoord dat de 
aanvankelijk aangekondigde bezuinigingen begin 1948 ten dele moesten 
worden teruggenomen: men week voor het argument dat de inzet van de 
volledige Expeditionaire Macht voor de door Nederland gewenste staat
kundige structuur in en met Indië langer gewenst was. Zolang de krijgs
macht in Indië de voorwaarden tot reconstructie van de rechtsorde binnen 
en met de Overzeese Gebieden had te scheppen, ook n l de overeenkomsten 
met de Republiek Indonesia op de "Renville” in januari 1948, stuitte dit deel 
van het regeringsbeleid niet op parlementaire tegenkanting van betekenis. 
Regering en de meerderheid in het parlement hadden zich immers vastge-
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legd op een bepaalde koers inzake die reconstructie van het gehele rijk, 
zodat de militaire afspiegeling daarvan moest worden geaccepteerd. In het 
parlement is wel beseft dat de toetreding van Nederland bij het Verdrag van 
Brussel tot een Westerse Unie (maart 1948), waarvan de militaire paragraaf 
niet de onbelangrijkste was, betekende dat na de taak in Indië er nieuw 
emplooi voor de Nederlandse strijdkrachten wachtte met alle gevolgen 
vandien voor de begrotingen van Oorlog en Marine op langere termijn. Die 
nieuwe taak was echter nog zo vaag, dat regering en Kamers zich met de 
consequenties daarvan niet hebben bezig gehouden in de periode-Beel en de 
aandacht gefixeerd bleef op Indië. Voor een keuze - Indië of Europa - stond 
men niet.

De bezuinigingen, waarop binnen het kabinet en het parlement inzake 
Oorlog en Marine op zeker moment is aangedrongen, kwamen bepaald niet 
voort uit een gebrek aan waardering voor de krijgsmacht. Oorlog en Marine 
hadden het tij mee. Niet alleen voor de taak in Indië kreeg de Nederlandse 
krijgsmacht ruim baan van een parlementaire meerderheid, maar ook voor 
andere taken (V.N., Europa) was veel begrip. Het verzet dat in het parlement 
tegen het beleid van Oorlog en Marine in de betrokken jaren wel is verno
men, gold niet de krijgsmacht als zodanig, maar de taakstelling. De CPN 
wees bijvoorbeeld de inzet in Indië af; de ARP zag weinig heil in een 
internationale oriëntatie (V.N.), die de verzorging van de nationale belan
gen (in Indië) kon schaden. Overigens was het door de geringe financiële 
armslag van het Rijk onmogelijk naast de taakstelling voor de strijdkrach
ten in Indië te werken aan de opbouw van een militaire bijdrage voor een 
geallieerde strijdmacht in V.N.- of Europees kader, waardoor de discussie 
daarover een academisch karakter had. Hoewel in het parlement wel plei
dooien zijn gehouden ten gunste van een lager budget voor Oorlog en Ma
rine door al te hoge ambities (straaljagers, vloten) te beperken, zijn strikt 
pacifistische geluiden uitgebleven. De tijd van het gebroken geweertje was 
definitief voorbij. De ervaringen uit de oorlogstijd hadden het belang van de 
krijgsmacht in geallieerd verband onderstreept. Het lag niet voor de hand 
om na de met de wapens afgedwongen bevrijding van het land aansluiting 
te zoeken bij de neutrale en weinig militaristische traditie van het voor
oorlogse Nederland, tenzij aantoonbaar de wereldvrede zonder wapens op 
lange termijn kon worden gewaarborgd. Die illusie over een blijvende 
ongestoorde wereldvrede had vrijwel niemand. De noodzaak van een goede 
krijgsmacht werd door bijna iedereen onderstreept; over de taakstelling kon 
men twisten. De inspanningen van de Koninklijke Marine, van de Neder
landse vliegers - bij de Royal Air Force en in de Oost - en van de troepen in 
geallieerd verband zoals de Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses 
Irene en de Nederlandse commando-eenheid hadden bovendien het presti
ge van de krijgsmacht, blijkens ook de talloze verwijzingen daarnaar tijdens 
de parlementaire debatten over de Oorlog- en Marinebegrotingen, enorm 
verhoogd. Vanuit de oorlogservaringen kon zowel politiek als technisch 
worden gewerkt aan de opbouw van een nieuwe Nederlandse krijgsmacht.4
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Bij de personele opbouw van de Nederlandse strijdkrachten heeft het 
aanvankelijk niet ontbroken aan vrijwilligers, noch heeft het oproepen van 
dienstplichtigen en reservisten tot aanmerkelijk verzet onder de bevolking 
aanleiding gegeven. Dit was daarom zo verwonderlijk, aangezien de dienst
plicht - toch al niet populair in Nederland - door de oorlogstijd geruime tijd 
niet was toegepast (daarvoor in de plaats was de bevolking door de bezetter 
met de Arbeitseinsatz getergd). Wel was er een zeker onbehagen over de be
stemming en taakstelling van de uit te zenden strijdkrachten - een uit
zending die een veel langere dienstplicht inhield dan vóór de oorlog was 
toegepast -, dat niet beperkt was tot de CPN-gezinde milieus. De daadwer
kelijke inscheping van militairen van de le  divisie met bestemming Ne- 
derlands-Indië in september 1946 is aanleiding geweest tot rellen van be
perkte omvang in Amsterdam en tot onderduik van een flink aantal 
dienstplichtigen. Bij de verdere verschepingen van delen van deze divisie 
en volgende strijdkrachtonderdelen zijn evenwel geen problemen van grote 
omvang ondervonden. Naast persoonlijke afkeer om huis en haard te ver
laten, speelden politieke overwegingen bij deze onderduik van dienstplich
tigen een zekere rol. Het genoemde onbehagen kwam ook tot uiting in het 
sterk gestegen aantal dienstweigeraars. Aangezien het inzetten van Neder
landse dienstplichtigen overzee een geheel nieuw maatschappelijk ver
schijnsel was - op de vroeger vrijwillig dienende "koloniale” soldaten werd 
enigszins neergekeken - en de strijdkrachten in Nederland niet konden 
bogen op een traditionele populariteit, moet het eerder verbazingwekkend 
worden genoemd dat het verzet tegen de uitzending naar Nederlands-Indië 
tot de hiervoor genoemde verschijnselen beperkt is gebleven. Men krijgt de 
indruk dat het aantal vrijwilligers en de meegaande tot positieve houding 
van de meerderheid van de dienstplichtigen tegenover de krijgsmacht en de 
taakstelling daarvan na de oorlog, mede een gevolg kan zijn geweest van de 
beklemming van vijf jaar bezettingstijd en onmacht, die het nationaal 
bewustzijn én de zin voor avontuur kunnen hebben versterkt. Heeft men 
wellicht zich onbewust willen spiegelen aan het optreden van de ontzag 
inboezemende geallieerde bevrijders? Was voor een beperkt deel van de uit 
te zenden militairen de inzet in Indië derhalve reden om zich aan insche
ping te onttrekken of de transportwagons naar de zeehavens te beschilderen 
met oorlogszuchtige leuzen als "Wij gaan Soekarno halen", een overwe
gende meerderheid heeft zich in ieder geval bij de oproepen en insche
pingen, die gepaard gingen met de nodige in de maatschappij van die dagen 
nog zeer effectieve intimidatie, neergelegd, waarschijnlijk ook in de ver
wachting niet in een echte oorlog te worden betrokken en slechts werkelijke 
politiële taken te moeten vervullen. Daar zag het aanvankelijk ook naar uit 
en dit moet tot de rustiger taferelen bij de inschepingen na september- 
oktober 1946 hebben geleid. Bij de besprekingen van de begrotingen van 
Oorlog en Marine of de gebeurtenissen in Indië in het parlement was de 
politieke keerzijde hiervan te bespeuren: een minderheid was tegen militair 
geweld en de inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië gekant 
(CPN), een aantal politieke groeperingen was juist voor het onvoorwaar-
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delijk herstel van het Nederlands gezag ter inleiding van nieuwe verhou
dingen met militaire middelen (ARP, CHU, PvdV/VVD), PvdA en KVP 
meenden dat de strijdkrachten voorwaarden moesten scheppen om in alle 
rust, zonder concessies te hoeven doen onder druk van wapengeweld of 
terreur, de nieuw staatkundige structuur voor het Koninkrijk op te trekken.

Was er derhalve aan personeel dank zij de inzet van vrijwilligers en 
dienstplichtigen geen gebrek, op materieel gebied waren de problemen voor 
leger en vloot groot. De "mutual-aid"-overeenkomst van 1 juni 1944, waar
door de Nederlandse regering van Engeland voorraden en materieel om 
niet kreeg tot 6 maanden na staking van de vijandelijkheden in Europa en 
Azië, was vervallen. Grenzen aan de opbouw van de krijgsmacht werden 
daarom gesteld door de enorme financiële moeilijkheden, waarin Neder
land kort na de oorlog verkeerde. Het oorlogsmaterieel voor de Expeditio
naire Macht, dat veelal uit de dump van Amerikanen en Engelsen af
komstig was, moest namelijk tegen harde valuta (op basis van leningen) 
worden aangekocht. Die valuta waren schaars, zodat de regering onder 
sterke druk van Lieftinck besloten heeft aan de inzet in Indië prioriteit te 
geven én limieten te stellen en de opbouw van een krijgsmacht voor 
Nederland zelf voorlopig buiten beschouwing te laten. De omgang met het 
moderne materieel moest overigens geleerd worden en kostte aanvankelijk 
in de training zoveel slachtoffers in verhouding tot de ervaringen uit de tijd 
van vóór 1940, dat daarover door de communisten een interpellatie is 
gehouden. Indië is in dit opzicht voor kader en dienstplichtigen een leer
school geweest om met dit materieel om te kunnen gaan. Deze ervaring 
kwam van pas bij de later gestarte opbouw van een krijgsmacht voor de 
taken in Europa.

De eerste politiële actie van 1947 in Indië was ook de eerste grote militaire 
operatie met modern materieel (vliegtuigen, tanks, landingsvaartuigen) die 
de Nederlandse strijdkrachten sedert de meidagen van 1940 hebben onder
nomen, in militair opzicht slechts overtroffen door de tweede politiële actie 
(eind december 1948) vanwege de inzet van luchtlandingstroepen. Onge
twijfeld is deze eerste politiële actie een succes geworden door het ontbreken 
van een adequaat uitgeruste tegenstander. Aan de andere kant moet het een 
prestatie worden genoemd dat nog geen twee jaar na de oorlog een derge
lijke krijgsmacht van 130.000 man in de tropen met voor de Nederlandse 
krijgsgeschiedenis geheel nieuwe materieelvoorzieningen en methoden in 
beweging kon worden gezet en kon worden gehouden. Hierin schuilt mo
gelijk ook een van de redenen, waarom vanuit de Kamers zo weinig we
zenlijke kritiek op het beleid van Oorlog en Marine is geleverd. Het prestige 
van de krijgsmachtonderdelen uit de oorlogsjaren werd aangevuld met het 
prestige van de militair succesvolle operaties in Indië. Dat succes in Indië 
had evenwel ook politieke consequenties. Het had er alle schijn van dat er 
een militair alternatief bestond in Indië bij onvoldoende politieke overeen
stemming tussen het Nederlands gezag en de Republikeinen. Vandaar dat 
de minister van Oorlog en Marine a.i. eigenlijk, zonder veel verzet van de 
kant van de Kamers, zijn begrotingen voor 1948 kon bijstellen onder de
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verwijzing naar de mogelijk geringere resultaten van het politieke overleg 
of de beloften voor de demobilisatie van de troepen in Indië kon intrekken. 
Het militaire alternatief was toen een eigen leven gaan leiden en zou eind
1948 tot de tweede politiële actie voeren.

Het gevolg van dit gestegen prestige van leger en vloot is ook geweest dat 
de krijgsmacht in Nederland, anders dan voor de oorlog, kon worden be
schouwd als middel om in het internationale verkeer de status van mid
delgrote mogendheid te kunnen handhaven. Met name de opbouw van een 
vloot met zelfstandig operationele eenheden kreeg hierdoor, na de uitscha
keling van de maritieme bedreiging van de Nederlandse belangen (Japan), 
een nieuwe ratio. Politiek-militair hoopte Nederland aldus een woordje 
mee te mogen spreken, beter dan het in de Tweede Wereldoorlog in ge
allieerd verband was gelukt. Het officiële kader daarvoor was eerst het on
dersteunen in geallieerd verband van de "one-world"-gedachte van de V.N.; 
daarna vanaf 1948, meer concreet, stond de Europese en Atlantische samen
werking centraal, waarbij de krijgsmacht werd geacht bij te dragen tot het 
voorkomen van agressie. In beide kaders werd getracht de internationale 
rechtsorde anders dan in de jaren '30 door permanente geallieerde samen
werking en een op de veronderstelde bedreiging van die rechtsorde toege
sneden behoorlijke militaire bijdrage van de deelnemende landen te 
garanderen. Een herhaling van de onmacht van de democratieën tegenover 
de dreigende gevaren in de jaren '30 moest worden voorkomen. Men wilde 
waakzaam zijn én paraat tegenover mogelijke agressors. Het is evenwel de 
vraag of zonder de noodzaak om in Indië op te treden het in armoede 
gedompelde Nederland zo snel tot de opstelling van een eigen krijgsmacht 
voor de hierboven genoemde doelstellingen zou hebben besloten. Na de 
militaire operaties in Indië echter was het veel moeilijker geworden op mi
litair terrein stappen terug te doen, toen de nieuwe internationale verhou
dingen nieuwe taakstellingen voor de krijgsmacht mogelijk maakten. De 
Koude Oorlog sloot vrijwel naadloos aan op de concrete taken in Indië en de 
tegelijkertijd beleden militaire steun aan de V.N.-gedachte. Opmerkelijk is 
in ieder geval dat - hoewel het tijdvak-Beel op militair gebied beheerst werd 
door het Indische vraagstuk - met de nieuwe taak voor de krijgsmacht in 
Europa rekening werd gehouden in het ontwerp van een nieuwe Dienst
plichtwet. Dit wetsontwerp kwam in het parlement in behandeling voordat 
er nog officieel sprake was van een standpunt van de Nederlandse regering 
in het groeiende Oost-West-conflict.

Een Westerse Unie (Verdrag van Brussel, 1948), waaraan ook Nederland 
deelnam, tegenover dreigende gevaren moest nog geboren worden, toen al 
de mogelijkheid werd geschapen een permanente grote krijgsmacht in Ne
derland zelf op te stellen. Enerzijds weerspiegelden zich hierin de ervaring 
uit de meidagen van 1940 en de snelle militair-technische ontwikkelingen 
uit de Tweede Wereldoorlog, die vroegen om een onmiddellijke inzetbaar
heid en zo recent mogelijk getrainde jonge mannen. Een reservistenleger als 
voor de oorlog bestond, was ook uit maatschappelijk-economisch oogpunt 
minder gewenst. Anderzijds bleek uit dit wetsontwerp dat de politieke en
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militaire top van Oorlog en Marine eerder dan Buitenlandse Zaken oog 
hadden voor de omslag in de internationale verhoudingen. Zeker door de 
gebeurtenissen voor de oorlog waren de militaire autoriteiten over de 
kansen op permanente vrede sceptischer dan de beleidsmakers bij Buiten
landse Zaken, die er nu eenmaal belang bij hadden het "one-world"-concept 
zo lang mogelijk te verdedigen. In ieder geval was aan het einde van de 
periode-Beel met de nieuwe taakstelling voor de krijgsmacht in het kader 
van de Westerse Unie en de daarvoor vereiste juridische onderbouw in de 
nieuwe Dienstplichtwet voor de continuïteit van deze krijgsmacht in een 
behoorlijke omvang ook na de taakvervulling in Indië de basis gelegd. De 
vraag was nog wel of de regering en een meerderheid in het parlement de 
gelden voor de nieuwe krijgsmacht taken in Europees verband zouden 
willen voteren, nadat men eindelijk van de zware Indische lasten was 
bevrijd. In de periode-Beel heeft men deze vraag niet behoeven te beant
woorden; concrete eisen voor de nationale krijgsmacht in het kader van het 
Verdrag van Brussel lagen nog niet op tafel. Het parlement heeft zich slechts 
voor langere tijd gebonden aan de uitgaven voor de uitrusting van één 
smaldeel voor de marine.

Dat een grote krijgsmacht, in welk kader dan ook, problemen opriep bij de 
kostenbeheersing en derhalve ook bij de parlementaire controle erop, heeft 
het parlement in de periode-Beel goed onderkend. Juist Fiévez kreeg als 
minister van Oorlog, die veel hogere uitgaven met minder gloedvolle 
argumenten dan zijn collega van Marine had te verantwoorden, de nodige 
vragen uit het parlement te beantwoorden over de wijze waarop de minister 
dacht greep te houden op zijn departement. De voorganger van Fiévez, J. 
Meynen, en Fiévez zelf hebben met het oog op de noodzaak de enorm 
gezwollen uitgavenstroom bij Oorlog te kunnen overzien, gewerkt aan een 
organisatiemodel, waarbij de minister en de secretaris-generaal rechtstreeks 
met de voornaamste sectoren van de legerorganisatie, namelijk operaties, 
materieel en personeel, te maken hadden. Het gekozen organisatiemodel, 
dat in de vergadering van de Legerraad van 5 oktober 1946 door Fiévez 
ondanks het verzet van de in zijn almachtige positie aangetaste chef van de 
Generale Staf was doorgedrukt en met ingang van 1 januari 1947 voor 
Oorlog functioneerde, was een copie van de Britse legerorganisatie. De 
Combined Chiefs of Staff hadden in 1944 namelijk de Nederlandse regering 
de oriëntatie van de legerleiding op Engeland aanbevolen. Aangezien de 
marine al nauw met die van Engeland samenwerkte en in organisatie 
daarop was georiënteerd, lag het voor de hand dat ook voor het leger (en de 
nog niet zelfstandige luchtmacht) naar Engeland werd gekeken.

In deze nieuwe organisatie voor Oorlog werden voortaan - tot 1 mei 1949
- vier sectoren onderscheiden, onder de politiek verantwoordelijke en met 
het legerbestuur belaste minister van Oorlog, die bijgestaan door een 
militair kabinet en de nog te noemen Legerraad coördinerend en contro
lerend diende op te treden. Daar was allereerst en als vanouds de Generale 
Staf, waaronder ressorteerden de bureaus operaties, organisatie en mobi
lisatie, inlichtingen, bewapening en uitrusting, opleidingen, militair-juri-
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dische dienst en krijgsgeschiedenis, alsook de directoraten voor de ver
schillende wapens en diensten (infanterie, artillerie, cavalerie, pioniers en 
verbindingen). Daarnaast waren er twee grote diensten opgezet, die vroeger 
onder de Chef Generale Staf (CGS) vielen. Namelijk de dienst van de 
kwartiermeester-generaal (KMG) voor de zorg voor het materieel en de 
dienst van de adjudant-generaal (AG) voor de militaire personeelsvoor
ziening. De legerleiding berustte in beginsel bij het driemanschap: CGS, 
KMG en AG, die in het ministerie waren geïntegreerd. Het departement 
kende verder nog een directie Administratieve Diensten voor het gebied 
van de comptabiliteit, het burgerpersoneel, de pensioenen, de defensiecon- 
tracten en de gravendienst. Hoewel de militaire luchtvaart officieel nog geen 
zelfstandige organisatie was en derhalve als legerluchtmacht bestond, was 
een luchtmachtstaf op 1 maart 1947 in het leven geroepen met eigen secties 
voor operaties, technische zaken, organisatie en mobilisatie, opleidingen en 
personele aangelegenheden. In maart 1948 werd de organisatie van het 
departement van Oorlog verzwaard met de weinig gewichtige Nationale 
Reserve-oude-stijl (zie hoofdstuk IX, par. Vl.b), die slechts politieke en wei
nig militaire betekenis zou hebben. De nevenschikking van deze staven en 
diensten maakte coördinatie in beleid en uitvoering noodzakelijk, wat naar 
Engels voorbeeld werd nagestreefd door de met ingang van 1 november 1945 
ingestelde Legerraad, onder voorzitterschap van de minister van Oorlog en 
de secretaris-generaal (s.g.) van het ministerie van Oorlog als ondervoor
zitter. De positie van de s.g. als een "second in command" ten opzichte van 
de staven en diensten werd hiermee onderstreept. De hoofden van de hier
voor genoemde staven en diensten maakten met de sedert 13 september
1945 functionerende inspecteur-generaal (Z.K.H. Prins Bernhard der Neder
landen) deel uit van deze Legerraad, die naast een coördinerende ook een 
adviserende taak jegens de minister had. In tegenstelling tot Engeland bezat 
deze Legerraad niet de bevoegdheid bevelen en beschikkingen uit te vaar
digen. De bij Oorlog doorgevoerde organisatie had de positie van de bij 
beschikking van 24 oktober 1945 vastgelegde hoogste bevelsbevoegdheid in 
de Koninklijke Landmacht in vredestijd bij de rechtstreeks onder de 
minister gebrachte chef van de Generale Staf - sedert 1 november 1945 de 
luitenant-generaal mr. H.J. Kruis - weer ietwat aangetast, waardoor nieuwe 
problemen werden opgeroepen (bevelsverhoudingen). De CGS meende 
slechts als bevelhebber van de Koninklijke Landmacht te kunnen functio
neren, indien ook de personeels- en materieelvoorzieningen onder hem 
ressorteerden. De opdracht bij de uitvoering van het beleid coördinerend op 
te treden achtte de CGS anders onuitvoerbaar. Fiévez vond het echter 
noodzakelijk rechtstreeks met de KMG en de AG contact te houden, alsook 
met de diverse inspecties (naast de dienst van Prins Bernhard de inspecties 
van de Geneeskundige Dienst en de Administratie) teneinde controle op de 
krijgsmacht en derhalve op de voorstellen van de CGS te kunnen hebben. 
Bij de kabinetsformatie in 1948 zou blijken dat het minister Fiévez niet 
gelukt was de conflicten over de positie van de chef-staf te overwinnen. 
Hierin school een van de redenen om in 1949 een geheel ander organisa
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tiemodel te kiezen. Het voordeel van het Engelse model was in ieder geval 
dat in theorie het overwicht van de politieke leiding op alle sectoren van 
leger en luchtmacht was gegarandeerd. Aan de andere kant was de politieke 
greep op de krijgsmacht in de periode-Beel bemoeilijkt, doordat leger, lucht
macht en marine-personeel grotendeels in Indië opereerden onder een al
daar gevestigde eigen staf en onder het Nederlands-Indische gezag. Fiévez 
en Schagen van Leeuwen waren hun eenheden, zodra die uit Nederland 
waren vertrokken, eigenlijk kwijt, wat Den Haag na de eerste politiële actie 
in de zomer van 1947 nog voor merkwaardige verrassingen zou plaatsen 
(zie par. ÏÏI.d: Het demobilisatiedrama).

Het veel kleinere ministerie van Marine kende een soortgelijke organi- 
satieopbouw als Oorlog. Er werden vier hoofdafdelingen onderscheiden, te 
weten marinestaf, personeel, materieel en intendance-administratie, waar
naast nog enkele kleinere afdelingen functioneerden, zoals die voor het 
Loodswezen. Coördinatie werd hier nagestreefd via de in september 1945 in 
het leven geroepen Admiraliteitsraad, onder voorzitterschap van de minis
ter van Marine. In de periode 1946-1948 werden aan deze raad toegevoegd de 
inspecteur-generaal van de Koninklijke Marine (sedert 31 december 1946), 
een vlagofficier voor de Marine Luchtvaart Dienst en de commandant van 
het Korps Mariniers.

Op regeringsniveau werd coördinatie tussen Oorlog en Marine bereikt via 
een onderraad van de ministerraad, namelijk de Raad voor Militaire Aan
gelegenheden van het Koninkrijk (Raad-MAK), de vroegere Raad voor 
Oorlogvoering van het Koninkrijk, waarin de minister-president (voorzit
ter), de inspecteur-generaal, de ministers van Buitenlandse Zaken, Oorlog, 
Marine, Financiën, Overzeese Gebiedsdelen, de chefs van staven en een 
vertegenwoordiger van het KNIL zitting hadden. Deze Raad-MAK heeft 
slechts een klein jaar gefunctioneerd; vanaf 28 april 1947 kwam daarvoor de 
Raad voor Zaken van Overzee (tot en met 27 april 1948) in de plaats. 
Coördinatie bij de uitvoering van het uitgestippelde beleid werd bereikt 
door de totstandkoming in maart 1947 van de Gecombineerde Staf voor 
Nederland, welke in juni 1948 werd geformaliseerd in het Comité 
Verenigde Chefs van Staven.5

c. De (parlementaire) Leger- en Vlootcommissie, uitlopend op de 
D efensiecom m issie

Gegeven de hiervoor geschilderde pogingen van het kabinet en afzonder
lijke ministers om tot samenhang te komen in het militaire beleid, was het 
begrijpelijk dat ook vanuit de Kamers getracht werd die samenhang te 
ontdekken door informatie te krijgen over de besteding van de gelden en de 
wijze waarop met de opgelegde persoonlijke diensten werd omgesprongen. 
De krijgsmacht nam immers in het staatsbudget een zo voorname plaats in 
en de persoonlijke lasten waren zoveel zwaarder dan voor de oorlog 
geworden dat de begrotingsstukken niet meer volstonden om een beeld van 
het geheel te krijgen. Aangezien de Kamers was beloofd dat de geldelijke 
lasten omlaag zouden worden gebracht met ingang van het begrotingsjaar-
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1948 en de persoonlijke lasten conform een (demobilisatie-)schema zouden 
worden verminderd, wilden de Kamers graag, ook buiten de gelegenheid die 
de behandeling van de begrotingen van Oorlog en Marine bood, zich op de 
hoogte kunnen stellen van de inlossing van de beloften van de regering of, 
indien die inlossing achterwege moest blijven, van de redenen waarom de 
regering langer dan geraamd de hoge financiële lasten en persoonlijke 
diensten nodig had. Er bestonden geen Vaste Commissies uit de Tweede 
en/of Eerste Kamer voor Oorlog en Marine. Vreemd genoeg waren de 
Kamers voor nadere informatie door vertegenwoordigers van de regering 
en beraad over de zaken van de krijgsmacht in de periode-Beel aangewezen 
op door de regering in 1910 (voor Oorlog) en in 1922 (voor Marine) in het 
leven geroepen staatscommissies, samengesteld (hoofdzakelijk) uit leden 
van de beide Kamers der Staten-Generaal. Deze commissies hadden tot taak 
onderzoek te doen naar de geldelijke en persoonlijke lasten bij de 
verdediging van het land en het doen van aanbevelingen met betrekking tot 
geldende wetten en wetsontwerpen. Formeel zijn deze commissies niet te 
beschouwen als commissies uit de Kamers. Materieel waren deze door de 
regering ingestelde staatscommissies echter ook geen loutere adviesorganen 
van de regering. De betreffende staatscommissies vertoonden namelijk ook, 
gemeten naar achtergrond en tijdstip van instelling, naar samenstelling en 
opdracht, naar werkwijze en werkinhoud, karaktertrekken van een Vaste 
Commissie, bemand met leden uit de beide Kamers der Staten-Generaal. De 
hieronder geschetste ontwikkelingsgang van de Leger- en Vlootcommissies 
moge dit verduidelijken.

Ontstaan van de (parlementaire) Legercommissie in het licht van de 
parlementaire noden en gebruiken

Sedert 1848 waren er op geen terrein van het overheidsbeleid zoveel 
conflicten tussen regering en volksvertegenwoordiging ontstaan als op dat 
betreffende de defensie van het Rijk. Juist de uitgaven voor de departe
menten van Oorlog en Marine en de uitbreiding en verlenging van de 
dienstplicht zouden in het begin van de 20e eeuw struikelblokken voor 
ministers en een geheel kabinet gaan vomen. Centraal in de defensiede- 
batten rond de eeuwwisseling stond de vraag of het handhaven van de neu
traliteit en de defensie tegen een mogelijke aanval van een der mogend
heden de sommen gelds en de persoonlijke, vrij willekeurig verdeelde 
lasten vorderden, die de ministers van Oorlog en Marine meenden nodig te 
hebben. Niet alleen radicale volksvertegenwoordigers, maar ook katholie
ken en liberalen waren van oordeel dat de mogelijkheden van het Ko
ninkrijk in verhouding tot mogendheden als Engeland en Duitsland be
perkt waren en dat de stijgende lasten met de daaraan gekoppelde belas- 
tingverzwaring een bedreiging voor de economie van het land waren. In 
wezen vertrouwde men liever op het succes van de zelfstandigheidspolitiek 
tussen de toenmalige grote mogendheden in. Voor de bescherming van de 
overzeese belangen, met name in de Oost, was men in meerderheid bereid 
de Marine enige ruimte te geven, zeker als Indië zelf in de kosten daarvan
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bijdroeg. De vraag echter of de bouw van nieuwe pantserschepen, ter 
voltooiing van het vlootplan van Marineminister Jansen (1892), ook voor 
Nederland van belang was, heeft een meerderheid van radicalen, liberalen 
en katholieken in 1897 ten tijde van het kabinet-Pierson ontkennend be
antwoord. De vlootopbouw met zijn snel verouderende schepen zou een 
brandend vraagstuk blijven. Een andere controverse betrof de vernieuwing 
van de legerorganisatie en de invoering van de persoonlijke dienstplicht - 
ter vervanging van de militiedienstplicht -, die vanwege de mogelijkheden 
van vrijloting en vrijstelling slechts een deel van de jonge mensen zou 
belasten, zoals door hetzelfde kabinet-Pierson (1897-1901) gewenst, met alle 
consequenties zoals de vergroting van het leger en de langdurige kazer
nering van een deel van de dienstplichtigen. Moest de volksvertegenwoor
diging niet duidelijk grenzen trekken ten aanzien van de hiervoor gevor
derde uitgaven en de persoonlijke verplichtingen in de vorm van de 
diensttijd? De minister van Oorlog in dit kabinet, de generaal Eland, trad af, 
toen de Kamer, wederom door steun van de katholieken aan het linkse 
kamp, de oefentijd tegen de wil van de minister in de wet wilde vastleggen 
(1901).

In de kern lag de oorzaak van de wrevel van de volksvertegenwoordiging 
over de uitgaven en de opzet van de nationale defensie in het gevoel dat de 
Kamers, door zich akkoord te verklaren met een bepaalde vlootopbouw of 
legerorganisatie, van een behoorlijke controle en het budgetrecht waren 
beroofd. De ministers van Oorlog en Marine beriepen zich al gauw op het 
technisch karakter van de onderwerpen om een discussie in de kiem te 
smoren. Vooral de Tweede Kamer wilde zich een beter oordeel over deze 
onderwerpen verschaffen om de regeringsvoorstellen te kunnen toetsen en 
te kunnen amenderen. Deze wrevel ontlaadde zich vooral ten tijde van het 
zwakke minderheidskabinet-De Meester (1905-1908) van vrijzinnig-demo
craten (VDB) en Unie-Liberalen, hetgeen tot uiting zou komen in een serie 
conflicten tussen de volksvertegenwoordiging en de regering over het 
defensiebeleid en zou eindigen met de val van het gehele kabinet. De 
minister van Oorlog, H.P. Staal, zette zich conform de verkiezingsbeloften 
van de vrijzinnige concentratie in voor bezuinigingen op zijn departement, 
teneinde aan de jaarlijkse stijging een einde te maken. Bij de behandeling 
van de eerste begroting van Staal stelde het Kamerlid Marchant (VDB) voor 
een parlementaire enquête te doen houden naar het gehele complex van de 
defensieuitgaven in verhouding tot de defensienoodzaak. Het anti
revolutionaire Kamerlid Talma zag weliswaar niets in een enquête met 
betrekking tot een dergelijk gevoelig onderwerp, maar hij herinnerde wel 
aan de vage belofte van de voorganger van Staal om een staatscommissie ter 
bestudering van de mogelijkheden tot bezuinigingen in te stellen. Zijn 
stelling was dat bevolking en Kamers moesten worden gerustgesteld over 
het beheer bij het departement van Oorlog. Aan de onzekerheid, waarin 
ondeskundigen onder de bevolking en in de Kamers verkeerden, moest een 
eind worden gemaakt. Een staatscommissie moest derhalve nagaan of 
datgene wat bij Oorlog werd besteed aan geld en persoonlijke lasten ook in
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het belang van de defensie was. Staal vroeg op 21 december 1905 hem ruim 
een jaar de tijd te geven om zelf met de nodige bezuinigingsvoorstellen te 
komen.

Staal kwam een jaar later wel met een begroting, die op enkele punten 
getuigde van enige bezuinigingsijver. Op hoofdlijnen echter - organisatie, 
oefeningsduur, dienstplichtigen - was van geen ombuiging sprake. Op 21 
december 1906, de zogeheten Nacht van Staal, toen een deel van de 
rechterzijde te hoop liep tegen de minister die alleen dank zij de steun van 
enkele katholieken voorlopig kon blijven zitten, bleek Talma ongeduldig te 
zijn geworden. Hij vond het onjuist dat de minister doorging met een 
beleid, dat door onvoldoende inzicht bij de bevolking en de Kamers over 
het nut ervan alleen maar onrust kon verwekken. Hij stelde daarom bij 
motie voor om het herstel van het vertrouwen in ’s lands weerbaarheid en 
in de noodzaak van de gevraagde lasten een staatscommissie in te stellen 
om de zaken bij Oorlog nader te onderzoeken. Naast handtekeningen van 
ARP-Kamerleden prijkten onder deze motie ook de namen van enkele 
vrijzinnig-democraten, een sociaal-democraat en een katholiek. De Kamer 
besliste evenwel dat door gebrek aan tijd uitstel van behandeling van deze 
motie nodig was. Talma legde zich hierbij neer; hij stelde er zich tevreden 
mee dat de minister was geconfronteerd met de wens van velen in de 
Kamer beter geïnformeerd te worden over de achtergronden van het 
defensiebeleid. De begroting van Oorlog voor 1907 werd vervolgens door de 
Tweede Kamer aanvaard; in de senaat evenwel werd deze begroting 
verworpen. Het kabinet diende daarop zijn ontslag in, maar keerde met een 
nieuwe minister van Oorlog, Van Rappard, terug, zij het niet voor lang. Het 
was Van Rappard die, gevraagd naar zijn opvatting over de opportuniteit 
van de eerder genoemde staatscommissie, liet weten niet goed te zien hoe 
zonder de schijn van partijdigheid de bedoelde commissie kon worden 
samengesteld en hoe de opdracht moest worden geformuleerd. De ervaring 
met commissies, die zich in het verleden met defensievraagstukken hadden 
bezig gehouden, achtte hij niet bemoedigend. Het was duidelijk dat de 
minister er eigenlijk niets voor voelde. Talma bleek de bezwaren van de 
minister te delen: op 18 december 1907 trok hij zijn nog steeds niet in 
behandeling genomen motie over de instelling van de genoemde 
staatscommissie in.

Het kabinet-De Meester kwam begin 1908 toch ten val, doordat in de 
Tweede Kamer door samenwerking van diegenen die de bezuinigingen op 
Oorlog afwezen en een groep van anti-militaristische sodaal-democraten en 
enkele vrijzinnig-democraten de begroting van Oorlog voor 1908 werd 
verworpen. Het kabinet van katholieken en anti-revolutionairen onder 
aanvoering van Heemskerk (1908-1913) trad aan. Aangezien de politieke 
spanningen over de defensie zeker niet geluwd waren en ook dit 
minderheidskabinet het gevaar liep hierdoor vroegtijdig te sneuvelen, was 
dit kabinet tot concessies bereid, niet alleen op het punt van de dienstplicht, 
maar ook inzake de gevraagde staatscommissie. Het was het Kamerlid 
Marchant dat van de netelige positie van dit kabinet op het terrein van de
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defensiepolitiek gebruik wist te maken en het oude voorstel van de 
inmiddels tot de ministersrang bevorderde Talma oprakelde. Op 23 
december 1909 diende hij diens oude motie in, met steun van de ARP, 
Liberale Unie, VDB en sociaal-democraten (SDAP). Nadat op verzoek van de 
minister van Oorlog uit de motie de als negatief beoordeelde motivering 
omtrent de noodzaak bij de bevolking het vertrouwen in het defensieappa
raat te herstellen was verwijderd en de minister vervolgens had aangekon
digd tegen de betreffende motie geen bezwaar te hebben, werd de motie met 
betrekking tot de instelling van een staatscommissie voor het onderzoek 
van de Oorlogslasten zonder hoofdelijke stemming aanvaard.6

Bij KB van 12 december 1910, nr. 56, werd de commissie betreffende het 
onderzoek aangaande de geldelijke en persoonlijke lasten voor de lands
verdediging ingesteld. De installatie vond plaats op 4 feberuari 1911. Leden 
waren: de leden van de Eerste Kamer mr. P.C. ’t Hooft (ARP), voorzitter, en 
dr. P.J.F. Vermeulen (r.k.); de leden van de Tweede Kamer L.F. Duymaer 
van Twist (ARP), jhr. mr. D.J. de Geer (CHU), K. ter Laan (SDAP), mr. H.P. 
Marchant (VPB), J.B. Verhey (Unie-Lib.) en A.C.A. van Vuuren (r.k.), alsook 
de civiel-ingenieur L.M. Lambrechtsen van Ritthem. De toevoeging van de 
laatstgenoemde persoon onderstreepte het karakter van deze commissie als 
staatscommissie boven dat als zuiver "parlementaire" commissie. Het niet- 
vervangen van diens opvolger in 1923 bewees dat de commissie er in 
geslaagd was de minister van Oorlog van haar karakter als bijzondere "par
lementaire" commissie te overtuigen. De commissie kreeg in 1910 de offi
ciële opdracht een onderzoek in te stellen ter beantwoording van de vraag of 
de voor de verdediging van het land bestede gelden en persoonlijke dien
sten volgens de bestaande wetten op de meest economisch en doeltreffende 
wijze tot verzekering van de weerbaarheid van het land werden aangewend, 
"opdat de overtuiging omtrent de noodzaklijkheid van de geldelijke en per
soonlijke lasten, welke de verdediging van het land eist, op afdoende gron
den gevestigd moge zijn". De commissie kreeg de bevoegdheid wijzigingen 
in de bestaande wetten voor te stellen. Adviezen van personen uit het leger, 
die buiten de commissie stonden - aan de commissie waren twee officieren 
als adviserende leden toegevoegd -, konden worden ingewonnen. Deze 
commissie, verder bekend als Legercommissie, moet onderscheiden worden 
van de Raad van Defensie (ingesteld in 1908), een adviesorgaan van de rege
ring, waarvan de genoemde voorzitter van de Legercommissie een der niet- 
militaire leden was.7

Men kan de instelling van deze Legercommissie niet los zien van de 
toentertijd in Tweede Kamer levende wens om de controle op het gehéle 
overheidsbeleid en het bestuur en de verwezenlijking van de medewetge
vende taak te verbeteren. Sedert de vaststelling van het Reglement van 
Orde van de Tweede Kamer in 1815 was naar wegen gezocht om de proce
dure ter voorbereiding van de mondelinge beraadslagingen over wetsvoor
stellen in plenaire zitting, de afspiegeling van de zich ontwikkelende poli
tieke stromingen bij het uitbrengen van het schriftelijk verslag en de in
breng van kennis van zaken, alsook de contacten tussen Kamer en regering

700



Par. I. De minsters en hun departementen

te verbeteren. Het afdelingssysteem, waarbij door loting alle Kamerleden 
over vijf afdelingen werden verdeeld ter behandeling van wetsvoorstellen, 
werd geleidelijk losgelaten. Uitgaande van de nog diffuse fractieverbindin- 
gen was het afdelingssysteem vrij logisch; naarmate echter meer sprake was 
van de aaneensluiting van politiek gelijkgezinden tot fracties leek het raad
zamer te komen tot de instelling van commissies uit de Kamer, waarin alle 
stromingen waren vertegenwoordigd. Met de instelling van dergelijke com
missies werd in wezen teruggegrepen op de oude "besognes" (commissies), 
die bij de Staten-Generaal onder de vroegere Republiek der Verenigde Ne
derlanden en bij de eerste Staten-Generaal in 1814 voor bepaalde takken van 
bestuur waren ingericht. Deze commissies zouden dan het Voorlopig 
(schriftelijk) Verslag op wetsvoorstellen uitbrengen en met de regering in 
contact treden over voorstellen tot wijzigingen. Voor bepaalde sectoren van 
overheidsbeleid zouden deze commissies ook kunnen worden ingezet om 
regelmatig, naast de verwerking van wetsvoorstellen als begrotingen, met 
de regering voeling te houden en door middel van het stellen van vragen 
controle van de volksvertegenwoordiging op het overheidsbeleid te doen 
gelden. Nadat uit het College van Rapporteurs van de afdelingen zich de 
Commissies van Onderzoek of Voorbereiding - los van de afdelingen, voor 
speciale onderwerpen - hadden ontwikkeld (1888), onder gelijktijdige in
voering van een Commissie voor de Staatsbegroting die het afdelingson- 
derzoek voor dit onderwerp verving, was het het ARP-Kamerlid De Savor- 
nin Lohman die op 24 maart 1909 de hiervoor genoemde lijn door trok met 
zijn voorstel van 24 maart 1909 tot wijziging van het Reglement van Orde 
van de Kamer om de Commissies van Voorbereiding in hun samenstelling 
de politieke zienswijzen in de Kamer te doen weerspiegelen, begrotings
commissies in te doen stellen en de mogelijkheid te openen voor de duur 
van de Kamerzitting Vaste Commissies voor het onderzoek van tot een 
zekere groep van onderwerpen behorende wetsontwerpen - waarbij met 
name gedacht werd aan defensiezaken en het complex van privaat- en straf
recht - te doen inrichten. Pas in 1925, na de invoering van de evenredige 
vertegenwoordiging en de sterke worteling van de grote politieke richtingen 
in het politieke bestel met het daarmee verbonden groeiend gewicht van de 
fracties van deze politieke richtingen in de Kamer wenste de Tweede Kamer 
het instituut van de Vaste Commissies naar de idee van 1909 te verwe
zenlijken. In het Reglement van Orde werd vastgelegd dat de Vaste Com
missies zeven leden zouden tellen, voldoende om de diverse stromingen in 
de Kamer tot hun recht te laten komen. Het afdelingsonderzoek voor door 
deze commissies te behandelen wetsontwerpen zou komen te vervallen. Bij 
het begin van het zittingsjaar 1925-1926 werden aldus door de Tweede Ka
mer ingesteld de Vaste Commissies voor Privaat- en Strafrecht, voor de Be
lastingen voor het complex Openbare Werken-Verkeer-Waterstaat. Deze 
eerste groep Vaste Commissies werd in het interbellum afgerond met de 
instelling in 1932 van de Commissie voor Handelspolitieke Aangelegen
heden.
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Ging het bij de Vaste Commissies, zoals die hiervoor zijn genoemd, om 
commissies die zich bezig zouden houden met wetsontwerpen, daarnaast 
moet worden onderscheiden de instelling na de Eerste Wereldoorlog van 
een aantal Vaste Commissies uit de Tweede Kamer, die het beleid in een 
bepaalde sector tot voorwerp van aandacht hadden gekregen en daarover 
regelmatig met de regering van gedachten moesten wisselen, namelijk die 
voor Buitenlandse Zaken en Indische Zaken, en die moest waken over de 
Rijksuitgaven. De instelling van de Vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken volgde op acties van de sociaal-democraten Van Leeuwen en Troel- 
stra (1917), waarbij werd beoogd door middel van deze commissie de parle
mentaire controle op het buitenlands beleid te vergroten. In 1919 kwam een 
desbetreffende bepaling in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. 
In 1923 volgde de invoering van een artikel in dit Reglement met betrek
king tot de Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven, die de zuinigheid in 
het overheidsbeleid zou bevorderen. Deze commissie zou onder meer van 
de afzonderlijke deelverslagen van de Algemene Rekenkamer kennis ne
men. Om een inzicht te krijgen in het beleid ten aanzien van de Overzeese 
Gebiedsdelen, buiten de gelegenheid die de behandeling van de begrotingen 
voor deze gebieden en de diverse op deze gebieden betrekking hebbende 
wetsontwerpen daartoe bood, werd in 1934 de Indische Commissie in het le
ven geroepen. De door de regering toegezegde medewerking aan de ge
noemde commissies voor Buitenlandse Zaken en Indische Zaken liep 
parallel met hetgeen in 1922 bij de grondwetsherziening omtrent de verant
woording van het buitenlands beleid en de ontwikkeling van de Overzeese 
Gebieden was bepaald.

In het voorafgaande betoog ontbreekt een aanduiding van een Vaste 
Commissie, belast met de Defensiezaken, die toen nog tesamen met de 
verzorging van de inwendige veiligheid, het belangrijkste deel van de 
staatszorg uitmaakten. Gegeven de hiervoor weergegeven ontwikkeling in 
de Tweede Kamer naar de instelling van Vaste Commissies om complexe 
vraagstukken inzake beleid en wetgeving te kunnen overzien en door 
toetsing van de rijksuitgaven een zuinig overheidsbeheer te kunnen 
bevorderen, is het op het eerste gezicht verwonderlijk dat juist voor zaken 
van Oorlog en Marine, twee departementen waar samenhang in het beleid 
en zuinig beheer zeker in het begin van de 20e eeuw dringende wensen van 
de Kamer waren en derhalve conform de doelstellingen van de hiervoor 
genoemde categorieën Vaste Commissies zeker reden hadden kunnen 
vormen voor bijzondere aandacht van de Kamer, een dergelijke commissie 
uit de Tweede Kamer niet is ingesteld. Uit de voorgeschiedenis van de 
Legercommissie, zoals die hiervoor is geschetst, blijkt dat de Tweede Kamer 
een staatscommissie voor de bestudering van de verhouding tussen de 
besteding van geld en persoonlijke verplichtingen, naar de geldende wetten, 
en de weerbaarheid van het land, voor zover het het ressort betrof van de 
minister van Oorlog, bemand met leden uit de beide Kamers heeft uitgelokt. 
Een soortgelijke commissie voor Vlootzaken kwam onder aandrang van de 
Tweede Kamer in 1922 tot stand. Aangezien pas in 1953 de Tweede Kamer
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overging tot de instelling van Vaste Commissies voor Oorlog en Marine, 
heeft het er alles van dat de Tweede Kamer voldoende had aan het overleg 
in het kader van de Leger- en Vlootcommissies. Zeker de Legercommissie 
heeft zich qua samenstelling, opdracht en werkwijze snel ontwikkeld tot een 
bijzondere Kamercommissie, waardoor leden van de beide Kamers het 
mogelijk werd gemaakt door overleg met bevoegde autoriteiten en eigen 
inspectie zich een oordeel konden vormen van de stand van zaken met 
betrekking tot de Nederlandse defensie. De later gevormde Vlootcommissie 
werd weliswaar vanaf het begin uitgerust met de inmiddels dank zij het 
optreden van de Legercommissie verworven trekken als bijzondere 
Kamercommissie, maar heeft door andere, nog nader te noemen oorzaken, 
niet zo'n rol gespeeld als de Legercommissie.

Een bijzonder punt is dat leden van de Eerste Kamer vanaf het begin deel 
uitmaakten van de Legercommissie en de nog te beschrijven Vlootcom
missie. Dat de Tweede Kamer, als politiek zwaartepunt in het parlementaire 
stelsel van Nederland, naar wegen zocht om tot een betere controle op het 
beleid te komen, zoals door de instelling van de Vaste Commissies, is te 
begrijpen. In het verlengde hiervan kan ook de aandrang om meer inzicht 
te krijgen in de uitgaven voor defensie, zij het via een staatscommissie, 
worden begrepen. De bemoeienis van de Eerste Kamer hierin is wat uitzon
derlijker. Langer dan de Tweede Kamer namelijk heeft de senaat vastge
houden aan het afdelingssysteem als gevolg van de terughoudende rol die 
de senaat door het ontbreken van het recht van amendement ten opzichte 
van wetsvoorstellen is toegewezen. In het begin van de 20e eeuw is door 
diverse staatscommissies tot herziening van de Grondwet voorgesteld de 
Eerste Kamer het recht van amendement of het recht van regres - het terug
sturen van wetsontwerpen met voorstellen tot wijziging aan de Tweede 
Kamer - te verlenen, maar de regering heeft deze voorstellen niet gevolgd. 
Zou de regering deze voorstellen wel in een of andere vorm hebben over
genomen, dan was het mogelijk geweest dat ook in de Eerste Kamer vrij 
snel Vaste Commissies, sterk gelijkend op die van de Tweede Kamer, tot 
ontwikkeling waren gekomen. Nu bleef de terughoudende rol van de senaat 
bevestigd, ook in de na 1945 geleidelijk aan in deze Kamer ingevoerde Vaste 
Commissies - die voor Buitenlandse Zaken in 1950 was de eerste -, hetgeen 
tot uiting komt in de bepaling van het Reglement van Orde van de Eerste 
Kamer dat deze commissies dienen voor het verkrijgen van inlichtingen, 
waar in dat van de Tweede Kamer sprake is van het voeren van overleg met 
de regering. Als Kamer van revisie heeft de senaat echter een grotere afstand 
tot de regering te bewaren. Des te opmerkelijker, zoals hieronder nog zal 
worden beschreven, dat niettemin leden van de Eerste Kamer van staats
commissies deel uitmaakten, die waren bedoeld om op de meest cruciale 
punten van het beleid van de departementen van Oorlog en Marine onder
zoek te doen met de mogelijkheid - zoals de opdrachten sedert 1922 luidden
- voorstellen te doen tot wijzigingen in de bestaande wetten en aanhangige 
ontwerpen van wet. Daarmee kwam de gebruikelijke distantie ten opzichte 
van de regering in het geding en werd enkele leden van de Eerste Kamer
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een invloed op het beleid, gelijk op met collega's uit de Tweede Kamer, 
toegekend.8

De Legercommissie en - in het kielzog - de Vlootcommissie tot 1940
Blijkens de notulen van de vergaderingen van de Legercommissie in de 

eerste jaren is enerzijds aandacht besteed aan de mogelijkheden op terreinen 
als het onderricht, de geneeskundige dienst, de administratie, het vervoer 
bij Oorlog tot verbeteringen én tot bezuinigingen te komen, conform de 
oorspronkelijke opzet van deze commissie. Over de publicatie van de rap
porten van dit onderzoek is aanvankelijk enige strijd geweest: de commissie 
stelde zich op het standpunt dat deze rapporten openbaar dienden te zijn en 
aan de Kamers moesten worden aangeboden; de minister hield soms be
paalde rapporten achter, waarop de commissie besloot de rapporten altijd 
aan de Koningin in plaats van aan de minister aan te bieden, aangezien 
aanbieding aan de Koningin altijd werd gevolgd door prompte publicatie 
zoals de ervaring met een enkel rapport had geleerd. Anderzijds kreeg de 
commissie trekken van een Vaste Kamercommissie, die zich wenste te in
formeren over de achtergronden van het beleid, zoals dat in de Kamer
stukken werd gepresenteerd, en tot bespreking kwam van de verschillende 
beleidsvoornemens. Bij dit deel van het commissiewerk stuitte de commis
sie op weerstanden. Op 4 december 1911 verschafte de chef van de generale 
staf, lt. gen. C.J. Snijders, de commissie een toelichting op het mobilisatie- 
plan van de Nederlandse krijgsmacht, die de commissie de indruk gaf dat zij 
met een kluitje in het riet was gestuurd. De voorlichting van de zijde van de 
militaire autoriteiten zou, naar de commissie te weten kwam, uitvoeriger 
kunnen zijn, als de commissie zich zou onderwerpen aan een geheimhou
dingsplicht. De Kamerleden stonden echter op het standpunt dat zij als 
Kamerlid niemand verantwoording schuldig waren en niet zoals ambte
naren tot geheimhouding konden worden verplicht. Dat deel van de op
dracht van de commissie, dat zich richtte op het scheppen van het vertrou
wen bij de bevolking in het beleid bij Oorlog, verdroeg zich moeilijk met 
geheimhouding. Aan de andere kant was het begrijpelijk dat de ambtenaren, 
die ex officio onder de geheimhoudingsplicht vielen, niet bereid waren in
formatie te geven op vragen van de commissieleden, tenzij daar door de be
trokken minister opdracht toe was gegeven. De Kamerleden wensten echter 
niet te tornen aan het openbare karakter van de controle op het beleid, ook 
al ging het hier om een staatscommissie. Overigens heeft de kwestie van de 
geheimhoudingsplicht en de daardoor ontstane exclusieve informatie voor 
slechts enkele leden van het parlement ook een rol gespeeld bij de instelling 
van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken.9

De mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog heeft een versnelling 
teweeg gebracht in de ontwikkeling van karaktertrekken van de Leger
commissie als een soort Vaste Kamercommissie, met leden uit de beide 
Kamers, en naar de instelling van een met dezelfde bevoegdheden uitge
ruste Vlootcommissie. De kwestie van de geheimhoudingsplicht was de 
eerste toetssteen voor het gezag van de Legercommissie. Deze kwestie leidde
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namelijk in het najaar van 1915, toen de Legercommissie in het kader van 
haar opdracht meende de stellingen in Zeeland te moeten bezoeken en ter 
plekke informatie wilde inwinnen over kleding, voeding en huisvesting 
van de militairen aldaar, tot een conflict, waaruit de commissie glorieus 
tevoorschijn kwam. De plaatselijke commandant weigerde namelijk de 
commissie toe te laten, daarin bevestigd door opperbevelhebber Snijders, die 
al eerder had laten blijken de Legercommissie niet au serieux te nemen. De 
commissie besloot haar werkzaamheden te staken. De minister van Oorlog 
heeft daarop Snijders teruggefloten. Gedurende de Wereldoorlog en de 
mobilisatie had de commissie zich bijgevolg ontwikkeld van staatscommis
sie met een beperkte (studie-)opdracht tot een controle-apparaat te velde van 
de Kamers, die met het nodige respect diende te worden bejegend. Erken
ning van deze positie is af te lezen uit het verzoek van de minister van 
Oorlog in december 1918, wanneer de Wereldoorlog is beëindigd, aan de 
commissie zich te willen beschouwen als commissie van toezicht op de 
demobilisatie. De volgende stap zou hierop logisch aansluiten: in 1920 vroeg 
de Legercommissie de minister van Oorlog, in het kader van de ombouw 
van de krijgsmacht na de Wereldoorlog en de verwezenlijking van de 
voorgenomen bezuinigingen, om meer bevoegdheden. De commissie wen
ste de mogelijkheid te hebben een onderzoek in te stellen naar aanleiding 
van te nemen maatregelen en voorstellen van wet naast de toetsing achteraf 
(besteding gelden en persoonlijke diensten krachtens geldende wetten). 
Daarmee kwam de commissie dicht in de buurt van het gangbare werk van 
de afdelingen in de Kamers en de enkele jaren later geïnstalleerde Vaste 
Commissies in de Tweede Kamer. De Legercommissie dreigde het werk neer 
te leggen - zij het na de nodige interne discussies, aangezien het CHU-lid 
met deze methode veel moeite had -, indien hieraan niet tegemoet werd 
gekomen. De commissie weigerde alvast medewerking te verlenen aan de 
vervulling van een aantal vacatures, onder meer voor de plaats van de niet- 
parlementariër Lambrechtsen. De minister van Oorlog beloofde daarop te 
bevorderen dat de opdracht van de Legercommissie in de gewenste zin zou 
worden bijgesteld. Deze belofte is nagekomen tegelijk met de verleende 
opdracht voor de nieuw te installeren Vlootcommissie. De commissie heeft 
vervolgens in afwachting van de inlossing van deze belofte aan de ver
vulling van de vacatures meegewerkt en weten te bereiken dat voor de 
periode 1920-1923 het lid van de Raad van State, mr. A.H.H. Struycken, aan 
de commissie werd toegevoegd, een duidelijke poging de commissie meer 
gewicht te geven. Struycken werd prompt voorzitter. Na 1923 bleef men 
liever voor taan als parlementariërs onder elkaar, wat ook meer aansloot op 
de nieuwe en uitgebreide opdracht (KB 11 januari 1922, nr. 37) die was bin
nengehaald.

Kort na de instelling van de Legercommissie is al in de Tweede Kamer 
gevraagd een soortgelijke commissie voor vlootzaken in het leven te 
roepen. Doordat de kritische aandacht van de Kamers vooral uitging naar de 
begroting van Oorlog, was de toenmalige minister van Marine in staat met 
een lijst van bezwaren de Kamer van verdere aandrang op de instelling van
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een Vlootcommissie af te houden. Na de Wereldoorlog evenwel kreeg ook 
de Marine de volle aandacht van de Kamers. Onder het kabinet-Ruys de 
Beerenbrouck (1918-1922) leidde het wantrouwen jegens de snel stijgende 
lasten en nieuwbouwplannen bij Marine bij een groot deel van de Kamers - 
de SDAP had zich principieel tot het pacifisme bekeerd, terwijl VDB en 
sommige katholieken tegen dit idealistisch streven aanleunden - niet alleen 
tot conflicten met de regering en het aftreden van de minister, maar ook tot 
de roep om een Vlootcommissie. Het vertrouwen van de bevolking en de 
Kamers in het Marinebeleid moest worden hersteld. Nadat eerst nog gedacht 
was aan een omvorming van de Legercommissie tot algemene Defensie
commissie, is toch besloten tot de oprichting van een afzonderlijke Vloot
commissie, waarmee de departementale indeling van dat moment werd 
gevolgd. De fusie tussen Oorlog en Marine tot ministerie van Defensie in 
1929 heeft hierin geen verandering gebracht. Zoals nog zal worden be
schreven is in 1948 een Defensiecommissie tot stand gebracht, terwijl er toen 
twee afzonderlijke departementen voor Oorlog en Marine bestonden. 
Vastgelegd zou worden dat de beide commissies voor gemeenschappelijke 
defensievraagstukken dienden samen te werken. Zowel in het KB van 24 
januari 1922, nr. 25, waarbij de Vlootcommissie werd ingesteld, als in het 
tegelijk uitgevaardigde nieuwe KB voor de Legercommissie werd ook 
bepaald dat de commissies voorstellen tot wijzigingen in ontwerpen van 
wet mochten doen, zoals de Legercommissie dat had verlangd. De Vloot
commissie telde zeven leden - men vergelijke de reglementair voorge
schreven omvang van de genoemde Vaste Commissies uit de Tweede 
Kamer - en wel uit de fracties van de katholieken (RKSP), ARP, CHU, SDAP, 
VDB en Unie-Liberalen. Opmerkelijk is dat tegenstanders van het rege
ringsbeleid als de pacifistische socialisten en vrijzinnnig democraten, waar
van de eerstgenoemden sedert de gebeurtenissen van november 1918 ook 
nog als revolutionair golden, zonder problemen in deze commissies werden 
opgenomen en daarin onbelemmerd zitting zouden houden. Van de op
richting van de Vlootcommissie en de nieuwe opdracht voor de Legercom
missie is geen gebruik gemaakt om de SDAP van deelname aan het overleg 
uit te sluiten, zoals na de Tweede Wereldoorlog in 1948 bij gelegenheid van 
de omvorming van de Leger- en Vlootcommissies tot één Defensiecom
missie wél is gedaan om de CPN van dit soort overleg te weren, zoals nog 
zal worden beschreven. Evenmin hebben de gebeurtenissen in 1933, name
lijk de opstand op "De Zeven Provinciën" en - vanwege het in bepaalde 
kring uitgesproken begrip voor de opstand - het ingevoerde verbod voor 
defensie-ambtenaren om lid te zijn van onder meer de SDAP, geleid tot 
acties tegen het lidmaatschap van SDAP-Kamerleden van de twee commis
sies. De samenstelling van deze commissies vóór de Tweede Wereldoorlog 
onderstreept het parlementaire karakter van deze staatscommissies, die de 
belangrijkste politieke groeperingen - ongeacht of de betrokken groepe
ringen het regeringsbeleid welgezind waren - dienden te representeren.

De hoge militairen en ambtenaren van de twee betrokken departementen 
hebben zich derhalve in de maandelijkse vergaderingen - totdat de dreiging
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van Nazi-Duitsland over Europa ging vallen en de commissie eensgezind 
naging of de defensie van het land nog wel in orde was - de zeer kritische 
vragen van de SDAP-leden van de commissies, van wie K. ter Laan in de 
Legercommissie een constante factor vormde, moeten laten welgevallen. 
Die SDAP-vragen hadden vooral de strekking verdere bezuinigingen te 
bereiken, waarbij de SDAP-leden zich op het standpunt stelden dat in 1914 
niet de strijdkrachten de onafhankelijkheid hadden bewaard, maar de neu
traliteit in het losgebroken wereldconflict. Vanaf 1934 kwam Ter Laan op dit 
punt in de Legercommissie vrijwel alleen te staan, nog slechts sporadisch 
gesteund door het vrijzinnig-democratische commissielid. De overige leden 
van de commissie besloten zich in te zetten voor de verbetering van de 
strijdkrachten. Van hun verontrustende bevindingen van de toestand van 
het leger hebben zij bijvoorbeeld eind 1935 het Staatshoofd op de hoogte 
gesteld. Conform de vranderde houding van zijn partij inzake de nationale 
defensie (SDAP-program 1937) liet Ter Laan zijn bezuinigingsdrift uitein
delijk varen. Het eensgezind loslaten door de Legercommissie van de oor
spronkelijke gedachte achter de commisie - bezuiniging - heeft een tijdvak 
van grote activiteiten aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog voor 
deze commissie ingeluid, waarbij zij alle medewerking van Oorlog kreeg: 
bezoeken door het gehele land aan kazernes en stellingen; aanhoren van 
voordrachten door specialisten van alle wapens; indringende rapportage aan 
de autoriteiten. De Legercommissie werd hierdoor ook in den lande steeds 
meer gezien als invloedrijk orgaan, getuige de brieven over defensieaange- 
legenheden die - afkomstig ook van officieren, bijvoorbeeld met pleidooien 
ten gunste van een drastische motorisatie van het leger - aan de commissie 
werden gericht. Bij de controle op de uitgaven werd een goede samen
werking met de Algemene Rekenkamer overeengekomen.

De Vlootcommissie heeft in dezelfde periode in de schaduw van de 
Legercommissie moeten staan. Bij belangrijke zaken stond deze commissie 
buiten spel: bij de befaamde Vlootwet-discussie in het begin van de jaren '20 
was een afzonderlijke staatscommissie ingesteld (de commissie-Patijn, 
waarvan ook de voorzitter van de Legercommissie, Struycken, deel uit
maakte); voor de bepaling van de maritieme middelen in Indië werd hal
verwege de jaren '30 een afzonderlijke commissie gevormd; de Vlootcom
missie kreeg zelfs het rapport van de commissie ter bestudering van de 
maritieme defensie - eind jaren '30 - niet in handen. Weliswaar werd de 
Vlootcommissie wel door marineofficieren ingelicht over de algemene 
strategie van de marine, maar zij werd niet als partner gezien voor overleg 
over technische aangelegenheden zoals de opzet en de uitrusting van de 
vloot. Wél mocht de Vlootcommissie zich bemoeien met zaken als de 
opleiding van de matrozen in Gorinchem, de keuring en aanschaf van 
kleding en levensmiddelen en de samenwerking tussen koopvaardijvloot 
en marine. Zat hier de frustratie van de Marinekaste achter door de ver
werping van de Vlootwet in 1923? Heeft aan de andere kant de commissie 
weinig reden gehad zich met details van het marinebeleid in te laten, omdat 
belangrijke aanschaf van materieel zoveel geld voor zoveel jaar zou vergen,
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dat de regering daarvoor toch altijd bijzondere commissies zou instellen en 
afzonderlijke wetgeving zou voorbereiden? Zeker is dat de persoonlijke 
lasten bij de marine veel geringer waren (merendeel beroepspersoneel) en 
het belang van de marine voor de verdediging van het Nederlands grond
gebied naar de toenmalige bedreigingen gerekend minder betekenis dan de 
Landmacht had. In ieder geval werd een dag voor de Duitse inval, op 9 mei 
1940, in een vergadering van de Vlootcommissie geconstateerd dat de com
missie in een impasse was geraakt en geen goed inzicht had in de bij een 
bepaalde strategie gewenste vlootopbouw. Een vervolg op deze vergadering 
zou uiteraard uitblijven. De bijeenkomst van de Legercommissie werd op 13 
juli 1940 verdaagd, "tot tijd en wijle weder vruchtdragende arbeid kan 
worden verricht". De beide commissies zijn, zoals het afwikkelingsbureau 
van de krijgsmacht had uitgestippeld, niet opgeheven, maar in sluimer
toestand gebracht, waaruit de bevrijdings triomf hen zou wekken.10

Van Leger- en Vlootcommissies naar een , eensgezinde D efensie
commissie (1948)

Nog in de zomer van 1945 kwamen de Leger- en Vlootcommissies, 
waarvan de bijeenkomsten na de Duitse inval in 1940 waren verdaagd, weer 
tot leven. Men stond niet alleen voor de vraag hoe de nieuwe commissies 
moesten worden samengesteld om de opengevallen plaatsen van overleden 
parlementsleden op te vullen en de uitslag van de te houden verkiezingen 
voor de Kamers tot gelding te brengen, maar ook voor de vraag of naast de 
oude taak, namelijk het toetsen van de uitgaven en de lasten om tot be
zuinigingen te komen, ook andere taken, bijvoorbeeld het nastreven van 
verbeteringen die eventueel ook tot bezuinigingen zouden kunnen leiden, 
door de nieuw te bemannen commissies moeten worden aangesneden. 
Vreemd genoeg heeft de Legercommissie in oude samenstelling, waarvan 
nog slechts één lid zitting had in het parlement - het naar de PvdA 
overgegane voormalige VDB-lid Schilthuis (Tweede Kamer) - , gemeend 
enkele vergaderingen te kunnen houden, voornamelijk over de achter
grond van de enorme uitgaven voor Oorlog. Als staatscommissie had zij dit 
recht, als bijzondere "parlementaire" commissie zeker niet. In de Voor
lopige Verslagen van de Tweede Kamer op de begrotingen van Oorlog en 
Marine voor 1947 werd dan ook dringend gevraagd het directe contact 
tussen de Staten-Generaal en de krijgsmacht te herstellen door de commis
sies te doen herleven en in de commissies slechts leden der beide Kamers op 
te nemen. "Er is thans voor de leden der Staten-Generaal te weinig gele
genheid anders dan van papier zich een oordeel te vormen over alles, wat 
met het militaire apparaat samenhangt." De regering beloofde aan deze 
wens op korte termijn tegemoet te komen.

Bij KB van 31 mei 1947, nr. 24, werd de nieuwe Legercommissie benoemd. 
Voorzitter werd het KVP-Eerste Kamerlid, de generaal b.d. H.F.M. baron 
Van Voorst tot Voorst. Overige leden waren de CHU-senator Vixseboxse en 
de Tweede Kamerleden Koersen (KVP), Vermeer (PvdA), Vorrink (PvdA), 
Bruins Slot (ARP), Vonk (PvdV-VVD) en Wagenaar (CPN). De uitnodiging
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aan Wagenaar om toe te treden tot de Legercommissie markeerde de nieuwe 
politieke verhoudingen, waarbij de CPN als een door de verkiezingen van
1946 (10% der stemmen) bevestigde grote, serieuze en door het verzetsver
leden ook prestigieuze groepering werd aanvaard, althans voorlopig. Ook de 
verwijdering van ditzelfde commissielid een jaar later was significant voor 
de plotselinge veranderingen in de politieke verhoudingen. Wagenaar zou 
overigens, mogelijk vanwege de afkeuring door de CPN van de inzet van 
vrijwel alle onder Oorlog ressorterende strijdkrachten in Indië bij de eerste 
politiële actie (20/21 juli - 4 augustus 1947), na de installatiebijeenkomst 
geen vergaderingen van deze commissie bijwonen; wél was hij enkele ma
len aanwezig bij vergaderingen van de Vlootcommissie, waarvan hij even
eens lid werd, en bij een gezamenlijke vergadering van Leger- en Vloot
commissies over de demobilisatie van de strijdkrachten in Indië op 29 
oktober 1947. In deze laatste vergadering zou het CPN-lid tevergeefs vragen 
naar de data voor de daadwerkelijke demobilisatie. Wagenaar was zeker niet 
zo lastig als Ter Laan (SDAP) vóór en kort na de oorlog in de Legercom
missie. Aan de andere kant kreeg hij als commissielid de notulen van de 
commissies toegezonden, hetgeen bij de beoordeling in 1948 van de positie 
van de CPN-vertegenwoordiging in de commissies een rol zal hebben 
gespeeld.

Officieel werd nog geen wijziging gebracht in de opdracht van de 
commissie. Wél bleek uit de installatierede van minister van Oorlog Fiévez 
op 10 juli 1947 dat de minister in reactie op de dringende verzoeken van 
verschillende leden van de Legercommissie de vóór de oorlog gegroeide 
gebruiken in het werk van deze commissie - die in veel mindere mate bij de 
Vlootcommissie tot ontwikkeling waren gekomen - wenste te handhaven. 
De Legercommissie werd door Fiévez met zoveel woorden niet alleen als 
een soort Vaste Kamercommissie, maar ook als een adviesorgaan in 
algemene zin gezien. Het ging hem duidelijk niet meer alleen om adviezen 
voor bezuinigingen. Hij was namelijk van plan "het oordeel van de 
Commissie in te winnen omtrent onderwerpen, welke de landsverdediging 
raken en welke op mijn ministerie in studie zijn genomen met de bedoeling 
deze te gelegener tijd in aanmerking te brengen voor een behandeling in de 
volksvertegenwoordiging. Indien de Commissie bereid zou zijn in de 
toekomst hieraan mede een deel van haar tijd en aandacht te besteden, zou 
daardoor wellicht bereikt kunnen worden, dat mijnerzijds een inzicht kan 
worden verkregen in de gedachten, wensen en stromingen, welke ter zake 
in de volksvertegenwoordiging leven". Omdat de minister de commissie 
met dit doel van mogelijk vertrouwelijke informatie zou voorzien, kon
digde hij aan in voorkomende gevallen in het algemeen belang aan de 
leden van de Commissie te moeten verzoeken "om bepaalde onderwerpen 
niet buiten de enge kring der respectievelijke Kamerclubs te behandelen tot 
het tijdstip is gekomen, waarop tegen openbaar maken geen bezwaar meer 
bestaat".

Het verzoek van Fiévez is door zijn collega van Marine Schagen van 
Leeuwen herhaald, toen die op 10 juli 1947 de nieuwe Vlootcommissie
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installeerde, met wederom Van Voorst als voorzitter en de Tweede Ka
merleden Ruys de Beerenbrouck (KVP), Vermeer (PvdA), Vorrink (PvdA), 
Roosjen (ARP), Tilanus (CHU), Korthals (PvdV-VVD) en Wagenaar (CPN) 
als leden. Het CPN-lid heeft, anders dan bij de Legercommissie waarvan hij 
ook lid was, enkele vergaderingen van deze Vlootcommissie bijgewoond, 
mogelijk omdat met uitzondering van de mariniers en kleine vaartuigen de 
vloot weinig met de operaties in Indië te maken had. De CPN-fractie in de 
Tweede Kamer steunde overigens de begrotingen van Oorlog en Marine 
voor 1948; die in de Eerste Kamer zou dat door de veranderde koers in het 
buitenlands beleid - zie hieronder - in het voorjaar van 1948 niet doen.

Met het verzoek van de regering om voorzichtigheid door de leden van 
de commissies met de verstrekte informatie werd een zware wissel getrok
ken op de volgzaamheid van dat deel van de commissie dat in het gevoerde 
beleid een aantasting van het algemeen belang moest zien. Men denke in dit 
verband aan het al genoemde verzet van de CPN tegen de militaire actie in 
Indië en tegen de toetreding van Nederland tot een militaire alliantie van 
vijf westerse landen - te weten Engeland, Frankrijk en de Beneluxlanden - 
bij het Verdrag van Brussel in maart 1948. Aangezien een geheimhoudings
plicht niet was opgelegd - die zou pas in 1948 voor de nieuwe Defensie
commissie worden geformuleerd -, kon de regering weinig anders doen dan 
terughoudendheid betrachten bij de informatieverstrekking aan deze 
commissie op het moment dat de politieke tegenstanders van het beleid als 
risico’s voor de vertrouwelijkheid van de gegeven inlichtingen over mili
taire aangelegenheden werden gezien. De Legercommissie kreeg immers, 
precies als de Vlootcommissie, in de periode 1947-1948 van topmilitairen en 
één enkele maal van de minister zelf inlichtingen. Fiévez toonde zich 
daarbij bereid met de commissies om te gaan alsof er sprake was van Vaste 
Kamercommissies, zoals in het geval van de belangrijke herziening van de 
Dienstplichtwet.

De vraag of de vertrouwelijkheid van het overleg in de beide staatscom
missies bij voorbaat niet verzekerd was, zolang tegenstanders van het mi
litaire beleid, die men verdacht van banden met de republikeinen in Indië 
en met een buitenlandse mogendheid, deel uitmaakten van deze commis
sies heeft een rol gespeeld bij de fusie van de beide commissies. Al vanaf het 
najaar van 1947 hadden regelmatig gecombineerde vergaderingen van de 
twee commissies plaats gevonden. Het beleid van Marine en Oorlog liep 
toentertijd grotendeels over één spoor, namelijk dat van het militaire op
treden in Indië. De uitgaven en verzwaring van de dienstplicht hadden zeer 
veel te maken met dat optreden. Begin 1948 was er een nieuw argument 
gekomen om de samenwerking tussen beide commissies te bevorderen. De 
totstandkoming van het al genoemde Verdrag van Brussel maakte het 
immers noodzakelijk leger- en vlootzaken in het gemeenschappelijke kader 
van de West-Europese verdediging te zien. Een dag voor de officiële onder
tekening van dat Verdrag polste Fiévez, die ook minister van Marine a.i. 
was, de beide commissies over een samengaan, waarop positief werd gerea
geerd.11
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De nieuwe oriëntatie in de defensiepolitiek van het land na het uitbreken 
van het Oost-West-conflict bracht met zich mee dat bij de samenstelling van 
de nieuw te vormen commissie de copie van dat conflict op nationaal 
niveau, namelijk tussen de CPN en de overige politieke partijen, nader in 
beschouwing moest worden genomen. In de Tweede Kamer had een 
meerderheid van alle niet-communistische Kamerleden een dag na de 
ondertekening van het Verdrag van Brussel (17 maart 1948) steun verleend 
aan een motie-Van der Goes van Naters (PvdA) om communisten uit te 
sluiten van het lidmaatschap van de Vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken uit deze Kamer. Bij gelegenheid van de behandeling van de begroting 
van Oorlog voor 1948 in de Eerste Kamer enkele weken later deed Van 
Voorst (KVP), voorzitter van de Leger- en Vlootcommissies, de minister 
van Oorlog de suggestie communisten van genoemde commissies uit te 
sluiten. Hij achtte deze uitsluiting om veiligheidsredenen gewenst. "Ook 
onze bondgenoten zullen huiverig zijn om hun geheimen mede te delen, 
indien zij niet de overtuiging hebben, dat zij besloten blijven binnen de 
kring van enkele ingewijden, die onder alle omstandigheden aan hun zijde 
zullen staan in de grote controverse!" Met zijn voorstel beschuldigde Van 
Voorst het CPN-lid van de commissies, de oud-verzetsstrijder Wagenaar, 
ervan een mogelijk "lek" te zijn van informatie ten gunste van de gedachte 
tegenstander, de Sovjet-Unie. Opmerkelijk is dat de Vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken en de Leger- en Vlootcommissies op één lijn werden 
gesteld in deze kwestie: de staatscommissies werden gezien in het verlengde 
van de Vaste Kamercommissie waar het ging om het bevorderen van het 
vrij overleg tussen leden van het parlement en de regering. Het Eerste 
Kamerlid Brandenburg (CPN) heeft zich nog heftig verweerd tegen deze 
beschuldigingen jegens zijn partijgenoot en gesteld dat hij niet accepteerde 
dat communisten - zonder enig bewijs - voor landverraders werden 
uitgemaakt, maar veel haalde dat allemaal niet uit. Minister Fiévez zei van 
oordeel te zijn dat de motieven van de Tweede kamer om zich uit te 
spreken over de samenstelling van de Vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken ook golden voor de beide commissies. Bij zijn voordracht voor de 
nieuwe samengevoegde commissie zou hij daarmee rekening houden. De 
samenstelling van de commissie moest immers zodanig zijn dat de minister 
in de gelegenheid was "vertrouwelijk van gedachten te wisselen omtrent 
zaken, welke geen of nog geen openbaarheid verdragen, welke soms zelfs 
strikte geheimhouding eisen".12

Bij KB van 12 mei 1948, nr. 51, werd de Defensiecommissie in het leven 
geroepen, nadat de oude Leger- en Vlootcommissies waren opgeheven. In 
de taken van deze nieuwe commissie werden de lijnen in de vooroorlogse 
en kort na-oorlogse ontwikkelingen in het verkeer tussen de Leger- en 
Vlootcommissies en de ministers van Oorlog en Marine doorgetrokken. De 
eerste taak bleef het onderzoek naar de besteding van de gelden en de 
persoonlijke diensten, hetgeen het karakter als een soort Kamercommissie 
(controlefunctie) onderstreepte. De tweede taak legde het voorstel van 
Fiévez uit 1947 vast om advies te geven in zaken die de ministers van
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Oorlog en Marine overwogen bij het parlement in behandeling te geven. 
Ten derde had de Defensiecommissie tot taak de aandacht te vestigen op 
nieuwe maatregelen, die naar het oordeel van de commissie noodzakelijk 
waren in het belang van de weerbaarheid van het land. Zeker de laatstge
noemde taak was meer toegesneden op de aard van de Defensiecommisie als 
staatscommissie. De commissie was, zoals de oude commissies, bevoegd 
adviezen in te winnen van personen in en buiten de krijgsmacht. Anders 
dan de oude commissies werd de Defensiecommissie een geheimhoudings
plicht opgelegd. Indien de commissie het gewenst achtte ruimere bekend
heid te geven aan inzichten over een bepaald onderwerp, kon de commissie 
daartoe slechts overgaan, nadat door de betrokken minister(s) te kennen was 
gegeven dat uit hoofde van de eisen omtrent geheimhouding terwille van 
de veiligheid van de staat dan wel op grond van regeringsbeleid tegen een 
zodanige publicatie geen bezwaren bestonden. Ook voor de Vaste Com
missie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer was vanaf het begin 
een soortgelijke plicht ingevoerd die er op neer komt dat alleen die zaken 
aan de Kamer kunnen worden meegedeeld, waaromtrent de regering geen 
geheimhouding heeft opgelegd. Bij KB van 17 juni 1948, nr. 28, werden tot 
leden benoemd: de Eerste Kamerleden Van Voorst tot Voorst (KVP), voor
zitter, Van de Kieft (PvdA) en Vixseboxse (CHU) en de Tweede Kamerleden 
Koersen (KVP), Ruys de Beerenbrouck (KVP), Vorrink (PvdA), Vermeer 
(PvdA), Bruins Slot (ARP), Roosjen (ARP), Tilanus (CHU) (werd met ingang 
van 28 oktober 1949 voorzitter), Vonk (VVD) en Korthals (VVD). De in
stallatie van de Defensiecommissie, de adviseurs en het nieuwe secretariaat 
vond twee dagen na de Kamerverkiezingen plaats en wel op 9 juli 1948. De 
nieuwe commissie heeft overigens snel de behoefte gevoeld bij bepaalde 
gelegenheden van de aanwezigheid van secretaris en adviseurs verlost te 
kunnen zijn. In 1950 is bij KB aan deze wens om soms volledig als zuiver 
parlementaire commissie te kunnen vergaderen tegemoet gekomen.13

Het bijzondere karakter van deze Defensiecommissie, bestaande uit leden 
van de beide Kamers der Staten-Generaal, kon ook worden afgeleid uit het 
standpunt van de regering de commissie niet te beschouwen als een vast 
college van advies en bijstand van de regering, waarvan de instelling ter 
uitvoering van het in 1922 in de Grondwet (1938: art. 80) hieromtrent op
genomen artikel bij speciale wet - bij het ontbreken van de beoogde orga
nieke wet - had moeten plaats vinden, zoals dat wel is toegepast voor bij
voorbeeld de Dienstweigeringscommissie (1923). Kon in 1947 nog gesproken 
worden van het simpel tot leven wekken van de Leger- en Vlootcommissies 
die van vóór de grondwetsherziening-1922 dateerden, bij de Defensiecom
missie ging het om een geheel nieuwe commissie, die naast de oude taak 
ook een algemeen adviserende taak kreeg. Het is niet onmogelijk dat de 
regering de Defensiecommissie hoe dan ook in het verlengde van de oude 
Leger- en Vlootcommissies wilde zien om zo een wettelijke procedure voor 
deze Defensiecommissie te kunnen omzeilen. Daarmee vermeed de rege
ring een confrontatie met de communisten in de Kamers over de beoogde 
samenstelling van deze commissie.14
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De Defensiecommissie heeft tot in 1975 bestaan en is toen vervangen door 
de Adviesraad voor Defensieaangelegenheden (ADA), waarvan aanvan
kelijk eveneens, naast anderen, enkele parlementariërs lid waren. Als semi- 
Vaste (Parlementaire) Commissie voor Defensie was de Defensiecommissie 
inmiddels in betekenis uitgehold door de instelling van echte Vaste Com
missies voor Oorlog en Marine, resp. Defensie (1959), in de beide Kamers der 
Staten-Generaal (resp. 17 september 1953; 12 december 1967), waaraan de 
begrotingen en de wetsontwerpen op het gebied van Oorlog en Marine, resp. 
Defensie, in deze Kamers worden voorgelegd ter vervanging van het afde- 
lingsonderzoek en de begrotingscommissies voor deze sector(en). De in
stelling van deze commissies was geen gevolg van de onvrede over het 
functioneren van de Defensiecommissie, maar vloeide voort uit de ge
voelde behoefte de werkwijze van de Kamers te verbeteren. Het was Van 
der Goes (PvdA) die op 9 juli 1953 een meerderheid van de Tweede Kamer 
wist te overtuigen van het nut om in het Reglement van Orde onder meer 
te voorzien in de oprichting van Vaste Commissies voor alle departemen
tale sectoren, behalve voor Algemene Zaken. Deze lijn werd later door de 
Eerste Kamer overgenomen. Had de defensiecommissie tot de invoering 
van de Vaste Commissie voor Defensieaangelegenheden in de senaat nog 
een bijzondere functie als een commissie voor leden uit de beide Kamers, 
die gezamenlijk over het algemeen defensiebeleid en vooral over de maat
schappelijke positie van de krijgsmacht konden debatteren, sedert de in
voering van de beide Vaste Commissies was de zin van de Defensiecom
missie marginaal geworden. Het was dan ook niet zo vreemd dat D'66 in 
1973 weigerde een zetel in de Defensiecommissie in te nemen: de commissie 
stelde eigenlijk niets meer voor. Een communist heeft nooit van de Defen
siecommissie deel uitgemaakt; in 1967 is wél een communist lid geworden 
van de Vaste Commissie voor Defensieaangelegenheden uit de Tweede Ka
mer. Overigens wist de genoemde ADA ook geen positie van enig belang te 
verwerven. Al na enkele jaren is deze Raad in een comateuze toestand 
geraakt. De minister van Defensie constateerde op 8 oktober 1985 dat de 
ADA feitelijk was opgeheven, nadat bij KB de Adviesraad Vrede en Vei
ligheid was ingesteld. Van deze Adviesraad maken geen leden van het par
lement meer deel uit.15

Staatscommissies of Kamercommissies voor Defensiezaken in 1947-1948?
Tussen 1910/1922 en 1975 is formeel sprake geweest van staatscommissies 

voor Oorlog en Marine, resp. Defensie, die echter materieel - qua samen
stelling, opdracht en werkwijze - sterke trekken hadden van Vaste Kamer
commissies, waarin vanaf de aanvang beide Kamers der Staten-Generaal 
vertegenwoordigd waren. In de Leger- en Vlootcommissies waren ook alle 
grotere politieke groeperingen door leden van het parlement vertegen
woordigd. Het pluralistisch gehalte van deze commissies was groter dan die 
van de in 1948 geboren Defensiecommissie, aangezien de pacifistische SDAP 
wél aan de vooroorlogse genoemde commissies mocht meedoen, maar de 
Moskou-georiënteerde CPN niet aan de Defensiecommissie. Beschreven is
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hoezeer de ontwikkelingen rondom het karakter van de Leger- en Vloot
commissies gelijke tred hebben gehouden met de invoering van het com- 
missie-systeem in de Tweede Kamer, die tot 1953 van een Vaste Commissie 
voor Oorlog en voor Marine heeft afgezien. Onderscheid was er in de aard 
van het overleg: in de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de 
Tweede Kamer is vanaf het begin de aanwezigheid van de bewindsman 
normaal geweest, ook al werd er toen een verschil gevoeld tussen de Kamer 
in pleno en deze Vaste Commissie waar het ging om de verplichting van de 
minister zijn beleid te verantwoorden. De Leger- en Vlootcommissies 
moesten het voor de oorlog doen met voorlichting door de adviserende 
officieren (bij de Defensiecommissie traden bij beschikking van 26 juli 1951 
hiervoor de chefs van staven in de plaats) of anderen. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog zijn de ministers van Oorlog en Marine, respectievelijk De
fensie in direct contact getreden met deze commissies. Het was uitzonder
lijk, wanneer de minister en de staatssecretarissen van deze ressorten de 
vergaderingen van de Defensiecommissie niet bijwoonden. Daarmee was de 
overeenkomst met een gewone Vaste Commissie uit de Tweede Kamer 
vrijwel compleet. Een unieke kant bleef: de samenvoeging van leden uit de 
beide Kamers in een Verenigde (Staats-) Commissie. Alles bijeen genomen 
kan er derhalve aanleiding zijn om de Leger- en Vlootcommissies, respec
tievelijk de Defensiecommissie, niet alleen te zien als staatscommissies, 
maar ook als commissies die karaktertrekken vertoonden van Vaste Ka
mercommissies, waarin leden van de beide Kamers zitting hadden. Als 
zodanig hebben deze commissies onmiskenbaar schakels gevormd in de 
ontwikkeling in het systeem van de Vaste Commissies uit de Tweede en 
Eerste Kamer, zoals die voor Defensieaangelegenheden.16

De paragraafindeling in dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk is er voor gekozen om de parlementaire discussies over 

de taakomschrijving voor het leger te plaatsen na die over de uitgaven van 
Oorlog om recht te doen aan de prioriteiten zoals die toen bij de behandeling 
van de begroting van Oorlog werden gezien. De minister van Oorlog had 
dan ook niet voor niets een taakomschrijving voor zijn sector bij de 
begroting van 1947 aanvankelijk achterwege gelaten. De uitgaven betroffen 
namelijk de operaties in Nederlands-Indië. Een taakomschrijving zou altijd 
betrekking hebben op de periode van de afwikkeling van de inzet in Indië 
en daarna. Aangezien de taken in Indië door besluiten in de voorgaande 
periode vastlagen, waren de uitgaven bepaald. De taakomschrijving op lan
gere termijn had bij Oorlog daarom niet veel te maken met de concrete 
uitgaven voor de troepen en de militaire luchtvaart in 1947 en 1948. Voor de 
Koninklijke Marine lag dit anders. Weliswaar was een deel van de uitgaven 
voor het ministerie van Marine gerelateerd aan Indië, maar bij dit 
ministerie speelde de taakomschrijving na de oorlog onmiddellijk een grote 
rol. Alleen via een goede taakomschrijving was het mogelijk de vloot
opbouw, op basis van hetgeen uit de oorlog aan grotere oppervlakteschepen 
en onderzeeboten restte en van hetgeen zou worden aangekocht of in Ne-
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derland (af-) gebouwd, te verantwoorden. Deze vlootopbouw had afgezien 
van kleinere vaartuigen immers met de taken voor de krijgsmacht in Indië 
op dat moment niets te maken. Hoogstens zou in een verre toekomst, bij 
een hernieuwde bedreiging van de overzeese gebieden van het Koninkrijk 
en indien deze gebieden niet over een eigen marine zouden beschikken, een 
taak voor de eigenlijke oorlogsvloot van de marine in Azië kunnen zijn 
weggelegd. Na de nederlaag van Japan en de voorziene herstructurering van 
het Rijk was de vooroorlogse ratio van een slagvloot voor de marine, na
melijk de bescherming van Indië (en pas in de tweede plaats die van de 
West tegen aanvallen van buitenaf) voorlopig niet aan de orde. De minister 
van Marine stond derhalve voor de noodzaak het parlement een verklaring 
voor een deel van zijn voorgenomen uitgaven los van de Indische lasten te 
geven. In de samenvatting van de parlementaire debatten over de taakom
schrijving van leger en vloot uit de periodes 1946-1948 wordt aangetoond 
dat een geleidelijke evolutie - precies als bij het buitenlands beleid van 
Nederland - te onderkennen is van het "one-world"-concept naar de nieuwe 
bondgenootschappelijke en militair zeer vage verplichtingen van het Ver
drag van Brussel. De concrete taakvervulling bleef voor leger, luchtmacht 
en het overgrote deel van het personeel en de gelden van Marine gelegen in 
Nederlands-Indië. In dit hoofdstuk vormt paragraaf III met enkele bijzon
dere thema's en de wetgeving met betrekking tot Oorlog en Marine uit de 
periode 1946-1948 van deze lijn de pendant: van de bemoeienis van het 
parlement met de training voor en de inzet in Indië, via de aanpassing van 
de demobilisatie aan de wensen van de Nederlands-Indische legerleiding 
naar de mogelijkheden, bij wet te scheppen, voor een grote permanente 
krijgsmacht in Europa. In die krijgsmacht zou ook de vrouw een rol van 
betekenis kunnen blijven spelen. Het kabinet-Beel heeft ook in militair 
opzicht voor Nederland met instemming van de overgrote meerderheid 
van het parlement het beleid voor de komende decennia vastgelegd.

AANTEKENINGEN:

1 Gegevens over Fiévez en Schagen van Leeuwen: Sectie Militaire Geschiedenis van de 
Landmachtstaf; afd. Maritieme Historie van de Marinestaf. Het program-Fiévez en de eigen 
kenschets van Schagen van Leeuwen ten behoeve van zijn benoeming tot minister in: 
Archief-Beel, Kabinetsformatie-1946, Kabinet van de Koningin. Zie verder ook: KHA, p. 6789, 
juli 1946; p. 6829, aug. 1946 en p. 7383, nov. 1947. Bovendien kon voor de politieke 
gezindheid van minister Schagen gebruik worden gemaakt van: R. Cremer, J.J.A. Schagen 
van Leeuwen, minister van Marine, doet. scriptie RU Leiden 1982, aanwezig in bibl. afd. 
Maritieme Historie. Voor de analyse van de motieven bij het aftreden van minister Schagen 
van Leeuwen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen. Notulen Raad-MAK 22 april 
1947, pt. 2, in: S.L. van der Wal, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische 
betrekkingen 1945-1950, dl.VIII, 21 maart-20 mei 1947, 's-Gravenhage 1979, nr. 134, spec. pp. 
359-360; notulen MR 4 aug. 1947, pt. 3, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, O fficiële 
bescheiden enz., dl. X, 21 juli-31 aug. 1947, 's-Gravenhage 1982, nr. 150, p. 228. (Schagen toont 
zich bezorgd over behandeling die Nederland internationaal zich moet laten welgevallen en
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kondigt nota aan; Beel zegt deze nota gaarne in de Raad aan de orde te zullen stellen). De 
aanvaarding door Nederland van internationale bemiddeling via de V.N. zorgde er voor dat 
de nota-Schagen, welke neerkwam op een elftal punten die Schagen aan de 
regeringsverklaring van Beel in verband met de ontwikkeling der gebeurtenissen zowel op 
internationaal terrein als in Indonesië van 23 september 1947 had willen toevoegen, 
vanwege de scherpe en ultimatieve (jegens de Republiek) toon niet paste in het 
regeringsbeleid, zie notulen MR 22 sept. 1947, pt. 3, in: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, 
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, dl. XI, 1 
sept.-25 nov. 1947, 's-Gravenhage 1983, nr. 97, pp. 152-153. Daarop komt Schagen tenslotte 
met een nota aan de voorzitter en de leden van de ministerraad, d.d. 24 nov. 1947, in: 
Drooglever-Schouten, Officiële bescheiden, dl. XI, nr. 391, pp. 724-727. Voor het antwoord 
van Beel op vragen van het Tweede Kamerlid Tilanus, 27 nov. 1947, mondeling 
beantwoorde vragen, HTK 1947-1948 Aanhangsel, p. 71, nr. 58. Voor de verbinding tussen de 
begrotingsperikelen en het bezwaar tegen de Indische politiek vooral: De Tijd, 28 nov. 1947, 
red. ctr.: De vlag gestreken.

2 Korthals (VVD), TK 10 febr. 1948, p. 1369 II; Tilanus (CHU), idem, idem, p. 1370 II.

3 Voor de opzet van de strijdkrachten van Nederland onder en kort na de oorlog is gebruik 
gemaakt van J.F.R. van Vogelpoel, De Koninklijke Landmacht na de Tweede Wereldoorlog, 
dl. I De voorgeschiedenis. De ontwikkeling van de Koninklijke Landmacht na de capitulatie 
van Nederland op 14 mei 1940 tot de bevrijding op 5  mei 1945; dl. II De opbouw ten behoeve 
van de pacificatie van Nederlands-Indië, 5 mei 1945 - 27 december 1949, Den Haag 1959, 
alsmede van par. I en II, van: H.L. Zwitzer, Documenten betreffende de eerste politionele 
actie (20/21 juli - 4 augustus 1947), 's-Gravenhage 1983. Voor (de problemen bij) de 
uitzending van de dienstplichtigen naar Nederlands-Indië ook: L. de Jong, Het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12, Epiloog, tweede helft, wet. ed.. Leiden 
1988, pp. 820-825.

Hier zij vermeld dat de opleiding in Engeland van kader voor de kaderopleidingen van het 
Nederlandse leger (en voor de 2e divisie) m.i.v. 1 jan.1947 werd opgeheven. Het kader voor 
de gezagsbataljons (OVW-ers) werd gerecruteerd uit het oude beroepspersoneel en de BS. Het 
kader voor de le  divisie ("7-december") bestond uit jonge beroepskrachten en uit 
reservisten. De KMA begon pas met een nieuwe cursus op 1 sept.1948; de Hogere 
Krijgsschool hervatte het werk al op 15 april 1946.

4 Voor het optreden van de Nederlandse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog moge 
worden verwezen naar: L. de Jong, H et Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, dl. 9, Londen, eerste helft, wet. ed.,'s-Gravenhage 1979, hfdst. 9 en de daar 
opgegeven literatuur. Hieraan moet worden toegevoegd: Ph. M. Bosscher, De Koninklijke 
M arine in de Tweede Wereldoorlog, dl. I en II, Franeker, resp. 1984 en 1986 (dl. III zou 
verschijnen in 1988). Voor de vooroorlogse defensieproblematiek: H.J.G. Beunders, "Weg 
met de Vlootw et!" D e m aritiem e bew apeningspolitiek van het kabinet-Ruys de 
Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923, Bergen 1984; G. Teitler (red.), 
Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30, Dieren 1984; G. Teitler, 
De strijd om de slagkruisers 1938-1940, Dieren 1984.

5 Voor een schets van de organisaties van Oorlog en Marine is gebruik gemaakt van: 
Honderdvijftig jaar Generale Staf 1814 - 1 1  maart 1964. Overzicht van de ontwikkeling van 
de Koninklijke Landmacht, 's-Gravenhage 1964, hfdst. IV, spec. pp. 151-156; J.A.M.M. Janssen, 
De Legerraad 1945-1982, ’s-Gravenhage 1982, hfdst. I, Oprichting van de Legerraad en discussie 
over de topstructuur in de periode 1945-1949; L. Brouwer, De marinestaf na 1945 ; Een 
organisatie in opbouw, in: L. Brouwer e.a., Tussen vloot en politiek. Een eeuw marinestaf 
1886-1986, Amsterdam-Dieren 1986, hfdst. 3, spec. pp. 89-91. De inspecteur-generaal voor het 
Leger werd bij KB van 13 sept. 1945, nr. 25, in het leven geroepen; idem voor de Marine bij
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voor de Marine bij KB van 31 dec. 1946, nr. 40. Zie ook H.F. Fabri, 40 Jaar Inspecteur-Generaal 
1945-1985, 's-Gravenhage 1985. In de volgende kabinetsperiode zouden de KMG en de AG 
onder de CGS worden gebracht, behalve in bepaalde zaken (die rechtstreeks onder de 
minister of de per 1 mei 1948 benoemde staatssecretaris van Oorlog vielen, zoals het 
materieelbeleid). De inspecties werden uitgebreid (infanterie etc.; i.p.v. de verschillende 
directoraten). Een luchtmachtraad kwam op 1 mei 1949 tot stand. Voor de ontwikkeling van 
de onderraden van de ministerraad is gebruik gemaakt van: A.J.M, van Nispen tot 
Pannerden, De Ministerraad sedert 1945, in: Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis, 
aangeboden aan prof. mr. B.H.D. Hermesdorf, Deventer 1965, pp. 231-246. De reden dat de 
Raad voor Zaken Overzee slechts spaarzaam bijeenkwam en na de vergadering van 27 april 
1948 niet meer bij elkaar kwam moet gezocht worden in het verzet van leden van het 
kabinet als Drees, Van Boetzelaer en ook Fiévez tegen het bespreken van algemene 
beleidspunten met betrekking tot Indië in aanwezigheid van derden, welke beleidspunten 
echter noodzakelijkerwijze met militaire vraagstukken samenhingen, zie: Drooglever- 
Schouten, Officiële bescheiden, dl. XI, notulen MR 3 nov. 1947, nr. 281, p. 523. Vanaf het 
voorjaar-1948 overigens nam het kabinet-Beel weinig initiatieven meer inzake Indië, daar 
het kabinet op zijn laatste benen liep met het oog op de aanstaande verkiezingen 
(grondwetsherziening-1948). In het nieuw gevormde kabinet-Drees I werd inzake Indië 
gewerkt met een kernkabinet, waarvan de minister-president en de ministers van OG, BuZa 
en Oorlog-Marine deel uitmaakten.

6 Zie Marchant, TK 19 dec. 1905, p. 867; Talma TK 20 dec. 1905, pp. 926-927 I; Staal, TK 21 dec. 
1905, p. 93711-938; Talma, 20 dec. 1906, pp. 1208 11-1209 I; Staal TK 21 dec. 1906, p. 12771; Talma, 
idem, pp. 1278 11-1279 I, alwaar motie wordt ingediend; Memorie van Antwoord, 6 dec. 1907, 
hfdst. VIII (Oorlog), Rijksbegroting 1908, par. 5 (verwijzing naar de bij KB van 10 juli 1888, nr. 
26 ingestelde commissie-Oorlog); intrekking motie-Talma,TK 18 dec. 1907, p. 1226; Marchant, 
TK 23 dec. 1909, p. 1291; idem, idem, pp. 1315 I I -1316 I; afhandeling motie-Marchant, TK 18 
mrt. 1910, pp. 1623 11-1624.
Voor de lijnen in de politieke ontwikkelingen is gebruik gemaakt van W.J. van Welderen 
baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, dl. I 1849-1891, ’s- 
Gravenhage 1948 (4); C.W. de Vries, Schets enz., dl. II 1891-1901, 's-Gravenhage 1948; W.H. 
Vermeulen, Schets, enz., dl. III1901-1914, ’s-Gravenhage 1950.
Voor de toenmalige pleidooien voor een volksleger naar Zwitsers model door de VDB, zie: 
R.P.F. Bijkerk, Naar een gewapend volk? Het defensiebeleid van de V rijzinnig-  
Democratische Bond bij het aantreden van het kabinet-De M eester (19 0 5 -1 9 0 8 ), in: 
Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, dl. 9, 1986, pp. 7- 
30.

7 Samenstelling van de Commissie betreffende onderzoek aangaande geldelijke en 
persoonlijke lasten voor de landsverdediging en de opdracht aangaande geldelijke en 
persoonlijke lasten voor de landsverdediging en de opdracht zijn afgedrukt in: J.A. 
Jungman, F.K. van Iterson, Parlement en Kiezer, Jaarboekje, 1911-1912, 's-Gravenhage 1911, 
p. 22. Voor de Raad van Defensie, zie Parlement en Kiezer 1911-1912, pp. 17-18. De gegevens 
ook in archief, genoemd onder aantekening 10.

8 Voor de schets van de ontwikkelingen is gebruik gemaakt van: J.G. Pippel, Het Reglement 
van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn geschiedenis en toepassing, 's- 
Gravenhage 1950, en van E. van Raalte, Het Nederlands Parlement, ’s-Gravenhage 1977 (6), 
spec. hfdst. 5, par. 4; Soorten van commissies. Met betrekking tot de Eerste Kamer: J. Th. de 
Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nijmegen 1957, hfdst. II, par. 3, Afdelingen en 
com m issies. Verder is gebruik gemaakt van: P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het 
Koninkrijk der Nederlanden, dl. II, Zwolle 1970 (2), hfdst. IX, par. 3; idem, TK 8 juli 1953, pp. 
826-8311.
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9 Zie Pippel, Het Reglement van Orde, p. 98.
De gegevens over samenstelling, officiële taken en werkzaamheden van de Leger- en 

Vlootcommissies voor de periode 1911/1922 - 1940 zijn onüeend aan de archivalia van de 
beide commissies (KB's; correspondentie; notulenboeken), aanwezig in Centraal 
Archievendepot van het Ministerie van Defensie, Den Haag. Voor de medewerking aan het 
onderzoek voor dit deel van het onderwerp ben ik de secretaris-generaal van Def. en in het 
bijzonder het hoofd van genoemd depot, de heer G. Gans, en diens staf zeer erkentelijk. 
Voor de algemene context van het defensiebeleid zie: H.W. von der Dunk, Neutralisme en 
defensie: het dilemma in de jaren dertig, in: G. Teitler (red.), Tussen crisis en oorlog. 
Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30, Dieren 1984, pp. 5-23; J.A.M.M. Janssen, Kerk, 
coalitie en defensie in het Interbellum, in: Teitler, idem, pp. 42-62; H.J.L. Vonhoff, 
Defensiepolitiek van Liberalen en Vrijzinnig-Democraten in de jaren dertig, in: Teitler, 
idem, pp. 63-69; J.C.H. Blom, "Duch kamen sie doch". H et Nederlands defensiebeleid in de 
jaren dertig opnieuw beschouwd, in: Teitler, idem, pp. 116-143. G. Teitler in diens artikel: D e 
krijgsmacht als Cassandra. Toekomstverwachtingen van N ederlandse militairen, in: G. 
Teitler (red.), Tussen crisis en oorlog, pp. 70-87, vermeldt op p. 74 de jegens het Staatshoofd 
eind december 1935 geuite bezorgdheid van de (parlementaire) Legercommissie over de la
cunes in de Nederlandse defensie (-organisatie). Hier zij vermeld dat de ministers van 
Oorlog, Marine en Koloniën op 1 sept. 1933 een commissie onder leiding van de oud-GG 
A.W.F. Idenburg (ARP) in het leven hebben geroepen om een reorganisatie van de 
krijgsmacht van het Rijk en een nieuwe regeling voor de verdeling van de Marine-uitgaven 
tussen Nederland en Nedl.-Indië, met het oog op bezuinigingen, te bereiken. Het rapport 
van de cie.-Idenburg is aan de Leger- en Vlootcommissies voor commentaar gezonden. De 
besparingen waren beperkt. De kwestie kruisers of vliegtuigen ter verdediging van Indië 
werd onderzocht door de commissie-Kan (1935). Het rapport van deze commissie is niet 
gepubliceerd. Het aan de Vlootcommissie niet doorgegeven rapport, waarover op 9 mei 1940 
werd gesproken, betrof dat van een Technische Commissie m.b.t. de versterking van de 
Indische defensie (slagkruisercommissie). Over de Vlootcommissie in deze kwestie: Teitler, 
De strijd om de slagkruisers, pp. 60-62.

De gegevens over de na-oorlogse ontwikkelingen konden ten dele worden ontleend aan 
het in aantek. 10 genoemde archief en verder aan het semi-statisch archief van het 
ministerie van Defensie, dossiers Leger- en Vlootcommissies 1945-1948; Defensiecommissie 
1948-1950. Voor de hulp bij de inzage in dit laatstgenoemde archiefdeel ben ik de heer J. 
Rijpstra en diens medewerkers zeer verplicht. Aangehaald citaat uit Voorlopig Verslag van
6 nov. 1946, Rijksbegroting 1947, hfdst. VIII A, HTK 1946-1947 Bijlagen A, p. 12 II.

12 Motie-Van der Goes betr. Vaste Commissie Buitenlandse Zaken Tweede Kamer, TK 18 
mrt. 1948, p. 1561 II en de eindstemming (KVP-PvdA-ARP-CHU-VVD contra CPN; SGP 
afwezig) op p. 1596 II. Voorstel Van Voorst: EK 31 mrt. 1948, p. 330 I; min., EK 1 april 1948, p. 
347 I; Brandenburg, idem, p. 348 I.

Zie hiervoor het KB van 30 aug. 1950, nr. 3, aanwezig in genoemd dossier 
Defensiecommissie 1948-1950 (zie aantek. 11).

14 P.J. Oud, Het constitutionele recht van het Koninkrijk der Nederlanden, dl. I, Zwolle 1967 
(2), hfdst. V, par. 2, De vaste colleges van advies en bijstand, p. 478, spreekt over het "min of 
meer blijvend karakter" van de Leger- en Vlootcommissies. Hoewel een organieke wet 
m.b.t. de uitvoering van het door het amendement Troelstra bij de behandeling van de 
voorstellen tot grondwetsherziening in 1921 in de Grondwet-1922 opgenomen artikel 78: "De 
instelling van vaste colleges van advies en bijstand aan de Regering geschiedt krachtens de 
wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hun benoeming, samenstelling, werkwijze en 
bevoegdheid", er nimmer is gekomen, heeft de regering sedertdien bij speciale wetten 
speciale vaste colleges van advies in het leven geroepen, b.v. de Dienstweigeringscommissie,
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bij wet van 13 juli 1923, Stbl. nr. 357. Voor een algemene oriëntering over het onderwerp 
colleges van advies e.d. zij verwezen naar: G.A. van Poelje, Commissies en raden, in: 
Bestuurswetenschappen, jrg. 1955, pp. 343-353 en pp. 399-400; F.C.L.M. Crijns, Vaste colleges 
van advies en bijstand, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 1975, pp. 394-424 en de in dit artikel 
opgegeven literatuur. In het overzicht van Crijns over de commissies van advies ontbreekt 
in de lijst van Defensie de Defensiecommissie,

15 Gegevens over de ontwikkelingen van de Defensiecommissie en de ADA verstrekt door 
de al genoemde Sectie Militaire Geschiedenis. Het voorstel-Van der Goes behandeld in: 
J.G .Pippel, Het Reglem ent van Orde van de Tweede Kamer, Vervolg op de derde 
vermeerderde druk, 's-Gravenhage 1954, pp. 16-18 en pp. 45-46, alsook de debatten in TK, 8 en
9 juli 1953, pp. 826-867. In de Vaste Commissie voor Defensieaangelegenheden van de 
Tweede Kamer werd in maart 1967 het CPN-Kamerlid W. Kremer benoemd. In 1973 is door 
de minister van Defensie aan de voorzitters van de beide Kamers gevraagd of de 
zetelverdeling over de parlementaire fracties in de Defensiecommissie bijstelling behoefde. 
Het antwoord daarop was negatief. Op dat moment was de verdeling: 5 PvdA, 5 KVP, 3 
VVD, 3 CHU, 3 ARP, 1 DS'70. D’66 heeft de aangeboden zetel geweigerd, aldus de gegevens 
van de afd. Voorlichting, Tweede Kamer.

16 Een interessante plaatsing van de Defensiecommissie in het commissiewerk in het 
Nederlandse parlement, vergezeld van een korte kenschets van de werkzaamheden van 
deze commissie, door de jarenlange voorzitter van deze Defensiecommissie: H.W. Tilanus, 
D e Defensiecommissie, resp. "The Committee system", in: A ppèl Orgaan van de Nationale 
Christen Officieren Vereniging, resp. jrg. 52 nr. 2, april 1957, pp. 22-27, en jrg. 54, nr. 8, 
december 1959, pp. 91-93.
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a. Uitgaven van Oorlog (Leger-Legerluchtmacht)

Indië als allesbeheersende factor
De begroting voor 1947 van het departement van Oorlog bedroeg 643 mil

joen gulden, welk bedrag iets lag onder dat van 1946 (670 miljoen). Dit be
drag van 643 miljoen werd in hoge mate bepaald door de inspanningen van 
de krijgsmacht in Indië voor het vestigen van een nieuwe rechtsorde, aldus 
de Memorie van Toelichting. Slechts een gering deel van het bedrag werd 
uitgegeven voor het aanhouden van troepen in Nederland zelf, zowel voor 
de binnenlandse ordehandhaving als voor de opleiding van de uit te zen
den contingenten. De opbouw van een leger en luchtmacht voor Nederland 
zelf was nog niet aan de orde. Pas een jaar later zou de minister reden zien 
om de opbouw van een defensieapparaat in Nederland te overwegen, 
naarmate over de afwikkeling van taken voor de strijdkrachten in Neder- 
lands-Indië enig optimisme kon worden gekoesterd. Geld voor die defensie 
in Nederland was er echter vooralsnog niet en evenmin een dwingende re
den om dat geld ten koste van alles beschikbaar te stellen. Voor Indië lag dat 
anders, zodat de uitvoering van de taken in Indië voorop stond. Die taken 
in Indië beheersten de uitgaven van het ministerie van Oorlog in de jaren 
1946-1948.

De genoemde bedragen voor de uitgaven van Oorlog voor 1946 en 1947 
vormden niet het werkelijke totaal van alle kosten, verbonden aan de mili
taire expeditie in de Oost en de voorbereidingen in Nederland daartoe. Zo 
betaalde de Nederlands-Indische regering de onderhoudskosten van de 
strijdkrachten in Indië; die regering ging voor de daardoor ontstane begro
tingstekorten weer schulden aan, onder meer bij de Nederlandse staat (zie 
par. V.4 in het hoofdstuk Onder Lieftincks bewind in dit boek). Bij de on
derhandelingen over de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 
heeft de Indonesische delegatie het deel van de schuldenlast, dat aanwijsbaar 
op de instandhouding van de Nederlandse krijgsmacht in Indië was terug te 
voeren, geweigerd over te nemen. Ook voor de aanschaf van veel materieel 
voor de operaties in Indië was het financiële aspect er van zo gunstig moge
lijk voorgesteld (b.v. als vermoedelijke schenking door de V.S. of Engeland 
bij de verrekening van de Nederlandse oorlogsschulden, zie par.V.2.d in 
hfdst. IV). Door dit soort financiële manipulaties gelukte het de minister 
van Oorlog een groot deel van de werkelijke kosten voorlopig buiten de 
eerste na-oorlogse begrotingen te houden. De Kamers zijn derhalve, zoals 
nog zal worden aangetoond, pas veel later, na de souvereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië, geconfronteerd met de totale uitgaven voor de strijdkrachten 
in Indië uit de eerste na-oorlogse jaren.

Meer dan bij de behandeling van de begroting voor Marine voor 1947 
hebben de leden van de Tweede en Eerste Kamer de omvang van de uitga
ven bij Oorlog kritisch behandeld. Zoals nader zal worden beschreven gin
gen de meeste fracties wel akkoord met de prioriteiten in de taakstelling

II. Uitgaven van Oorlog en Marine; taakomschrijving voor leger en vloot
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voor het leger, waardoor de opstelling in Nederlands-Indië van een krijgs
macht ter bewaring van het Koninkrijk werd gebillijkt. Toch werd gevraagd 
om soberheid en verlaging van de uitgaven. De KVP-woordvoerder voor 
militaire zaken in de Tweede Kamer, jhr.mr.G.A.M.J. Ruys de Beeren
brouck, geboren in 1904, lid van de Tweede Kamer sedert 1937 en reserve- 
officier (artillerie), drong op 12 november 1946 op zuinigheid bij Oorlog aan. 
Bruins Slot (ARP) wilde weten waar men financieel aan toe was, mede aan 
de hand van een goed ontwikkeld nationaal defensieplan, waarin de taken 
van leger, luchtmacht en marine harmonisch tot gelding konden worden 
gebracht. Maar Bruins Slot, Roosjen (ARP) (geb. 1894 en oud-lid Vrijwillige 
Landstorm) en Tilanus (CHU) (oud-beroepsofficier) slikten concrete kritiek 
op het uitgavenniveau van Oorlog grotendeels in, omdat zij van harte in
stemden met de poging om door middel ook van het gezagsapparaat in 
Indië een nieuwe rechtsorde te vestigen. Slechts uit de linkerzijde kwam 
meer en zelfs felle kritiek op de begrotingscijfers van Oorlog. De defensie
specialist van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, Vorrink, (geb. 1891), 
voorzitter van de PvdA en onderwijzer van origine, zag in het in Indië 
inmiddels bereikte bestand - 14 oktober 1946 tot stand gekomen tussen het 
Nederlands gezag en de Republik als basis ook voor de onderhandelingen in 
Linggadjati (zie de paragraaf over Nederlands-Indië in dit boek) - reden over 
te gaan tot vervroegde demobilisatie van de troepen in Indië en derhalve 
mogelijkheden voor bezuinigingen. Volgens hem diende men daarna te 
streven naar een klein, efficiënt, technisch goed uitgerust leger voor Ne
derland, dat veel minder geld zou vergen. Alleen de communist Schoonen- 
berg keurde de begrotingscijfers onomwonden af. Er was zijns inziens sprake 
van een oorlogsbegroting, waardoor Nederland bijna werd verpletterd. De 
jeugd van Nederland werd in de visie van deze voorzitter van het met de 
CPN gelieerde Algemeen Nederlands Jeugd Verbond verscheept naar de 
tropen "om daar de revolver in aanslag te zijn tegenover een Republiek, die 
is erkend".1

Het oordeel van de Eerste Kamer over het uitgavenpatroon van Oorlog 
week niet sterk van dat van de Tweede Kamer af. Wel meende Donkersloot 
(PvdA), hoogleraar-Neerlandicus, dat in de totale rijksbegroting voor 1947 
de uitgaven voor Oorlog en Marine - gesteld bijvoorbeeld tegenover de uit
gaven voor cultuur - een al te zwaar accent hadden gekregen. Minister 
Fiévez erkende dat er grote offers werden gevraagd van de Nederlandse be
volking, maar dat de uitvoering van de taak in Nederlands-Indië nu een
maal een zware was. Uit alles bleek dat de Kamers in meerderheid, zij het 
soms schoorvoetend (PvdA), hem hierin wel wilden volgen. Zouden derge
lijke offers worden gevraagd voor een veel vager doel in V.N.-kader, dan 
was die parlementaire steun niet zo zeker.2

Doordat de financiële problemen van de staat in de loop van 1947 snel 
groter werden, heeft de opstelling van de begroting voor Oorlog voor 1948 
veel voeten in de aarde gehad. Juist omdat de militaire uitgaven - samen 
met de agrarische importen - de meeste deviezen vergden en deviezen 
uiterst schaars waren geworden, werd de druk op Oorlog en Marine groot
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om tot aanzienlijke bezuinigingen te komen. Voor het departement van 
Oorlog was dit moeilijker dan voor Marine, dat de aanschaf van schepen 
voor het eerste smaldeel slechts behoefde te temporiseren om tot een aan
zienlijke besparing van middelen en deviezen te komen. De marine had het 
zware en kostbare materieel niet nodig in Indië. Voor Oorlog lag het alle
maal anders. De gehele inspanning van dit departement was gericht op het 
instandhouden van de Expeditionaire Macht in Indië. Zou dit departement 
over moeten gaan tot bezuinigingen, dan zou dat altijd leiden tot een gerin
gere gevechtskracht. Wilde men de taak in Indië niet aantasten, dan bleef 
derhalve slechts voor bezuinigingen dat deel van de begroting over dat ge
richt was op interne ordehandhaving in Nederland en op de start van de le
germacht in Nederland zelf.

In het hoofdstuk Onder Lieftincks bewind zal in par. V .l.b aan de orde 
komen hoe de regering in februari 1947, na geconfronteerd te zijn met het 
vooruitzicht van snel groeiende deviezen tekorten, tot de instelling van een 
deviezenprioriteitencommissie overging, welke in mei 1947 met een rap
port uitkwam. Een van de kernen van dit rapport was het voorstel om de 
deviezenuitgaven voor het militaire apparaat aan te pakken. Het gevolg van 
dit rapport was dat de onderraad van de ministerraad voor Economische 
Aangelegenheden, de REA, zich gesteld zag voor de vraag of Oorlog en Ma
rine niet ingrijpend op hun (deviezen-)uitgaven konden worden besnoeid, 
met name op de niet voor Indië bestemde taken. Vooral de socialistische 
ministers in het REA-beraad van 19 mei 1947 namen de kans waar bezuini
gingen bij Oorlog en Marine te bepleiten. Lieftinck had al in de Memorie 
van Antwoord van 7 november 1946 aan de Tweede Kamer naar aanleiding 
van de opmerkingen over de Rijksbegroting voor 1947 met betrekking tot de 
lasten voor Oorlog en Marine zijn bezorgdheid over deze lasten getoond en 
geschreven dat bezinning op de taken van de krijgsmacht op zijn plaats was 
(zie hoofdstuk IV, par.I.l.a). Binnen het kabinet oefende Lieftinck, nadat de 
overeenkomst van Linggadjati (15 november 1946) ook van republikeinse 
kant officieel was aanvaard (25 maart 1947), zware druk uit, bij nota van 18 
april 1947 en in zijn betoog in de Raad-MAK van 22 april 1947, versobering 
van de uitgaven voor de Nederlands strijdkrachten te bereiken door on
verwijld met de Republiek Indonesia besprekingen te openen over weder
zijdse demobilisatie. De bodem van de deviezenkas was in zicht. Veel ver
der dan de inschakeling van de directeur van de Rijksbegroting bij het stre
ven naar rationalisatie van de strijdkrachten kwam men niet. Wél vorm
den de betogen van Lieftinck over de financiële keerzijde van de militaire 
inspanningen voor de regering een argument om met nog meer klem aan te 
dringen ter uitwerking van de overeenkomst tussen Nederland en de Re
publiek effectieve samenwerking met de andere zijde in Indië op politieel 
gebied te bereiken, hetgeen een van de belangrijkste struikelblokken zou 
worden en een conflict onafwendbaar zou maken. Ook Drees had al eerder 
in het openbaar zijn mening over de lasten van de Nederlandse gemeen
schap om de middelen voor Oorlog en Marine op te brengen gegeven. Bij de 
behandeling van het wetsontwerp op de Noodvoorziening voor Ouden van
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Dagen in de Tweede Kamer op 27 maart 1947 heeft Drees in het kader van de 
financiële mogelijkheden voor de uitvoering van dat wetsontwerp betoogd 
dat de militaire uitgaven moesten worden verminderd wilde Nederland 
zijn begroting in evenwicht krijgen (zie hoofdstuk VI, par. III.c). Lieftinck en 
Drees trokken de lijn van hun eerder geschreven of afgelegde verklaringen 
over dit thema door door in de genoemde REA-vergadering van 19 mei 1947 
zich te beklagen over de lasten van het militaire apparaat, dat zowel veel 
geld en deviezen vergde als tienduizenden jongelui in hun meest produc
tieve tijd aan de nationale economie - waar een groot tekort aan arbeids
krachten heerste - onttrok. Afgezien van de taken van de krijgsmacht in In
dië, waarvan werd verondersteld dat die op zeer korte termijn konden wor
den ingekrompen, bleef de VTaag waarvoor Fiévez zoveel troepen in Neder
land nodig had. Kon het allemaal niet wat minder? Was het niet mogelijk 
de binnenlandse orde in Nederland te handhaven met politie en 
marechaussee en de rest van de troepen in Nederland, die niet voor de trai
ning van uit te zenden eenheden nodig waren, naar huis te sturen?

De beantwoording van deze vragen in dit REA-beraad bracht Fiévez in 
een lastig parket: hij moest namelijk verklaren waarom er ongeveer 90.000 
man (KL) in Nederland dienden naast de ca. 75.000 man (KL) in Indië. Na
tuurlijk was er kader nodig om de troepen op te leiden die naar Indië wer
den gestuurd, wat ongeveer 14.000 man vroeg. De vraag was echter wat de 
taak was van het restant van deze 90.000 man, na aftrek van dat kader, van 
de in opleiding genomen lichting en van de zogeheten grenscompagnieën. 
Het was de ministers in de REA-vergadering al spoedig duidelijk dat dit 
restant onder de wapens werd gehouden om de aanzet te vormen voor de 
eigen Nederlandse defensie. Discussie daarover zou altijd raken aan mili- 
tair-strategische overwegingen, zodat Fiévez weigerde om in deze onderraad 
over bezuinigingen van grote omvang te gaan praten. Omdat Lieftinck ech
ter al had laten weten geen deviezen ter beschikking te kunnen stellen voor 
andere taken dan die in Indië en hij een lijst van klachten over het defen
sieapparaat in Nederland wist te produceren - te veel opgeroepen man
schappen, die na enige tijd weer naar huis werden gezonden; aanschaf van 
te veel kleding en wapens; verspilling van allerlei materieel -, begreep 
Fiévez wel dat aan het brede front tegen zijn begroting tegemoet moest wor
den gekomen. De stem van Lieftinck woog immers zwaar. Derhalve zei 
Fiévez een onmiddellijke bezuiniging toe van 50 miljoen gulden, waarbij 
nog moest worden geteld de bijdrage van de Nederlands-Indische regering 
in de kosten van de KL in Indië. Over de verdere bezuinigingen ten koste 
van de ordetroepen in Nederland wenste hij echter overleg te voeren met 
Beel. De minister van Oorlog vroeg wel voorzichtig aan Lieftinck of de las
ten van Oorlog zo hoog waren geworden voor de Nederlandse staatshuis
houding, dat liquidatie van het militaire apparaat dreigde. Lieftinck liet zijn 
collega van Oorlog daarop weten dat het in een noodsituatie om twee 
mogelijkheden ging: of men hield alles in stand en kwam met onduldbare 
staatstekorten te zitten of men verlaagde de uitgaven. Het land moest vol
gens de minister van Financiën het laatst bezuinigen op het fysieke be-
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staansminimum en het productieapparaat. Dat betekende dat het militaire 
apparaat volop in de bezuinigingsronde diende mee te doen. Derhalve 
moest alles worden geschrapt wat buiten de inspanning in Indië viel.

Op de vergadering van de REA van 4 juni 1947 bleek dat nader overleg 
tussen Fiévez en Beel niet had geleid tot een voor Fiévez gunstige wending 
in deze bezuinigingsoperatie. De opzet van Oorlog om in Nederland een de
fensieapparaat op te bouwen op basis van mobilisabele eenheden, 
luchtdoelgeschut en eskaders straaljagers mislukte. Zijn nederlaag in de 
REA trachtte Fiévez ongedaan te maken door in het kabinetsberaad van 21 
juli 1947 op basis van besprekingen met Engelse hoge officieren in Londen 
van 23-28 juni 1947 een plan ter goedkeuring aan de ministerraad voor te 
leggen, waarin uitvoerig de opstelling van drie divisies met een luchtmacht 
van verschillende eskaders straaljagers in Nederland tegen 1952 werd be
pleit. Dit plan kon op weinig steun van de Raad rekenen, gezien de vooraf
gegane discussies over de noodzaklijke bezuinigingen in de REA. Lieftinck 
zei de grootste bezwaren te hebben tegen dit plan van Fiévez. In de bezwaren 
van de Raad zag Beel reden om voor te stellen dit plan als te technisch en te 
moeilijk van de agenda van de Raad af te voeren en te verwijzen naar nader 
overleg tussen de minister van Financiën en die van Oorlog ter voorberei
ding van hernieuwde indiening van dit plan bij de Raad. Hiermede ging de 
Raad akkoord. Dit voorlopige uitstel heeft er toe geleid dat dit hele plan 
voor een Nederlands defensieapparaat van deze omvang in de periode-Beel 
niet meer aan de orde is gekomen in het kabinet.3

Het gevolg van deze bezuiniging op Oorlog is geweest dat er een begroting 
voor 1948 werd opgesteld, waarin ten opzichte van die voor 1947 aanzien
lijke besparingen waren doorgevoerd. In de Nederlandse pers was begin juli
1947 al het bericht verschenen dat de regering tot de bezuinigingen bij Oor
log (en Marine) had besloten om een geregelde aflossing van de troepen in 
Indië te kunnen waarborgen. De begroting voor Oorlog kwam uit op een be
drag van 470 miljoen gulden. Deze bezuiniging was allereerst gebaseerd op 
de afspraak met de Nederlands-Indische regering, waardoor Batavia een 
grotere bijdrage in de kosten van het militaire apparaat in Indië zou leveren. 
Pas jaren later zou blijken dat deze afspraak niet gehonoreerd kon worden. 
Vervolgens gingen de opstellers van deze begroting uit van een aanzienlijke 
vermindering van het aantal benodigde troepen in Indië door de terugkeer 
in 1948 van de OVW-ers, de le  divisie "7-december" en de 12 bewakingsba- 
taljons en delen van de 2e divisie, tot een sterkte van ongeveer 60.000 (KL) - 
was 75.000 -, en van het langer gebruik van het oorlogsmaterieel dat in 1946 
en 1947 was aangeschaft en waarvoor de rekening eveneens pas jaren later 
zou worden gepresenteerd aan de Nederlandse bevolking. De KL-sterkte 
(incluis legerluchtmacht) in Nederland zelf zou 50.000 man bedragen. Afge
sproken was dat de KL - te beginnen met de lichting-1948 - per jaar twee 
zelfstandige infanteriebrigades (brigade = een derde van een divisie) en zes 
bataljons infanterie naar Indië zou sturen, waarvoor de opleiding in Neder
land niet meer dan vijf maanden mocht duren. Om dit te bereiken moest de 
vredessterkte worden ingekrompen. Er werd bij Oorlog op gerekend dat pas
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na vijf jaar, gerekend vanaf 1948, de normale legervorming in Nederland 
zelf zou kunnen plaats vinden.4

Het is de vraag of de opstelling van deze begroting van Oorlog wel realis
tisch was. De bezuinigirg bijvoorbeeld op de uitgaven voor het materieel 
van de troepen in Indië betekende dat de strijdkrachten in Indië minder 
operationeel dreigden te worden door de slijtage van het materieel en het 
gebrek aan onderdelen. Dat betekende druk op de tijdslimiet, waarbinnen 
naar het oordeel van de militaire leiding aan verdere militaire acties in In- 
dië kon worden gedacht op het moment dat moest worden geconstateerd dat 
de eerste beperkte politiële actie - daar het optreden niet tegen een buiten
landse tegenstander was gericht sprak men van politiële actie - niet had ge
leid tot meegaandheid van de tegenstander, de Republiek Indonesia. De be
groting van Oorlog voor 1948 lag ook niet in het verlengde van het concept 
dat door de legercommandant in Nederlands-Indië, de luitenant-generaal 
(KNIL) S.H. Spoor, op 21 januari 1947 met het Nederlandse kabinet was be
sproken en uitvoerig in subpar. III.d, Het demobilisatiedrama, in dit hoofd
stuk aan de orde zal worden gesteld. In dit concept werd voor de overgangs
periode, waarin Nederland conform het met de Republiek Indonesia geslo
ten Akkoord van Linggadjati van 15 november 1946 verantwoordelijk was 
voor de orde en rust in Indië (tot 1 januari 1949), een minimale sterkte van 4 
divisies (waarvan 1 KNIL) noodzakelijk geacht. Met de nodige staven, ver- 
zorgings- en bewakingstroepen kwam men altijd boven de 60.000 man 
Nederlandse troepen (KL) uit. Zou met de Republiek geen overeenstem
ming over de naleving van het Akkoord met Nederland kunnen worden 
bereikt, dan had Spoor naar zijn zeggen minimaal 5 divisies nodig. Ten tijde 
van de opstelling van de begroting van Oorlog voor 1948 was bekend dat 
met de Republiek geen overeenstemming over de uitvoering van het ge
noemde Akkoord mogelijk was geweest. Ook was al snel na de politiële actie 
bekend dat deze actie niet er toe had geleid dat de Republiek op de knieën 
ging voor Nederland. De minister van Oorlog bevond zich na enkele weken 
onder de voorstanders in het kabinet van voortzetting van de actie in de 
richting van Djocja, de hoofdstad van de Republiek. Ook al was het kabinet 
het uiteindelijk met veel moeite eind augustus 1947 eens geworden over het 
aanvaarden van de bemiddeling van de V.N., dat sloot voor Batavia en Den 
Haag niet de mogelijkheid van verdere militaire acties uit in het geval het 
onmogelijk was met de Republiek tot afspraken te komen over de doorvoe
ring van de in Linggadjati overeengekomen nieuwe staatsstructuur. De 
vraag is dan waarom Fiévez in die befaamde augustusmaand 1947 toch een 
begroting voor zijn departement ontwierp, die in zo sterke mate uitging van 
lagere lasten voor Indië, terwijl hij wist dat dat militair onmogelijk en fi
nancieel dubieus was.

Fiévez moet zich, toen hij de begrotingscijfers voor 1948 opstelde, bewust 
zijn geweest van de grote belangen die met zijn begroting op het spel ston
den. Allereerst stond hij onder druk van de minister van Financiën, Lief
tinck, die al een klein jaar op bezuinigingen hamerde, onder bijval van het 
parlement. Vergeleken met het vooroorlogse beleid en gemeten naar de
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draagkracht van het land op dat moment waren de uitgaven voor het mili
taire apparaat van het land gigantisch. Regering en parlement waren er al
tijd van uit gegaan dat deze uitgaven slechts tijdelijk op dat hoge niveau, ter 
verzekering van de band tussen Nederland en de Overzeese Gebieden, zou
den liggen. Alleen al om deze reden was de minister verplicht voor 1948, 
precies als andere departementen, een verlaging van de uitgaven te presen
teren. Dat hij voor dit doel uitging van de dubieuze veronderstelling dat de 
Nederlands-Indische regering en haar rechtsopvolger in staat en bereid zou
den zijn bij te dragen in de uitrusting en het onderhoud van de Neder
landse krijgsmacht in Indië in de na-oorlogse jaren viel toen niet op. Lief
tinck zelf heeft deze opzet gefiatteerd. Gelet op de eindafrekening van het 
begrotingsjaar-1948, die een verdubbeling van het aangevraagde bedrag voor 
Oorlog liet zien (zie verderop), kan toch de vraag worden gesteld of Fiévez 
en Lieftinck nu werkelijk niet hebben bevroed dat inzake de expeditie in In
dië nog enige honderden miljoenen guldens voor materieel en personeel 
dubieus gefactureerd stonden en bijgevolg de begroting voor 1948 hoe dan 
ook een slag in de lucht was. Bij het opstellen van deze begroting, die tege
moet moest komen aan de wens van Lieftinck om het parlement een zuinig 
overheidsbeleid te kunnen presenteren, kan ook een politiek argument 
hebben gespeeld. Door een verlaging van de uitgaven voor de krijgsmacht te 
begroten kon de Nederlandse regering haar goede wil tonen om na de poli
tiële actie de bemiddeling van de V.N. alle kansen te bieden en een 
overeenkomst met de Republiek te bereiken. Toen een snelle overeenkomst 
uitbleef moest de Nederlandse regering niettemin beslissen om de militaire 
presentie in Indië op peil te houden, wilde men voorkomen dat de Repu
bliek door tijd rekken kon afwachten hoe de Nederlandse macht op basis 
van de Rijksbegroting-1948 vanzelf zou moeten inkrimpen. Door bij Nota's 
van Wijziging de begroting van Oorlog en - zij het later - die van Marine 
voor 1948 bij te stellen ten gunste van het overeind houden van de militaire 
sterkte op het peil van 1947 kon de Nederlandse regering het signaal aan de 
Republiek geven dat Nederland de machtsmiddelen wenste aan te houden 
om de overeenkomsten te doen naleven.

Zoals nog nader aan de orde zal komen in subpar. III.d in dit hoofdstuk 
heeft Fiévez in september 1947 van de militaire en politieke leiding in Indië 
moeten vernemen dat de zaken er in Indië na de politiële actie minder goed 
voorstonden dan altijd in geval van deze actie was voorzien. De schema’s 
voor demobilisatie en aflossing van OVW-ers en KNIL-personeel konden 
niet worden aangehouden. Alle troepen waren op dat moment nodig om 
het onder Nederlands gezag staande gebied te controleren, de demarcatielij
nen te bewaken en de optie op een voortzetting van de politiële actie open te 
houden. Doordat de contacten tussen Fiévez en Batavia niet optimaal waren
- er ontbrak een gezamenlijke Rijksstaf (vgl. de Britse Imperial Staff) -, kan 
Fiévez zijn verrast door de veel pessimistischer ramingen met betrekking 
tot de benodigde militaire sterkte in Indië. De Nederlandse regering werd 
door Batavia goed voor het blok gezet: demobilisatie en aflossing volgens 
schema (concreet: vervanging OVW-ers door de 2e divisie), hetgeen ge-
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biedsafstand ten gunste van de republikeinen moest inhouden, ofwel uitstel 
van aflossing en zoveel mogelijk handhaving van een op eventuele actie 
toegesneden sterkte, zolang de onderhandelingen tussen Nederland en de 
Republiek onder bemiddeling van de V.N. geen concrete verbeteringen 
voor de orde en rust in Indië hadden opgeleverd. De regering is op 20 no
vember 1947 voor deze druk uit Batavia bezweken. Het demobilisatie- en 
aflossingsschema zou worden herzien, al besefte Fiévez zeer goed dat hij te
genover het parlement en de publieke opinie gezien zijn eerdere medede
lingen over de demobilisatie en de al ingediende begrotingscijfers aan ge
loofwaardigheid had ingeboet. Het kabinetsberaad over deze zaak bracht wél 
aan het licht, dat Lieftinck, die toch in een voor Nederland met het oog op 
de financieel-economische banden met Indië zo gunstig mogelijke afloop 
van het geschil met de Republiek geïnteresseerd was, niet veel financiële 
mogelijkheden meer zag om het militaire drukmiddel in Indië voor onbe
paalde tijd intact te houden. Dat betekende dat het langer in dienst houden 
van OVW-ers en dienstplichtigen in Indië, zoals door Batavia gewenst, niet 
veel extra geld mocht kosten en zeker geen deviezenverslindende materiële 
versterking van de troepen in Indië kon betekenen, al had de keuze om ex
tra geld te besteden aan het op peil houden van het aantal manschappen in 
plaats van het materieel met het oog op de inzetbaarheid van de troepen 
militaire nadelen.5

Fiévez mocht van het kabinet door middel van een Nota van Wijziging 
op 15 december 1947 zijn begroting voor Oorlog voor 1948 met 15.3 miljoen 
gulden verhogen, waardoor men tegemoet kon komen aan de wensen van 
Batavia. Met dit bescheiden bedrag konden 24.000 man (de goedkope dienst
plichtigen) langer in Indië worden gehouden. Het bedrag kon laag worden 
gehouden door de besparing op de kosten van repatriëring en demobilisatie. 
Over die demobilisatie was op 29 november 1947 door de regering bekend 
gemaakt dat het daarvoor aangekondigde schema wijziging had moeten on
dergaan. Deze beleidswijziging kreeg, precies als Fiévez had gevreesd, de no
dige parlementaire aandacht, hetgeen in dit hoofdstuk nog zal worden be
schreven. Over de Nota van Wijziging op de begroting van Oorlog voor 
1948, die met deze beleidswijziging samenhing, hebben de Kamers geen 
discussie gevoerd. De begroting van Oorlog voor 1948 bleef immers al met al 
een gunstiger beeld vertonen dan die van 1947, zodat het Fiévez niet moei
lijk werd gemaakt.6

Het door Fiévez bij Nota van Wijziging gevraagde bedrag was onvol
doende om de sterkte in Indië voor het gehele kalenderjaar 1948 op peil te 
houden. De aap kwam uit de mouw, toen in het najaar 1948 in de Tweede 
Kamer werd gevraagd waarom de begroting voor 1949, een jaar van begrote 
demobilisatie van de troepen in Indië ("7-december" - of le  divisie), een stij
ging van 33 miljoen gulden ten opzichte van die voor 1948 te zien gaf. De 
opvolger van Fiévez heeft toen een voorstel tot wijziging van de begroting 
voor 1948 ter grootte van 22 miljoen gulden op korte termijn in het 
vooruitzicht gesteld, waardoor een meer vloeiende reeks van cijfers voor 
1948 en 1949 zou ontstaan.7 De Kamer heeft echter nog al lang op deze cor-
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rectie van de begroting voor 1948 moeten wachten. Pas op 29 mei 1951 werd 
een wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk VIII-A van de rijksbegroting 
voor 1948 ingediend bij de Tweede Kamer, waarbij alle overschotten en te
korten over de periode 1945-1948 werden verrekend. In deze opstelling van 
de definitieve cijfers werden ook de uitkomsten van de regelingen met de 
V.S., England en Canada over de oorlogsschulden van Nederland verwerkt, 
alsook de conclusies van de financieel-economische overeenkomst tussen 
Nederland en Indonesië ter Ronde-Tafel-Conferentie eind 1949 (vgl. par. 
V.2.d en V.4 in hoofdstuk IV in dit boek). De hoop dat het nieuwe bewind in 
Indonesië voor de kosten van het onderhoud van personeel en materieel 
van de Nederlandse strijdkrachten over de periode 1945-1949 zou willen op
draaien was inmiddels vervlogen; de genoemde geallieerde landen hadden 
niet allemaal even tegemoetkomend kunnen zijn bij de verevening van de 
door Nederland gemaakte schulden bij de aanschaf van militair materieel 
uit het bezit van deze landen. De rekening kwam derhalve toch nog op tafel.

Buiten de 21.6 miljoen gulden voor de bezoldiging van het militair per
soneel om de sterkte in 1948 op het peil van 1947 te houden, is de begroting 
van Oorlog voor 1948 op zoveel terreinen herzien, dat het eindresultaat 
vrijwel een verdubbeling opleverde van het oorspronkelijke bedrag. De ge
hele dienst van dit hoofdstuk (Oorlog) uit de rijksbegroting voor 1948 moest 
met 411.3 miljoen gulden worden verhoogd tot 913.4 miljoen, waarbij de 
Nota's van Wijziging met het oog op de troepensterkte in 1948, de salaris- 
verbetering voor het militaire personeel met terugwerkende kracht tot 1 ja
nuari 1948 en de niet gehonoreerde toerekening van de uitgaven naar de 
Nederlands-Indische regering zijn inbegrepen. Daarnaast werden met deze 
verhoging van de uitgaven voor 1948 van Oorlog in 1951 achteraf niet al
leen de nagekomen kosten van de leger operaties in Indië over 1945-1949 
grotendeels afgewikkeld, maar ook die van de Binnenlandse Strijdkrachten, 
de Stoottroepen en Bewakingstroepen uit de periode 1944-1945. Als verkla
ring voor deze laatste verrassing werd gesteld dat door het uitzenden van 
administratief kader naar Indië het niet eerder mogelijk was geweest al die 
slecht geadministreerde zaken uit de kort na-oorlogse tijd in Nederland de
finitief af te boeken.

De Kamers hebben aan deze nagekomen bedragen ten laste van de begro
ting voor 1948 van Oorlog weinig aandacht besteed. Het wetsontwerp werd 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming achtereenvolgens op 
18 juli 1951 in de Tweede Kamer en op 7 augustus 1951 in de Eerste Kamer 
aangenomen.8 Een veel geringere maar soortgelijke wijziging moest in de 
begroting van Marine voor 1948 (102 miljoen gulden extra) worden aange
bracht. De totale wijziging van Oorlog en Marine samen voor de begroting 
van 1948 kwam uit op meer dan een half miljard gulden. Wie zich dit be
drag realiseert ten opzichte van de oorspronkelijke totale rijksbegroting 
voor 1948 - namelijk 3.9 miljard gulden - heeft oog voor de wijze waarop 
Lieftinck getracht heeft voor de Kamers de meevallers op de uitgaven- en 
inkomstenzijden zo lang mogelijk verborgen te houden (vgl. par.I.3.d in 
hoofdstuk IV in dit boek). Lieftinck moet geweten hebben welk zwaard van
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Damocles boven de staatsfinanciën zweefde en heeft daarom de knip zoveel 
mogelijk op de beurs gehouden (vgl. de vergoeding voor de materiële oor
logsschaden, par.II.3 in hoofdstuk IV).

Ruimte voor een nationale defensie?
Dat de Indië-zaak in het algemeen de minister van Oorlog dwars zat en 

hem precies als zijn collega van Marine belemmerde in zijn opzet om in 
Nederland met een op de nationale defensie gerichte krijgsmacht te starten 
bij op zijn best gelijkblijvende middelen, klonk door in zijn opmerking in 
de Memorie van Toelichting op de begroting voor 1948 dat een strijdmacht 
in Nederland pas dan kon worden gevormd, indien in Indië aanmerkelijk 
lagere eisen konden worden gesteld aan de sterkte van de Nederlandse 
krijgsmacht aldaar. Dit standpunt was in de Troonrede van 16 september
1947 al aangekondigd: er was geen geld om "meerdere" taken voor de 
krijgsmacht te ontwikkelen. Hoewel de Troonrede van 1947 de hoop uit
sprak dat de taak van de krijgsmacht in de Oost aan burgerlijke gezagsor
ganen aldaar zou kunnen worden overgedragen en daardoor een aanzien
lijke vermindering in de personele sterkte zou kunnen worden bereikt, gaf 
de minister van Oorlog in zijn toelichting op de begroting aan dat ook voor
1948 de kwestie-Indië de begroting toch zou beheersen.9 De bedoeling van de 
minister was wél, aldus deze Toelichting, om voorbereidingen voor een 
Nederlandse defensie te treffen, waardoor de gedemobiliseerde troepen uit 
Indië konden worden gebruikt voor mobilisabele eenheden. Maar ook dit 
plan van Fiévez werd door de zware militaire eisen voor Indië snel onder
uit gehaald: nog tijdens de behandeling van zijn begroting voor 1948 moest 
Fiévez verklaren dat de demobilisatie van de troepen in Indië was uitge
steld. Fiévez moest ervaren dat door hem gekoesterde plannen over de 
opbouw van een nationale defensie - zie de volgende subparagraaf - voorlo
pig niet uitgevoerd konden worden vanwege de Indische lasten. Betwijfeld 
kan overigens worden of het kabinet en het parlement Fiévez ook de finan
ciële ruimte zouden hebben willen bieden om, los van enige V.N.- of bond
genootschappelijke concrete verplichting, aan een dergelijke defensietaak 
voor het leger in Nederland serieus te beginnen.

Symtomatisch voor het uitgavenpatroon van Oorlog in deze kabinetspe
riode en voor de wijze waarop Fiévez de taakvervulling heeft moeten zien 
als een sta-in-de-weg voor een goede opbouw van een Nederlandse defensie, 
was het verzet in het kabinet tegen de ontplooiing van de luchtmacht in het 
kader van de opzet van de verdediging van het Nederlandse territoir in 
Europa en de geringe steun in de Tweede Kamer voor een hypermoderne 
luchtmacht. Fiévez heeft zich namelijk onder druk van de minister van Fi
nanciën, die zich baseerde op het op bezuiniging gericht kabinetsbeleid, ge
noodzaakt gezien concessies te doen bij de ambitieuze opzet voor een 
zelfstandige en met modern materieel uitgeruste luchtmacht in 1948. De 
luchtstrijdkrachten waren organisatorisch nog niet geheel zelfstandig en 
waren als "legerluchtmacht" in feite ondergeschikt aan de legerleiding, al 
hadden de luchtstrijdkrachten sedert begin 1947 een bescheiden eigen staf
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mogen ontwikkelen (operaties, materieel, opleiding) naast de generale staf 
van het leger, zoals in de Inleiding aangegeven. De poging van Fiévez echter 
om vanuit dit startpunt een geheel zelfstandige luchtmacht - met mogelijk 
een apart ministerie - te creëren naar Brits model werd bij de bespreking van 
de begroting van Oorlog voor 1948 door Lieftinck snel in de kiem gesmoord. 
Hij achtte elke gedachte over de aanschaf van 5 eskaders straaljagers (Britse 
Gloster Meteors) voor Nederland als begin voor deze luchtmacht in het licht 
van de enorme deviezen tekorten onjuist. Ook de afsluiting van het Verdrag 
van Brussel veranderde hierin niets. Het kwam er derhalve op neer dat de 
legerluchtmacht, voor 1948 geraamd op een sterkte van 7150 man, ook voor
1948 geheel gericht was op taken (gevechtssteun, verkenning en transport) 
in Indië met propellervliegtuigen. Pas begin 1949 kwamen de eerste (8) 
straaljagers in Nederland in gebruik. In de Tweede Kamer heeft de KVP-er 
Ruys zich op 22 december 1947 als supporter van en zelfstandige luchtmacht 
met moderne machines ontpopt, al zei hij te begrijpen dat het om een zeer 
kostbaar wapen ging. Fiévez meende ter verdediging van zijn beleid om een 
dergelijke luchtmacht voorlopig niet op te bouwen, dat men terughoudend 
moest zijn met de aanschaf van al te veel machines die snel verouderden. 
Hij vond dat vooral gekeken moest worden naar hetgeen voor de 
ontwikkelingen en opleiding van het kader en de vliegers nodig was en 
naar wat paste in het kader van de luchtverdediging.10 De bezuinigingsacties 
van Lieftinck werden door Fiévez aldus voor zijn rekening genomen. De 
onduidelijkheid over de taken voor de Nederlandse strijdkrachten in de 
toekomst zorgde er óók voor dat vanuit de Kamers niet al te zeer aange
drongen werd op de spoedige creatie van een kostbare luchtmacht.

Zoals nog zal worden beschreven was de Tweede Kamer in meerderheid 
niet te vinden voor de uitwerking van plannen voor een nationale defensie 
voor Nederland zonder duidelijke afspraken in internationaal verband. 
Daarin paste ook de instemming met het beleid van Oorlog voor 1948 geen 
moderne nationale luchtmacht op te zetten. Voor de Eerste Kamer, waar de 
begroting voor 1948 na de toetreding van Nederland tot het Verdrag van 
Brussel (Westerse Unie) aan de orde kwam, lagen er bij de beoordeling van 
de uitgaven van Oorlog nieuwe feiten op tafel. Uit de zorg voor kostenont
wikkeling bij Oorlog vroeg een aantal leden zich af wat de gevolgen zouden 
zijn voor de begroting van Oorlog van de sluiting van het Verdrag van 
Brussel.11 Niet ondenkbaar was immers dat de minister van Oorlog door 
middel van Nota's van Wijziging zou trachten de gelden te verkrijgen om 
de nationale defensie in westers bondgenootschap te kunnen opbouwen. 
Het bleek dat de senaat in meerderheid, na de ingrijpende internationale 
ontwikkelingen, wilde aanvaarden dat de nieuwe taak voor de Nederlandse 
krijgsmacht in het bondgenootschap van de Westerse Unie hoge offers zou 
vergen, al was deze steun van de senaat tamelijk gratuit. De minister van 
Oorlog kon immers over de verplichtingen voor Nederland ten gevolge 
van het nieuwe bondgenootschap geen uitsluitsel geven. Het parlement 
werd daarom voorlopig nog niet geconfronteerd met de gevolgen van deze 
heroriëntatie in de defensiepolitiek, welke parallel liep met de nieuwe koers
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in de buitenlandse politiek en voor Fiévez een welkome basis bood voor de 
taakstelling van het leger na afwikkeling van de Indische kwestie. De gevol
gen van deze heroriëntatie zouden pas goed zichtbaar worden na het afslui
ten van het militair optreden in Indië.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat er in de periode 1946-1948 geen 
financiële en personele ruimte was voor de opbouw van een nationale de
fensie in Nederland. De middelen en het personeel werden opgeslokt door 
de Indische taken. Voor de start van een luchtverdediging en tactische 
luchtstrijdkrachten in Nederland werden Fiévez de gelden ontzegd. De 
sluiting van het Verdrag van Brussel bracht in het parlement (Eerste Kamer) 
wel begrip voor de mogelijke financiële gevolgen van dit Verdrag voor de 
begroting van Oorlog, maar concrete lasten ten behoeve van de verdediging 
van het bondgenootschappelijk gebied lagen nog niet op tafel. Noch in het 
kabinet, noch in het parlement is op Fiévez zware druk uitgeoefend om een 
plan op te stellen dat op korte termijn in een nationale bijdrage op defensie
gebied voor de Westerse Unie zou kunnen voorzien. Zeer waarschijnlijk 
vreesde men in het kabinet en in het parlement algemeen dat, wanneer 
men die defensie werkelijk serieus zou moeten nemen, Nederland voor een 
keuze zou worden geplaatst: Indië of Europa. De lasten voor beide verplich
tingen dragen was voor Nederland onmogelijk. Aangezien die keuze door 
regering en parlement al was gemaakt, moest de Westerse Unie het voorlo
pig stellen met de goede bedoelingen van Nederland. Het gevolg hiervan 
was dat te land en in de lucht Nederland in 1948 geen weerstand van bete
kenis kon bieden in geval van agressie en geen hulp zou kunnen verlenen, 
wanneer dat volgens het Verdrag van Brussel zou worden vereist.

Kritiek op sommige begrotingsposten van Oorlog
Anders dan bij de behandeling van de begrotingen voor Marine heeft 

vooral de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling voor Oorlog op en
kele punten kritiek uitgeoefend. Omdat bezuiniging bij alle begrotingen 
voorop stond, was het niet te vermijden dat ook Oorlog - ook al erkenden 
bijna alle fracties dat de inspanningen in Indië veel geld kostten - door de 
Kamerleden kritisch op mogelijkheden voor bezuinigingen werd doorge
licht.

Zo figureerde op de begroting voor 1948 voor het eerst de uitgaven voor 
het inspectoraat-generaal bij het departemenent van Oorlog (150.150 gul
den). Naar aanleiding van vragen in het Voorlopig Verslag zag Fiévez zich 
verplicht een nadere uiteenzetting te geven over de activiteiten van de in
specteur-generaal, Prins Bernhard, en diens staf (85 personen). Dit inspecto
raat, dat in het Nederlandse leger vóór 1940 - afgezien van de periode waarin 
de latere Koning Willem II als inspecteur-generaal van het nieuw te vor
men leger, in 1813 door zijn vader aangesteld, functioneerde - onbekend 
was, was na de oorlog naar het voorbeeld van soortgelijke instellingen bij de 
legers van de V.S. en België eerst voor het leger (vervolgens voor de ma
rine) in het leven geroepen. De functie bij het leger sloot aan op de positie 
van Prins Bernhard als Bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten bij
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de bevrijding van het land. Koningin Wilhelmina had graag gezien dat de 
Prins een bevelhebbersfunctie bij de strijdkrachten zou kunnen blijven be
kleden om aan de opbouw van deze strijdkrachten te werken. De minister 
van Oorlog in het kabinet-Schermerhorn-Drees, Meynen, weigerde hiervoor 
verantwoordelijkheid te nemen. Hij was van oordeel dat hierdoor de staats
rechtelijke positie van het Koninklijk Huis in het geding zou komen. Be
slissingen in een dergelijke geprononceerde positie zouden voorwerp van 
discussie kunnen worden, waardoor de onpartijdigheid van het Koninklijk 
Huis schade zou kunnen lijden. Meynen heeft met zijn ministersporte- 
feuille moeten zwaaien om op dit punt gelijk te krijgen. Uitweg uit het 
probleem bood de oplossing om, in navolging van dit instituut in andere 
landen, een inspectoraat-generaal in te stellen, waardoor de Prins een door 
hem gewenste concrete taak in de opbouw van de Nederlandse na-oorlogse 
samenleving behield. Koningin Wilhelmina ging hiermee akkoord, op 
voorwaarde dat de Prins kon werken aan een "vernieuwd" leger. Bijgevolg 
werd op 13 september 1945 (KB nr. 26) Prins Bernhard eervol ontslagen als 
Bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten en benoemd tot inspecteur- 
generaal van de Koninklijke Landmacht (IGKL). De benoeming van Prins 
Bernhard tot inspecteur-generaal der Koninklijke Marine (IGKM) volgde 
pas op 31 december 1946 (KB nr. 40). Aan het tijdsverschil tussen de twee be
noemingen lag het bezwaar van de minister van Marine tegen de instelling 
van een inspectoraat-generaal bij de marine en de daarvoor gedachte be
voegdheden en taken ten grondslag. Dientengevolge kwam de instructie 
voor de IGKM iets anders te luiden. Tenslotte volgde in 1953 (KB nr. 129 L- 
Lu) de benoeming van Prins Bernhard tot inspecteur-generaal van de Ko
ninklijke Luchtmacht. Naast deze militaire taak is de Prins in 1948 belast 
met een adviesfunctie op economisch terrein, namelijk als lid van de Eco
nomische Raad (zie hoofdstuk V, par. Il.e). Prins Bernhard zou zeker niet, 
zoals Prins Hendrik eens gekscherend over de eigen positie ten opzichte van 
zijn echtgenote zei, "nur das Gepack" van de aangewezen troonopvolgster 
en latere Koningin Juliana zijn.

Wat werd met de functie van inspecteur-generaal bij de instelling ervan 
beoogd? De inspecteur-generaal had tot taak (bij de marine: de bevoegdheid) 
gekregen zich een oordeel te vormen over alle vraagstukken, welke verband 
houden met de opbouw, oefening en moreel van de krijgsmacht en de be
trokken minister daaromtrent van advies te dienen voor zover hem dat 
wenselijk voorkwam of daarom door de minister werd verzocht. De mi
nister van Oorlog vatte deze taak of bevoegdheid eind 1947 tegenover de 
Tweede Kamer zo samen: "Het is de bedoeling dat de inspecteur-generaal 
door rechtstreeks contact met troepencommandanten en overige auto
riteiten, de functionering van het militair apparaat gade slaat en door het 
uitbrengen van rapporten aan de minister deze in staat stelt zich een zo vol
ledig mogelijk beeld te vormen van de gang van zaken." De minister 
voegde er hier aan toe dat de praktijk van het inspectoraat-generaal had be
wezen dat de functie groot nut had. Op 22 december 1947, toen de begroting 
van Oorlog voor 1948 aan de orde was in de Tweede Kamer, heeft Tilanus
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(CHU) deze verklaring van Fiévez onvoldoende gevonden om een staf van 
85 man, die grotendeels ten laste kwamen van andere posten op de begro
ting, te kunnen rechtvaardigen. Kon het niet wat minder? De minister was 
echter niet van plan op de staf van de inspecteur-generaal te bezuinigen.12

Evenmin toonde de minister zich bereid tegemoet te komen aan de klacht 
van Tilanus, alsook van Vorrink (PvdA), Ruys (KVP) en Koenen (CPN) dat 
de militaire attaché's in Londen, Washington, Parijs, Brussel, Bern en Praag 
te veel geld kostten. Deze attaché's waren in een hoge rang geplaatst en had
den de beschikking over een aparte chauffeur, een toegevoegd officier en 
enige secretaressen. Fiévez noemde het werk van deze attaché’s van zeer 
groot belang in een tijd van "zoeken en tasten" bij de opbouw van de 
krijgsmacht. Voor dit moeilijke werk was onvoldoende geschikt personeel 
beschikbaar, zodat men gebruik moest maken van hoge officieren. De Ka
merleden hadden echter de indruk dat het hier ging om prettige, maar 
overbodige promotiekansen voor officieren. Overigens was de stationering 
van een attaché in Praag in 1947 het gevolg van de belofte van de minister 
van Oorlog tegenover de Kamer in november 1946 om ook benoemingen in 
Oost-Europa te bevorderen. Het "one-world"-concept, waaraan de CPN-frac
tie de minister herinnerd had, mocht geen geweld worden aangedaan.13

Veel belangstelling in de Tweede Kamer trok de opzet van de nieuwe 
legerorganisatie, zoals die sedert 1 januari 1947 functioneerde en in par.I.b is 
weergegeven. De omvang daarvan was naar de mening van veel Kamerle
den bij de behandeling van de begroting van Oorlog voor 1948 - die door de 
nieuwe indeling naar de voorschriften van Lieftinck aanzienlijk duidelijker 
was geworden (vgl. par.I.2.c., hfdst. IV) - veel te groot in verhouding tot het 
operationeel gedeelte van de strijdkrachten. Met name de aparte diensten 
voor materieel en personeel naast de Generale Staf waren opgevallen. Op 1 
april 1947 waren er bij het departement van Oorlog 2496 personen werk
zaam, waarvan bij de Generale Staf 189. Daarnaast was er in Indië nog een 
aparte generale staf opgezet. Kamerleden als Vorrink (PvdA) en Vonk 
(PvdV) vroegen zich af of de mininster nog wel een greep op zijn departe
ment had en niet dreigde te verworden tot een scheidsrechter tussen 
zelfstandig opererende specialisten. Was er geen sprake van "overstaffing"? 
Fiévez meende dat enige bezuiniging ten depar temen te wel kon worden 
doorgevoerd, maar dat een vergelijking met de omvang van het departe
ment en de generale staf van vóór 1940 niet zinvol was. Nu na de oorlog 
was begonnen met een schone lei, betekende dat voor het departement van 
Oorlog dat alles opnieuw "geregeld moest worden en in reglementen, voor
schriften en regelingen vastgelegd. Dat is een enorm werk." De minister er
kende dat in de V.S. en Frankrijk de legerorganisatie strakker was - de mi
nister had alleen contact via de chef-staf met het leger -, maar dat het Neder
landse systeem, dat van Britse origine was, óók geschikt was. Bezuiniging 
door samenvoeging van de departementen van Oorlog en Marine werd 
door de ministers van Oorlog en Marine nog niet bereikbaar geacht. Coördi
natie tussen het beleid van Oorlog en Marine werd op regerings- en ambte
lijk niveau nagestreefd.14 Met hun twijfels over de efficiency van het van de
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Britten overgenomen systeem voor het ministerie van Oorlog (en het leger) 
hadden de genoemde Kamerleden het kennelijk bij het rechte eind. Met in
gang van 1 mei 1949 werd een op Amerika georiënteerd organisatiemodel 
opgezet, waarbij enerzijds centralisatie werd nagestreefd (minister heeft 
rechtstreeks alleen te maken met chef-staf), anderzijds decentralisatie waar 
het de uitvoering betrof. Deze werd voor de land- en luchtmacht verregaand 
bereikt door de chefs van staven van de beide krijgsmachtonderdelen mate
rieel en personeel meer vrijheid van handelen te geven onder gelijktijdige 
inperking van de taken van de kwartiermeester-generaal en adjudant-gene- 
raal. De na de oorlog geheel nieuwe centrale positie van de chef van de Ge
nerale Staf van de KL werd in deze legerorganisatie benadrukt; de lijn werd 
doorgetrokken in de in 1954 vastgelegde positie van de chef Generale Staf als 
Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

b. Taakomschrijving leger

Indië stelt de V.N. -oriëntatie in de schaduw
De taakomschrijving van het leger vormde een van de punten, waaraan 

de Kamers relatief veel aandacht hebben besteed. Aangezien de minister van 
Marine in de toelichting op zijn begroting voor 1947 wél een omschrijving 
van de taak van de Nederlandse marine had gegeven - handhaving 
internationale rechtsorde in samenwerking met de bondgenoten -, doch de 
minister van Oorlog dit voor zijn ressort had nagelaten, werd met nadruk 
gevraagd om een taakafbakening voor het leger, die samenhang zou verto
nen met de marinetaak. Deze vraag had ook sterk te maken met de zorg van 
de Kamers over de kosten van het overheidsapparaat. Dat de wederopbouw 
van de Nederlandse krijgsmacht na de oorlog, vooral met het oog op het 
herstel van het Nederlands gezag en de bescherming van de nieuwe rechts
orde in Nederlands-Indië, grote sommen gelds had gevergd, wenste een 
ruime meerderheid in de Kamers nog wel te accepteren; de vraag was echter 
of ook blijvend gerekend moest worden op hoge lasten voor het ministerie 
van Oorlog. Om dat te kunnen beoordelen moest men op de hoogte zijn 
van de plannen op langere termijn van de minister van Oorlog.

In zijn Memorie van Antwoord van 21 november 1946 heeft Fiévez uit
eengezet dat het niet eenvoudig was een taakomschrijving te geven, zolang 
de gehele inspanning van zijn departement op Indië was gericht en de 
verplichtingen, voortvloeiende uit het lidmaatschap van de V.N. nog niet 
duidelijk waren aangegeven. Niettemin kwam hij tot de volgende opsom
ming van taken van het leger, wanneer de taken voor Nederlands-Indië 
buiten beschouwing werden gelaten. Voorop stond de deelneming, waar 
ook ter wereld, aan de uitvoering van gemeenschappelijke acties binnen het 
kader van de V.N.; vervolgens de beveiliging van het eigen grondgebied te
gen strategische overvallen en luchtaanvallen, alsook van de Nederlandse 
en geallieerde verbindingslijnen te land; tenslotte de binnenlandse handha
ving van orde en rust. Zoals hij deze taken had omschreven, bleef Fiévez
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binnen de lijnen van het buitenlands beleid van dat moment: oriëntatie op 
de V.N., ter voorkoming van conflicten, en het bevorderen van de interna
tionale rechtsorde.

De Tweede Kamer heeft op deze taakomschrijving voor het leger - die 
overeenkwam met die voor de marine - op dezelfde wijze gereageerd als ten 
aanzien van de hoofdlijnen van het buitenlands beleid, zoals uiteengezet 
door Van Boetzelaer. De fracties, die het "one-world"-concept van Van 
Boetzelaer deelden, steunden ook hier de opvattingen van Fiévez. Vorrink 
(PvdA) betuigde zijn instemming met Fiévez' taakomschrijving voor het 
leger. Ook de CPN, bij monde van Schoonenberg, bepleitte de V.N.-taak 
voor het leger. Daartegenover stonden de fracties, die ook voor de buiten
landse politiek van het land, een oriëntatie op de V.N. niet juist vonden. 
Natuurlijk was Zandt (SGP) tegen een V.N.-taak voor het leger, omdat hij 
de V.N. zelf afkeurde. Flet was Bruins Slot (ARP) die het meest principieel 
het standpunt van de minister bestreed. De primaire taak voor het leger 
diende volgens hem te zijn het handhaven van de zelfstandigheid van het 
rijk. Die handhaving diende te geschieden overeenkomstig de positie van 
Nederland in de internationale rechtsorde - "voor zover die concreet aan
wezig is" - en gelet op de politieke positie van het land in samenwerking 
met bondgenoten. Bruins Slot achtte de internationale rechtsorde te vaag 
om daarin een primaire taak van de krijgsmacht te kunnen zien. Hij voelde 
er daarom het meest voor om leger en vloot onafhankelijk van bondgeno
ten op te zetten, zij het dat die krijgsmacht moest in te passen zijn in een in
ternationaal kader. Ook Bruins Slot begreep dat echter een volgende oorlog 
vermoedelijk alleen bondgenootschappelijk zou zijn te voeren.15

In zijn antwoord op 27 november 1946 heeft Fiévez de taakomschrijving 
voor het leger zodanig verduidelijkt, dat het Nederlands belang werd 
aangescherpt. Volgens hem kwam het er op neer dat de zelfstandigheid van 
het rijk en de handhaving van de internationale rechtsorde onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden waren. Het eerste was besloten in het tweede. Die 
zelfstandigheid was derhalve nog slechts met andere landen wereldwijd te 
handhaven. Dat betekende ook dat de zelfstandigheid van het land wel eens 
ver buiten de grenzen van het wellicht bezette grondgebied van het rijk 
moest worden bevochten. De opbouw van een leger - en een marine - moest 
natuurlijk zo geschieden, dat dit geen verlengstuk van buitenlandse strijd
krachten zou worden. Wél moesten de onderdelen van de Nederlandse 
krijgsmacht harmonisch in internationaal kader kunnen worden ingepast,16 
Tot een debat over de taken voor het leger leidde deze stellingen van Fiévez 
niet; de taken voor het leger in Indië stonden op korte termijn op de voor
grond. Omdat de CPN tegen uitzending van troepen naar Indië had geageerd
- zie hetgeen daarover in dit hoofdstuk over Indië naar aanleiding van de 
verscheping van de 7-december-divisie in september 1946 is geschreven - , 
lag het voor de hand dat de CPN in de Tweede Kamer de begroting van Oor
log voor 1947 verwierp.17

Ook in de Eerste Kamer kantte de CPN zich, bij monde van Koejemans, 
tegen de begroting van Oorlog voor 1947. Indien Nederland een bijdrage op
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militair gebied aan de vorming van een nieuwe wereldorde via de V.N. 
wilde leveren, zou die op instemming van de CPN kunnen rekenen. De 
opbouw op dat moment van het Nederlandse militaire apparaat ging echter 
de mogelijke V.N.-verplichtingen verre te boven. "Het leger dat heldhaftig 
streed om ons land van vreemde tyrannie te vrijwaren, vangt immers na 
het beëindigen van de oorlog zijn nieuwe taak aan met de ene belemmering 
na de andere te leggen op de vrijheid van andere volken, met name die van 
Indonesië."18 Koejemans had er weinig vertrouwen in dat het leger in Indië 
werkelijk diende om vrede en overeenstemming tot stand te brengen. Vol
gens hem zag de Nederlandse legerleiding, blijkens allerlei voorlichtings- 
blaadjes van de krijgsmacht, in de Republiek slechts een voorpost van de 
Sovjet-Unie, waartegen krachtig front moest worden gemaakt. Overeen
stemming met de Republiek werd al als verdacht gezien, zoals bleek uit het 
eigenmachtig optreden van generaal Kruis en admiraal Helfrich na de af
sluiting van het Akkoord van Linggadjati (zie het hoofdstuk Indië). De CPN 
zou pas dan de begroting steunen, zodra de beginselen van het Handvest 
van de V.N. in de praktijk zouden worden toegepast. De drie CPN-senatoren 
zouden dan ook als enigen tegen de begroting stemmen.19

Hoewel de andere fracties in de Eerste Kamer hun steun gaven aan het 
beleid van Fiévez, was de taakomschrijving voor het leger van Fiévez om
streden. Zo was Algra (ARP) weliswaar overtuigd dat de verdediging van 
het land in de toekomst alleen in bondgenootschappelijk verband werkelijk 
mogelijk was, maar dat weerhield hem er niet van te pleiten voor een eigen 
krijgsmacht, getraind voor de specifieke taken in Nederland zoals de verde
diging van het waterrijke land. Impliciet betekende dit dat hij een V.N.-taak 
niet als direct doel van de krijgsmacht zag. Ook Vixseboxse (CHU) vond de 
eerste taak van de krijgsmacht het verdedigen van de vrijheid van het land 
en de handhaving van orde en rust in Nederland en overzee. De V.N.-taak 
had volgens hem pas zin, als de V.N. ook Nederland tegemoet waren ge
komen zoals inzake Duitsland. Anders dan de KVP-fractie in de Tweede 
Kamer, nam de KVP-fractie in de Eerste Kamer een duidelijk standpunt in 
over de taken voor de krijgsmacht in de toekomst. Deze fractie beschikte dan 
ook over de generaal b.d. Van Voorst tot Voorst (geb. 1886) wiens mening 
over militaire vraagstukken natuurlijk van groot gewicht werd geacht. Ook 
deze gepensioneerde generaal zag voorshands geen werkelijke opdracht 
voor de Nederlandse krijgsmacht in V.N.-verband weggelegd. Daarentegen 
zag hij voor Nederland een taak gelegen in het handhaven van de christe
lijke cultuur en de democratische beginselen in de westerse wereld. Er van 
uitgaande dat er binnen de V.N. twee machtsblokken groeiden, moest Ne
derland voor het westers blok kiezen en er de consequenties van aanvaar
den. In de technische ontwikkelingn, zoals de atoombom, zag de generaal
b.d. voor Nederland geen belemmering en reden om te aarzelen bij de 
opbouw van een krijgsmacht. Evenals het gifgas zou de atoombom volgens 
hem, indien in het bezit van vele mogendheden, uit wederzijdse angst niet 
worden gebruikt. Overigens vond Van Voorst tot Voorst dat op korte ter
mijn de krijgsmacht moest dienen om het Koninkrijk te handhaven - der
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halve de overzeese gebieden binnen het Koninkrijk te houden zodat hij 
namens zijn fractie het beleid van Fiévez volledig kon billijken. De PvdA- 
fractie ging bij monde van Donkersloot ook wel akkoord met de uiteenzet
tingen van Fiévez, maar zag liever de morele en culturele verdediging van 
het land onderstreept dan de militaire. Donkersloot vond dat verlaging van 
de uitgaven voor Oorlog en Marine noodzakelijk was om andere taken op 
het gebied van onderwijs en cultuur breed te kunnen aanpakken.20

Evenals bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in 
de Eerste Kamer in het begin van 1947, werd ook in de behandeling van deze 
eerste na-oorlogse begroting van Oorlog de vraag betrokken of samenwer
king met andere landen niet geboden was. Fiévez had immers in de Tweede 
Kamer afstemming van de krijgsmacht op die van andere landen om in 
V.N.-verband te kunnen opereren noodzakelijk genoemd. In de Eerste Ka
mer noemde Fiévez concreet de oriëntatie op België, waartoe immers in het 
najaar 1946 contacten tussen Nederland en België op het hoogste niveau 
waren gelegd en die op 10 mei 1948 zou worden geconcretiseerd in een mili
taire overeenkomst tussen deze twee landen (zie hieronder). Deze door 
Fiévez aangeduide samenwerking kreeg weinig bijval van de senaat. 
Koejemans noemde deze suggestie het begin van blokvorming en dus ver
werpelijk. Algra meende dat het Nederlandse leger de Nederlandse grenzen 
had te verdedigen, waardoor ook hij deze samenwerking afwees. Van 
Voorst achtte samenwerking met België weer te beperkt. Evenals Van Boet
zelaer verschool ook Fiévez zich in de discussie over dit vraagstuk achter de 
stelling dat de internationale situatie te onzeker was om concrete samen
werkingsverbanden aan te kunnen geven. Aangezien de minister van Oor
log voorlopig de taken van het leger in Indië allesoverheersend noemde, 
was de taakomschrijving van het leger als middel tot het handhaven van de 
internationale rechtsorde in V.N.-kader vrij academisch en kennelijk als 
zeer voorlopig bedoeld. Synchroon met het beleid van Buitenlandse Zaken 
werd samenwerking met andere landen wel geopperd, maar nauwelijks uit
gewerkt. Het geloof in de V.N. als oriëntatiepunt in het Nederlandse 
buitenlandse en militaire beleid, kan dan ook niet diep zijn geweest. Van 
Boetzelaer en Fiévez hebben het tijdelijk karakter van deze oriëntatie zeer 
wel onderkend.21

Fiévez wil een staande strijdmacht in Nederland
De discussie over de taken voor het leger eind 1947 en begin 1948 weer

spiegelde de aanzienlijke wijzigingen die zich inmiddels op internationaal 
en nationaal terrein hadden voltrokken. De toegenomen spanningen tussen 
het Westen en het Sovjet-blok zorgden voor een kentering in het denken 
over mogelijke allianties van Nederland met andere landen als middel tot 
het verzekeren van de eigen onafhankelijkheid en de internationale vrede. 
Naarmate de taken in Indië zouden aflopen, zou er ruimte komen om over 
de nieuwe taken voor de Nederlandse strijdkrachten te filosoferen, waarbij 
vanzelfsprekend de vraag naar voren zou komen of Nederland voor de 
eigen behoeften aan beveiliging, in wereldwijd (V.N.) of regionaal kader in-
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gebed, een leger van de omvang als in Indië nodig had gelet op de zeer 
slechte positie van de staatsfinanciën eind 1947. Derhalve stond men eind
1947 voor dezelfde vraag als eind 1946: waartoe diende het leger en tot welke 
prijs wilde men de taakstelling uitvoeren?

Die hiervoor genoemde vraag welke taak er voor het leger was, wanneer 
de "pacificatie" in de Oost als taakstelling was weggevallen, kwam des te 
centraler te staan, naarmate de Indische beslommeringen voor de krijgs
macht daadwerkelijk in omvang leken af te nemen. Fiévez had op zijn be
groting voor 1948 - ongeveer gelijk op met Marine - aanvankelijk flink be
zuinigd: er werd 30% minder gevraagd dan bij de begroting voor 1947. In 
zijn toelichting gaf de minister onder meer als verklaring dat er in Indië in
1948 minder troepen nodig waren. Uit deze begroting mocht worden afge
leid dat de regering gunstige effecten verwachtte van de eerste politiële actie 
en de vervolgens op gang gezette onderhandelingen tussen het Nederlandse 
gezag en de Republiek Indonesia. Weliswaar moest Fiévez eind 1947 met 
een Nota van Wijziging ten dele op dit optimisme en derhalve op de om
vang van de bezuinigingen terugkomen, maar tegenover het parlement was 
de koppeling tussen de ontwikkelingen in Indië en de militaire uitgaven 
nog eens onderstreept. Omdat de minister tot dan toe geen helder beeld van 
de militaire verplichtingen voor Nederland, voortvloeiend uit het lidmaat
schap van de V.N., had verschaft, zou het parlement niet ten onrechte heb
ben mogen concluderen dat naarmate de lasten in Indië voor de krijgsmacht 
zouden worden verlicht, ook de uitgaven voor Oorlog (en Marine) zouden 
dalen, tenzij Nederland zelf voor veiligheidsproblemen zou komen te 
staan.

Fiévez heeft de bij het parlement mogelijk aanwezige gedachte over een 
te verwachten omslag in het uitgavenpatroon voor de krijgsmacht dankzij 
de afstoting van de Indische taak kennelijk bij voorbaat de kop willen in
drukken, gezien zijn stellingname in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer eind 1947. Onder verwijzing naar de grote instabiliteit in de 
internationale verhoudingen achtte de minister van Oorlog een beperkte 
eigen krijgsmacht voor Nederland noodzakelijk. Hierbij moet Fiévez on
getwijfeld het voorbeeld van de marine voor ogen hebben gehad, waar de 
vlootopbouw toch ook niet gerelateerd was aan enig concreet aan te geven 
gevaar (zie subpar. n.c). De minister stelde voor om in Nederland materieel 
en kader bijeen te brengen, op basis waarvan met behulp van gedemobili
seerde eenheden uit Indië en nieuwe lichtingen dienstplichtigen een eigen 
leger en luchtmacht van 50.000 man kon worden opgebouwd, waarvan de 
helft in reserve zou worden gehouden. Een dergelijke krijgsmacht zou altijd 
in samenwerking met andere landen moeten worden opgebouwd, aldus 
Fiévez. Alleen werken aan die strijdmacht was zinloos. "Zodra enige meer
dere klaarheid zal zijn gekomen in de internationale toestand, zal de rege
ring, naar de mening van ondergetekende, ernstig moeten overwegen of het 
tot stand komen van regionale overeenkomsten voor de handhaving van 
internationale vrede en veiligheid, uiteraard binnen het raam van de V.N., 
uit het oogpunt van defensiepolitiek zodanige voordelen oplevert, dat daar
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toe ware over te gaan".22 Dit standpunt van Fiévez was opzienbarend. Hij 
liep hiermee vooruit op de ontwikkelingen in het buitenlands beleid van 
Nederland, die pas in maart 1948 bij het Verdrag van Brussel in een derge
lijke regionale overeenkomst zijn uitgemond, en in de pas met het op de
zelfde datum als die van deze Memorie van Antwoord, namelijk 15 decem
ber 1947, ingediende wetsontwerp tot herziening van de Dienstplichtwet- 
1922 en de daarbij voorgestelde vergroting van de gekazerneerde strijd
krachten in Nederland (vgl. par.III.e in dit hoofdstuk). In de kern lanceerde 
Fiévez hiermee het restant van de plannen die in mei 1947 op heftig verzet 
binnen het kabinet waren gestuit (zie subparagraaf over de uitgaven van 
Oorlog). Weliswaar noemde Fiévez een aantal voorwaarden bij de opbouw 
van deze strijdkrachten in Nederland zelf, waaraan bij realisatie moest zijn 
voldaan. Aan de andere kant wekte hij de indruk voor de strijdkrachten 
nieuw emplooi te zoeken, zonder een ander dreigend gevaar voor het land 
te kunnen noemen dan de instabiliteit in de wereld. Het had er veel van dat 
Fiévez militaire afspraken wilde los van een externe noodzaak.

Gezien het vorenstaande is het te begrijpen dat de Tweede Kamer, waar 
op 22 en 23 december 1947 over de begroting van Oorlog voor 1948 werd ge
debatteerd, op dit punt van links tot rechts krachtig heeft gereageerd. Een 
meerderheid in de Kamer ging het te ver om zo maar aan een legeropbouw 
in Nederland op de schaal die Fiévez had genoemd - Fiévez had vooral ook 
gewezen op de noodzaak een kostbare luchtverdediging in Nederland op te 
zetten - te beginnen. Daarvoor was de financiële situatie van het land nog te 
precair en was de doelstelling voor de krijgsmacht, nu de taak in Indië als in 
ieder geval tijdelijk moest worden gezien, te vaag. Aan de andere kant had 
de verscherping op internationaal vlak tussen Oost en West (Truman- 
doctrine; Marshallhulp) zijn sporen in de Nederlandse politiek nagelaten 
(vergelijk het vorige hoofdstuk, par. 1.3 en II). In par. VI over het Anti- 
communisme in het hoofdstuk Binnenlandse Zaken zal daarop nog nader 
worden ingegaan en zal de strijd tegen het communisme op nationaal vlak, 
eerst vooral een zaak van de KVP-politici en in het najaar 1947 ook een 
politiek aambeeld geworden bij de PvdA-Tweede Kamerfractie nader wor
den beschreven. Het zich afzetten tegen het communisme op nationaal ni
veau eind 1947 kan overigens niet los worden gezien van de aankondiging 
in de Troonrede van 1947 dat een partiële grondwetsherziening ten behoeve 
van de reconstructie van het rijk met spoed zou worden doorgevoerd. Ont
binding van de Kamers en vervroegde verkiezingen konden derhalve wor
den verwacht. De vrees dat onder meer de felle afwijzing door de CPN van 
de Indië-politiek sedert de aanvang van de eerste politiële actie de CPN bij 
deze verkiezingen winst zou kunnen opleveren moet PvdA-politici steeds 
meer hebben beheerst.

In de hiervoor genoemde context interpreteerde de CPN elke suggestie 
voor militaire samenwerking als de aanzet voor een westerse blokpolitiek 
onder Amerikaanse (dollar-) leiding en als een anti-Sovjet en anti-commu- 
nistisch idee. Schoonenberg wees dan ook namens zijn fractie in de Tweede 
Kamer de door Fiévez gesuggereerde samenwerking met andere landen op
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militair gebied met kracht af. Hij vroeg in plaats daarvan om een eigen Ne
derlandse politieke en militaire weg ten gunste van de vrede, met andere 
vredelievende landen in V.N.-kader. Onder die landen moesten volgens 
hem vooral de Oost-Europese landen worden gerekend. Diezelfde landen, 
waar in de loop van 1947 de definitieve politieke gelijkschakeling ter afron
ding van het Sovjet-blok plaats had, werden echter door Vorrink (PvdA) 
weer gezien als oorden waar terrorisme en aanranding van de geestelijke 
vrijheid, rechten van de mensen en van het Handvest van de V.N. schering 
en inslag waren. Vorrink drong juist wel aan op het maken van afspraken 
met andere landen, zoals door Fiévez voorgesteld, waardoor tot taakverde
ling tussen de verschillende nationale strijdkrachten kon worden overge
gaan en de opbouw van een Nederlandse krijgsmacht verantwoord en naar 
een bepaald plan zou kunnen verlopen. Zolang die afspraken er echter niet 
waren kon eigenlijk volgens hem niet worden beoordeeld of de belangrijke 
bedragen die gemoeid waren met de krijgsmacht van Nederland, nuttig wa
ren besteed. In wezen hield Vorrink hiermee rekening met de wens binnen 
zijn partij om de sociaal gerichte rijksuitgaven (ouderdomsvoorziening) 
geen gevaar te laten lopen door Oorlog en Marine al te zeer de ruimte, ook 
op langere termijn, te geven. Fiévez mocht wel zijn plannen hebben, maar 
voor de PvdA-Kamerfractie waren er op dat moment andere prioriteiten.23

De woordvoerder van de KVP-Kamerfractie, Ruys de Beerenbrouck, ging 
ten dele in op de suggestie van zijn partijgenoot-minister. Hij liet weten een 
taakomschrijving op basis van spijkerharde afspraken met andere landen 
noodzakelijk te vinden. Aangezien hij de traditionele neutraliteit als poli
tiek richtsnoer bij een conflict niet meer mogelijk achtte, diende een bond
genootschap tijdig - voordat het conflict werkelijk was uitgebroken - te wor
den geëffectueerd. Ruys had hiermee geen permanent bondgenootschap op 
het oog, waarmee aan de zelfstandigheidspolitiek van Nederland een einde 
zou komen. Hij doelde kennelijk op verregaande samenwerking op stafge- 
bied, die Nederland politiek vrij zou laten. Afspraken met mogelijke 
bondgenoten moesten volgens hem altijd ondergeschikt zijn aan de V.N.- 
taken en mochten geen afbreuk doen aan de zelfstandige oriëntatie van Ne
derland bij conflicten tussen de grote mogendheden. De KVP-fractie had, al
les op een rij zettend, de volgende prioriteitenlijst voor de taken van het le
ger ontwikkeld: V.N.-verplichtingen; vrijwaring van het Koninkrijk voor 
betrokkenheid in een groot conflict; waarborging souvereiniteit en integri
teit van het rechtsgebied bij een onverhoedse aanval; bevordering van het 
bereiken van het bondgenootschapplijk oorlogsdoel, indien het Koninkrijk 
in een conflict van grotere omvang zou worden betrokken; bijdragen tot de 
handhaving en zo nodig het herstel van orde en rust binnen het eigen 
rechtsgebied. Ook Vonk (lib.) stelde de afspraken met andere landen 
centraal. Hij ging zo ver dat hij aanschaf van enig materiaal voor leger of 
luchtmacht overbodig achtte, tenzij er duidelijke afspraken voor een inter
nationale of regionale strijdmacht op tafel lagen. Hij hoopte aldus grote be
zuinigingen te kunnen verkrijgen. Vonk achtte in Nederland eigenlijk al
leen een militaire formatie nodig voor de handhaving van de binnenlandse
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orde. CHU-fractieleider Tilanus had een soortgelijke redenering. Hoewel vol 
lof voor de prestaties van de ministeries van Oorlog en Marine, die na de 
bevrijding uit het niets zoveel hadden opgebouwd, vroeg hij zich toch af 
wat men nu met die Nederlandse krijgsmacht aan moest. Alles stond im
mers in het teken "van afwachting, nationaal, maar vooral interna
tionaal".24

Uit het voorgaande blijkt dat geen van de fractiewoordvoerders gepleit 
heeft voor een bondgenootschap met andere landen, dat Nederland ook po
litiek zou binden. Men wilde in de Kamer in meerderheid slechts een vorm 
van afspraken met andere landen, waardoor de opbouw van leger en 
luchtmacht in Nederland zo efficiënt mogelijk zou kunnen geschieden. De 
oude zelfstandigheidspolitiek leek daarmee militair in ieder geval verlaten 
te zijn. Hoe het mogelijk kon zijn om militair wel de zelfstandigheid op te 
geven en politiek aan die zelfstandigheid temidden van de mogendheden in 
V.N.-kader vast te houden hebben minister noch Kamermeerderheid in dit 
debat aangegeven. Wellicht werd hierbij slechts gedacht aan afspraken in 
Benelux-verband, zoals eind 1946 tussen Nederland en België op stafniveau 
contacten waren ontstaan. (Op 10 mei 1948 zou deze samenwerking besten
digd worden in de militaire overeenkomst tussen beide landen, binnen het 
kader van de V.N. en het inmiddels tot stand gekomen Vijfmogendheden- 
verdrag van Brussel; gemeenschappelijke commissies voor algemene leger- 
politiek, bewapening en onderhoud c.q. standaardisatie zouden worden in
gesteld).

In zijn antwoord heeft Fiévez minder de nadruk gelegd op de noodzaak 
tot militaire afspraken met andere landen te komen en meer de klemtoon 
gelegd op de noodzaak van continuïteit van de krijgsmacht. Hij moest im
mers voorkomen dat de nationale opbouw van een krijgsmacht afhankelijk 
werd gemaakt van regionale afspraken, zoals ter rechterzijde was bepleit. 
Vandaar dat hij op 23 december 1947 in de Tweede Kamer wel het voordeel 
van regionale afspraken voor de ontwikkeling van het defensiesysteem van 
Nederland onderstreepte, maar ook stelde dat de opbouw van een eigen ter
ritoriale verdediging - door middel ook van moderne luchtstrijdkrachten - 
niet mocht worden opgehouden in afwachting van die regionale samen
werking in V.N.-kader. De nationale oriëntatie woog bij Fiévez op dat mo
ment ter redding van zijn begroting - die algemeen werd aanvaard - zwaar
der dan de nog niet geconcretiseerde internationale oriëntatie.25

De kwestie van de taakstelling voor de krijgsmacht lag totaal anders, toen 
de Eerste Kamer zich op 31 maart en 1 april 1948 moest uitspreken over de 
begroting van het ministerie van Oorlog voor 1948. Die datum viel immers 
ruim na de Coup van Praag (25 februari 1948), de totstandkoming van het 
Verdrag van Brussel (17 maart 1948) en de beraadslaging van de Tweede 
Kamer over de regeringsverklaring inzake de toetreding van Nederland tot 
dit Verdrag (17-19 maart 1948). De expliciet door het Handvest van de V.N. 
toegestane regionale samenwerking, die door de minister van Oorlog en een 
meerderheid in de Tweede Kamer voor de opbouw van een effectieve 
krijgsmacht wenselijk werd gehouden, was een feit geworden. Die samen-
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werking sloot twee grote mogendheden in en had een permanent karakter, 
zodat Nederland militair en politiek de zelfstandigheidskoers had prijs ge
geven, zoals in het vorig hoofdstuk is aangegeven. Kon Fiévez nu zijn gang 
gaan?

Aanvankelijk bleek uit het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer op de 
begroting van Oorlog voor 1948 dat de standpunten van de fracties over de 
taakomschrijving van de krijgsmacht voor de toekomst niet veel afweken 
van die van de Tweede Kamer. Dit Verslag dateerde van 19 februari 1948, 
dus van vóór het Verdrag van Brussel. Verscheidene fracties vonden de on
zekerheden op internationaal terrein nog te groot om te weten hoe de 
krijgsmacht moest worden opgebouwd. Vooral de KVP-fractie was bezorgd 
over de kosten voor het leger, waar de toekomstige taakstelling ervan nog 
zo vaag was. Over de noodzaak in internationaal verband tot afspraken te 
komen was men het eens. Opmerkelijk is dat in dit stuk geen verband is ge
legd met het voorstel-Bevin (22 januari 1948) voor een Westerse Unie, ter
wijl juist de senaat in meerderheid enkele dagen later op de regering aan
drang zou uitoefenen om inzake het genoemde voorstel tot een positieve 
beslissing te komen. Van veel samenhang in de stellingnames in de senaat 
was weinig sprake. De onderkenning bij een deel van de senaat dat in de in
ternationale politiek door bepaalde gebeurtenissen die al langer speelden - 
zoals de Oost-West conflicten over de Marshall-hulp en Duitsland (misluk
king conferentie Grote Vier eind 1947) en de aanhoudende berichten over 
het harder optreden in Oost-Europa tegen niet-communistische politici en 
groepen (najaar 1947) - de politieke keuze voor Nederland vrijwel onver
mijdelijk was, heeft kennelijk niet geleid tot bepaalde suggesties voor mili
taire samenwerking. Men wilde kennelijk de formele overeenkomst inzake 
een Westerse Unie afwachten.

De Memorie van Antwoord van Fiévez aan de Eerste Kamer en het debat 
over diens begroting voor 1948 in deze Kamer hadden zoals opgemerkt een 
geheel andere context. Fiévez kon op 24 maart 1948 schriftelijk meedelen dat 
de zich voltrekkende West-Europese samenwerking - in het kader van de 
V.N. - het perspectief opende op "een overleg, waarbij de eisen, welke in de 
toekomst aan onze militaire weerkracht zullen worden gesteld, duidelijker 
kunnen worden omlijnd", al was de concrete begroting voor 1948 nog ge
heel afgestemd op de behoeften van de militaire macht overzee. De taak 
voor de toekomst lag dan wel op tafel, wat de financiële consequenties zou
den zijn kon de minister nog niet aangeven.26 In het debat in de Eerste Ka
mer over de begroting van Oorlog voor 1948 hebben de meeste fractie
woordvoerders, met uitzondering van die der communisten, zich uitge
sproken ten gunste van vergaande militaire samenwerking in het nieuwe 
bondgenootschap, juist als afweer van het communisme. Met de sterke anti
communistische interpretatie gingen de meeste defensiespecialisten in de 
Eerste Kamer verder dan de regering voor wenselijk hield bij beschouwin
gen over het Verdrag van Brussel. Fiévez zag zich dan ook genoodzaakt om 
het V.N.-kader van het regionale Europese verdrag te onderstrepen, al 
weerhield hem dat er niet van om op een bepaald - hieronder te noemen -
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punt aan de anti-communistische stemming van de senaatsmeerderheid te
gemoet te komen.

Senator De Dreu (PvdA) toonde zich in dit begrotingsdebat ingenomen 
met het Verdrag van Brussel. Het werd volgens hem hoog tijd de dreigende 
gevaren te keren, omdat het drie jaar na de oorlog weer duidelijk was ge
worden, "dat alleen de bereidheid om voor de vrijheid te vechten en er des
noods voor te sterven, de mensheid voor geestelijke slavernij zal behoe
den". Echter: de weerbaarheid moest niet alleen gezocht worden op militair 
terrein, maar ook op materieel gebied. "Een slecht gekleed, slecht gevoed, 
slecht behuisd volk zal nimmers een weerbaar volk kunnen zijn." Vandaar 
dan ook dat De Dreu enigszins bezorgd was over de gevolgen van het 
aangegane bondgenootschap voor de militaire lasten van Nederland, omdat 
de materiële voorzieningen voor de bevolking daardoor mogelijk in de knel 
konden komen. Een van de eisen van goed regeringsbeleid was volgens De 
Dreu dat naast het opbouwen van een defensie in het kader van internatio
nale regelingen, ook gebouwd diende te worden aan een meer rechtvaardige 
samenleving. "Onze democratische samenleving dient zo te worden opge
bouwd, dat er bij niemand twijfel mag bestaan of het maatschappelijk bestel, 
waaronder wij leven, van zoveel waarde is, dat het hoogste offer voor de 
verdediging daarvan gevraagd mag worden." Aldus kon worden voorko
men dat "on-Nederlandse ideologieën" vat konden krijgen op de bevolking. 
Bij een conflict op wereldschaal, waarbij Nederland zou kunnen worden be
trokken, konden de onzichtbare gevaren van binnenuit groter en belangrij- 
ker zijn dan de gevaren, die van buitenaf dreigden, aldus de PvdA-senator, 
die hieraan toevoegde dat de les van de aanpassingspolitiek van vóór de 
oorlog niet mocht worden vergeten.

Een soortgelijk dilemma - effectieve militaire kracht tegen hoge kosten 
versus goede materiële voorzieningen voor de bevolking - onderkende de 
KVP-fractiewoordvoerder Van Voorst tot Voorst. Van Voorst erkende dat 
bijvoorbeeld een vertraging in de Marshall-hulp aan West-Europa een 
verslechtering van de economische toestand en daarmee een gunstige 
voedingsbodem voor het communisme bood. Zou men echter terwille van 
het ontzien van de economie de militaire maatregelen ter uitvoering van 
het Verdrag van Brussel te laat of onvoldoende nemen, dan zou "aan de 
politiek haar grondslag worden ontnomen". De Sovjets zouden zich dan 
wel eens niet van hun voornemens laten afhouden. "Dan zal - mocht het 
inderdaad tot een uitbarsting komen - Europa niet alleen in diepe armoede 
worden gedompeld, doch dan loopt het kans bezet te worden door een 
meedogenloze vijand en zal ons werelddeel zijn geestelijke vrijheid kwijt 
zijn." Voor de handhaving van de beginselen van westerse samenleving, de 
christelijke wereldbeschouwing, moest Nederland niet schuwen een prijs te 
betalen, ook om te trachten aldus een oorlog te voorkomen. De prijs van 
een bezetting zou vele malen hoger zijn. Anders dan De Dreu vond Van 
Voorst tot Voorst dat Nederland derhalve een bepaalde welvaartsprijs 
moest betalen. "Wat zullen wij hebben aan een evenwichtige betalings
balans, als wij niet in staat zullen zijn te verhinderen, dat de Russische beer
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de Rijn overzwemt?" Die defensie-inspanning zou zeer veel geld gaan kos
ten, omdat Van Voorst van oordeel was dat de strategie, gericht op een te
rugtocht naar het eiland aan de overzijde van de Noordzee, ten einde dit als 
springplank te gebruiken voor een eindoffensief naar het vaste land, veel 
minder kans van slagen had dan in de Tweede Wereldoorlog. Toen reeds 
was de invasie van Normandië, niettegenstaande Duitsland zijn oorlogs
inspanningen hoofdzakelijk op de strijd met de Sovjet-Unie had gericht, 
een moeilijke en gevaarlijke onderneming geweest. De Sovjet-Unie echter 
kon geacht worden geen problemen aan de achterdeur te hebben (Japan was 
uitgeschakeld; China in beroering en op weg in het communistische kamp 
te verdwijnen), zodat het veel moeilijker zou zijn deze in voedsel en 
grondstoffen autarkische macht te verslaan. Van Voorst zag daarin de 
noodzaak het vaste land van West-Europa te behouden, waarmee hij im
pliciet het niet verder uitgediepte thema van de militaire prioriteiten - Ne
derland als internationale, maritieme natie of Europese, territoriale natie - 
aansneed. De zware lasten die hiervoor voor het gehele bondgenootschap in 
West-Europa voortvloeiden lieten volgens de oud-landmachtgeneraal geen 
andere conclusie toe dan dat het bondgenootschap geen enkele waarde zou 
hebben en financieel niet overeind was te houden, indien de V.S. zich niet 
daadwerkelijk achter de Westerse Unie zouden scharen en de recent gespro
ken woorden van president Truman over de vastbeslotenheid van de V.S. 
om de volken van West-Europa te helpen bij de uitvoering van hun besluit 
zichzelf te beschermen gestand zouden doen. Inmiddels diende Nederland 
volgens Van Voorst onmiddellijk zelf de nodige maatregelen - stafbe- 
sprekingen met de bondgenoten, training van kader voor de nieuw te vor
men strijdkrachten, opbouw van een nationale defensie met een moderne 
luchtmacht - te nemen.

Algra (ARP) was het er nu mee eens dat de Nederlandse strijdkrachten in 
internationaal verband gingen opereren, maar dan wel als gelijkwaardige 
partner. Wilde Nederland een positieve en naar de mate van de mogelijk
heden behoorlijke bijdrage willen leveren voor een gemeenschappelijk 
machtsapparaat, dan was het van het grootste belang dat Nederland zorgde 
voor een goed harmonisch verband tussen de verschillende wapens en 
groepen. Om de bevolking voor deze inspanning te winnen, diende de de- 
fensiezaak te worden voorgesteld als een grote nationale zaak. Ook 
Vixseboxse (CHU) sprak waardering uit voor het bondgenootschap. Hij con
stateerde echter wel dat Nederland de gehele militaire inspanning op Indië 
had gericht en het land derhalve onverdedigd was. Deze senator vond dat 
men zich desnoods tegen de prijs van aantasting van de volkswelvaart extra 
inspanningen moest getroosten om een bijdrage van Nederland aan de ver
dediging van West-Europa te kunnen leveren, naast de uitgaven voor de 
bescherming van het rijk overzee. Bij een onvoldoende waarborging van de 
nationale zelfstandigheid bij een conflict zouden immers juist de econo
mische en sociale belangen, die men soms liever wilde ontzien, in het ge
drang kunnen komen. Een soortgelijk betoog hield de liberaal Zegering 
Hadders. Het behoud van de beschaving was hem alles waard. Hij be
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schouwde het achteraf als een geluk dat Nederland aanvankelijk geen 
duidelijke defensietaak in Europa zag, omdat daardoor de inzet geheel op 
Indië kon worden gericht. De ommezwaai in de defensiepolitiek kwam der
halve op een goed moment. In dit kader wenste hij de minister en zijn ad
viseurs de nodige wijsheid toe bij de opbouw van de nationale bijdrage in 
het defensiepact, opdat het benodigde geld op verantwoorde wijze besteed 
zou zijn, en riep hij de minister op anti-militaristische propaganda "op de 
meest radicale wijze" te bestrijden en ondergedoken dienstplichtigen "een 
zware straf te geven voor hun onvaderlandslievende houding". Senator 
Brandenburg (CPN) achtte het daarentegen absurd te veronderstellen dat er 
werkelijk oorlogsgevaar van de kant van de Sovjet-Unie zou dreigen. De 
CPN was dan ook volgens hem niet van plan de regering, indien die zou 
ingaan op de suggesties van verschillende senatoren, te steunen in een poli
tiek die de uitgaven voor de Nederlandse krijgsmacht zou vergroten ten 
nadele van de levensstandaard van de bevolking.27

Het antwoord van Fiévez was interessant, omdat hij zich genoodzaakt zag 
het enthousiasme van sommige senatoren voor een grote defensietaak voor 
Nederland in Europa te temperen. Fiévez begreep maar al te goed dat er 
geen middelen waren om naast de taak in Indië op korte termijn een taak in 
Europa voor de krijgsmacht te realiseren, zodat hij op dat punt bij voorbaat 
niet in gebreke wilde worden gesteld. De Dreu antwoordend zei de minister 
dat hij een evenwicht wilde vinden tussen de defensielasten en andere uit
gaven, zodat voor langere tijd onafhankelijk van de tijdsomstandigheden 
aan de opbouw van de krijgsmacht kon worden gewerkt. Absolute prioriteit 
voor de defensieuitgaven bepleitte Fiévez dan ook niet. De nieuwe bondge
nootschappelijke politiek in de Westerse Unie - de minister achtte samen
werking in nog breder verband dan het Verdrag van Brussel niet uitgesloten
- kon, indien reële resultaten werden bereikt, een goede bijdrage tot het be
houd van de vrede betekenen, al tekende de minister hierbij aan: "zulks 
tesamen met de verwezenlijking van het Marshall-plan". De regering on
derkende de gevaren, welke de internationale toestand in zich borg. Zij was 
echter overtuigd van de mogelijkheden om de vrede te handhaven. "De re
gering acht de oorlogs- en angstpsychose, welke hier en daar blijkt te heer
sen, niet slechts onredelijk, maar ook gevaarlijk."28 Met dit rustige betoog 
van Fiévez werden enerzijds de nieuwe koers voor de Nederlandse defensie 
en de zware lasten, die daar onvermijdelijk voor lange tijd uit zouden vol
gen, aangekondigd. Anderzijds bleek uit het betoog ook dat een onmiddel
lijk oorlogsgevaar in Europa door de minister niet voor denkbaar werd ge
houden. De oorlogsinspanning en dus de taakstelling van Oorlog bleef op 
korte termijn nog volledig gericht op Indië - eind 1948 zou nog de tweede 
politiële actie worden uitgevoerd -, zodat in wezen de toestand voorlopig 
bleef voortduren, die door het Eerste Kamerlid Vixseboxse zo treffend was 
geschilderd: Nederland was tegen een buitenlandse overval onverdedigd. 
Militair stelde het Verdrag van Brussel in de praktijk voorlopig niet veel 
voor. Fiévez heeft dit tussen de regels door zeer goed laten weten.
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De CPN-fractie in de Eerste Kamer stemde op 1 april 1948 tegen de begro
ting van Oorlog, conform de aankondiging van Brandenburg.29 Een en an
der hing echter ook samen met de positieve reactie van Fiévez op de 
suggestie van Van Voorst (KVP) om communisten uit te sluiten van de 
door hem geleide en al eerder genoemde Leger- en Vlootcommissies, waarin 
leden van de beide Kamers der Staten-Generaal zitting hadden. Van Voorst 
achtte deze uitsluiting zeker in de nieuwe bondgenootschappelijke context 
om veiligheidsredenen gewenst. Alleen zo kon naar zijn mening, zoals in 
par.I.c in dit hoofdstuk al is beschreven, vrijuit worden gesproken over mi
litaire aangelegenheden in de nieuw te vormen commissie. Daarmee trok 
Van Voorst de lijn door, die Van der Goes van Naters in de Tweede Kamer 
met zijn voorstel naar aanleiding van de afsluiting van het Verdrag van 
Brussel - gesteund door alle grote niet-communistische fracties - om de 
communisten van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit deze 
Kamer uit te sluiten had aangegeven. Fiévez heeft nog vóór de Kamerver
kiezingen van 7 juli 1948 de Defensiecommissie in het leven geroepen, sa
mengesteld uit 3 katholieke, 3 socialistische, 2 anti-revolutionaire, 2 christe
lijk-historische en 2 liberale parlementsleden. Hiermee lag Fiévez voor op 
de Kamer, die pas na de Kamerverkiezingen kon overgaan tot de instelling 
van een nieuwe Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken zonder com
munisten. Deze zuivering van de Defensiecommissie en de naamsverande
ring na de fusie van de Leger- en Vlootcommissies kunnen symbolisch 
worden genoemd voor de nieuwe taak van de krijgsmacht na de verwachte 
afwikkeling van de opdracht in Indië: de verdediging van West-Europa te
gen mogelijke agressie van communistische zijde, van binnenuit en van 
buitenaf.30

c. Taakomschrijving marine

Schagen van Leeuwen en het prestige van de marine in de Kamers 
Het departement van Marine heeft in het vooruitzicht van een eerste 

confrontatie met het nieuw gekozen parlement over de begrotingen voor
1946 en 1947 een taakomschrijving voor de Koninklijke Marine bekend ge
maakt, waardoor het aanhouden en verder vergroten van de vloot kon 
worden gerechtvaardigd, los van de (grotendeels tijdelijk gedachte politiële) 
taak in Nederlands-Indië. Onder de marine werd steeds verstaan: het varend 
gedeelte van de Koninklijke Marine met de marineluchtvaartdienst (MLD) 
en het Korps Mariniers als ondersteunende eenheden. Voor het Korps Ma
riniers, dat vanwege de taak in Indië in getalssterkte was toegenomen (zie 
volgende subparagraaf), werd in de loop van 1947 een aparte taakom
schrijving opgesteld en begin 1948 aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. 
Deze taakomschrijving voor dit Korps, afgeleid van die voor de marine in 
zijn geheel, was nodig om dit Korps in aangepaste vredessterkte een basis te 
geven. Hierop zal nog nader worden ingegaan.
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Met de publicatie van een taakomschrijving liep het departement van 
Marine voor op dat van Oorlog. Het departement van Oorlog heeft pas een 
taakomschrijving voor het leger (en legerluchtmacht) op aandrang van de 
Tweede Kamer, die verwees naar het werk op dit gebied van Marine, gele
verd. Marine stond echter onder grotere druk om een dergelijke taakom
schrijving te leveren dan Oorlog, omdat het in de vaart houden van de be
staande vloot aan grotere oorlogsschepen en het vlootplan voor de bouw en 
aanschaf van nog meer grotere schepen - materieel en personeel op langere 
termijn de hoofdmoot van de Marinebegroting - niet kon worden verant
woord door de taakstelling in Indië, noch voor dat moment, noch ver- 
moedelijk op langere termijn. Op dat moment werden slechts kleinere 
vaartuigen voor patrouille en transport in Indië vereist. Daar de ratio van 
het leeuwedeel van de vloot voor de afzienbare toekomst was komen te 
vervallen - de Japanse bedreiging met het oog op Nederlands-Indië -, kon de 
vraag worden gesteld met welk doel het in armoede gedompelde Nederland 
een oorlogsvloot moest hebben. Deze vraag klemde te meer, daar het onze
ker was of in de nieuwe toekomstige verhoudingen tussen Nederland en 
Indonesië de verzorging van de maritieme defensie van de Indonesische ar
chipel niet geheel of ten dele aan Indonesië zelf moest worden overgelaten.

In de Memorie van Toelichting op zijn begroting voor 1947 heeft de mi
nister van Marine afstand genomen van de oude marinetaak - neutra- 
liteitshandhaving -, die immers niet onmiddellijk, gelet op de bestaande 
krachtsverhoudingen, een slagvloot vorderde. Als eerste nieuwe taak werd 
door hem genoemd: samenwerking met bondgenoten ter handhaving van 
de internationale rechtsorde. Daarnaast werd een tweede doelstelling ont
wikkeld: de snelle verdediging tegen een onverhoedse aanval. Deze twee ta
ken vereisten, gezien ook de grote overzeese belangen van Nederland, een 
flinke vloot, al kon de minister van Marine niet aangeven hoe groot de bij
drage op maritiem gebied voor de uitvoering van de genoemde taken zou 
moeten zijn. De minister noemde dan wel de vlootopbouw van drie 
smaldelen - zie hierover de volgende subparagraaf -, maar hij gaf toe dat 
deze opbouw vanwege de toestand van de financiën van het land voorlopig 
onmogelijk was. Concreet verlangde de minister niet meer dan de vorming 
op korte termijn van één smaldeel op basis van het aanwezige materieel, de 
afbouw van hetgeen op stapel stond (twee kruisers) en aankoop in Engeland 
ter vervanging van hetgeen de marine van Engeland had gehuurd of over
genomen (vliegkampschip en jagers). Deze nieuwe taakstelling voor de ma
rine betekende iets nieuws: terwijl vóór 1940 de bouw van een vloot in rela
tie werd gezien met de bescherming van het Rijk overzee tegen potentiële 
agressors zoals in het - mislukte - vlootplan van 1923, werd na 1945 de 
vlootopbouw als een noodzakelijke militaire vertaling van de positie van 
Nederland als middelgrote mogendheid in wereldverband en als handels
natie beschouwd. In deze taakstelling weerspiegelde zich de oorlogservaring 
van Nederland, dat mede aan zijn maritieme bijdrage (marine; koopvaardij) 
aan de geallieerde oorlogsinspanning nog enig internationaal prestige te 
danken had gehad. In de na-oorlogse opstelling van de marine werd er van
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uit gegaan dat, hoe de internationale politieke verhoudingen ook mochten 
zijn, Nederland diende te beschikken over een niet-territoriaal gebonden 
middel tot het hooghouden van de Nederlandse vlag: de Koninklijke 
Marine.31 In par. II.d in dit hoofdstuk is aangegeven hoe Fiévez als minister 
van Oorlog voor leger en legerluchtmacht heeft getracht vanuit soortgelijke 
overwegingen een nationale defensie op te zetten.

Dat het in deze taakstelling ging om een mengeling van nationale belan
gen en hogere doelen, ontleend aan de officiële Nederlandse buitenlandse 
politiek - het "one-world "-concept -, vanzelfsprekend mede ingegeven door 
het eigenbelang van de marine te kunnen voortbestaan, bleek vooral uit de 
verklaring die minister Schagen van Leeuwen op verzoek van een aantal 
Kamerleden gaf. De marine, aldus de minister, moest in staat zijn een eerste 
stoot tegen de aan Nederland toevertrouwde belangen te kunnen opvangen 
en afremmen, voordat de machtsmiddelen van de V.N. bij het allereerste 
begin van een gewapend conflict waren gegroepeerd. De positie van Neder
land als zeevarende mogendheid en de ook in de laatste oorlog weer opge
dane ervaring, dat het openhouden van de zeeverbindingen de allesbe
heersende factor was geweest bij het behalen van de eindoverwinning, 
moesten er volgens de minister toe leiden dat Nederland de volle aandacht 
richtte op de ontwikkeling van de marine. Nederland diende een oorlogs
vloot te krijgen overeenkomstig de plaats van het Koninkrijk in de wereld, 
welke plaats volgens Schagen vóór 1940 niet werd erkend. De minister van 
Marine verwachtte dat het Nederlandse volk, gelet op de ervaringen uit de 
Tweede Wereldoorlog, zou instemmen met de voor de krijgsmacht, in het 
bijzonder de marine, vereiste uitgaven.32

In de genoemde verwachting is Schagen van Leeuwen niet beschaamd. 
Vrijwel alle fracties in de Kamers konden zich vinden in de taakomschrij
ving voor de marine, zoals de minister van Marine die had geformuleerd, 
zij het dat de Eerste Kamer iets kritischer was. Met uitzondering van de CPN 
was men in de Kamers niet alleen bereid de taakstelling en de vlootbouw- 
plannen van deze minister te accepteren, maar was men op andere punten 
ook veel welwillender tegenover de minister van Marine dan tegenover de 
minister van Oorlog, zoals inzake het personeelsvraagstuk (omvang, bezol
diging). Wellicht dat in deze welwillendheid het respect voor de marine, die 
in de oorlogstijd zo uitstekend het Nederlands en geallieerd belang had ge
diend en materiaal zou bieden voor menig heldenepos zoals dat van de 
hand van A. van Kampen, Ik val aan, volg mij. Het leven van Karei Door
man, schout bij nacht dat met een voorwoord van vlootvoogd Helfrich in 
1947, (Amsterdam) verscheen, tot uiting werd gebracht. Zakelijk gezien ech
ter legde de landmacht (versterkt met de mariniersbrigade) op dat moment 
bij de verdediging van de belangen van het Rijk - namelijk het herstel van 
orde en rust in Nederlands-Indië - een groter gewicht in de schaal dan de 
marine. In ieder geval was de behandeling van de begroting van Marine 
voor 1947 bijzonder kort.

Ruys (KVP) verklaarde op 27 november 1946 in de Tweede Kamer dat hij 
zich "voor wat het tegenwoordige overgangsstadium betreft" kon vinden in
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de taakomschrijving voor de marine: steun aan de V.N. en dienstverlening 
in Indië. Ook Vorrink (PvdA) was met deze taakomschrijving, juist van
wege de duidelijke internationale koers in V.N.-kader, zeer ingenomen. De 
PvdA-Kamerfractie zette met deze steun de lijn van de SDAP sinds 1937 - 
aanvaarding van de nationale defensieinspaning in het kader van hogere 
belangen (internationale en democratische rechtsorde) - voort. Vorrink 
vroeg wel om een met het departement van Oorlog gecoördineerd plan 
voor de nabije nationale defensie, waarover ook Bruins Slot (ARP) en 
Korthals (PvdV) vragen stelden. Echter: Bruins Slot wilde die nationale de
fensie van het Koninkrijk - evenals bij de taakomschrijving voor het leger - 
juist voorop stellen. Vooral de bescherming van het Rijk overzee, dus de 
taak in Indië, had zijn eerste aandacht. Zulks was ook het geval bij de CHU- 
woordvoerder Tilanus, die zelfs van geen andere taken op dat moment 
wilde weten. Voor de CHU-Kamerfractie was de inzet van de marine in In
dië, door de minister als doelstelling op korte termijn aangegeven, juist re
den voor kritiek op de minister. In de CPN-visie was het optreden van de 
vloot in de Oost niets anders dan de bescherming van het koloniale kapitaal. 
Als er nieuwe verhoudingen in Indië zouden zijn gegroeid, dan zouden 
toch de taakstelling van de vloot en de bouwplannen voor de vloot moeten 
worden bijgesteld, aldus Wagenaar. De CPN-Kamerfractie keurde de begro
ting voor Marine voor 1947 af, omdat het volgens deze fractie in de Tweede 
Kamer onjuist was een kwart van de begroting aan te wenden voor militaire 
uitgaven, voornamelijk ten behoeve van de operaties in Indië. Ook in de 
Eerste Kamer zou de CPN-fractie de Marinebegroting voor 1947 ver
werpen.33

In de Eerste Kamer werd op 25 februari 1947 de taakomschrijving voor de 
marine door een aantal woordvoerders met enige scepsis bekeken. De taak
stelling in V.N.-kader werd te vaag gevonden en soms ook niet voldoende 
om daaraan een bouwplan voor een vloot te kunnen ontlenen. Zo vond 
Algra (ARP) dat de aangegeven vlootopbouw wees op een mondiale rol van 
de marine, die hij niet in overeenstemming vond met de primaire taak 
voor de vloot: verdediging van het eigen territoir. Ook Van Voorst (KVP) 
wenste de integriteit van het eigen grondgebied als prioriteit in de marine- 
plannen te zien opgenomen. Vanuit die redenering had hij er vrede mee 
dat de vloot voornamelijk in Indië opereerde op dat moment. Donkersloot 
(PvdA) herhaalde zijn betoog, dat hij ook bij de begroting voor Oorlog had 
gehouden: een maximale effectieve verdediging, die de krachten van 
Nederland te boven ging, zou een averechts effect kunnen hebben. Er zou 
dan slechts een chaos kunnen worden verdedigd. De taakstelling moest der
halve gerelateerd worden aan de financiële mogelijkheden.34

In zijn antwoord is de minister aan de kritiek in de Eerste Kamer slechts 
beperkt tegemoet gekomen. De territoriale verdediging van het grondgebied 
van het Koninkrijk wilde hij wel voorop stellen, mits de vloot zich tijdig 
los zou kunnen maken voor operaties elders, waar dat ook maar nodig 
mocht zijn. De meidagen van 1940 waren daarvoor voor de minister het 
voorbeeld bij uitstek.35 Dat betekende dat de minister impliciet de mondiale
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taak van de marine onderstreepte en derhalve ook de vlootbouw die daar
mede samenhing. Vandaar dan ook dat hij aan het adres van Donkersloot 
geen informatie gaf over de kosten van de marine op langere termijn, gelet 
op de V.N.-taken voor de marine. Een V.N.-marine bestond niet, noch enige 
afspraak over een bijdrage van Nederland daaraan. Het kwam er op neer dat 
Schagen geen inkrimping van de bestaande - uit de oorlog afkomstige - 
vloot naar een vredesniveau van vóór 1940 accepteerde en een taakstelling 
had gelanceerd, die ruimte liet voor een vloot die eventueel een goede bij
drage zou kunnen zijn aan een internationaal verband. Het is opmerkelijk 
dat noch de Tweede noch de Eerste Kamer bij Schagen nadrukkelijk navraag 
heeft gedaan naar enige relatie tussen taakstelling, vlootbouw en mogelijke 
V.N.-behoeften of bondgenootschappelijke plannen. Het prestige van de 
marine belemmerde de Kamers kennelijk bij een zakelijke benadering van 
dit vraagstuk; ook de taakstelling in Indië heeft de urgentie om deze vragen 
te stellen verminderd.

De nalatigheid van de beide Kamers in 1946-1947 om de doelstelling van 
de marine door de minister te laten verduidelijken, zodat prioriteiten kon
den worden gesteld in de vlootopbouw, wreekte zich bij de begrotingsbe
handeling van 1948. De instemming van Kamers met de vage aanduidingen 
van de minister moeten hem gesterkt hebben in zijn overtuiging dat het 
politiek tij gunstig was om eindelijk datgene op te bouwen wat voor de oor
log onmogelijk was: een grote moderne oorlogsvloot. Toen dat niet moge
lijk bleek door het Indische blok aan het been, leidde dat zowel tot het aftre
den van de minister van Marine als tot het begin van de omslag in de poli
tieke stemming, toen de kritiek van regeringsgezinde kant, namelijk vanuit 
de PvdA-gelederen, op de vlootopbouw op gang kwam. Het zou er uiteinde
lijk toe leiden dat het drie-smaldelenplan moest worden losgelaten en bij de 
Koninklijke Marine zelf werd getracht een vlootplan te maken dat 
realiseerbaar was.36

Zoals in de eerste paragraaf in dit hoofdstuk is beschreven trad Schagen 
van Leeuwen af als minister van Marine, omdat hij meende dat Nederland 
in Indië niet langer een afwachtende houding moest aannemen. Tilanus 
(CHU), die op 27 november 1947 aan Beel over dit aftreden van Schagen op 
24 november 1947 enkele vragen stelde, schoot in de roos, toen hij veron
derstelde dat zowel het vraagstuk-Indië als de begroting voor Marine oorza
ken waren van het vertrek van de minister van Marine.37 Weliswaar ont
kende Beel dat de begroting van Marine voor 1948 als zodanig te maken had 
met het ontslag van Schagen van Leeuwen - Schagen was immers akkoord 
gegaan met het totale bedrag dat op de Rijksbegroting voor 1948 voor Marine 
was uitgetrokken -, maar ongetwijfeld was Tilanus, zoals geheel politiek 
Den Haag, op de hoogte van het bezwaar van Schagen tegen de hem opge
drongen invulling van die begroting, namelijk de uitgaven voor de uit
voering van de taken in Indië. Die Indische lasten lieten op de door be
zuinigingen getroffen begroting voor Marine nauwelijks ruimte voor de 
opbouw van een zeemacht, zoals die door Schagen werd nagestreefd: mini
maal twee smaldelen - met op de achtergrond het officiële drie-smaldelen-
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plan van Marine waarvan voorlopig één in opbouw. Doordat bekend was 
dat het aftreden van Schagen te maken kon hebben met zijn taxatie van de 
mogelijkheden voor de opbouw van die zeemacht op langere termijn, 
kwam door zijn aftreden niet alleen de vlootopbouw gezien de financiële 
middelen over een lange periode aan de orde, maar ook de taakstelling. Bij 
de marine was de taakstelling immers gekoppeld aan de vlootopbouw - zie 
het begin van deze subparagraaf -, zodat een wijziging in de vlootplannen 
op langere termijn van invloed was op de taakstelling en omgekeerd.

Het ene smaldeel als uiting van nationale trots? Het kruiserdebat 
begonnen

Uitgangspunt voor de discussies in de Kamers over de taken van de Ma
rine en de vlootbouw was het betoog van Schagen van Leeuwen in de Me
morie van Toelichting op de begroting voor 1948 voor Marine, zoals hij die 
nog kort voor zijn aftreden had doen opstellen. Nadat in 1946 de minister 
een algemene taakstelling voor de marine na de wereldoorlog had 
geformuleerd, wilde de minister nu in 1947 meer specifieke belangen aan
duiden, die de aanbouw van oorlogsschepen vorderde, ondanks "de zeer 
sombere financiële en economische aspecten des lands". Was in 1946 nog de 
internationale oriëntatie in het kader van het "one-world"-concept voorop 
geplaatst, in de Toelichting op de Marine-begroting voor 1948 overheersten 
nu de nationale belangen, conform de inmiddels zichtbare breuk in de in
ternationale verhoudingen (Oost-West-betrekkingen) en de daaruit resulte
rende dreigende teloorgang van het "one-world"-concept. De minister wilde 
dan ook zo spoedig mogelijk tot vaststelling van een in een aantal jaren te 
voltooien vlootplan, zij het op een zeer bescheiden schaal, overgaan, aange
zien bij een langdurig uitstel "de meest vitale maritieme belangen des 
Rijks" zeer ernstig - "zo niet onherstelbaar" - zouden kunnen worden ge
schaad.

Welke belangen had de minister van Marine op het oog om de aanbouw 
van oorlogsschepen door te zetten? Voorop kwam de bescherming van de 
handelsvloot en het in samenhang van het belang van de handelsvloot uit
oefenen van gezag. "Zowel in de voorlaatste als in deze laatste wereldoorlog 
kon, ten gevolge van onze veel te zwakke maritieme defensiebijdragen, niet 
of althans slechts in zeer geringe mate het volle politieke en economische 
profijt getrokken worden van de grote strategisch-logistieke waarde onzer 
koopvaardij." Niettegenstaande immers de grootte van de bijdrage van de 
Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog (circa drie mil
joen ton scheepsruimte), "waardoor de uiteindelijke geallieerde over
winning te land in niet geringe mate mogelijk werd gemaakt", werd deze 
handelsvloot door de politieke en economische situatie van het land "te 
enenmale onvoldoende gewaardeerd". In de redenering van de minister 
had deze veronachtzaming van de Nederlandse belangen - waarbij Schagen 
van Leeuwen ongetwijfeld doelde op de wijze waarop Nederland geruime 
tijd buiten de deur van het inmiddels door de Britten overgenomen Indië 
werd gehouden en zelfs niet werd toegestaan de eigen schepen uit de geal-
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lieerde "pool" in te zetten voor troepentransporten naar Indië - traditie. In 
de Eerste Wereldoorlog werd immers de koopvaardij van het neutrale Ne
derland, "eveneens ten gevolge van onvoldoende maritieme middelen", 
voor zover in geallieerde havens, "op onrechtmatige wijze en tegen de 
toenmalige directe belangen van ons land in" door de geallieerden gevor
derd. Het sprak volgens de minister van Marine vanzelf, "dat het dure les
geld, hiervoor betaald, Nederland dwingt er voor te waken, dat in een toe
komstig conflict noch het een, noch het ander zich zal kunnen herhalen". 
Voorts was het de plicht van Nederland om, zolang Indonesië en de West in 
welke vorm dan ook deel zouden uitmaken van het Rijk en "het Ko
ninkrijk in de wereld aanspraak wenste te blijven maken op zijn souverei- 
niteitsrechten als middelgrote mogendheid", de overzeese gebieden, "in het 
bijzonder tijdens de periode hunner zelfstandigheidsontwikkeling", een 
binnen de financiële draagkracht gelegen strategische beveiliging te geven, 
"die ook tot de wereld voldoende spreekt". Deed Nederland dat niet, dan 
zouden andere machten deze beveiliging aanbieden en maritieme bases in 
de overzeese gebieden opeisen. Dit dreigende gevaar kon alleen worden 
afgewend door het regelmatig stationeren van een belangrijk gedeelte van 
de oorlogsmarine in de wateren van de genoemde gebieden. Een derde 
reden voor het doorzetten van de aanbouw van oorlogsschepen was de 
lange bouwtijd van dit soort schepen: gelet op de "weinig geruststellende 
ontwikkeling van de na-oorlogse internationaal-politieke en strategische 
verhoudingen" was het immers onverantwoord dat de in 1952 geheel 
opgevaren zeegaande schepen van de marine (vooral de van de Royal Navy 
overgenomen onderzeebootjagers) niet tijdig zouden kunnen worden ver
vangen. Tenslotte moest worden voorkomen dat goed opgeleid en gespecia
liseerd personeel door onzekere vooruitzichten zou afmonsteren.

Uit de concrete invulling van zijn verlangens inzake de vlootopbouw 
bleek dat de minister van Marine de zaken zo somber - en zo realistisch? - 
mogelijk voorstelde, teneinde een minimum aan zeegaande vloot, name
lijk het eerste smaldeel, te kunnen redden. De minister gaf zelf in zijn Toe
lichting op de begroting voor 1948 toe dat het uitgesloten was dat Nederland 
"onder de huidige omstandigheden" een beschermingsapparaat, dat voor 
een doelmatige beveiliging van de gehele koopvaardijvloot in oorlogstijd 
nodig was, zou kunnen bekostigen. Wél moest een voldoende krachtige 
zeegaande vloot intact worden gehouden als directe bijdrage in de bescher
ming hiervan. Naast de opzet van zelfbescherming van de handelsvloot zo
als in de Tweede Wereldoorlog toegepast, waarover besprekingen tussen een 
interdepartementale commissie en de Nederlandse reders waren begonnen, 
diende de vlootopbouw zodanig en tijdig te worden aangepakt, dat uiterlijk 
december 1952 ten minste één smaldeel beschikbaar was. Een hierop gericht 
aanbouwprogramma leverde materieel op dat paste in ieder nog nader vast 
te stellen definitief vlootplan en was tevens geëigend om deel te nemen aan 
gemeenschappelijke acties ter verzekering van de internationale rechtsorde 
binnen het kader van de V.N. - dit aspect kwam helemaal achteraan in dit 
betoog - of in bondgenootschappelijk verband.

752



Par. II. Uitgaven van Oorlog en Marine; taakomschrijving...

De bescherming van de handelsvloot vorderde vooral vliegkampschepen 
en kruisers, gezamenlijk beveiligd door de nodige jagers (eventueel onder
zeeboten). Aldus kwam de minister er toe om in de begroting voor 1948 een 
eerste termijn voor de aankoop van het reeds een jaar eerder aangekondigde 
lichte vliegkampschip (ter vervanging van het volgens overeenkomst voor 
twee jaar van de Royal Navy geleende vliegkampschip), alsmede verdere 
termijnen voor de twee in aanbouw genomen kruisers en een werkschip 
(eveneens ter vervanging van een geleend werkschip) op te nemen. Van
wege de slechte deviezenpositie zou de aanbouw van zes bij het eerste smal
deel behorende onderzeebootjagers in Nederland plaats vinden, waarvoor 
het niet bestede geld voor aankoop /aanbouw van deze jagers in het bui
tenland uit de begrotingen van 1946 en 1947 zou worden aangewend als 
verzekering van een eerste termijn. Mocht de financieel-economische 
toestand van het land zich intussen ten gunste gewijzigd hebben, dan zou de 
opbouw van het overige nog nader in een vlootwet - de indiening van een 
ontwerp hiervoor was door de toestand van 's lands financiën volgens de 
minister nog niet mogelijk - te specificeren materieel voor een zeegaande 
vloot, alsmede het voor de locale territoriale verdediging benodigd aanvul
lend materieel, uiteraard na verkregen machtiging van de Staten-Generaal, 
direct ter hand worden genomen. Het prestigieuze vlootplan van 1946 (drie 
smaldelen plus een smaldeel reserve) was derhalve niet losgelaten, maar 
slechts getemporiseerd. De minister hoopte er kennelijk op de Kamers in 
het vooruitzicht dat voor de volgende smaldelen wél een dergelijk plan zou 
worden ingediend mee te krijgen in de bouw van het eerste smaldeel zon
der plan en slechts op grond van algemene taakstellingen voor de marine 
en specifieke argumenten (opvaren van bepaalde schepen), waarbij als 
"lekkertje" diende de vergaande bezuiniging die de minister van Marine 
voor 1948 (38% ten opzichte van 1947; halvering sterkte; zie volgende 
subparagraaf) had geraamd.38

Was de met zoveel omhaal van woorden bepleite bouw van schepen wel 
realistisch? Verried die uitvoerige beschouwing van Schagen van Leeuwen 
niet de vrees dat er, gezien de mogelijkheden van het land op korte en mid
dellange termijn én de ontwikkelingen met betrekking tot de overzeese ge
bieden, alle reden was de ambities van de marine kritisch te bekijken? Het 
departement van Oorlog had immers elk idee voor de opbouw van natio
nale defensie voorlopig moeten opschorten. Zoals bij de beschrijving van de 
parlementaire discussies over de taakomschrijving van het leger is aange
duid, hebben leden van het kabinet zich in het voorjaar van 1947 verzet te
gen bepaalde plannen van minister Fiévez voor een opbouw van een na
tionale defensie. De begroting van Oorlog voor 1948 weerspiegelde deze ne
derlaag van Fiévez. Door zelf bezuinigingen aan te bieden was Marine aan 
deze kritische aandacht van het kabinet bij het opstellen van de Rijksbegro
ting voor 1948 ontsnapt. Maar zouden de Kamers niet alsnog roet in het eten 
kunnen gooien? Het was immers niet ondenkbaar dat met name de socia
listen in het parlement, die hoopten dat de geleidelijke vermindering van 
de Indische lasten voor Oorlog en Marine onder gelijktijdige overdracht van
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de taken in Indië aan de eigen Indonesische politiële instanties zou kunnen 
leiden tot vermindering van de begrotingstekorten en verruiming van de 
mogelijkheden voor zaken als woningbouw en sociale voorzieningen, deze 
Memorie van Toelichting en het vertrek van Schagen van Leeuwen zouden 
aangrijpen om de taakstelling voor de marine en de vlootbouw aan een kri
tisch onderzoek te onderwerpen. Dreigde Nederland zich niet voor lange 
tijd vast te leggen op een bepaald, kostbaar marineconcept en derhalve op 
een hoge Marinebegroting, waarop Schagen met zijn aftreden juist de aan
dacht had gevestigd? Dat aftreden kort na de indiening van zijn begroting 
voor 1948 had immers alles te maken met het door de minister van Marine 
voorgestane marineplan, dat door de Indische lasten ook in 1948 dreigde te 
worden belemmerd.

De behandeling van de begroting van Marine voor 1948 is inderdaad voor 
de PvdA-fracties in de Kamers aanleiding geweest aan te dringen op een 
meer realistische opzet van de marine en dus op een herziening van de 
taakstelling. Vorrink bepleitte op 10 februari 1948 in de Tweede Kamer - toen 
de contouren van een Westerse Unie zichtbaar werden - een heroverweging 
van de taken voor de marine, in het licht van het toekomstige bondge
nootschappelijk verband in Europa, en een heroverweging dientengevolge 
van de bouw van de marineschepen. De aanschaf van materieel kon vol
gens Vorrink slechts gebillijkt worden, indien bekend was welke taken in 
bondgenootschappelijk verband moesten worden verricht. Verder achtte 
Vorrink het onjuist de noodzakelijke bezuinigingen over de gehele Rijks
begroting uit te smeren om zo tot een gelijkmatige verdeling van de pijn te 
komen. Het zou best zo kunnen zijn, aldus Vorrink, dat sommige de
partementen van bezuinigingen moesten worden uitgesloten, omdat daar 
meer vitale belangen in het spel waren dan de vrij onduidelijke defensie
taken: "Een reeks van feitelijke factoren en zakelijke overwegingen kunnen 
leiden tot het vaststellen van prioriteiten, ten aanzien van het behartigen 
van de verschillende lands- en volksbelangen en een daaruit voort
vloeiende volgorde van eventueel toe te passen bezuinigingen". De bood
schap van Vorrink was hetzelfde als die bij het debat over de begroting van 
Oorlog voor 1948: de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zou niet accepteren 
dat de uitgaven voor defensie ten koste zouden gaan van bepaalde uitgaven 
voor staatszorg. De strijdkrachten moesten eerst maar in bondgenoot
schappelijk verband een duidelijk taak kunnen aanwijzen. Vandaar dat 
Vorrink er toe kwam om de beperking in de marineopbouw tot één smal
deel te bepleiten. Zo kreeg de Tweede Kamer wat meer ruimte om de hele 
zaak van de vlootopzet nog eens goed te bekijken. Maar zelfs dat ene smal
deel was in zijn samenstelling voor Vorrink niet onaantastbaar. Met name 
de bouw van de kruisers achtte hij minder zinvol, gezien de vele twijfels 
van marinespecialisten over de geschiktheid van dit type schepen voor de 
uitvoering van een van de belangrijkste taken van de marine: beveiliging 
van de koopvaardij. De PvdA-fractie zag liever een flink aantal jagers als 
kern van de marine, die beter konden worden aangepast aan de snelle tech
nische ontwikkelingen (vuurleiding, radar). Daarentegen wenste Ruys
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(KVP) vast te houden aan de afbouw van de twee kruisers, De Zeven Pro
vinciën en De Eendracht (bij KB van 22 juli 1947 gewijzigd in De Ruyter, la
ter verwisseld met De Zeven Provinciën), waarvoor kort voor de oorlog in 
Nederland de kielen waren gelegd. Ook achtte Ruys een meer op offensieve 
operaties afgestemde opbouw van de vloot (torpedobewapening) nood
zakelijk. De deviezenschaarste en de beperkte nationale middelen mochten 
volgens dit Kamerlid de opbouw van de vloot juist niet belemmeren, 
waarmee hij diametraal tegenover de coalitiegenoot PvdA kwam te staan. 
Een soortgelijk betoog als dat van Ruys hielden Roosjen (ARP), Tilanus 
(CHU) en Korthals (VVD). Voor de CPN-fractie voerde over dit thema nie
mand het woord.39

In zijn antwoord aan de Kamer heeft de minister a.i. voor Marine, Fiévez, 
vastgehouden aan het door zijn ambtsvoorganger ingediende voorlopige 
bouwplan voor een smaldeel op korte termijn. Hij achtte het onjuist om, 
zoals Vorrink had bepleit, eerst de bondgenootschappelijke afspraken af te 
wachten. Eerder in deze paragraaf is er al op gewezen dat Fiévez voor de 
land- en luchtmacht een soortgelijk standpunt heeft nagestreefd. Nederland 
diende volgens Fiévez de eigen belangen te bewaken door de nodige mari
tieme maatregelen te nemen. De afbouw van de kruisers was niet alleen 
maritiem-technisch vereist, maar ook bondgenootschappelijk. Ten aanzien 
van de maritiem-tchnische kant betoogde Fiévez dat bij de bescherming van 
de koopvaardij het ging om de bestrijding van vijandelijke vliegtuigen, on
derzeeboten en bewapende koopvaarders (z.g. raiders). Op vijandelijke slag
schepen werd (niet meer) gerekend. De vliegtuigen moesten door vlieg
tuigen van vliegkampschepen en luchtdoelgeschut vanaf kruisers worden 
bestreden. Tegen de z.g. raiders moest vérdragend geschut worden ingezet, 
dat eveneens slechts kon worden opgesteld op een kruiser. Torpedo’s waren 
voor de korte afstand; het geschut op een bewapende koopvaarder meestal 
verder dragend. Alleen de bestrijding van onderzeeboten kon worden over
gelaten aan de kleinere jagers, bijgestaan door vliegtuigen. Jagers, vlieg
kampschip en convooi vonden hun dekking in de vuurkracht van de krui
sers, die tevens de nodige ruimte boden om als gevechtscentrum te functio
neren. Bondgenootschappelijk - in het kader van de V.N. of welk kader dan 
ook - was de afbouw van de kruisers vereist, omdat de Nederlandse bijdrage 
aan een mogelijk tot stand te brengen bondgenootschappelijke strijdmacht 
een harmonische moest zijn, samengesteld uit verschillende typen van wa
pens. "Men moet niet een hand vol erwten in het water gooien en van een 
ander de kluif, de worst en de bereiding verwachten, maar men moet een 
smakelijk bord erwtensoep bijdragen als aandeel in het menu". Alleen zo 
was te verwachten dat in geallieerd verband de Nederlandse bijdrage zelf
standig kon blijven opereren. "Zodra wij dus een team hebben, dat op elkaar 
ingespeeld is, als een bijdrage in het gezamenlijk geheel, is deze bijdrage 
vele malen waardevoller dan een aantal losse onderdelen." Een bijkomend 
voordeel was dat door een zo gevarieerd samenstelling van de vloot beter 
geoefend kon worden.40 Vorrink, die verder overigens de nodige lof had 
toegezwaaid aan Fiévez en aan de marine en ook had aangedrongen op een
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adequate defensie-inspanning tegen de grote gevaren die de Westerse cul
tuur bedreigden, leek met dit betoog de mond gesnoerd: hij deed er verder 
het zwijgen toe.

Handig kwam de minister a.i. voor Marine in dit debat de afgevaardigden 
die op de afbouw van de kruisers hadden aangedrongen tegemoet door ter 
griffie een set foto's te doen deponeren, waarop de tewaterlating van het 
casco van De Zeven Provinciën en de voorbereiding daartoe bij De Kuyter 
waren afgebeeld.41 De minister onderstreepte dat de samenstelling van het 
eerste smaldeel, waarvan deze kruisers, een vliegdekschip en andere sche
pen deel zouden uitmaken, niet prejudicieerde op het algehele vlootplan, 
dat tezijnertijd bij de Staten-Generaal zou worden ingediend, al bleef het oog 
van de minister van Marine a.i. gericht op een vloot van 3 smaldelen. Het 
ging bij de opzet van dit eerste smaldeel om een minimum, op nationale 
behoeften en mogelijke toekomstige bondgenootschappelijke verplichtin
gen gebaseerd. Hiermee kwam de minister van Marine a.i. enigszins terug 
op de stellingen van zijn voorganger, zoals in de Memorie van Toelichting 
op de Marinebegroting voor 1948 vastgelegd. De Kamer kon daardoor 
gemakkelijker akkoord gaan met de afbouw - daar kwam het ten dele op 
neer - van één smaldeel. Op 12 februari 1948 stemde de Tweede Kamer dan 
ook met deze uiteenzetting van Fiévez en daarmee met de taakstelling voor 
de marine en de daarvoor benodigde vlooteenheden zonder hoofdelijke 
stemming in.42

De beraadslaging in de Eerste Kamer op 1 en 6 april 1948 over de begroting 
van Marine heeft weinig verheldering gebracht over de taken voor de ma
rine in het nieuwe bondgenootschap van het Verdrag van Brussel. Nie
mand wist wat dit bondgenootschap voor de defensieopbouw in Nederland 
zou betekenen. Het debat over de marinebegroting werd bijgevolg beheerst 
door de vraag of de algemene taakstelling van de marine, namelijk de be
scherming van de koopvaardijvloot, zoals die door Fiévez zelf ook werd be
nadrukt op 6 april 1948, gediend was met de bouw van kruisers en/of van 
andere typen schepen. Molenaar (VVD), Van Voorst (KVP) en Algra (ARP) 
vonden dat het bij deze bouw niet mocht blijven, maar dat gestreefd moest 
worden naar een evenwichtig samengestelde vloot van diverse soorten 
schepen. Zulks hield ook in dat het vliegdekschip van de modernste vlieg
tuigen diende te worden voorzien. De Dreu (PvdA) drong er in dit verband 
bij de minister op aan het juiste midden te bewaren tussen de houding van 
"stand ophouden" bij de vlootbouw en klaploperij ten koste van de bond
genoten. Hij had echter alle vertrouwen in de minister. Fiévez zelf vond dat 
in een harmonisch geheel van een smaldeel de kruisers niet mochten ont
breken, juist voor een goede convooibescherming. De bondgenootschappe
lijke samenwerking was absolute noodzaak, maar de minister vond dat deze 
samenwerking van Nederland een bescheiden, maar waardevolle en har
monische bijdrage mocht vergen. De verschillende componenten in de 
vloot zorgden voor die harmonie en bovendien voor een all-round training 
van het personeel. Daarbij had Nederland naast de bondgenootschappelijke 
nog een extra taak: de bescherming van en het verlenen van bijstand aan de
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Overzeese Gebieden. Fiévez meende dat hierdoor meer dan een smaldeel 
nodig zou kunnen zijn. Hij tekende er wel bij aan dat aan de opbouw van de 
vloot grenzen werden gesteld door de draagkracht van het land.43 Vrijwel 
alle fracties in de Eerste Kamer steunden de minister in het vertrouwen dat 
hij in zijn vlootbouw met deze draagkracht en de nog overeen te komen 
bondgenootschappelijke taken rekening zou weten te houden.

Anders dan de CPN-fractie in de Tweede kamer heeft de CPN-fractie in de 
senaat tegen de begroting voor Marine voor 1948 gestemd. Hierin speelde, 
naast de afkeuring door de CPN van de aansluiting van Nederland bij een 
westers bondgenootschap (Verdrag van Brussel, maart 1948) en van de daar
door gedicteerde militaire taakstelling, vermoedelijk ook mee dat de mi
nister van Marine a.i. onvoldoende afstand had genomen van de aantijging 
van senator Molenaar (VVD) jegens de communisten onder de arbeiders in 
de scheepsbouwindustrie, die door dit liberale Eerste Kamerlid van moge
lijke sabotage aan marineopdrachten werden verdacht. Molenaar had 
namelijk gevraagd om "tegen onverantwoordelijke elementen in het be
drijfsleven" op te treden. Door Brandenburg gevraagd naar een standpunt in 
deze zaak stelde Fiévez dat de regering deze zaak in beraad had. Hij wilde er 
liever nog niets over zeggen. De CPN-fractie verwierp vervolgens de begro
ting van Marine, zoals deze fractie enkele dagen eerder ook die voor Oorlog 
had verworpen.44

Met de uiteindelijke instemming van Tweede en Eerste Kamer met het 
bouwplan voor één smaldeel mét kruisers, zonder een behoorlijk vlootplan 
en een in bondgenootschappelijk overleg vastgestelde taakverdeling, is de 
kiel gelegd voor een jarenlang debat over het nut van dit smaldeel en de 
bijbehorende kruisers, dat pas zou eindigen toen achtereenvolgens kruisers 
en vliegdekschip werden verkocht en niet werden vervangen. Een belang
rijke taak voor de marine, de bescherming van het laatste Nederlandse ge
biedsdeel in de Oost, namelijk het westelijk deel van Nieuw-Guinea, was 
toen ook komen te vervallen door de overdracht van de souvereiniteit van 
dit deel via de V.N. aan Indonesië. De basis voor deze vlootopbouw, die 
grote sommen gelds opslokte en betwistbare maritieme waarde had, lag in 
de kort na-oorlogse periode, waarin het prestige van de Koninklijke Marine 
groot was - alle woordvoerders in het parlement over marineaangelegenhe- 
den hebben hiervan getuigd - en de taakomschrijving voor diezelfde marine 
vaag. De ministers Schagen van Leeuwen en Fiévez hebben deze omstan
digheden weten uit te buiten. In wezen kreeg de marine in het parlement 
meer ruimte dan zij ooit voor de oorlog - bij de bescherming van het Ko
ninkrijk overzee tegen een concreet gevaar - had gekregen. In de aandrang 
van de kant van de PvdA (Vorrink, De Dreu) op zuinigheid bij de krijgs
macht zou men sporen van het vooroorlogse pacifisme binnen de SDAP (tot 
1937) en van de inmiddels in de PvdA opgenomen Vrijzinnig Democra
tische Bond en de Chris ten-Democratische Unie kunnen aan wijzen, ware 
het niet dat de PvdA deze aandrang uitoefende in een tijd van grote finan
ciële moeilijkheden en vage doelstellingen voor de krijgsmacht. Een oproep
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tot zuinigheid in dergelijke omstandigheden kan dan ook eerder als van
zelfsprekend worden beschouwd.

d. Uitgaven voor Marine
Het departement voor Marine vroeg voor 1947 een bedrag van 375 mil

joen gulden, hetgeen een stuk lager lag dan de uitgaven voor 1946 (448 mil
joen). De begroting van Marine was aan de hoge kant in vergelijking met 
die voor het veel meer personen omvattende leger dat onder het departe
ment van Oorlog viel. Marine had nu eenmaal twee financiële handicaps: 
het materieel was kostbaar en moest geheel of ten dele in het buitenland 
met schaarse deviezen worden aangekocht (zoals het vliegdekschip "Karei 
Doorman" met bijbehorende vliegtuigen); een groeiend deel van het perso
neel was beroeps, vanwege de hoge technische vaardigheden vereist voor de 
bediening van het materieel. Leger en legerluchtmacht telden in 1947 een 
totaal van bijna 100.000 personen, waarvan 74.000 dienstplichtigen; de ma
rine, waarbij het Korps Mariniers moest worden gerekend dat in getals- 
sterkte ten opzichte van 1938 was verzevenvoudigd tot een sterkte van 
13.000 personen, kwam op een totaal van 33.000 personen (juni 1947). Deze 
sterkte bestond uit beroepspersoneel (7900, waarvan 2000 man kader bij de 
mariniers), Koninklijke Marinereserve (ca. 2500), Oorlogs-Vrijwilligers 
(6.000) en dienstplichtigen. Over de periode 1947-1948 nam het totaal getal 
van de sterkte van de marine af (tot 29.800) en werden de tijdelijke krachten, 
OVW-ers en dienstplichtigen ten dele vervangen door beroepspersoneel 
(12.800). Het overgrote deel van het personeel - zeker waar het mariniers en 
derhalve een groot deel van de dienstplichtigen betrof - vervulde taken in 
Indië, zoals dat ook het geval was bij leger en legerluchtmacht.

Wat het materieel betrof lagen de kaarten geheel anders. De materieel- 
kosten namelijk werden slechts voor een klein deel bepaald door de taken 
in Indië, die kleine en snelle vaartuigen vergden. In Indië had de marine de 
taak om de zeeën te controleren op smokkelhandel en infiltraties via zee 
door republikeinse eenheden en wapentransporten naar republikeins gebied 
tegen te gaan. De marine heeft deze taak met wisselend succes uitgevoerd. 
Het patrouilleren had wel een preventieve werking, maar smokkelhandel 
en infiltraties konden niet helemaal worden voorkomen, tot ergernis van 
Roosjen (ARP) en Tilanus (CHU) blijkens hun klachten in de Tweede 
Kamer op 10 februari 1948. Bij de uitvoering van deze taak in Indië waren 
ongeveer 90 vaartuigen betrokken. Daarnaast beschikte de marine in Indië 
over enige grotere eenheden voor de steunverlening aan het landleger, 
zoals bij vervoer over zee en het uitvoeren van landingen. De Marine- 
luchtvaartdienst (MLD) verzorgde luchtverkenning en ondersteunde am
fibische operaties in Indië. Dat betekende dat het grotere materieel, waaraan 
ook de meeste kosten kleefden, werd gewenst op grond van andere overwe
gingen, die niet onmiddellijk met Indië samenhingen. Dit verplichtte de 
minister van Marine dan ook om - eerder dan zijn collega van Oorlog - het 
parlement bij de cijfers van de begroting een strategisch concept te geven dat
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een meer uitgebreide vlootopbouw met middelzware schepen moest 
rechtvaardigen. In de vorige subparagraaf is dit concept weergegeven.

Verrassend genoeg bleek een ruime meerderheid in het parlement de 
marineopbouw, ongeacht Indië, in zoverre te ondersteunen, dat voortge
gaan kon worden aan de vorming van één smaldeel. Dat betekende dat in 
1948 een vliegdekschip kon worden gekocht van de Engelsen - men had in 
de periode 1945-1948 een dergelijk schip ter oefening van de Engelsen in 
bruikleen - en dat de twee kruisers konden worden afgebouwd. Deze twee 
kruisers hadden voor de oorlog (casco-bouw) al 13.2 miljoen gulden gekost, 
in de periode 1946-1947 17.5 miljoen en zouden voor de periode 1948-1952, 
het jaar van de te verwachten indiensttreding (werd 1953), nog 66.5 miljoen 
gulden (geraamd: 1946) vergen (het eindtotaal werd 120 miljoen gulden per 
schip). De uitrusting van het vliegkampschip (22 miljoen gulden) zou de 
nodige vliegtuigen omvatten, waarvoor ook enkele miljoenen guldens 
moesten worden gereserveerd vóór 1948 (het tweede vliegkampschip "Karei 
Doorman" betrof het voormalige Engelse vliegkampschip "Venerable"). 
Door de aanschaf in 1945 van 6 torpedobootjagers - overgenomen van de 
Royal Navy, waarmee de samenwerking zeer intensief was - behoefde deze 
sector van het eerste smaldeel voorlopig geen bouwprogram, al werd wel 
geschat dat deze schepen in 1952 zouden zijn opgevaren (voor de vervan
ging werd gerekend op een kostenpost van 102 miljoen gulden). Een aantal 
onderzeeboten, korvetten en mijnenvegers was eveneens van de Engelse 
marine overgenomen, evenzo de nodige landingsvaartuigen. Nieuwbouw 
werd alleen nog voorzien voor een bevoorradingsschip voor het smaldeel 
(kosten geraamd op 26 miljoen gulden). Indien dit plan werd afgewerkt zou, 
samen met de restanten van de marine uit de oorlogstijd, in enkele jaren 
tijds een in verhouding met de vooroorlogse periode zeer grote vloot zijn 
opgebouwd.

De hoge kosten voor de marineopbouw en de vage doelstellingen waren 
voor het parlement geen reden over de begroting voor 1947 veel opmerkin
gen te maken. Schagen van Leeuwen had het dan ook in dit opzicht gemak
kelijk. De taakomschrijving voor de marine, hiervoor genoemd, werd zon
der moeilijkheden aanvaard, zoals ook een jaar later een weer anders ge
formuleerde taakstelling van de marine: de marine leverde steeds de taak
stelling die de ratio voor de vloot in veranderende omstandigheden moest 
vormen. De Kamers volgden dit braaf,zolang de kosten maar binnen de per
ken bleven. Geen van de beide Kamers ging bij de behandeling van de be
groting voor 1947 serieus in op de door admiraal Helfrich, de met oorlogs
lauweren getooide vlootvoogd, in de loop van 1946 herhaaldelijk in het 
openbaar bepleite vorming van een vloot van drie smaldelen, conform het 
onder het kabinet-Schermerhorn-Drees bij de Koninklijke Marine ontwik
kelde vlootplan: 3 smaldelen van elk 1 vliegkampschip, 2 kruisers, 8 jagers, 
1 werk/depotschip en 1 snelle tanker. Met het oog op materieelreserve voor 
het compenseren van periodes van reparatie en onderhoud werd uitgegaan 
van nog een smaldeel in reserve (1 vliegkampschip, 2 kruisers, 6 jagers in 
onbemande reserve; 6 jagers in bemande reserve). In dit plan was ook reke-
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ning gehouden met de bouw van onderzeeboten. Voor het bemannen van 
deze totale vloot zou boven de bestaande sterkte 30.000 man extra moeten 
worden aangetrokken. Deze vloot werd geacht noodzakelijk te zijn voor ge
lijktijdige verdediging van het Rijk in Europa en overzee en een bijdrage 
naar niveau te kunnen leveren voor optreden in geallieerd verband.45

Schagen van Leeuwen had dit plan in de Memorie van Toelichting op de 
begroting voor 1947 wel genoemd, maar er zelf wijselijk bij aangetekend dat 
de toestand van de overheidsfinanciën een over meerdere jaren lopend 
vlootplan van deze omvang niet gedoogde. Op de aanschaffingen en 
nieuwbouw was daarom ten opzichte van de tegelijk af te wikkelen begro
ting voor 1946 sterk bezuinigd. De marine had zelf meer oog gekregen voor 
de economische werkelijkheid van het land. In de boezem van de marine 
was ook een debat ontstaan over de militaire waarde van een dergelijke 
grote vloot, die immers meer scheen aan te sluiten bij de gedachten over 
een slagvloot uit de vooroorlogse tijd, dan bij de praktijk van convooibege- 
leiding en amfibische operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk 
kon Schagen pogen door het - in eigen kring al betwiste - maximum in de 
vlootopbouw te noemen steun te verwerven voor de formatie op korte 
termijn van één smaldeel, waarvoor al materiaal voor handen of onderweg 
was,al was de minister er zelf van overtuigd dat minimaal twee smaldelen 
noodzakelijk waren (1 smaldeel stelde weinig voor, gezien de verspreide 
"gevechtstheaters" van het gehele Rijk en de inbreuken op de samenstelling 
ervan door reparatieperiodes).

De zelfbeperking van het departement van Marine had succes. Met uit
zondering van de CPN - uiteraard vanwege de Indische taakvervulling, niet 
vanwege de opbouw van een beperkte nationale vloot - steunde de Tweede 
Kamer het marinebeleid. Alleen in de Eerste Kamer ontmoette de begroting 
voor Marine voor 1947 wat kritische geluiden. De taakomschrijving voor de 
marine werd daar te vaag gevonden om een idee te hebben van de kosten
ontwikkeling in de toekomst. Vooral Donkersloot (PvdA) toonde zich be
zorgd over de kosten van de marine op langere termijn. De minister heeft 
op 25 februari 1947 in de Eerste Kamer geantwoord dat hij wilde streven 
naar bezuiniging door rationalisering en efficiency, maar geen afbraak kon 
accepteren van datgene wat in en na de oorlog was opgebouwd. Hij erkende 
wel dat er een verband moest bestaan tussen de opbouw van het defensieap
paraat en de draagkracht van het land. Een raming van de toekomstige kos
ten wilde en kon de minister niet geven. De senaat aanvaardde na deze 
antwoorden van de minister de begroting voor 1947 van Marine, zij het ook 
in deze kamer met uitzondering van de CPN.46

Bij de taakomschrijving voor de marine is al vermeld dat Schagen van 
Leeuwen van mening was dat de taken van de krijgsmacht in Indië een be
lemmering waren om tot een behoorlijke opbouw van de vloot te komen. 
De voortdurende lasten op de begroting van Marine voor de operaties in In
dië - vooral de mariniersbrigade in Indië werd door de marineleiding als sta 
in de weg gezien bij de opbouw van een echte vloot - vroegen volgens hem 
om een daadkrachtig beleid, waardoor de orde en rust in Indië konden wor
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den hersteld en de lasten voor de marine in Indië konden worden vermin
derd. De minister was er zich maar al te goed van bewust dat de marine op 
het scherp van de snede balanceerde. De financiële problemen van het land 
en dan vooral het grote deviezentekort zouden de krijgsmacht wel eens in 
het defensief kunnen drukken, namelijk op het moment dat het bestaans
minimum van de bevolking in het geding kwam. Het bouwprogram van de 
marine was immers niet gerelateerd aan Indië of een concrete taak in 
Europa, zodat het voor de hand lag te vrezen dat de marine, hoe groot haar 
prestige ook was, niet aan drastische inperking op de uitgaven kon ontko
men. Schagen van Leeuwen, onder druk gezet door Lieftinck die dreigde 
geen deviezen voor de marinebouw ter beschikking te stellen voor 1948, 
koos er voor om op voorhand de begroting voor Marine voor 1948 flink in 
te krimpen: hij bood een bezuiniging aan van ruim 100 miljoen gulden, in 
ruil waarvoor hij onder verwijzing naar gemaakte afspraken met de forma
teur tijdens de kabinetsformatie en de ondervonden steun van de Kamers 
voor de opbouw van één smaldeel van Lieftinck de toezegging kreeg dat er 
deviezen zouden komen voor de geplande nieuwbouw (afbouw van de 
kruisers). De eerste raming voor de uitgaven van Marine voor 1948 kwam 
op 230 miljoen gulden. De bezuiniging van 38 % was voornamelijk bereikt 
door een groot aantal taken op politieel gebied - controle op de wateren in 
Indië - over te dragen aan de organen van de Nederlands-Indische regering. 
De bijdrage van de regering in Indië in de exploitatiekosten van het niet 
overgenomen deel van de marinediensten in Indië werd verhoogd tot 50 
miljoen gulden. Een echte bezuiniging leverden deze taakoverdracht en fi
nanciële bijdrage van de kant van de regering in Batavia niet op. Aangezien 
de Nederlands-Indische regering op dat moment een groot deficit had, 
moesten deze marineuitgaven weer gedekt worden door de credietverlening 
door Nederland aan de Nederlands-Indische regering (zie par. V.4. van 
hoofdstuk IV). Van ingrijpende aard was de aankondiging in de begroting 
voor 1948 van Marine dat de sterkte van de gehele marine zou worden te
ruggebracht tot 15.000 man, dank zij vooral een drastische inkrimping van 
het Korps Mariniers. De minister van Marine rekende er namelijk op dat de 
situatie in Indië tegen het eind van 1947 zodanig zou zijn verbeterd, dat het 
mogelijk zou zijn om de mariniersbrigade op Java omstreeks 1 januari 1948 
terug te trekken en op te heffen, waarna het Korps Mariniers tot kleinere 
afmetingen - gedacht werd aan sterkte van 3600 man (altijd nog het dubbele 
van de sterkte vóór de oorlog) - zou worden teruggebracht. Behalve een niet 
onaanzienlijke besparing op personele uitgaven, kon door deze maatregelen 
een directe besparing van 21 miljoen gulden aan materiële deviezenuitga- 
ven worden verkregen. De minister van Marine kondigde wel aan dat een 
herziening van de begroting voor 1948 noodzakelijk zou zijn, indien de 
omstandigheden in Indië de autoriteiten in Indië zouden dwingen de ma
rine langer te blijven inschakelen bij de politiële taken.47

Beschreven is al dat de minister er over verbolgen was dat de Neder
landse regering in Indië niet zorgde voor zodanige omstandigheden dat de 
marine zich geheel kon wijden aan de opbouw van de vloot. Hij vreesde
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dat, wanneer de begroting voor 1948 zou moeten worden bijgesteld vanwege 
de Indische taak, de marine in grote problemen zou komen. In de vergade
ring van de Vlootcommissie van 25 juli 1947 had Schagen al de vrees uitge
sproken dat zelfs het absolute minimum aan vlootuitrusting dreigde te 
worden afgekapt. Een goed maritiem beleid gedoogde volgens de minister 
echter geen wisselende visies. Een minimum van twee smaldelen was vol
gens hem nodig, waarbij hij ook dacht aan de toekomstige taken voor Ne
derland bij de bescherming van Indonesië, ook in het nieuwe staatkundige 
kader, aangezien de bevolking in de Oost nog onvoldoende maritiem ont
wikkeld was om zelf de bescherming ter zee te kunnen verzorgen. Uit on
vrede over het Indië-beleid trad de minister van Marine in november 1947 
af. Nog voordat de begroting voor 1948 van Marine in de Tweede Kamer 
plenair was behandeld en de Kamers zich hadden kunnen uitspreken over 
de opzet van de marine naar de voorstellen van Schagen, zag het departe
ment van Marine zich al geplaatst voor de problemen, die Schagen had zien 
aankomen. De onzekerheden in Indië, na de beperkte politiële actie en het 
ingrijpen van de Veiligheidsraad van de V.N., vereisten volgens Batavia 
handhaving van de sterkte van de Nederlandse strijdkrachten in Indië. De 
regering heeft zich uiteindelijk hiervoor laten vinden - zie par. Ill.d. - en 
besloten dat de begroting van Oorlog voor 1948 kon worden aangepast aan 
de nieuwe eisen. Begrepen werd dat dit ook voor Marine gold - vooral met 
het oog op de sterkte van de mariniers -, zodat de minister van Marine ad 
interim, Fiévez, een Nota van Wijziging deed opstellen, waarbij voor de 
marine voor 1948 de gemiddelde sterkte van 1947 mocht worden aangehou
den. In verband hiermee werd een extra bedrag van 50.8 miljoen gulden 
gevraagd, een bedrag dat aanzienlijk hoger lag dan hetgeen bij Nota van 
Wijziging voor Oorlog als extra uitgave voor 1948 genoteerd stond. Minister 
Lieftinck, die toch al bedenkingen had tegen de hoge militaire lasten, vond 
dit te gortig en legde de zaak voor in de ministerraad van 15 december 1947. 
Drees, die de vergadering voorzat wegens de afwezigheid van premier Beel - 
die met minister Jonkman van O.G. in Indië vertoefde -, had grote bezwaren 
tegen deze verhoging van de uitgaven voor Marine voor 1948. De kwestie 
was volgens hem te belangrijk om zo maar ongeprepareerd te kunnen af
handelen. Zijn voorlopige indruk was dat de militaire doelstellingen de 
volkskracht verre te boven gingen. Hij stelde voor om de begroting van 
Marine voorlopig op de oude voet te houden en eerst de terugkomst van 
Beel en Jonkman af te wachten. Aldus werd besloten.

Op 12 januari 1948 kwam de zaak van de begroting voor Marine voor 1948 
weer aan de orde in het kabinet, nu onder voorzitterschap van Beel. Het was 
Drees die, wijzend op de op handen zijnde afsluiting van de onderhande
lingen tussen het Nederlandse gezag en de republikeinen op de "Renville", 
voor de zoveelste keer een pleidooi hield voor een vermindering van de 
militaire uitgaven. Concreet wenste hij dat geen mariniers meer in oplei
ding werden genomen. Fiévez was minder optimistisch over de mogelijk
heid op korte termijn de aangekondigde bezuinigingen in Indië door te 
kunnen voeren. Ook Beel verklaarde zich een tegenstander van drastische
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vermindering van het aantal troepen in Indië. Hij vertelde de Raad dat ge
neraal Spoor hem er in Batavia op had gewezen dat de door Nederland bij 
de politiële actie overgenomen gebieden in geen geval konden worden ont
ruimd. Aangezien Lieftinck zich - wellicht vanuit zijn wat gegroeide opti
misme over de mogelijkheden voor de Nederlandse economie in 1948 en 
zijn permanente zorg voor de Nederlandse investeringen in en credieten 
aan Nederlands-Indië - bereid verklaarde om tot halverwege 1948 de finan
ciering van de sterkte, die de marine in Indië wilde handhaven, te garande
ren, konden Beel en Drees het eens worden over een oplossing, waarbij de 
eerste lichting-1948 dienstplichtigen ten behoeve van de mariniersbrigade 
nog zou worden opgeroepen. Mochten de omstandigheden zich gunstig 
ontwikkelen, dan zou van het oproepen van de tweede lichting-1948 (3.7 
miljoen gulden) worden afgezien. Bepaald werd wel dat de taak van de ma
riniersbrigade op 1 januari 1949 (was: 1 januari 1948) zou eindigen. De mi
nisterraad ging ook akkoord met de aanschaf van nieuw materieel voor de 
mariniersbrigade (2 miljoen gulden). De wijziging in de begroting van Ma
rine voor 1948 kwam aldus uit op een totaal van 47.1 miljoen gulden. Op 27 
januari 1948 werd, tegelijk met de Memorie van Antwoord, de desbetref
fende Nota van Wijziging op de Marinebegroting bij de Tweede Kamer in
gediend.48

Precies als bij Oorlog kwamen de echte kosten voor de operaties van de 
marine in Indië voor de jaren 1945-1948 pas veel later op tafel. Ook voor 
Marine gold dat de bijdragen van de Nederlands-Indische regering in de 
kosten voor de marinetaken in Indië niet te incasseren waren na de RTC- 
overeenkomsten van 1949. De extra-uitgaven voor 1948 door het aanhou
den van zo sterk mogelijke Nederlandse strijdkrachten in Indië bleken ho
ger te zijn uitgevallen dan het al ruime bedrag dat Marine hiervoor had 
aangevraagd. Doordat echter van de Marinebegrotingen voor 1946 en 1947, 
die met zoveel gemak door de Kamers gingen, delen niet waren gebruikt, 
kon het eindtotaal van de afrekening laag blijven. Op 23 oktober 1950 werd 
een wetsontwerp bij de Kamer ingediend, waarbij werd voorgesteld hoofd
stuk VIII B van de Rijksbegroting voor 1948 te wijzigen: de gehele dienst 
moest met 102.1 miljoen gulden worden verhoogd tot 431.4 miljoen gulden. 
De Tweede Kamer stemde met dit voorstel en de daarmee samenhangende 
overheveling van de gelden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming in op 8 december 1950, gevolgd door de Eerste Kamer op 19 de
cember 1950.49

Hoe stond nu de Tweede Kamer tegenover de oorspronkelijke begroting 
van Marine voor 1948? Aanvankelijk had de KVP in het Voorlopig Verslag 
nogal geklaagd over de doorgevoerde bezuinigingen bij Marine, die te veel 
zouden wijzen op afbraakpolitiek. Bezuiniging moest over alle sectoren van 
het overheidsbeleid worden uitgesmeerd. Binnen de Marinebegroting was al 
te zeer op de uitgaven voor het Korps Mariniers bezuinigd, waarbij kenne
lijk aangeknoopt werd bij de vooroorlogse willekeur bij het opstellen van de 
Marinebegroting ten aanzien van dit Korps. Zoals KVP-woordvoerder voor 
defensiezaken in de Tweede Kamer, Ruys, op 10 februari 1948 nog eens zou

763



III. Oorlog en Marine

betogen - hij had bij een bezoek aan Indië de mariniersbrigade in actie gezien 
ging het naar de opvatting van de KVP-Kamerfractie bij het Korps Ma

riniers om de meest perfecte eenheid van de krijgsmacht, ten dele terug te 
voeren op de Amerikaanse bewapening en systematiek ("reinforced regi
ment"). Een dergelijke "militaire ruggegraat" voor de marine, met een 
uitstekend specialistisch kader uitgerust en bezield door een in de eeuwen 
gegroeid "esprit de corps", moest men niet met een dergelijke willekeur be
handelen. Pas bij de mondelinge beraadslaging over de begroting van Ma
rine heeft de PvdA-Kamerfractie bij monde van Vorrink, na in lovende be
woordingen te hebben gerefereerd aan het heldhaftig optreden van de mari
niers tijdens de meidagen van 1940 in Rotterdam, zich achter de voorgeno
men inkrimping van het Korps Mariniers geplaatst. De taak in Indië te land 
kon door gewone landmachttroepen worden overgenomen, terwijl slechts 
een bescheiden korps gewenst was ten behoeve van algehele beveiliging en 
bewaking en als militaire ruggesteun van de vlootbemanning. Dit oordeel 
paste in de visie van de PvdA-fractie op de gehele marine, zoals genoteerd 
in het Voorlopig Verslag op de Marinebegroting voor 1948, namelijk dat al
leen na een behoorlijke analyse van de taken voor de marine in de toe
komst plannen en uitgaven voor de marine konden worden vastgesteld. De 
uitvoerige beschouwingen van de KVP-fractie in dit Verslag over de ver
schillende onderdelen van de marine (materieel, Korps Mariniers) namen 
hierop te zeer een voorschot.

In zijn Memorie van Antwoord van 27 januari 1948 wees minister van 
Marine a.i. Fiévez, ten aanzien van de kern van de kritiek van de KVP-frac
tie in de Tweede Kamer er op dat "vermindering van de krachtinspanning 
in Indonesië een opbouwende tendentie heeft voor de voorbereiding van de 
Koninklijke Marine op haar eigenlijke oorlogstaak". Van een afbraakpoli- 
tiek was daarom geen sprake. Hij vond het nodig dat de werkelijkheid werd 
onderkend en niet "het sentiment de overhand te laten en te komen tot 
plannen waarvan men later de regering zal verwijten, dat zij niet konden 
worden verwezenlijkt”. De minister a.i. van Marine was van oordeel dat 
overbrugging van de kloof tussen de dringende aanbouweisen enerzijds en 
de zorgelijke financiële toestand anderzijds op den duur alleen mogelijk 
zou zijn door het aanvaarden van een vlootplan, waarbij het tempo van 
uitvoering werd aangepast aan de draagkracht van de natie. De bouw van de 
kruisers was echter altijd te verdedigen, daar deze schepen in elke opzet pas
ten. De minister gaf toe dat de eisen, die aan de vloot moesten worden ge
steld, afhankelijk waren van de wisselende internationale verhoudingen. 
Dat betekende dat de minister niet alleen zich het speculatief karakter van 
de begroting in verband met de ontwikkelingen in Indië bewust was (korte 
termijn), maar ook dat hij toegaf dat voor de vlootopbouw uitgegaan moest 
worden van bepaalde praemissen, die na enige tijd aan herijking onder
hevig konden zijn (lange termijn).

Ten aanzien van het Korps Mariniers en de voorgenomen inkrimping 
daarvan wees de minister in zijn Memorie van Antwoord er op dat de or
ganisatie van het Korps een oorlogsorganisatie was, "welke uiteraard niet op
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de huidige basis kan worden gehandhaafd". De Koninklijke Marine diende 
harmonisch te zijn samengesteld en te bestaan uit drie delen: de varende 
vloot, de marineluchtvaartdienst en het Korps Mariniers. "Neemt men een 
vast algemeen redelijk geachte verhouding tussen de onderdelen in acht, 
dan kunnen noodzakelijke verminderingen ook evenredig worden aange
bracht en blijven de onderlinge verhoudingen gehandhaafd". Gelet op de 
praktijk, de doelstelling van het Korps en de verhoudingen bij "de grote 
maritieme mogendheden" meende Fiévez dat een verhoudingsgetal van 
mariniers tot de overige marine van 1 tot 5 doeltreffend en uitvoerbaar was. 
Aangezien de vredessterkte van de marine voorshands 18.000 man zou be
dragen, zou een korpssterkte van 3600 man voor de hand liggen. Bijzonder 
was dat de minister in dezelfde Memorie van Antwoord nu ook een 
taakomschrijving van het Korps Mariniers gaf (waarmee hij het admirali- 
teitsbesluit van 28 maart 1947, nr. 7, bekend maakte), nadat de KVP-Tweede 
Kamerfractie iets dergelijks had geprobeerd te formuleren in het Voorlopig 
Verslag op de Marine-begroting voor 1948. Het Korps Mariniers had in het 
bijzonder de volgende taken: het leveren van detachementen, als onderdeel 
van de bemanning van oorlogsschepen, welke behalve hun taak in de 
alarmrol, kleine operaties aan de wal moeten kunnen verrichten; het leve
ren van detachementen ter bewaking en beveiliging van marine-walinrich- 
tingen en marine-steunpunten, c.q. marine-bases en voor het verrichten 
van politiële diensten; het vormen van een mobiel ambifisch machtsappa
raat, bestemd voor de actieve oorlogvoering en ter vervulling van bewa- 
kings- en beveiligingsdiensten in Nederland, de overzeese gebiedsdelen, c.q. 
in het buitenland; het geven van onderrichten in de specifiek militaire vak
ken en de lichamelijke opvoeding van het marinepersoneel (militaire vor
ming). Fiévez wees er op dat bij het genoemde besluit van 28 maart 1947 de 
vredessterkte van het Korps op 3600 was bepaald. Het Korps was dus zeker 
niet gedoemd te verdwijnen, zoals de KVP-Kamerfractie had gevreesd, ter
wijl ook alle elementen aanwezig waren om een hoog moreel en een sterk 
"esprit de corps" te handhaven, aldus Fiévez. Bij de behandeling van de 
Marine-begroting voor 1948 in de plenaire zitting van de Kamer op 12 fe
bruari 1948 constateerde Fiévez dat de Memorie van Antwoord blijkens de 
woorden van enkele Kamerleden als Ruys, Vorrink en Tilanus aan de ma
riniers gewijd een geruststellende invloed had uitgeoefend. Het Korps bleef 
in afgeslankte vorm - zij het altijd nog groter dan vóór de oorlog - bestaan. 
De Eerste Kamer zou dan ook geen reden hebben nog aandacht aan het 
voortbestaan van het Korps Mariniers te besteden.50

De afweging van de lasten tegen de taakomschrijving van de marine in 
haar geheel vormde bij de mondelinge beraadslaging over de begroting van 
Marine op 10 en 12 februari 1948 in de Tweede Kamer de hoofdmoot, juist 
naar aanleiding van de streefcijfers (personeelssterkte) die voor de 
vredesorganisatie van de marine voor de eerste keer na de oorlog werden 
bekend gemaakt (voor het Korps Mariniers was de strijd hierover al 
schriftelijk afgedaan) en van de tegelijk met de Memorie van Antwoord in
gediende Nota van Wijziging (27 januari 1948) met het oog op het langer
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dan geraamd uitoefenen van politiële taken in Indië door marine-eenhe- 
den. De verhoging van de uitgaven van Marine bij deze Nota van Wijzi
ging werd door de Kamer niet betwist. Roosjen (ARP) zei wel dat de spron
gen die de begroting van Marine maakte bij hem het gevoel veroorzaakten 
dat hij bij de behandeling van deze begroting op "een wiebelende plank" 
stond. Te zeer waren de opstellers van de Marinebegroting er volgens hem 
van uitgegaan dat de moeilijkheden in Indië na de politiële actie spoedig 
zouden kunnen worden geliquideerd. Met enige zorg was hij vervuld om
trent de mogelijkheden om toch te werken aan de nodige nieuwbouw van 
de vloot. Ruys (KVP) had er alle begrip voor dat de begroting voor Marine 
moest worden verhoogd. Maar deze verhoging diende alleen maar om in 
Indië de nodige patrouillediensten uit te voeren: zij had geen enkel effect op 
de bouw van de vloot. Daarom bleef hij aandringen op een behoorlijk 
nieuwbouwplan, waarbij de financiële argumenten volgens hem minder 
van belang dienden te zijn. Tilanus (CHU) sprak van de voortreffelijke taak 
van de marine in Indië en uitte derhalve geen enkele bedenking. Vorrink 
(PvdA) was voorzichtiger. Hij betreurde dat de ontwikkelingen in Indië 
minder gunstig waren dan was gehoopt, waardoor de Marinebegroting 
moest worden verhoogd. Hij vroeg zich af of er geen mogelijkheden waren 
om, wanneer de overeenkomsten van "Renville" in de praktijk bleken te 
functioneren (wapenstilstand), snel tot vermindering van de troepen in In
dië over te gaan. De lasten, die het gevolg waren van het uitvoeren van het 
verkleinde bouwplan (één smaldeel), werden door Vorrink, als enige, gere
lateerd aan de vraag of dit bouwplan paste in de taakopvatting van de Ma
rine en in de moderne conceptie van de oorlogvoering ter zee. Fiévez con
stateerde in zijn antwoord wat overmoedig dat een uniek verschijnsel in de 
parlementaire historie van Nederland zich voordeed: van alle kanten in de 
Kamer werd geklaagd dat de marinebegroting te laag was of te zeer was be
snoeid in verhouding tot andere departementen. Vorrink nam hiervan 
enige afstand en hield ook in tweede termijn vol dat de marineopbouw ge
relateerd moest worden - via een vlootplan - aan de nationale en interna
tionale context. Hij wilde niet als geïnteresseerd volksvertegenwoordiger 
zonder meer op het gezag van de minister alleen afgaan bij de beoordeling 
of de kruisers noodzakelijk waren. Fiévez ging hier verder niet op in. Aan
gezien voor weinig andere nieuwbouw dan de kruisers geld werd gevraagd, 
had Fiévez het als minister a.i. voor Marine niet moeilijk om ook de kri
tische PvdA mee te krijgen. Wel bleef bij deze politieke groepering de vraag 
naar een vlootplan in de volgende jaren levend, teneinde de vergaande 
plannen bij de marine te kunnen afzetten tegen de reële mogelijkheden op 
financieel gebied en daardoor een beter inzicht te krijgen in de uitgaven op 
langere termijn. Vorrink en zijn fractie accepteerden dat er op dat moment 
een dergelijk vlootplan nog niet was. Tenslotte stemde zelfs de CPN deze 
keer met de begroting van Marine in.51

In de Eerste Kamer was de omvang van de begroting van Marine voor 
1948, bij de debatten op 1 en 6 april 1948, geen voorwerp van aandacht. Om
dat kort tevoren de begroting van Oorlog in de Eerste Kamer was behandeld
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tegen de achtergrond van de nieuwe internationaal-politieke ontwikkelin
gen - het Verdrag van Brussel -, zag de senaat geen reden om erg uitvoerig te 
zijn. Fiévez was wel zo verstandig aan te kondigen dat de samenwerking in 
de Westerse Unie niet betekende dat Nederland er met een koopje af kwam. 
De samenwerking zou van Nederland grote offers vragen; evenmin voelde 
hij er veel voor om boven de krachten van Nederland te grijpen bij het 
werkprogram voor Marine. "Wat wij moeten doen, is datgene, wat uitvoer
baar is, verwezenlijken, zij het ook met inspanning van alle krachten." De 
algemene instemming, die Fiévez had ondervonden bij de behandeling van 
de twee begrotingen in Tweede en Eerste Kamer, deden hem opmerken dat 
de volksvertegenwoordiging kennelijk bereid was "zich voor de defensie 
offers te getroosten, waarbij het noodzakelijk is de fouten van het verleden 
te vermijden".52 Welke die offers voor de nieuwe taken op langere termijn 
zouden zijn, heeft Fiévez ondanks aandrang vanuit de Kamers, noch voor 
Oorlog, noch voor Marine kunnen onthullen. De Eerste Kamer heeft met 
uitzondering van de CPN de begroting goedgekeurd. Pas in de Memorie van 
Antwoord van de minister van Marine a.i. van 15 december 1948 - kort voor 
de tweede politiële actie - werd medegedeeld dat de minister had besloten 
ook in de tweede helft van 1948 de volledige sterkte van de Marine op 29.000 
man te handhaven.53 Evenals bij Oorlog kregen de Kamers derhalve pas 
achteraf te horen dat de Indische lasten op de uitgaven voor Marine voor de 
gehele periode-1948 hun stempel hadden gedrukt.

Geconcludeerd kan worden op grond van de Kamerstukken van Oorlog 
en Marine dat de lasten van de begrotingen van beide departementen voor 
1948 niet hebben gediend om in 1948 te beginnen aan een adequate defensie- 
opbouw van het Rijk in Europa, afgezien van de opbouw van een eerste 
marinesmaldeel. Het kwam er derhalve op neer dat precies als in de eerste 
periode 1945-1947 Nederland ook in 1948 in wezen onverdedigd was tegen 
aanvallen van buitenaf. De marine, die van de krijgsmachtonderdelen in 
Europa tenminste iets in de waagschaal kon stellen, verkeerde nog in 
opbouw en zou bij een dergelijke aanval weinig meer hebben kunnen doen 
dan hulp bieden bij evacuatie en het overeind houden van de Nederlandse 
vlag in geallieerd verband. Totdat aan de inzet van de Nederlandse strijd
krachten in Indië volledig een eind zou zijn gekomen, zou in deze situatie - 
die alleen maar zorgwekkend was, indien men uitging van een bepaald 
aanwijsbaar gevaar - weinig verandering komen. Nederland had deze mili
taire situatie bij de afsluiting van het Verdrag van Brussel gemeen met an
dere partners in dit Verdrag. Frankrijk was geïnvolveerd in Indo-China, En
geland had de handen vol aan de zorg voor orde en rust in gebieden over
zee, zoals in het mandaatgebied Palestina. Beide landen hadden grote finan
ciële problemen. Engeland had juist in 1947 besloten tot een drastische be
snoeiing van de defensieuitgaven, voornamelijk ten koste van de 
landstrijdkrachten. België en Luxemburg waren de enige partners in dit 
Verdrag die zich in hoofdzaak konden richten op de verdediging van het 
bondgenootschappelijk gebied. Deze landen hadden op dat moment echter 
slechts een bescheiden deel van de landsbegroting voor de militaire uitga
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ven gereserveerd (in België onder meer voor de troepen in Duitsland). Af
schrikking van een mogelijke agressor kon van de militaire inspanningen 
van deze twee landen niet uitgaan. Tegen deze achtergrond is de in het vo
rige hoofdstuk (par.III.2.f) geschetste bezorgdheid van de West-Europese 
landen op de Zeslandenconferentie over Duitsland in de eerste helft van 
1948 over de veiligheid in West-Europa in geval van een gewapend conflict 
over de Duitse kwestie tussen Oost en West te begrijpen. De toen verkregen 
toezegging dat de V.S., die het atoommonopolie hadden, bereid waren zich 
in te zetten voor de verdediging van West-Europa heeft veel onzekerheid 
bij de deelnemende Europese landen aan het Londense overleg, waaronder 
Nederland, weggenomen. In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de 
Westerse Unie het startpunt is geweest om de V.S. aan de verdediging van 
West-Europa te binden, wat uiteindelijk is gelukt in het kader van de 
NAVO (1949). De Amerikaanse toezegging in Londen in 1948 jegens de be
trokken Europese landen was conform het toen geldende Amerikaanse plan 
HALFMOON, dat bij een Sovjet-aanval op West-Europa voorzag in nucle
aire luchtaanvallen op de agressor en evacuatie van West-Europa na een 
korte verdediging aan de Rijn-linie. Voor het bewaren van het nationaal 
territoir had de Amerikaanse toezegging jegens de landen van de Westerse 
Unie op het continent dan ook slechts beperkte betekenis op dat moment. 
Op het voorkomen van de noodzaak West-Europees gebied bij een Sovjet- 
aanval snel te moeten prijsgeven zou de inspanning van de Westerse Unie 
en vervolgens de NAVO in de volgende jaren zijn gericht. Nederland zou 
niet eerder dan na de beëindiging van het conflict in Indonesië en de repa
triëring van de Expeditionaire Macht en pas onder de nodige druk van de 
V.S. aan deze inspanning serieus deelnemen (vanaf 1951).54
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III. Interpellatie, wetgeving en bijzondere thema's uit de begrotingsbehan
deling inzake Oorlog en Marine

In dit onderdeel van het hoofdstuk Oorlog en Marine zijn de meest op
vallende delen uit de begrotingsbehandeling van deze ministeries gemengd 
met een interpellatie en de wetgeving die in de periode 1946-1948 door de 
ministers Fiévez en Schagen met de Staten-Generaal tot stand werd ge
bracht. Er is voor deze opzet gekozen, omdat vrijwel alle hier bijeen ge
brachte onderwerpen een gemeenschappelijke noemer hebben: de operaties 
van de Nederlandse strijdkrachten in Indië. De interpellatie-Koejemans be
trof de oefening van de militairen die naar Indië zouden worden gezonden; 
de behandeling van de begroting van Oorlog voor 1947 werd beheerst door 
de vraag hoe lang de Nederlandse troepen in Indië zouden verblijven, ter
wijl ook werd gevraagd naar de behandeling van de dienstweigeraars; de 
uitzending van de dienstplichtigen overzee werd wettelijk geregeld en afge
rond op het moment dat de eerste politiële actie startte; met het voorgaande 
hangt onmiddellijk het vraagstuk van de demobilisatie samen, waarbij de 
regering slordig is omgesprongen met de beloften die in dit opzicht waren 
gedaan; de herziening van de Dienstplichtwet is een kras voorbeeld gewor
den van de wijze waarop de regering voorlopig bij volmacht wenste te be
schikken over de mogelijkheid van de oude wet te kunnen afwijken ten be
hoeve van de operaties in Indië. De wet tot herziening van de Dienstplicht
wet sluit deze paragraaf in zoverre vrijwel compleet af, dat deze de opbouw 
van een grote staande krijgsmacht in Nederland al mogelijk maakte nog 
voor er enige politieke aanleiding was om een dergelijke krijgsmacht op te 
richten. Afgesloten wordt met het enige onderwerp, waarover de christelijke 
partijen met de ministers van Oorlog en Marine, toch van christelijke 
huize, van mening verschilden: de vrouw in de krijgsmacht. Het onder
werp weerspiegelt een mentaliteit, die bij alle discussies over moderne oor
logvoering schril afstak. Op dit punt waren de ministers meer bij de tijd dan 
Kamerleden, die de uitbouw van de strijdkrachten bepleitten, maar de 
vrouw daarin geen plaats gunden.

a. De interpellatie Koejemans over de gevolgen van de training voor 
Indië

In begin 1946 is in Nederland gestart met de training van dienstplichtigen 
voor de uitzending naar Indië. Daarbij werd een Engels opleidingssysteem 
gehanteerd, dat voor oorlogsomstandigheden was bedoeld. Het oefenen met 
scherpe munitie vergrootte de kans op gewonden en doden tijdens de oefe
ningen. In Engeland hebben de cijfers aan slachtoffers van de stormbanen en 
oefenscholen aldaar onder de oorlog niet tot verontrusting geleid in het En
gelse parlement, omdat de oorlogsomstandigheden een zo realistisch moge
lijke opleiding noodzakelijk maakten. In Nederland echter, waar officieel 
vrede heerste, keek men wat vreemd aan tegen doden en gewonden in de 
krijgsmacht, zeker in het licht van de vooroorlogse situatie, toen er zelfs 
geen geld was voor oefenpatronen en doden en gewonden bij de oefeningen
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nauwelijks voorkwamen. Dat in 1946 het getal doden en gewonden bij de 
oefeningen opliep was niet geheel te wijten aan het Engelse opleidingssy- 
steem, maar ook aan het kader dat nog onvoldoende getraind was voor de 
complicaties bij dit systeem. De reacties van veel dienstplichtigen in voor 
hen beangstigende omstandigheden en de slordigheid bij de omgang met 
geladen wapens hadden al in de loop van 1946 gezorgd voor extra veilig
heidsmaatregelen en -voorschriften van de kant van de legerleiding. Toch 
bleef het oefeningssysteem slachtoffers eisen, zoals sergeant W.J. Tilanus, 
zoon van het bekende CHU-Kamerlid, die op 22 augustus 1946 door een ko
gel dodelijk aan het hoofd werd getroffen. Nadat over deze kwestie in zijn 
dagblad al veel was gepubliceerd, heeft de hoofdredacteur van De Waarheid 
als lid van de Eerste Kamer op 29 augustus 1946 een interpellatie aange
vraagd om de minister van Oorlog nader aan te tand te voelen over de ach
tergrond van deze reeks ongevallen. Op 30 augustus 1946 werd hiertoe ver
lof verleend.

Op 11 oktober 1946 vond deze interpellatie plaats. Koejemans verbond in 
zijn interpellatie - van een anti-militaristische en anti-koloniale teneur - al
lerlei andere onderwerpen, zoals de censuur in de krijgsmacht, de niet ver
spreiding van De Waarheid in deze krijgsmacht, de oorlogsmentaliteit, met 
zijn vragen over de ongevallen bij de militaire oefeningen. Het karakter 
van de militaire oefeningen wees er volgens Koejemans op dat men ofwel 
dacht aan een oorlog tegen de Sovjet-Unie ofwel een bepaalde politiek in 
Indië wenste door te voeren. Tenslotte kwam het Eerste Kamerlid met vra
gen over het aantal slachtoffers en de verzorging van de nabestaanden.

Uit het antwoord van Fiévez bleek dat het om een ernstige kwestie ging. 
In de 6 maanden van legertraining waren er, op een sterkte van 88.000 man, 
487 ongevallen gebeurd, waaronder echter ook sport- en verkeersongeval
len. In totaal waren er 52 doden gevallen, 10 personen waren blijvend inva
lide, 89 werden nog verpleegd en 336 waren hersteld. Van dit aantal onge
vallen waren er 95 veroorzaakt door vuurwapens, handgranaten, landmij
nen en granaten, waarvan 17 een dodelijke afloop hadden gehad en 7 blij
vende invaliditeit hadden veroorzaakt. Het merendeel van de 95 ongeval
len was inderdaad te wijten aan oefeningen met scherp. Hoewel Fiévez toe
zei strengere veiligheidsprocedures te doen uitvaardigen, bleef hij vasthou
den aan de noodzaak om op het infanterieschietkamp De Harskamp en het 
artilleriekamp Oldebroek met scherp te oefenen. Het behoud van de vrede 
kon volgens de minister slechts worden gevestigd door een goed opgeleid 
leger, ter voorkoming van agressie. De schadevergoeding voor de nabe
staanden zou worden geregeld. Het slot van de interpellatie bestond uit een 
debatje over de vraag hoe de jeugd kon worden ingezet voor het behoud 
van de vrede. Fiévez kon de visie van Koejemans delen dat oorlog moest 
worden voorkomen, maar de minister meende dat het Nederlandse volk 
dat zelf niet in de hand had en dus zich moest beschermen. Het gelukte 
Koejemans niet een debat over de andere thema's los te krijgen.1

De interpellatie bracht in ieder geval aan het licht dat, nog voor de Ne
derlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië waren ingezet voor het herstel
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van orde en rust, bij de training in Nederland vooraf reeds een hoge prijs 
was betaald in doden en gewonden. Andere groepen van de CPN zijn hier
over niet verontrust geweest. Vrijwel alle fracties wensten dat de strijd
krachten voor hun taak - op dat moment het herstel van de (Nederlandse) 
orde in Indië - optimaal waren voorbereid.

b. De inzet in Indië: hoe lang en ten koste van wie?
De meeste kwesties die bij de behandeling van de begrotingen van Oorlog 

in het parlement werden aangesneden - afgezien van de onvermijdelijke 
discussies over het rangenstelsel en de salariëring - hadden te maken met de 
uitzending van de troepen naar Indië. Hoewel de taakstelling in Indië zelf 
eigenlijk buiten discussie bleef - de strijd daarover was gevoerd bij de debat
ten over de grondwetsherziening betreffende art. 192 (uitzending van 
dienstplichtigen overzee) in tweede lezing en vervolgens bij de herziening 
van de Dienstplichtwet op basis van deze grondwetsherziening (zie in deze 
paragraaf onder III.e) alsmede bij de debatten over het Indië-beleid - kwam 
eind 1946 toch de vraag aan de orde hoe lang en in welke omvang de minis
ter van Oorlog dacht de troepen in Indië nodig te hebben en hoe de schijn 
van een koloniaal optreden in Indië kon worden voorkomen. De minister 
van Oorlog werd hier allereerst op aangesproken, aangezien zijn sector meer 
dan die van zijn collega van Marine op Indië was gericht. De begroting van 
Marine werd in de periode-Beel aansluitend of kort na die van Oorlog in de 
Kamers besproken, zodat het weinig zin had - zelfs bij een aparte minister 
van Marine in de persoon van Schagen van Leeuwen in het zittingsjaar 
1946-1947 - deze onderwerpen betreffende de inzet in Indië ook uitvoerig te 
bespreken bij de behandeling van de begroting van Marine, ook al had de 
minister van Marine de verantwoordelijkheid voor de uitzending van on
der meer de duizenden dienstplichtige mariniers. Schagen bevestigde slechts 
kortweg hetgeen Fiévez uitvoerig beargumenteerde; voor de periode 1947- 
1948 was de politieke verantwoordelijkheid in één hand.

Fiévez zette in zijn Memorie van Antwoord van 21 november 1946 uit
een dat de troepen in Indië nodig waren om het gezag van de overheid te 
schragen. De Nederlandse troepen waren alleen al door hun simpele aan
wezigheid een garantie voor de rust, waarin de nieuwe rechtsorde kon wor
den geboren. Juist die factoren, ordehandhaving en rustschepping, brachten 
Fiévez er toe in dezelfde Memorie van Antwoord te vermelden dat ook na 
de volledige samenwerking tussen de Nederlandse en de Nederlands-Indi- 
sche strijdkrachten en de geregelde troepen aan Indonesische zijde, het 
machtsapparaat in Indië niet zonder aanvulling met Nederlandse troepen 
kon, teneinde veiligheid en recht te waarborgen in een eilandenrijk van 70 
miljoen inwoners van zo verschillende samenstelling. Deze tamelijk omi
neuze mededeling over een mogelijk zeer langdurige verplichting van de 
kant van Nederland tot bijstand aan het gezagsapparaat in Indië is door 
Fiévez een jaar later afgezwakt. Hij meende dat dat onderwerp buiten de 
discussie over de begroting voor 1948 moest worden gehouden, aangezien
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het onderwerp "Uniedefensie" een zaak was, waarover de regering zich nog 
geen concrete denkbeelden had gevormd.2

Hoewel vóór de beraadslagingen van het parlement over de begroting 
van Oorlog voor 1947 al een staakt-het-vuren en een politiek akkoord tus
sen het Nederlandse gezag in Indië en de Republiek Indonesia waren geslo
ten, heeft dit in geen enkel opzicht iets gewijzigd aan de plannen inzake de 
omvang van de troepensterkte in Indië. Vorrink (PvdA) drong er op 26 no
vember 1946 bij Fiévez op aan dat elke ontwikkeling ten goede in Indië werd 
aangegrepen om tot vermindering van de troepensterkte aldaar te komen, 
zoals ook de communisten niet nalieten te betogen. Van de kant van de 
ARP-Kamerfractie in de persoon van Roosjen werd er juist op aangedron
gen alles in te zetten om Indië als deel van het Koninkrijk te behouden. De 
minister tendeerde in zijn antwoord meer in de richting van Roosjen dan 
van Vorrink, toen hij zei dat van een vermindering van de Nederlandse 
troepen voorlopig geen sprake kon zijn, juist ook omdat ondanks de afge
sloten bestandsovereenkomst met de Republiek de toestand op militair ge
bied niet verbeterd was, "dit ondanks de inderdaad zeer grote zelfbeheersing, 
die de Nederlandse troepen zich ook ingevolge de hun verstrekte orders, 
opleggen”. Een jaar later, toen in een geheel andere militair-politieke con
text na de eerste politiële actie en tijdens politieke onderhandelingen tussen 
het Nederlandse gezag en de Republiek onder bemiddeling van de V.N. 
moest worden gesproken in de volksvertegenwoordiging over de inzet van 
Nederlandse strijdkrachten in Indië, kon Fiévez niet anders dan mededelen 
dat de regering het betreurde dat de ontwikkelingen in Indië anders waren 
gelopen dan gehoopt was. Dat betekende dat van een snelle troepenvermin- 
dering geen sprake kon zijn. De belofte tot demobilisatie van de troepen na 
een tropendienst van twee jaar werd hierdoor aangetast; aflossing van de 
troepen door nieuwe lichtingen was te kostbaar. De ontwikkelingsgang van 
deze belofte is apart beschreven in deze paragraaf (d).3

Door de meeste Tweede en Eerste Kamerleden werden in verband met de 
uitzending van de troepen naar Indië klachten geuit over de bureaucratie, 
misverstanden en desorganisatie, die er toe bijdroegen dat het verblijf van 
de jongens overzee bepaald geen prettige zaak was. De oude, vooroorlogse 
radiobodes die als leesstof naar Indië werden gestuurd, de post die niet aan
kwam, het soms achterwege blijven van kennisgeving van het overlijden 
van een der ouders, de slechte voeding van de troepen met Hollandse win- 
terkost en aardappelmeel, het gebrekkige materieel en de tekorten bij de 
persoonlijke uitrusting, werden in dit verband genoemd. Fiévez gaf toe dat 
veel geïmproviseerd moest worden; de klachten zouden serieus worden be
handeld.4

Drie zaken trokken bij de behandeling van dit thema eind 1946-begin 1947 
nogal veel aandacht: de vrijstellingen voor de dienstplicht, de dienstweige
raars en de medische verzorging. Van het leger van 110.000 personen was ca. 
80 % dienstplichtig, zodat de uitzending van de troepen een flinke aanslag 
betekende op de beschikbaarheid van de nodige arbeidskrachten in Neder
land. De CHU bij monde van Tilanus en de CPN-woord voerder Schoonen-
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berg wezen op het tekort aan onderwijzers. Fiévez had voor de onderwijzers 
al een mogelijkheid geschapen om vrijstelling te krijgen van dienstplicht, 
namelijk wanneer zij ouder dan 27 jaar - korporaals en soldaten - of 30 jaar 
(onderofficieren) en hoofd ener school waren. Aangezien het onderwijs met 
grote problemen kampte, had Fiévez zich bereid getoond die onderwijzers 
vrij te stellen van opkomst in werkelijke militaire dienst, wier afwezigheid 
zou leiden tot een restant van het onderwijzend personeel van een school 
van minder dan de helft. Van Sleen (PvdA) had in de Tweede Kamer ver
haald hoe gehele klassen naar huis moesten worden gestuurd wegens ge
brek aan onderwijzers. Bij het middelbaar onderwijs wilde de minister 
minder vrijstellingen verlenen, omdat het hier vaak om de categorie reser- 
ve-officieren ging en het onderwijs door het tekort in een bepaald vak niet 
geheel lam kwam te liggen. De toezegging van de minister om met een 
maatregel te komen, waarbij voor het lager onderwijs alle onderwijzers, 
voor zover geen officier en met een leeftijd van 27 jaar (korporaals, solda
ten) of 30 jaar (onderofficieren), van opkomst vrij te stellen, leidde tot ver
werping van een motie van de CPN om de onderwijskrachten algehele 
vrijstelling van militaire dienst te geven met 59 tegen 9 stemmen. De mini
steriële beschikking van 9 mei 1947 legde de reeds gangbare richtlijnen en de 
belofte (ook voor ULO- en MULO-leerkrachten) van Fiévez vast, waarbij zij 
die in de Overzeese Gebieden verbleven, een opleiding hadden genoten 
voor de militaire administratie en behoorden tot het beroeps- of reserveper- 
soneel van de Kon. Landmacht niet voor groot verlof of ontheffing van het 
vrijwillig dienstverband in aanmerking kwamen. Er waren op dat moment 
ongeveer 185 onderwijzers in de mindere rangen, 217 als onderofficieren en 
159 als officieren in militaire dienst; van de 217 onderofficieren waren er 148 
bij de militaire administratie werkzaam. De toezegging van Fiévez gold der
halve slechts een klein deel van de uitgezonden of uit te zenden onderwij
zers in militaire dienst (7-december divisie; 2e of lichte divisie). Een ruim 
gebaar was het niet.5

Naast de kwestie van de vrijstelling werd de minister van Oorlog bij de 
verdediging van zijn begroting voor 1947 in de Kamers aan de tand gevoeld 
over de behandeling van die dienstplichtigen, die op grond van gewetens
bezwaren gebruik wilden maken van de daarvoor bij de wet geschapen mo
gelijkheid dienst te weigeren (wet van 13 juli 1923, Stbl. nr.357, in werking 
getreden bij KB van 20 mei 1924, nr. 71). Het aantal gewetensbezwaarden 
onder de dienstplichtigen was na de oorlog - afgaande op de officieel ver
strekte cijfers - niet groot: van de lichting 1945: 260 man (normaal per lich
ting vóór de oorlog: ca. 150), van 1946: 180 en van 1947: 31. Er deden zich 
evenwel complicaties in deze zaak voor door de acties van de zich professor 
noemende heer Pootjes uit Hilversum. Deze gaf adviezen aan dienstplichti
gen hoe de uitzending naar Nederlands-Indië te boycotten. Het was soms 
moeilijk te onderscheiden in hoeverre er lieden waren die gewetensbezwa
ren hadden en wie zonder meer dienst weigerden vanwege de acties in Indië 
en dus politieke bezwaren hadden. Omdat deze laatste groep, zeker door de 
activiteiten van Pootjes, vermoedelijk een belangrijk deel uitmaakte van
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het aantal dienstweigeraars, terwijl juist de politieke dienstweigeraars niet 
beschermd werden door de wet, had de minister in augustus 1946 bepaald 
dat iedereen in afwachting van de uitspraak van de commissie-gewetensbe- 
zwaarden naar Indië zou worden gestuurd om voor hen niet meer rechten 
bij voorbaat te scheppen dan voor anderen.6 De redenering luidde dat 
iemand die achtergebleven was in Nederland nog niet zo maar in Indië was 
als gevolg van vervoersproblemen, zodat alleen al het uitstel vanwege het 
onderzoek naar de gewetensbezwaren een zeker voordeel gaf.7 Deze maatre
gel van Fiévez werd door de CPN in de Tweede Kamer fel bekritiseerd, maar 
door de PvdA met kracht verdedigd. Het PvdA-Kamerlid Vermeer vond dat 
de overeenstemming tussen Nederland en de Republiek (Linggadjati) de be
zwaren tegen de uitzending hadden weggevaagd. De inblazingen van 
Pootjes noemde hij funest.8 In de Eerste Kamer echter nam de socialist 
Donkersloot een kritischer houding in. Hij achtte de handelwijze van de 
minister niet geheel in overeenstemming met de geest van de dienstweige- 
ringswet. Het gevaar was immers groot dat door de verscheping van de 
dienstweigeraars naar Indië, waaronder dus ook echte gewetensbezwaarden, 
deze gewetensbezwaarden konden worden geprest tot verrichting van mili
taire dienst. Het zou immers maar te gemakkelijk zijn hen, die niet zo ste
vig in hun schoenen stonden bij het verdedigen van hun gewetensbezwa
ren, over te halen de wapens op te nemen. De minister wilde evenwel niet 
op zijn beleid terugkomen. Het hoge goed van de gewetensvrijheid vond hij 
één zaak; de belangen van de dienst een andere.9

Overigens heeft de minister op aandrang van de Tweede Kamer bij Al
gemene Maatregel van Bestuur op 20 februari 1947 een commissie gewe
tensbezwaren in Nederlands-Indië gevestigd, zodat op zichzelf de versche
ping van gewetensbezwaarden naar Indië niet in strijd behoefde te komen 
met de wet, die gewetensbezwaarden de mogelijkheid gaf om dienst te wei
geren.10 Wél heeft de praktijk van deze verscheping in afwachting van na
dere beslissingen inzake de gewetensbezwaren van dienstplichtigen bewe
zen dat de procedure die gekozen was de gewetensbezwaarden in een nade
lige positie plaatste. Normaal kunnen de gewetensbezwaarden, in afwach
ting van een beslissing, naar huis. Bij de verscheping naar Indië kwamen de 
gewetensbezwaarden in een moeilijke posisitie: zij behoefden geen dienst te 
verrichten, maar werden wel in Indië dagelijks geconfronteerd met pogin
gen hen van gedachten te doen veranderen, door mededienstplichtigen en 
het kader. Daarvoor zijn er nogal wat bezweken. Vanuit de dienst bekeken 
heeft het beleid derhalve groot succes gehad.11

Een derde belangrijk punt inzake de uitzending van dienstplichtigen 
overzee was de medische verzorging. Mol (KVP) en Vermeer (PvdA) be
pleitten in de Tweede Kamer een goede geneeskundige dienst, waarbij Mol 
voorstelde om buitengewoon dienstplichtige artsen op te roepen. De jonge 
dienstplichtige artsen - waarvan velen weinig gemotiveerd en "notoire 
lammelingen" volgens Fiévez - draaiden nu voor de zaak op. Maar hieraan 
kleefden te veel juridische bezwaren, zodat de suggestie van Mol werd afge
wezen.12 De vaccinatieplicht werd door ds. Zandt uitgebreid behandeld. Hij
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hekelde het beleid om degenen die vaccinatie weigerden, te isoleren en een 
niet-aansprakelijkheidsverklaring vanwege het Rijk - voor de gevolgen van 
niet-inenting - te doen tekenen. Deze personen werden volgens Zandt ge
treiterd en onder verkapte druk gezet. Fiévez wees deze beschuldigingen af. 
De isolatie en het ondertekenen van een dergelijke verklaring waren nood
zakelijk. Van een vaccinatiedwang was echter geen sprake, aldus de minis
ter. Wel zijn er gegevens dat militairen, die hebben getracht door vaccina- 
tieweigering aan uitzending naar Indië te ontkomen of te doen vertragen, 
alsnog te doen inenten bij gebleken gebrek aan verweer.13 Alle drie de kwes
ties, hiervoor genoemd, tonen aan dat de operaties in Indië een vrij hard 
beleid dicteerden, waarbij Fiévez niet bereid was tot veel concessies. Het par
lement is in meerderheid voor dit harde beleid van de minister geweken.

c. De uitzending van dienstplichtigen overzee
Op 18 januari 1947 werd bij de Tweede Kamer een uiterst eenvoudig 

wetsontwerp ingediend, dat grote gevolgen had. Onder verantwoordelijk
heid van de minister-president, tevens minister van Binnenlandse Zaken, 
en de ministers van Oorlog, Marine en Overzeese Gebiedsdelen werd voor
gesteld om conform de nieuwe tekst van art. 192 van de Grondwet, zoals die 
gewijzigd was bij de wet van 27 december 1946 (Stbl. G.398) - de dienstplich
tigen, niet vallende onder art. 191 (bepaling omtrent de dienstplichtigen ter 
zee), mochten zonder hun toestemming niet dan krachtens een wet naar 
Nederlands-Indië en de West worden gezonden (zie hiervoor hoofdstuk 
XlII.b) - , de dienstplichtigen van de landmacht zonder hun toestemming 
overzee te sturen. Voor de dienstplichtigen bij de zeemacht behoefde een 
dergelijke regeling niet getroffen te worden. In de Grondwet van 1815 was 
aanvankelijk voor de gehele militie bepaald dat deze niet naar de koloniën 
en zonder bijzondere toestemming van de Staten-Generaal nimmer buiten 
de grenzen van het Rijk kon worden gezonden, tenzij in bijzondere om
standigheden. In 1848 werden in de Grondwet de twee groepen dienstplich
tigen onderscheiden. Vastgelegd werd dat de lotelingen bij de militie te land 
(1887: dienstplichtigen te land) niet dan met hun toestemming naar de ko
loniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddelen (1922: naar Ne- 
derlands-Indië, Suriname en Cura<;ao) konden worden gezonden (Grondwet 
1938/1946: art. 192). Tevens werd bepaald dat een gedeelte van de militie 
voor de dienst ter zee kon worden bestemd. Vervolgens werden de dienst
plichtigen ter zee bij de grondwetsherziening van 1887 bestemd voor de 
dienst in en buiten Europa (1938/1946: art. 191). In afwijking van het bepaal
de in de Grondwet werd de bevoegdheid tot het uitzenden van dienstplich
tigen van de landmacht naar Oost en West ontleend aan het KB van 22 juni 
1944 (Stbl.E.45) onder verwijzing naar de strijd tegen de vijanden van het 
Koninkrijk. Bij de uitzending van de eerste dienstplichtigen naar Neder- 
lands-Indië ("7-december"-divisie, september 1946) had deze gewrongen 
constructie - uitzending op basis van een op de (inmiddels de facto beëindig
de) oorlogstoestand gericht KB - voedsel geboden voor rumoer. De herzie
ning van de Grondwet op dit punt en de hieruit voortvloeiende wetgeving
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zou de uitzending van deze groep dienstplichtigen achteraf een betere juri
dische grond geven en voor de verdere toekomst problemen rond de wet
tigheid van de uitzending van (landmacht-)dienstplichtigen overzee kun
nen voorkomen.

In de toelichting op het genoemde wetsontwerp met betrekking tot de 
uitzending van dienstplichtigen overzee stelde de regering dat het gewijzig
de art. 192 van de Grondwet het haar vrij liet om hetzij telkens als de be
hoefte aan uitzending zich deed gevoelen daarvoor een regeling te treffen, 
hetzij regels te scheppen, welke eens en vooral de voorwaarden zouden 
aangeven, onder welke tot uitzending zou kunnen worden overgegaan. 
Voor de zeemacht was een dergelijke laatstbedoelde algemene voorziening 
getroffen in art. 35 van de Dienstplichtwet-1922 (Stbl. nr. 43, art.37, lid 2-4; 
1938, nr. 501, art. 35, lid 2-4). De regering wilde voor dat moment inzake de 
dienstplichtigen van de landmacht met een tijdelijke regeling volstaan en 
wel zo, "dat voorshands de uitzending van dienstplichtigen van de land
macht naar de overzeese gebiedsdelen voor zoveel nodig kan doorgaan". 
"Afgewacht moet worden hoe de toestand zich verder ontwikkelt, en daar
naar zal moeten worden beoordeeld, wat er verder moet gebeuren", aldus de 
Toelichting op dit wetsontwerp. De voorgestelde tijdelijke regeling legde het 
verblijf van de dienstplichtigen van de landmacht overzee vast tot het einde 
van 1949, tenzij dat verblijf met toestemming van deze dienstplichtigen 
"dan wel bij de wet" zou worden verlengd. Tegelijk werd voorgesteld de ge
noemde Dienstplichtwet (art. 35, lid 4) hieraan aan te passen door uitdruk
kelijk vast te doen leggen dat de dienstplichtigen, die "tussen de keerkringen 
dienen", verhoogde militaire inkomsten zouden genieten, waar de bestaan
de tekst slechts vage "voordelen", zoals toegekend aan de vrijwillig dienen
de militairen overzee, in het vooruitzicht stelde.

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op dit wetsontwerp 
bleek dat niet alleen de CPN-fractie kritiek had. Ook andere groeperingen 
vroegen zich af of het hier niet al te zeer ging om een blanco-volmacht, om
dat het onduidelijk was hoe groot de contingenten uit te zenden dienst
plichtigen van de landmacht waren en hoe lang de werkelijke diensttijd zou 
gaan duren. Het antwoord van de kant van de regering was echter: "De bij
zondere aard van de bevoegdheid, in dit wetsontwerp belichaamd, onont
beerlijk in de huidige buitengewone omstandigheden, brengt met zich me
de, dat zij slechts een ruime begrenzing verdraagt". Aangezien eerst langza
merhand duidelijk werd welke behoefte aan uitzending bestond, was het 
ondoenlijk om steeds aparte machtigingen aan het parlement vóór elke uit
zending te vragen. "Zo was het tot dusver en zo zal het, zij het in mindere 
mate, ook in de naaste tijd zijn." De gehele diensttijd zou ongeveer 2,5 jaar 
gaan bedragen, waarvan 2 jaar in de tropen. De regering deelde in dit ant
woord aan de Tweede Kamer van 10 maart 1947 mee dat, na de uitzending 
van de zogeheten eerste "7-december"-divisie, grotendeels samengesteld uit 
dienstplichtigen van de lichting-1945, een tweede divisie met hoofdzakelijk 
dienstplichtigen uit de lichting-1946 binnen korte tijd naar Indië zou wor
den gezonden. Na aankomst van deze tweede divisie zou met de aflossing
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van de Oorlogsvrijwillers (OVW-ers) - "Pak aan in Indië" - uit de periode 
1945-1946 en van de eenheden van het KNIL worden begonnen. Zoals in de 
volgende subparagraaf over het demobilisatievraagstuk nog nader zal wor
den uiteengezet, legde de regering zich in dit antwoord aan de Kamer vast 
op een bepaald aflossingsschema, dat echter eind 1947 zou moeten worden 
losgelaten. Dit schema had de regering echter op moment nodig om tot een 
berekening van de diensttijd te komen die paste in de inmiddels bereikte 
politiek-militaire verhoudingen in Indië (zie hoofdstuk XIV.B). "De Neder
landse troepen zijn in Indië nodig, omdat elke regering over een machtsap
paraat moet kunnen beschikken om het gezag van de Overheid te schragen 
en de Indische regering onder de huidige verhoudingen daarvoor nog bij
stand uit Nederland behoeft", aldus de regering in deze Memorie van Ant
woord. De regering meende hiermee het bewijs te leveren van haar vermo
gen en bereidheid om de verantwoordelijkheid voor de nieuwe rechtsorde 
na te komen. De regering erkende dat de uit te zenden dienstplichtigen - "in 
het bijzonder wanneer de samenwerking met de Republiek op de basis van 
de overeenkomst van Linggadjati zal kunnen worden opgetrokken" - het 
besef dienden te hebben, dat zij inderdaad de 7-december-gedachte hielpen 
verwezenlijken en "niet een extreem anti-Nederlands Indonesisch nationa
lisme dienen". De regering was er zich van bewust dat het voorgestelde ver
blijf van de dienstplichtigen in de tropen "lang en, op zich zelf beschouwd, 
zelfs veel te lang is uit een oogpunt van studie-, opleidings- en andere be
langen", al zou de tijd in Indië "voor zeer velen niet als verloren tijd be
schouwd hoeven te worden".14

Aangezien de meeste fracties in de Tweede Kamer het betreffende wets
ontwerp in de lijn zagen liggen van de herziening van de Grondwet in 1946, 
werd uit het Kamerdebat over dit wetsontwerp op 18 maart 1947 duidelijk 
dat de regering op ruime steun kon rekenen. Interessant was slechts het ge
kibbel tussen de PvdA- en de CPN-Kamerfracties over de aard van het mili
taire optreden in Indië. Aanleiding daartoe was de voortdurende tirade in 
De Waarheid tegen de PvdA en haar Indië-politiek, waarbij gesproken werd 
van een "rampzalig bondgenootschap van de PvdA met de katholieke kolo
niale reactie". De oorzaak stak in een fundamenteel verschil van visie op de 
oplossing van de Indonesische kwestie, waarbij de CPN in ieder geval vanaf 
het begin de opbouw van de Nederlandse strijdmacht in Indië ter doorvoe
ring van wat voor politiek dan ook heeft afgekeurd. Zeker na de wapenstil- 
standsovereenkomst met de Republiek Indonesia (14 oktober 1946) en de 
politieke overeenkomst tussen het Nederlandse gezag en diezelfde Repu
bliek te Linggadjati (parafering op 15 november 1946) - over al deze zaken 
alsook de houding van de CPN bij de uitzending van de militairen naar In
dië, zie hoofdstuk XIV.B - leek het verder handhaven van een militaire 
macht in Indië volgens de CPN-visie eerder op een poging om de Republiek 
in te snoeren en op de knieën te brengen. De Groot (CPN) vond het tijdstip 
van indiening van dit wetsontwerp des te ongelukkiger, omdat op dat mo
ment officiële ondertekening van de overeenkomst van Linggadjati - na de 
"aankleding" van het akkoord aan Nederlandse kant een omstreden zaak bij

782



de republikeinen (uiteindelijke ondertekening: 25 maart 1947) - werd over
wogen. Het CPN-Kamerlid Wagenaar richtte zich in zijn bijdrage aan dit de
bat tot de PvdA om te trachten dit volgens hem heilloze wetsontwerp van 
tafel te krijgen: "Laat ook de fractie van de PvdA beseffen, welke verant
woordelijkheid zij hiermede op zich neemt (door voor te stemmen) tegen
over de toekomst van ons land".15

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft nogal wat spreektijd besteed 
aan de poging van neo-koloniale smetten, aangewreven door de CPN-frac
tie, vrij te raken. Het Kamerlid Vermeer (PvdA) onderstreepte de al vele 
malen door de regering uitgedragen stelling dat de troepen in Indië waren 
voor de handhaving van orde en rust en het leveren van een bijdrage aan 
de opbouw van het land. Wél stelde hij met nadruk dat er grenzen waren 
aan de draagkracht van land en volk in het militaire vlak. Joekes (PvdA) 
ontkende dat de PvdA meewerkte aan een koloniale oorlog. De inzet van 
Nederlandse militairen was dringend vereist. "Maar er zijn in Indonesië, 
dat kan geen van ons ontgaan, roerige elementen, die niet tot rust en orde 
zijn te brengen, wanneer niet met machtsmiddelen van de zijde van de Ne- 
derlands-Indische regering kan worden gewerkt." Joekes verkreeg hiervoor 
een royale bijval van de ARP-er Roosjen, hetgeen hem op zijn hoede had 
moeten laten zijn. Hoewel de PvdA algemeen een wat beperkter wet had 
gewenst, kon zij zich toch met het voorstel verenigen.16 Roosjen (ARP), 
Van Vliet (KVP) en Vonk (PvdV) steunden het wetsontwerp eveneens.17

Bij zoveel steun behoefde minister Fiévez, die namens de regering dit 
wetsontwerp in de Kamer verdedigde, nauwelijks meer de merites van het 
wetsontwerp nogmaals uiteen te zetten. De minister beperkte zich - nadat 
hij met name het Kamerlid Joekes (PvdA) had bedankt voor de verdediging 
van het wetsontwerp en Kamerleden, die afwijkende opvattingen hadden of 
zich niet geheel konden verenigen met het voorstel, naar diens betoog had 
verwezen - tot het behandelen van enkele onderwerpen, die samenhingen 
met de inzet van de Nederlande militairen in Indië. Dat betrof onder meer 
de geestelijke verzorging, waarover Fiévez kon mededelen dat er in Indië op 
dat moment 75 aalmoezeniers en 37 legerpredikanten waren en alle moeite 
werd gedaan om predikanten bereid te vinden naar Indië te gaan om aldus 
het aantal van de aalmoezeniers te evenaren. Het punt van de politieke 
voorlichting aan de troepen door bladen als De Wapenbroeders en D e 
Ronde Tafel (op dit gebied waren verder in de periode-Beel De Pen-Gun en 
Het Lichtspoor actief) kwam aan de orde, nadat het PvdA-Kamerlid Ver
meer had geklaagd over de soms reactionaire en anti-democratische ge
zindheid die uit sommige bijdragen in deze bladen sprak. De minister ging 
verder in op de wijze waarop de nabestaanden bij ongeval of overlijden 
werden verzorgd, stelde de volgens hem onjuiste berichtgeving over de si
tuatie in de krijgsmacht in Nederland en overzee in De Waarheid en in de 
uitlatingen van CPN-woordvoerders in het parlement aan de kaak én sneed 
het demobilisatievraagstuk aan. Onheilspellend was met het oog op het 
laatstgenoemde onderwerp zijn mededeling dat wat extra-troepen moesten 
worden verscheept om het vervangingsschema op gang te helpen. Volgens
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Fiévez wenste de regering een vermindering van de sterkte door te kunnen 
voeren, afhankelijk van de omstandigheden. "De regering streeft niet naar 
een kortstondig succes, zij ziet in de toekomst en gelooft in de toekomst, zij 
wenst een duurzaam resultaat." Nadat verder nog gesproken was over de 
legerorganisatie en allerlei details, maar niet over de wet, werd op 19 maart
1947 met 66 tegen 9 (CPN) het wetsontwerp door de Tweede Kamer 
aanvaard.18

De Eerste Kamer behandelde het wetsontwerp, na het begin van de eerste 
politiële actie, namelijk op 30 juli 1947. Inmiddels was de tweede lichte divi
sie verscheept en had Fiévez in de Memorie van Antwoord over dit wets
ontwerp aan de Eerste Kamer moeten toegeven dat de omvang van de 
troepen, zoals overeengekomen met de Republiek, aan Nederlandse kant 
met 11.000 man was overschreden.19 Door het uitbreken van de vijandelijk
heden op 21 juli 1947 was het volgens Koejemans (CPN) zonneklaar dat de 
regering zoveel mogelijk troepen zonder een deugdelijke wettelijke grond
slag had willen verzamelen in Indië voor offensieve bedoelingen. Hij deed 
een hartstochtelijk beroep op de PvdA om het "socialistische geweten" te la
ten spreken en geen steun te geven aan dit wetsontwerp en aan het militaire 
optreden in Indië, dat hiermede werd gelegaliseerd. "Vandaag is - o, diepe 
schande - Nederland voor de Veiligheidsraad der Verenigde Naties gesleept 
(zie elders onder hoofdstuk XIV.B.), beschuldigd, net als iedere fascistische 
agressor, als Griekenland en Spanje, van gewapende agressie tegen een an
der volk. Dit is het einde van het avontuur, dat op een onzalig ogenblik 
door de regering is begonnen.”20

Donkersloot (PvdA) voelde er weinig voor naar aanleiding van dit wets
ontwerp een debat over het Indië-beleid te houden, te meer daar minister 
Jonkman niet aanwezig was. Hij was bevreesd dat dit in Indië een verkeerde 
indruk zou wekken. De PvdA rekende er volgens hem op dat vastgehouden 
werd aan het regeringsprogram en derhalve dus ook aan de beperkingen in 
de operaties, die uit dat program voortvloeiden. Hij liet dit onderwerp ver
der rusten en hield een pleidooi voor de humanistische geestelijke verzor
ging en voor een betere behandeling van de dienstweigeraars, die volgens 
hem nog slechter werden behandeld dan veel SS-ers (namelijk met drie jaar 
straf, tegen veel SS-ers 1 jaar). Van Voorst (KVP) en Algra (ARP) steunden 
het wetsontwerp zonder meer. Molenaar (PvdV) had zich geërgerd aan de 
hulde die Koejemans had gebracht aan de havenarbeiders in Amsterdam en 
Rotterdam die uit protest tegen het uitbreken van de vijandelijkheden in 
Indië korte tijd hadden gestaakt. Het parlement had volgens hem in meer
derheid het beleid van de regering gebillijkt, zodat het ongepast was het volk 
aan te moedigen het recht in eigen hand te nemen.21 Dit laatste punt werd 
van harte door minister Fiévez ondersteund. Hij noemde deze communis
tische steun van spontane volksdemocratie wel zeer ver afliggend "van de 
opvatting, welke ons in hart en nieren democratisch volk op dit punt hul
digt". De steun van Donkersloot voor zijn beleid werd verder door de mi
nister weinig concreet beantwoord: voor humanistische geestelijke verzor
ging voelde hij niets en voor dienstweigeraars had hij ook al niet veel be-
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grip. Hij betreurde het dat de Nederlanders nog niet de dienstplicht "als een 
recht, een voorrecht en een eer" beschouwden. Er waren er volgens hem 
velen die de dienstplicht wensten te ontgaan onder het mom van gewetens
bezwaren. De veel tolerantere Engelse wetgeving op dit punt - die zelfs on
der de wereldoorlog functioneerde - achtte hij voor Nederland minder ge
schikt. Het wetsontwerp werd met 24 tegen 4 (CPN) door de senaat aan
vaard.22 De wet werd vastgesteld op 4 augustus 1947 (Stbl.H.293); de eerste 
politiële actie werd toen juist afgerond. De vraag die daarna aan de orde 
kwam was niet meer: op welke grond en waartoe worden de dienstplichti
gen naar Indië verzonden, maar: wanneer komen ze terug. De beantwoor
ding van deze vraag heeft de regering veel hoofdbrekens gekost.

d. Het demobilisatiedrama

Batavia trekt aan de touwtjes en Fiévez danst mee
De meest geruchtmakende kwestie die bij de afhandeling van de begro

ting van Oorlog voor 1948 aan de orde kwam was de zigzagkoers van de re
gering inzake de demobilisatie van de Nederlandse troepen, oorlogsvrijwil
ligers en dienstplichtigen, in Nederlands-Indië. Na de (eerste) politiële actie 
in Indië (20/21 juli - 4 augustus 1947) werd de parlementaire aandacht van
zelf gefixeerd op de demobilisatie van de troepen in Indië. Naast de 28.000 
OVW-ers ging het immers om tienduizenden dienstplichtigen, die tot hal
verwege 1947 - ingedeeld bij de le  of 2e divisie, bij de mariniersbrigade, bij 
de bewakingsbataljons en ondersteuningseenheden - naar Indië waren ver
scheept. Door de politiële actie was de verwachting in Nederland gegroeid 
dat de Indische kwestie nu snel op de een of andere wijze uit de weg kon 
worden geruimd. Publiek en parlement waren daarom nieuwsgierig naar 
het standpunt van regering en militaire leiding over de demobilisatie van 
de Nederlandse troepen in Indië. Weliswaar werd er mee rekening gehou
den dat de politiële actie mogelijke demobilisatieschema's kon hebben ver
traagd, maar algemeen ging men uit van de eerder gedane mededelingen 
van de kant van de legerleiding en de Nederlandse regering jegens de 
OVW-ers en de dienstplichtigen dat de vrijwilligers - die een contract voor 
onbepaalde tijd hadden - hooguit drie jaar en de dienstplichtigen hooguit 
twee jaar tropendienst zouden doen. Een bekendmaking van de regering 
over de demobilisatie van Nederlandse strijdkrachten in Indië kon vervol
gens niet alleen een aanwijzing betekenen over de verdere koers van de re
gering in de Indië-politiek, maar ook kon zo een antwoord worden verkre
gen op een aantal klemmende nationale problemen. De uitgaven van Oor
log en Marine zouden immers bij demobilisatie en slechts gedeeltelijke 
aflossing - waarop eveneens werd gerekend op basis van uitlatingen van de 
regering: het ging immers om een tijdelijke zaak, namelijk het herstel van 
orde en rust en het scheppen van voorwaarden voor een nieuwe staatkun
dige structuur - kunnen worden verminderd. In de Troonrede van 1947 was 
de noodzaak hiertoe genoemd: vanwege de toestand van ’s lands financiën 
moest zodra het mogelijk was de taak van de krijgsmacht in Indië aan bur
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gerlijke gezagsorganen aldaar worden overgedragen en een geleidelijk door 
te voeren zeer aanzienlijke vermindering van de sterkte worden bereikt. 
Door demobilisatie kon verder het schreeuwend tekort aan arbeidskrachten 
bij de wederopbouw en de industriële ontplooing van het land worden op
gelost. Het belangrijkst was de demobilisatiekwestie nog voor de betrokken 
militairen en hun families zelf: zo snel mogelijke terugkeer naar Nederland 
werd door allen verlangd. Het is de regering echter door verrassingen na de 
beëindiging van de politiële actie niet gelukt de bij de betrokken militairen 
en de Nederlandse bevolking gewekte verwachtingen over een spoedige 
demobilisatie, te beginnen met de OVW-ers eind 1947, te bevredigen. De re
gering zag zich verplicht op bepaalde beloften terug te komen, hetgeen in 
het parlement de nodige stof heeft doen opwaaien.

Voor het kabinet-Beel was het demobilisatievraagstuk gecompliceerd. 
Daar waren allereerst de gedane toezeggingen. De 28.000 OVW-ers hadden 
dan wel getekend voor onbepaalde tijd de belangen van het Koninkrijk te 
dienen, maar hen was medegedeeld dat daarvan twee k drie jaar gebruik zou 
worden gemaakt. Aangezien de OVW-ers in 1945-1946 naar Indië waren ge
gaan, konden zij daarom verwachten vanaf eind 1947 te worden gedemobi
liseerd. Met de aflossing van de OVW-ers en het personeel van de KNIL, dat 
recht op verlof had, zou worden begonnen na de aankomst van de tweede 
(naar Nederlands-Indische telling: D-divisie) divisie (hoofdzakelijk Neder
landse dienstplichtigen) in Indië, aldus de regering in de Memorie van Ant
woord van 10 maart 1947 betreffende het wetsontwerp tot uitzending van 
dienstplichtigen (vergelijk vorige subparagraaf). De eerst uitgezonden batal
jons OVW-ers werden volgens deze Memorie van Antwoord eind 1947 te
rugverwacht; de overige OVW-bataljons en de in 1946 uitgezonden aanvul
lende (vrijwillers-) eenheden zouden in de loop van 1948 successievelijk 
worden afgelost. Op 18 juli 1947, enkele dagen vóór de start van de (eerste) 
politiële actie, verscheen een perscommuniqué van het departement van 
Oorlog, dat aankondigde dat in 1947 5000 OVW-ers naar Nederland zouden 
terugkeren. Deze mededeling was wat boud, aangezien de voor aflossing be
stemde 2e divisie bij het uitbreken van vijandelijkheid een operationele 
taak was toegewezen. Van deze taak voor de 2e divisie was Fiévez op de 
hoogte (zie verderop). Alleen als deze actie snel zou verlopen en de politiek- 
militaire situatie in Indië daarna aanzienlijk zou zijn opgeklaard, kon deze 
belofte worden nagekomen. In dat geval zou immers de 2e divisie inderdaad 
OVW-ers en een aantal KNIL-militairen kunnen aflossen; dat zulks nog in
1947 zou kunnen plaats vinden was zelfs in dat gunstige geval een grote gok.

De dienstplichtige militairen, die in de periode 1946-19497 naar Indië wer
den verscheept, en hun in Nederland achtergebleven betrekkingen mochten 
verwachten dat twee jaar tropendienst wel het maximum zou zijn, zulks op 
basis van communiqué's en verklaringen bij het vertrek van de "7-decem- 
ber"-divisie en aanduidingen door de minister van Oorlog tegenover de Ka
mers in 1946 en in het begin van 1947. Het duidelijkst is dit nog gesteld in de 
Memories van Toelichting en Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende 
het genoemde wetsontwerp tot uitzending van dienstplichtigen. In dit hier-
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vóór onder III.c uitvoerig behandelde wetsontwerp, dat op 18 januari 1947 
was ingediend, werd als uiterste termijn van het verblijf van de dienst
plichtigen van de landmacht overzee genoemd "einde 1949", tenzij met toe
stemming van de dienstplichtigen of bij de wet deze termijn zou worden 
verlengd. In de toelichting werd twee jaar tropendienst voorzien, "onvoor
ziene omstandigheden voorbehouden", voor het laatst te ondergaan door de 
troepen die in 1947 ter aflossing van andere troepen naar Indië zouden gaan. 
De termijn "einde 1949" zou derhalve gelden voor de laatste in het kader 
van de oude verplichtingen van Nederland tegenover Indië benodigde 
dienstplichtige militairen. In het al eerder genoemde Akkoord van Lingga
djati tussen Nederland en de Republiek was immers vastgelegd dat vóór 1 
januari 1949 de nieuwe staatkundige structuur in Indonesië zelf (de fede
ratie) en tussen Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden (de Unie) zou 
worden gevestigd. Dat betekende dat de overgangstijd, waarin Nederland 
nog verantwoordelijk was voor Indië en voor de doorvoering van het Ak
koord, ruim twee jaar zou beslaan. De inzet van Nederlandse militairen, 
vrijwilligers en dienstplichtigen, naast het KNIL in Indië was in beginsel tot 
deze overgangstijd beperkt. Vanaf 1 januari 1949 zou derhalve de demobili
satie van het grootste deel van de Expeditionaire Macht plaats vinden, 
waarvoor een jaar werd uitgetrokken. In de tussentijd zou een federale poli
tiemacht de taken van de Nederlandse troepen overnemen. De aanduiding 
van de twee jaar tropendienst voor de dienstplichtigen en de eind termijn 
betekende concreet dat verwacht kon worden dat de militairen, die als 
dienstplichtigen in de "7-december"-divisie in 1946 waren uitgezonden, in
1948 naar huis zouden gaan. In de Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer betreffende het wetsontwerp uitzending dienstplichtigen, van 10 
maart 1947, werd dan ook aangekondigd dat deze divisie in het najaar van
1948 naar Nederland zou terugkeren. In de Toelichting op zijn begroting 
voor 1948 heeft de minister van Oorlog, Fiévez, voor het geval alles in Indië 
naar wens zou gaan deze termijn voor de "7-december"-divisie nog eens be
vestigd.

In deze aankondigingen waren niet verwerkt de speculaties bij de poli
tieke en militaire leiding in Den Haag en Batavia over blijvende assistentie 
uit Nederland voor de defensie van de toekomstige federatie in Indonesië, 
onderdeel van deze Unie, waarmee tevens de mogelijkheid zou worden ge
boden om op de federatie nog een zekere invloed te kunnen uitoefenen (zie 
hoofdstuk IV, par. 4.c, in dit boek met betrekking tot het aanwijzen van 
Bangka en/of Billiton als steunpunten voor deze Nederlandse defensiehulp 
met het oog op de verzekering van de aflossing van de Indische schulden 
aan Nederland). In het Akkoord van Linggadjati namelijk was de defensie 
als een gemeenschappelijk zaak voor de op te richten Nederlands-Indonesi- 
sche Unie voorzien, zodat aan Nederlandse kant in deze richting wel plan
nen zijn gemaakt. Gelet op de eis van minister Lieftinck dat de Nederlandse 
militaire inspanningen in Indië zo snel mogelijk tot een minimum moes
ten worden beperkt, zou deze steun in omvang weinig kunnen voorstellen 
(hoogstens twee divisies). Concrete mededelingen hierover zijn door de re
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gering in de periode 1946-1948 niet gedaan, zodat het jaar 1949 voorlopig kon 
worden beschouwd als een echt demobilisatiejaar. De aflossing van de 
OVW-ers was een eerste belangrijke stap naar die demobilisatie en een sig
naal dat het schema voor aflossing en demobilisatie inderdaad werd nage
komen.

Het plan om in het najaar van 1947 te beginnen met de demobilisatie van 
OVW-ers stamde uit een tijd dat men militair in Indië zich weliswaar op 
politiële acties tegen de Republiek voorbereidde, maar politiek dacht in ter
men van het Akkoord van Linggadjati. Dat betekende dat men hoopte dat 
de Republiek zich met enig tegenstribbelen zou schikken in de inpassing 
van de republikeinse gebieden in een federatie en in de Nederlandse ver
antwoordelijkheid voor orde en gezag in de gehele archipel tot de daadwer
kelijke invoering van een nieuwe staatkundige structuur. Toen dan ook in 
de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk van 21 janu
ari 1947 met de legercommandant in Indië, generaal Spoor, overleg werd ge
pleegd over de troepensterkte in Indië moet Fiévez met optimisme vervuld 
zijn geraakt. Spoor was van oordeel dat de OVW-ers vanaf november 1947 
konden worden afgelost, waarvoor de 2e en 3e divisie waren bestemd. Als 
een nieuwe divisie uit Nederland in Indië zou arriveren, zou dadelijk met 
aflossing begonnen kunnen worden met één voorbehoud: dat niet juist op 
dat ogenblik op grote schaal gevochten zou worden. Een bezetting van 4 (bij 
naleving van de overeenkomst) of van 5 (bij niet-naleving) divisies was 
volgens Spoor voor de twee jaar overgangstijd, die in het Akkoord van 
Linggadjati was voorzien, voldoende. Bij een sterkte van 4 divisies werd 
uitgegaan van 1 KNIL-divisie en 3 Nederlandse divisies. Alleen als de wer
ving in Indië goed op gang zou komen, zou het KNIL geleidelijk taken van 
de Nederlandse divisies kunnen overnemen. Aangezien Spoor in dezelfde 
vergadering een militaire operatie met beperkte doelstelling op zo kort mo
gelijke termijn wenselijk achtte om met de Republiek tot zaken te kunnen 
komen, een standpunt dat in deze vergadering door Lieftinck op grond van 
de dreigende financiële uitputting van Nederland door de veel te zware mi
litaire lasten ook werd ingenomen, betekenden de hierboven vermelde stel
lingen van Spoor dat de voor aflossing bedoelde 2e divisie OVW-ers en 
KNIL-militairen niet zou aflossen en onmiddellijk aan de operationele 
sterkte zou worden toegevoegd, tenzij de politiële actie zou worden ver
schoven tot na aankomst van de 3e divisie. Dat was echter naar ieders oor
deel om de twee jaar overgangstijd als bouwperiode voor de nieuwe staat
kundige structuur uit te kunnen buiten en een pre-federale opzet te be
proeven veel te laat. Zelfs was het de vraag of de 3e divisie (eind 1947 uit te 
zenden) - die door Spoor in deze vergadering als een complete aflossingsdi- 
visie werd gezien - echt iemand zou aflossen, omdat Spoor de mogelijkheid 
open hield dat een minimale sterkte van 5 divisies (de twee OVW- en 
KNIL-divisies; de le, 2e en 3e Nederlandse divisies) vereist kon zijn.23 Op 
grond van dit belangrijke overleg tussen de Nederlandse regering en de le
gerleiding in Batavia kon Fiévez weten dat het op korte termijn doorvoeren 
van een militaire actie tegen de Republiek het aflossingsschema in de war
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zou sturen. Zelfs was het de vraag of de aankomst van de 3e divisie in Indië 
demobilisatie van OVW-ers en andere militairen zou inluiden, wanneer er 
een ongunstige militaire situatie in Indië zou ontstaan. Nederland zou dan 
voor de beslissing komen te staan om hetzij verdere actie tegen de Repu
bliek te gaan voeren om in de dan mogelijk gunstiger sfeer aflossing van 
OVW-ers en KNIL-militairen te doen plaats vinden, hetzij naar bevind van 
zaken alle in Indië aanwezige Nederlandse strijdkrachten voor de reste
rende (korte) tijd ter beschikking te houden van het gezag in Batavia, hetzij 
een kostbare - en dus niet te verwezenlijken - aflossing door middel van 
nieuwe lichtingen dienstplichtigen (4e-5e divisie) in gang te zetten en de 2e 
en 3e divisie niet meer als aflossingsdivisies te beschouwen. Uiteindelijk is 
voor een mengvorm van deze drie opties gekozen.

Zoals eerder geschetst heeft Fiévez en zijn departement tegenover het 
parlement en de bevolking volgehouden dat de 2e divisie voor aflossing 
was bedoeld, "onvoorziene omstandigheden voorbehouden", en dat de 
OVW-ers, zoals aan de vooravond van de eerste politiële actie is bekend ge
maakt, vanaf eind 1947 zouden worden gedemobiliseerd. Waarom heeft 
Fiévez dit gedaan? Zeer waarschijnlijk zijn hier meerdere factoren in het 
spel geweest. Allereerst kan Fiévez zijn uitgegaan van het meest optimisti
sche scenario dat Spoor had geschetst: 4 divisies en een afdoende snelle mi
litaire actie. Vervolgens kan er een politieke overweging hebben gespeeld. 
De regering moest ook het wantrouwen bij de Republiek en de internatio
nale publieke opinie wegnemen. De kansen voor een succesvolle uitwer
king van het Akkoord met de Republiek zouden worden verkleind, indien 
de Nederlandse troepenmacht alleen maar zou worden vergroot. Het gevaar 
was niet denkbeeldig dat Nederland ook internationaal ongeloofwaardig 
zou worden ten aanzien van de taken van deze troepenmacht. De Republiek 
kon immers de uitbreiding van de sterkte aan Nederlandse kant in Indië in
ternationaal gaan uitspelen om haar halsstarrige houding te verklaren. 
Maar ook nationaal gezien was het voor Fiévez moeilijk om in het geheel 
geen demobilisatie aan te kondigen, omdat daarmee de betrouwbaarheid 
van de op verzoening gerichte Indië-politiek alsook het moreel van de troe
pen en de achtergebleven familiebetrekkingen in Nederland in het geding 
waren. Als de OVW-ers zelfs niet zouden worden gedemobiliseerd, wat 
moest men dan denken van de beloften van de regering jegens de dienst
plichtigen?

Nadat de 2e divisie uit Nederland in Indië was gearriveerd en aan de 
sterkte kon worden toegevoegd, begon de (eerste) politiële actie tegen de Re
publiek. De keuze was gevallen op een beperkte actie ("Product"), die het 
Nederlandse gezag over een aantal gebieden van groot economisch belang 
uitbreidde. De Republiek behield echter een eigen territoir. Hoewel Fiévez 
aanvankelijk zei het te betreuren dat de regering er niet in geslaagd was door 
middel van overleg tot een redelijke oplossing van het Indische probleem te 
komen, een beperkte actie voldoende achtte en vond dat het contact met de 
tegenpartij moest worden hersteld, behoorde hij na enkele weken tot de 
voorstanders van een uitbreiding van de actie (aanval op Djocja volgens
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plan "Rotterdam"). De Republiek was niet handelbaarder geworden. Hij was 
er van overtuigd geraakt dat de bevolking in de door Nederland bezette ge
bieden pas dan zou meewerken met het Nederlandse gezag, als de greep van 
de Republiek op de bevolking kon worden gebroken. Uiteindelijk heeft hij 
zich aangesloten bij het regeringsbeleid om de bemiddeling van de V.N. te 
aanvaarden, waar zijn collega van Marine het daarvoor benodigde geduld 
niet meer zou opbrengen. Wellicht dat hierin de verklaring kan worden ge
vonden voor zijn aankondiging bij de begroting van Oorlog voor 1948 dat 
bij een gunstige ontwikkeling in Indië in 1948 delen van de troepensterkte 
in Indië naar huis konden (le, 2e divisie; bewakingsbataljons). Vanuit de 
visie van Fiévez op het Indische vraagstuk is deze aankondiging merkwaar
dig, precies als zijn latere "verbazing" in het kabinet over het niet-doorgaan 
van de aflossing door de 2e divisie. De inzet van de 2e divisie bij het uitbre
ken van de vijandelijkheden was voorzien (zie Raad-MAK van 21 januari
1947), evenzo de blijvende inschakeling van deze divisie bij verdere acties 
(5-divisie-schema van Spoor). Had Fiévez wel een werkelijke greep op de 
zaak?

Het Nederlandse kabinet kreeg officieel te horen dat de gang van zaken in 
Indië militair veel zwaardere eisen stelde dan door Spoor aanvankelijk was 
voorzien, toen de hoogste burgerlijke gezagsdrager in Nederlands-Indië, de 
luitenant-gouverneur-generaal dr. H.J. van Mook, onder wie ook de strijd
krachten in Indië - KNIL én Nederlandse steun (Marine, OVW-ers, Expedi
tionaire Macht) - via de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten in het 
Oosten ressorteerden krachtens de in werking getreden regeling van 19 no
vember 1945 (Stbl. F. 287), in het kabinetsberaad van 18 september 1947 in 
Den Haag uiteenzette dat vanwege de bemoeienis van de V.N. met de Indië- 
kwestie een voortzetting van de politiële actie onmogelijk was en de troe
pen benodigd waren voor de zuivering en de daadwerkelijke bezetting van 
het vergrote onder Nederlands gezag geplaatste gebied. Fiévez heeft daarop 
bij Beel zijn bezorgdheid geuit over de aflossing van OVW-ers en KNIL- 
personeel. De premier heeft aan Van Mook om opheldering gevraagd en er 
op aangedrongen spectaculair aan het aflossingsschema aandacht te besteden 
en er mee te beginnen. In Indië had men zich kennelijk op deze vragen 
voorbereid, zodat Spoor snel kon reageren. Op 14 oktober 1947 presenteerde 
hij Van Mook en de ministers van Oorlog en Marine een rapport, waarin 
werd gesteld dat aflossing en demobilisatie van KNIL-personeel en OVW- 
ers begin 1948 kon worden ingezet conform de mededelingen van Fiévez 
aan de Kamers - waarvoor Spoor schreef geen verantwoordelijkheid te wil
len dragen, aangezien daarover vooraf zijn advies niet was ingewonnen -, 
indien van de mogelijkheid tot voortzetting van de politiële actie (hetzij 
eind 1947, hetzij vanaf maart 1948) afstand werd gedaan. Verdere repatrië
ring van OVW-ers (c.q. mariniers) zou er toe leiden dat een gedeelte van de 
door Nederlandse troepen gecontroleerde gebieden moest worden prijs ge
geven. Met dit vooruitzicht plaatste Spoor het Nederlandse kabinet voor 
een ernstig dilemma: vasthouden aan het aflossingsschema of het open
houden van alle opties in Indië. Spoor heeft in dit rapport tenslotte nog op-
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gemerkt dat hij bij aflossing van delen van de krijgsmacht in Indië prioriteit 
wenste voor de troepen van de KNIL. Van Mook heeft het rapport van 
Spoor in een bericht voor de minister van Overzeese Gebieden nog eens 
onderstreept. Volgens Van Mook was het duidelijk dat Nederland slechts 
een beperkte tijd een afwachtende houding, die Nederland door de Veilig
heidsraad van de V.N. was opgedrongen, kon aannemen. Aangezien Van 
Mook de voortzetting van de politiële actie slechts in de loop van 1948 mo
gelijk achtte en daarvoor de troepen achter de hand wilde houden, achtte hij 
vertraging in de aflossing en demobilisatie onvermijdelijk. Alleen een goe
de overeenkomst met de Republiek zou hierin nog wijziging kunnen bren
gen.24

Deze nota van Spoor baarde in het kabinet in Nederland het nodige op
zien. In de nieuw geschapen onderraad van de ministerraad, de Raad voor 
Zaken Overzee, kwam op 28 oktober 1947 het stuk aan de orde. Drees was 
van oordeel dat, aangezien de V.N.-bemiddelingscommissie in Indië was 
aangekomen en de onderhandelingen enige maanden in beslag zouden ne
men, een verder oprukken bij onvoldoende overeenstemming niet eerder 
dan in het voorjaar van 1948 zou kunnen plaats vinden. Hij voorzag dat 
met het aanhouden van de nodige manschappen voor deze mogelijkheid 
op dat tijdstip een ernstige inbreuk werd gemaakt op de door de regering ge
dane beloften inzake demobilisatie, zowel tegenover de OVW-ers als tegen
over de dienstplichtigen. Een verlenging zou door de OVW-ers zeker wor
den aanvaard en de dienstplichtigen kunnen worden opgelegd. Het uitblij
ven van de terugkeer van de tienduizenden beroofde echter de industrie 
van de dringend benodigde werkkrachten en bracht de exportmogelijkheden 
schade toe. De zwarte beloning als middel om schaarse werkkrachten te ka
pen zou niet kunnen worden bestreden. Verder betwijfelde Drees de finan
ciële haalbaarheid van de door Spoor gewenste optie. Op dit laatste punt 
kreeg Drees bijval van Lieftinck. Deze voelde er ook weinig voor om tegen
over het parlement aan een begroting vast te houden, die uitging van de 
helft van het aantal troepen die Spoor meende nodig te moeten hebben. 
Volgens hem waren er geen deviezen om de voorraden aan te vullen, zodat 
medio 1948 het militaire apparaat na het uitputten van de aanwezige voor
raden in elkaar zou klappen. Ook de minister van Oorlog, Fiévez, achtte het 
doorkruisen van het demobilisatieschema onjuist. Hij had altijd slechts 
twee jaar diensttijd aangekondigd. De inspecteur-generaal had aan de troe
pen in Indië een brief geschreven met de vraag om geduld in verband met 
hun aflossing, die al door de inzet van alle troepen bij de eerste politiële 
actie was vertraagd. Men kon toch moeilijk nogmaals de inspecteur-generaal 
een dergelijke brief laten schrijven. Minister Schagen zag zijn begroting 
aangetast, aangezien de mariniers niet zoals bedoeld begin 1948 zouden te
rugkeren. Voor minister Jonkman van O.G. was het voorstel van de mili
tairen in Batavia reden om aandacht te vragen voor het werk van de V.N.- 
bemiddelingscommissie. Hij vroeg zich af of men er niet beter aan deed zich 
militair in Indië te beperken tot de op dat moment bezette gebieden. Uit het 
debat begreep Beel als voorzitter dat er zeer gewichtige zaken aan de orde
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waren en onenigheid in het kabinet dreigde. Hij verdaagde het overleg over 
deze nota.25

Op 20 november 1947 kwam in de Raad van Zaken Overzee, die was aan
gevuld met een delegatie van hoge militairen uit Indië, het demobilisatie- 
schema nogmaals aan de orde. Duidelijk werd dat de militairen uit Indië de 
OVW-ers en mariniers dachten nodig te hebben voor de voortzetting van de 
politiële actie (inname republikeins gebied), indien althans de regering die 
optie wilde openhouden. Aan de andere kant gaven deze militairen toe dat 
niet eindeloos met de data van demobilisatie kon worden geschoven, zon
der het moreel van de troepen ernstig aan te tasten. Alleen al daardoor kon 
de gevechtskracht dalen beneden het minimum dat vereist was om een mi
litaire operatie te kunnen uitvoeren. In de vergadering van de ministerraad 
van 24 november 1947 heeft Fiévez zijn onvrede geuit over het eigenmach
tig optreden van de militairen in Indië, waardoor de aflossing door de 2e di
visie niet was uitgevoerd en de toezegging van Fiévez tegenover de Kamer 
niet gestand kon worden gedaan. De inzet van de 2e divisie voor operatio
nele doeleinden onder gelijktijdige verstoring van het aflossingsschema had 
volgens Fiévez plaats gevonden zonder medeweten en zonder instemming 
van de regering. Fiévez betwijfelde of hij als betrokken minister de gang van 
zaken rond de aflossing en demobilisatie wel voor zijn rekening kon ne
men. Hij achtte het niet ondenkbaar dat Spoor met zijn rapport gelijk had, 
maar dan had men in ieder geval de minister van Oorlog moeten raadple
gen. Fiévez moet kennelijk echt gedacht hebben dat de politiële actie alleen 
maar een korte vertraging in het aflossingssysteem zou betekenen; anders 
kan zijn ergernis niet verklaard worden. Deze ergernis blijft niettemin 
merkwaardig gezien Fiévez' eigen instemming met de door Spoor op 21 ja
nuari 1947 geschetste militaire eisen met betrekking tot Indië en met zijn na 
de politiële actie ontwikkelde voorkeur voor een hard optreden tegen de 
Republiek. Beel nam de ergernis van Fiévez in ieder geval zeer serieus en 
noemde het onbevredigend dat de troepen, zodra zij in Indië waren aange
komen, aan de zeggenschap van de minister van Oorlog waren onttrokken. 
Beel zag hiermee de al eerder genoemde vergadering van 21 januari 1947 
met Spoor over het hoofd. Toen was toch beslist dat de 2e divisie bij het uit
breken van vijandelijkheden niet voor aflossing zou worden gebruikt? Het 
kabinet wilde toch enige demobilisatie doorvoeren. Het besloot dat vóór 1 
april 1948 zowel delen van het KNIL als een deel van de OVW-ers zouden 
worden gerepatrieerd. De rest van de OVW-ers zou enkele maanden later 
volgen. Getracht zou worden de OVW-ers daarnaast door middel van een 
premie langer in dienst te houden. Met dit laatste besluit moest kennelijk 
worden voorkomen dat de demobilisatie van de OVW-ers tot aantasting 
van de Nederlandse politiek-militaire opties in Indië zou leiden. Waar
schijnlijk kon alleen zo de minister van Financiën over de streep worden 
getrokken. Besloten werd immers ook dat de begroting van Oorlog aan de 
besluiten van deze kabinetszitting zou worden aangepast, waarbij vermoe
delijk als vanzelfsprekend ook de begroting van Marine werd begrepen (in 
verband met de verlengde aanwezigheid van de mariniersbrigades, waarin
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ook OVW-ers dienst deden). Het kabinetsbesluit met betrekking tot de 
herziening van de begroting van Oorlog heeft in ieder geval geleid tot de 
beide Nota's van Wijziging, die in dit hoofdstuk bij de uitgaven van Oorlog 
en Marine al aan de orde zijn geweest.26 De regering heeft met de genomen 
besluiten de militaire optie in Indië open willen houden en daarmee druk 
willen uitoefenen op de republikeinen in Indië.

Op 25 november 1947 kondigde generaal Spoor voor radio Batavia aan dat 
het demobilisatieschema niet kon worden aangehouden door de gebeurte
nissen op Java en Sumatra. Alle eenheden waren nodig voor de beveiliging 
van de door het Nederlands gezag gecontroleerde gebieden. Dit betekende 
dat alleen door vervanging troepen konden losgemaakt van hun taken. 
Aangezien deze redevoering geen gewag maakte van enige demobilisatie op 
korte termijn, waren kabinet en bevolking hierdoor verrast. Het kabinet had 
zojuist besloten toch enige demobilisatie door te voeren; de bevolking wist 
na de bekendmakingen door Fiévez en het ministerie van Oorlog niet beter 
of er zou op korte termijn enige demobilisatie kunnen worden verwacht. De 
commotie was derhalve groot. In de ministerraadsvergadering van 28 no
vember 1947 verontschuldigde Fiévez zich voor deze radiorede van Spoor 
door er op te wijzen dat de tekst al weken geleden aan hem en minister 
Jonkman was voorgelegd. Het uitspreken van het praatje was vertraagd, 
waardoor - zoals Drees opmerkte - Spoor in wezen in conflict kwam met de 
besluiten van de ministerraad van 24 november 1947. Het kabinet besloot 
dat Fiévez met een nadere verklaring over de demobilisatie zou komen. In 
deze op 29 november 1947 gepubliceerde verklaring werd de radiorede van 
Spoor op de hoofdpunten bevestigd. De situatie in Indië was ongunstiger 
dan de regering had gehoopt; gebiedsontruiming werd niet overwogen. Alle 
militairen in Indië zouden enkele maanden langer in Indië blijven. De de
mobilisatie van OVW-ers zou prioriteit hebben en ten dele vóór 1 april 1948 
ten dele kort na die datum worden uitgevoerd. De demobilisatie van de "7- 
december’-divisie - oorspronkelijk gedacht vanaf oktober 1948 - zou vanaf 
begin 1949 plaats vinden. De regering gaf de hoop dat bij een gunstige afloop 
van de onderhandelingen ("Renville") het demobilisatieschema zou wor
den herzien 27

Het demobilisatiebeleid politiek verantwoord?
In zijn Memorie van Antwoord van 15 december 1947, behorend bij de 

begroting voor 1948, aan de Tweede Kamer heeft de minister van Oorlog - 
na fraaie woorden te hebben gewijd aan de hoge plichtsbetrachting van de 
troepen in Indië - het uitstel van demobilisatie bevestigd. Hij wilde niet 
verder gaan dan aan de Tweede Kamer een nader uitgewerkt aflossingssche
ma in het vooruitzicht te stellen. Omineus was in dit verband de vermel
ding van de minister dat hij geen mededelingen kon doen over de wense
lijkheid om ook na bevredigende oplossing van de moeilijkheden in Indië 
voort te gaan met de verscheping van Nederlandse dienstplichtigen naar 
Indië.28 De leden van de Tweede Kamer hebben in de ontwikkelingen rond
om de demobilisatieplannen en de vage aanduidingen van Fiévez hierover
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in de schriftelijke stukkenwisseling wel aanleiding gezien het demobilisa- 
tiethema uit te diepen, al zou alleen de CPN het regeringsbeleid ten volle 
afkeuren.

Koersen (KVP) heeft in het Kamerdebat van 22 december 1947 de tamelijk 
verwarde regeringspolitiek inzake de demobilisatie aan de kaak gesteld. Hij 
had alle begrip voor het moeilijke parket, waarin de regering zich bevond, 
maar vond de presentatie van het beleid miserabel. Alles was te streng zake
lijk gehouden zonder veel begrip voor de gewekte verwachtingen bij de be
trokken militairen en hun verwanten. Op zijn minst mocht volgens Koer
sen niet het gebrek aan geld leiden tot het langer aanhouden van de troepen 
in Indië en het achterwege laten van tijdige aflossing door de verscheping 
van nieuwe troepen vanuit Nederland. Van socialistische zijde toonde 
Vorrink zich ongerust over de aanduidingen van de kant van Fiévez die 
wezen op een soort permanente Nederlandse bezetting van Indië. Vorrink 
achtte dit met het oog op de onderhandelingen met de Republiek, op de toe
komstige bevoegdheden van de Verenigde Staten van Indonesië en op de 
mogelijkheden van de Nederlandse schatkist niet gewenst. Werkelijke kri
tiek op de beslissing van de regering om de demobilisatie uit te stellen had
den de woordvoerders van KVP en PvdA in dit debat niet.

De oppositiepartijen ter rechterzijde steunden inhoudelijk het beleid van 
Fiévez, al laakten zij de presentatie. Tilanus (CHU) vond dat het moreel van 
de troepen door de zigzagkoers van de regering in deze zaak was geschaad. 
De schuld voor deze koers legde hij echter bij de PvdA, die verhinderd zou 
hebben dat er in augustus 1947 werd doorgestoten naar Djocja, de zetel van 
de Republiek. In deze trant sprak ook Bruins Slot (ARP). Hij vroeg Fiévez of 
de regering er niet beter aan had gedaan vanaf het begin de soldaten voor te 
bereiden op een lang verblijf in de tropen. Hij vreesde dat er door de ge
beurtenissen in Indië, die niet hadden geleid tot het opruimen van de oor
zaak van alle ellende, de Republiek, bij de soldaten een sfeer van ontgoo
cheling heerste, nog versterkt door het uitstel van de demobilisatie. Zou de 
terugkeer van een ontgoocheld leger in het Nederlandse volk niet "een 
wortel van bitterheid" kunnen brengen, aldus dit Kamerlid, "waarbij het na
oorlogse illegaliteitscomplex in het niet verzinkt"? Volgens Zandt (SGP) was 
het moreel van het leger veeleer aangetast door het herhaald vloeken in het 
leger, zodat God niet met het leger zou optrekken. Alleen uiterst links zag in 
de demobilisatiezaak de fatale koers van de Indië-politiek aangetoond. 
Schoonenberg (CPN) meende dat het ene uitstel na het andere bij de demo
bilisatie wel moest volgen, omdat de regering een koloniale oorlog wenste te 
voeren tegen de kracht van nieuwe volkeren. Aangezien de verzetsgeest 
van die volkeren niet was te vernietigen, tenzij men deze volkeren zou uit
roeien, stond men voor een hopeloze zaak. Deze Indië-politiek zou niet al
leen leiden tot zware lasten voor de begroting van het rijk, maar ook dui
zenden arbeidskrachten aan de wederopbouw van het land onttrekken, hoge 
lasten brengen door de verzorging van de nabestaanden van gesneuvelden 
en het bijstaan van invaliden, bovenal de vriendschap met de volkeren van 
Indonesië doen verspelen, "wat ook materieel catastrofaal zal blijken te
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zijn". De regering diende volgens de CPN de koloniale reactie de nek te bre
ken en de troepen uit Indië terug te trekken.29

De minister van Oorlog gooide het in zijn antwoord er op dat de teleur
stelling over de uitgestelde demobilisatie ten onrechte steeds werd aange- 
wakkerd door de pers. De diepste oorzaak van de vertraging in de aflossing 
in Indië school volgens Fiévez in de onmiddellijke inzet van de 2e divisie 
in de strijd in plaats van deze divisie te gebruiken voor de aflossing van 
eerder naar Indië gebrachte Nederlandse militairen. Pas in november 1947 
had de regering besloten deze 2e divisie in het geheel niet meer te gebruiken 
voor aflossing van troepen. Spoor had volgens de minister nagelaten deze 
beslissing op de goede toon aan de troepen in Indië mede te delen. Fiévez 
heeft niet vermeld dat de 2e divisie niemand zou aflossen in geval van een 
militaire actie en dat zelfs de operationele inzet van deze divisie na afslui
ting van de politiële actie volgens het zogeheten 5-divisies-plan van Spoor 
uit januari 1947 bij niet-naleving van de overeenkomst van Linggadjati was 
vastgelegd. De minister moet zich het slachtoffer hebben gevoeld van de 
manipulaties van de heren in Batavia, die door middel van optimistische 
inschattingen begin 1947 de aarzelingen in het kabinet in Den Haag tegen al 
te grote militaire verplichtingen in Indië hebben weten te overwinnen. Al
dus is de 2e divisie als "aflossings-divisie" naar Indië gegaan, waarop het 
verhaal van Fiévez tegenover de Tweede Kamer logischerwijze moest aan
sluiten.

Fiévez heeft in ieder geval in dit Kamerdebat zijn best gedaan de schade 
door de verlenging van de diensttijd in Indië te beperken. Zo beloofde hij 
dat de militairen in Indië, die de bij de wet vereiste leeftijd hadden voor de 
uitoefening van het kiesrecht, hun stem zouden kunnen uitbrengen bij de 
vervroegde Kamerverkiezingen. Deze belofte is vrijwel onmiddellijk inge
lost. De indiening van het wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van de 
Kieswet, alsmede bijzondere voorzieningen met het oog op de in 1948 te 
houden verkiezing voor de Tweede Kamer, waarbij de mogelijkheid tot 
schorsing van de uitoefening van het kiesrecht van militairen verviel, én 
van het wetsontwerp dat voorzag in de uitbreiding van de gelegenheid om 
voor kiesgerechtigde militairen die overzee in werkelijke dienst waren bij 
volmacht te stemmen, volgde op 12 januari 1948. Na aanvaarding door de 
beide Kamers werden deze wetten vastgesteld op 18 maart 1948, Stbl. nrs. 
resp. 1.110 en 1.113 (zie voor deze wetgeving ook hoofdstuk I, par. 7.a). Ter 
uitwerking ook van de aankondiging daaromtrent in de Troonrede van 
1947, maakte Fiévez een serie maatregelen bekend om de terugkeer van de 
gedemobiliseerden in de burgermaatschappij te vergemakkelijken, zodat de 
pil voor de lange diensttijd overzee voor de militairen ietwat werd verguld, 
althans naar de maatstaven van die dagen gerekend. Zo zouden de OVW- 
ers en dienstplichtigen (KL en KM), die overzee dienst hadden gedaan, ver
lof krijgen met behoud van bezoldiging gedurende zoveel malen 14 dagen 
als zij jaren in de tropen hadden doorgebracht en een belastingvrije uitke
ring ineens ontvangen, namelijk een bedrag van 100 gulden plus tien gul
den voor elke maand tropendienst (tot een maximum van 300 gulden),
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alsook één burgercostuum en een schoenenbon. Er zou een overbruggings- 
uitkering voor gehuwde (1 jaar) en voor ongehuwde militairen (half jaar) 
worden ingevoerd. De militairen uit Indië mochten rekenen op arbeidsbe
middeling, op bedrijfssteun voor de start van een klein bedrijf en op studie
toelagen (een in die dagen nog onbekend verschijnsel). De regering heeft 
deze belofte ingelost met de uitvaardiging van het Besluit Demobilisatie- 
voorzieningen-1948, KB van 14 februari 1948, Stbl.1.57. Een Nationale De- 
mobilisatieraad, waarin overheid en particuliere organisaties zouden sa
menwerken, zou zich verder bekommeren om het lot van de gedemobili- 
seerden. Anders dan Bruins Slot toonde Fiévez zich optimistisch over de 
inpassing van de troepen die gedemobiliseerd werden in de Nederlandse 
maatschappij. Het ging volgens de minister immers niet om een verzame
ling merkwaardige gevallen. De soldaten hadden alleen maar veel meege
maakt en waren wel wat veranderd. Of ook Nederlandse soldaten over lan
gere termijn in Indië gewenst waren, kon de minister niet zeggen. In ieder 
geval zouden in de eerstvolgende jaren nog troepen nodig zijn in vermin
derde sterkte, omdat orde en veiligheid verzekerd moesten blijven. "Verder 
is het uiteraard de vraag in hoeverre bijstand zal moeten worden verleend 
aan de Federatie, die voorlopig nog wel geen operatief bruikbare organen zal 
kunnen vormen." Fiévez hoopte dat in Indië politieorganen konden wor
den gevormd om de taak van de troepen voor een deel over te nemen en 
aldus tot een flinke vermindering van de benodigde Nederlandse troepen in 
Indië te kunnen komen. Met deze mededelingen gaf de minister de contou
ren aan voor de vermoedelijke permanente stationering in Indië van een 
troepenmacht van ongeveer 25.000 man, samengesteld uit personeel van de 
Koninklijke Landmacht en het KNIL. Voor 1948 zou de omvang op 85.000 
man blijven, waarbij nog de mariniers moesten worden opgeteld.30

Schoonenberg meende dat op grond van de algemene ontevredenheid 
over de vertraging van de demobilisatie het juist was dat de Kamer bij motie 
aan de minister zou vragen het aangekondigde demobilisatieschema te 
handhaven. Al eerder en wel op 29 oktober 1947 had het Kamerlid 
Wagenaar (CPN) in een gezamenlijke vergadering van de "parlementaire" 
Leger- en Vlootcommissies, gewijd aan de demobilisatieplannen van de re
gering, aan de aanwezige minister van Oorlog gevraagd wanneer de demo- 
bilisatieprocedure daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. Antwoord kreeg 
hij niet; de voorzitter van beide commissies, het Eerste Kamerlid Van 
Voorst tot Voorst (KVP) verklaarde dat deze vraag buiten de orde was. 
Schoonenberg zette deze lijn door, door in de Kamer te blijven hameren op 
de inlossing van de eerder gedane beloften. Hij vond echter geen enkele 
steun voor zijn motie. Koersen (KVP) zei geen behoefte te hebben aan deze 
motie, maar er wel op te rekenen dat de minister de demobilisatie zo snel 
mogelijk zou voltooien. Ook het Kamerlid Vermeer (PvdA) nam genoegen 
met de verklaring van de minister, "ondanks het feit dat wij, naar het oor
deel van de communisten, in de reactionaire hoek terechtkomen". Tenslotte 
verklaarde de minister de motie onaanvaardbaar. De motie werd met 55 te-
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gen 7 (CPN) verworpen. De CPN-fractie in de Tweede Kamer heeft overi
gens nagelaten de begroting van Oorlog voor 1948 te verwerpen.31

De Eerste Kamer legde de minister geen moeilijkheden inzake de demo
bilisatie in de weg. Deze kwestie kwam bij deze Kamer in behandeling na de 
ondertekeningen van de ”Renville"-overeenkomsten, waardoor er een gro
ter vertrouwen was dat tot daadwerkelijke demobilisatie kon worden over
gegaan. Wél vroeg Van Voorst tot Voorst (KVP) met klem pas dan tot de
mobilisatie van de troepen in Indië over te gaan, indien de orde en rust wa
ren veilig gesteld naar het oordeel van de autoriteiten in Indië. Het demobi- 
lisatie-thema verdween hiermee uit de parlementaire aandacht voor de pe
riode-Beel.32

De aankondiging van de kant van de regering in het najaar van 1947 met 
betrekking tot de demobilisatie van OVW-ers is grotendeels in 1948 nageko
men. Drie bataljons OVW-ers (ca. 2000 man) echter, die in december 1948 
zouden worden gerepatrieerd, moesten vanwege de tweede politiële actie 
van eind december 1948 langer dienen. Deze OVW-ers werden bij deze actie 
en de zuivering van het bezette gebied daarna ingezet. Herhaald uitstel van 
demobilisatie van deze groep zorgde er voor dat deze OVW-ers tot medio
1949 in Indië zijn gebleven. Anders dan in het kabinetsberaad van 20 no
vember 1947 was besloten, hebben de OVW-ers geen premie ontvangen om 
langer in Indië te dienen. De aflossing van deze OVW-ers geschiedde door 
de aankomst in Indië van de 3e divisie (eind 1947-begin 1948) en de drie in
fanteriebrigades (juli 1948-juli 1949). De gerealiseerde demobilisatie van de 
OVW-ers is dan ook niet aangegrepen om het getal van de troepensterkte in 
Indië omlaag te brengen. Uit de Nota's van Wijziging met betrekking tot de 
begrotingen van Oorlog en Marine voor 1948 was immers duidelijk gewor
den dat de regering ook voor 1948 had besloten voort te gaan met het oplei
den van dienstplichtigen om gedemobiliseerde of met verlof gestuurde mi
litairen in Indië te vervangen. De optie tot militair optreden tegen de Repu
bliek bij het niet nakomen van de overeenkomsten ("Renville", januari
1948) moest worden opengehouden. Hier zij vermeld dat de gedemobili
seerde OVW-ers vanaf juli 1948 in Nederland een zogeheten verbandacte 
kregen voorgelegd, waarbij zij zich vrijwillig konden verbinden om zich ter 
beschikking te stellen van de militaire autoriteiten in Nederland. De rege
ring wilde deze geoefende eenheden bij de hand hebben met het oog op mo
gelijke kritieke situaties in het binnenland (vgl. het hoofdstuk Binnen
landse Zaken, par.VI, Anticommunisme, in dit boek).

Het demobilisatiebeleid zou weer volop in het parlement aan de orde ko
men na de indiening van de begrotingen van Oorlog en Marine voor 1949. 
Uit de nadere verklaringen van regeringszijde bleek dat de dienstplichtigen, 
die na 1 januari 1946 waren opgeroepen, nog langer moesten dienen en dat 
de sterkte van de landmacht in Indië altijd nog op 72.000 man kwam. Pas na 
de 2e politiële actie en het begin van de Ronde Tafel Conferentie tussen 
Nederland en de gebieden in Indonesië (23 augustus 1949) kon worden be
sloten (november 1949) tot een grootscheepse demobilisatie van de Neder
landse troepen in Indië zonder aflossing. Van een permanente aanwezig
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heid van Nederlandse troepen in de Indische archipel na de souvereini
teitsoverdracht aan de federatie in Indonesië zou geen sprake meer zijn. Per 
maand werden 7000 dienstplichtigen huiswaarts gestuurd. Het was voor ve
len, die vaak aanzienlijk langer hadden gediend dan de twee jaar plus oplei
ding die hen was voorgehouden, een deceptie te moeten merken dat ar
beidsplaatsen en woonruimte inmiddels in beslag waren genomen door de 
achtergebleven Nederlanders. Nationale Demobilisatiedagen moesten de 
bevolking wakker maken voor de problemen van de teruggekeerde militai
ren (130.000 totaal). In 1951 was deze kwestie afgewikkeld. Een uitweg voor 
veel oud-militairen was emigratie, op kosten van het Rijk (vgl. hfdst. VII, 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, par. IlI.e, Emigratie), of - indien 
men tot het kader van de Nederlandse strijdkrachten in Indië had behoord - 
de opneming als beroepsmilitair in de in NAVO-verband onder te brengen 
nieuwe formaties van leger, legerluchtmacht en marine. Een aantal OVW- 
ers heeft eerst nog dienst gedaan in Korea.33

e. De afwijkingen van de Dienstplichtwet-1922 gestopt door de Dienst- 
plichtwet-1948

Het gesjoemel met de wettelijke dienstplichtvoorzieningen
Al op 13 april 1946 was bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, 

waarin het mogelijk werd gemaakt om ten aanzien van de dienstplicht 
maatregelen te nemen in afwijking van enkele artikelen van de Dienst
plichtwet-1922. Dit zeer kleine (machtigings-)wetje werd geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 oktober 1945 en zou vervallen op 1 janu
ari 1947. Toen het wetsontwerp in het najaar van 1946 eindelijk in de Ka
mers werd behandeld, was de vervaldatum al 1 juli 1947 geworden. Deze 
datum is daarna nog enkele malen bijgesteld. In de Memorie van Toelich
ting werd gesteld dat er een toestand was ontstaan, waarbij de regering zich 
bezig hield met de voorbereiding van een herziening van de Dienstplicht
wet - onder meer voor het geval de uitzending van dienstplichtigen overzee 
moest geschieden op basis van de aanhangig gemaakte herziening van de 
Grondwet - en tegelijk zich gesteld zag voor de noodzaak om ten aanzien 
van onderdelen op het tot stand komen van een nieuwe Dienstplichtwet 
vooruit te lopen. Vandaar dat de regering er toe was overgegaan om mach
tiging te vragen om voorlopig de vrije hand te krijgen bij het treffen van 
velerlei voorzieningen die geen uitstel konden dulden en tegelijk afwijkin
gen van de bestaande Dienstplichtwet inhielden.

De ministers van Oorlog en Marine stelden zich voor op de navolgende 
punten de oude Dienstplichtwet niet te volgen. Ten aanzien van de in- 
schrijvingsplicht werd het bepaalde omtrent de woonplaats van 18-jarigen 
niet meer toepasbaar geacht, aangezien de voorgenomen lichtingen oudere 
personen betroffen. Inzake het bepaalde in de Dienstplichtwet omtrent de 
keuring, wilde de regering de mogelijkheid hebben om moderne methoden 
van keuring, zoals in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld, in te voeren. 
Onder meer zou dat inhouden dat de keuring zou worden gesplitst in een
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medisch en psychologisch gedeelte, waarbij de totale geschiktheid van een 
dienstplichtige zou worden bepaald door artsen en psychologen. Ten aan
zien van de bepalingen omtrent de vrijstellingen wilde de regering de vrij
stelling wegens broederdienst en wegens kostwinnerschap doen vervallen. 
Alleen de persoonlijke onmisbaarheid zou als grond voor vrijstelling on
aangetast blijven. Verder achtte de regering het noodzakelijk het merendeel 
van de dienstplichtigen van de lichting 1945 en misschien ook van 1946 te 
bestemmen voor tijdelijke dienstvervulling in Nederlands-Indië. De oude 
Dienstplichtwet kende echter in art. 35,1 de bepaling dat uitzending naar be
stemmingen overzee alleen na toestemming van de dienstplichtigen kon 
plaats vinden. Bij KB van 22 juni 1944 (E.45) was echter in art. 1 bepaald dat 
met uitsluiting van dit artikel dienstplichtigen zonder hun toestemming 
naar elke plaats konden worden uitgezonden, waar hun aanwezigheid in 
het belang van het Koninkrijk noodzakelijk werd geoordeeld. De regering 
wenste aan E.45 vast te houden, zolang de Dienstplichtwet niet overeen
komstig de aanhangige grondwetsherziening zou zijn aangepast. Zoals hier
vóór onder III.c is aangegeven is pas op 4 augustus 1947 in het Staatsblad de 
wet verschenen, waardoor dienstplichtigen conform de herziening van de 
Grondwet zonder hun toestemming naar de overzeese gebiedsdelen konden 
worden gezonden. De Dienstplichtwet van 1922 werd daarbij aangepast. 
Daardoor verviel dit deel van de wet dienstplichtvoorzieningen. De hierbo
ven genoemde opsomming van beleidsvoornemens zorgde er voor dat het 
wetsontwerp dienstplichtvoorzieningen met zeer veel argwaan door de bei
de Kamers is bekeken. Twee vragen stonden op de voorgrond: was het juri
disch geoorloofd de regering een dergelijke machtiging te verlenen en 
strookten de voorgenomen afwijkingen van de Dienstplichtwet met de in
zichten van de Kamers.34

Om met dit laatste onderwerp te beginnen: een aantal Kamerleden heeft 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om niet alleen de voorgenomen afwij
kingen van de Dienstplichtwet, zoals omschreven in de Memorie van Toe
lichting, te bespreken, maar ook andere problemen in de krijgsmacht aan te 
snijden. Vooral Ruys de Beerenbrouck (KVP) heeft, vooruitlopende op de 
behandeling van de begrotingen voor 1947 van Oorlog en Marine, zich laten 
gelden. Zo wenste hij een minder perfectionistische keuring, opdat meer 
vrijstellingen konden worden gegeven wegens broederdienst en voor va
ders van grote gezinnen. Ook had hij de indruk dat beroepskader minder 
voor uitzending naar Indië in aanmerking kwam dan reservekader. De 
meeste aandacht besteedde Ruys echter aan het zedelijk verval in de krijgs
macht, waaronder hij vooral rekende de verstrekking van overheidswege 
van prophylactica aan de militairen. De beide ministers hebben zich gehaast 
te verklaren dat hiervan geen sprake meer was. Wel was onder de oorlog in 
navolging van de gebruiken in Engeland aan het marinepersoneel dit mate
riaal verstrekt. Nadien was het verboden van overheidswege dit materiaal 
te verstrekken, ook in Indië, aldus de ministers, wier mededeling slechts be
perkte betekenis had. Bij het KNIL was het verstrekken van prophylactica 
een normaal en door de Legercommandant in 1946 bevestigd gebruik. Leden
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van de Nederlandse marine en landstrijdkrachten konden van deze ver
strekking mede profiteren. Hoewel aanvankelijk de minister van Oorlog op 
18 juni 1946 had bepaald dat de landmacht van deze verstrekking was uitge
sloten, is onder druk van Spoor in september 1946 de verstrekking van deze 
middelen aan leden van de landmacht in Indië gebillijkt, zij het dat daaraan 
geen ruchtbaarheid mocht worden gegeven. De verstrekking ging derhalve 
op oude voet aan de leden van het KNIL én van de Nederlandse strijd
krachten op verzoek door. Deze feiten zijn de Kamerleden, die zo bezorgd 
waren over de verloedering in Indië, niet onthuld. Om deze Kamerleden 
verder gerust te stellen wezen de ministers ook nog op het lesrooster voor 
het personeel van Oorlog en Marine, waarin de dreigende gevaren werden 
onderwezen. Via de medische verzorging konden eventuele slachtoffers 
van deze gevaren zich laten helpen. Fiévez en Schagen wezen verdere aan
tijgingen over de zedeloosheid in de krijgsmacht, zoals die met name door 
het weekblad De Linie in de loop van 1946 waren geuit en in KVP-kringen 
nogal tot grote ongerustheid hadden geleid, met kracht van de hand. Ook de 
andere punten van Ruys vonden geen willig oor bij de ministers. Het vrij- 
stellingsbeleid zou niet worden gewijzigd. Men had nu eenmaal te maken 
met een tekort aan goede krachten in de krijgsmacht, zodat het vooroorlogse 
vrijstellingssysteem niet meer kon worden gehandhaafd. De communist 
Schoonenberg zag in de behandeling van het wetsontwerp een goede gele
genheid om het oorlogszuchtig karakter van de uitzending naar Indië aan 
de kaak te stellen. Kreten als "wij gaan Soekarno halen" op de treinen van 
de dienstplichtigen spraken volgens hem boekdelen. Het wetsontwerp had 
in zijn visie dan ook slechts de bedoeling om een door de Nederlandse be
volking niet gewilde uitzending van troepen naar Indië ten behoeve van 
een koloniale oorlog mogelijk te maken. Uiteraard hebben de ministers van 
Oorlog en Marine deze beschuldigingen naast zich neer gelegd. Een vreed
zame oplossing in Indië stond bij het kabinet voorop.35

De blanco-delegatie die in dit wetsontwerp werd gevraagd heeft bij de be
handeling in de Kamers de meeste aandacht gekregen. Het zou er toe leiden 
dat de ministers van Oorlog en Marine wijzigingen in dit wetsontwerp heb
ben moeten aanvaarden, waarbij de delegatie alleen op bepaalde voor waar
den mogelijk was. De debatten in de Tweede Kamer werden op 10 oktober 
1946 geopend door de communist Stokvis, die een fel requisitoir hield tegen 
dit wetsontwerp dat hij zag als het begin van een verdere uitholling van de 
Grondwet, waarbij een besluitenregering als onder Koning Willem I zou 
worden geïnstalleerd. "Als wij eenmaal de weg langs dit hellende vlak der 
ongelimiteerde delegatie en dispensatie betreden hebben, is geen halt meer 
mogelijk; want er is een precedent tot stand gekomen, waarop toekomstige 
grondwetsschending zal kunnen steunen!" De zaak was in dit geval des te 
schandelijker, omdat geen lijnen waren aangegeven waarover de uit te 
vaardigen Algemene Maatregelen van Bestuur zouden handelen. Ernstige 
bezwaren tegen de verlening van deze machtiging op deze wijze aan de re
gering had ook de socialist Van Sleen, die het betoog van Stokvis met in
stemming had gevolgd, voor zover het de bezwaren tegen het opzij schui-
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ven van de wet betrof. Aan de andere kant wenste hij nadrukkelijk te ver
klaren dat het betoog van Stokvis hem geloofwaardiger had geleken, indien 
het was uitgesproken door een niet-communist. In de Sovjet-Unie ge
schiedde niet anders dan wat Stokvis hekelde: dictatoriaal regeren bij decreet 
en volmacht. "Ernstige bezwaren heb ik tegen hetgeen in Sovjet-Rusland 
geschiedt, en ik wens, dat wij in Nederlands zelfs geen stap op die weg zet
ten, nu het parlement reeds 14 maanden regelmatig functioneert." Ook al 
zag Van Sleen in dat buitengewone omstandigheden buitengewone maatre
gelen noodzakelijk maakten, het ging hem te ver de volksvertegenwoordi
ging daar geheel bij uit te schakelen.36

Ook de vertegenwoordiger van de andere regeringspartij, de KVP, Ruys 
de Beerenbrouck, nam geen genoegen met het wetsontwerp, al wilde hij 
vriendelijker zijn jegens de bewindslieden van Oorlog en Marine, waarvan 
de eerste immers een partijgenoot van hem was. Hij begon derhalve met 
een eloge op de prestaties van de beide heren. Maar ook Ruys ging vervol
gens in op de constitutionele bezwaren tegen het wetsontwerp. Ruys onder
scheidde drie vormen van delegatie van wetgeving: voorwaardelijke dele
gatie in afwachting van een nadere beslissing door de wetgevende macht; de 
machtigingswetgeving, waardoor de uitvoerende macht de bevoegdheid 
krijgt op een bepaald terrein regelend op te treden en de kaderwetgeving, 
waarbij het regelend optreden is beperkt tot een bepaald terrein en door be
paalde grenzen en methoden. Volgens Ruys had de regering moeten aan
sluiten bij een van deze vormen. Het was zijns inziens inconstitutioneel 
om zonder meer zonder restrictie aan de uitvoerende macht rechten van de 
wetgever af te staan met de machtiging om van de wetten af te wijken. Juist 
ook de term "maatregelen" in het voorgestelde wetsontwerp maakte het ge
heel nog onheilspellender. Gezien de staatsrechtelijke betekenis van deze 
term, ging dit verder dan het delegeren van het recht tot het samenstellen 
van algemeen geldende regelen, aldus Ruys. Naar zijn mening werd bij dit 
wetsontwerp de bij het hanteren van het instituut der delegatie in acht te 
nemen voorzichtigheid en nauwgezetheid niet voldoende betracht en daar
om stelde hij een amendement voor. De machtiging diende volgens Ruys te 
worden beperkt tot het bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) stellen 
van regelen, wat ook het voordeel had van behandeling in de Raad van Sta
te en de Raad van Ministers. Zo kon willekeur al enigszins worden inge
damd. Aangezien het niet doenlijk was het kader, waarbinnen van de 
Dienstplichtwet kon worden afgeweken, aan te geven, wenste Ruys als mi
nimumwaarborg bekrachtiging bij nadere wet van een AMvB, die in afwij
king van de Dienstplichtwet was genomen. Dit voorstel tot bekrachtiging 
van die AMvB moest binnen 14 dagen worden gedaan. Indien het voorstel 
tot bekrachtiging zou worden ingetrokken of door een van de beide Kamers 
zou worden verworpen, zou de AMvB terstond worden ingetrokken. In dit 
model was aansluiting gezocht bij de procedure, welke in de vooroorlogse 
crisisinvoerwet was gevolgd. De liberaal Bierema verklaarde zich onmid
dellijk voorstander van dit amendement-Ruys; hij voelde niets voor een 
blancovolmacht tot 1 juli 1947.37

801



III. Oorlog en Marine

De fracties van de ARP en van de CHU in deze Kamer hebben verras
sende standpunten ingenomen. Roosjen (ARP) erkende dat het hier om een 
machtigingswetje ging met mogelijk ver strekkende gevolgen. Machtigings- 
wetgeving was bij de ARP naar de woorden van Roosjen niet populair, 
maar de ARP had de indruk uit de toelichting op het wetsontwerp - waarin 
de indieners een aantal punten hadden genoemd, waarbij van de Dienst
plichtwet noodzakelijkerwijze moest worden afgeweken - dat de ministers 
geen dictatoriaal gebruik wilden maken van de bevoegdheden, hun in dit 
wetsontwerp toegekend. Juist bij de opbouw van leger en vloot was een di
rect handelen vereist. Het amendement van Ruys kon wellicht een aantal 
staatsrechtelijke bezwaren ondervangen. Ook de CHU-leider Tilanus had 
geen bezwaar tegen dit wetsontwerp, "omdat ik geen reden voor wantrou
wen in deze beide ministers heb". Nu er over dit wetsontwerp volgens goed 
democratische verhoudingen kon worden gesproken, zag Tilanus geen grote 
constitutionele bezwaren. Dat van de wettelijke bepalingen moest worden 
afgeweken en nog verder zou moeten worden afgeweken - in afwachting 
van een nieuwe Dienstplichtwet - achtte Tilanus te begrijpen vanuit de 
nood der omstandigheden. Er moest uit het niets een leger en vloot worden 
gecreëerd en een divisie naar Indië verscheept. Daarvoor had Tilanus het 
grootste respect; daarom wilde hij veel kritiek inslikken. Zelfs wilde hij zo
ver gaan om het voorstel-Ruys minder juist te achten, teneinde de regering 
meer armslag te gunnen "om datgene te doen wat nodig is".38 Het is interes
sant te zien dat de ARP en de CHU deze machtiging aan de regering konden 
billijken, waar zij een dergelijke machtiging op financieel gebied - zoals bij 
de Bijzondere Belastingen en bij de belastinghervormingen - juist op consti
tutionele gronden ten felste bestreden. Nu was echter de opbouw van een 
expeditionaire macht naar Indië aan de orde ter bestrijding van de "terroris
ten" en de beide christelijke partijen waren het eens over de inzet van deze 
militaire macht voor dit doel. De regering moest in deze optiek de handen 
vrij hebben, al had de ARP enig oog voor hetgeen een meerderheid in de 
Kamer wenste. Tilanus had niet helemaal ongelijk, toen hij veronderstelde 
dat de CPN voornamelijk constitutionele bezwaren had, omdat de CPN be
zwaren had tegen het Indië-beleid zelf. Ook voor de KVP en PvdA golden - 
zo mag men aannemen uit de samenhang waarin hun kritiek is geuit - be
paalde overwegingen, naast de constitutionele, om dit wetsontwerp minder 
geslaagd te vinden. De KVP had nogal wat bezwaren tegen de voorgenomen 
intrekking van mogelijkheden tot vrijstelling en de mogelijke willekeur bij 
het oproepen van oudere dienstplichtigen; de PvdA wenste een vinger aan 
de pols bij het toepassen door Oorlog en Marine van de uitzonderingen op 
de Dienstplichtwet, omdat ook deze groepering vreesde dat een willekeur 
zou kunnen ontstaan die het rechtsgevoel van de mensen kon kwetsen. De 
KVP en PvdA wensten de uiterste zorgvuldigheid in acht genomen bij een 
politiek die verder hun steun had; ARP en CHU waren er van overtuigd dat 
die zorgvuldigheid zou worden betracht; de CPN vreesde staatsabsolutisme 
en hoopte op een nederlaag van de regering. Alleen de liberalen zeiden
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kortweg het grondwettelijk systeem gehandhaafd te willen zien, zonder eni
ge nadere toevoeging.

De verdediging van de kant van de regering berustte op een juridische en 
een pragmatische redenering. De juridische gold de aansluiting in het wets
voorstel op art. 71 van de toen geldende Grondwet, dat, handelende over 
dispensatie, hier wel niet van toepassing was, maar dat toch over een on
derwerp ging, enigszins verwant aan dat van dit voorstel. Naar het voor
beeld van art. 71 werd ook in dit voorstel een opsomming gegeven van de 
bepalingen, waarover de bevoegdheid tot afwijking zich zou uitstrekken. In 
de Tweede Kamer heeft Fiévez echter vooral gehamerd op het aambeeld 
van de overmacht. De bewindslieden van Oorlog en Marine in het vorige 
kabinet en in dit kabinet zouden zeker in gebreke zijn gesteld, indien zij 
toen er zulke grote belangen op het spel stonden, met krachtdadig handelen 
hadden gewacht, tot er een complete herziening van de Dienstplichtwet op 
tafel lag. De terugwerkende kracht in het wetsontwerp had dan ook tot doel 
de maatregelen na de oorlog, die noodzakelijkerwijze bij de legervorming 
en de vlootopbouw moesten worden genomen, in afwijking van de Dienst
plichtwet, te legaliseren. Wat tot dan toe was ondernomen was de vorming 
van een krijgsmacht ten behoeve van Indië. Hoe op de lange duur de 
krijgsmacht in Nederland moest worden gevormd, in het kader van de in
zet voor de Verenigde Naties, was onbekend. Dit alles droeg er toe bij dat de 
minister aankondigde dat niet op een spoedige herziening van de Dienst
plichtwet, waarin sterkte, contingentering, duur van de diensttijd e.d. zou
den worden geregeld, moest worden gerekend. Alles was nog te onzeker, 
zowel in Indië als ten aanzien van de taken in V.N.-verband. Fiévez erken
de wel dat er bezwaren waren in te brengen tegen het wetsontwerp en achtte 
het voorstel-Ruys "misschien een bevredigende oplossing".39

Dit amendement-Ruys ondervond nog enige tegenkanting van de ARP, 
de CHU en de CPN. Het bleek dat Roosjen en Tilanus bevreesd waren dat 
het voorstel van Ruys, om telkens binnen 14 dagen een wetsontwerp in te 
dienen tot bekrachtiging van een AMvB om van de Dienstplichtwet af te 
wijken, zou leiden tot debatten over het defensiebeleid. De beide woord
voerders zeiden eigenlijk geen behoefte te hebben aan dit amendement. 
Ruys heeft er echter op gewezen dat de bekrachtigingen, voorgeschreven bij 
de vooroorlogse machtigingswetsgeving (crisis- en landbouwzaken), niet al
tijd hebben geleid tot uitvoerige debatten. Waar het hem om ging was het 
overeind houden van een grondwettelijk beginsel, waaraan de Kamer vol
gens hem gebonden was. Voor Stokvis ging het amendement niet ver ge
noeg, want het bleef een vorm van onbepaalde delegatie die werd gelegali
seerd. Hij vroeg zich toch al af op welke wettelijke basis de genomen dienst- 
plichtmaatregelen van de afgelopen periode 1945-1946 berustten. Fiévez ant
woordde kort en bondig: op geen. "Vandaar dit wetsontwerp en de terug
werkende kracht, die in dit wetsontwerp is neergelegd; vandaar mijn beroep 
op overmacht." Fiévez toonde zich verder bereid het extra-werk dat zou 
voortvloeien uit het amendement-Ruys op de koop toe te nemen. Hij zei de 
staatsrechtelijke bezwaren wel te zien en het amendement te kunnen aan-
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hiermee zou er ook enige politieke strijd ontstaan over de wijziging in het 
systeem van de vrijstelling wegens broederdienst.

Tot aan de plenaire zitting van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel, 
die plaats vond na de ondertekening door Nederland van het Verdrag van 
Brussel over de instelling van een westers bondgenootschap, viel de poli
tieke aandacht vooral op het voorstel van de regering om het oude artikel 
uit de Dienstplichtwet (art.25), waarin limieten werden gesteld aan de lich- 
tingssterkte per jaar (laatstelijk 32.000 man, aldus de wet van 21 februari 
1938, Stbl. nr. 500), te wijzigen. Deze limieten waren na lange parlementaire 
strijd in de wet vastgelegd om de parlementaire controle op het defen
siebeleid tot gelding te kunnen brengen en de uitgaven voor de defensie van 
het Rijk binnen redelijke grenzen te kunnen houden (vergelijk de parle
mentaire schets in par. I.c in dit hoofdstuk). De legerorganisatie had zich 
aangepast aan deze contingenten. Het systeem vóór de oorlog was er dien
tengevolge op gericht kleine lichtingen gedurende lange tijd mobilisabel te 
houden (15 jaar) om een goede defensie met ongeveer 500.000 man mogelijk 
te maken. Het na-oorlogse plan ging van ongeveer dezelfde grootte uit, 
maar wilde daarvoor grotere lichtingen voor een beperkter tijd mobilisabel 
houden. Het vooroorlogse systeem berustte mede op de veronderstelling de 
gedaalde geoefendheid van de oudere jaarklassen te kunnen compenseren 
gedurende een lange mobilisatieperiode. Het nadeel van de limieten in de 
Dienstplichtwet was dat de algemene dienstplicht werd uitgehold: jaarlijks 
moest een groot aantal personen door loting (tot 1938) buitengewoon 
dienstplichtig worden verklaard; deze personen konden wel in bijzondere 
omstandigheden alsnog worden opgeroepen, maar behoefden niet voor hun 
nummer aan de eerste oefening deel te nemen. Na de oorlog dacht men 
daar gezien de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog anders over. Reke
ning moest worden gehouden met een onverhoedse aanval en met de snel 
voortschrijdende technische ontwikkelingen. Dat betekende dat niet meer 
kon worden gerekend op een lange mobilisatieperiode en dat de getrainde 
vaardigheden van de dienstplichtigen snel achterhaald zouden zijn. Daar
om wilde men alle in aanmerking komende jongeren inlijven, oefenen en 
gedurende een beperkte tijd na de eerste oefeningsperiode via herhalingsoe
feningen getraind houden. Dit systeem had ook sociale voordelen. Ouderen, 
veelal gezinshoofden, behoefden niet meer te worden opgeroepen, als alle 
jeugdigen konden worden ingelijfd. De willekeur van het vooroorlogse sy
steem, dat ook de motivatie voor de krijgsmacht onder de bevolking sterk 
had aangetast, kon worden vermeden.

Al bij de voorbespreking van dit wetsontwerp tot wijziging van de 
Dienstplichtwet in de gemeenschappelijke vergadering van de "parlemen
taire” Leger- en Vlootcommissies op 2 oktober 1947, ruim twee maanden 
voor de indiening van het wetsontwerp bij de Staten-Generaal, bleek dat de 
kwestie van de lichtingssterkte een cruciaal punt in de aandacht van het 
parlement kon worden. Hoewel men de voordelen van de gekozen organi
satie in de breedte niet ontkende, was men toch bevreesd voor de kosten, die 
verbonden zouden zijn aan het onder de wapens brengen van een groter
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aantal dienstplichtigen per jaar. Dat betekende concreet: meer kazernes, 
meer oefenterreinen, meer kader. Een groot aantal productieve krachten 
werd aldus aan de maatschappij gedurende de duur van eerste oefening en 
de latere herhalingsoefening onttrokken. De vaststelling van het contingent 
werd een technisch-militaire zaak, onttrokken aan de Staten-Generaal. Bij 
het voorstel tot herziening van de Dienstplichtwet was geen kostenraming 
gevoegd, evenmin een taakomschrijving en defensieplan, waaruit de lich- 
tingssterkte kon worden afgeleid. De voorzitter van de beide "parlementai
re" commissies, het Eerste Kamerlid Van Voorst (KVP), wenste te weten 
welke oorlogssterkte de ter vergadering verschenen minister van Oorlog en 
Marine a.i., Fiévez, op het oog had. Ook het Tweede Kamerlid Korthals 
(VVD) vroeg om een defensieplan. Zonder plan of schatting van de beno
digde oorlogssterkte werd de discussie over dit deel van de herziening van 
de Dienstplichtwet een vrij academische zaak. Ruys de Beerenbrouck, het 
KVP-Tweede Kamerlid en defensiespecialist, toch al bezorgd over de conse
quenties van de algemene dienstplicht in uiterste vorm voor de broeder
dienst, was bevreesd voor de macht van de uitvoerende macht in het geko
zen systeem, die kennelijk aan geen enkele grens - een plan, financiën - was 
gebonden. Hij vroeg zich af in hoeverre dit deel van de herziening van de 
Dienstplichtwet zich verhield tot de geraamde (materieel-) kosten bij Mari
ne. In hoeverre was er rekening gehouden met mogelijke coördinatie in in
ternationaal verband? De CHU-specialist voor defensiezaken in de Tweede 
Kamer, Tilanus, had weer geheel andere zorgen, waardoor hij aan de oude 
limitering voor de lichtingen bij wet wilde vasthouden. Hij was bezorgd dat 
zonder die limitering de ministers van Oorlog en Marine de lichtingen wel 
eens, afhankelijk van het regeringsbeleid, konden gaan opstellen en de lich
tingen wel eens lager konden uitvallen dan in het geval van de vastgelegde 
limieten. Minister Fiévez bleek uit te gaan van de oorlogssterkte van 1940 
(half miljoen man). Nadere gegevens hierover weigerde hij over te leggen. 
Ook in de uiteindelijke Memorie van Toelichting was hij niet aan de op
merkingen in deze parlementaire voorbespreking van het betreffende wets
ontwerp tegemoet gekomen. Het kwam dus neer op het geven van een 
blanco volmacht aan de regering, die nog slechts limieten had in de totale 
begroting. Verder was er niets: geen defensieplan, geen besluit over het ka
der waarin een dergelijk plan moest passen (VN-kader; bondgenootschap?).

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de bezwaren, zoals die geuit wa
ren in de vergadering van de beide "parlementaire" commissies, terugkeer
den in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 10 februari 1948. 
Nogal wat fracties waren bezorgd over de - onbekende - kosten ten gevolge 
van het nieuwe lichtingensysteem; de KVP-fractie wilde de contingenten in 
de wet vastgelegd zien. De limieten konden altijd nog worden aangepast aan 
de voorgenomen oorlogssterkte en de bewapening. Fiévez meende echter in 
de Memorie van Antwoord van 6 april 1948 dat de limieten moesten wor
den losgelaten voor de inschakeling van de gehele bevolking bij de lands
verdediging. "Het vraagstuk omtrent de toekomstige legerorganisatie heeft 
nog niet een zodanig stadium bereikt, dat men daarin een grondslag voor
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een jaarcontingent zou kunnen vinden." Los hiervan was de regering er 
echter van overtuigd een stelsel te moeten hebben, "dat de vrijheid biedt, 
naar gelang van omstandigheden de lichtingssterkte op het gewenste niveau 
te brengen".

De ommezwaai van vrijwel alle Kamerfracties naar steun aan het rege
ringsvoorstel op dit punt volgde na de keuze van Nederland voor toetre
ding tot een westers bondgenootschap in het licht van de snel toegenomen 
internationale spanningen tussen Oost en West. De enige uit het niet-com- 
munistisch kamp die in de plenaire zitting van de Tweede Kamer over dit 
wetsontwerp op 20 april 1948 nog enig verzet tegen de regering bood en aan 
de contingenteringen wilde blijven vasthouden was Ruys (KVP), ongetwij
feld ook als drukmiddel om zijn amendement op de broederdienst-regeling 
in het wetsontwerp door de regering aanvaard te krijgen. Ruys vond dat met 
het wetsontwerp een vooruitgang werd geboekt bij het zoeken naar een in 
gemeen overleg met de Kamers tot stand te brengen regeling, die de nodige 
waarborgen tegen willekeur bood. Hij bespeurde niettemin toch nog restan
ten van de drang van de uitvoerende macht om in tijden van chaos en op
bouw liefst zo weinig mogelijk gehandicapt te zijn door vaste normen en 
bevoegdheden wilde houden om zelf algemeen geldende regels vast te 
stellen - zoals in geval van de broederdienst - of zelfs zonder deze regels be
slissingen wilde nemen. "Vóór de oorlog was de kwestie van het contingent 
een van de allesbeheersende punten van het defensiebeleid", aldus Ruys. Er 
waren in deze kwestie zulke grote volksbelangen betrokken, dat de volks
vertegenwoordiging ter toetsing daarvan ingeschakeld behoorde te blijven. 
In het nieuwe systeem bleef de volksvertegenwoordiging weinig anders 
over dan bij verschil van mening de begroting in zijn geheel te verwerpen. 
Het zou praktisch uitgesloten zijn via de weg van amendering van de be
groting de sterkte van de lichting te verkleinen. Ruys vond het eigenlijk vrij 
brutaal van het parlement te vragen zichzelf van deze controlebevoegdheid 
te ontdoen. Hij sprak dan ook van een "krasse diminutio capitis in defensie
aangelegenheden voor het parlement", hoewel hij ook wenste te onder
strepen dat de KVP-fractie bereid was veel voor de landsverdediging over te 
hebben, "zeker in deze gevaarvolle tijden". Hij wilde derhalve vasthouden 
aan het vastleggen in de wet van een ruim contingent (b.v. 35.000 man) met 
de bevoegdheid voor de regering er onder te blijven.

Wonderlijk genoeg zou Ruys in zijn verzet slechts steun ondervinden 
van Schoonenberg (CPN). Alle andere woordvoerders over dit thema waren 
kennelijk "om". Roosjen (ARP) vond een doeltreffende krijgsmacht nodig 
als tevoren. Met het lichtingensysteem in de breedte kon hij instemmen. 
Wél ontbrak volgens hem enige aanduiding van de kosten van het nieuwe 
systeem. Een soortgelijk betoog hield Tilanus (CHU). Vermeer (PvdA) achtte 
de algemene oefenplicht een sociale vooruitgang, die een verjongd leger zou 
kunnen scheppen. Dat in de wet geen contingent meer werd genoemd achtte 
hij juist: zowel de toestand in Indië, als de internationale ontwikkelingen 
dicteerden dit. Democratie was immers georganiseerd vertrouwen en op dit 
punt moest de democratie dan maar worden getoetst, ook al werd een direc-
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te parlementaire controle prijs gegeven. Een vergelijking met vóór de oor
log, zoals Ruys had gedaan, was volgens dit PvdA-lid buiten de orde: de tij
den waren volkomen onvergelijkbaar. Schoonenberg (CPN) stak een tirade 
af tegen het gehele wetsontwerp in zoverre een groot staand, eventueel op 
offensieve taken getraind leger werd voorbereid, waarvoor geen noodzaak 
was. Er was geen reële oorlogsdreiging, maar alleen een moedwillig ver
wekte angststemming als zou er een oorlog dreigen. De verandering in het 
systeem van de lichtingen was slechts een gevolg van de Indische politiek 
en het nieuwe op Amerika georiënteerde beleid, uitlopend op de schepping 
van een "Marshall-leger". De PvdA was volgens hem in reactionair drijf
zand aan het wegzakken.

In zijn antwoord stelde Fiévez dat men een krijgsmacht niet had met het 
oog op een onmiddellijke dreiging, maar voor het weerstaan van een mo
gelijke bedreiging in de toekomst. Veel aandacht besteedde hij aan het weer
leggen van het betoog van Ruys ten gunste van de oude vooroorlogse con- 
tingenteringen. Volgens de minister kon het parlement toen slechts een
maal - namelijk bij de vaststelling van het contingent - zich doen gelden. 
Als het contingent hoog genoeg was, waarvoor Ruys had gepleit, kon de mi
nister daar immers zeer lang mee uitkomen. Van de toetsing bleef dan wei
nig over. In schrille bewoordingen gaf hij een beeld van de oude soldaten, 
vaders van gezinnen, die de Grebbelinie in 1940 moesten verdedigen. Dat 
wilde toch niemand meer? Een kostenraming wilde de minister echter ook 
nu niet geven. Die hing immers af "van het soort leger, dat op grond van 
deze wet en binnen het raam van deze wet zal worden gevormd". Pas als het 
leger was gevormd op grond van de politiek-strategische situatie in het ka
der van de bondgenootschappelijke afspraken, los van de eisen vanwege In
donesië die op dat moment de organisatie bepaalden, konden de kosten 
worden gegeven. Fiévez deed hiermee een correcte voorspelling: pas bij de 
vorming van het kabinet-Drees II in 1951, na de afhandeling van het Indo
nesische vraagstuk, werd de werkelijke rekening van de nieuwe legerop- 
bouw in het kader van het inmiddels tot NAVO uitgegroeide westerse 
bondgenootschap opgesteld en ingediend.

Een tweede belangrijk hangijzer was de duur van de eerste oefening. Het 
wetsontwerp bepaalde die voor de landmacht op 12-24 maanden, afhanke
lijk van de rang en het wapen. Voor de zeemacht kwam de dienstplicht op 
21-24 maanden. De vooroorlogse termijn was 11-15 maanden voor land-, 
respectievelijk zeemacht. Dit sloot aan op de hierboven genoemde organisa
tie in de breedte, waarbij een klein aantal lichtingen per jaar van grote om
vang zouden worden opgeroepen tegen het vooroorlogse systeem van veel 
lichtingen van kleine omvang. Het voorstel had bovendien de strekking 
een op 30 december 1947 uit te vaardigen (Stbl.H.466) KB, dat met terugwer
kende kracht vanaf 1 februari 1947 voor alle lichtingen van het jaar 1941 en 
jonger de duur van de eerste oefening voor de dienstplichtigen (KL en KM) 
verlengde tot twee jaar, te incorporeren en een wettelijke grondslag te geven 
(voor de basis van bedoeld KB, zie de volmacht op dit punt in Stbl.H.293, be
handeld in par.III.c in dit hoofdstuk). Al in het Voorlopig Verslag bleek een
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deel van de Kamer hiertegen bezwaar te hebben. De weerbaarheid van de 
dienstplichtigen werd immers niet door langere kazernering gewaarborgd. 
Van de dienstplichtigen werd aldus een te zwaar offer gevergd; te lang wer
den zij van hun sociaal milieu ontrukt. Tenslotte werd gewezen op de bij
zonder hoge kosten van de langere duur voor de eerste oefening, die het 
land niet kon dragen. Fiévez was echter van oordeel dat deze lange duur 
noodzakelijk was, zonder overigens daarvoor nadere toelichtingen te geven. 
Ook voor de behandeling van dit thema in de plenaire zitting van de Twee
de Kamer was de internationale context van doorslaggevende aard. De be
oogde vergroting van de staande krijgsmacht met dienstplichtigen werd 
door vrijwel alle fracties gebillijkt. Vermeer (PvdA) gaf namens zijn fractie 
zijn instemming af met de duur van de eerste oefeningstijd. Roosjen (ARP) 
en Tilanus (CHU) verklaarden zich eveneens akkoord met dit deel van het 
wetsontwerp, maar vroegen zich bezorgd af wat het allemaal zou gaan kos
ten. Het enige tegengeluid kwam van de kant van Schoonenberg (CPN), die 
juist in de verlenging van de duur van de eerste oefening een uiting zag 
van onderwerping aan de belangen van de V.S. tegenover een denkbeeldige 
vijand. Volgens hem poogde de regering kunstmatige werkgelegenheid in 
de militaire sfeer te scheppen. De kazernering van zoveel dienstplichtigen 
voor lange tijd kon er slechts op gericht zijn deze mensen rijp te maken 
voor acties tegen landgenoten die politiek anders dachten.

Een amendement van de CPN om de duur van de eerste oefening te hal
veren werd door de Kamer verworpen met 68 tegen 8 stemmen. Vermeer 
(PvdA) had aangekondigd, dat zijn fractie dit CPN-voorstel zou verwerpen, 
omdat hierin een welbewuste aanval werd gezien op de weerkracht van 
West-Europa "in de strijd, waarvoor wij staan". Wagenaar (CPN) verdedig
de het CPN-voorstel door te wijzen op de financiële draagkracht van het 
land en op de mogelijkheid het land weerbaar te maken door wederopbouw. 
Een amendement van Ruys over dit thema, waardoor de mogelijkheid om 
troepen voor overzeese bestemmingen langer te laten dienen voor eerste 
oefening aan banden werd gelegd, werd door de regering overgenomen.

Zoals al genoemd was van katholieke zijde in het overleg in de gecombi
neerde vergadering van de Leger- en Vlootcommissies over de inhoud van 
dit wetsontwerp, in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer en in de 
plenaire zitting bij monde van Ruys ernstig bezwaar gemaakt tegen de wijze 
waarop met de vrijstelling wegens broederdienst in de nieuwe regeling 
dreigde te worden omgesprongen. In de oude Dienstplichtwet gold broeder
dienst zonder meer. Nu de algemene dienstplicht geldend werd gemaakt, 
meende de regering het getal van broers die eerst gediend moesten hebben 
alvorens een volgende van dienstplicht kon worden vrijgesteld open te 
moeten houden. Dat was al een concessie, want Fiévez verklaarde van zijn 
voorganger een wetsontwerp gevonden te hebben dat de broederdienst - dat 
sluitstuk in het vooroorlogse systeem om met de loting tot het beoogde con
tingent te komen (20.000 vrijgestelden wegens één-broeder-dienst in 1938) - 
geheel wilde afschaffen. Ruys kwam niettemin met een amendement om 
het drie-broersysteem in de wet vast te leggen, wat door de regering werd
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overgenomen. Evenzo werd door de regering een amendement van Ruys 
om vrijstelling te kunnen verkrijgen voor hen, van wie een broer in Ne
derlandse krijgsdienst was gesneuveld, overgenomen. Een voorstel van de 
CPN om de broederdienst naar oude regel vast te leggen werd echter met 70 
tegen 8 verworpen, nadat de minister tevoren het onaanvaardbaar over het 
betrokken amendement had uitgesproken. Het wetsontwerp werd vervol
gens zonder hoofdelijke stemming, met de aantekening dat de CPN had te
gengestemd, aanvaard.

In de Eerste Kamer werd het wetsontwerp bijna als hamers tuk behandeld. 
Alleen CPN-senator Brandenburg voerde het woord. Zijn betoog kwam er 
op neer dat de voorgenomen opbouw van de krijgsmacht niet in overeen
stemming was met de positie waarin Nederland financieel en internationaal 
verkeerde. Fiévez erkende dat grotere financiële offers konden worden ge
vraagd door deze Dienstplichtwet, omdat de oude Dienstplichtwet strikter 
was (bijvoorbeeld door het plafond in de sterkte van de lichtingen). De mi
nister van Oorlog meende dat de omvang van de offers afhing van de keuze 
voor het legerstelsel dat Nederland wenste. Het wetsontwerp werd zonder 
hoofdelijke stemming op 25 mei 1948 aangenomen, met ook hier de aante
kening van de tegenstem van de CPN-fractie.45

De uiteindelijke invoering van de nieuwe Dienstplichtwet - na een niet 
erg fraaie periode van bekrachtigde afwijkingen van de oude Dienstplicht
wet - markeerde het begin van een nieuwe tijd voor de defensie van Neder
land. Terwijl de officiële doelstellingen van de strijdkrachten in het kader 
van de Westerse Unie (Verdrag van Brussel) nog vrij vaag waren en de in
spanningen in Indië nog de volle aandacht vroegen, ging de Dienstplichtwet 
al uit van de mogelijkheid van een fors staand leger (en marine). Nog afge- 
zien van de aantallen dienstplichtigen die men per lichting wilde oproepen 
en van de bewapening van leger en marine zou alleen al de langere kazer
nering veel hogere kosten met zich mee brengen. In zoverre liep de ontwik
keling in de dienstplichtwetgeving parallel met de omschrijving van de 
taken voor leger en marine, zoals hiervoor weergegeven, waarbij geleidelijk 
aan van de - tamelijk geïmproviseerde - inzet in Indië werd overgeschakeld 
naar de opbouw van een Nederlandse strijdmacht in Europa van veel gro
tere omvang dan men vóór de oorlog had gehad. De nieuwe Dienstplicht
wet bleek wonderwel geschikt om in het kader van de Westerse Unie de no
dige Nederlandse strijdkrachten te bemannen. De financiële gevolgen van 
een en ander zouden de Nederlandse gemeenschap in de volgende jaren 
nog voor verrassingen plaatsen.

ƒ. Mogen vrouzven ook dienen in de krijgsmacht?
Hoewel Fiévez en Van Schagen van harte werden gesteund in hun beleid 

door de regeringspartijen én de oppositiepartijen - met uitzondering van de 
CPN -, is er een punt in het beleid van Oorlog en Marine geweest, waarover 
de christelijke partijen minder tevreden waren en afkeurende geluiden lie
ten horen: de aanstelling van vrouwen in de krijgsmacht. In navolging van 
het gebruik bij de krijgsmacht in Engeland hadden de Nederlandse marine
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en het Nederlandse leger vrouwen in dienst genomen. Bij leger en leger
luchtmacht ging het om 590 personen, waarvan 44 in Indië; bij de marine 
om 700 personen. Tegen deze vrouwelijke hulpkorpsen is vooral de KVP 
storm gelopen. Ruys (KVP) heeft op 26 en 27 november 1946 in de Tweede 
Kamer gemeend dat deze overgewaaide nieuwigheid Nederland veel schade 
berokkende, de vrouwen aan morele gevaren bloot stelde en de gezinnen 
van goede hulp beroofde. Ook andere Kamerleden uit het christelijke kamp 
tekenden verzet aan tegen deze vrouwelijke werknemers bij de strijdkrach
ten. Roosjen (ARP) vroeg zich af wat dat wel voor nuttige taken waren 
"welke deze vrouwkens te vervullen hebben". Hij wenste deze vrouwen in 
dienst te kenschetsen als "vreedzame Kenau's". Ook Tilanus (CHU) vond 
het allemaal vreselijk. Het was hem een gruwel dat een meisje in dienst een 
hogere rang kon hebben dan een man en dat de betaling voor de vrouwe
lijke hulpkrachten gelijk was met die voor mannen van gelijke rang. Noch 
Fiévez, noch Schagen van Leeuwen hebben aan deze druk van de rechter
zijde toegegeven. Beide ministers zeiden deze hulpkrachten hard nodig te 
hebben bij de administratieve en verplegende afdelingen van leger en ma
rine. De zedelijke gevaren in dienst werden door de ministers niet groter 
gevonden dan de gevaren op kantoor of in de industrie. Integendeel, aldus 
de minister van Marine: "doordat zij onder strenge discipline staan en 
voortdurend gecontroleerd worden, zijn die gevaren tot een minimum te
ruggebracht". Wél legde Fiévez de nadruk op het verschil in de salariëring 
van 25% tussen mannen en vrouwen bij de krijgsmacht om tegemoet te ko
men aan de bezwaren van de christelijke woordvoerders in de Kamer. Maar 
dit verschil had vooral te maken met de voeding, het onderdak en de kle
ding die de vrouwelijke hulpkrachten van het rijk kregen, zodat het werke
lijke verschil niet zo groot was.46

Bij de behandeling van de begroting van Oorlog voor 1948 heeft Fokkema 
(ARP) nog wel geprobeerd dit thema toe te spitsen op de persoon van de 
echtgenote van de chef-staf, mevr. Kruis. Deze had de functie van kapitein 
bij het Vrouwen Hulp Korps en Fokkema vroeg zich af of de bepalingen 
omtrent de gehuwde ambtenares deze functieuitoefening door mevr. Kruis 
duldden. Elders in dit deel van de parlementaire geschiedenis van Neder
land na 1945 - namelijk in hoofdstuk IX, Binnenlandse Zaken, par. III.f, De 
huwende en gehuwde ambtenares - zal worden beschreven dat het Alge
meen Rijksambtenarenreglement van 1931 (art. 97) het dwingend ontslag 
voor de huwende ambtenares voorschreef, tenzij in het geval van vrouwen 
boven de 45 jaar, in het geval van thuiswerk en in bijzondere gevallen. 
Voor arbeidscontractanten gold dit voorschrift niet. Onder de oorlog was 
dan ook bepaald dat vanwege de uitzonderlijke toestand en het gebrek aan 
arbeidskrachten gehuwde vrouwen door de overheid op arbeidscontract en 
tijdelijk in dienst konden worden gehouden. Deze tijdelijke maatregel was 
door het eerste na-oorlogse kabinet en door het kabinet-Beel gehandhaafd 
tot eind 1947. Hoewel Beel zelf voorstander was van een volledig verbod op 
het in dienst nemen of houden door de overheid van gehuwde vrouwen op 
welke basis dan ook, heeft het kabinet onder druk van de socialistische mi-
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nisters tegen de achtergrond van de zienswijze op dit vraagstuk van de kant 
van de ministers van Oorlog (KVP!) en van Marine in september 1947 be
sloten dat pas na 1 januari 1950 de vooroorlogse regeling weer van kracht 
zou zijn. Kort daarop verscheen de desbetreffende circulaire. Vanwege dit 
besluit kon Fiévez op 23 december 1947 in de Tweede Kamer de stelling be
trekken dat de bepalingen, die het Kamerlid Fokkema op het oog had, gelijk 
golden voor alle departementen en de functieuitoefening door mevr. Kruis 
niet verhinderden. Fokkema heeft nog wel getracht in tweede termijn dit 
onderwerp uit te diepen, maar Fiévez besteedde er geen aandacht meer 
aan.47

De parlementaire discussies in de periode-Beel betreffende de vrouw in de 
krijgsmacht hebben uitgewezen dat voor de ministers van Oorlog en Marine 
de aanwezigheid van de vrouw in de Nederlandse strijdkrachten, ook in
dien zij gehuwd mocht zijn, niet ter discussie stond. De verdere ontwikke
lingen op het punt van de verhouding overheid en gehuwde vrouw - de 
uitzondering op de regel sedert de oorlogstijd is gehandhaafd totdat in 1957 
de bepalingen in het ARAR betreffende het ontslag van de huwende ambte
nares en de aanstelling van de gehuwde vrouw werden geschrapt - hebben 
er toe geleid dat ook de gehuwde vrouw in de krijgsmacht onder de opvol
gers van de genoemde ministers kon blijven functioneren.
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nemen. In de Tweede Kamer werd dit wetsontwerp (HTK 1946-1948 Bijlagen, nr. 690) en op 2 
maart 1948 zonder hoofdelijke stemming (p. 1503 II) aanvaard, nadat minister Witteman 
van Binnenlandse Zaken aan Burger (PvdA) had toegezegd de politieke voorlichtingsmoge- 
lijkheden te verruimen en een amendement van Van den Heuvel (ARP) om een aantal 
machtigingen per persoon van 5 op 10 te brengen met 36 (KVP-PvdA) tegen 29 (overige) was 
verworpen. De Eerste Kamer ging op 17 maart 1948 (p. 308 I) eveneens zonder hoofdelijke 
stemming akkoord, nadat Witteman had verklaard dat de regering weliswaar afkerig was 
van politieke propaganda in het leger, maar wel open stond voor de mogelijkheid om poli
tieke partijen in legerkranten als Het Lichtspoor artikelen te laten plaatsen. De regering bij 
monde van minister Witteman wees het verzoek van het EK-lid Van Santen (CPN) af om 
De Waarheid minstens gedurende de verkiezingscampagne te laten verspreiden onder de 
militairen overzee. Voor Witteman lag de schuld voor de uitsluiting van De Waarheid on
verkort of juist in verhevigde mate bij dit blad zelf. Van Santen wilde zich echter niet tegen 
het wetsontwerp verzetten, omdat de CPN er principieel vóór was om aan militairen de uit
oefening van hun staatsburgerlijke rechten toe te kennen.

Aangezien de Expeditionaire Macht in Nederlands-Indië in hoofdzaak bestond uit dienst
plichtigen, die in 1948 niet de vereiste minimumleeftijd van 23 jaar haalden - het ging om 
hoogstens 21.000 kiesgerechtigde militairen bij KL en 10.000 kiesgerechtigde militairen bij de 
KM - kon er in Nederland in 1948 geen sprake zijn van een "khaki-uitslag", zoals dat wel het 
geval was in 1945 in Engeland, waar de oorlogsmobilisatie een groot deel van de mannelijke 
bevolking overzee had geplaatst. Bij de parlementsverkiezingen zou dit deel Labour aan de 
macht hebben geholpen.

31 Motie-Schoonenberg, TK 23 dcc. 1947, pp. 989 II- 991. Eindstemming begroting Oorlog, 
idem, p. 993 I. Wagenaar: ontleend aan de notulen van de gecombineerde vergaderingen van 
de Leger- en Vlootcommissies over 1947-1948, aanwezig in het scmi-statisch archief van het 
ministerie van Defensie.

32 EK 31 mrt. 1948, p. 330 II, Van Voorst.

33 KHA, p. 7444 D, jan. 1948, p. 7485, febr. 1948 en p. 7669, juli 1948; Mem.v.Antw., hfdst. VIII 
A, Rijksbegr. 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen A; Mem.v.Toel., hfdst. VIII A, Rijksbegr. 1950,
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Par. III. Interpellatie, wetgeving en bijzondere thema's...

HTK 1949-1950 Bijlagen A. Voor de afwikkeling demob.: KHA  p. 9471 D, juni 1951, Demob.- 
dag 1949, tewerkstelling demobs, p. 8262 A, aug. 1949.

Overigens waren niet alle Nederlanders even gelukkig met de terugkeer van de troepen, 
omdat men vreesde dat deze zeer bedenkelijke vormen van levensgedrag zouden importe
ren. Opmerkelijk waren in dit verband de vragen van Roosjen (ARP) - die met zijn fractie in 
de Tweede Kamer zo enthousiast was geweest dat Indië met behulp van militaire macht 
weer onder Nederlands gezag werd gebracht - uit augustus 1948, gericht aan de ministers van 
O.G. en Oorlog-Marine, over het geestelijk, cultureel en zedelijk verval van de troepen in 
Indië. Met name wenste hij per bataljon afzonderlijke opgave van de militairen "die lijden 
aan een met hun levensgedrag op zedelijk gebied verband houdende ziekte". Een en ander 
zou publiekelijk moeten worden bekend gemaakt. De ministers hebben geweigerd hierop in 
te gaan. Zij wensten schadelijke overdrijving en ongerustheid in de voorlichting tegen te 
gaan. Bij niet-deskundige verwanten van militairen zou dit maar onnodige zorg veroorza
ken. De ministers waren slechts bereid om de algemene ziektestatistieken, met toelichting, 
ter vertrouwelijke kennisneming aan de Kamerleden te geven. Zie vragen-Roosjen, 4 aug. 
1948, HTK 1948 (juli-aug. 1948), nr. 10, p. 15; antw. Sassen en Schokking, HTK 1948-1949 
Aanhangsel, p. 7, nr. 3, d.d. 27 sept. 1948. Zie verder ook KHA p.7706, aug. 1948 en p. 7776, okt.
1948.

34 Mem.v.Toel., Mem.v.Antw., en Voorlopig Verslag, wetsontwerp tot het treffen van voor
zieningen op het gebied van de dienstplicht, HTK 1945-1946, 1946 II (VV van 1 aug. 1946 en 
Mem.v.Antw.) en 1946-1947, nr. 195.

35 Ruys, TK 10 okt. 1946, pp. 63-64 en 67; antw., min. Fiévez, pp. 79 11-81 en pp. 84 11-85 I; 
Schagen, id., p. 85 I. Voor de ontwikkelingen rondom de verstrekking van voorbehoeds
middelen aan het KNIL en de Nederlandse strijdkrachten is gebruik gemaakt van: Jan Bank, 
Katholieken en de Indonesische Revolutie, Baarn 1983, p. 258.

36 Stokvis, a.v., pp. 60 11-63 I; Van Sleen, id., pp. 68 II- 7 1 1.

37 Ruys, a.v., p. 66; am. Ruys, pp. 88 II- 89, toelichting Ruys; Bierema, id., p.72.
38 Roosjen, a.v., pp. 71-72 I; Tilanus, id., pp. 75 II- 78 I. Van Dis wijdde zich aan de vaccinatie- 
plicht, p. 78.
39 Mem.v.Antw., behorend bij wetsontwerp 195, TK; Fiévez, TK 10 okt. 1946, pp. 78 11-85 I.

40 Behandeling am. Ruys, TK 10 okt. 1946, pp. 89 11-91 ; cit. Fiévez, p. 91; stemming pp. 91 11-92 
I; eindstemming wetsontwerp p. 92.

41 Van Voorst, EK 9 jan. 1947, pp. 140-141 I; Donkersloot, p. 138 II (cit.); Koejemans, pp. 139- 
140 I; Fiévez, pp. 141-142; eindstemming, p. 142 II.

42 Wetsontwerp tot bekrachtiging AMvB betr. dienstplichtvoorzieningen, HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 440, TK 18 juni 1947, Hooij (KVP), Schoonenberg (CPN), Logeman (PvdA) en 
min., pp. 1788-179411, eindstemming z.h.st., m.u.v. CPN; EK 16 juli 1947, Van Voorst (KVP), 
Molenaar (PvdV), Brandenburg (CPN) en min., pp. 883-885, z.h.st., m.u.v. CPN. Stbl.H.248, 
d.d. 18 juli 1947. Het betreffende besluit (AMvB) was van 24 mrt. 1947, Stbl.H.104. Het 2e be- 
krachtigingswetje, ingediend 10 juli 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 520, TK 14 okt. 1947, 
zonder beraadslaging en z.h.st. aangenomen, zie p. 185 II; id., EK 19 nov. 1947, p. 13 II, 
Stbl.H.384, d.d. 22 nov. 1947. Het betrof het besluit (AMvB) van 28 juni 1947, Stbl.H.210 (lich
tingen en datumwijziging).

Het 3e bekrachtigingswetje, ingediend 12 jan. 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 691, TK 27 
jan. 1948, p. 1204 II, z.h.st. aangenomen, CPN stemt tegen; EK 10 febr. 1948, z.b. en z.h.st. aan
genomen, p. 86 I. Stbl.I.53, d.d. 12 febr. 1948. Het betrof hier het besluit (AMvB) van 30 dec.
1947, Stbl. H. 461, tot aanpassing van de datum van de duur van de machtigingswet H.14.
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III. Oorlog en Marine

43 Wetsontwerp tot wijziging van de wet dienstplichtvoorzieningen (datum tot 1-1-1948), 
ingediend 3 juni 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 476, TK 10 juni 1947, pp. 1741-1743., z.h.st. 
aanvaard; EK 26 juni 1947, pp. 792 II- 794, CPN als enige tegen; Stbl. H.190, 26 juni 1947.
44 Wetsontwerp tot wijziging enz (datum tot 1 juli 1948), ingediend, 2 dec. 1947, TK 16 dec.
1947, p. 813 II (Stokvis voert het woord; CPN stemt tegen), EK 23 dec. 1947, pp. 53-54, waarin 
motie-Van Heuven Goedhart, z.h.st. aanvaard, wetsontwerp aanvaard m.u.v. CPN; Stbl. 
H.451,24 dec. 1947.

43 Zie wetsontwerp met Mem.v.Toel. tot wijziging van de Dienstplichtwet, ingediend op 15 
dec. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 669. TK 20 april 1948, debatten, pp. 1600-1611, artikels- 
gewijze behandeling en amendementen, pp. 1611 II- 1617 I, alwaar eindstemming. EK 25 mei
1948, debatten pp. 584-585, alwaar eindstemming. De wet is vastgesteld, 27 mei 1948 Stbl. 1.221. 
De tekst van de Dienstplichtwet verscheen geheel bij Besluit van 7 juli 1948 in Stbl. 1.284. De 
discussie over de regeringsvoorstellen met betrekking tot de herziening van de Dienst
plichtwet in de gecombineerde vergadering van de Leger- en Vlootcommissies van 2 okt. 
1947 zijn ontleend aan de notulen van de gecombineerde zittingen van deze commissies 
over 1947-1948, aanwezig in het semi-statisch archief van het ministerie van Defensie.

Vermeld moet hier worden de aanpassing van het militaire strafrecht aan de meer normale 
verhoudingen in Nederland, hoewel het land officieel nog geen vrede had getekend. Zo 
werd hoger beroep voor militairen op vonnissen van krijgsraden te velde in Nederland 
mogelijk gemaakt. Voor Indië gold dit hoger beroep niet. Daarnaast werd ingevoerd dat mis
drijven buitengewoon strafrecht voortaan onder de militaire rechter vielen. Zie de wets
ontwerpen hiertoe die op 12 april 1947 werden ingediend, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 450, 
behandeld in TK 18 juni 1947, pp. 1794-1798 en 19 juni 1947, p. 1802; EK 2 juli 1947, p. 828 II. In 
de TK werden de wetsontwerpen z.h.st. aanvaard; in de EK zonder beraadslaging en z.h.st. 
aanvaard. Vastgesteld: 3 juli 1947, Stbl. nrs.H.221 en H.222. Voor de bepaling van de tijd van 
oorlog: zie de wet van 30 nov. 1939 (Stbl. 206). Bij legerorder nr. 2 van begin 1946 was, on
danks het voortduren van de officiële oorlogstoestand (met Duitsland), inmiddels wel het 
begrip "te velde" voor Nederland krijgstuchtelijk ingetrokken, zodat voor militairen het 
verzwaard arrest e.d. als straffen konden worden gehanteerd, in plaats van de veel zwaardere 
straffen van de krijgsraden te velde. Nederlands-Indië gold wél als geheel in toestand van 
oorlog; daar heerste dan ook het begrip "te velde" in algehele zin.
46 Mem.v.Antw., h.fdfst. VIII A, Rijsksbegr. 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen A, pp. 25 II- 26 1; 
Ruys, TK 26 nov. 1946, pp. 450 11-451 1; Roosjen, p. 455 II; Fiévez, TK 27 nov. 1946, pp. 503 I en 
515 1 n.a.v. Tilanus, p. 513.

47 Zie Fiévez, TK 23 dec. 1947, p. 984 II en Fokkema, p. 991 I. Over Kruis en zijn (nieuwe) 
echtgenote, zie: De Jong, Hel Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12, 
Epiloog, eerste helft, (wet.ed.), pp. 138-139, ook aantekening 2 aldaar. Kruis had vanwege een 
aanklacht jegens zijn (eerste) vrouw zijn ontslag aangeboden, dat evenwel door het kabinet 
(Schermerhorn-Drees) was geweigerd. Kruis kon daarbij rekenen op onvoorwaardelijke 
waardering van de kant van het Staatshoofd (De Jong, idem, p. 140). Het volgend kabinet kon 
moeilijk anders dan massief achter Kruis staan, die m.i.v. 1 nov. 1945 was genoemd tot Chef 
Generale Staf.
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