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INLEIDING EN VERANTWOORDING

Carla van Baaien en Jan Ramakers

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), dat in 1970 op initiatief 
van de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht F.J.F.M. Duynstee werd opgericht, is 
sinds 1986 een gezamenlijke onderneming van de Katholieke Universiteit Nij
megen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het CPG wil door middel 
van de reeks Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 het werk voort
zetten van W.J. van W elderen Rengers en P.J. Oud. Het voorliggende boek 
over de parlem entaire geschiedenis ten tijde van het derde kabinet-Drees 
(1952-1956) is het vijfde in de reeks. Eerder verschenen studies over de kabinet- 
ten-Scherm erhorn-D rees (1945-1946), -Beel (1946-1948), -D rees-Van Schaik 
(1948-1951) en -Drees II (1951-1952).

Het derde kabinet-Drees, een kabinet geformeerd op de brede basis van PvdA, 
KVP, ARP en CHU, m arkeerde de afsluiting van de periode van w ederop
bouw. Het was het eerste naoorlogse kabinet dat niet de armoede moest ver
delen, maar de toenem ende welvaart. Probleem loos ging dat niet. Aan de 
consensus over het voorheen gevoerde crisisbeleid kwam een einde, ook al 
appelleerde de watersnoodramp van 1953 nog even aan het gevoel van natio
nale eenheid. De aloude ideologische tegenstellingen tussen links en rechts over 
de rol van de overheid en over de verdelende rechtvaardigheid op sociaal-eco- 
nomisch terrein traden al snel weer op de voorgrond toen er inderdaad weer 
iets te verdelen viel, waardoor de verschillende partijen (en vleugels binnen die 
partijen) de kans schoon zagen om zich tegenover het electoraat te profileren. 
Die tegenstellingen werden nog aangescherpt toen de bisschoppen in hun man
dement van mei 1954 met kerkelijke sancties dreigden tegen katholieken die 
zich te veel inlieten met socialistische organisaties als de PvdA, het NVV en de 
VARA. De politieke spanningen culm ineerden in 1955 in een voortijdige val 
van het kabinet over de verhoging van de huren. Hoewel het kabinet nog kon 
worden gelijmd, waren de parlementaire verhoudingen grondig verstoord.

Hoewel het CPG de naoorlogse parlem entaire geschiedenis onveranderd per 
kabinetsperiode wil blijven beschrijven, is de opzet van de serie met ingang 
van dit vijfde deel op een aantal punten fundamenteel gewijzigd. Ongetwijfeld 
leverde de tot nu toe gevolgde historisch gegroeide m ethode - een departe- 
mentsgewijze beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van wetgeving 
en beleid als uitkomst van de interactie tussen regering en parlement - belang-

X III



In le id in g  en veran tw oord in g

rijke naslagw erken op, m aar tevens is gebleken dat deze m ethode niet de 
meest geschikte was om de enorm e, voortdurend in om vang toenem ende 
hoeveelheid bronnenm ateriaal te verwerken en te presenteren. Zou het CPG 
deze methode handhaven, dan zou de afstand tot de historische gebeurtenissen 
alsmaar groter worden, hetgeen algem een als ongew enst werd beschouwd. 
Bovendien liep het CPG het risico dat zijn publicaties in de reeks Parlementaire 
geschiedenis op termijn voor de lezer onhanteerbaar zouden worden.

Gaat het hier nog om min of meer pragmatische overwegingen, er zijn ook 
principiëlere argumenten die een koerswijziging rechtvaardigen. Zo verstaat 
parlementair historisch onderzoek dat vooral gericht is op wetgeving en beleid 
zich in de regel minder goed met een indeling van het onderzoek naar kabi
netsperiode. De ontstaansgeschiedenis van veel wetgeving en een groot deel 
van het beleid bestrijkt immers meer, soms aanzienlijk meer, dan één kabinets
periode. Deze conclusie zou ervoor kunnen pleiten in de toekomst de verschil
lende beleidsterreinen thematisch en over een langere periode te verkennen. 
Het is dan echter de vraag of het CPG niet te ver afdwaalt van zijn eigenlijke 
taak: het beschrijven van de parlem entaire geschiedenis van Nederland. Een 
dergelijke departem entsgew ijze aanpak van de parlem entaire geschiedenis 
bergt immers het gevaar in zich van een weliswaar nauwgezette, maar vaak 
ook nogal 'technische' beschrijving van de totstandkoming van wetgeving en 
beleid, waarbij de politieke dimensie onvoldoende uit de verf komt. Het gaat 
dan immers primair om de parlem entaire respons op departem entale initia
tieven. Er zou een reeks casestudies ontstaan die op zijn best inzicht geeft in de 
ontwikkeling van een aantal beleidsterreinen, maar die een algem enere poli
tieke analyse van een tijdvak in de weg staat.

Zowel uit pragm atische als uit principiële overwegingen m oest het CPG 
derhalve de in het verleden gehanteerde onderzoeksvraag en -m ethode, als
mede de criteria voor het selecteren van het te bestuderen bronnenm ateriaal 
opnieuw tegen het licht houden. Het CPG is van oordeel dat voortaan, te be
ginnen met de voorliggende studie, de politieke analyse het hoofddoel van 
onderzoek zal moeten zijn. Het accent dient te liggen op het politieke krachten
veld waarbinnen parlement en kabinet functioneerden. Hoe lagen de politieke 
verhoudingen bij aanvang van een kabinetsperiode, hoe ontw ikkelden deze 
zich gedurende deze periode en wat waren daarvan de consequenties voor het 
verkeer tussen parlement en regering?

Om de ontwikkeling van de politieke verhoudingen goed in beeld te krij
gen, worden de bronnen, waarvan de Handelingen der Staten-Generaal, de ver
gaderingen van de Kam ercomm issies en de notulen van de m inisterraad de 
belangrijkste zijn, onderzocht op 'spanningsvolle’ m om enten, mom enten met 
een belangrijke politieke lading. Deze 'politieke momenten' zou men kunnen 
definiëren als die momenten tijdens een kabinetsperiode naar aanleiding waar
van de onderlinge politieke verhoudingen, binnen het parlement, tussen parle
ment en kabinet of binnen het kabinet, op de proef werden gesteld dan wel een 
wijziging ondergingen. Met andere woorden: bij het onderzoek dat het CPG 
voorstaat wordt het parlem entair-historische belang van een bepaalde zaak
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niet afgemeten aan zijn intrinsieke belang, of beter gezegd: aan zijn belang voor 
de inrichting van de samenleving, maar aan zijn politieke belang. Concreet bete
kent dit bijvoorbeeld dat voor het onderhavige boek de totstandkoming van 
de Deltawet als zodanig niet als onderzoeksthema werd geselecteerd aangezien 
deze vrijwel was ontdaan van politieke spanning en geen enkel effect had op 
de politieke verhoudingen; de parlem entaire echo van het eerder genoemde 
bisschoppelijk mandement is daarentegen wel een hoofdthema van onderzoek 
en beschrijving.

Het onderzoek naar de politieke verhoudingen zal voor elke afzonderlijke 
kabinetsperiode duidelijk maken w elke politieke m achtsconstellaties de toon 
aangaven, hoe zij in de parlementaire praktijk functioneerden en hoe eventueel 
de zwaartepunten binnen die constellaties zich in de loop der tijd wijzigden. De 
uitkomst van het onderzoek zal dus licht werpen op het politieke functioneren 
van parlement en kabinet in het algemeen en op de profilering van de samen
stellende delen ervan (coalities, Kamerfracties, individuele politici) in het bijzon
der. Een vraagstelling die zich richt op het (verschuivende) politieke krachten
veld waarbinnen parlement en regering functioneerden, is bij uitstek geschikt 
om per kabinet te w orden onderzocht. Dat krachtenveld im m ers wordt in 
hoge mate bepaald door een aantal belangrijke en vaststaande politieke coördi
naten, die per kabinetsperiode wisselen onder invloed van de verkiezingen: de 
zetelverdeling in het parlement, de samenstelling van het kabinet en de mate 
van binding tussen kabinet en parlem entaire fracties. Verkiezingen brengen 
steeds verschuivingen in dit spectrum teweeg; van echte continuïteit is door
gaans geen sprake. Als dat wel het geval is, vraagt ook dat om een verklaring. 
Het ligt dus voor de hand het onderzoek naar de politieke verhoudingen af te 
bakenen tussen opeenvolgende kabinetswisselingen.

De keuze voor het onderzoek naar 'politieke momenten' brengt met zich 
mee dat veel kabinetsbeleid in principe niet voor onderzoek in aanmerking 
komt. Dat geldt, voor zover het politiek niet of nauwelijks controversieel was, 
ook voor intrinsiek zeer belangrijk beleid: beleid met, nationaal of internatio
naal bezien, verreikende culturele, sociale, economische e n /o f financiële gevol
gen. Tot op zekere hoogte zou de reeks Parlementaire geschiedenis daardoor aan 
waarde inboeten als naslagwerk. Om aan dit bezw aar tegemoet te komen en 
de lezer toch een beeld te geven van belangrijke onderwerpen waarmee het 
parlem ent en de regering zich verder nog bezighielden, is een afzonderlijk 
hoofdstuk in het boek opgenomen dat hierin kort en kernachtig voorziet. In de 
bijlagen kan de lezer alle onderwerpen vinden die in het parlement aan de orde 
zijn gekomen.

Het hiervóór bedoelde hoofdstuk zal ook verhinderen dat een beeld van 
het 'parlem entaire bedrijf' ontstaat als een instituut waarbinnen het er voort
durend om spant, waar betrokken actores als het ware voortdurend met elkaar 
in gevecht zijn verwikkeld. Daarom wordt in dit hoofdstuk ook aandacht 
geschonken aan de werkwijze van het parlem ent onder gew one om standig
heden: business as usual. In de eerste plaats gaat het om de vraag hoe het parle
ment zelf dacht over zijn taken en bevoegdheden. Ook w orden in dit hoofd-
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stuk nieuwe Kam erleden voorgesteld. Verder wordt onder meer aandacht 
besteed aan de parlementaire zeden, gewoonten, regels en instituties.

Hoewel er argumenten voorhanden zijn voor een chronologische presen
tatie van de onderzoeksgegevens -  eventuele oplopende politieke spanning 
wordt op deze manier het beste zichtbaar gemaakt is met het oog op de lees
baarheid en de overzichtelijkheid toch gekozen voor een thematische indeling. 
Onnodige herhaling van feiten en van argumenten in het politieke debat wordt 
hierdoor vermeden. Ook het feit dat de stellingnam e van de Kamerfracties bij 
verwante onderwerpen in de regel dezelfde zal zijn, pleit voor een thematische 
indeling. Als zulks niet het geval is, vraagt dat uiteraard om een verklaring.

In het eerste hoofdstuk komen de verkiezingen, de formatie en de samen
stelling van het kabinet-Drees III aan de orde. Vervolgens wordt de werkwijze 
van het parlement nader beschouwd en komen de lopende zaken in het parle
ment aan bod. In het derde hoofdstuk staat het bisschoppelijk mandement van 
1954 centraal dat de politieke verhoudingen ingrijpend beïnvloedde. In het vol
gende hoofdstuk komen die zaken aan de orde waarin het parlem ent er vrij
willig of noodgedwongen van afzag gebruik te maken van zijn controlerende 
bevoegdheid. Hoofdstuk 5, 'Vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid', behan
delt een aantal im m ateriële kwesties w aarover parlem ent en regering met 
elkaar in de clinch lagen. In het hoofdstuk over de naweeën van de bezettings
jaren en van het koloniale verleden worden enkele 'oorlogsaffaires' aan de 
orde gesteld evenals de komst naar Nederland van M olukkers en Indische 
Nederlanders en de verhouding tot de West. In het zevende hoofdstuk wordt 
het thema overheidsbemoeienis versus particulier initiatief behandeld, een the
ma dat zich er voor die partijen die zich electoraal wilden profileren bij uitstek 
voor leende om de aloude links-rechts-stellingen weer te betrekken. Iets der
gelijks geldt voor de problemen die worden besproken in het hoofdstuk over 
inkomenspolitiek, huurbeleid en belastingpolitiek. Het huurbeleid zou dan ook 
leiden tot de kabinetscrisis die in het hoofdstuk 9 wordt geanalyseerd. In het 
concluderende slothoofdstuk wordt de betekenis van het derde kabinet-Drees 
voor de politieke verhoudingen in Nederland nader beschouwd.

Velen zijn wij dank verschuldigd voor de steun die wij bij de totstandkoming 
van dit boek mochten ontvangen. In de eerste plaats zijn wij hiervoor het 
bestuur van de Stichting Parlem entaire G eschiedenis erkentelijk: mr. E.M. 
d'Hondt, E. van Middelkoop, prof. mr. dr. J.P. Balkenende, prof. dr. L.J. Ginjaar 
en mr. Th.C de Graaf. In de tweede plaats geldt onze dank de leden van de 
wetenschappelijke raad van het CPG, te weten de hoogleraren. J.L.J. Bosmans, 
J.Th.J. van den Berg, E.C. Coppens en A.E. Kersten; zij lazen alle teksten en 
voorzagen deze van hun opbouwende kritiek. Zeer erkentelijk zijn wij ook de 
meelezers die vanuit hun specifieke kennis een aantal teksten becom m entari
eerden. Voor het hoofdstuk over het bisschoppelijk m andem ent waren dit 
mgr. H.C.A. Ernst, oud-bisschop van Breda, prof. dr. L.M. de Rijk, hoogleraar 
geschiedenis van de filosofie te Maastricht en lid van de Eerste Kamer voor de 
PvdA van 1956 tot 1961 en van 1964 tot 1991, prof. dr. J.C.M. Leyten, emeritus
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hoogleraar burgerlijk procesrecht oud-procureur-generaal bij de Hoge Raad 
en voorm alig redacteur van Te Elfder Ure, prof. dr. J.A. Bornewasser, auteur 
van het standaardwerk over de geschiedenis van de KVP, dr. P. Luykx, univer
sitair hoofddocent contemporaine geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en dr. P.H.J.M. Derkx, universitair hoofddocent historische humanis
tiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Mw. drs. E.S.J. Captain, 
mw. H.F.G. Lemaire en drs. H.M.A.G. Smeets, directeur van het Moluks Histo
risch Museum, voorzagen het deel over de overkomst en opvang van Indische 
Nederlanders en Molukkers van deskundig commentaar.

Van de volgende archiefinstellingen ontvingen wij -  zoals steeds -  onont
beerlijke steun bij het onderzoek: het Algemeen Rijksarchief en het Centraal 
A rchief van de Tw eede Kam er te Den H aag, het Katholiek Docum entatie 
Centrum  te Nijmegen en het Centraal Archiefdepot van het m inisterie van 
Defensie te Rijswijk. Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan dr. J.E.A. Boom
gaard, mw. drs. F. van Anrooij en drs. N.P. van Egmond, respectievelijk direc
teur, wetenschappelijk medewerker en hoofd van de productgroep verwerven 
en gegevensbeheer van het Algemeen Rijksarchief, en mr. G.P.I.M. W uisman, 
secretaris van de ministerraad.

De lay-out en het register van dit boek werden verzorgd door drs. J.Th.L.M. 
van Schijndel, die ook veel werk verzette bij de tekstcontrole en het drukklaar 
maken van de teksten. Mw. H.F.M.J. Helsen verleende de onmisbare secreta
riële ondersteuning, mw. A.S. Bos verzamelde de illustraties en P.R. Oomen 
bleek bereid telkens bij te springen wanneer dat nodig was.

Nijmegen, november 2000
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Zittend van links naar rechts: J.M .A.H. Luns (KVP, zonder portefeuille, Buitenlandse Zaken), 
J.W . Beven (partijloos, Buitenlandse Zaken), L.J.M. Beel (KVP, B innenlandse Z aken), W. 
Drees (PvdA, Algemene Zaken, minister-president), J.A. M iddelburg (secretaris van de minis
terraad), J.M .L.Th. Cals (KVP, Onderw ijs, Kunsten en W etenschappen). Staande van links 
naar rechts: (H.B.J. W itte (KVP, W ederopbouw  en V olkshuisvesting), J.G . Suurhoff (PvdA, 
Sociale Zaken), J. van de Kieft (PvdA, Financiën), C. Staf (C IIU , O orlog en M arine), L.A. 
Donker (PvdA, Justitie), S.L. M ansholt (PvdA, Landbouw , Visserij en Voedselvoorziening), J. 
Algera (ARP, Verkeer en W aterstaat), W .J.A. Kernkam p (CHU, O verzeese Rijksdelen), A.C. 
de Bruijn (KVP, zonder portefeuille, Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie) en J. Zijlstra 
(ARP, Economische Zaken).
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HOOFDSTUK I

EEN KABINET ZONDER REGEERPROGRAM? 
VERKIEZINGEN, FORMATIE EN SAMENSTELLING

Peter van der Heiden en Johan van Merriënboer1

Verkiezingen: Drees zorgt voor een tijdelijke doorbraak

Inleiding2

Op 25 juni 1952 toog het Nederlandse electoraat voor de derde keer sinds de 
bevrijding richting stembus ter verkiezing van de Tweede Kamer. Ditmaal ging 
het om reguliere verkiezingen. Het kabinet-D rees-Van Schaik was im m ers 
geformeerd na tussentijdse verkiezingen, noodzakelijk om de grondwetswijzi
ging in verband met de onafhankelijkheid van Indonesië te legaliseren, terwijl 
het na de val van Drees-Van Schaik3 moeizaam geformeerde reconstructiekabi- 
net-Drees II de resterende tijd tot de verkiezingen had volgem aakt.4 De kiezer 
kon dus oordelen over maar liefst twee kabinetten, van dezelfde partijpolitieke 
signatuur en met grotendeels dezelfde gezichten.

In het licht van de toenmalige verzuilde verhoudingen was de uitkomst van 
deze verkiezingen een regelrechte aardverschuiving. ARP en vooral KVP leden 
fors verlies, terwijl de seculiere partijen VVD en met name PvdA stevig won
nen. Vooral de winst van de PvdA, maar liefst drie zetels, kwam onverwacht. 
Deze partij had sinds haar oprichting in 1946 een gestaag afnemende kiezers
gunst te betreuren, met als dieptepunt de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten in 1950, waarbij de PvdA slechts 25,7% van de stemmen haalde. Bij de 
verkiezingen van 1952 behaalde zij 28,97%, omgerekend 30 Kamerzetels, waar
mee zij de KVP voorbijstreefde en de grootste partij werd. De KVP behaalde 
weliswaar ook 30 zetels, maar bleef steken bij 28,67%.

De winst van de PvdA werd door PvdA-aanhangers verklaard in termen 
van 'doorbraak'. Deze doorbraak was het tijdens de bezetting opgekomen 
streven om de verzuilde partijverhoudingen te doorbreken, om te komen tot 
een partijenstelsel dat was gebaseerd op de tegenstelling progressief-conserva- 
tief. De in 1946 opgerichte PvdA was hiervan de politieke exponent: een fusie 
van de Sociaal-D em ocratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig-D em ocratische

1



H o o fd stu k  I V erk iez in g en , form atie  en  sa m en ste llin g

Bond, de Christelijk-D em ocratische Unie en een aantal groeperingen rond 
individuele politici uit de grote confessionele partijen. De eerste naoorlogse 
verkiezingen leverden een teleurstelling op voor de ’doorbrekers'. De PvdA 
behaalde in 1946 zelfs minder stemmen dan haar sam enstellende delen bij de 
laatste vooroorlogse verkiezingen. De doorbraak leek mislukt, het christelijke 
electoraat bleef in overgrote meerderheid binnen de heropgerichte christelijke 
partijen, terwijl een aanzienlijke liberale groep de PvdA verliet om de VVD op 
te richten. De uitslag van de verkiezingen van 1952 gaf de doorbraakgedachte 
weer nieuwe hoop.

De uitkomst van de verkiezingen was dus interessant, maar waren de ver
kiezingen zelf dat ook? Welke issues speelden er onder de Nederlandse bevol
king en hoe reageerden de verschillende partijen daarop? Wat waren de cam- 
pagnestrategieën van de grote partijen? Hoe zagen hun verkiezingsprograms 
eruit en met welke leuzen gingen zij de verkiezingen in? Wat waren de gevol
gen voor de kabinetsformatie?

De verkiezingsprograms5

De Katholieke Volkspartij

Het KVP-verkiezingsprogram  was doordesemd van de nood der tijden. De 
Koude Oorlog, al tot een echte oorlog uitgebarsten in Korea, had nog niets van 
zijn dreiging voor de wereldvrede verloren. De KVP richtte zich onder andere 
op het totstandkomen van een 'christelijke wereldorde', waarin de samenwer
king tussen de volkeren en sam enwerking binnen het eigen volk centraal 
stonden. Om dit te bereiken was een 'betere beleving van het Christendom' 
noodzakelijk, hetgeen mogelijk kon worden gem aakt door een 'Christelijk 
werkleven' en een 'Christelijk gezinsleven'. Dit zou dan weer de mogelijkheid 
scheppen voor duurzame vrijheid en welvaart.

Deze algem ene lijn werd uiteraard vertaald in concretere voorstellen. De 
sam enw erking tussen de volkeren m oest vorm  krijgen door een federaal 
Europa, door het snel totstandkomen van de economische unie van de Benelux, 
door het versterken van de banden met en tussen de NAVO-partners en door 
het verlenen van volledige medewerking aan de ontwikkeling van de Verenig
de Naties, met daadwerkelijke hulp bij het voorkomen van agressie. Met Indo
nesië stond de KVP 'verdragsgetrouwe' samenwerking voor in een wederzijds 
'zo bevredigend mogelijk georganiseerd verband', maar aangezien de partij 
vasthield aan het Nederlandse gezag over Nieuw-Guinea zou daar in de prak
tijk niet veel van kunnen terechtkomen.

Op het terrein van de nationale politiek ventileerde de KVP vijf kerngedach
ten: de eerbiediging van de m enselijke persoonlijkheid; de erkenning van de 
maatschappelijke waarde van het gezin; 'doeltreffende bedrijvigheid’ van allen; 
gezamenlijk dragen der lasten op basis van het draagkrachtprincipe en de af
weer van het com m unism e. Geconcretiseerd leverden de eerste twee kern
gedachten onder andere een onderstreping van het subsidiariteitsbeginsel op
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(de gedachte dat de overheid slechts zaken aan zich mag trekken die niet door 
m aatschappelijke organen, inclusief het gezin, kunnen worden geregeld), als
mede de eis tot inkomensafhankelijke en progressieve kinderbijslag.

Op econom isch terrein wilde de KVP stabilisatie van de geldwaarde, een 
sluitende betalingsbalans, krachtige industrialisatie, exportbevordering en 
productiviteitsverbetering, econom ische integratie en liberalisatie. Daarnaast 
m oest de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (een tripartite bedrijfsorgani
satie met verordenende bevoegdheden) worden doorgevoerd, en diende de 
bezitsvorm ing te worden gestimuleerd. Ten aanzien van de belastingen con
stateerde de KVP dat deze over de gehele linie te hoog waren. Er diende een 
voortdurende controle op efficiënte besteding van de staatsuitgaven plaats te 
vinden. Tevens diende de belastingwetgeving te worden herzien om deze aan 
te passen aan de economische en sociale eisen van de tijd en diende de progres
sie te worden beperkt. Van de departmentsgebonden voorstellen was vooral 
de eis om 'zo krachtig mogelijk' te voorzien in de woningbehoefte van belang, 
waarbij voldoende aandacht diende te zijn voor grote gezinnen.

De Partij van de Arbeid

In haar verkiezingsprogram leunde de PvdA zwaar op het rapport De weg naar 
vrijheid, dat zij in 1951 had laten verschijnen. Daarin gaven de sociaal-democra- 
ten aan welke weg leidde naar een wereld zonder massale werkloosheid, mét 
hechte internationale samenwerking en zonder bewapening: het democratisch  
socialisme. De PvdA polariseerde sterk in haar program. Zij riep de kiezers op 
om 'de reactie af te wijzen' en te stemmen voor 'haar program van hervormin
gen'.

Net als de KVP stelde de PvdA de internationale samenwerking voorop, zo
wel politieke samenwerking in de VN en in een verenigd Europa, als op militair 
gebied, in Europees, in Atlantisch en zelfs in wereldverband. Zij wilde nauwe 
sam enw erking m et Indonesië, óók ten behoeve van een oplossing voor 
Nieuw-Guinea.

De PvdA stond een vergroting van de productie en de werkgelegenheid 
voor. Daartoe stelde zij onder andere toezicht op de particuliere investeringen 
voor én een verhoging van de koopkracht door het laten verrichten van open
bare werken (het Keynesianisme). Omstreden in het PvdA-program waren de 
voorstellen tot socialisatie van het mijnbedrijf en (vooral) van het verzekerings
bedrijf. De PvdA wilde voorts dat er minstens 55.000 woningen per jaar zouden 
worden gebouwd.

De geleide loonpolitiek, waarbij de loonhoogte niet aan de markt werd 
overgelaten maar in laatste instantie door de overheid werd bepaald, diende te 
worden voortgezet, evenals de belastingpolitiek, die gebaseerd moest blijven 
op het draagkrachtprincipe. Daarnaast wilde de PvdA het medebezit van ver
mogen in de bedrijven door werknemers stimuleren.
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De Antirevolutionaire Partij

De ARP opende haar verkiezingsprogram niet met de internationale situatie, in 
tegenstelling tot KVP en PvdA. Zij zette juist de verhouding tussen staat en 
m aatschappij centraal. Voorkom en m oest worden dat de overheid te veel 
macht kreeg; 'staatssocialisme' was 'een der gevaarlijkste bedreigingen in deze 
tijd'. Ook verwierpen de mannenbroeders de geleide overheidseconom ie. De 
overheid diende zich te beperken tot het scheppen van algemene voorwaarden 
voor de stimulering van de productie en de industrialisatie.

De ARP nam een ferm Nieuw-Guineastandpunt in. Het Nederlandse gezag 
over dit gebiedsdeel diende 'onverkort' gehandhaafd te blijven, terwijl de partij 
wel vriendschappelijke verhoudingen met Indonesië wilde bevorderen. Dat die 
bij uitvoering van het ARP-program niet erg voor de hand lagen, werd duide
lijk uit het feit dat niet alleen de belangen van Nederland en de Nederlanders in 
de voormalige kolonie dienden te worden behartigd, maar dat ook rekening 
diende te worden gehouden met 'het onrecht aan Ambon en de Ambonezen 
aangedaan’. Op buitenlands-politiek terrein stond de ARP zowel economische 
als militaire integratie van W est-Europa voor, evenals volledige medewerking 
aan de VN en samenwerking binnen de NAVO.

De ARP wilde dat minimaal 50.000 woningen per jaar werden gebouwd om 
zo snel mogelijk een einde te m aken aan de w oningnood. De rijksuitgaven 
dienden te worden beperkt, waardoor ruimte vrij zou komen voor belasting
verlaging.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD bracht de dreigende internationale situatie als belangrijkste issue naar 
voren. Culturele, econom ische en militaire samenwerking van alle democrati
sche staten was noodzakelijk om 'de Christelijke beschaving' te verdedigen. De 
Europese integratie mocht wat de VVD betrof gepaard gaan met het inleveren 
van een deel van de nationale soevereiniteit ten gunste van supranationale or
ganen. Met betrekking tot Nieuw-Guinea en Indonesië namen de liberalen een
zelfde standpunt in als KVP en ARP.

Net als de ARP zette de VVD zich sterk af tegen te vergaande staatsbemoei
enis in de m aatschappij. Zij wenste meer decentralisatie naar gem eenten en 
provincies en een terugtreden van de overheid op particulier terrein. Verder 
diende de overheid ingrijpend te bezuinigen, hetgeen gepaard moest gaan met 
verlaging van de belastingen. Volgens de VVD kon aan de woningnood alleen 
een einde komen wanneer het particulier initiatief de ruimte kreeg.

De Christelijk-Historische Unie

De CHU ging, evenals in 1948, de verkiezingen in zonder een echt verkiezings
program, maar op basis van haar program van beginselen dat in mei 1951, dus 
vlak voor de verkiezingen, was vastgesteld. Dit program was, zoals het een be
ginselprogram  betaamt, zeer algem een van toonzetting. Het ging niet verder
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dan het stellen van randvoorwaarden bij de noodzakelijke overheidsbem oei
ing, waarbij telkens het ’christelijk-historisch karakter' van het volksleven 
voorop stond.

De Communistische Partij van Nederland

Ook de CPN ging de verkiezingen in met haar beginselprogram . In dit pro
gram werd de kapitalistische samenleving afgewezen. Haar belangrijkste item 
was de socialisatie van de grote productiemiddelen en van het kredietwezen en 
de invoering van een planeconomie. Verder wees zij iedere vorm van kolonia
lisme af.

De Katholieke Nationale Partij

De KNP onder leiding van de oud-minister van Koloniën Ch.J.I.M. W elter fun
geerde als rechtse luis in de pels van de KVP. In haar uiterst beknopte program 
schetste zij slechts algemene richtlijnen voor het overheidsbeleid, waarbij een 
zo beperkt m ogelijke staatsbem oeienis en het behoud van het Koninkrijk de 
toon aangaven.

De verkiezingscampagnes

Partijcampagnes

De verkiezingscampagnes van de PvdA en met name van de VVD kenmerkten 
zich door een polariserende toon. De liberalen, vanaf 1948 in de regering en 
daardoor lange tijd gecom m itteerd aan een grote rol van de staat, kregen 
steeds meer moeite om zich te identificeren met het in hun ogen nog steeds 
ingrijpende karakter van de staatsbem oeienis. Verantw oordelijk voor deze 
’staatsalm acht’ was de PvdA; de verkiezingscam pagne van de VVD was dan 
ook fel antisocialistisch van toonzetting.6 Ook bij verkiezingsbijeenkom sten 
maakte lijsttrekker P.J. Oud steeds weer duidelijk dat de VVD zich niet langer 
zou lenen om de Nederlandse samenleving tot een socialistische om te vormen. 
De liberalen hadden zich gemangeld gevoeld tussen de grote partijen in het 
kabinet: 'De samenwerking in de afgelopen parlem entaire periode heeft niet 
voldaan, doch teleurgesteld. In steeds sterkere mate hebben wij (...) de indruk 
gekregen, dat de dienst werd uitgem aakt door r.k. en socialisten, terwijl de 
andere richtingen, in het kabinet vertegenwoordigd, mochten dienen om aan 
een politiek, die in haar wezen smalle basis-politiek was, de schijn van een 
brede basis te geven.’7 Oud sloot regeringsverantwoordelijkheid voor de VVD 
niet uit, maar dan met een versterkte 'derde macht', dus een versterking van 
de naar zijn idee politiek verwante ARP, CHU en VVD.8

Zette de VVD zich sterk af tegen de PvdA, de sociaal-democraten zagen de 
liberalen niet als de grootste tegenstander. Zij riepen een vijandbeeld op van 
reactionaire krachten, wier enige doel het was de progressieve PvdA uit de re-
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gering te weren. Hiermee zetten zij zich niet in eerste instantie af tegen de VVD 
(hoewel die zeker tot die krachten behoorde die de invloed van de PvdA wil
den terugdringen), maar vooral tegen de behoudende stromingen in de confes
sionele partijen, en met name binnen de KVP. In deze laatste partij woedde al 
enige tijd een felle strijd tussen de linker (voornamelijk vakbonds)vleugel en 
een conservatieve groepering met als belangrijkste w oordvoerders F.J.F.M . 
Duynstee en M.P.L. Steenberghe.

De PvdA maakte dankbaar gebruik van de populariteit van haar lijsttrek
ker, m inister-president W. Drees, die in alle kiesdistricten de lijst aanvoerde. 
Volgens de opiniepeilingen was Drees veruit de populairste politicus. Niet al
leen was hij populairder dan zijn partij, ook had hij een ruime voorsprong op 
de andere lijsttrekkers. NIPO-gegevens uit 1953 gaven de volgende uitkomst 
op de vraag: 'Als u nu eens in plaats van op een lijst op een van deze personen 
zoudt moeten stemmen, op wie zoudt u dan vandaag aan de dag uw stem uit
brengen?’9

T abel 1. Kiezersvoorkeur voor lijsttrekkers (1953) (in percentages)

Drees (PvdA) 41

Romme (KVP) 18
Schouten (ARP) 11

Oud (VVD) 9

Tilanus (CIIU ) 7

W elter (KNP) 3
W agenaar (CPN) 2

Zandt (SGP) 1

geen antwoord 8

De verkiezingsleuze van de PvdA luidde 'vertrouwen'. Natuurlijk in de partij 
zelf, maar vooral in haar leider, de man die de oudedagsvoorziening had ge
bracht en die in de ogen van het volk was uitgegroeid tot een heuse staatsman.

Behalve de staatsm an Drees had de PvdA nog een electorale troef voor
handen. W eliswaar was het verkiezingsprogram  van de sociaal-dem ocraten 
summier van opzet, maar er lag een zeer uitgebreid visionair document achter: 
het rapport De weg naar vrijheid. Dit rapport werd gepresenteerd als de natuur
lijke opvolger van het Plan van de Arbeid, waarmee de SDAP in de jaren dertig 
furore had gemaakt. Met De weg naar vrijheid  bepaalde de PvdA de agenda 
voor de politieke discussie.

De KVP kwam niet aan zo'n politiek-inhoudelijke plaatsbepaling toe. De 
strijd tussen de linker- en rechtervleugel had de 'eenheid der katholieken' 
bepaald geen goed gedaan, terwijl zij aan haar rechterzijde ook nog de KNP 
van Welter wist. Kort voor de verkiezingen wist de partijleiding een dreigende 
scheuring vanuit de rechtervleugel te voorkomen door deze meer invloed te 
geven in de partijorganisatie, maar dit was niet bevorderlijk voor het vertrou
wen dat de KVP genoot onder progressieve katholieken, zowel in het electo-
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raat als binnen de partij. Hoewel de eenheid van de katholieken op staatkundig 
gebied gered was (op de KNP na), ging de KVP bepaald niet als een gesloten 
front de verkiezingscampagne in. In de katholieke dagbladen gingen links en 
rechts verbaal met elkaar op de vuist, terwijl de partij- en fractieleiding hun 
best deden de schade te beperken.10

De familie D onker in Papendrecht roept op bij de Tw eede-Kam erverkiezingen van juni 1952 op 
Drees te stemmen

Foto Archief IISG

KVP-leider C.P.M. Romme maakte op verkiezingsbijeenkomsten en in zijn ge
schriften duidelijk dat zijn partij niet met de PvdA getrouwd was. In een rede, 
bedoeld om de katholieke arbeiders duidelijk te m aken dat een stem op de 
KVP voldoende waarborg was voor progressief beleid, dreigde hij: 'Het kan 
ook zonder de PvdA!'11 Een uitspraak met weinig effect. Voor vrijwel iedereen 
was het volstrekt duidelijk dat de voorkeur van de KVP bij een zo breed moge
lijke kabinetsbasis lag, zodat de sociaal-democraten niet behoefden te huiveren 
zolang ze geen onaanvaardbare eisen zouden stellen.

In haar verkiezingscam pagne zette de ARP zich sterk af tegen het beleid 
van de naoorlogse kabinetten, die zij als één 'kettingkabinet' zag. De verkiezin
gen waren in antirevolutionaire ogen een gelegenheid voor het Nederlandse 
volk om zich uit te spreken over het gehele naoorlogse beleid, een beleid dat zij 
niet goed achtte voor Nederland, en dat zij door de kiezer afgekeurd wilde 
zien.12 Een opmerkelijk standpunt, gezien het feit dat de ARP dan wel formeel 
een oppositiepartij was (zij maakte van geen enkel naoorlogs kabinet deel uit), 
maar wél het regeerprogram van het kabinet-Drees II had medeondertekend,
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w aarm ee zij dus ook m edeverantw oordelijk werd voor op zijn minst de 
grondslagen van het beleid van het laatste kabinet.13 De ARP voerde een anti
socialistische campagne; de verkiezingen stonden in het teken van de vraag 'of 
het socialisme in ons land (...) teruggedrongen zal worden uit de veel te grote 
plaats, die het overal inneem t'.14

Het publiek

W aren de politieke partijen druk bezig met hun cam pagnes, het publiek leek 
maar matig geïnteresseerd in de strijd om de macht. Verschillende dag- en 
weekbladen meldden het gebrek aan belangstelling als belangrijkste kenmerk 
van de verkiezingen van 1952. Vrij N ederland  sabelde in een fel betoog alle 
politieke partijen neer: 'Bij de Antirevolutionairen moest het parool "vastheid" 
en bij de socialisten het beroep op het "vertrouwen" de kiezers verhullen dat 
stelliger en concreter leuzen niet gevonden kunnen worden.' De door ziekte 
veroorzaakte tijdelijke afwezigheid van VVD-leider Oud was niet eens op
gevallen, hetgeen volgens de redactie ook voor andere politieke leiders had 
gegolden. De conclusie: het politieke leven leek vastgelopen. Oorzaak: 'Ver
schuivingen van enige importantie lijken uitgesloten. Plotselinge wisseling van 
overtuiging bij de kiezers eveneens.' Het electoraat stemde, aldus het week
blad, keurig langs de lijntjes van de verzuiling, waardoor het politieke circus 
veel te voorspelbaar was geworden.15 Ook de liberale Nieuwe Rotterdamse Cou
rant signaleerde een gebrek aan politieke belangstelling, veroorzaakt door de 
houding van de politieke partijen.16

Wat interesseerde het electoraat dan wel? Bij de verkiezingen van 1948 had
den zaken als de toekomst van Indonesië en de vrees voor een derde wereld
oorlog en voor expansie van het communisme een grote rol in de publieke 
opinie gespeeld, maar niet de belangrijkste. De prioriteiten lagen vooral bij de 
dagelijkse leefom standigheden; koopkrachtverbetering en oplossing van de 
woningnood werden urgenter geacht.17

De woningnood zou alleen maar stijgen op het lijstje van het publiek. Vanaf 
juni 1948 stond dit onderwerp bovenaan.18 Nu was dit een beleidsterrein waar
op de politieke partijen zich nauwelijks onderscheidden. In de respectieve ver- 
kiezingsprogram s besteedden ze alle veel aandacht aan de verm indering van 
de woningnood, hooguit toegespitst op het eigen electoraat. W aar PvdA en 
VVD de woningnood als een geheel zagen, legden de KVP en de ARP de prio
riteit bij de grote gezinnen.

Interessanter is dat in de opmaat naar de verkiezingen de tweede en derde 
prioriteit in de publieke opinie aan verandering onderhevig waren. Gedurende 
het jaar 1950 stond het loon- en prijsbeleid op een tweede plaats, gevolgd door 
werkgelegenheid (januari) en belastingdruk (zomer). In maart 1951 kwam het 
onderwerp 'sociale voorzieningen' plotseling op een derde plaats, terwijl in
1952 de werkgelegenheidsproblem atiek het loon- en prijsbeleid zelfs van de 
tweede plaats verdrong.
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Was tot 1950 nog een groot deel van de bevolking van mening dat er iets 
moest worden gedaan aan de belastingdruk, aan de vooravond van de verkie
zingen meende 83% van de ondervraagden dat de regering snel de bestaande 
werkloosheid moest bestrijden. Een opmerkelijk verschil, vooral wanneer men 
in ogenschouw neemt dat juist in de tussenliggende periode een bestedingsbe
perking van 5% reëel inkomen was geëffectueerd, waardoor de belastingdruk 
nog verder was toegenom en.19 De werkloosheid was echter in korte tijd fors 
gestegen; geen wonder dus dat werkgelegenheid en sociale voorzieningen ste
gen op de prioriteitenlijstjes.

De verkiezingen

Deze omslag in de prioriteitstelling in de publieke opinie speelde uiteraard de 
partij in de kaart die zich juist op deze punten (werkloosheidsbestrijding en so
ciale voorzieningen) sterk had geprofileerd in de voorgaande kabinetsperiodes 
en in haar verkiezingsprogram  en verkiezingscampagne: de Partij van de Ar
beid. W aar electorale concurrenten als KVP, ARP en CHU de belastingdruk 
pregnant naar voren brachten, legde de PvdA juist de nadruk op deze twee 
punten.20

Gezien deze opstelling is het nauwelijks verwonderlijk dat de PvdA als win
naar uit de verkiezingen tevoorschijn kwam. Verw onderlijker is het dat een 
opiniepeiling een week vóór de verkiezingen een geheel ander beeld gaf. Vol
gens deze peiling zou de KVP licht winnen en de grootste partij blijven, ge
volgd door de PvdA, die ook een beperkte winst zou boeken. De ARP zou wat 
verliezen maar in zeteltal gelijk blijven, de CHU liet een lichte winst zien, terwijl 
de KNP van Wel ter net voldoende over zou houden voor één zetel. De com
munisten zouden stevig verliezen, bij een gelijkblijvende aanhang van de VVD. 
De Volkskrant kopte dan ook optimistisch: 'Verwachting: KVP wint, communis
ten krijgen klop.'21 Een zelfde beeld werd al eerder verwacht door het progres
sieve Vrij Nederland, dat voorspelde dat iedereen keurig langs de verzuilde lij
nen zou stemmen en dat de KVP dus 'met mathematische zekerheid’ de groot
ste zou blijven 22 Dat de daadwerkelijke uitslag een geheel ander beeld gaf, kan 
worden verklaard uit de grote groep kiezers die nog geen definitieve keuze 
had gemaakt (15%, goed voor vijftien Kamerzetels).

De 'zwevende kiezers' hadden, getuige de daadwerkelijke verkiezingsuit
slag, de prognoses flink in de war geschopt. In plaats van de voorspelde lichte 
winst voor de KVP was er het voor die tijd grote verlies van twee zetels voor 
die partij. In het licht van de 'richtingenstrijd’ binnen de KVP was het verlies 
extra gevoelig: zowel naar de linkerkant (PvdA) als naar de rechterkant (KNP) 
werd de katholieke eenheid aangetast. De CPN verloor eveneens twee zetels 
en de ARP moest het met één zetel minder doen. De VVD won één zetel.
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Tabel 2. Uitslag verkiezingen 19522"’

1948 1952 1952
perc. zetels peiling perc. zetels + / -

PvdA 25,61 27 26,5 28,97 30 +3
KVP 31,04 32 31,5 28,67 30 -2
ARP 13,21 13 13,0 11,31 12 -1
CHU 9,19 9 9,5 8,92 9 0
V V D 7,94 8 8,0 8,83 9 +1
CPN 7,74 8 6,0 6,16 6 -2
SGP 2,37 2 2,5 2,42 2 0
KN P 1,26 1 1,0 2,71 2 +1
O verig 1,64 2,0 1,35

Reacties op de uitslag

Uiteraard waren de reacties op de verkiezingsuitslag in de pers divers, al naar 
gelang de aan een krant gelieerde partij winst of verlies had geboekt. In de 
sociaal-dem ocratisch getinte pers heerste een juichstem m ing. 'Er is sinds de 
bevrijding niet zoveel gerechtvaardigde vreugde in de rijen der socialisten 
geweest als op de avond van de verkiezingsdag', aldus Het Vrije Volk, dat de 
uitslag in termen van de doorbraak verklaarde. Volgens dit dagblad was de 
winst voor de PvdA afkomstig uit 'de gevleugelde partijen', de confessionele 
partijen dus die zowel een linker- als een rechtervleugel herbergden, die geen 
eenduidige progressieve of conservatieve koers voeren.24 Ook Het Parool con
stateerde dat 'de vele malen voortijdig doodverklaarde’ doorbraak spring
levend was en voor de toekomst nog veel moois voor de PvdA beloofde.25 
Ook nadat de euforie over de verkiezingsuitslag wat was afgezwakt, bleef de 
PvdA de mening toegedaan dat de doorbraak weer het niveau van 1946 had 
bereikt. De directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, J.M. den 
Uyl, meende dat de verschuivingen zelfs nog groter w aren dan de uitslag liet 
zien. Door het hoge geboortecijfer nam het aandeel van de katholieken in het 
electoraat jaarlijks met 0,1% toe, waardoor de KVP op basis daarvan al 0,4% 
groei had mogen verwachten. Volgens Den Uyl was het de PvdA gelukt om 
niet alleen confessionele arbeiders, maar ook een bescheiden deel van de 
gelovige middengroepen en intellectuelen aan zich te binden, hetgeen hij ver
klaarde met het Drees-effect. Terwijl bij de KVP en de ARP het aantal voor
keurstemmen was gestegen, had bij de PvdA juist een groter deel op de lijst
trekker gestemd, voor Den Uyl een teken van de aantrekkelijkheid van Drees 
voor het electoraat.26

De katholieke pers was uiteraard aanzienlijk minder enthousiast over de 
stem busuitslag. De Gelderlander noemde het 'een trieste geschiedenis voor de 
katholieken, die politiek hun eigen ruiten hebben ingegooid'.27 Het B innenhof 
en Het Huisgezin wezen met een beschuldigende vinger uitdrukkelijk naar de 
katholieke dissidenten. Volgens deze organen hadden de groep-Duynstee en 
de partij van W elter precies het tegenovergestelde bereikt van hun doel: een
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versterking van de PvdA in plaats van een verzwakking van links.28 KVP-lei- 
der Romme, staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant, verklaarde in zijn 
dagblad dat er geen reden was voor 'ontmoediging', hooguit voor bezorgd
heid. Een verlies van twee zetels was wel vaker vertoond, en ook weer her
steld. Zijn bezorgdheid gold het door de PvdA toegejuichte verhoogde klassen
bew ustzijn, dat geheel tegen het wezen van de katholieke partijvorm ing in
ging, daar de KVP nu juist een partij wilde zijn voor alle katholieken, ongeacht 
hun klasse.29 In alle katholieke bladen klonken oproepen om de staatkundige 
eenheid tussen katholieken daadwerkelijk te herstellen.

Ook Trouw  stak de hand in eigen, protestants-christelijke, boezem. De chris
telijke partijen hadden onvoldoende hun sociale karakter benadrukt, hetgeen 
de doorbraakgedachte naar twee kanten had beïnvloed. De krant vreesde 
voor een afnemende invloed van het christendom op de Nederlandse politiek 
door de winst van zowel de PvdA als de VVD. Juist ook vanwege de winst van 
de VVD was de vorming van een 'derde m acht’ uit den boze; de (protestants-) 
christelijke partijen dienden zich schrap te zetten tegen de socialisten én de libe
ralen.30

In liberale kringen verkneukelde men zich in het verlies van de KVP. 'Dat 
komt ervan wanneer men pacteert met het M arxisme', stelde Elsevier. De KVP 
was te dicht naar de PvdA toegegroeid, waarmee de overgang van katholieke 
arbeiders naar de socialisten was vergem akkelijkt.31 Volgens het Algemeen 
Handelsblad zou de verkiezingsuitslag weinig veranderen in het politieke bestel. 
Het was slechts theoretisch denkbaar dat de KVP in de oppositie zou komen, 
de verwachting was dat er een kabinet zou worden gevormd met PvdA en 
KVP, op een zo breed mogelijke grondslag.32

Conclusie over de verkiezingen

De verkiezingen van 1952 leverden zoals gezegd een verrassend resultaat op. 
Geheel tegen de verwachting in werd de PvdA de grootste partij, in zetelaantal 
gelijk aan de KVP, maar met een hoger absoluut stem m enaantal. Het katho
lieke dagblad De Stem  analyseerde de verkiezingsuitslag als volgt. Het totaal 
aantal uitgebrachte stemmen was ten opzichte van 1948 met 8,1% gestegen. De 
KVP had, bij gelijkblijvende verhoudingen, 1.531.154 (1948) plus 8,1% moeten 
halen, dus 1.655.178. Het daadwerkelijk resultaat was 125.714 stemmen lager. 
Aan de KNP had de KVP 77.106 stemmen verloren, de rest van de stemmen 
was naar de PvdA gegaan. Daarnaast had de PvdA nog 37.000 stemmen uit 
antirevolutionaire hoek gekregen.33 M et deze 'verlies- en w instrekening’ 
onderstreepte De Stem het doorbraakkarakter van de PvdA-winst, zoals com
mentatoren van alle politieke richtingen dat deden. De juichstem m ing binnen 
de PvdA, die haar bestaansgrond in de doorbraakgedachte vond, was dan ook 
begrijpelijk. Voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis kregen 
sociaal-democraten door de macht van het getal het voortouw in een kabinets
formatie, waarvan de uitkomst eigenlijk bij voorbaat vaststond: een derde ka
binet-D rees.34
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Drie factoren waren van doorslaggevend belang in de winst voor de PvdA. 
In de eerste plaats was dat de richtingenstrijd binnen de KVP, die katholieke 
arbeiders richting sociaal-democratie dreef. In de tweede plaats was dat de om
standigheid dat juist de PvdA zich profileerde op de problem en die aan de 
vooravond van de verkiezingen een centrale rol speelden in de publieke opinie. 
In de derde plaats, en w aarschijnlijk het belangrijkste, was het de lijsttrekker 
van de PvdA, Drees. De minister-president van de laatste twee kabinetten had 
onder het electoraat een zodanig aanzien verworven, dat hij met kop en schou
ders boven zijn politieke rivalen uitstak.

'Wij varen in de mist.' De formatie van het kabinet-Drees III

Programmatische overeenstemming, maar geen kabm et

De winst van de PvdA bij de verkiezingen leverde een logische formateurs- 
kandidaat op: Drees. De PvdA-leider ontving van koningin Juliana de opdracht 
een regering te vormen w elke 'geacht mag worden het vertrouwen van het 
parlement te genieten', een parlementair kabinet dus, en ving zijn arbeid aan 
met het schrijven van ontwerp-richtlijnen voor het toekomstig regeerprogram. 
Het was zijn uitdrukkelijke bedoeling dat de fractievoorzitters slechts over die 
richtlijnen hun m ening zouden kunnen uitspreken; het daadwerkelijke pro
gram zou worden opgesteld door de aan te zoeken ministers. In deze richtlij
nen nam Drees onder andere de bereidheid op tot besprekingen met Indonesië 
over de status van Nieuw-Guinea, het woningbouw- en huurbeleid, de ouder
domsvoorziening, de kinderbijslag voor grote gezinnen, de handhaving van de 
dividendbeperking en de afschaffing van het schoolgeld.35

Drees voerde besprekingen met de voorzitters van de PvdA-, KVP-, ARP- 
en CHU-fractie; de VVD wilde hij, gezien haar opstelling tegenover de voor
gaande kabinetten buiten beschouwing laten.36 De richtlijnen leverden weinig 
problem en op. Op een beperkt aantal punten leverden de fractievoorzitters 
kritiek. Zo had zowel de KVP, de ARP als de CHU bezwaar tegen het voorge
stelde Nieuw-Guineabeleid. Ook de plannen voor een egalisatiefonds voor de 
huurverhoging en voor de afschaffing van school- en collegegeld wezen zij af. 
De PvdA had geen bezwaren. Een bespreking met de fractievoorzitters leidde 
op alle punten tot een compromis, behalve bij het N ieuw-Guineabeleid, waar 
het PvdA-standpunt, zoals geformuleerd in Drees' richtlijnen, diametraal tegen
over dat van de coalitiepartners stond. Aangezien overeenstem m ing uitbleef, 
werd besloten dat de regering op dit terrein beleidsvrijheid zou behouden, 
maar dat daarnaast de Kamer ook de volledige vrijheid zou behouden dit be
leid te beoordelen. De vier fracties gingen met deze richtlijnen akkoord, de 
ARP nogal halfhartig.37

De portefeuilleverdeling bleek een groter struikelblok te zijn dan het pro
gramma. Gesteund door haar verkiezingswinst was de PvdA niet van zins ook
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maar iets van haar invloed prijs te geven. De sociaal-democraten reserveerden 
dezelfde ministersposten als die welke ze in Drees II hadden bezet (Algemene 
Zaken, Sociale Zaken, Financiën, Wederopbouw en Volkshuisvesting en Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening). Drees stelde een verdeling voor van 
vijf m inisterszetels (inclusief het prem ierschap) voor de PvdA, vijf voor de 
KVP, twee voor de ARP en voor de CHU en één zetel voor een partijloze. De 
KVP zou de vice-premier, tevens minister van Binnenlandse Zaken, en de mi
nisters van Econom ische Zaken en Onderwijs, Kunsten en W etenschappen 
mogen leveren. Voor de ARP was Justitie gereserveerd, de CHU zou wederom 
Oorlog en Marine krijgen. Buitenlandse Zaken was voor de partijloze J.W. Bey- 
en bestemd. Een aantal departementen was in dit voorstel nog niet vergeven.38

Zowel de ARP als de KVP had bezwaren tegen dit voorstel. De antirevolu
tionairen vonden hun invloed op het sociaal-economische beleid te gering, ter
wijl de katholieken niet van plan waren net als bij de vorige formatie een aantal 
van hun departementen af te staan. In 1948 hadden zij, als grootste partij, moe
ten bloeden voor de uitbreiding (in feite: de door hen zelf gewenste verbre
ding) van de tot dan bestaande KVP-PvdA-coalitie. Romme meende dat het nu 
de beurt aan de PvdA was om een offer te brengen en hij stelde Drees voor om 
Sociale Zaken af te staan aan de ARP. De KVP zou dan, als er garanties waren 
voor de vestiging van een Technische Hogeschool in Eindhoven, OKW willen 
afstaan.

Naast de zetelverdeling bleek ook de personele bezetting forse problemen 
op te leveren. De door de PvdA aangedragen kandidaat voor Financiën, H.J. 
Hofstra, was voor de KVP volstrekt onaanvaardbaar. Een tweede probleem 
lag bij Buitenlandse Zaken; Drees wilde daar per se geen katholiek, aangezien 
een zeer groot deel van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken al ka
tholiek was.39

In overleg met fractieleider J. Schouten bood Drees de ARP naast Justitie 
ook nog Verkeer en W aterstaat aan. Ook de andere departem enten waren 
ondertussen ingevuld. De KVP zou in dit voorstel twee ministers zonder porte
feuille erbij krijgen, één op Buitenlandse Zaken en één belast met de PBO. 
Drees had Overzeese Gebiedsdelen aan de CHU toegedacht. Dit aanbod werd 
door de ARP-fractie verworpen, omdat zij meer invloed in de sociaal-economi
sche driehoek eiste. Een poging van Drees om dan maar een driepartijenkabi- 
net te formeren, dus zonder de ARP, werd door KVP-leider Romme afgewe
zen. Nu de form atie was gestrand op de zetelverdeling, restte Drees niets 
anders dan zijn opdracht terug te geven aan het staatshoofd.40 Na de weige
ring van Romme om een parlementair kabinet te formeren41 en van Drees om 
'een kabinet' te vormen (vanwege de zijns inziens onduidelijke positie van de 
KVP)42, ontving oud-premier L.J.M. Beel (KVP) de opdracht tot vorming van 
'een kabinet', dus de ruimst mogelijke opdracht.
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Ook Beel mislukt

Beel ging uit van het programmatisch akkoord dat de vier partijen reeds had
den gesloten en concentreerde zich op de zetelverdeling. In Beels opzet zou de 
KVP de m inister-president leveren. Hij wilde m aatschappelijk werk en volks
gezondheid afsplitsen van het departement van Sociale Zaken, om zo een extra 
m inisterspost te creëren.43 De ARP en de CHU werden door Beel tevreden
gesteld. De antirevolutionairen kregen Economische Zaken en Volksgezond
heid en M aatschappelijk Werk toegewezen, de christelijk-historischen Oorlog 
en M arine en O verzeese Gebiedsdelen. Ook de KVP ging akkoord, zij het 
schoorvoetend, daar zij slechts drie volwaardige departem enten toebedeeld 
had gekregen (plus de minister-president en een minister zonder portefeuille). 
De PvdA vond het verlies van het premierschap en de uitkleding van Sociale 
Zaken (een portefeuille waar Drees zelf in ieder geval weinig voor voelde, hij 
werd dan liever fractievoorzitter)44 in het licht van de verkiezingsuitslag een te 
zwaar offer. Zij wees de voorstellen af. Op Beels vraag of een dergelijk kabinet 
op extraparlementaire wijze tot stand zou kunnen komen, was het PvdA-ant- 
vvoord wederom negatief, waarop ook Beel zijn poging staakte 45

Donker aan zet

Door de weigering van de PvdA lag de bal weer in het sociaal-democratische 
kamp. Fractieleider L.A. Donker ontving eenzelfde opdracht als Beel, en pro
beerde te kom en tot een extraparlem entair vierpartijenkabinet van PvdA, 
KVP, CHU en ARP. Daartoe probeerde hij A.M. Donner (ARP) over te halen de 
portefeuille van Justitie te accepteren, die dat echter na consultatie van Schou
ten weigerde. In Donkers ogen was de ARP daarmee uit het formatieveld ver
dwenen, maar er restte de weigering van de KVP om zonder de ARP verder te 
gaan.46

Deze gecompliceerde situatie leverde een schimmige fase in de formatie op. 
In eerste instantie wilde Donker een kabinet formeren waarvan Drees de lei
ding zou hebben, en waarin PvdA en KVP grosso modo zouden behouden wat 
zij hadden, met een kleine verzwaring van de CHU. Hiertoe voerde hij overleg 
met de KVP-fractie, echter niet via haar leider, maar via L.J.C. Beaufort, lid van 
de Eerste Kamer en vertrouweling van Romme. Beaufort voelde niets voor een 
kabinet zonder de ARP. De katholieken bleven op het standpunt staan dat de 
PvdA een offer m oest brengen om de antirevolutionairen er bij te houden: het 
premierschap zou naar de KVP moeten gaan (Beel) en W aterstaat, af te splitsen 
van de portefeuille Verkeer en W aterstaat, naar de ARP. De KVP zou dan op 
haar beurt Economische Zaken prijsgeven, maar wel de tweede man voor Bui
tenlandse Zaken willen leveren, evenals de minister van Verkeer.

Donker legde dit nieuwe voorstel voor aan Beel, Romme en Drees. Beel 
voelde niets voor de vreem de figuur dat de sociaal-dem ocraat Donker een 
kabinet zou formeren waarin hij, Beel, het premierschap van Drees zou weg
kapen. Romme vond dat de prijs te eenzijdig bij de KVP kwam  te liggen. Lie-
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ver dan een partijgenoot op Verkeer zag hij Buitenlandse Zaken door twee 
katholieken ingevuld. Voor Drees was het voorstel onaanvaardbaar. Hij wei
gerde zitting te nemen in het voorgestelde kabinet-Beel, en had ook forse be
zwaren tegen de beide katholieken op Buitenlandse Zaken.

Voor de formateur was Drees' reactie voldoende om ijlings terug te keren 
naar een kabinet met Drees als premier. Enkel de ARP stemde van harte in met 
Donkers voorstel. Niet erg verwonderlijk, daar de formateur aan haar bezw a
ren over de invloed op het sociaal-econom isch beleid was tegemoetgekomen. 
Donker zocht J. Zijlstra aan voor Economische Zaken, die de post accepteerde 
nadat hij Schouten had geconsulteerd. De formateur ging ondertussen uit van 
een kabinet waarin de PvdA haar posten behield, de KVP Binnenlandse Zaken 
(inclusief het vice-premierschap), Buitenlandse Zaken, OKW, Justitie en een mi
nister zonder portefeuille zou leveren, Economische Zaken en Verkeer en W a
terstaat naar de ARP gingen en voor de CHU Oorlog en Overzeese Gebieds
delen overbleven.

D eze laatste bijstelling stelde de KVP nog steeds niet tevreden. Volgens 
Romme was zijn partij onvoldoende vertegenwoordigd in de Raad voor Eco
nomische Aangelegenheden, een onderraad van de ministerraad. Een oplos
sing zou kunnen worden gevonden in een ruil tussen Justitie en W ederop
bouw, dus tussen de KVP en de PvdA. De sociaal-democraten liepen daar niet 
warm voor; in hun ogen diende de KVP de concessies te doen om de ARP 
binnen het kabinet te halen. Als enige andere oplossing zag de KVP dat zij zes 
ministers zou krijgen, waarmee de formateur akkoord ging.47

Een tweede probleem  deed zich voor rond Buitenlandse Zaken, dat in 
Donkers voorstel aan de KVP zou toevallen. De katholieken schoven hiervoor 
J.M .A.H. Luns naar voren, maar Donker vond hem te weinig ervaren. De for
mateur opperde wederom  het denkbeeld dat er twee m inisters van Buiten
landse Zaken zouden optreden, ditmaal beiden van de KVP. De eerste zou dan 
een meer econom isch aangelegde K VP’er m oeten zijn (waarbij Donker aan 
Beel dacht), de ander zou dan Beaufort kunnen zijn. Zowel Beel als de bisschop
pen waren hierop tegen, de laatsten omdat zij geen geestelijke als bewindsman 
wilden zien optreden. Donker moest het over een andere boeg gooien.48

De form ateur besloot Buitenlandse Zaken aan te bieden aan de partijloze 
Beyen, naast wie de KVP een minister zonder portefeuille m ocht leveren. Ter 
compensatie zou hij zijn eigen PvdA voorstellen toch akkoord te gaan met de 
ruil Justitie-W ederopbouw. De KVP-fractie beoordeelde Donkers aanbod una
niem als te mager. De kandidaat-bewindslieden van de PvdA gingen, na over
leg met de fractie, wél akkoord om de slepende form atieproblem en tot een 
oplossing te brengen, maar Donker kon niet anders dan zijn opdracht weer 
inleveren bij de koningin.49

Een novum

Het mislukken van Donker bracht koningin Juliana ertoe om C. Staf (CHU) aan 
te zoeken als formateur. Deze weigerde echter een opdracht te aanvaarden; hij
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wilde slechts zijn 'goede diensten' aanbieden, een novum in de parlementaire 
g eschiedenis.50 De formatie zat op dat moment al zo in het slop dat er zelfs 
werd gedacht aan een zakenkabinet zonder PvdA, onder leiding van Staf zelf. 
Zijn politiek leider, H.W. Tilanus, praatte hem dat echter uit het hoofd. Een an
dere mogelijkheid was weigering van het ontslag van het zittende kabinet, om 
de situatie bij de begrotingsbehandeling in het najaar nog maar eens te bezien 
(in Rommes woorden: 'Staf denkt aan voortmodderen tot novem ber')51. Drees 
suggereerde dat de PvdA wellicht het beste in de oppositie kon gaan.52

In een gesprek op paleis Soestdijk tussen koningin Juliana, Staf, Drees en 
Beel verdwenen deze opties echter weer van tafel. Een nieuw voorstel werd 
besproken, waarin niet Volksgezondheid, maar enkel M aatschappelijk W erk 
van Sociale Zaken zou worden afgesplitst. Voor de PvdA was dit nog steeds 
een moeilijk punt, maar Beel kreeg Drees over de streep door toe te zeggen dat 
Beel zélf dit ministerie zou gaan leiden.53 Op Buitenlandse Zaken zou Beyen 
komen, geflankeerd door Luns als tweede man. Deze oplossing bleek voor alle 
partijen aanvaardbaar te zijn. Twee dagen later ontving Drees een nieuwe for- 
matieopdracht; op 2 september 1952 volgden de ministersbenoemingen.

Luns en Beyen beiden beëdigd als m inister van Buitenlandse Zaken, 2 septem ber 1952

Foto Anefo Algemeen Rjjksarchief
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Het eindresultaat: de PvdA kreeg Algemene Zaken (Drees), Landbouw (S.L. 
Mansholt), Justitie (Donker), Sociale Zaken (J.G. Suurhoff) en Financiën (ƒ. van 
de Kieft); de KVP kreeg Binnenlandse Zaken, waarvoor nog werd gezocht naar 
een geschikte kandidaat, OKW (J.M.L.Th. Cals), W ederopbouw en Volkshuis
vesting (H.B.J. Witte), Maatschappelijk Werk (Beel), een minister zonder porte
feuille op Economische Zaken belast met de PBO (A.C. de Bruijn) en een minis
ter zonder portefeuille op Buitenlandse Zaken (Luns); de CHU kreeg Oorlog en 
Marine (Staf) en Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen (W.J.A. Kernkamp), de 
ARP Economische Zaken (Zijlstra) en Verkeer en W aterstaat (J. Algera), terwijl 
de liberale maar partijloze Beyen minister van Buitenlandse Zaken werd.54 De 
speurtocht naar een katholieke kandidaat voor Binnenlandse Zaken verliep 
weinig succesvol. Vijf dagen na zijn benoeming als minister van M aatschappe
lijk Werk verliet Beel dit departement alweer, om zijn oude stek bij Binnenland
se Zaken opnieuw in te nemen. F.J.F.M. van Thiel zou zijn opvolger op Maat
schappelijk W erk worden. Drees ging akkoord met deze benoeming na consul
tatie van de minister van Sociale Zaken. Deze had geen bezwaar tegen de wis
sel, aangezien hij Van Thiel nog kende uit het gijzelaarskam p Sint M ichiels
gestel; hij verwachtte goed met de nieuwe collega te kunnen samenwerken. Op 
7 september completeerde Van Thiel het kabinet-Drees I I I 55

Ondanks de historische verkiezingsoverwinning moest de PvdA de KVP in 
de formatie voor laten gaan. De katholieken bezetten im m ers zes m inisters
posten, tegen de PvdA vijf. De rollen van vier jaar geleden leken weer omge
draaid. Dat kon Romme wel aan zijn achterban verkopen.

Ontvangst in de Kamer

De oppositie zag de verlies- en winstrekening heel anders. Oppositieleider Oud 
haalde snerend uit naar de KVP, die volgens hem  fors aan invloed in het kabi
net had ingeboet. De PvdA had niet alleen vrijwel al haar posten behouden, zij 
had daarvoor ook politieke zwaargewichten geleverd. Dat kon de VVD-leider 
van de KVP niet zeggen. Alleen Cals schatte hij als zeer ervaren in, maar die zat 
op een plaats waar hij op het belangrijke sociaal, econom isch en financieel be
leid weinig invloed had. Met name Beel moest het ontgelden. De belangrijkste 
taak voor de minister van Binnenlandse Zaken zou de algehele herziening van 
de Grondwet worden, terwijl een gedeeltelijke herziening daarvan onder lei
ding van Beel in het vorige kabinet 'de meest formidabele mislukking' was ge
worden.56 De liberale leider verwonderde zich over het feit dat de confessione
len inhoudelijk veel dichter bij zijn VVD stonden, maar toch regeringssam en
werking met de PvdA nastreefden. Dat Drees de VVD buiten de formatie had 
gehouden begreep hij wel, maar dat de KVP en vooral de ARP en de CHU dat 
hadden toegestaan, ging er bij hem niet in. Hij riep de confessionelen op zich 
schrap te zetten tegen de socialistische wensen: 'Laten de rechtse partijen op
passen, dat men in haar eigen kring niet het gevoel zal krijgen, dat de socialisti
sche zweep thans over de rechtse ruggen wordt gelegd.' Daarnaast kondigde 
Oud aan waar mogelijk de hechtheid van de coalitie te zullen testen.-"’7
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PvdA-fractievoorzitter J.A.W. Burger schetste de moeizame constructie van 
het kabinet, dat volgens hem een 'coalitie in kwadraat' was, namelijk tussen de 
PvdA en de vooroorlogse 'rechtse' coalitie: een 'waagstuk voor alle betrokke
nen'. Het kabinet zou enkel werkbaar zijn als de antithese zou worden vervan
gen door het inzicht dat de verlangens van de PvdA en van de confessionelen 
voldoende aanknopingspunten boden om kabinetsbeleid te kunnen voeren. 
Een hindernis 'van bijzondere orde' zou het N ieuw -G uineabeleid kunnen 
worden, aangezien de PvdA niet wenste mee te doen aan de 'bewustzijnsver
enging' die bij andere partijen had plaatsgevonden. Burger maakte zich zorgen 
om het gebrek aan duidelijkheid van het regeerprogram, vooral waar een uit
w erking van het tot prioriteit uitgeroepen werkgelegenheidsbeleid ontbrak. 
Juist op dit terrein zou het kabinet zich van zijn vooruitstrevende kant kunnen 
laten zien, hetgeen de kiezers een duidelijke keuze voor of tegen het beleid zou 
geven wanneer zij de volgende keer naar de stembus zouden gaan, doorbraak 
of niet. Burger toonde zich 'op basis van wederkerigheid en met volle erken
ning en besef van de bestaande verschillen van inzicht, bereid te pogen er het 
beste van te maken'.58 Echt van harte klonk het niet; zeker niet omdat hij daar
naast in een venijnig betoog het bestaansrecht van partijen op christelijke 
grondslag ontkende.

W.L.G. Lemaire, debuterend als woordvoerder voor de conservatieve KNP, 
had weinig goede woorden over voor de formatie, die hij als 'de vrucht van 
een reeks mislukkingen' kwalificeerde. Hij betreurde het dat niet was gepoogd 
een 'rechts’ (in de zin van confessioneel) kabinet te formeren, aangezien er een 
rechtse meerderheid van 55 tegen 45 zetels was. Verder bekritiseerde hij het 
geschuif met portefeuilles, dat volgens hem  alleen m aar nodig was geweest 
omdat de PvdA wilde behouden wat zij had. Lemaire kondigde een 'loyale op
positie' aan, die er scherp op zou toezien dat de samenleving niet te socialistisch 
zou worden.59

KVP-fractievoorzitter Romme hekelde de regering vanwege de gebrekkige 
inform atie die zij de Kam er had verleend, waardoor een 'full-dress debate' 
over het voorgenomen beleid onmogelijk was. De minister-president had ver
klaard dat het van een uitwerking van zijn door de fractieleiders aanvaarde 
richtlijnen niet was gekomen door de loop der formatie, maar dat wilde Rom
me niet geloven. Volgens hem  had 'de overgrote m eerderheid der heren' 
achter de regeringstafel voldoende tijd en gelegenheid gehad om de richtlijnen 
te concretiseren. Hij suggereerde dat de ministers wachtten op ambtelijke aan
bevelingen voor het regeringsbeleid, en vroeg zich af of Drees niet had ver
zuimd deze tijdig, dus voor de formatie, ter beschikking te hebben.

Romme bestreed het doorbraakkarakter van de PvdA-verkiezingsoverwin- 
ning. Volgens hem betrof het 'frontpaginanieuws, maar geen nieuws voor een 
extra editie'. De PvdA had dan wel deze slag gewonnen, maar het winnen van 
de gehele oorlog was toch wel wat anders. En die oorlog zou de PvdA ook niet 
winnen, aangezien de KVP een eigen progressieve politiek 'in Christelijke rich
ting' voorstond. Hij zag de leidende katholieke figuren in de doorbraakbewe
ging als verantwoordelijken voor de afbraak van de katholieke eenheid. Deze
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doorbrekers waren een drieledig gevaar; voor zichzelf, voor de andere katho
lieken en vooral voor het land, aangezien zij de inrichting daarvan volgens de 
'enige juiste zedelijke beginselen' zouden bemoeilijken.

Romme kapittelde de PvdA, die een luttele verschuiving in kiezersvoorkeur 
had uitgebuit om haar positie in het kabinet te versterken. Hij vond dit hypo
criet, daar de PvdA bij verlies ook nooit genegen was geweest invloed af te 
staan. Enige hypocrisie was de katholieke fractievoorzitter echter zelf ook niet 
vreemd. Hij verklaarde dat de fracties geen invloed dienden te hebben op de 
personele invulling van het kabinet, terwijl zijn fractie PvdA-kandidaat Hofstra 
onaanvaardbaar had verklaard! Romme benadrukte het zijns inziens extrapar
lementaire karakter van het kabinet, ’nl. dat wij, in vrijheid staande tegenover 
dit Kabinet, tot haar zeggen, dat zij ons tot opbouwend overleg bereid vindt'.60

Ook zijn CHU-collega Tilanus bestreed het doorbraakkarakter van de ver
kiezingsuitslag. Naar analogie van de grote ARP-winst in 1937 door H. Colijn 
meende hij dat het niet zozeer de aantrekkelijkheid van de PvdA, als wel die 
van haar lijsttrekker was geweest die de stemmenwinst had gebracht, waarbij 
vooral de Noodwet Ouderdomsvoorziening had meegespeeld. Tilanus meende 
dat de personele invulling en de portefeuilleverdeling volledig door de forma
teur dienden te worden geregeld. De kabinetsform ateur had een koninklijke 
opdracht, waar de volksvertegenw oordiging buiten diende te blijven. Eisen 
inzake portefeuilles of personen zouden form atiearbeid in de toekomst on
mogelijk kunnen maken. De CHU-fractievoorzitter sprak de hoop uit dat het 
kabinet de vier jaar vol zou maken.61

W einig verrassend wees ook ARP-leider Schouten de doorbraakverklaring 
voor de verkiezingsuitslag van de hand. Hij vond dat er wat al te snel conclu
sies waren getrokken uit een wellicht eenmalige winst voor de PvdA. De ver
antwoordelijkheid voor het tijdelijke afhaken van de ARP tijdens de formatie 
legde hij bij de sociaal-democraten; aangezien de PvdA al haar posten wenste te 
behouden, was het onmogelijk geworden om een nieuwe coalitiepartner in te 
passen. Daarnaast vreesde hij een te grote invloed van de PvdA op het sociaal- 
economisch beleid wanneer zij niet aan een portefeuilleruil wilde meewerken. 
Schouten toonde begrip, maar ook enige teleurstelling, voor het feit dat Drees 
de VVD buiten de formatie had gehouden. De houding van Oud was daar vol
ledig debet aan geweest, een houding die Schouten niet begreep. Hij verweet 
de VVD opportunisme, daar zij vóór de verkiezingen van 1948 had geroepen 
dat 'het roer om' moest inzake het Indonesiëbeleid, daarna was toegetreden tot 
een kabinet dat het oude rijksdeel zijn onafhankelijkheid had verleend, in 1951 
datzelfde kabinet had laten vallen op het Nieuw-Guineabeleid, maar even zo 
goed weer had m eegewerkt aan de reconstructie van dat kabinet. Na deze er
varingen had Schouten weinig vertrouwen meer in de door Oud voorgestelde 
'derde macht' (blokvorming tussen ARP, VVD en CHU om een tegenkracht te 
ontwikkelen tegen PvdA en KVP).

De antirevolutionair vond de formatiepoging van Donker maar een duiste
re periode. Donker had gepoogd een extraparlementair driepartijenkabinet te 
vormen, m aar was toch weer naar de ARP gekomen. Schouten vroeg zich af
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waarom. W enste de KVP niet met twee partijen te regeren? En hoe kon Don
ker dat weten als hij puur extraparlementair aan het formeren was geweest? Er 
moest contact zijn gew eest tussen PvdA en KVP over deze kwestie, hoewel 
beide partijen dat ontkenden. Ook Schouten onderstreepte zijn vrije positie 
tegenover het kabinet, en hij waarschuwde ervoor dat zijn partij zich niet zou 
lenen voor een politiek met 'socialistische concessies'.62

SGP-fractievoorzitter P. Zandt meende dat de kabinetsformatie verontwaar
diging en afkeuring had gewekt, want er was 'koehandel, en dat om de hoge 
en gewichtige Ministerszetels, gedreven'. Hij vond het onbegrijpelijk dat er drie 
formatierondes nodig waren geweest om de portefeuilles te verdelen en in te 
vullen, terwijl er al snel programmatische overeenstem m ing was bereikt. Het 
aanzien van regering en parlem ent was hierdoor aanzienlijk geschaad. De 
streng gereform eerde predikant vond de regeringspartijen m aar hypocriet. 
Vóór de verkiezingen had de CHU zich opgeworpen als een dam tegen 'Ro
me', maar dankzij de bem iddeling van Staf was er een kabinet gekomen met 
maar liefst zes KVP-ministers. De KVP werkte weer samen met de PvdA, ter
wijl in de kerken de 'banvloek over de socialistische stelsels’ werd uitgesproken 
en ook de ARP zich altijd antisocialistisch had uitgesproken. Zandt zag niet zo
zeer de verkiezingsuitslag als wel de daarna opgetreden regeercombinatie als 
'bezegeling van de doorbraak’. Hij had geen enkel vertrouwen in het nieuw 
optredende kabinet, daar dit het woord 'progressief' tot richtsnoer had, in 
plaats van het door hem gewenste 'christelijk '63

Waar bij de SGP de christelijke coalitiepartijen het m oesten ontgelden, was 
voor CPN-woordvoerder H. Gortzak vooral de PvdA de boeman. Bij de PvdA- 
ministers was 'bij het bukken voor de eisen van W ashington en Rom m e de 
ruggegraat doorgebroken’. Voor de com m unisten w as het bezoek van de 
Amerikaanse onderminister van defensie F. Nash en generaal G. Olmstedt ten 
tijde van de formatie maar op één manier uit te leggen: de Amerikanen kwa
men hun eisen voor het kabinetsbeleid kracht bijzetten, en de coalitie was daar
voor gezwicht. Volgens Gortzak was er maar één partij die nog opkwam voor 
het Nederlandse volk: uiteraard zijn eigen CPN. Hij riep met name de leden en 
aanhangers van de PvdA, maar ook de progressieve christenen, op om de 
communisten te helpen in de strijd tegen de reactie en voor de vrijheid van het 
Nederlandse volk.64

' In zijn beantwoording pareerde m inister-president Drees allereerst de aan
val vanuit de CPN. Van Am erikaanse inm enging was absoluut geen sprake 
geweest, de beide Amerikanen hadden Nederland bezocht voor besprekingen 
over de op te richten Europese Defensiegemeenschap. De com m unisten had
den wat al teveel fantasie. Drees was niet van plan de 'periode, toen het moei
lijk bleek' (de periode waarin de ARP was afgehaakt) al te uitgebreid te be
commentariëren. Hij wilde er alleen over kwijt dat de antirevolutionairen het 
belang van het lidmaatschap van de REA overdreven. Het verwijt dat de PvdA 
wilde behouden wat zij in het voorgaande kabinet had gehad, was volgens 
Drees niet terecht. H ijzelf had als form ateur dan wel dezelfde zetels aan de 
PvdA aangeboden, maar in de fractie bestond ook een duidelijke interesse voor
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andere ministeries. Deze waren echter al geclaimd door andere partijen, waar
door de PvdA het behoudende standpunt was opgedrongen.

In de formatiefase van Donker was er geen overleg geweest tussen de for
mateur en de fractievoorzitters. Het enige contact dat had plaatsgevonden was 
dat tussen aangezochte kandidaat-bew indslieden en hun fractievoorzitters, 
aangezien het gebruikelijk was dat kandidaat-m inisters advies vroegen over 
toetreding tot het kabinet bij hun geestverwante fractie. Dit gold voor alle 
partijen op dezelfde wijze. De suggestie van Schouten dat zijn ARP er door de 
KVP weer was bijgehaald, verwees Drees daarom naar de prullenmand. Wel 
gaf Drees toe dat informeel overleg was gevoerd tussen Donker en Beaufort, 
toen het moeilijk werd KVP-bewindslieden te vinden.

De m inister-president w enste zijn kabinet niet als extraparlem entair te 
kwalificeren. Het was immers totstandgekomen na aanvaarding van de richt
lijnen door de vier fracties, en met positieve adviezen van de fractievoorzitters 
aan de aangezochte kandidaat-ministers. De kritiek van Oud op ’alle niet-socia- 
listische bewindslieden’, en met name op Beel, wees Drees van de hand. De pre
mier had niets dan lovende woorden voor zijn katholieke ambtsvoorganger en 
collega-minister.

Ook Drees was niet bijzonder gelukkig met het getouwtrek om de porte
feuilles en de personele invulling daarvan. In tegenstelling tot Romme, Tilanus 
en Schouten meende hij echter niet dat het puur een zaak van de formateur be
trof. Enig overleg met de fractievoorzitters achtte hij noodzakelijk, aangezien 
er geen kabinet te formeren viel als de fractievoorzitters de voorgestelde ver
deling niet accepteerden. Er zou al veel gewonnen zijn als de voorzitters niet de 
fracties zouden consulteren. In kleine kring was er nog wel uit te komen, maar 
met de fracties werd het 'zeer bezwaarlijk'. Drees deed ook nog eens uit de 
doeken waarom hij de VVD in de formatie had gepasseerd. Het partijbestuur 
van de VVD had zich daags na de formatieopdracht aan Drees in een commu
niqué zo sterk afgezet tegen het gevoerde kabinetsbeleid, waarbij onderstreept 
werd dat het kabinet teveel onder invloed van de vakbeweging stond, dat het 
Drees weinig zinvol had geleken om 'de heer Stikker voor het kabinet te be
houden'. Vóór de publicatie van het communiqué was de formateur wél van 
plan geweest de VVD bij de formatie te betrekken.

De m inister-president kon zich goed voorstellen dat er geklaagd werd over 
het ontbreken van een concreet regeerprogram. De tijd had echter ontbroken 
om duidelijker te worden. Romme meende dan wel dat, gezien de lange duur 
van de formatie, overleg tot nadere invulling tussen de kandidaat-m inisters 
had kunnen plaatsvinden, maar het stond lange tijd niet vast wie er metterdaad 
het m inistersam bt zou gaan bekleden. Na de totstandkoming van het kabinet 
was de tijd gaan dringen met het oog op de begroting en de troonrede, waarop 
besloten was 'op grond van de persoonlijke contacten, die er waren geweest, te 
vertrouwen, dat wij gezamenlijk een beleid zouden kunnen voeren'. Ook in het 
licht van de ernstiger wordende Koude Oorlog m eende Drees dat het in het 
grootste belang was om niet naar de verdelende, maar juist naar de bindende 
factoren in het Nederlandse volk te kijken. Dat was in de zeven voorafgaande
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jaren, met uitsluiting van de Indonesische kwestie, goed gelukt, en de minister
president vertrouwde erop dat dat ook in de komende periode zou gaan ge
lukken.65

In tweede termijn constateerde de Kam er vrijwel unaniem dat het debat 
weinig duidelijkheid had opgeleverd. 'Het is zo, dat wij ( ...)  in de mist varen', 
zo verwoordde Burger het.66 Een regeerprogram  werd node gemist, nu be
stond de ongelukkige figuur dat het kabinet enkel op basis van richtlijnen 
regeerde, aldus Rom m e.67 Drees meende dat hij het m aximum aan duidelijk
heid had gegeven. Het kabinet had nog onvoldoende tijd gehad om een uit
gewerkt program  op te stellen, maar de richtlijnen gaven volgens hem  vol
doende basis voor het te voeren beleid.

J.M. Willems (PvdA) nam de handschoen op die Romme naar de katholieke 
PvdA'ers had geworpen. De aanval van de KVP-fractievoorzitter deed hem 
denken aan 'die helaas niet weinig talrijke vaders met een duidelijk gebrek aan 
paedagogisch inzicht' die veel over hun kant lieten gaan alvorens 'plotseling 
hevig uit hun slof te schieten, niet in het minst tot ontsteltenis van moeder de 
vrouw, die juist nu graag wat meer zelfkritiek van haar man had gezien’. Vol
gens Willems was het juist gevaarlijker om een geforceerde katholieke eenheid 
te vormen, daar het daaruit voortvloeiende isolement eerder contraproductief 
voor de katholieke zaak zou zijn.68 Romme bleef overigens onverstoorbaar bij 
zijn standpunt.

Hoewel het derde kabinet-Drees niet bijzonder warm was verwelkomd, on
dervond het duidelijk voldoende steun in de Tweede Kamer om zijn arbeid aan 
te vangen. Met een PvdA die het kabinet als parlementair zag en een KVP, ARP 
en CHU die liever wat afstand wilden behouden, schraagde een riante meer
derheid van 81 zetels de brede-basiscoalitie.

De pers

De pers reageerde keurig verzuild op het nieuw opgetreden kabinet en de 
formatie. De Gazet van Limburg  (RK) prees de PvdA op ironische w ijze voor 
haar behendigheid en vasthoudendheid, waardoor zij het optimale uit de kabi
netsformatie had weten te halen. Het was echter niet dan door de offervaardig
heid van de KVP dat er een kabinet op brede basis had kunnen komen (een ge
dachte die in alle katholieke bladen werd geventileerd), waarin de vijf sociaal
democratische bewindslieden ook nog eens elf christelijke collega's tegenover 
zich w isten.69 De Gelderlander noemde de voorbije formatie 'een zeer pijnlijke 
episode in onze parlementaire historie' die bepaald geen goed had gedaan 'aan 
het respect voor de huidige democratie'. Het touwtrekken om de portefeuilles 
en het ontbreken van een concreet program waren voor dit katholieke dagblad 
voldoende reden om het kabinet met reserve te begroeten.70

Volgens Het Vrije Volk was het juist de lankmoedigheid van de PvdA ten op
zichte van de 'schadelijke tactiek van de KVP' geweest, die ervoor had gezorgd 
dat er ten lange leste een kabinet geformeerd had kunnen worden. Het kabi
net, volgens de socialistische krant een zakenkabinet, vertoonde 'de tekenen
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van het m oeizaam voortploeteren' van de formatie en was geen reden voor 
'blijm oedigheid '.71 Het eveneens progressieve Vrij Nederland  onderschreef de 
woorden van Romme dat het kabinet 'niet gek’ was. Er zaten een paar 'kna
pen' in dit 'eindelijk saamgetimmerde geval', maar het vertoonde ook de spo
ren van 'veel timmerlui. ( ...)  De ene poot waar het op rust is wat korter dan de 
andere; de ene kastdeur hangt wat uit het lood vanwege enige overbodige ver
sierselen die timmerman Romme er persé op aangebracht wilde hebben.' Het 
kabinet was te weinig homogeen en het had er heel anders uit gezien als 'van 
meet af aan de PvdA haar winst en de KVP haar verlies had genomen'. De 
PvdA mocht zich gelukkig prijzen met De Bruijn (KVP) en Zijlstra (ARP), die 'in 
wezen dichter bij Drees c.s. dan bij hun partijleiders' stonden.72

Mochten de sociaal-democraten nog reden tot blijm oedigheid hebben, dan 
deed Het Vaderland zijn uiterste best deze weg te nemen. De PvdA moest voor
al niet denken dat zij in Zijlstra een bondgenoot had gevonden. De kersverse 
minister van Economische Zaken was volgens de liberale krant 'een volbloed 
anti-revolutionair’, waarmee de socialisten het niet gem akkelijk zouden krij
gen.7-̂ De eveneens liberale NRC  bezag de formatie wat meer vanaf de zijlijn. 
Zij meende dat het resultaat een zuiver parlementair kabinet was aangezien de 
vier fractievoorzitters zich reeds bij aanvang aan de program m atische richt
lijnen hadden gebonden. Het ontkennen van 'parlementair peetschap' zou ’on- 
w aarachtig’ zijn. Verder was de krant van mening dat de VVD zichzelf door 
onhandig m anoeuvreren buiten spel had gezet, maar gezien het resultaat niet 
rouwig hoefde te zijn over de oppositionele rol die zij toebedeeld had gekre
gen. Zij riep de VVD-fractie op om haar oppositierol zodanig in te vullen, dat 
zij in de toekomst ook weer regeringsverantwoordelijkheid zou kunnen dra
gen. Met nadruk wees de krant daarbij op de bejegening van de bewindslieden 
Suurhoff en De Bruijn, die niet vanwege hun vakbondsverleden als verdacht 
dienden te worden beschouw d.74 Het geestverwante Financiële Dagblad had 
weinig goede woorden over voor de vrucht van twee maanden formatie. Een 
'benefit of the doubt’ was het beste dat het voor het kabinet kon opbrengen, al 
m eende het dat dat eigenlijk niet zou moeten: '( ...)  m isschien zou het Neder
landse algemene belang eisen, dat van het allereerste begin af aan een innerlijk 
verantw oorde maar desalniettem in klare en duidelijke oppositie wordt ge
voerd tegen zoveel vaagheid, zoveel verwarring des geestes, zoveel gebrek 
aan begrip voor de problematiek van het ogenblik, als in dit kabinet bij elkaar 
is gekamd en gelijm d.'75 De Telegraaf schreef: 'Ten principale gesproken is dit 
ministerie het meest linkse, dat de geschiedenis gekend heeft.'76

Kortom, ook de pers was uiterst gereserveerd ten opzichte van het kabinet. 
De lange formatie en het getouwtrek werden dwars door de geestesstrom in
gen heen veroordeeld, waarbij de verantwoordelijkheid, net als in de Kamer, 
steeds bij een van de andere stromingen werd gelegd. Ook was er kritiek op 
het ontbreken van een omlijnd program.

23



H o o fd stu k  I V erk iez in g en , form atie  en  sa m en ste llin g

Conclusie over deform atie

De formatie van het derde kabinet-Drees was voor toenmalige begrippen lang
durig en gecompliceerd. De snelle program m atische overeenstem m ing bleek 
onvoldoende voorwaarde te zijn om ook snel tot de vorm ing van een kabinet 
te komen. Een verantwoordelijke voor deze trage formatie is m oeilijk aan te 
wijzen, al deden de verschillende fracties uiteraard hun best om de zwartepiet 
naar een van de andere fracties te schuiven. De PvdA kreeg veelvuldig te horen 
dat haar 'behoudende’ standpunt debet was geweest aan de moeizame onder- 
handelingen. Immers, de sociaal-dem ocraten wensten, gesteund door de tot 
dan toe ongekende verkiezingswinst, de departementen te blijven bezetten die 
zij in het voorgaande kabinet had bezet. Ook de KVP en de ARP kregen te 
horen dat de vertraging aan hen te wijten was. De KVP omdat zij had vastge
houden aan een vierpartijenkabinet, de ARP omdat zij had vastgehouden aan 
'zwaardere' portefeuilles dan de formateur haar had aangeboden. Overigens 
kreeg ook formateur Drees de wind van voren; hij zou de fracties teveel in
spraak hebben gegeven in de portefeuilleverdeling en in de personele invulling 
daarvan. Alle beschuldigden wezen de verantwoordelijkheid af.

Uiteraard wil dat niet zeggen dat zij geen schuld hadden. De verkiezingsuit
slag had een aantal partijen in een lastige positie gebracht. De KVP wist zich ge
mangeld tussen de linker- en de rechterzijde en wilde zich in de formatie enigs
zins herstellen van de forse tik die de kiezers haar hadden toegebracht. Zij 
wenste in geen geval aan invloed in te boeten ten gunste van de PvdA. De 
katholieken gingen zelfs zover om een door hen te socialistisch geachte PvdA- 
kandidaat-m inister onaanvaardbaar te verklaren, hetgeen een soepel verloop 
van de formatie niet ten goede kwam.

De ARP was eindelijk klaar voor regeringsverantw oordelijkheid, maar 
vreesde een ondergeschikte positie in een kabinet waarin de andere coalitie
partners ’zittenblijvers’ waren. De anti's ham erden succesvol op een zware 
zetel in de REA, om hun invloed op het sociaal-econom isch beleid veilig te 
stellen; zij verkregen de post van Economische Zaken. Enkel de CHU had zich 
gedurende de gehele formatie telkens weer inschikkelijk getoond.

Dit complex aan factoren leverde een kabinet op van opvallende samenstel
ling. Hoewel de PvdA als grootste overwinnaar uit de bus kwam, wist zij deze 
winst niet om te zetten in een grotere zeggenschap in het kabinet, of zelfs een 
behoud daarvan. De sociaal-democraten behielden vijf 'zware' ministerzetels 
maar zagen zich geconfronteerd met een gegroeid confessioneel blok, dat 
maar liefst tien zetels bezette. De confessionele ministers bekleedden weliswaar 
niet allen even zware posten, maar zij hadden wel stem recht in de m inister
raad.

Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer werd duidelijk dat er 
nogal verschillend over de aard van het kabinet werd gedacht. Voor de PvdA 
was het een parlementair kabinet, dat stoelde op een overeenkom st tussen de 
fractievoorzitters van de vier regeringsfracties. De confessionele coalitiepart
ners zagen dat heel anders. Zij benadrukten juist het extraparlem entaire ka-
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rakter van het nieuwe kabinet-Drees. Een begrijpelijke houding, gezien het 
ontbreken van een concretisering van de ontw erp-richtlijnen, waarop Drees 
zijn derde kabinet had gebouwd. Met dit derde kabinet-Drees ving de sociaal
democratische staatsman zijn tweede vierjarige periode aan.

Samenstelling, verpakking en etiket

Vermoedelijk niet zonder crises

Op 2 september 1952, 69 dagen na de verkiezingen, werd het nieuwe kabinet 
beëdigd door koningin Juliana. Drees begon aan een lastige klus. Tijdens de 
formatie was hij zelf ook al tot die conclusie gekomen. Op 22 juli vertrouwde 
hij de Tweede-Kamerfractie van de PvdA toe: 'Volgende vier jaar worden zeer 
moeilijk, vermoedelijk niet zonder crises (dividendstop, huurverhoging enz.). 
In wezen is het een spanning over de verdeling van het nationale inkomen. 
Eigenlijk is er een meerderheid in de Kamer tegen ons. Romm e wil een ver
scherpte antithese-politiek als afleidingsmanoeuvre en bindmiddel voor eigen 
partij (onderw ijs, kinderbijslag, m aatschappelijke zorg).'77 De KVP was de 
dreun van 25 juni nauwelijks te boven; een partij op drift. Voor het eerst in de 
moderne parlem entaire geschiedenis was de katholieke partij niet de grootste. 
Het katholieke weekblad De Niemoe Eeuw  waarschuwde in die tijd: 'Wanneer 
de KVP zich niet duidelijk weet te onderscheiden van de politiek der PvdA, dan 
zal zij binnen vier jaar ophouden de eenheidspartij te zijn. De komende parle
mentaire jaren zullen dus bijzonder zwaar voor deze partij worden, vooral ook 
omdat de ARP en de CHU, en zeker sommige delen van deze partijen, de ex
traparlementaire regering zullen aanvallen, wanneer er voorstellen aan de orde 
zullen komen waaruit de socialistische invloed duidelijk blijkt. Het zal voor de 
KVP-fractie dan erg m oeilijk zijn partij te kiezen.'78 Dit soort opvattingen 
leefde in brede kringen van de KVP. De partij moest zich duidelijk profileren. 
De vraag was of het kabinet daar tijdens de rit niet veel last mee zou krijgen.

W at dacht Romm e ervan? 'Niet gek’, schreef hij in de Volkskrant van 30 
augustus 1952, de dag nadat bekend werd dat Drees de formatie rond had. De 
katholieke leider, tot 25 juni vrij algemeen gedoodverfd als de nieuwe minister
president, verkocht het resultaat met gepast enthousiasm e aan zijn kritische 
partijgenoten. Hij bleek 'iets tevredener over de katholieke plaats in het kabi
net dan over de katholieke plaats in de uitslag der verkiezingen'.79 Tegelijker
tijd liet hij zich achter de schermen pessimistisch uit over de levensduur van 
Drees III. Hij adviseerde de Eindhovense burgemeester H.A.M.T. Kolfschoten 
bijvoorbeeld om Drees' aanbod van het ministerschap van Binnenlandse Zaken 
af te slaan 'omdat het kabinet wellicht van korte duur is' en Kolfschoten dit par
ticulier niet kon hebben.80 Volgens Van Thiel kwam Romme voor M aatschap
pelijk Werk uiteindelijk bij hem terecht, 'omdat hij als ondernemer met een fa
miliebedrijf het risico van zo'n onzekere positie wel kon lopen'.81
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Vanaf het begin stelde Romme zich zeer gereserveerd op. Hij knaagde aan 
de basis van het kabinet-Drees III was volgens hem volledig extra-parlemen- 
tair; de KVP-fractie stond er vrij tegenover82 -  en hij knaagde aan het program
-  de KVP-m inisters hadden zich weliswaar gebonden aan Drees' richtlijnen, 
maar de fractie niet. De politieke ruimte die Romme hiermee schiep, stelde hem 
in staat voortdurend druk op de ketel te houden. Drees zou deze situatie in de 
m inisterraad enige tijd later als 'onbehaaglijk' om schrijven. PvdA-m inister 
Suurhoff waarschuwde zijn collega's 'dat thans de KVP-fractie zal proberen het 
kabinet met negatie van de richtlijnen zo ver in de richting van de eigen wen
sen te dringen, dat nog juist geen kabinetscrisis ontstaat'.83 Wat was Romme 
van plan? Na de slechte verkiezingen en iets minder slechte formatie, waar hij 
althans uithaalde wat er in zat, nam de fractievoorzitter van de KVP langzaam
aan de regie weer in handen. Romme had immers zes ministers in het kabinet 
en die zes drukten een belangrijk stempel op het regeringsbeleid. Dat w eer
hield hem er intussen niet van om dat beleid in het parlem ent te bekritiseren 
wanneer het hem uitkwam. Bij impopulaire besluiten kon hij de verantwoorde
lijkheid gemakkelijk van zich afschuiven, als een Pontius Pilatus.84 Voor Rom
me was deze politieke ruimte in de praktijk essentieel om de hele KVP-fractie 
van links tot rechts bij elkaar te houden. Hij speelde meer equilibrist dan op
portunist.

ARP-leider Schouten stond nog gereserveerder tegenover het kabinet dan 
Romme. Schouten had helemaal niet met de PvdA in zee willen gaan, maar de 
meerderheid van zijn fractie besliste anders. Zij wilde uit het isolement waartoe 
de Indonesische kwestie haar tot 1950 veroordeeld had.85 De ARP-fractie bena
drukte dat zij natuurlijk volledig vrij stond tegenover de uitw erking  van de 
overeengekomen richtlijnen. Dat was conform de dualistische leer van de ge
scheiden verantw oordelijkheden voor m inisters en parlem entsleden, een 
principieel punt in antirevolutionaire kringen. Schouten bond 'zijn' ministers 
wel twee dingen op het hart: soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea was 
onbespreekbaar en de staatsloterij mocht niet worden uitgebreid.86 Tilanus, 
leider van de kleinste regeringspartij CHU, was van nature welwillend en opti
mistisch. Hij had weinig reserves tegenover het nieuwe kabinet, maar vanwege 
het eigenaardige karakter van de CHU mocht Drees daaraan toch geen conclu
sies verbinden. Van fractiediscipline was bij de Christelijk-Historischen namelijk 
geen sprake. De senaatsfractie was ronduit oppositioneel. De CHU vormde een 
zwakke steunpilaar. Kortom, de toekomst van het nieuwe kabinet leek erg on
zeker.

Hoe zag de ploeg die op 2 september 1952 van start ging er eigenlijk uit? 
Wat mocht er in die tijd, gelet op de samenstelling en het program, van Drees 
III worden verwacht? Waren de m inisters voor hun taak berekend? W elke 
politieke bagage bracht elk van hen mee? Had het nieuwe kabinet wel een dui
delijke identiteit en een politieke kleur? W elk etiket werd er door pers en par
lement opgeplakt? Droeg het de juiste oplossingen aan voor de problemen die 
op dat moment bovenaan de politieke agenda stonden? Het mag duidelijk zijn 
dat elke politicus zo zijn eigen agenda, voorkeuren en prioriteiten had en dat
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de politieke temperatuur door de verkiezingsuitslag van 25 juni 1952 flink was 
gestegen. Al deze elementen waren van belang voor de afweging: hebben we 
vertrouwen in de nieuwe ploeg of niet?

Het nieuwe team doorgelicht

Drees' derde kabinet bestond uit vijftien ministers van de vier grootste partijen, 
die samen 81 van de 100 Tweede-Kamerzetels in handen hadden. Als nummer 
zestien had Drees het liefst de VVD'er D.U. Stikker zien terugkeren, maar die 
lag overhoop met zijn partijleider Oud. De liberalen gaven Drees de gelegen
heid hen buitenspel te zetten voordat de eigenlijke form atie begon87 en die 
ging daar gretig op in. De form ateur heeft daarna tevergeefs geprobeerd 
Stikker buiten zijn partij om voor het kabinet te behouden. De plaats van de 
VVD'er werd uiteindelijk ingenomen door oud-bankier en IMF-topman Beyen, 
weliswaar partijloos maar duidelijk liberaal gekleurd. Oorlogskabinetten uitge
zonderd, had Drees III de breedste basis uit de Nederlandse parlementaire ge
schiedenis tot nu toe. De regering was vrijwel evenredig samengesteld uit het 
parlement. Een sterke oppositie was er ogenschijnlijk niet. Gevreesd werd dat 
de politieke discussie zich zou verplaatsen van parlement naar ministerraad.88

In PvdA-kringen sprak een enkeling er zijn ongerustheid over uit dat de 
drie partijen van de vooroorlogse christelijke Coalitie een ruime meerderheid 
in het kabinet hadden gekregen: tien van de zestien m inisters.89 In het vorige 
kabinet was de verhouding KVP plus CHU: 8, rest: 7. Dan was er de ruil van 
het m inisterie van W ederopbouw en Volkshuisvesting voor dat van Justitie. 
Demissionair minister J. in 't Veld had hiertegen nog bij Drees geprotesteerd, 
niet omdat hij persoonlijk gepasseerd was -  dat bew eerde hij zelf althans - ,  
maar om dat er de komende jaren zou kunnen worden geoogst. Hij vreesde 
dat de KVP met de eer ging strijken.90 Daar stond tegenover dat de PvdA met 
Justitie voor het eerst een groot departem ent op het terrein van het binnen
lands bestuur in handen had gekregen met belangrijke bevoegdheden ten aan
zien van benoemingen. Bij W ederopbouw stond ook een forse huurverhoging 
voor de deur, die bij de PvdA-aanhang niet populair zou zijn. Verder was de 
Dienst Uitvoering W erken, de oude w erkverschaffing in een m odern jasje, 
ondergebracht bij Sociale Zaken. Verwacht mocht worden dat de DUW speciale 
aandacht zou krijgen in het kader van het door het kabinet bepleite werk
gelegenheidsbeleid. Bij de algemene politieke beschouwingen pleitte de ARP 
zelfs voor opheffing van W ederopbouw en Volkshuisvesting.91 Die partij had 
dat al eerder voorgesteld. Ook anderen, zoals Beel tijdens de formatie, dachten 
aan splitsing van het departement in de nabije toekomst. Kortom, het was geen 
rustig bezit.

Aan PvdA-kant viel nog op dat de doorbraaklieden P. Lieftinck en A.M. Joe- 
kes vervangen werden door oud-SDAP'ers. Dat bood de VVD volop gelegen
heid in te spelen op vooroorlogse antisocialistische sentimenten. Volgens Oud 
was de socialistische greep op de regering aanzienlijk versterkt.92 Het gaf de 
confessionelen ook nieuwe antidoorbraakmunitie. De vermoeide Joekes werd
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door de PvdA nauwelijks gemist, maar met Lieftinck verdween een gezichts
bepalend element uit de naoorlogse politiek. Het duo Drees-Lieftinck had sinds 
1945 de motor van de Nederlandse regering gevormd. Na 1952 was dat afgelo
pen. Er brak een nieuw tijdperk aan, in een andere economische situatie.

De PvdA leek redelijk content met het m inister-presidentschap en vier 
zware portefeuilles: Financiën, Sociale Zaken (en Volksgezondheid), Landbouw 
(en Voedselvoorziening) en Justitie. De KVP had weliswaar zes ministers, maar 
geen zes volwaardige departementen. 'Een kinderhand is gauw gevuld. Geef 
een kind tien centen en het zal er meer verblijd mee zijn dan twee dubbeltjes’, 
aldus PvdA-voorzitter J.J. Vorrink.93 Binnenlandse Zaken, OKW  en misschien 
ook nog Wederopbouw waren zware posten, de andere drie (PBO, M aatschap
pelijk Werk, Buitenlandse Zaken -  zonder portefeuille) niet. De KVP had een 
kasteel geruild voor twee minder belangrijke stukken.94 Daar tegenover stond 
dan weer, op de creditzijde van de KVP, dat het kabinet op brede basis was 
samengesteld en dat er antirevolutionairen in zaten. Romme had er zelfs het 
kasteel, Economische Zaken, aan opgeofferd. Op voorhand leek de KVP zwak
ker vertegenwoordigd dan in Drees II, een beetje overeenkom stig de verkie
zingsuitslag. Zwaargewichten als J.R.M. van den Brink en F.G.C.J.M. Teulings 
waren vervangen door jonge en onervaren lieden, wellicht veelbelovend maar 
toch van tweede garnituur. Ervaren bestuurders die bovenaan het katholieke 
lijstje stonden, hadden allen geweigerd vanwege de financiële achteruitgang, de 
onzekerheid95 of misschien wel omdat ze niet aan Rommes leiband wilden.

Het kabinet vertoonde verder duidelijke sporen, m isschien wel littekens, 
van de com pensatie die Romme verlangd had voor Econom ische Zaken: rui
mere vertegenwoordiging van de KVP in de REA (Beel, W itte en De Bruijn), 
een PBO-ministerschap afgesplitst van Economische Zaken en een KVP-staats- 
secretaris bij Economische Zaken. Die staatssecretaris, G.M.J. Veldkamp, kreeg
-  onder druk van Romme en tegen de zin van Zijlstra en Beel -  permanent toe
gang tot de REA. Deze raad was oorspronkelijk opgezet om tot tijdsbesparing 
te komen. De belangrijkste sociaal-econom ische onderw erpen werden er be
sproken door een kernkabinet en enkele vaste adviseurs zoals de president van 
De Nederlandsche Bank en de directeur van het Centraal Planbureau. In prin
cipe mocht elke minister die dat wilde de REA-vergaderingen bijwonen. Beslui
ten werden alleen genomen als men het met elkaar eens was. Het gepraat van 
Romme over de noodzaak van meer KVP-invloed in de REA werd door partij
genoot Van den Brink dan ook terecht getypeerd als 'kolder'. Maar Romme 
kreeg zijn zin. Het gevolg van deze actie was wel dat de REA veel te groot 
werd en na 1952 steeds minder vaak bijeen kwam. Drees zou later vooral het 
regelm atig contact in de REA met mensen als M.W. Holtrop en J. Tinbergen 
m issen.96

Hoe zat het met de relatie tussen de vakbeweging en het nieuwe kabinet? 
Was de vrees van het VVD-hoofdbestuur terecht dat de minister-president zich 
min of meer door de vakbeweging liet leiden? Volgens Drees vormde de Raad 
van Vakcentralen slechts een van de vele belangenorganisaties die druk op de 
regering probeerden uit te oefenen.97 Toch leek er meer aan de hand. De be-
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noeming van de tweede man van het NVV tot minister van Sociale Zaken en 
van de leider van de KAB tot PBO-minister sprong bij de presentatie van het 
kabinet het meest in het oog. Toen de naam van Suurhoff in de loop van de 
formatie uitlekte, verm oedelijk door Schouten, leidde dat tot veel negatieve 
commentaren in de meer behoudende dagbladen. 'Drees probeert een vakver- 
enigings-gouvernement te vormen', schreef De Telegraaf bijvoorbeeld op 15 juli 
1952. Een man uit de vakbeweging zou te weinig oog hebben voor het alge
meen belang en dus ongeschikt zijn voor het ministerschap. Het was in de par
lementaire geschiedenis ook nog niet eerder vertoond. Het aanbod van de for
mateur vormde waarschijnlijk deels een beloning voor de volgzame houding 
van de 'bonafide vakverenigingen’ sinds 1945. Die sam enw erking zou de 
komende periode flink onder druk komen vanwege allerlei nieuwe ontwikke
lingen op het terrein van de werkgelegenheid, de lonen, de huren, et cetera. 
Door de deelnam e van Suurhoff en De Bruijn verzekerde het kabinet zich 
vooraf van wat extra krediet in die kringen. Ofwel, gezien door de bril van de 
CPN: met hun hulp wilde de PvdA de arbeidersklasse verdeeld houden.98 Het 
ministerschap van Suurhoff was zelfs een absolute eis van de PvdA-fractie. 
Diens naam was al een maand vóór de verkiezingen naar voren geschoven 
door partijvoorzitter Vorrink in een vertrouwelijk gesprek tussen Drees, Don
ker, Vorrink en NVV-voorzitter H. Oosterhuis over de richtlijnen voor het toe
komstig regeringsbeleid. Dit conclaaf vond op 29 mei 1952 plaats op de Hoge 
Veluwe. Oosterhuis had er bij die gelegenheid zelfs op gewezen dat KAB-voor- 
zitter De Bruijn zeer geporteerd was voor het idee van een NVV'er op Sociale 
Zaken!99

De Bruijn schoof min of meer zichzelf naar voren toen Romme de kandida
tuur van Suurhoff op 12 juli 1952 aan de katholieke politieke top presenteerde. 
De KAB-voorzitter was kort daarvoor al getipt door KVP-coryfee Steenberghe. 
Hij zou moeten aantonen dat de KVP een sociaal gezicht had. Romme had mo
gelijk nog een ander motief. Hij zag De Bruijn misschien liever in het kabinet 
dan bij de KAB en de Volkskrant, waar hij veel last van hem  had.100 De KVP- 
leider verzette zich niet tegen de komst van Suurhoff. Dat deed Schouten wél, 
vooral omdat het ging om het departement van Sociale Zaken. Daarbij speelde 
het feit dat het CNV zich gepasseerd voelde mede een rol.101 Uiteindelijk kon 
de ARP niet verhinderen dat het derde kabinet-Drees een belangrijke inbreng 
uit de vakbeweging kreeg. Dat bracht Romme er w aarschijnlijk toe om op het 
laatste moment de voor de Tweede Kamer gepasseerde w erkgeversvertegen
woordiger Van Thiel naar voren te schuiven als minister voor Maatschappelijk 
Werk, als tegenwicht.102

W at verder opviel aan Drees III was dat er relatief veel nieuw elingen in 
zaten: twaalf van de zestien ministers debuteerden. De helft van hen had enige 
parlementaire ervaring. De drie nieuwe PvdA-ministers (Van de Kieft, Donker 
en Suurhoff) waren door de wol geverfd. Tegenover oudjes als Van de Kieft 
(68), Drees (66) en De Bruijn (64) stonden de veel jongere Luns (41), Cals (38) en 
Zijlstra (34). Elf ministers waren academisch gevormd: acht juristen, twee inge
nieurs en één econoom -  zes van hen waren geprom oveerd. De andere vijf
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hadden over het algemeen de meeste ervaring in de praktische politiek: Drees, 
M ansholt, De Bruijn, Van de Kieft en Suurhoff. Op 7 oktober 1952 onderzocht 
het NIPO of Nederland zijn ministers kende.103 Drees (98%), Beel (94%), Mans
holt (92%), Donker (72%) en Staf (64%) werden het meest genoemd. De mid
dengroep bestond uit De Bruijn (49%), Van de Kieft (43%), Suurhoff (39%), 
Algera (37%), Zijlstra (36%) en Cals (25%). Nog vrijwel onbekend bleken Van 
Thiel (16%), Beyen (16%), Kernkamp (15%), Luns (11%) en W itte (10%).

Kunst- en vliegwerk?

Het nieuwe team was anders georganiseerd dan zijn voorganger, uit louter 
politieke overwegingen. Allereerst was er de extra post op Buitenlandse Zaken. 
Drees verdedigde dit met het argument dat het een lang gekoesterde wens van 
het parlement betrof, die in vervulling ging. Het contact met de regering zou 
voortaan intensiever zijn. De hoofdreden was echter dat Drees op dat moment 
onoverkomelijke bezwaren had tegen de benoeming van een katholiek op het 
terrein van de Europese politiek. Stikker wilde er indertijd geen tweede kapi
tein bij hebben, ondanks aandrang vanuit de Kamer. Hij meende dat gedeelde 
verantwoordelijkheid onwerkbaar zou zijn. Dat klopte. Vanaf het begin was 
het inderdaad mis tussen Beyen en Luns. 'Het vereiste de tact van een ervaren 
kinderpsycholoog om beide heren -  niet onaanzienlijke ego’s -  in een redelijk 
humeur te houden', herinnerde een topambtenaar zich later.104

Dan was er de nieuwe minister, belast met ’de zorg voor de bevordering 
van de totstandkoming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, de be
vordering van de produktiviteit van het gehele bedrijfsleven en de bezitsvor
m ing’, De Bruijn. De minister werd w eggestopt in een klein kam ertje in een 
van de uithoeken van het gebouw van Econom ische Zaken. Niet alleen de 
oppositie vond deze minister overbodig, ook de ARP. Zelfs Beel had grote 
twijfels: 'een kunstm atig overtrekken van reële verhoudingen' noteerde hij in 
zijn formatiedagboek. Drees hield de Kamer voor dat een deel van dit beleids
terrein in het vorige kabinet al door A.H.M. Albregts beheerd was. Nieuw en 
overbodig was het volgens hem niet.105

Tegenover de komst van Maatschappelijk Werk plaatste Drees de opheffing 
van het ministerschap van Teulings. Deze KVP’er was in het vorige kabinet als 
minister zonder portefeuille belast met de organisatie van de Bescherming Be
volking en de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Met deze vergelijking tussen ap
pels en peren maskeerde Drees zijn eigen ongenoegen. Hij had zich namelijk 
tot het laatste m oment tegen de komst van dit nieuwe spending departm ent 
verzet. Het idee ervoor was al naar boven gekomen in de formatieronde-Beel. 
De KVP’er had een efficiënt superdepartement voor ogen voor het 'maatschap
pelijk werk' in ruime zin, inclusief armenzorg (dat onder Binnenlandse Zaken 
viel), volksgezondheid, w erklozenzorg en in de nabije toekom st ook volks
huisvesting. Dat was voor de PvdA onbespreekbaar. Uiteindelijk werd het idee 
opnieuw van stal gehaald om de KVP aan een zesde m inisterszetel te helpen, 
als sluitpost van de formatie. Koningin Juliana wist Drees ervan te overtuigen
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dat er maar 'een splintertje’ zou afgaan van Sociale Zaken. In ruil zou de DUW 
in handen van Suurhoff komen. In de Tweede Kamer werd het nieuwe ministe
rie enkel door de KVP juichend begroet. De ARP vond het overbodig; PvdA en 
CHU zagen er de noodzaak niet van in .106

Van Thiel kreeg het niet druk op zijn kleine m inisterie, strategisch gelegen 
aan het Binnenhof met uitzicht op de Ridderzaal: het KVP-bewindsliedenover- 
leg vond vaak op zijn kamer plaats.107 M aatschappelijk W erk was nog geen 
schim van het brede ministerie-voor-de-zorg dat Beel voor ogen had gehad. In 
de praktijk hield de minister zich vooral bezig met de opvang van Indische Ne
derlanders en Ambonezen. Die taak viel tot 1952 onder het m inisterie voor 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Van dat ministerie bleven enkel de West 
en Nieuw-Guinea over. De Uniezaken, dat wil zeggen de Indonesiëpolitiek en 
in feite ook Nieuw-Guinea, gingen over naar Luns op Buitenlandse Zaken.

De ministers

'Het m inisterschap is het enige ambt, waarin elke Nederlander benoemd kan 
worden, zonder dat aan voorafgestelde kwalificaties behoeft te worden vol
daan', schreef ene 'Outsider' kort voor de formatie van 1952 in het PvdA-partij- 
blad Socialisme en Dem ocratie.108 Hij gaf ook een schets van het ideaaltype: een 
schaap met vijf poten, zowel vakminister als all-round politicus, die een groot 
bedrijf kon leiden; die financieel-econom isch, cultureel en internationaal vol
doende onderlegd was; met het vermogen kortetermijnproblemen op te lossen 
én met langeterm ijnvisie, vooral wat Europa betrof. Het mensenmateriaal van 
Drees III was gelukkig niet alleen maar van het ideale type. Een juiste mix van 
zakelijke uitblinkers, generalisten, vooraanstaande politici en stemmingmakers 
levert waarschijnlijk een beter team op. Dat was op 2 september 1952 natuurlijk 
nog niet te overzien. Er waren wel hoge en minder hoge verwachtingen, geba
seerd op het politieke gewicht en de zakelijke bagage van de nieuwe bewinds
lieden.

Sterk kwartet overgegaan

Zoals gezegd, vier m inisters gingen over van Drees II. Dat waren de zwaar
gewichten Drees, Mansholt, Beel en Staf. Over dit kwartet kunnen we kort zijn, 
aangezien in eerdere delen in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland 
na 1945 uitvoerig over deze personen geschreven is .109 Willem Drees was van 
1945 tot 1948 minister van Sociale Zaken en vice-m inister-president. In 1952 
sloot hij een vierjarig m inister-presidentschap af met een historische verkie
zingsoverwinning. Een belangrijk deel van de winst kon aan zijn eenvoudige, 
vertrouwenwekkende persoon worden toegeschreven. Drees was een uitste
kende voorzitter van de ministerraad. Een kleine bloemlezing. Hij had volgens 
Staf 'een enorm fijne politieke neus en was haast feilloos ten aanzien van de pu
blieke opinie. (...)  Hij was altijd constructief om een oplossing te vinden. (...)  In 
de grond een conservatief man; zo im ponerend door zijn rustig afgewogen

31



H o o fd stu k  I V e rk iez in g en , form atie  en  sa m en ste llin g

oordeel met soms een m erkwaardige bewogenheid.' M ansholt roemde Drees 
om zijn compromisbereidheid: hij gaf precies aan waar de grenzen van het be
reikbare lagen. Drees was ook een keiharde politicus. 'Als het erop aankwam, 
ging hij over lijken', aldus Mansholt. Lieftinck wees op Drees' grote kennis op 
staatsrechtelijk, financieel en sociaal gebied, op zijn zin voor politieke en staats
rechtelijke verhoudingen (overtuigd dualist110) en zijn loyaliteit tegenover col- 
lega-m inisters: hij fungeerde als de raadsman en coördinator die zorgvuldig 
vermeed op hun stoel te gaan zitten.111 In zijn eigen fractie werd hem regel
matig een te zuinig beheer van ’s Rijks financiën verweten. Allerlei verder rei
kende socialistische doelstellingen kwamen hierdoor in het gedrang. De meer
derheid besefte dat de PvdA door Drees' politiek van 'conservatief progres- 
sisme' waarschijnlijk het beste resultaat boekte, gegeven de bestaande politieke 
verhoudingen.112

Ontvangst en beëdiging van de nieuwe ministers door Hare M ajesteit, 2 septem ber 1952

Staande van links naar rechts op de eerste rij: de m inisters Suurhoff, Donker, Van de Kieft, 
Cals, Beyen en Luns. Op de tweede rij van links naar rechts: de m inister De Bruijn, Zijlstra, 
Kernkam p, Algera en Witte.

Foto Anefo Algemeen Rijksarchief

Net als Drees, was Louis Beel een synthetisch figuur en bovendien ook erg zui
nig. Beiden waren goede vrienden en tutoyeerden elkaar in de ministerraad, als
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enigen. Collega-minister Van Thiel maakte tijdens de ministerraad eens in ge
dachten de vergelijking van vader Drees en moeder Beel aan het hoofd van het 
grote gezin. Beel, een stugge, zwijgzame figuur, was een vindingrijk bestuur
der die Binnenlandse Zaken met groot gemak beheerde. Econom ie was niet 
zijn fort en in het parlement was hij weinig slagvaardig. Hij wierp zich in de mi
nisterraad en daarbuiten geregeld op als onpartijdig constitutioneel geweten, 
maar zag zijn reputatie in de zomer van 1952 verbleken, toen de door hem ver
dedigde voorstellen tot herziening van de Grondwet door de Eerste Kamer aan 
flarden werden geschoten.113

Sicco M ansholt stond bekend als een prima beheerder van het departement 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Hij zat er al sinds juni 1945. 
KVP noch ARP, bij uitstek de partijen voor de boeren, kon een betere kandi
daat leveren: de PvdA wilde Mansholt niet kwijt, omdat hij met zijn ruime be
voegdheden op het gebied van de voedselvoorziening een spin in het web van 
het loon- en prijsbeleid was. Mansholt kende het boerenbedrijf uit de praktijk, 
had gepionierd in de W ieringermeer. Hij was van een heel andere generatie 
dan Drees, die meer dan twintig jaar ouder was. Dat leeftijdsverschil kwam 
duidelijk naar voren wanneer de Europese integratie in het geding was. Dan 
leken beiden diametraal tegenover elkaar te staan. Het contact tussen minister 
M ansholt en de PvdA-fractie was intensief, vooral in de periode dat zijn vriend 
Burger de fractie leidde. Bij de dualist Drees kreeg Burger geen voet tussen de 
deur. Nieuweling Zijlstra ervoer M ansholt bij hun kennismaking als een ’poli- 
tical animal', geneigd tot zwaar beladen retoriek. Hij kreeg van Mansholt met
een college over de duistere bedoelingen van PBO-minister De Bruijn.114

Cees Staf, de CHU-minister van Oorlog en Marine, voelde zich sinds maart 
1951 'zo'n beetje president-directeur van N ederlands grootste bedrijf, dat 
160.000 mensen moet verzorgen'. Op zoek naar een burgerm inister met grote 
bestuurservaring, was men uiteindelijk uitgekomen bij deze landbouwkundig- 
ingenieur. Staf slaagde er op heel eigen wijze in veel gezag en goodw ill bij de 
Am erikanen te krijgen, tot en met Eisenhower. In korte tijd verkreeg hij een 
enorm prestige. Een oud topambtenaar herinnerde zich: 'Het was een genoe
gen mee te maken hoe Staf bij zijn bezoeken aan het Pentagon de daar heer
sende sfeer oppakte en, zich daar in voegend, zijn "boerenslimheid" omzette in 
concrete resultaten. Hij paste volkomen in de no-nonsense gewoontes waarbij, 
zonder protocollaire poespas, in de kantine de boterham met pindakaas + ho
ning + aardbeienjam  werd opgegeten, terwijl de Nederlandse divisies bij het 
dessert werden toegerust met materiaal.' Bij de formatie kon men eigenlijk niet 
om hem  heen; 'de enige noodzakelijkheid', noteerde Beel in zijn formatiedag- 
boek. Staf speelde in de laatste fase van de formatie een belangrijke rol als in
formateur, trait d ’union tussen KVP en PvdA. Als vakminister uitte hij zich in de 
ministerraad opvallend vaak over andere onderwerpen. CN V-voorzitter M. 
Ruppert had geregeld contact met hem  over wat er zoal binnen de vakbewe
ging leefde. Staf was geen raspoliticus: binnenskamers was hij sterker dan in 
het parlem ent.115
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PvdA-toppers

Met Leendert Donker kwam een vooraanstaand PvdA-politicus en een scherp
zinnig jurist op Justitie. In 1935 kwam hij voor de SDAP in de Tweede Kamer 
waar hij een belangrijke rol speelde in de vaste com m issie voor Privaat- en 
Strafrecht. Hij was de grote man van de Enquêtecommissie 1940-1945. In 1951 
volgde hij M. van der Goes van Naters op als voorzitter van de Tweede-Ka- 
m erfractie van de PvdA. Donker was een bestuurderstype dat zeer voort
varend knopen kon doorhakken. Hij behoorde met Drees tot de meer behou
dende vleugel van zijn partij. Het politieke gevecht lag hem niet. Hij was ook 
een ivorkaholic met weinig oog voor persoonlijke gevoeligheden, af en toe een 
beetje cynisch. Zijn gezondheid was slecht en leed onder het eeuwige wer
ken.116 Verwacht mocht worden dat deze daadkrachtige man het initiatief zou 
nemen voor rechtsvernieuwing op uiteenlopende terreinen.

Johan van de Kieft was tweede keus voor Financiën. Eigenlijk was Hofstra de 
gedoodverfde opvolger van Lieftinck, maar diens benoem ing werd geblok
keerd door de KVP. De soepele Van de Kieft, op dat moment voorzitter van de 
senaatsfractie van de PvdA, kreeg de voorkeur boven de rechtlijnige Hofstra, 
van wie werd gevreesd dat hij te veel van zijn boek Socialistische belastingpolitiek 
in de praktijk zou willen brengen. Daarbij speelde een rol dat het niet boterde 
tussen Hofstra en A.M. Lucas, de invloedrijke financiële specialist van de KVP- 
fractie.117 Drees liep minder risico met Van de Kieft.

Van de Kieft was weliswaar 68 jaar oud, maar nog zeer kwiek, altijd zorg
vuldig gekleed met vlinderdas. Hij stond bekend als een slagvaardig redenaar 
met een groot gevoel voor humor. Van de Kieft was een jeugdvriend uit 
D rees’ HBS-tijd, waar hij twee klassen hoger zat. Van kantoorbediende klom 
hij op tot zakenman, zelfstandig accountant en boekhouder van de socialisti
sche beweging, ’een virtuoos penningm eester'. Hij had ruim e politieke erva
ring als gemeenteraadslid sinds 1918, partijbestuurder voor de SDAP sinds 1930 
en Eerste-Kamerlid sinds 1945. Opmerkelijk was Van de Kiefts religieuze over
tuiging. Hij was actief lid van de Remonstrantse Broederschap. In protestants- 
christelijke kringen genoot hij een zeker aanzien, bij Tilanus bijvoorbeeld.118

Alom werd verwacht dat het tijdperk-Van de Kieft een verademing zou zijn 
in vergelijking met de zeven magere jaren van Lieftinck. Deze had er welis
waar voor gezorgd dat het land financieel gezond werd, maar de laatste maan
den was steeds duidelijker geworden dat hij, om dit te bereiken, de belasting- 
schroef te vast had aangedraaid. Zou de nieuwe minister voldoende weerstand 
kunnen bieden aan de druk van zijn collega's en vanuit het parlement om extra 
geld voor leuke plannen te fourneren? En aan de roep om lastenverlichting? 
Wist deze al wat oudere boekhouder voldoende van de m oderne macro-eco- 
nomische en monetaire inzichten? Bij zijn allereerste financiële beschouwingen 
in de Tweede Kamer viel Van de Kieft binnen met een citaat van Voltaire: ’Een 
begroting is een methode om zich zorgen te maken nog vóór het geld is uitge
geven in plaats van daarna.' Hij maakte zich verder niet druk over het verwijt 
dat het kabinet Drees' richtlijnen niet had uitgewerkt en de Kamer in onzeker-
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heid liet: ’W e blijven nog in de mist totdat wij de misthoorn van de SER ver
nemen', zei oppositieleider Oud. De toon was heel anders dan die van zijn 
voorganger. Niet iedereen was er blij mee. De nieuwe minister wilde volgens 
Oud te grappig zijn en voerde te weinig argumenten aan.119

Co Suurhoff, 47 jaar, was afkomstig uit een arbeidersgezin in Amsterdam. Hij 
klom op in de vakbeweging en werd in 1939 lid van de Tweede Kamer voor de 
SDAP. Suurhoff ontwikkelde zich al snel tot een warm  voorstander van het 
harmoniemodel, tegen de gedachte van de klassenstrijd. Hij was een op resul
taat gerichte reformist, wars van ideologische discussies. Verder was hij vastbe
raden, goed van de tongriem gesneden -  hij sprak de taal van de vakbeweging
-  en zeer deskundig op zijn beleidsterrein. De eerste memorie van antwoord 
schreef hij zelf. Soms kon hij sarcastisch zijn, hetgeen hem  de bijnaam 'hof vol 
zuur' opleverde. Aan zijn vooroorlogse vakbondstijd in Amsterdam hield hij 
een grote afkeer voor extreem links over. Hij was gebeten op de CPN.120

N V V -voorzitter O osterhuis in gezelschap van m inister-president Drees

Foto A rchief IISG /C ollectie  W. Drees

Suurhoff bracht een eigen programma mee. Drees loodste hem  niet alleen het 
kabinet in om het contact met de vakbeweging te verbeteren. In een brief aan
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Drees liet NVV-voorzitter Oosterhuis in het begin van de formatie weten dat 
hij zijn tweede man om vier boodschappen stuurde: '1. Regeling ouderdom s
voorziening, 2. Doeltreffende werkgelegenheidspolitiek, 3. Handhaven geleide 
loonpolitiek, 4. Regeling kinderbijslag zelfstandigen.' Het NVV was in het be
gin van 1952 ook gekomen met Het Welvaartsplan, een 500 pagina's tellend rap
port: het Plan van de Arbeid in een modern jasje. Het nieuwe plan kreeg min
der aandacht en was voor de aanhang ook minder inspirerend dan het oude uit 
de jaren dertig. Daar stond tegenover dat Het Welvaartsplan (deels) uitvoerbaar 
was omdat er een politieke meerderheid voor kon worden gevonden terwijl 
Colijn c.s. van het Plan van de Arbeid niets had willen weten. Het was aan 
Suurhoff om die politieke meerderheid te zoeken. In essentie kwam het plan 
i’teer op een pleidooi voor productiviteitsvergroting en op een verdediging van 
het harmoniemodel zoals het op dat moment functioneerde in een beheerste 
econom ie.121

KVP; één overrijp , vier groen als gras

A.C. de Bruijn was in 1887 geboren als zoon van een Utrechtse bouwvakker. 
Sinds 1925 was hij de onbetwiste leider van de katholieke vakbeweging, een 
autocratisch voorman, die in de praktijk geen voornaam droeg; waarschijnlijk 
noemde zijn vrouw hem zelfs A.C.! Hij werd verafgood door 'zijn' mensen. 
Een man van weinig woorden, droog, monotoon en direct. Vanaf de oprichting 
van de RK Staatspartij in 1926 maakte De Bruijn deel uit van het partijbestuur 
en sinds 1929 was hij lid van de Eerste Kamer. Bij zijn benoem ing in 1952 was 
hij een van de invloedrijkste figuren in de Nederlandse politiek. De KAB vorm
de immers een groot machtsblok binnen de KVP en de katholieken namen al 
decennialang een centrale positie in in het landsbestuur. De Bruijn kwam in de 
periode 1951-1952 onder vuur te liggen van de conservatieve vleugel in de 
KVP. Het KAB-blad Ruim Zicht reageerde fel op 'de hetze’ die tegen zijn voor
zitter ontketend was. Op het hoogtepunt van deze broedertw ist dreigde hij 
zelfs -  niet voor het eerst -  met de oprichting van een katholieke arbeiders
partij. Bij de verkiezingen van 1952 werd hij beloond met het hoogste aantal 
voorkeurstem m en.

W aarom liet De Bruijn zich zo gem akkelijk w egprom overen? Na zo veel 
jaren bij de katholieke vakcentrale was het misschien de hoogste tijd een stapje 
terug te doen en zijn opvolger de ruimte te geven. Of wilde hij nog iets anders; 
had hij een eigen missie? Het ministerschap zou misschien  de bekroning vor
men van zijn persoonlijke loopbaan, het was zeker de afsluiting. Een belangrijk 
argument-pro was dat de katholieken niet achter konden blijven bij de benoe
ming van Suurhoff, maar doorslaggevend was het geloof van De Bruijn in de 
PBO. Hij zag de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie als 'een laatste genade', 
het enige alternatief voor kapitalisme of communisme. Er was hem  alles aan 
gelegen om die PBO als minister uit de grond te stampen. De Bruijn ging vol
gens Zijlstra meteen ’met waarlijk m issionaire ijver’ van start om het Neder
landse bedrijfsleven op te delen in 'schappen'.122
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Jo Cals was tweede keus.123 Minister Rut ten haakte pas af in het laatste sta
dium van de formatie. W aarschijnlijk betreurde Drees dat meer dan Romme. 
De Nijm eegse hoogleraar wilde maar geen partijm an zijn. Cals was dat wel. 
Romme zag hem in die tijd zelfs als zijn opvolger, mocht hij zelf in het kabinet 
terechtkomen. Het liep allemaal anders. Nadat een aantal andere katholieke 
hoogleraren de post had geweigerd, restte voor OKW  enkel Cals, terwijl Rut- 
ten, en ook anderen, gemerkt hadden dat Cals eigenlijk niet zo veel belang
stelling voor het onderwijs had. Hij was een spitsvondig jurist en uitstekend 
debater, maar snel op zijn tenen getrapt. Collega Van Thiel, doorgaans zeer ge
moedelijk, typeerde hem als een nijdas’. Later zou Cals zich profileren op de 
linkervleugel van de KVP. In 1952 was hij nog een man van het midden. Hij 
kampte in die tijd al met gezondheidsproblemen. Cals begon zijn ministerschap 
met enige voorsprong, aangezien hij vanaf februari 1950, toen hij staatssecre
taris werd, de kunst had kunnen afkijken.124 Een geprofileerde figuur in de on
derwijswereld was hij bepaald niet. Vrij Nederland merkte op 6 september 1952 
zuinigjes op dat 'men zich op het departement een briljantere en alzijdiger fi
guur zou kunnen voorstellen'.

Frans Jozef van Thiel, directeur van de H elm ondse buizenfabriek Robur, 
kwam pas een week nadat het kabinet rond was op M aatschappelijk Werk te
recht. Van Thiel was in de oorlog bevriend geraakt met Suurhoff. Beiden ver
bleven enige tijd als gijzelaar in Sint Michielsgestel. Suurhoff zou Drees gezegd 
hebben dat hij tegenstander bleef van het nieuwe departem ent, maar dat hij 
met Van Thiel geen ruzie zou krijgen. Op provinciaal niveau had Van Thiel 
ruime ervaring met zijn beleidsterrein. Een partijpoliticus was hij niet. Romme 
miste in zijn fractie én in het kabinet de stem van een grote katholieke werk
gever. Daarom wilde hij deze fabrikant er graag bij hebben. Van Thiel was een 
heer van stand, een hartelijke Brabander die graag een praatje maakte, een 
bourgondische persoonlijkheid met een rustgevende uitstraling.125

Bij zijn komst voelde hij zich 'een beetje als een burgem eester van een af
gebrand dorp, want het departement van M aatschappelijk W erk had nog niks, 
niet eens een gebouw. Alleen een kamer op het Binnenhof, een ambtenaar die 
ik uit Brabant kende en een kamerbewaarder. Ik wist van niks. Er lag een groot 
dossier in die kamer: wijziging Stichting 1940-'45. Ik zeg tegen die kamerbe
waarder: "Wat moet ik daar om Godswil mee doen?” Hij zegt: "Als u het open
slaat, er een groene paraaf inzet en het daarna op het schapje legt, gaat het van
zelf w eg."’126

De KVP-top moest na de ruil van Economische Zaken snel op de proppen 
komen met een kandidaat voor Wederopbouw en Volkshuisvesting. De onbe
kende planoloog Herman Witte werd opgediept uit het grote reservoir van pro
vinciale en gemeentelijke katholieke bestuurders. Hij had wegen aangelegd en 
bruggen gebouwd, was enige tijd als planoloog werkzaam geweest in Limburg 
en vervolgens als directeur Gemeentewerken in Bergen op Zoom. Na de oor
log werd hij er burgemeester. W itte was toen 35 jaar. Zijn activiteiten in allerlei 
provinciale en nationale com m issies moeten zijn opgem erkt door de partij
leiding. Beel, destijds minister van Binnenlandse Zaken, had hem indertijd be-
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noemd en moet hem goed hebben gekend. Hij schoof hem in de formatiefase- 
Donker als kandidaat-minister naar voren. Witte werd getypeerd als elegant, 
hoffelijk en zelfbewust; enerzijds technocraat, anderzijds een bestuurder die 
gezag uitstraalde. Zijn collega Staf meende: 'Witte is een typische gezagsdrager. 
Met zijn ethische inslag niet geschikt voor het bedrijfsleven.'127 Voordat de 
nieuwe m inister zijn plannen ontvouwd had, was wel duidelijk dat hij als 
KVP'er andere accenten zou leggen dan zijn sociaal-democratische voorganger.

Van de benoeming van Joseph Luns op Buitenlandse Zaken had Romme een 
prestigekwestie gemaakt. De laatste katholieke bew indsm an op dat departe
ment was in 1S85 afgetreden. De KVP-leider wist dat Drees onoverkomelijke 
bezwaren had tegen een 'Vaticaans Europa', maar hij begreep natuurlijk ook 
dat de PvdA dit nooit openlijk durfde toegeven. Pater Beaufort, de KVP-sena- 
tor die zo ongeveer het buitenlands beleid van zijn partij in zijn eentje bepaal
de, stond bovenaan Rommes lijstje. Maar de pater mocht niet van het episco
paat. Beaufort wees Romme op carrièrediplomaat Luns, op dat moment lid van 
de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in 
New York. Romme kende Luns al vanaf 1946 en had met hem een drukke cor
respondentie gevoerd over N ederlands-Indië en N ieuw-Guinea. Luns werd 
tijdens de formatie 'op zicht' naar Nederland geroepen. Hij stelde zich vervol
gens voor aan de KVP-top, in het huis van een tante van Van Thiel! Met zijn lef, 
charme en gevoel voor humor maakte hij veel indruk, hoewel hij (nog) geen 
partijlid was. 'Hij was met name erg knap in het voeren van een gesprek. (...) 
en hij was niet geïntimideerd door belangrijke personen', aldus een oud-top- 
ambtenaar over de kwaliteiten van de man die maar liefst negentien jaar m i
nister zou blijven.

Luns schijnt zich in het begin van zijn diplom atieke loopbaan als chef de 
protocol op Buitenlandse Zaken niet populair te hebben gemaakt bij het hof, 
met name bij de directeur van het kabinet van de Koningin. Zijn kandidatuur 
had nogal wat voeten in de aarde; hij zou veel te licht zijn voor deze post. Des
ondanks bleef Romme pal staan achter zijn kandidaat, ofschoon die tweede 
keus was. Uiteindelijk kreeg zowel hij als Drees zijn zin: Luns werd weliswaar 
minister van Buitenlandse Zaken, maar Europese en NAVO-aangelegenheden 
gingen naar duo-m inister Beyen. De m eeste bilaterale zaken, Indonesië, de 
Verenigde Naties, de Benelux, de luchtvaart en de waterwegen, kwamen te
recht bij Luns.128 De verwachtingen waren niet hoog gespannen. Vrij Nederland 
vreesde 'dat men in de er bij de haren bijgesleepte Luns eigenlijk een W elteri- 
aanse kat in de zak gekocht heeft', die zich beter niet met Indonesië en Nieuw- 
Guinea kon bem oeien.129 Luns werd in het begin volledig overschaduwd door 
de ervaren Beyen, hoewel Romme ervoor had gezorgd dat beiden formeel ei
kaars gelijken w aren.130

Briljante non-politici: Beyen en Kernkamp

Johan Willem Beyen was in veel opzichten Luns' tegenpool. 'Hij was briljant, 
lichtvoetig, uiterst artistiek, eerder sceptisch en begiftigd met een geheel oor-

38



Samenstelling, verpakking en etiket

spronkelijk, dikwijls bijtend gevoel voor humor. (...) Hij was ongecommitteerd 
en dacht in grote lijnen zonder precisie', aldus Beyens directeur-generaal E.H. 
van der Beugel. Beyen was veertien jaar ouder dan Luns en had al een schitte
rende carrière achter zich: topambtenaar op Financiën, bankdirecteur, functies 
bij Philips en Unilever, directeur van de Bank voor Internationale Betalingen, 
directeur van het IMF. Beyen was ook financieel adviseur van de Nederlandse 
regering in ballingschap geweest; in mei 1940 bevond hij zich in Londen als fi
nancieel directeur van Unilever. Hij stond in 1943 aan de wieg van de Benelux 
en in 1944 aan die van het IMF. Beyen wist in die periode grote leningen voor 
de Nederlandse regering af te sluiten in Zwitserland en de Verenigde Staten. 
Na de oorlog verrichtte hij in opdracht van Lieftinck belangrijk werk bij het 
IMF en de W ereldbank in Washington.

Beyen had in 1951 laten doorschem eren dat hij op een diplom atieke post 
benoemd wilde worden. Stikker had 'Londen' voor hem gereserveerd, maar 
kwam uiteindelijk zelf op deze post terecht toen de VVD bij de formatie buiten 
de boot viel. Lieftinck vroeg al in mei 1952 of Beyen belangstelling had voor de 
portefeuille van Buitenlandse Zaken. Deze antwoordde dat hij zeer geïnteres
seerd was. Mogelijk koos Drees mede voor de m onetaire specialist Beyen om 
het verlies van Lieftinck gedeeltelijk op te vangen. De PvdA-fractie had moeite 
met de partijloze kandidaat. Fractievoorzitter Burger zag het liefst partijgenoot 
Mansholt, een uitgesproken 'Europeaan', op die positie. Toen de PvdA-fractie 
hem  om uitleg vroeg, liet Drees weten dat hij Beyen op grond van zijn per
soonlijke kwaliteiten had uitgekozen. Hij prees diens internationale ervaring en 
monetaire kennis. Bovendien was Beyen niet katholiek, maar dat zei Drees er 
niet b i j.131

Beyen was niet ambitieus, maar had toch welom lijnde gedachten omtrent 
de Europese eenwording. Hij bepleitte econom ische integratie naast politieke 
c.q. sectorgewijze eenwording. Op dat moment, in de zomer van 1952, zat hij 
daarmee nog op dezelfde lijn als Drees en diens adviseur A. Mozer. Volgens 
Mansholt speelde dat een rol bij Drees' keuze. Later werd duidelijk dat Beyen 
veel voortvarender optrad dan de minister-president wilde. 'Drees dacht: jullie 
lastige kerels, altijd met dat Europa. Een douane-unie wil ik nog wel, maar dat 
politieke Europa, daar moet ik niets van hebben. Hij heeft toen een willekeu
rige bankier van de Internationale Bank uit Bazel gehaald, W illem Beyen, partij
loos natuurlijk; die zou het wel zakelijk behandelen, die zou het wel goed be
kijken. Het is D rees’ grote vergissing geweest, want Beyen was artistiek, was 
ontvankelijk voor fantasie (dat was niet Drees' sterkste kant), hij had visie (niet 
Drees' sterkste kant), en hij werd gegrepen door de Europese gedachte’, aldus 
Mansholt achteraf.132

Willem Jan Kernkamp (CHU) was het type van de beschouwelijke academicus. 
Hij had zich gespecialiseerd in Arabisch en Indisch recht en was in 1935, op 36- 
jarige leeftijd, gepromoveerd op het onderwerp 'De positie van de vrouw in de 
Islam'. In 1946 werd hij hoogleraar staatsrecht te Utrecht. De volgende jaren 
was hij als adviseur van de Nederlandse regering nauw betrokken bij de Indo
nesische kwestie. In 1951 verdedigde hij bij de Verenigde Naties het standpunt
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dat Nederland niet langer de bevoegdheid bezat om te rapporteren over Suri
name en de Nederlandse Antillen. Hij baseerde dit op het zelfbeschikkings
recht, een opmerkelijk uitgangspunt. PvdA-voorzitter Vorrink constateerde in 
een commentaar op het formatieresultaat dat er nogal wat ruim te zat tussen 
Kernkamps politieke opvattingen en die van rechtse CHU'ers als F.C. Gerret- 
son en J.J.R. Schmal. Kernkamp was na de oorlog zelfs korte tijd lid geweest 
van de Nederlandse Volksbeweging, waaruit de PvdA zou voortkom en. Hij 
wist Tilanus ervan te overtuigen dat hij dit enkel gedaan had om een conserva
tieve collega-hoogleraar op de kast te krijgen. Kernkamp stond bekend als een 
prettig onderhandelaar, gesteld op goede menselijke verhoudingen.133

Het antirevolutionaire tweetal

Jacob Algera, ARP-fractiespecialist voor Verkeer en Waterstaat, was in 1937 in de 
Tweede Kamer gekozen. Hij bleef tegelijkertijd actief op gemeentelijk en pro
vinciaal niveau. Na de oorlog was hij ook lid geworden van de Enquêtecom
missie 1940-1945, de commissie-Donker. Algera had dus ruime parlementaire 
ervaring. Toch was hij politiek weinig geprononceerd. Hij gold als een van de 
gangmakers van het Friese provinciale bestuur na de oorlog en werd tot de 
behoudende vleugel van zijn partij gerekend. 'Voorzichtig', 'degelijk', 'con
sciëntieus', 'ambitieus' waren de etiketten die hij kreeg opgeplakt; een stugge 
Friese doorzetter, die destijds een journalist afscheepte met: 'Als u iets over mij 
weten wilt, sla dan de Handelingen van de Tweede Kamer er maar op na.’134 

Tot slot de jongste: Jelle Zijlstra, hoogleraar econom ie aan de Vrije Univer- 
siteit te Amsterdam. Zijn komst werd vooral toegejuicht door de PvdA en de 
progressieve vleugel van de ARP. Hij werd zelfs beschouwd als de verpersoon
lijking van het naar elkaar toegroeien van beide partijen, vooral wat betreft de 
sociaal-econom ische opvattingen. Zijlstra beschouwde zichzelf in die tijd ook 
als 'ietwat neigend naar rood'. Hij wilde de verstarde vooroorlogse opvattin
gen doorbreken binnen de ARP. Vorrink zou Zijlstra hebben getipt bij forma
teur Donker.135 De aanleiding was een uitvoerige bespreking door Zijlstra van 
het PvdA-plan De iveg naar vrijheid in Economisch-Statistische Berichten van 30 juli 
en 15 en 20 augustus 1952. Het plan werd weliswaar zeer kritisch ontleed -  er 
had bijvoorbeeld minder socialisatie en meer 'ordening' in gemoeten - ,  maar 
ook geprezen als een goede basis voor een nuttige en zinvolle discussie. De 
jonge antirevolutionaire professor zag tal van positieve punten: de uiteenzet
tingen over uitbouw en grenzen van de sociale politiek waren voortreffelijk; 
overheidsingrijpen om te grote inkomensverschillen recht te trekken was 'vol
strekt noodzakelijk'; de gedachte van een algem een geldend m inim um inko
men w7as in beginsel aanvaardbaar; de mogelijkheid tot kwantitatieve krediet- 
controle moest tot het arsenaal van de monetaire politiek van de overheid beho
ren, et cetera. Oudere partijgenoten van de 34-jarige econoom konden dit alle
maal niet zo goed volgen. Volgens ARP-Tweede-Kamerlid en hoofdredacteur 
van Trouw  J.A.H .J.S. Bruins Slot was fractieleider Schouten 'een beetje bang 
voor de hem vreemde economische opvattingen van Zijlstra’. ’lk kan het u niet
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ontraden', was al wat Schouten over zijn lippen kreeg toen Zijlstra hem  vroeg 
of hij Donkers aanbod moest aanvaarden. Schouten was bepaald niet enthou
siast over regeringssam enwerking met de PvdA. Hij had een afkeer van die 
partij. Bruins Slot drong er sterk op aan dat Zijlstra accepteerde.136

Zijlstra had al in 1949 de aandacht op zich gevestigd als coauteur van het 
zogenaamd professorenadres, gericht tegen de wet op de PBO. Daarin stond 
deze passage: ’De bedrijfstaksgew ijze ordening schept een aantal groepsbe
langen w elke óf met elkaar in onverzoenlijke strijd moeten zijn óf door een 
zeer straffe leiding van overheidswege moeten worden verzoend, óf ten slotte 
hun gezamenlijke moeilijkheden zullen afwentelen op de consum ent.’ Zijlstra 
nam daarvan niets terug toen hij minister werd. In zijn memoires erkende hij 
later dat het 'natuurlijk niet kon' dat Economische Zaken, in een kabinet dat de 
PBO van de grond wilde tillen, terecht kwam bij een man die daartegen was. 
Dat maakte hem voor de PvdA natuurlijk des te aantrekkelijker, als tegenwicht 
tegen de KVP, de partij van de PBO.

Het was onzeker hoe Zijlstra zich zou ontwikkelen. Hij had weinig be- 
stuurservaring, was in het parlement een onbeschreven blad, maar wist met 
zijn eerste begrotingsrede op 4 december 1952 veel twijfels weg te nemen. Be
slist en eigenwijs, zonder te irriteren, legde hij de Kamer kort en duidelijk uit 
wat de hoofdlijnen waren van zijn economische opvattingen: de staat had een 
wezenlijke taak; er moest globaal worden ingegrepen op strategische punten; 
nationalisatie alleen indien dit de meest doelmatige oplossing was; voortgaan 
met de Europese econom ische integratie. PvdA-woordvoerder G.M. Neder- 
horst was zeer positief; Schouten merkte een beetje zuur op dat de minister er 
rekening mee moest houden dat hij economisch het tij mee had.137

Wel of geen program?

Het karakter van een kabinet wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat 
het van plan is, door de oplossingen die het voornemens is aan te dragen. De 
door alle regeringsfracties op 8 juli 1952 aanvaarde 'richtlijnen' vormden in feite 
een regeerprogram in materiële zin .138 Drees' voorkeur ging uit naar een for
matiem ethode waarbij vooraf op hoofdlijnen afspraken werden vastgelegd 
over politiek gevoelige kwesties. Dat voorkwam dat de coalitiepartners elkaar 
meteen in de haren zouden vliegen. Het program mocht niet te uitvoerig of ge
detailleerd zijn: er moest ruimte overblijven voor de aangezochte bewindslie
den om zelf punten aan te voeren. Bovendien kon niet worden voorzien welke 
problemen het nieuwe kabinet de komende jaren zou tegenkomen.139

Een formeel regeerprogram heeft het kabinet-Drees III, zoals gezegd, nooit 
gekregen. Dat was ook niet noodzakelijk want in die tijd bleef het program 
meestal geheim. Voorschriften over de wijze waarop een nieuwe regering haar 
plannen presenteerde bestonden niet. M eestal werd volstaan met een korte 
regeringsverklaring in het parlement. Pas vanaf 1963 werd publicatie van een 
program de regel. Toch was het dit keer erg summier. De formatie had veel te 
lang geduurd. Er was geen tijd meer voor een lange, inhoudelijke constitue-
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rende vergadering of een afzonderlijke regeringsverklaring. Het grootste deel 
van de richtlijnen en een aantal aanvullingen daarop zouden uiteindelijk te
rechtkomen in de troonrede, de miljoenennota, de algemene politieke beschou
wingen en de diverse begrotingen. De regeringsverklaring werd als het ware 
uitgesmeerd over verschillende beleidsstukken.

De onduidelijkheid over de status van de plannen van Drees III hing vooral 
samen met het feit dat de KVP-fractie kort na de beëdiging duidelijk maakte 
dat zij zich niet aan de richtlijnen gebonden achtte. In het begin van dit hoofd
stuk werd al gewezen op de fractievoorzitter van de KVP, die meteen ging 
knagen aan de politieke basis en aan het program. De krom m e redenering 
daarachter was dat Rommes gegeven woord niet langer gold na het mislukken 
van Beels form atiepoging.140 Zonder dat de andere partners het wisten, bleek 
het gesloten 'akkoord' voor een van hen niet meer te bestaan! Bij de algemene 
beschouwingen op 6 november 1952 zou Romme zich er zelfs over beklagen 
dat de regering zo weinig over haar plannen had gezegd, terwijl de ministers 
volgens hem tijd genoeg hadden gehad om de richtlijnen te concretiseren. 
Drees erkende dat de ministers nog niet alles hadden doorgesproken. Maar 
men kende elkaar en eikaars opvattingen. Er was een goede kans op vrucht
bare samenwerking. De richtlijnen gaven volgens hem voldoende de richting 
van het te voeren beleid aan. Over kleur of etiket durfde Drees verder niet uit 
te wijden 'omdat meewerkende fracties daaraan aanstoot zouden kunnen ne
m en'.141 De PvdA ging bijvoorbeeld uit van voortzetting van het sinds de be- 
vrijding gevoerde beleid, terwijl de ARP van een socialistische signatuur niets 
wilde weten.

De binding van de verschillende fracties aan de richtlijnen was een zaak van 
andere orde. Daarbij gold de vuistregel: 'Hoe verdeelder de fractie, des te los
ser de gewenste binding.' Drees' tactiek bestond er namelijk uit door middel 
van een scherp omschreven programma de verdeeldheid in de confessionele 
fracties uit te buiten. De PvdA- en NVV-top hadden de eerste conceptplannen 
al op 29 mei doorgesproken. Daarna opereerden de socialisten als gesloten 
front. De bedoeling was via het regeerprogram  -  de nader te concretiseren 
richtlijnen -  de punten binnen te halen, die in het parlem ent zouden kunnen 
stranden op een confessionele m eerderheid.142 Het was logisch dat de KVP, en 
in mindere mate, de ARP en de CHU zich niet met handen en voeten aan een 
regeerprogram -Drees wilden binden, mede uit angst voor gezichtsverlies. 
Voor alle partijen gold dat zij uit prestigeoverwegingen de schijn wilden wek
ken op zo min mogelijk punten te hebben ingeleverd.

De richting van de richtlijnen

De door Donker, Romme, Schouten en Tilanus aanvaarde laatste (derde) versie 
van Drees' richtlijnen bestond uit twaalf korte paragrafen.143 De kopjes boven 
die paragrafen luidden: 'Voortzetting van de bevordering der internationale 
sam enwerking’ (1); 'Bereidheid tot de hervatting van besprekingen met Indo
nesië' (2); 'Nieuw-Guinea' (3); 'De West' (4); 'Bezien van economische en sociale
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politiek, werkgelegenheidsbeleid, woningbouw en belastingpolitiek in onder
ling verband' (5); 'Woningbouw' (6); 'Sociale politiek' (7); 'Economische politiek’ 
(8); 'Landbouwpolitiek' (9); 'Financiële politiek' (10); 'Defensie' (11); 'Onderwijs, 
kunsten en wetenschappen' (12). De politieke com prom issen waren in korte 
formules gegoten. W ie precies wat kreeg viel moeilijk te reconstrueren.144 In 
een aantal gevallen gaf de regering duidelijk aan welke kant ze opwilde. In de 
tweede paragraaf stond bijvoorbeeld dat het kabinet bereid was mee te wer
ken aan de opheffing van de N ederlands-Indonesische Unie als er overeen
stemming zou worden bereikt over een nieuw verdrag. Daaraan werd toege
voegd dat die bereidheid 'niet bij voorbaat in de Regeringsverklaring tot uiting 
behoeft te worden gebracht' en dat er eerst nog een paar flinke, in de richt
lijnen genoemde hobbels moesten worden genomen. Over Nieuw-Guinea had
den de vier fractievoorzitters geen overeenstemming bereikt. Dat werd gecon
stateerd in richtlijn drie. ARP, CFIU en KVP wilden niet met Indonesië onder
handelen over de status van het gebied. De conclusie was dat het niet in het 
landsbelang zou zijn wanneer regeringssam enwerking daarop zou afstuiten. 
Nieuw-Guinea bleef in de ijskast.

Het zw aartepunt op sociaal-econom isch terrein werd gelegd bij de werk- 
gelegenheidspolitiek. Dat stond in paragraaf vier en was onomstreden. Voor 
veel andere voornem ens op sociaal-economisch én op financieel gebied gold 
het tegenovergestelde. Het in de eerste versie van de richtlijnen opgenomen 
huuregalisatiefonds werd op losse schroeven gezet in de tweede. Daarin kwam 
ook terecht, als aanvulling, dat de in te voeren ouderdom sverzekering en de 
kinderbijslag voor zelfstandigen 'op de sociale verzekeringsgedachte zou wor
den gebaseerd’, hetgeen betekende dat de hoogte van de uitkeringen hiervan 
niet afhankelijk zou worden van individueel betaalde premie. In eerste instantie 
was nog voorgesteld om de PBO verplicht in te voeren. Dat werd later gewij
zigd in: 'Krachtige doorvoering van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
opdat deze binnen een redelijke termijn over de gehele linie van het bedrijfs
leven wordt verwezenlijkt.' De KVP moest op dit punt dus inleveren, maar 
kreeg er een eigen PBO-m inister voor terug. Een aantal om streden punten 
bleef onopgelost; hiervoor werd uiteindelijk besloten eerst een SER-advies te 
vragen. Dat betrof de huurkwestie en eventuele wijzigingen in de geleide loon
politiek, de voortzetting van de dividendbeperking en de invoering van een 
winstdelingsregeling voor werknemers. Het plan om het schoolgeld af te schaf
fen -  dat was het oorspronkelijke voorstel -  zou eerst nog in studie worden ge
nomen.

Het voorstel om bij het verlenen van vestigingsvergunningen aan midden
standers een behoeftecriterium  te hanteren, werd in een latere versie sterk af- 
gezwakt op aandringen van de KVP. Het eerste deel van de passage 'Waar de 
omstandigheden daartoe nopen participatie van de overheid in de investerin
gen' kwam uit confessionele koker en beoogde te enthousiaste uitvoering van 
een aantal ideeën uit De weg naar vrijheid tegen te gaan. Het lukte de KVP niet 
om een sterkere progressie van de kinderbijslag aanvaard te krijgen. Samen 
met de ARP kreeg de KVP wél gedaan dat de mogelijkheid om het kasover-
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schot op de rijksbegroting te gebruiken voor kapitaalsuitgaven of schuldaflos
sing vooralsnog tot 1953 beperkt zou blijven. Beide partijen hadden liever ge
zien dat meteen tot lastenverlichting aan het bedrijfsleven was overgegaan, 
maar de PvdA was tegen. De regering had extra ruimte nodig voor woning
bouw en werkgelegenheidsbeleid. Van belang, maar onomstreden waren nog: 
'm edew erking aan verdergaande Europese integratie'; 'voortgaan m et de 
voorbereiding van de nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk'; exportbevorde
ring, koopkrachtverhoging en stimulering van investeringen ten behoeve van 
de afzet; een vrijwel onontkoombare huurverhoging; de bouw van tenminste 
55.000 woningen; herziening Ziekenfondswezen; vier jaar lang anderhalf mil
jard voor Defensie (dat kwam neer op meer dan een kwart van de begroting 
voor 1953); verruiming studietoelagen.

Al met al werd in de richtlijnen vooral om de hete brij heengedraaid. Een 
handvol punten was precies ingevuld. Hier en daar werd een open deur inge
trapt of een probleem  gedefinieerd, zonder dat er een oplossing werd voor
gesteld. De richtlijnen van 1952 staken erg mager af bij het om vangrijke wet- 
gevingsprogram  van het kabinet-Drees-Van Schaik uit 1948 en bij het gede
tailleerde regeerprogram van Drees II uit maart 1951.145 Het vertrouwen in het 
nieuwe kabinet m oest blijkbaar vooral worden gebaseerd op de individuele 
bewindslieden, veel minder op de aangekondigde plannen. Er restte menige 
omstreden kwestie, waarover in gemeen overleg zou worden beslist. Dat be
loofde pittige debatten in de komende parlementaire periode.

Troonrede met halve regeringsverklaring

Een groot deel van de richtlijnen kwam terecht in de troonrede die koningin 
Juliana op 16 september 1952 in de ridderzaal uitsprak, twee weken na de be- 
ediging van het kabinet. Nieuwe elementen daarin waren een aantal omvang
rijke wetgevingsprojecten op het terrein van Justitie, ingebracht door Donker, 
het voorstel van een ontwikkelingsplan voor Nieuw-Guinea en Cals’ aankondi
ging van een Om roepwet en een Wet op het kijk- en luistergeld. De passage 
'Tevens zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de bezitsvorm ing' 
was in de plaats gekomen van de zinsnede over winstdeling. Opmerkelijk ge
noeg zweeg de regering over wijziging van de loonpolitiek of over belasting
vermindering. De troonrede stelde wel vast dat het accent verschoven was van 
sanering van de betalingsbalans naar werkloosheidsbestrijding. De twee meest 
relevante zinsneden luidden: Tengevolge van in 1951 getroffen maatregelen, 
de gunstige ontwikkeling van de ruilvoet met het buitenland en een aantal 
slechts tijdelijk werkende factoren, zal waarschijnlijk in 1952 voor het eerst na 
de bevrijding de betalingsbalans een overschot vertonen’, en: 'Het feit, dat de 
productie reeds geruime tijd gelijk is gebleven en dat de werkloosheid zich ge
middeld in 1952 op een hoger niveau bevindt dan vorige jaren, noopt ertoe de 
werkgelegenheid steeds meer als het centrale punt in het sociaal-economische 
beleid te zien.’146 Enerzijds kreeg het land via de betalingsbalans wat meer 
lucht, anderzijds benauwde de toenemende werkloosheid.
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De Troonrede -  'Het kan vriezen en het kan dooien'

Jordaan, Vrij Nederland, 20 septem ber 1952

De bezorgdheid bleef, maar bezuinigingen waren niet nodig. Lieftinck had 
immers een zeer gezonde boedel achtergelaten. Dat bleek uit de miljoenennota 
voor 1953, in feite een stuk van het vorige kabinet, van Lieftinck en Drees. 
Daarin was nog sprake van drie grote thema's: defensie, werkgelegenheid, be
talingsbalans. Voor het eerst sinds 1945 kon meer geld worden besteed aan uit
breiding van de werkgelegenheid. De nota liet in het algemeen een getemperd 
optimistisch geluid horen, maar sloeg volgens Romme op één punt door naar 
de sombere kant: het overhevelen van het kasoverschot naar de kapitaaldienst 
was overdreven voorzichtig. De Maasbode m eende dat hierachter de PvdA- 
doelstelling van vermogensvorming voor de gemeenschap stak, ten koste van 
het particuliere bedrijfsleven. Daarover liet Romme zich niet u it .147

De pers zag de troonrede als een halve regeringsverklaring. Het stuk was 
breder opgezet en bevatte meer concrete plannen dan een normale troonrede, 
maar het bleef als regeringsverklaring onder de maat. De kranten van 16 en 17
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september 1952 waren over het algemeen afwachtend of welwillend. De Leidse 
Courant had een 'gezond-progressief programma op basis van een conservatief 
financieel beheer' gehoord; de Helmondse Courant 'een gespierd stuk vol con
creet aangeduide plannen’; Trouw 'een duidelijk overzicht van de grote proble
men'; het Limburgs Dagblad 'een bleke schets waarmee men nog alle kanten uit- 
kon'; het Brabants Nieuwsblad en Ons Noorden een mistig stuk, vooral 'ten aan
zien van de grote kwesties'; De Stem hoorde 'meer muziek in de troonrede dan 
we hadden verwacht'; Het Binnenhof 'het eerste deel van een werkprogram 
waaruit vooral vertrouwen en behoedzaamheid sprak’; De Nieuwe Haarlemse 
Courant 'een niet onbevredigende start, getuigend van veel realisme'. De NRC 
werd er niet veel wijzer van: de passages over de PBO, de Europese integratie 
en Nieuw-Guinea gaven weinig houvast. Het Algemeen Handelsblad schreef 
over een 'intermezzo-troonrede', vlak en kleurloos. Romme schreef in de Volks
krant dat hij een troonrede had gehoord 'vol plannen, die veel goeds kunnen 
herbergen en die op tal van punten om veel verduidelijking vragen'. Dat gold 
met name voor de PBO en de bezitsvorming.

Status quo

Het kabinet-Drees III ging van start in september 1952, zonder ophef. De poli
tieke sam enstelling, de deelname van individuele m inisters en de gepresen
teerde plannen wekten bepaalde verwachtingen. Het was geen ploeg van he
melbestormers. De verwachtingen of de mogelijkheden van het kabinet waren 
mede afhankelijk van de algemene situatie op dat moment. In deze paragraaf 
worden in het kort nog wat hoofdlijnen getrokken, ter aanvulling.

De politieke kaarten waren op 25 juni 1952 opnieuw geschud. Van belang 
was vooral de nederlaag van de KVP. Hoe zou de partij haar verlies nemen? 
De economie was booming en de overheidsfinanciën waren gezond, maar de 
toename van de werkloosheid wekte grote verontrusting: van 3% in 1951 naar 
4,7% in 1952. De extra lasten, door de regering ingevoerd om de Koreacrisis te 
boven te komen, drukten zwaar op de bevolking. Het kabinet was bang de 
teugels te laten vieren. Van de Kieft hield vol dat de m onetaire situatie onzeker 
was. Hij waarschuwde voor 'een stemming van: wij zijn weer boven Jan, laten 
wij nu maar eens de belastingen verlagen'.148 En dan bestond er nog volop 
woningnood, terwijl de bevolkingsgroei enkel toenam. Dat men veel te pessi
mistisch dacht, bleek achteraf. Zijlstra schreef later: 'Hoewel men in de herfst 
van 1952 algemeen nog van oordeel was dat het algem ene financiële en econo
mische beeld somber was, bleek allengs dat ondanks alle econom ische perike
len (inclusief de ernstige econom ische gevolgen van de Korea-oorlog) de on
dergrond van onze vaderlandse econom ie stevig was. Er bestond een uitste
kende startpositie voor de groei en bloei in de jaren vijftig en het begin van de 
jaren  zestig .' H et p olitieke klim aat scheen rustig  en de m inister van 
Economische Zaken kon veel aandacht geven aan structurele problem en.149

Dat Drees III vertrok vanuit een uitstekende startpositie was men zich dus 
niet bewust. Er heerste weliswaar sociale rust sinds 1945, maar halverwege
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'1952 leek het erop of de m aatschappelijke en politieke tegenstellingen steeds 
duidelijker de kop opstaken. Toespitsing van de strijd kondigt zich aan , con
stateerde Drees in die tijd .150 Het tijdens de bezetting en in de periode van 
wederopbouw gegroeide gevoel van lotsverbondenheid leek verdwenen. Een 
buitenlandse correspondent noteerde op 20 juni 1952: 'Het politieke leven in 
Nederland wordt op dit moment duidelijk beheerst door een gevoel van luste
loosheid. (...)  Het brandende verlangen naar vernieuwing, waarvan de mensen 
tijdens de bezetting en kort na de oorlog vervuld waren, is bekoeld. Het vurige 
geloof in een nieuw en beter Nederland heeft bij veel m ensen plaatsgemaakt 
voor m oedeloosheid en tw ijfel.'151 Alom maakte idealisme plaats voor reëler 
inzichten, soms cynisme. Op het terrein van de Europese integratie voltrok zich 
dezelfde ontwikkeling. Een zakelijke, realistische en sobere regering was min 
of meer conform de tijdgeest. Daaraan voldeed het nieuwe kabinet, met Drees 
als boegbeeld. 'Wij deden het rustig aan. Iedere minister ging verder waar de 
vorige was gebleven en dan maar eens verder zien', aldus Zijlstra.152 Hoe lang 
zou die idylle voortduren?
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H O O FD ST U K  II

H ET PA RLEM EN T

Anne Bos, Johan van Merriënboer en Jacco Pekelder1

Het kabinet met de in het vorige hoofdstuk geïntroduceerde bewindslieden 
vormde de ene kant van de medaille. Andere hoofdrolspelers werkten in het 
parlement. De parlem entaire geschiedenis werd door beide partijen gemaakt, 
in gemeen overleg. Dit hoofdstuk belicht de dagelijkse gang van zaken in de 
volksvertegenwoordiging, de parlementaire routine in de periode 1952-1956. 
De politieke spanning komt later aan bod.

Het parlement aan het werk

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het parle
ment ten tijde van het kabinet-Drees III. Allereerst komt de vraag aan de orde 
hoe het parlement zelf dacht over zijn taken en bevoegdheden tegenover de 
regering. En dacht het kabinet daar anders over? Vervolgens worden de nieu
we Kamerleden voorgesteld en 'gewogen' in vergelijking met degenen die hun 
zetel verloren hadden. Kwam er in 1952 misschien een ander soort volksver
tegenwoordiger? De werkwijze van het parlem ent was in deze periode aan 
veranderingen onderhevig. Vooral in de Tweede Kamer werd een aantal mo
derniseringen doorgevoerd, dikwijls op initiatief van voorzitter L.G. Korten
horst; diens in de Handelingen opgenomen toespraken vormen een belangrijke 
bron om de veranderingen in de Kamer als werkplek op te sporen. Aan het in
strum entarium  van het parlement werd voortdurend gesleuteld. Een gewich
tige verandering was het (ten dele) vervangen van het afdelingsonderzoek van 
ingediende wetsvoorstellen door onderzoek in vaste commissies. De Eerste Ka
mer voelde weinig voor modernisering. Door de grondwetswijziging tot uit
breiding van het ledental van de Eerste en Tweede Kam er tegen te houden, 
zorgde zij in de zomer van 1952 voor heel wat beroering. Er gingen weer stem
men op om de Eerste Kamer af te schaffen. Over het algemeen gingen Kamer
leden, voor zover dit uit de schriftelijke bronnen is op te maken, hoffelijk met 
elkaar om. De Koude Oorlog kende echter zijn weerslag in het parlement. De 
communisten maakten w eliswaar deel uit van de volksvertegenwoordiging, 
maar werden waar mogelijk buitenspel gezet. Ten slotte kom en de fractie-
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leiders aan bod, de voornaamste tegenvoeters in het parlement van de aan het 
eind van het vorige hoofdstuk beschreven ministers uit het kabinet-Drees III.

Geen dualisme?

De Leidse politicoloog Visscher heeft de parlementaire invloed onder het derde 
kabinet-Drees in een artikel uit 1989 vergeleken met die onder Lubbers I (1982- 
1986).2 Hij concludeerde dat de invloed van de Tweede Kamer in de jaren vijf
tig op zowel de rijksuitgaven als het bestuur in het algemeen bijzonder weinig 
voorstelde. In de sfeer van de wetgeving lukte het de Kam er veelvuldig rege
ringsvoorstellen te wijzigen, mits het 'onaanvaardbaar' niet was uitgesproken. 
'Met een (zit)plaats op de tweede rang was de positie van de Kam er raak gety
peerd', aldus Visscher. Daartegenover meenden tijdgenoten dat de Kamer zich 
in de periode 1952-1956 juist te veel met de regie bem oeide. Bij de algemene 
politieke beschouwingen op 13 januari 1953 sprak A. Anema (ARP), nestor van 
de senaat: 'Het heilzaam beginsel van de dualiteit tussen Regering en Volksver
tegenwoordiging, dat een essentiële tak van ons Staatsbestel vormt, moet weer 
volop tot zijn recht komen. Zoals dit thans gaat, dreigt dit onder de voet te 
raken. Men gaat een kabinet samenstellen uit wat men dan aanduidt als ver
tegenwoordigers van de verschillende fracties en men hoopt er dan op, dat de 
fracties haar beslissingen over de aanhangige zaken in belangrijke mate zullen 
laten beïnvloeden door haar wens tot steun en behoud van haar representan
ten. M aar op deze wijze wordt het Staatsbestel uit zijn voegen gewrongen. 
Want één van beide: óf de Kamer wordt gefnuikt in haar zelfstandigheid door 
haar verkeerde positie tegenover deze vertegenw oordigers óf zij poogt zelf 
door hen te regeren, waarvoor zij geheel ongeschikt is, in plaats van zich te 
bepalen tot wat haar werkelijke taak is: deelneming aan de wetgeving en con
trole van het bestuur.’3

A.M. Donner, Anema's leerling als staatsrechtgeleerde, plaatste deze ont
wikkeling in een parlementair historisch kader. Hij schreef eind jaren vijftig dat 
de invoering van het stelsel van evenredige vertegenw oordiging in 1917 het 
merkwaardige gevolg had dat de positie van de regering tegenover het parle
ment sterker werd. Tot die tijd stonden twee blokken tegenover elkaar: de con
fessionele coalitie en 'links'. Na 1917 werd het parlem ent beheerst door wisse
lende meerderheden van los van elkaar staande partijen. Bij de samenstelling 
van een kabinet moest er weliswaar op worden gelet dat de kleur niet vloekte 
met die van de Kamermeerderheid, maar in zijn program en beleid was dat ka
binet tamelijk vrij. Door de toename van de overheidsbem oeiing en de daar
mee gepaard gaande uitbreiding van het ambtenarenapparaat raakte het parle
ment in de jaren dertig steeds verder achterop. Het vergenoegde zich volgens 
Donner met de tweede plaats, liet de leiding aan de regering en berustte erin, 
dat op allerlei punten het eigen oordeel moest worden verdrongen door ver
trouwen in het kabinet.4 Er ontstond een arbeidsverdeling waarbij de Kamer 
zich toelegde op controle achteraf. Het kabinet gaf het tempo aan en bepaalde 
min of meer hoe de agenda van het parlement er uitzag.
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Na de oorlog nam de regering grote volmachten in verband met de weder
opbouw. Het parlement verloor opnieuw invloed, mede als gevolg van de op
komst van buitenparlem entaire colleges als de SER en het toenemende belang 
van door de regering gemaakte internationale afspraken. In de jaren die volg
den, probeerde de Tweede Kamer langs twee wegen haar politieke primaat 
opnieuw te bevestigen. Aan de ene kant werd de outillage van de volksver
tegenwoordiging gem oderniseerd, zodat de regering effectiever zou kunnen 
worden gecontroleerd (zie verderop in dit hoofdstuk), aan de andere kant nam 
de bem oeienis van de Kam er met kabinetsform aties alsmaar toe.5 De PvdA, 
regeringspartij sinds haar oprichting in 1946, had nimmer onder stoelen of ban
ken gestoken dat zij voorstandster was van een nauwe band tussen de PvdA- 
ministers en de fractie. De kritiek uit confessionele hoek dat dit in strijd zou zijn 
met 'het dualistische karakter van het constitutionele staatsbestel' werd voor 
het eerst duidelijk geformuleerd in het voorlopig verslag van de Eerste Kamer 
op de algemene politieke beschouwingen, uitgebracht op 16 december 1952. 
'Van deze tijd af wordt het dualistische stelsel telkens weer uitdrukkelijk als 
fundamenteel beginsel van onze staatsinrichting geproclam eerd’, stelde staats
rechtjurist J.V. Rijpperda Wierdsma vast in 1961.6

D e Tw eede Kam er der Staten-G eneraal

De toenemende roep om herstel van dualisme duidde op ontevredenheid over 
de bestaande verhouding tussen regering en parlement. De afstand tussen bei
de was volgens velen te gering, zodat goede controle niet mogelijk was. Daar 
kwam bij dat Drees III kon rekenen op een brede basis van 81 van de honderd
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Tw eede-Kam erzetels, terwijl de negen leden tellende VVD-fractie zich vaak 
'gouvernementeel' opstelde. Van de oppositie leek op voorhand nauwelijks ge
vaar te duchten. Volgens Donner werd vrijwel elke politieke angel, als die er al 
was, vóór het openbare debat verwijderd. Deze situatie werd door hem fel be
kritiseerd. Hij wilde de taken gescheiden houden. Aan de ene kant vreesde hij 
dat partijtegenstellingen het regeringskasteel zouden binnensluipen, hetgeen 
afbreuk zou doen aan de besluitvaardigheid. ’Aan de andere zijde kan ook de 
volksvertegenw oordiging niet meer tot een werkelijk debat met de regering 
komen. Zij is medeplichtig aan de begane misslagen. Zij oefent haar invloed 
buiten de openbaarheid in onderonsjes van geestverw ante m inisters en 
Kam erleden. Het debat vindt plaats niet tussen regering en Kam ers, maar 
tussen de Kamerfracties onderling, die elkaar de schuld geven, dat de regering 
dit niet aanpakt, dat niet doet en ginds niet doortast. Zo wordt het volk van zijn 
volksvertegenwoordiging beroofd. Het begrijpt van de zaken niet veel meer -  
omdat er te veel buiten de openbaarheid geschiedt -  en zo raken de democra
tische instellingen in discrediet’, aldus Donner in 19577  Zo schetste hij de kloof 
tussen burger en politiek in de jaren vijftig.

Een gebrek aan dualisme dus, volgens Anema en Donner in de jaren vijftig, 
en een roep vanaf 1952, aldus Rijpperda W ierdsma, om het herstel van dit 
basisprincipe van het Nederlandse staatsbestel. De volksvertegenwoordiging 
moest zich niet meer zo veel -  en zeker niet in onderonsjes -  met het kabinet 
bemoeien: de regering moest regeren en het parlement m oest in de openbaar
heid het debat met de regering aangaan, conform zijn taak van controleur en 
medewetgever. In 1989 kwam Visscher echter met een andere analyse van de 
jaren vijftig dan de tijdgenoten hadden gedaan. W eliswaar functioneerde ook 
volgens hem  het dualistische stelsel gebrekkig -  het Thorbeckiaanse ideaal van 
evenwicht tussen regering en parlement - ,  maar in zijn uiteenzetting was het 
veeleer de regering die domineerde. De Tweede Kam er nam genoegen met 
een zitplaats op de tweede rang. De vraag of het dualisme nu wel of niet opti
maal functioneerde ten tijde van Drees III, en zo nee, of dan de volksvertegen
woordiging of de regering overheerste, zal in dit boek op vele plaatsen aan de 
orde zijn.8

De nieuwe Kamers

De Tweede-Kamerverkiezingen van 25 juni 1952 zorgden voor een politiek ge
wichtige maar getalsmatig geringe verschuiving van in totaal vijf zetels van de 
honderd: winst voor PvdA (+3), VVD (+1) en KNP (+1); verlies voor KVP (-2), 
CPN (-2) en ARP (-1). De partijen die het nieuwe kabinet zouden steunen ble
ven op 81 zetels staan, de oppositie hield er 19. Op 15 juli werden de Kam er
leden beëdigd. Dat leverde vijftien nieuwe gezichten op.9 Acht Kam erleden 
stapten op 2 september 1952 in het kabinet. Vijf van hen hadden al deel uitge
maakt van het kabinet-Drees II en waren dus tijdelijk in de Kamer gekozen. De 
opengevallen plaatsen werden deels ingenomen door bekende gezichten die in 
juli net buiten de boot waren gevallen. In verband met een tweede lezing van
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een Grondwetsherziening werd op 15 juli 1952 ook een nieuwe Eerste Kamer 
beëdigd. Op basis van voorgaande Pro vinciale-Sta ten verkiezingen leidde dat 
tot een zetel winst voor de KVP ten koste van de CPN. Er kwamen tien nieu
welingen, korte tijd later gevolgd door een elfde toen een van de senatoren 
overstapte naar het kabinet.

Een winst- en verliesrekening levert de volgende conclusies op. J. Algera 
(ARP), L.A. Donker (PvdA), J.G. Suurhoff (PvdA), A.C. de Bruijn (KVP), J. van 
de Kieft (PvdA) en F.J.F.M. van Thiel (KVP) verruilden de Kam erbankjes voor 
het regeringspluche.10 Daartegenover stond de terugreis van de (oud-)minis- 
ters J. in 't Veld (PvdA), F.G.C.J.M. Teulings (KVP) en E.M.J.A. Sassen (KVP) 
naar de senaat en van A.M. Joekes (PvdA) en F.C.M. W ijffels (KVP) naar de 
Tweede Kamer. Een aantal oudgedienden verdween, met name de oud-minis- 
ters H.A.M.T. Kolfschoten (KVP), Th.R.J. Wijers (KVP) en J.A. de W ilde (ARP), 
de Indiëkenners P.A. Kerstens (KVP), H.J.W.A. M eijerink (ARP) en G. Vonk 
(VVD), de 74-jarige onderwijsspecialist R.H. W oltjer; (ARP) en de 68-jarige R. 
van der Brug, oud-voorzitter van de Christelijk-Democratische Unie en mede
oprichter van de PvdA. Daarnaast waren er een paar die te licht waren bevon
den, te laag op de lijst stonden of een andere carrière hadden gekozen: de Ven- 
lose burgem eester B.M. Berger, m iddenstandsbondsvoorzitter H.M.J. Dassen, 
Nijmeegse wethouder J.J. de Haas en kunstenaar B.J. Verhoeven (allen KVP); 
tuinder J. Emmens en S. de Jong, wethouder van Enschede (beiden PvdA). Ten 
slotte verdwenen er maar liefst vijf communisten uit de Kamers: J. Hoogcars- 
pel, B.J. Stokvis, J. van Santen, J.P. Schalker en C. Borst. De eerste drie hadden 
bijzondere kwaliteiten, waren constructief en werden door de rest van de Ka
mers serieus genomen. Hun vertrek was een verlies voor het debat. En ook 
voor henzelf. De econoom Joop van Santen heeft daarna jarenlang moeten le
ven van de handel in jutezakken en de verhuur van films.11

Onder de nieuwkomers bevonden zich opvallend veel, overwegend jongere 
figuren met een am btelijke of w etenschappelijke achtergrond: A.L.H. Roe- 
broek (KVP) en C.J. van Meel (KVP) kwamen van het m inisterie van Land
bouw, P.A. Blaisse (KVP) van Economische Zaken; J. van Baal (ARP) was assis- 
tent-resident in Nieuw-Guinea geweest; W.L.G. Lemaire (KNP) voormalig top
ambtenaar uit Nederlands-Indië, bovendien hoogleraar12 net als I.A. Diepen
horst en H.J. Hellema (beiden ARP); de PvdA werd versterkt met C. Egas en H. 
Peschar, beiden werkzaam bij de Wiardi Beekman Stichting, en met de direc
teur van het wetenschappelijk bureau van het NVV, D. Roemers; de KVP met 
sociaal geografe A. de Waal. De advocate J. Zeelenberg (PvdA) was, naast De 
Waal, de tweede vrouw onder de nieuwelingen. Naast haar traden nog twee 
advocaten toe: K.T.M. van Rijckevorsel (KVP), bekend van zijn inzet voor de 
Molukse RMS, en G.J.P. Cammelbeeck (katholiek en PvdA). Th.J.A.M. van Lier, 
voorzitter van de Katholieke W erkgemeenschap in de PvdA, werd ook in de 
Tweede Kamer gekozen. Een vakbondsachtergrond hadden M. van der Himst 
(KVP), C. Geugjes (CPN), J.F. Reuter (CPN), J.J.A . Berger (PvdA), J. Blom 
(PvdA) en de al genoemde Roemers. De KVP-senaatsfractie werd versterkt 
met de voorzitter van de katholieke onderwijzersbond, J.H.M. Derksen, en de
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voorzitter van de katholieke boerenbond, C.G.A. Mertens. Luchtmachtkolonel 
E. Visch kwam in de Tweede Kamer voor de KVP. Tot slot traden een fabrieks- 
en een bankdirecteur toe tot de Tweede-Kamerfractie van de VVD, respectie
velijk H.J. Ankersmit en H.F. van Leeuwen.

De belangrijkste tussentijdse verschuivingen in de periode 1952-1956 waren 
het vertrek van Joekes (november 1952), ARP-Kamerlid J. Terpstra (13 decem
ber 1952 overleden), PvdA-voorzitter J.J. Vorrink (september 1954), oud-PvdA- 
partijsecretaris C. W oudenberg (16 oktober 1954 overleden) en PvdA-senator 
G.E. van W alsum  (september 1955). De Waal koos in februari 1953 voor een 
staatssecretariaat op Onderwijs. Het vrouwenaandeel werd vervolgens ver
sterkt met J.C.H.H. de Vink (KVP, juni 1953), D. Heroma-Meilink (PvdA, sep
tember 1953), H. Verwey-Jonker (PvdA, novem ber 1954) en J.M  Stoffels-van 
Haaften (VVD, december 1955). Opvallende nieuwkomers waren verder de 31- 
jarige C.P. Hazenbosch (april 1953) en middenstandsvertegenwoordiger H. van 
Eijsden (februari 1953) bij de ARP, volkshuisvestingsdeskundige J. Bommer 
(PvdA, december 1952), de vice-voorzitter van de Katholieke W erkgem een
schap in de PvdA J.G.H. Tans (oktober 1954) en J.A. M iddelhuis, de voorzitter 
van de KAB, die op 20 september 1955 in de Eerste Kamer terechtkwam.13 Al 
met al was er geen sprake van een breuk met de voorgaande periode; hoog
stens kunnen een paar trends worden gesignaleerd: daling van het aantal com
munisten, stijging van het aantal vrouwen, langzame toename van het aantal 
doctorandussen c.q. carrièrepolitici, een paar extra doorbraakkatholieken en 
een ruimere doorstroming van parlement naar kabinet.14

Een 'evenredige' volksvertegenw oordiging was de Tw eede Kam er anno 
1952 zeker niet. De helft van de Kamerleden had een universitaire opleiding 
genoten; meer dan de helft hiervan had rechten gestudeerd. De gemiddelde 
leeftijd bedroeg vijftig jaar; 23% was ouder dan zestig.15 W at betreft levens
beschouw ing: 36% was room s-katholiek, 26% N ederlands H ervorm d, 10% 
gereform eerd, 3% had een andere levensbeschouwing en 23% had er geen. 
Voor heel Nederland waren de percentages respectievelijk 38 katholiek, 31 her
vormd, 10 gereformeerd, 4 andere en 17 g een .16 De niet-godsdienstigen in de 
Kamer waren in verhouding dus 'beter bedeeld’ dan de Nederlands-Hervorm- 
den. Wanneer we naar het beroep van de Kamerleden kijken dan valt op dat er 
een oververtegenwoordiging van ambtenaren (25%) was. De m eeste Kam er
leden hadden min of meer belangrijke (betaalde) nevenwerkzaam heden. Het 
Kam erlidm aatschap werd echter steeds meer een volledige baan. Langzaam 
maar zeker voltrok zich de professionalisering van het politieke bedrijf in N e
derland. Ten slotte het geslacht van de Kamerleden: in 1952 was slechts acht 
procent vrouw. Toch betekende dit al een verdubbeling ten opzichte van 1948. 
Aan het einde van de kabinetsperiode liep het percentage vrouwelijke Kamer
leden zelfs op tot tien, een percentage dat pas in de jaren zeventig zou worden 
overtroffen.17

In de kabinetsperiode-Drees III vergaderde de Tweede Kamer meestal vier 
maal per week: van dinsdag tot en met vrijdag. De maandag bleef gereser
veerd voor de ministerraad. De vergaderingen begonnen doorgaans om één
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uur 's middags. Dikwijls werd de vergadering ’s avonds voortgezet. De ochten
den werden vrijgehouden voor het werk in de vijf afdelingen en in de commis
sies, waarin wetsvoorstellen en begrotingsbehandelingen werden voorbereid. 
De Kamer was over het algemeen verre van compleet. De Grondwet schreef 
weliswaar voor dat 'de Kamers noch afzonderlijk, noch in verenigde vergade
ring mochten beraadslagen, zo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig 
is', in de praktijk nam  men het met het quorum niet zo nauw. Gemiddeld ge
nomen was de presentielijst door 74 leden van de 100 getekend. O f die leden 
daadwerkelijk in hun groene bankjes zaten, valt te betwijfelen. Na het tekenen 
van de lijst kon men de vergaderzaal weer verlaten om zich m et ander Kamer
werk bezig te houden. Ook bestond de mogelijkheid om bij een avondbijeen- 
komst zodra het twaalf uur was geweest, de presentielijst voor de volgende 
dag te tekenen. Alleen wanneer er hoofdelijke stem m ing over een bepaald 
voorstel werd gevraagd en het quorum ontbrak, werd de vergadering ver
daagd. Dit is in de periode 1952-1956 maar één keer voorgekomen. Op 16 sep
tember 1954 leek het in eerste instantie of er 51 leden aanwezig waren. Eén van 
de leden had echter per abuis de presentielijst twee keer getekend. Pas bij de 
stemming over een voorstel van de CPN werd dit opgemerkt. Er deden maar 
48 leden aan de stemming mee. De voorzitter besloot toen de zitting een uur 
later te laten beginnen. Een uitschieter naar boven toe was er ook; de dag 
waarop het kabinet zijn ontslag aanbood vanwege de Huurwetcrisis waren er 
98 leden aanwezig.18

Voorzitter Kortenliorst steekt de Kamer in een modem jacquet

Sinds 13 augustus 1948 werd de Tweede Kamer gepresideerd door de jurist 
Kortenhorst (KVP). Aan ervaring met het Kam erwerk ontbrak het hem  niet. 
Al in 1925 was hij door de Algemene Katholieke W erkgevers Vereniging aan
gewezen om haar voorzitter J.B. van Dijk in de Tweede Kamer op te volgen.19 
Naast het lidmaatschap van de Kamer had Kortenhorst tal van nevenfuncties; 
zo was hij bijvoorbeeld curator van de Leidse universiteit en lid van de Raad 
van Toezicht van de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg. Zijn werk 
als advocaat had hij neergelegd toen hij op 61-jarige leeftijd het voorzitterschap 
van de Tweede Kamer aanvaardde. Gewapend met agenda, horloge en hamer 
voerde Kortenhorst zijn taak als voorzitter uit zoals dat hoorde: onpartijdig, 
met grandeur en bonhomie, met verve en fantasie.20 Maar hij wilde meer zijn 
dan een onpartijdig voorzitter. 'Ons streven zal er steeds op gericht dienen te 
zijn nieuwe inhoud, nieuwe bezieling en nieuwe glans te geven aan het oude 
patrimonium van onze vertrouwde staatsinstellingen’, zei hij bij de aanvaar
ding van het voorzitterschap in 1952.21

Anders dan de president van de Eerste Kam er werd de voorzitter van de 
Tweede Kamer benoemd door de Kroon op voordracht van de Kamer. Uit de 
drie leden die aan het begin van ieder parlementair jaar werden voorgedragen, 
werd degene met de m eeste stemmen bij Koninklijk Besluit tot voorzitter be
noem d.22 Kortenhorst viel die eer vijftien jaar achtereen te beurt, waaruit wel
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blijkt hoeveel vertrouwen men in hem had. Zelfs na de verkiezingsoverwin
ning van de PvdA in 1952, toen deze partij groter werd dan de KVP, bleef het 
voorzitterschap in handen van deze KVP'er. In 1955 kreeg hij minder stemmen 
dan voorheen, wat waarschijnlijk te maken had met zijn onafhankelijke opstel
ling bij het lijmen van het kabinet na de Huurwetcrisis. De fractievoorzitter van 
de KVP, C.P.M. Romme, had het staatshoofd geadviseerd vervroegde verkie
zingen uit te schrijven. Kortenhorst daarentegen had haar buiten medeweten 
van Romme het tegenovergestelde aangeraden. Hij vond dat het staatshoofd 
moest proberen binnen het kabinet tot een oplossing van de crisis te komen.23 
Enkele van zijn fractiegenoten waren niet erg over dit standpunt te spreken en 
gaven waarschijnlijk uiting aan hun onvrede hierover door niet op Kortenhorst 
te stemmen.24

Tw eede-K am ervoorzitter Kortenhorst

Foto J.A.M. Meijer, K liB /K D C  Nijmegen

Door de toegenomen overheidsbemoeiing na 1945 was het parlementaire werk 
steeds omvangrijker geworden. Het aantal vergaderingen van de Kamers nam 
gestaag toe; in 1952 kwam de Tweede Kam er tussen februari en half juli 42 
dagen bijeen, in 1955 was dit aantal gegroeid tot 55.25 Bovendien namen de 
contacten met het buitenland toe. Veel Kamerleden waren regelm atig op reis, 
waardoor de overgebleven leden het nog drukker kregen. Geen wonder dat 
Kortenhorst fervent pleitbezorger was van de uitbreiding van het ledental. Hij
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zette de traditie voort om bij de start van het parlementaire jaar in september, 
rond Kerstmis en op de laatste dag vóór het zomerreces de Kamer kort toe te 
spreken. Behalve voor een overzicht van de gedane arbeid en te verrichten 
werkzaamheden was in dat voorzitterspraatje ook plaats ingeruim d voor de 
stokpaardjes van de voorzitter. Politieke kwesties kwamen niet aan bod. In zijn 
rol van president van de Tweede Kamer werd Kortenhorst im m ers geachl 
onpartijdig te zijn. Hij nam wél deel aan stemmingen, hij was tenslotte Kamer
lid, maar altijd als laatste.26 Bij politieke kwesties ging hij bijna altijd met zijn 
fractie mee.27

In zijn toespraken nam de Kamervoorzitter de kwaliteit van de parlem en
taire arbeid onder de loep. Het debat in de Kamer m oest levendiger worden, 
vond Kortenhorst. Op die manier zou de Kamer dichter bij het volk komen te 
staan. Herhaaldelijk liet hij blijken zich te ergeren aan de ellenlange schriftelijke 
verslagen, de opgelezen redevoeringen en het stellen van schriftelijke vragen 
in plaats van mondelinge. Ondanks een nuttige reglem entswijziging uit 1954, 
waarbij het ook andere leden dan de initiatiefnem er mogelijk werd gemaakt 
een nadere vraag te stellen, bleven ook daarna de mondelinge vragen ver in de 
minderheid. In de kabinetsperiode-Drees III werden er in totaal 81 mondelinge 
tegen 546 schriftelijke vragen gesteld.28 Een ander terugkerend thema was de 
representatie. Op verzoek van de voorzitter werd bijvoorbeeld meer geld uit
getrokken voor de huisvesting van Kam erleden en m edew erkers. De ver
gaderzaal van de Tweede Kamer had al een opknapbeurt ondergaan, maar aan 
de omliggende gebouwen kon nog wel het een en ander worden verbeterd.29 
Het aantal spreek- en conferentiekamers was volgens de voorzitter veel te be
perkt.30 De KVP-fractie kwam bijeen in een van de zaaltjes van de bibliotheek 
waar de Handelingen opgeslagen waren. Bovendien was er geen gelegenheid 
om samen met niet-leden de maaltijd te gebruiken. De Kamer m oest natuurlijk 
zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omspringen, maar het kon niet de be
doeling zijn dat de Kamerleden zich ten overstaan van hun buitenlandse gasten 
schaam den voor hun onderkomen, aldus Kortenhorst. In september 1955 was 
de verbouwing gereed. Behalve de renovatie van het Kamergebouw, was ook 
de docum entatiedienst gereorganiseerd, w aren er meer telefooncellen ge
plaatst en waren er verschillende fractiekamers ingericht.

Om het aanzien van de Kam er te verhogen werd besloten het binnen
komen van de voorzitter een plechtiger aanzien te geven. Tot 1954 was het zo, 
schrijft E. van Raalte, 'dat Kortenhorst zich menigmaal als het ware moest heen 
werken door kleine of grote drommen van afgevaardigden, die nog met elkaar 
stonden te praten. Dat was niet bepaald een elegant schouwspel. (...)  Sedert ge
noemd tijdstip pleegt de voorzitter, voordat de vergadering begint, voorafge
gaan door een van de kamerboden en gevolgd door de griffier, de zaal binnen 
te treden. Daar kondigt de kamerbewaarder -  manus ministra van de voorzit
ter -  met luide stem aan: "de voorzitter". Dan verheffen zich de leden en alle 
verdere, ook op de tribunes en in de loges, aanwezigen van hun zitplaatsen. Op 
het voorzitters verhoog aangekomen, begroet de voorzitter met een lichte bui
ging in hun richting degenen, die tegenwoordig zijn en die hierna weer gaan
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zitten. Vervolgens opent hij, na zijn zetel te hebben ingenom en, met een 
hamerslag de vergadering.'31

'Onbekend m aakt onbem ind’, w ist de Kam ervoorzitter, daarom  bevor
derde hij een goede wisselwerking tussen parlem ent en media. Bij zijn Kerst
toespraak in 1952 vergeleek hij de Kam er met de planeet Saturnus en zijn 
ringen. De leden van de pers waren in die beeldspraak 'de trouwe wachters, die 
onafscheidelijk met de Kamer verbonden waren en de reis door het politieke 
luchtruim in onafgebroken beweeglijkheid meemaakten'. De eerste integrale 
televisie-uitzending van de vergadering van de Tweede Kamer vond overigens 
plaats op 10 maart 1955 bij de behandeling van het wetsontwerp op het Kijk
geld en de Tweede Nota betreffende het beleid van de regering inzake tele
visie. 32

Een andere manier om de bevolking te interesseren voor hetgeen zich op 
het Binnenhof afspeelde, was het aantrekkelijker maken van een abonnement 
op de Handelingen van de Eerste en Tweede Kam er.33 Met ingang van de bui
tengewone zitting 1952 kregen de Handelingen  een nieuw jasje: het formaat 
werd gewijzigd van folio naar A4 en ze werden opgesplitst in drie delen. In 
ieder deel waren verschillende departem enten ondergebracht 34 De belang
stellenden konden zich abonneren op dat deel van de Handelingen dat hun spe
ciale interesse had. Een deelabonnement was veel goedkoper dan het al be
staande abonnem ent, waarbij men veel ontving dat toch niet werd gelezen. 
Voor de lezer was (en is het nog steeds) lastig deze drie delen uit elkaar te hou
den. H.K.J. Beernink (CHU) bepleitte al op 15 december 1952 een terugkeer 
naar de ongedeelde uitgave. Hij kon zijn stukken niet goed opbergen en was 
het overzicht kwijt. Th.D.J.M. Koersen van de KVP kwam daarop met de sug
gestie om de papierkleur te variëren.35 Het Staatsdrukkerij- en U itgeverij
bedrijf stelde in maart 1953 voor om voor elk deel een andere kleur papier te 
gebruiken. Dit zou het opzoeken en opbergen vergem akkelijken. In comité- 
generaal werd besloten de kleuren grijs en groen te gebruiken. Dat ging uit
eindelijk niet door omdat sommige leden vonden dat die kleuren te veel op 
elkaar leken. Nadeel van de splitsing was dat allerlei onderwerpen die op de 
grens tussen twee delen lagen op een min of meer willekeurige wijze in een 
van de delen werden ondergebracht. In juni 1963 zou daarom de oude weer
gave van de vergaderingen als één geheel weer in gebruik worden genomen.

Modernisering van de xoerkmethode

Meer vaart bij de behandeling van de Rijksbegroting

Er waren meer Kamerleden die net als de voorzitter meenden dat de levendig
heid en de frisheid van het politieke debat moest worden gestimuleerd. VVD- 
leider en parlementair historicus P.J. Oud wierp in 1952 al het idee op om be
trekkelijk kort na de troonrede algemene beschouwingen zonder schriftelijke 
voorbereiding te houden. Op deze manier zou w orden voorkom en dat de 
sprekers een gortdroog betoog zouden oplezen. De frisheid van het monde-
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linge debat zou bovendien worden bevorderd doordat de Kamer niet hoefde 
te wachten op de afronding van de schriftelijke voorbereiding, meestal in de 
maand november. Kortenhorst pikte deze suggestie op en na overleg met de 
fractievoorzitters voerde hij deze vernieuwing in het najaar van 1953 in. Niet 
iedereen was enthousiast. De KVP-fractieleider Romm e vond het maar 'een 
betrekkelijk experiment' omdat aan het financieel-econom ische deel wél een 
schriftelijke voorbereiding vooraf was gegaan. Juist om deze reden kon CHU- 
leider H.W. Tilanus de wijziging gedogen. Hij gaf de voorkeur aan 'de degelijke 
methode van de Nederlandse Staten-Generaal om eerst schriftelijk met de re
gering in overleg te treden', al hoefde het niet zo uitgebreid als vroeger. Ook 
de ARP-voorm an J. Schouten vond 'dat een minister in staat moest worden 
gesteld iets eens rustig na te gaan en de Kamer in een later stadium antwoord 
te geven'. Ondanks deze bedenkingen bleef de nieuwe regeling gehandhaafd. 
In het daarop volgende jaar zou de spreektijd met 15% worden beperkt, zodat 
er meer tijd overbleef voor repliek. Voortaan zouden bovendien de afzonder
lijke begrotingshoofdstukken onafgebroken worden afgehandeld in dag- en 
avondvergaderingen. Er werden dus niet meer simultaan op één dag de begro
tingen van twee departementen op de agenda gezet.36

De nieuw e begroting m oest bij voorkeur vóór Kerstmis door de Tweede 
Kamer zijn goedgekeurd. Kortenhorst achtte het 'een elem entaire plicht' van 
de Staten-Generaal om te voorkomen dat de regering geld uitgaf dat haar niet 
door de wetgever ter beschikking was gesteld. Zij m oesten voor voldoende 
geld zorgen.37 Jaarlijks voerde de voorzitter met de Kamer dan ook een ware 
race tegen de klok. Herhaaldelijk wees hij op artikel 15 van de Comptabiliteits
wet, waarin was vastgesteld dat bij niet tijdige vaststelling van de begrotings
posten de regering mocht beschikken over ten hoogste viertwaalfde deel van 
de bedragen die in de begroting van het vorige jaar waren toegestaan. Bij veel
vuldig gebruik van dit artikel zou de parlementaire controle in diskrediet raken 
en het budgetrecht worden uitgehold.38 De voorzitter werd in zijn streven wel 
eens tegengewerkt door de ministers, die de memorie van antwoord bij hun 
begroting pas zeer laat indienden. Bij de behandeling van de begroting voor 
Onderwijs in 1953 bijvoorbeeld vroegen de CPN en de VVD meer tijd voor het 
bestuderen van de memorie van antwoord. Kortenhorst wilde daar niet aan 
toegeven omdat de Kamer dan in tijdnood zou komen. Het departem ent was 
de schuldige. Het voorlopig verslag was al in november in zijn bezit, maar op 4 
december kreeg de Kamer pas antwoord. De voorzitter kon niet anders doen 
dan 'niet de rol van Sint-Nicolaas, maar die van Zwarte Piet vervullen en de 
Kam er toch m aar verzoeken in de zak te kruipen'.39 Toch slaagde in 1953 het 
'kunststukje’ om de begroting op tijd af te ronden, net als in 1952, hoewel in dat 
jaar de begroting van het nieuwe departement van Maatschappelijke Werk nog 
ontbrak.40 In de daarop volgende jaren bleven weliswaar enkele hoofdstukken 
liggen tot na de Kerst, maar die konden in het nieuwe jaar vrij snel worden af
gehandeld en doorgestuurd naar de Eerste Kamer.
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Afdelingsonderzoek o f vaste commissies?41

Na het kiezen van de voorzitter werd aan het begin van ieder parlementair jaar 
de Kamer door middel van loting verdeeld in vijf afdelingen. Na het Kerst- en 
Paasreces vond een nieuwe loting plaats. Eerste, voorlopige beraadslagingen 
over alle ingediende wetsontwerpen werden in principe gehouden in de afde
lingen. Voor elk wetsontwerp werd een rapporteur gekozen. De rapporteurs 
legden de bevindingen van hun afdelingen naast elkaar en stelden een voorlo
pig verslag op met behulp van de griffier. In dat verslag werden de leden niet 
bij naam en toenaam genoemd, aangezien het vooronderzoek een vertrouwe
lijk karakter had. Er werden aanduidingen gebruikt als 'zeer velen', ’verschei- 
denen', 'sommigen' en 'een enkel lid'. Het voorlopig verslag werd naar de mi
nister gestuurd, waarop deze een memorie van antwoord produceerde. Daar
na was de Kamer weer aan zet, hetzij nogmaals schriftelijk, hetzij direct of wat 
later in de openbare behandeling. De achterliggende gedachte van de willekeu
rige verdeling van de Kamerleden over de afdelingen was dat de volksver
tegenwoordigers op alle terreinen thuis moesten zijn en medeverantwoordelijk 
waren voor de inhoud van alle wetteksten. Bovendien werd de gedachtewisse
ling tussen de leden van de verschillende fracties gestimuleerd. Het grote na
deel was dat het lot bepaalde welke fracties en welke specialisten in bepaalde 
afdelingen zaten. Het kon dus voorkomen dat in de ene afdeling vier financieel 
deskundigen zaten en in een andere geen enkele.

Het uit de negentiende eeuw daterende afdelingsonderzoek raakte na 1945 
steeds meer in onbruik. Zo vertelde S.A. Posthumus (PvdA), een van de jong
ste leden van de Kamer, 'dat het zelfs is voorgekomen dat in een afdelingsver- 
gadering de voorzitter bij opening m oest constateren dat hij alleen aanwezig 
was. Toen hij eens ging rondkijken in het gebouw, kwam hij iemand tegen die 
toevallig ook lid van zijn afdeling was, waarop hij die persoon meegenomen 
heeft en hem  aangewezen heeft tot rapporteur van alle w etsontw erpen.'42 
Tilanus (CHU) en A.B. Roosjen (ARP), oude rotten in het vak, beaamden dat de 
afdelingen niet altijd druk bezocht werden, maar dat de situatie die Posthumus 
schetste echt een uitzondering was.43 In werkelijkheid had Posthumus wel een 
punt. De afdelingsvergaderingen werden slecht bezocht. Het onderzoek werd 
overgelaten aan de deskundigen van de diverse fracties.

Veel wetsvoorstellen vroegen om een 'specialistische' behandeling, hetgeen 
een kenner minder tijd kostte dan een leek. Vaak kwam het voor dat een afde- 
lingslid volstond met het overleggen van een nota van zijn fractie en dat het 
onderzoek werd afgeraffeld of volledig overgelaten aan de rapporteurs en de 
griffier.44 Tot ongenoegen van Kortenhorst werden het voorlopig verslag en 
de memorie van antwoord hierdoor veel te lang en gedetailleerd. Het afhan
delen van de begrotingshoofdstukken vóór het Kerstreces w erd hierdoor 
steeds moeilijker.

In plaats van in de afdelingen werden de w etsvoorstellen steeds meer in 
commissies aan de orde gesteld, zoals in vaste com m issies, bijvoorbeeld de 
commissie voor Handelspolitiek 45 Daarnaast kende de Kamer nog commissies
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van voorbereiding, bijzondere commissies, speciale begrotingscom m issies46 en 
huishoudelijke commissies. In bijzondere en vaste commissies kwam het eigen 
onderzoek in plaats van het afdelingsonderzoek; alle andere Kam erleden kon
den de vergaderingen bijwonen als zij schriftelijke opmerkingen hadden inge
zonden.47

De overgang van afdelingsonderzoek naar onderzoek in commissies kreeg 
een duwtje in de rug nadat de toenmalige fractievoorzitter van de PvdA, M. 
van der Goes van Naters, op 29 maart 1950 een voorstel had gelanceerd om het 
Reglement van Orde van de Tweede Kamer in die zin te wijzigen 48 Het onder
zoek in de afdelingen moest helemaal worden vervangen door commissoriaal 
onderzoek. Voor de zaken van elk ministerie wilde hij een vaste commissie van 
negen personen instellen. Deze commissies zouden in beginsel stukken afkom
stig van de regering moeten voorbereiden die tot hun terrein behoorden. In
dien zij dat nodig vonden, konden zij hiervoor overleg voeren met de regering 
of deskundigen horen. Het overleg kon ook gaan over de wijze waarop de re
gering haar taak uitvoerde. Dit was nieuw: in de afdelingen werd, voor zover 
de bronnen daar inzicht in geven, nooit met de leden van de regering gespro
ken. De scheiding tussen de controlerende en uitvoerende m acht werd nog 
altijd gerespecteerd. Het voorstel ondervond in 1950 te veel tegenstand om tot 
uitvoering te worden gebracht. Wel nam de Kam ervoorzitter op 26 september 
een proef m et een deel van het voorstel door de behandeling van de begro
tingshoofdstukken in daarvoor ingestelde commissies te laten verrichten.49 In 
de daarop volgende jaren werd deze methode herhaald. Alle andere wetsvoor
stellen werden aan de Centrale Afdeling, bestaande uit de Kamervoorzitter en 
de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen,50 voorgelegd en die besloot 
of een ontwerp door de afdelingen of door een commissie m oest worden on
derzocht.

Pas op 24 juni 1953 bracht de commissie van rapporteurs verslag uit over 
het voorstel van Van der Goes van Naters.51 Ondanks het feit dat Kortenhorst 
het voorstel al gedeeltelijk in praktijk had gebracht, was de kritiek in de Twee
de Kamer niet m als.52 Oud was van mening dat de Kamer op de stoel van de 
regering ging zitten wanneer zij vooraf overleg pleegde over de wijze waarop 
de regering haar uitvoerende taken uitoefende. Voor het overige vond hij het 
voorstel overbodig. Tilanus hechtte veel waarde aan het voortbestaan van de 
afdelingen omdat daar een open gedachtewisseling plaats kon vinden. Hij acht
te de kans groot dat de commissies in de praktijk 'specialistenclubs' zouden 
worden. De leiders van de kleine fracties keerden zich tegen het voorstel om
dat het ten koste ging van hun mogelijkheden invloed uit te oefenen. Zij had
den im mers niet genoeg mensen om de commissies te bem annen. De meeste 
kritiek kwam van Romme. Het voorstel doorkruiste zijns inziens de gedachte 
dat een volksvertegenwoordiger zijn verantwoordelijkheid voor alle beslissin
gen zo goed mogelijk m oest waarmaken. Er zou 'een onevenwichtig mixtum 
van de specialist in de volksvertegenw oordiger' ontstaan.53 Hij diende een 
amendement in dat het hele voorstel 'elegant vermoordde'.54 Bij gewone wets
ontwerpen zou het afdelingsonderzoek volgens Romme regel moeten blijven.
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Het am endem ent werd gesteund door Schouten en Tilanus.55 Van der Goes 
nam het amendement over. Zijn redenering was dat de Centrale Afdeling nog 
altijd besliste of een wetsontwerp naar de afdelingen of naar een commissie ge
stuurd werd. Behalve Romm e m aakten J.A.W . Burger, m edeondertekenaar 
van het voorstel, en de Kam ervoorzitter, een voorstander van het com m issie
onderzoek, daarvan deel uit. Het verval van het afdelingsonderzoek zou onder 
invloed van die twee geen halt worden toegeroepen.56 De wijziging werd bij 
aanvang van de zitting van 1953-1954 doorgevoerd. Van der Goes kreeg zijn 
zin; zijn voorstel werd langzaam maar zeker in de praktijk gebracht.

Schadeloosstelling Kamerleden

Een ander terrein waarop de professionalisering van het Nederlandse parle
ment zich voltrok had betrekking op het inkomen van de Kamerleden: de ver
hoging van de schadeloosstelling van de Tweede-Kamerleden en de herziening 
van de regeling van de vergoeding voor verblijfskosten van de Eerste-Kamer- 
leden. In novem ber 1953 werden hiertoe twee w etsvoorstellen ingediend en 
behandeld.57 Minister van Binnenlandse Zaken L.J.M. Beel droeg drie argumen
ten aan om de schadeloosstelling van de Tweede-Kam erleden te verhogen. In 
de eerste plaats waren de werkzaamheden van de Kam erleden fors gegroeid. 
Dit argument was ook al aangevoerd bij het voorstel om de Kam er uit te brei
den. De honderd leden hadden hun handen vol aan het Kamerwerk; voor som
migen, vooral leden van de kleine fracties, was het een voltijdbaan. De tweede 
reden die Beel opgaf was de kostenstijging. Kamerleden dienden bijvoorbeeld 
te beschikken over binnen- en buitenlandse literatuur om op de hoogte te blij
ven van de actuele ontwikkelingen; verblijfskosten en kosten van levensonder
houd waren flink gestegen. Beel stelde voor het basisbedrag te verhogen van 
ƒ6000 naar ƒ7500. In totaal kwam de schadeloosstelling op ƒ10.000, ƒ10.600 of 
ƒ11.200, al naar gelang de afstand van het woonhuis tot het Kam ergebouw.58 
De toelage voor de voorzitter behoorde op ƒ10.000 te worden gesteld. Voor de 
leden van de Eerste Kamer werd voorgesteld de verblijfskosten te verhogen. 
Zonder hoofdelijke stem m ing werden de voorstellen aangenomen. Alleen de 
CPN en SGP lieten aantekenen het niet met de voorstellen eens te zijn.

Een deel van de Eerste Kamer maakte bezwaar tegen de verhoging van de 
vergoeding van hun eigen verblijfskosten van m aximaal ƒ30 naar maximaal 
ƒ50 per vergadering. De ruime interpretatie die minister Beel, gesteund door de 
Tweede Kamer, aan het begrip 'verblijfskosten' had gegeven, was volgens de 
senatoren in strijd met de Grondwet. De voorgestelde verhoging zou namelijk 
mede bedoeld zijn om andere onkosten te bestrijden. Vijftig gulden enkel voor 
het bijwonen van een vergadering was te veel. 'Een lid kan dat bedrag eenvou
dig niet opmaken', verklaarde A.N. Molenaar (VVD). Uiteindelijk passeerde het 
voorstel de senaat met 28 stemmen tegen 12 59
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Koude-Oorlogssfeer in de Kamer

De oppositie onder het kabinet-Drees III was, als gevolg van de brede basis 
waarop het steunde, getalsmatig klein. Slechts 19 van de 100 zetels behoorden 
haar toe. Het waren de Kamerzetels van de VVD (9), de CPN (6), de KNP (2) 
en de SGP (2). Kenm erkten de kleine confessionele partijen en de VVD zich 
over het algemeen door een welwillende houding, de CPN lag voortdurend 
dwars. Deze communistische partij legde groot beslag op spreektijd in de Ka
mer door veel vragen te stellen, interpellaties aan te vragen, moties in te dienen 
en niet-CPN-sprekers te interrumperen. Puur uit nieuwsgierigheid had Kamer
voorzitter Kortenhorst in de eerste helft van 1955 eens voor elk Kam erlid de 
kolommen in de Handelingen geturfd. CPN-woordvoerder H. Gortzak was de 
onbetwiste leider in het klassement.60 Maar het feit dat hij vaak aan het woord 
was, w ilde nog niet zeggen dat naar hem  of zijn partij werd geluisterd. De 
Koude Oorlog werd steeds killer en dat was ook in het Nederlandse parlement 
te merken. M oties van com m unisten werden enkel vanwege hun herkomst 
'principieel' door de overige partijen verworpen. De com m unisten op hun 
beurt, waren tegen bijna alle voorstellen die van de andere kant kwamen. De 
CPN koos in de jaren vijftig bewust voor een koers waarbij een nauwe aanslui
ting met de politiek van de Sovjet-Unie voorop stond. Daarmee zetten zij zich 
scherp af tegen de regering en de overige fracties, die in de beginjaren van de 
Koude Oorlog onvoorwaardelijk de zijde van de westerse mogendheden ko
zen.61 Het fractievoorzitterschap werd in 1951 overgedragen aan Gortzak, die 
zich meer dan zijn voorganger G. W agenaar aan de regels van het parlemen
taire systeem  hield. W agenaar had zich in 1950 tot twee maal toe met veel 
bom barie door ordewachten uit de Tweede Kamer laten wegslepen 62 Gortzak 
bereidde zijn redevoeringen goed voor en kon luisteren.

De verharding van de standpunten van communisten en anticommunisten 
leidde tot een vicieuze cirkel. De communistische partij raakte steeds meer in 
een parlementair isolement. Bij de Kam erverkiezingen van 1952 leed de CPN 
opnieuw zwaar verlies. Ze verloor twee van de acht zetels. Het aantal CPN- 
stemmers van 1946 was inmiddels praktisch gehalveerd, tot groot genoegen 
van de m eeste Kam erleden. Bij de algem ene beschouw ingen in 1952 vroeg 
Romme de regering hoe zij gevolg dacht te geven aan de uitspraak van de 
vorige Kam er, dat nadere voorzieningen tegen revolutionaire volksvertegen
woordigers noodzakelijk waren. Ook wilde hij weten of de regering het moge
lijk achtte de bestaande wettelijke bepalingen aan te vullen om te kunnen op
treden tegen 'de stelselmatige en vergiftigende leugenpropaganda in de com
munistische pers'.63 W. Drees gaf hierop geen antwoord.

Dat de com m unisten relatief de m eeste kolommen in de Handelingen vul
den, had niet enkel te maken met hun hang naar publiciteit. Op een aantal ter
reinen werden zij gedwongen plenair tot actie over te gaan omdat zij buiten 
het vooroverleg werden gehouden. De trend om de CPN buiten te sluiten was 
in maart 1948, na de inval van de Russen in Tsjechoslowakije, ingezet met een 
motie van Van der Goes van Naters. De leden van de CPN-fractie werd daar-
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mee de toegang ontzegd tot de vaste com m issie voor Buitenlandse Zaken.64 
Bovendien diende Romme in juli van dat jaar een motie in met als resultaat dat 
de CPN niet mocht deelnemen aan de vaste commissie voor Handelspolitiek en 
de Indische Commissie. Ook deelname aan de commissies voor Oorlog en Ma
rine zou niet voor CPN'ers zijn weggelegd.

Aan het begin van het parlementaire jaar 1952 diende de PvdA’er H.J. van 
den Born een motie in om de voorzitter ervan te weerhouden een CPN ’er op 
te nemen in de vaste commissie voor Industrie. In het voorgaande jaar was de 
sfeer in de commissie door CPN'ers verpest. Hierdoor verslechterde volgens 
Van den Born het contact met het bedrijfsleven. De motie was mede onderte
kend door enkele (plaatsvervangende) leden van de Industriecomm issie, van 
iedere partij, behalve de CPN, één. Gortzak was het jaar daarvóór lid van de 
commissie geweest. Gortzak, die op dat moment bovendien de enige in de Ka
mer aanwezige com m unist was, protesteerde uiteraard tegen de motie. Hij 
noemde de motie ondemocratisch en de beweringen onjuist en vaag: 'Het is 
typerend dat de heer Van den Born zulke scheve verhaaltjes nodig heeft om te 
trachten een kromme zaak recht te praten.' De motie werd aangenom en met 
56 tegen 1 stem.65

Het duidelijkste voorbeeld van de Koude-Oorlogssfeer en de manier waar
op de communisten in de Kamer werden buitengesloten is te vinden in de na
sleep van de watersnoodramp van februari 19 53.66 Na de ramp werd besloten 
een commissie in te stellen die tot taak had het vraagstuk van de hulpverlening, 
de schadevergoeding en het herstel van de dijken en het droogmaken van de 
gebieden te bespreken en in overleg met de regering m aatregelen te nemen. 
Deze Kam ercomm issie voor de Watersnood zou uit vijftien leden bestaan die, 
net als bij andere vaste com m issies, door de K am ervoorzitter werden be
noemd. Burger, de fractievoorzitter van de PvdA, diende een motie in om Kor
tenhorst ervan te weerhouden een lid van de CPN in deze commissie te laten 
plaatsnemen. Hij gebruikte hiervoor dezelfde argum enten als die welke ge
bruikt waren om de com m unisten buiten de com m issie voor Buitenlandse 
Zaken te houden. Hij beschouwde de com m unisten als 'staatsgevaarlijk'. De 
manier waarop Gortzak de week ervoor te keer was gegaan -  hij had de rege
ring verweten te veel geld in de NAVO te hebben gestoken en te weinig in de 
dijken - ,  had dat nog maar eens bevestigd. De CPN zou het lidmaatschap van 
de commissie volgens Burger 'niet in de eerste plaats benutten om tegemoet te 
komen aan de belangen van de betrokken bevolking, maar om belangrijke in
formatie te verzamelen over de wijze waarop de burgerbevolking beschermd 
w ordt’. Tegen deze vorm van spionage moest de democratie verdedigd wor
den. De motie was mede ondertekend door Romme (KVP), Schouten (ARP), 
Tilanus (CHU) en Lemaire (KNP).

Oud (VVD) had niet getekend. Hij vond 'negeren en isoleren’ geen goede 
oplossing. Dat de aanhang van de CPN daalde, had volgens hem  vooral te ma
ken met de manier waarop de communistische fractie zich in de Kamer presen
teerde. Juist door ze aan het woord te laten in de Kamer én toe te laten tot de 
verschillende Kam ercom m issies, zouden de com m unisten een deel van hun
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kritiek op de gang van zaken in het parlement moeten inslikken. 'De leden van 
de communistische fractie komen zo nog wat duidelijker in hun hemd te staan', 
aldus Oud. De CPN zou als vanzelf een marginaal verschijnsel worden. Dit was 
de meest democratische en regelmatige weg. Oud maakte een belangrijke uit
zondering voor commissies waarbij het landsbelang in het geding was, zoals 
D efensie en Buitenlandse Zaken. Daarvan was bij de W atersnoodcom m issie 
geen sprake. Gortzak noemde de motie een aanval op de democratie. De com
munisten waren door het volk gekozen en hadden daarom dezelfde rechten als 
de andere Kam erleden. Volgens hem maakte Burger de com m issie veel ge
wichtiger dan deze feitelijk was. Er zouden helem aal geen staatsgeheim en 
worden besproken, hoogstens geheimen die in het belang van de Verenigde 
Staten waren. Snerend sprak hij over een 'doofpotcommissie', omdat zijn frac
tie geen deel mocht uitmaken van de commissie. De motie werd aangenomen 
met 73 tegen 11 stemmen (VVD en CPN).67

H erhaaldelijk verzochten CPN-leden in de daarop volgende jaren om het 
verbod tot deelname aan de verschillende commissies op te heffen.68 Van de 
meer dan twintig vaste com m issies die de Kam er rijk was, waren er acht 
waarvan de communisten om politieke redenen waren uitgesloten.69 Na de 
dood van Stalin eind maart 1953 trad er een lichte dooi in de Koude Oorlog in 
en was het verzoek van de CPN misschien niet bij voorbaat kansloos. De Rus
sische tanks die in oktober 1956 Boedapest binnenrolden, m aakten een einde 
aan de dooi. Het duurde nog tot 1966 voor deze vorm van discrim inatie werd 
opgeheven.

De Eerste Kamer loopt achter

Grondwetsherziening 1952

De leden van de Eerste Kamer hadden in tegenstelling tot de m eeste van hun 
collega's aan de overzijde van het Binnenhof al een maatschappelijke loopbaan 
achter de rug. Onder hen bevonden zich bijvoorbeeld enkele oud-m inisters, 
hoogleraren, vakbondsbestuurders en (oud-)omroepbestuurders. Ongeveer de 
helft van de leden was de vijftig ruim gepasseerd. In de vergadering die gemid
deld één keer per week plaatsvond, werd meer geluisterd dan gediscussieerd. 
In een redelijk vlot tempo werden de verschillende wetsvoorstellen behandeld. 
Hoewel de Eerste Kamer vooral gevuld was met bezadigde heren, zorgde deze 
Kamer toch voor heel wat opschudding in de zomer van 1952. Aan de orde 
was een voorstel tot uitbreiding van het ledental van de Eerste en Tweede Ka
mer. Dit behelsde een Grondwetsherziening. In eerste lezing verwierp de Eer
ste Kamer op 7 mei 1952 met 29 tegen 21 stemmen de uitbreiding van haar 
eigen ledental van vijftig naar vijfenzeventig.70 De uitbreiding van het ledental 
van de Tweede Kamer van honderd naar honderdvijftig had het in de eerste 
lezing nog net wel gehaald,71 maar sneuvelde op 31 juli 1952 in de tweede le
zing doordat zeventien leden van de senaat tegenstemden, waardoor de twee
derde drempel net niet overschreden werd.
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Er waren redenen genoeg om de Kamers uit te breiden. De bevolking was 
sterk gegroeid; het Kamerwerk was omvangrijker en meer gespecialiseerd dan 
vóór de bezetting; een deel van de Kamerleden had regelm atig verplichtingen 
in het buitenland.72 De bezwaren die werden aangevoerd waren onder te ver
delen in vier categorieën.73 In de eerste plaats vonden sommige leden van de 
senaat de uitbreiding niet noodzakelijk; zij kon wachten tot een algehele her
ziening van de Grondwet zou worden doorgevoerd. Misschien maakten ver
beteringen in de werkw ijze een uitbreiding overbodig, anders gezegd: '(•••) 
liever eerst de ganzenveders vervangen door de nodige schrijfm achines alvo
rens tot uitbreiding van het ledental van de Tweede Kamer over te gaan.'74 Het 
tweede bezwaar sloeg op de getalsverhouding tussen de Eerste en de Tweede 
Kamer: er zouden vijftig Tweede-Kamerleden bijkom en tegenover 25 senato
ren. Daar kwam nog bij dat die 25 gereduceerd waren tot nul, omdat de Eerste 
Kamer haar eigen uitbreiding op 7 mei 1952 verworpen had. Hierdoor zou im
mers de invloed van de Eerste Kamer bij verenigde vergadering verminderen.

Het grootste bezwaar gold echter twee amendementen die de Tweede Ka
mer in het wetsontwerp had aangebracht en die niet alleen betrekking hadden 
op de Tweede maar ook op de Eerste Kamer. Het meest omstreden stuk was 
ingediend door W.J. Andriessen (KVP). Het bood de mogelijkheid bij wet stem- 
overdracht toe te laten en het quorum te verlagen. Met dit amendement, dat in 
haast was toegevoegd, wilde Andriessen c.s. de problem en van Kamerleden 
die Nederland vertegenwoordigden in internationale organen oplossen. Een 
afwezig lid zou voortaan door een gevolmachtigde collega toch zijn stem kun
nen laten uitbrengen. Veel senatoren en een aantal ministers waren niet erg 
gelukkig met de opname van het amendement omdat het niet in de Grondwet 
paste. Het ging in tegen het karakter van een college, waar de leden probeer
den om elkaar te overtuigen. De Eerste Kamer werd door dit am endem ent 
voor de moeilijkheid geplaatst dat zij de uitbreiding van de Tweede Kamer niet 
op haar eigen merites kon beoordelen. Het laatste bezwaar gold de te grote 
haast. Vooral het Eerste-Kam erlid M. Tjeenk W illink (PvdA) was fel gekant 
tegen wat zij noemde de verwording van de Grondwet tot 'luchtwet', omdat 
de am endem enten er doorheen waren gedrukt en men niet lang genoeg had 
nagedacht over de principiële kant van de zaak. De voorgestelde wijzigingen 
typeerde zij als 'onwaardig gemorrel'.75 Minister van Binnenlandse Zaken Beel 
kon zich wel in deze kritiek vinden, maar wees op het belang van de uitbrei
ding. De volksvertegenwoordiger moest midden in het maatschappelijke leven 
kunnen staan. Kam erleden m oesten geen am btenaren met een fulltim e job 
worden. Tjeenk W illink liet zich door Beel overtuigen en stemde voor. Zeven
tien senatoren waren, zoals gezegd, niet overtuigd. Vijf leden waren afwezig.

Het 'precedentloos debacle'76 had zich al bij de eerste lezing op 7 mei aange
diend. Na afloop van dat debat deelde een verbitterde Beel parlementair jour
nalist Van Raalte o ff the record mee dat hij zowel in de Tweede als in de Eerste 
Kamer een slappe verdediging had moeten voeren. In de Tw eede Kamer had 
hij zich niet kunnen verzetten tegen het am endem ent-Andriessen, om dat dit 
strookte met een binnenskamers gebleven advies van de Grondwetscom mis-
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sie. Alle hoogleraren staatsrecht, Oud incluis, en de m eeste fractievoorzitters 
hadden dit advies gesteund. In de Eerste Kamer had hij de voordelen van de 
uitbreiding van het aantal leden onvoldoende kunnen benadrukken, omdat 
zijn collega’s in het kabinet hem hadden gevraagd 'het niet te zwaar aan te 
dikken'. Drijvende kracht achter de voorstellen was Beels voorganger J.H. van 
Maarseveen geweest, die op 18 november 1951 plotseling was overleden. Beel 
nam de boedel van zijn voorganger niet met hart en ziel over. De ministerraad 
had zich indertijd overigens met een kleine meerderheid (acht tegen zes) uitge
sproken vóór uitbreiding van de Kamers. Drees was een van de tegenstanders. 
Hij wilde weliswaar uitbreiding van de Tweede Kamer, maar dat zou volgens 
hem gepaard moeten gaan met opheffing van de Eerste. Beel vermoedde, zo 
deelde hij Van Raalte verder mee, dat een deel van de senaat hem als kop van 
jut had gebruikt als protest tegen plannen van de Grondwetscommissie om een 
eind te maken aan het budgetrecht van de Eerste Kamer. 'Boosheid daarover 
en o.m. over Romme, voorstander van zulk een beknotting van de rechten van 
de E.K., zou verschillende senatoren vooral bewogen hebben om nu eens dui
delijk te laten voelen, dat zij er ook nog zijn en dat zij zo maar niet bereid zijn 
om alles wat de Regering en Tweede Kamer voorstaan te slikken!', aldus een 
getergde minister van Binnenlandse Zaken.77

Afschaffen?

De 'Heren XVII', de senatoren die tegen de uitbreiding hadden gestemd, kre
gen een storm van kritiek over zich heen.78 Bijna alle kranten lieten politici en 
rechtsgeleerden hun zegje doen. Zo schreef Het Vrije Volk dat de tegenstem
mers onvoldoende rekening hadden gehouden met de specifieke taak van de 
Kamer. 'Haar karakter van college van revisie hebben deze senatoren op een 
onjuiste wijze geïnterpreteerd.' Romme uit te in de Volkskrant kritiek op drie 
van zijn partijgenoten die hadden tegengestemd, terwijl zij waren gekozen op 
een program waarin de uitbreiding van de Tweede Kamer was opgenomen als 
politieke eis. Door anders te stemmen hadden zij de verwerping van het voor
stel kunnen voorkom en. Eén van die tegenstem m ers, K V P-fractieleider 
G.C.J.D. Kropman, was het niet met Romme eens. Er werd in het KVP-pro- 
gram immers geen uitspraak gedaan over de beide amendementen. 'Om een 
beeldspraak te gebruiken: als ik beloof een glas wijn te drinken, acht ik mij van 
de belofte ontslagen, wanneer een derde er een paar scheuten azijn bijgiet.' De 
Nijmeegse rechtsgeleerde F.J.F.M. Duynstee vond dat het feit dat de Tweede 
Kamer in overgrote meerderheid vóór had gestemd in een zaak als deze als 
doorslaggevend gezagsargum ent kon worden aangevoerd. De Kam eruitbrei- 
ding had een grote rol gespeeld bij de voorbereidingen van de verkiezingen. 
De verwerping achteraf mocht dan staatsrechtelijk correct zijn, dat nam niet 
weg dat het dem ocratische bestel hiermee een publiekelijke flater sloeg. Het 
bestaansrecht van de Eerste Kamer werd weer eens ter discussie gesteld. Als 
'tweede volkskam er' vormde zij een doublure van de Tweede Kamer en daar 
had de parlementaire democratie geen behoefte aan, vond onder anderen Van
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der Goes van Naters. Als stabilisatiefactor was de Eerste Kam er wel van be
lang. Om die reden mocht zij blijven. Bovendien zou, als het zo ver zou komen, 
de Eerste Kamer over haar eigen opheffing moeten beslissen. 79

De verontwaardiging over de dwarsliggers in de Eerste Kam er was extra 
groot omdat het tegenhouden van een G rondw etsherziening door zeventien 
senatoren tot die tijd als theoretische fictie was beschouwd. In de Tweede Ka
mer was hetzelfde voorstel in tweede lezing bovendien zoals gezegd aangeno
men met overgrote meerderheid: 76 tegen 15 (VVD en CHU inclusief minister- 
Kam erlid C. Staf). Bij de algem ene politieke beschouw ingen van novem ber
1952 in de Tweede Kamer richtte Oud zijn pijlen vooral op Beel, die hij verant
woordelijk hield voor 'de meest formidabele m islukking, die ik ooit bij een 
Grondwetsherziening in deze Kamer heb gezien’. Burger meende dat een stel
sel waarbij de rechtstreeks gekozen Kam er moest wijken voor een indirect 
benoemde instantie niet deugde: 'Het ware mijns inziens wenselijk een einde te 
maken aan dit restant der feodaliteit.' Kropman nam twee maanden later in de 
Eerste Kamer Burgers handschoen op. Hij geloofde niet dat het ooit tot ophef
fing van het tweekamerstelsel zou komen. De uitlating van Burger was volgens 
hem eerder een symptoom van een gevaarlijke ontwikkeling, waarbij de poli
tieke Tweede Kamer zich te veel met de regering bem oeide. Het bestaan van 
een Eerste Kam er vorm de min of meer een w aarborg tegen de vermenging 
van functies en verantwoordelijkheden, tegen de neiging van een deel van de 
Tweede Kamer om op de stoel van de regering te gaan zitten.80

Op 6 januari 1954 verscheen een rapport van de Grondwetscom m issie (de 
staatscom m issie-Van Schaik) w aarin w erd voorgesteld begrotingsw etten 
voortaan uitsluitend te laten vaststellen met m edew erking van de Tweede 
Kamer. De Eerste Kamer diende zich te beperken tot algem ene politieke en 
financiële beschouwingen. Verschillende leden wilden w elisw aar veel verder 
gaan -  een aantal had afschaffing van de Eerste Kamer bepleit - ,  maar de meer
derheid van deze representatief sam engestelde com m issie vond het instituut 
w aardevol genoeg om te behouden. In het rapport werd gewezen op het 
'evenwichtselement', de grotere afstand van de politieke strijd en de mogelijk
heid van nuttige adviezen over de wijze van uitvoering van bepaalde regelin
gen, eventueel naar aanleiding van de reactie van het publiek op de debatten in 
de Tweede Kamer.81 In deze periode werd alom uitvoerig gediscussieerd over 
de positie van de senaat. In Het Parool van 20 maart 1954 bijvoorbeeld kruiste 
Anema de degens met hoogleraar staatsrecht en oud-SDAP-Kam erlid G. van 
den Bergh, de meest uitgesproken voorstander van afschaffing. Toen de krant 
vervolgens onder haar lezers een enquête hield, stemde 79% tegen de Eerste 
Kamer en 21% vóór.82 Uiteindelijk zou het feit dat een deel van de Eerste Ka
mer in de zom er van 1952 haar tanden had laten zien geen gevolgen hebben 
voor de positie van de Kamer. In 1956 ging zij ook akkoord, zowel met haar 
eigen uitbreiding als met die van de Tweede Kamer. Stem overdracht kwam in 
het nieuwe ontwerp niet meer voor 83
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De fractieleiders

Ten tijde van Drees III zaten de meeste politieke leiders in de Tweede Kamer en 
niet in het kabinet. Invloed en ervaring van zw aargew ichten als Romme (56 
jaar oud in 1952), Schouten (69), Tilanus (68) en Oud (66) kunnen moeilijk wor
den overschat. De positie van S. de Groot (53), Ch.J.I.M. Welter (72) en P. Zandt 
(72) was in hun eigen partij ook haast onaantastbaar. Schouten, Tilanus en Oud 
waren niet alleen fractieleider maar ook partijvoorzitter. Schouten zat sinds 
1918 onafgebroken in de Tweede Kamer, Tilanus sinds 1922, Oud van 1917 tot 
1933 en, onder meer na een ministerschap van Financiën onder Colijn (1933- 
1937), opnieuw vanaf 1948. Romme voerde sinds 1946 de KVP-fractie in de 
Tweede Kam er aan. Hij had in de jaren twintig nog sam engew erkt met Wi- 
bauts SDAP in de Amsterdamse gemeenteraad en was minister van Sociale Za
ken geweest in het vierde kabinet-Colijn (1937-1939). Kortom, het parlement 
werd in de periode-Drees III gedomineerd door politici van groot kaliber. Ook 
daarbuiten wisten deze kanonnen de handen op elkaar te krijgen. In die tijd 
kwam men van heinde en verre luisteren wanneer de politieke leider de pro
vincie bezocht om de achterban toe te spreken. Hij had het oor en raakte het 
hart van zijn kiezer.

De positie van Schouten in de ARP was tot 1952 onaantastbaar. In dat jaar 
verloor hij zowel de verkiezingen als de formatie. Hij werd min of meer ver
oordeeld tot steun aan een kabinet met een sam enstelling die hem volstrekt 
niet beviel.84 Daarbovenop kreeg hij vanwege deze 'keuze' nog eens de kritiek 
van de rechtervleugel van zijn partij over zich heen. Schouten had gevoel voor 
dramatiek, maar was verder bijzonder rechtlijnig en humorloos. Van Baal, die 
op 14 oktober 1952 de ARP-fractie kwam versterken, typeerde Schouten in zijn 
memoires als 'een paus wiens goede raad niet vrijblijvend gegeven werd’. In de 
fractie presenteerde hij zijn eigen overtuiging als een vanzelfsprekende zaak 
waar niemand zo maar iets tegenin kon brengen. Achteraf zeiden fractieleden 
dan tegen elkaar: 'Nu hebben we toch weer gestemd zoals die oude het wilde, 
terwijl wij het er niet mee eens waren.'85 In de antirevolutionaire fractie was in 
die tijd volgens J.A.H.J.S. Bruins Slot nooit discussie, 'want Schouten wist het’. 
Dat liep uit op een drama bij de behandeling van het Statuut voor het Konink
rijk der Nederlanden in de zomer van 1954. Bij de stemming in de Kamer bleek 
pas dat Schouten als enige van zijn fractie tegen was, terwijl op de beslissende 
fractievergadering vrijwel iedereen angstvallig zijn mond had gehouden.86 Op 
25 mei 1955 kondigde Schouten plotseling aan dat hij in 1956 uit de Kamer zou 
stappen. Op 22 juni 1955 trad hij af als partijvoorzitter.

De VVD had de verkiezingen van 1952 gewonnen, maar de formatie verlo
ren. Oud had sindsdien de handen vrij om met gevoel voor politieke dramatiek 
en veel ironie de oppositie aan te voeren. Hij polariseerde en probeerde de re
geringspartijen tegen elkaar uit te spelen. Een beproefde methode was het op
hemelen van PvdA-ministers teneinde de confessionelen de ogen uit te steken. 
De positie van Oud in zijn eigen partij was halverwege 1952 versterkt door het 
vertrek naar Londen van zijn enige rivaal, VVD-oprichter en oud-minister D.U.
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Stikker. Hij kreeg bovendien meer tijd voor het Kamerwerk toen hij in decem
ber 1952 op 65-jarige leeftijd het burgemeesterschap van Rotterdam moest op
geven. Dat jaar nam hij meteen het woordvoerderschap op het beleidsterrein 
van Justitie over. Oud had de naam zijn fractie op semi-dictatoriale wijze te lei
den.87 Hij overdonderde haar, en de Kamer, met staatsrechtelijke colleges.

Tilanus was beminnelijk, altijd 'gouvernementeel', alles rustig afwachtend. 
Hij bleek geknipt als leider van de ondogmatische en heterogene CHU. In be
paalde partijkringen omstreden, werd hij door het gewone CHU-lid toch op 
handen gedragen, vooral na het afsluiten van het moeilijke hoofdstuk-Indone- 
sië. Tot 1952 was het gevaar van een splitsing van de CHU niet ondenkbeeldig, 
maar de verkiezingen van dat jaar brachten de Tilanus-vleugel de overwinning 
over zeer behoudende figuren als F.C. Gerretson.88 Tilanus had een hekel aan 
fractieoverleg. Bij stemmingen gunde hij zijn fractiegenoten alle vrijheid. Zo nu 
en dan werd hij wel bekritiseerd omdat hij te veel naar Romme zou luisteren. 
Freule C.W .I. W ttewaall van Stoetwegen schreef in haar m em oires: 'Tilanus 
kon zo ineens zeggen: "Ja, maar dat wil Rom m e”, en dat niet een enkele maal 
doch dikwijls, waarop wij leden van de fractie wel eens reageerden met: "Móe
ten wij dat dan doen? Hebben wij zelf geen mening?”'89 Tilanus deed veel zelf, 
niet alleen de algemene beschouwingen, maar ook de portefeuilles van Defen
sie en Onderwijs! Hij was persoonlijk bevriend met m inister-president Drees 
sinds hun gezamenlijk verblijf in concentratiekamp Buchenwald in 1940-1941.

'Onbetwist: de leider', zo werd Romme genoemd op het vijfde congres van 
de KVP op 7 en 8 november 1953 in Utrecht.90 De grote verkiezingsnederlaag 
uit 1952 werd hem niet persoonlijk aangerekend, integendeel, de hele partij, in 
de rug gesteund door het episcopaat, schaarde zich met nieuw elan achter 
Romme om 'het gevaar' af te weren. Er kwam een eind aan de strijd tussen de 
linker- en de rechtervleugel van de partij, hoofdoorzaak van die pijnlijke neder
laag. Romme moest in 1953 weliswaar het staatkundig hoofdredacteurschap 
van de Volkskrant neerleggen, maar bleef als politiek com m entator voor de
zelfde krant actief. 'Wij lezen 's morgens in "De Volkskrant" hoe wij ons van
middag in de Kamer moeten gedragen', vertelde KVP-fractielid J.J. Fens inder
tijd aan Bruins Slot.91 Romme leidde zijn fractie op straffe wijze. Een enkeling 
beklaagde zich er wel eens over bij een collega, niet recht in Rommes gezicht.92 
De eigenzinnige jurist Van Rijckevorsel, die in 1952 voor de KVP in de Kamer 
kwam, had een genuanceerder oordeel: 'Er wordt altijd gezegd dat Romme 
een overheersende positie innam en dat is natuurlijk ook zo. Maar alleen in de 
zin dat hij het beste op de hoogte was, hij beheerste alle terreinen. (...) Romme 
overlegde overigens wel met een aantal mensen uit de fractie over samenstel
lingen van kabinetten en dergelijke, ( ...) pater Stokman en Andriessen. En dan 
waren er vast nog wel een paar fractieleden die merkten wat er gaande was en 
daaraan probeerden mee te doen. Dat zijn dan van die dingen die tijdens een 
borrel gebeurden.'93 KVP-partijvoorzitter en Rommes latere rivaal H.W. van 
Doorn beschouwde hem als veruit de grootste politicus van de periode 1946- 
1960, omdat hij erin slaagde het zwaarste karwei te klaren waarvoor een politi
cus in Nederland gesteld kon worden: boerenleiders, vakbonds- en werkge-
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versvertegenwoordigers binnen de KVP helemaal op één lijn krijgen. ’Romme 
had eigenlijk dikwijls al vooraf gedaan, wat anders in het parlement tussen al
lerlei groepen met aanvankelijk verschillende inzichten had moeten gebeuren 
(...) , een niet geringe bijdrage aan een goed landsbestuur’, aldus Van Doorn.94 
In het parlem ent schiep Romme in de periode 1952-1956 steeds voldoende af
stand van het kabinet om deze brugfunctie binnen zijn eigen partij te kunnen 
blijven vervullen. Nu eens pleitte hij voor actie ten bate van de m iddengroe
pen, voor belastingverlaging en extra kinderbijslag, dan weer voor een vrijere 
loonpolitiek of voor het bestaansrecht van een katholieke eenheidspartij. Met 
veel theater accentueerde Romme zijn eisen of bezwaren en wist hij het debat 
naar zich toe te trekken.

Bij de kleine fracties vielen de volgende veranderingen op. Het fractievoor- 
zitterschap van de electoraal gehavende CPN ging in 1952 over van Wagenaar 
op Gortzak. In werkelijkheid deelde partijsecretaris De Groot sinds 1945 de la
kens tiit. De Groot was weliswaar lid, maar vertoonde zich nauwelijks in de 
Tweede Kamer. Hij beschouwde haar als een 'knekelhuis', enkel belangrijk als 
spreektribune, en uitte voortdurend kritiek op collega's als Gortzak, die het 
parlem entaire w erk serieus nam en.95 W elters KNP werd in 1952 een twee- 
mansfractie. Op aandrang van de bisschoppen zou hij, met enige tegenzin, in 
de loop van 1954 en 1955 langzaam terugkeren in de m oederschoot van de 
KVP. Aan de positie van de SGP'er Zandt, een dominee, was sinds zijn komst in 
1925 weinig veranderd. In de parlementaire geschiedenis zal zijn naam voor 
altijd verbonden zijn aan de wijze waarop hij bij de algemene beschouwingen 
van 22 oktober 1953 'de verroomsing onzer bankbiljetten' aan de orde stelde. 
Tot zijn afgrijzen stond op het nieuwe briefje van ƒ25 nam elijk een kleine af
beelding van St. Maarten die zijn mantel doorsneed!96

Tot slot Burger, de nieuwe fractieleider van de PvdA. Burger begon in 1952 
min of meer blanco. Hij m oest zich nog helemaal 'invechten’, zowel in zijn 
eigen, kritische fractie als tussen de genoemde zwaargewichten van de andere 
partijen. Volgens J. de Kadt, PvdA-fractiespecialist voor buitenlandse zaken in 
de jaren vijftig en zestig, was Burger de beste fractieleider die hij ooit had mee
gemaakt. Hij liet de mensen in de fractie aan het woord komen en had grote 
intellectuele belangstelling, hoewel hij naar buiten overkwam  als een bulle
bak.97 Tot halverwege 1955 sloeg Burger tamelijk wild om zich heen, waarbij 
vooral de KVP het m oest ontgelden. Dat viel goed in de eigen fractie, maar 
daarbuiten niet. In de katholieke pers lag Burger erg slecht.98 Hij zat in een 
moeilijk parket, omdat hij bij partijgenoot en m inister-president Drees geen 
voet tussen de deur kreeg. Drees was in feite de politiek leider van de PvdA, 
die het resultaatvoetbal met de KVP ruw verstoord zag door Burger.
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PvdA -fractieleider Burger
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In het najaar van 1954 kwam het tot een stevige ruzie tussen Burger en diens 
voorganger, m inister van Justitie Donker die volledig op de lijn-D rees zat. 
Donker beklaagde zich bij de fractie en bij Drees. De m inister-president 
noteerde op 9 december 1954 in zijn 'dagboek': 'Donker acht Burger een weinig 
geschikt fractievoorzitter en vraagt zich af welke m oeilijkheden er nog zullen 
komen. Ik meen ook dat Burger in tact tekortschiet, maar zie de zaak niet zo 
somber in. In elk geval is er op het ogenblik ook geen plaatsvervanger.' Burger 
wist zich uiteindelijk staande te houden met een geslaagde lijm poging na de 
Huurwetcrisis. Op 11 september 1955 noteerde Drees dat Burger bij hem langs 
was geweest om te spreken over de door hem te houden rede bij de algemene 
beschouw ingen." Kennelijk had de fractievoorzitter leergeld betaald.

In de positie van de fractieleiders in de senaat veranderde er vrijwel niets 
ten opzichte van de voorafgaande periode. Anema (ARP), J. Brandenburg 
(CPN), G. Kolff (CHU), Kropman (KVP) en Molenaar (VVD) bleven hun fractie 
aanvoeren. Bij de PvdA werd Van de Kieft, die minister van Financiën werd, 
gewisseld voor In ’t Veld, oud-m inister van W ederopbouw en Volkhuisves- 
ting.100

Lopende zaken in het parlement

Spanningsloos en spanningsvol

In dit boek ligt de nadruk op de zogeheten politiek spanningsvolle momenten. 
Daardoor kan de onjuiste indruk ontstaan dat het kabinet van crisis naar crisis 
leefde. Veel van de activiteit van de parlem entariërs en ministers richtte zich 
juist op de politiek van alledag, op de 'lopende zaken', onderwerpen waarover 
binnen het parlement en tussen regering en parlement nauwelijks strijd plaats
vond. In deze paragraaf over de lopende zaken wordt de spanning die uit de 
overige hoofdstukken naar voren komt enigszins gerelativeerd. Er waren tal 
van onderwerpen die simpelweg geen aanleiding tot politieke strijd gaven, om
dat over deze thema’s tussen de toonaangevende fracties consensus bestond. 
Daartegenover waren er onderwerpen die op zichzelf wel een bron van poli
tieke spanning vormden, maar die in de regeerperiode van Drees III toch geen 
serieuze problemen veroorzaakten. Vaak was de reden daarvan dat de mach
tigste Kamerfracties, die van PvdA en KVP, al dan niet impliciet uitgingen van 
een agreement to disagree, ju ist ten aanzien van onderwerpen w aarover diep
gevoelde principiële meningsverschillen bestonden. Om de verhoudingen niet 
te zeer te belasten, ging men onderlinge debatten hierover uit de weg. In het 
verleden gesloten comprom issen werden, bij gebrek aan alternatieven, geëer
biedigd. Tenslotte kunnen ook onderwerpen w aarover de m eningsvorm ing 
nog onvoldoende was gevorderd om knopen door te hakken tot de lopende 
zaken worden gerekend.

79



Hoofdstuk II Het parlement

Hieronder zal de parlementaire behandeling van de lopende zaken per be
leidsterrein worden besproken. Daarbij zal in grote lijnen de inbreng worden 
geschetst van de vaste Kamercommissies en van de fractiespecialisten. Ook de 
'lopende' relatie tussen de minister en het parlem ent zal steeds kort worden 
belicht. Op de achtergrond wordt daarbij voortdurend de vraag gesteld of er 
andere accenten werden gelegd: was er sprake van continuïteit of breuk ten 
opzichte van de periode-Drees-Van Schaik (1948-1951) en -Drees II (1951-1952)?

Hè ja  ...  - Oud tot de Tweede Kamer: 'Laten we enkele onderwerpen, die telkens naar voren 
komen, slechts eens in de twee jaar bespreken!'

Opland, de Volkskrant, 11 juli 1953

Nederland in de xvereld

Buitenlandse Zaken, Oorlog en Marine en Overzeese Rijksdelen: consensus zonder 
communisten

De voornaam ste thema's ten aanzien van de internationale positie van Neder
land waren de Europese integratie, de gezamenlijke w esterse defensie en de 
Nederlandse verhouding tot Indonesië. Over de uitgangspunten van het beleid 
van de betrokken ministers heerste, afgezien van de CPN, vrijwel Kamerbrede 
consensus. De wenselijkheid van Europese integratie stond niet ter discussie en
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ook over het kernstuk van het defensiebeleid, de gezamenlijke westerse defen
sie, waren alle partijen buiten de CPN het grotendeels eens. Het kabinetsbeleid 
ten aanzien van de voormalige kolonie Indonesië (de status van Nieuw-Gui- 
nea) oogstte overwegend parlem entaire instem m ing. Dat gold veel minder 
voor het beleid ten aanzien van 'de W est', Surinam e en de Nederlandse An
tillen. In 1954 ondertekende koningin Juliana het Statuut voor het Koninkrijk, 
waarin de onderlinge verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Antillen 
waren neergelegd. Aan de totstandkom ing van dit Statuut was een stevig 
conflict tussen het kabinet en beide Kamers voorafgegaan, dat verderop in dit 
boek zal worden besproken.

Zowel de partijloze minister van Buitenlandse Zaken J.W . Beyen, als zijn 
collega zonder portefeuille J.M.A.H. Luns (KVP) moest kennelijk wennen aan 
het parlementaire handwerk. Zo gaf de NRC hun eerste parlem entaire optre
den in december 1952 het predikaat 'vlak' en zij oordeelde: 'Deze twee be
windslieden behoren niet tot de uitblinkers in dit begrotingsdebat.' Zij hadden 
het handwerk echter snel onder de knie. Twee jaar later sprak de NRC van een 
levendig debat: '(...) soms leek het wel lachen, gieren, brullen.' En weer een jaar 
later schreef de Volkskrant naar aanleiding van de begrotingsbehandeling: 'Het 
was een erg gezellige vergadering want beide ministers van Buitenlandse Za
ken maakten doorlopend grappen.'101

Onder Beyen en Luns werd het contact tussen ministers en de commissie 
voor Buitenlandse Zaken intensiever.102 Beyen discussieerde meestal over de 
Europese integratie, Luns behandelde Indonesië, de Verenigde Naties en de 
Benelux103. Aan de lengte van de (handgeschreven) notulen te zien, duurden 
de vergaderingen ook langer dan onder hun voorganger Stikker (VVD) het 
geval was geweest. Vooral Beyen liet zich snel verleiden tot brainstormen; niet 
dat hij zich gemakkelijk van zijn standpunt liet brengen, maar zijn gedachten 
stelde hij toch graag ter discussie. Daarbij was hij openhartig over de menings
verschillen in de boezem  van het kabinet. Vaak deed Beyen ook fris van de 
lever verslag van Europese conferenties, zelfs nog vóór hij er over had gespro
ken in de ministerraad. Ook dat was onder Stikker nooit voorgekom en. Het 
was de Kam erleden overigens niet altijd duidelijk wat zij met alle vrijblijvende 
informatie aan moesten. Zo vroeg Schouten (ARP) in oktober 1953 de minister 
een en ander eerst op schrift te zetten!104 Ondanks het toegenomen contact 
uitten de leden van de commissie in de Kamer meer dan eens de klacht dat zij 
onvoldoende door de ministers werden geïnformeerd. Het leek wel alsof zij, 
nu hun een vinger werd aangeboden, meteen de hele hand wilden nemen.

Parlementaire onwennigheid was ook het predikaat dat het eerste optreden 
van de m inister van O verzeese Rijksdelen W .J.A. Kernkam p (CHU) mee
kreeg.105 Anders dan bij zijn collega's van Buitenlandse Zaken hield het beeld 
van Kernkamp als een politiek buitenbeentje de gehele kabinetsperiode stand. 
Waar het gebruikelijk was kort op opmerkingen en vragen van parlem enta
riërs te reageren, zette hij veelal uitvoerig zijn visie op het betreffende onder
werp uiteen. Daarnaast stak hij als een van de weinige ministers zijn teleurstel-
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ling niet onder stoelen of banken wanneer de Kamer het niet met hem eens 
was.

Begin 1955 openbaarden zich bij Kernkamp de eerste tekenen van een ern
stige ziekte en in de loop van dat jaar m oest hij steeds vaker verstek laten 
gaan.106 Bij zijn laatste optreden in de Kamer op 6 december 1955 liet hij weten 
er m isschien niet zo lang meer te zijn .107 Vanaf april 1956 nam m inister Beel 
van Binnenlandse Zaken volledig voor hem waar. Kernkamp overleed op zijn 
57ste verjaardag, op 18 juli 1956. Tijdens de herdenkingszitting in de Kamer 
roemden de sprekers zijn 'grote gaven van hoofd en hart'. Vooral Kernkamps 
grote hart was in hun ogen uitzonderlijk in de politiek. Volgens de gevolmach
tigde m inister van Suriname, R.H. Pos, met wie Kernkamp over het nieuwe 
Koninkrijksstatuut had onderhandeld, was de overleden m inister 'evenals de 
Surinam ers ( ...)  een gevoelsmens' geweest, die daarom de Surinaam se ver
tegenw oordigers had aangesproken.108 De Antilliaanse politicus en dichter 
Cola Debrot sprak van Kernkamp als een voor de politiek te integer mens en 
bezong hem in het gedicht 'Bij de begrafenis van minister Kernkamp'. Daaruit:

een mens zoals hoogst-zelden 

in 't politiek bestaan 

er een zich nog zal melden (...)  

een strijder recht en slecht 

voor het nieuwe reglement 

het zelfb esch ikk in gsrech t!109

D efensie werd beheerd door drie uit het vorige kabinet overgekom en be
windslieden: minister van Oorlog en Marine Staf (CHU) en de staatssecretaris
sen H.C.W. Moorman (KVP), voor Marine, en F.J. Kranenburg (PvdA), bij Oor
log verantwoordelijk voor het m aterieel.110 Als christelijk-historisch minister 
vormde Staf een schakel tussen PvdA en KVP, zoals ook tijdens de formatie al 
was gebleken. Intussen speelde hij ook een belangrijke rol in de ministerraad; 
voor een vakminister uitte hij zelfs opvallend vaak zijn mening. Die spilfunctie 
en zijn reputatie van krachtdadig minister ten spijt, kwam Staf in de periode 
van 1952 tot 1954 stevig onder vuur te liggen, omdat het parlement zich in toe
nem ende mate ergerde aan de wisselvalligheid van zijn plannen voor de op
bouw van de landmacht. De botsingen hierover komen elders in het boek aan 
de orde. De opbouw van de vloot was intussen weinig omstreden en verliep 
volgens plan. Moorman had in de Kamer geen zware taak. Bij de begrotings
behandeling in decem ber 1952 bijvoorbeeld vorm de de m arine nauw elijks 
onderwerp van debat. 'Het was geen gebrek aan belangstelling (...) , maar een 
blijk van vertrouwen in ontwikkeling en leiding van de Koninklijke Marine', 
aldus de NRC.in  Bij de luchtstrijdkrachten was weliswaar niet alles koek en ei -  
zo verliep de modernisering zeer traag112 maar de parlem entaire bezorgd
heid in de jaren 1952-1956 gold, zoals gezegd, toch hoofdzakelijk de opbouw 
van de landmacht.
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Koude Oorlog

De jaren na het overlijden van Stalin op 5 maart 1953 vormden een verwarren
de fase in de Koude Oorlog. Enerzijds werd de tweedeling van Europa nog 
duidelijker dan voorheen door de opname van de Bondsrepubliek in de NAVO 
en de oprichting van het W arschaupact waarvan de DDR deel uitmaakte. An
derzijds werd in de Sovjet-Unie de destalinisatie in gang gezet en leek Moskou 
in zijn buitenlandse politiek initiatieven te ontplooien om de kloof tussen Oost 
en West te overbruggen: 'vreedzame coëxistentie' was het trefwoord. Als ge
volg van deze 'glimlachpolitiek' kwam er een eind aan de oorlog in Korea en 
trok het Rode Leger zich terug uit Oostenrijk. Het hoogtepunt volgde in juli 
1955, toen de leiders van de vier grote mogendheden voor het eerst sinds 1946 
bijeenkwamen. Op deze conferentie in Genève boekten zij overigens nauwe
lijks resultaten.113

Vanaf het begin stond de Nederlandse regering sceptisch tegenover deze 
schijnbare verandering van het karakter van het Oost-W estconflict. Volgens 
Den Haag streefde Moskou nog steeds naar wereldmacht; de initiatieven ter 
ontspanning waren primair bedoeld om verdeeldheid te zaaien in het westerse 
kamp. W aakzaamheid was daarom meer dan ooit geboden, evenals streven 
naar Atlantische en Europese eenheid. Het W esten diende zich ook militair te 
versterken, omdat alleen vanuit een positie van gelijkw aardigheid werkelijk 
met Moskou te praten viel.

Op de CPN na steunden alle fracties dit standpunt van het kabinet. Zij deel
den de scepsis ten aanzien van de nieuwe Sovjetleiders. In decem ber 1954 
tekende Bruins Slot (ARP) bijvoorbeeld bezwaar aan tegen het gebruik van het 
begrip 'vreedzame coëxistentie', aangezien dit in de hand werkte, 'dat het on
derscheid tussen goed en kwaad, tussen vrijheid en onvrijheid, tussen demo
cratie en tyrannie (vervaagde)'. De beide systemen aan weerszijden van het 
Ijzeren Gordijn werden nog steeds door een 'afgrond' gescheiden, aldus de 
antirevolutionair. Volgens Van der Goes van Naters (PvdA) was de vredes
politiek van de Sovjet-Unie alleen gericht op het doorkruisen van de totstand
koming van een gezamenlijke westerse defensieorganisatie en van de integra
tie van het W esten in het algemeen. H.A. Korthals (VVD) deelde deze visie.114 
Een jaar later waren de standpunten onveranderd. De 'glimlachpolitiek' was 
volgens Bruins Slot een illusie gebleken. Er restte niets dan de glimlach van de 
Russische leider Nikita Chroesjtsjov, 'zoals er van de kat uit "Alice in W onder
land" alleen de grijns overbleef'. Ook M.A.M. Klompé (KVP) meende dat 'de 
uiteindelijke doelstelling van de Russische politiek -  beheersing van de wereld -  
nog onverkort (was) gehandhaafd'.115

De NAVO stond sinds haar oprichting in 1949 voor een fundamenteel pro
bleem. De officiële verdedigingslijn van het bondgenootschap liep langs de Rijn 
en de IJssel. Voor Nederland was het een pijnlijke zaak dat in geval van een 
conflict de noordelijke en oostelijke provincies aan hun lot zouden worden 
overgelaten. Er waren bovendien serieuze aanwijzingen dat zelfs het westen 
van Nederland niet verdedigd zou kunnen worden; de geallieerde strijdkrach-
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ten waren hiervoor nog te zwak. Een succesvolle verdediging van West-Euro- 
pa tegen een eventuele aanval van de Sovjet-Unie was derhalve onm ogelijk 
zonder inschakeling van de Bondsrepubliek bij het bondgenootschap. Zo kort 
na het einde van de Tweede W ereldoorlog was herbewapening van (een deel 
van) Duitsland echter een bijzonder gevoelige kwestie die alleen opgelost kon 
worden in een supranationaal kader: de Europese Defensiegemeenschap. Voor 
deze EDG bestond in Nederland in het algemeen weinig enthousiasme: kabi
net, militaire leiding en volksvertegenwoordiging gaven alle de voorkeur aan 
de oplossing van het probleem van de Duitse herbewapening in NAVO-ver- 
band. Maar dit leek voor Frankrijk niet aanvaardbaar. Om deze reden hield 
minister Staf vast aan de officiële Nederlandse lijn, dat de EDG er diende te ko
m en.116

Europese integratie

Met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951 
hadden Frankrijk, Duitsland, Italië en de Beneluxstaten (de 'Zes') een serieus 
begin gemaakt met Europese integratie. Tussen 1952 en 1954 bereikte het Euro
pese idealisme een hoogtepunt. In mei 1952 ondertekenden de Zes het verdrag 
voor oprichting van de EDG. Dit verdrag voorzag in de m ogelijkheid van een 
Europese Politieke Gemeenschap, ter overkoepeling van zowel de EGKS als de 
EDG. De parlem entaire Assemblee van de EGKS presenteerde in maart 1953 
een ontw erpverdrag voor de EPG, dat in feite een ontw erp-grondw et was 
voor een Europese federatie. Voorzien waren een parlement met twee kamers, 
een uitvoerende raad met een door de senaat gekozen president en een raad 
van nationale ministers. Deze laatste moest de handelingen van de uitvoerende 
raad met die van de regeringen van de nationale lidstaten harmoniseren. Ver
der waren allerlei plannen in de maak voor integratie op het gebied van de 
landbouw, van verkeer en vervoer et cetera. De integratiebom en leken tot in 
de hemel te groeien.

In de periode van 1948 tot 1952 hadden de toenmalige minister van Buiten
landse Zaken Stikker en m inister-president Drees zich weinig enthousiast ge
toond over het Europese ideaal. Integratie op politiek gebied wezen zij bijvoor
beeld als irreëel van de hand. Toch was Nederland bij de oprichting van EGKS 
en EDG van de partij; het kon nu eenmaal niet om de politieke realiteit heen. En 
al bleef Drees eurosceptisch, de komst van Beyen op het ministerie van Buiten
landse Zaken bracht een koerswijziging. Politieke integratie in Europa werd 
niet langer van de hand gewezen, al stelde Nederland wel als voorwaarde dat 
deze gepaard zou gaan met economische integratie. Eind 1952 overhandigde 
Beyen zijn collega's binnen de EGKS een plan voor de ontwikkeling van een 
gem eenschappelijke markt binnen een supranationale structuur. Dit zoge
noem de plan-Beyen kreeg op dat m om ent, 1952/1953, echter geen steun. 
Vooral Frankrijk was niet geïnteresseerd in economische integratie. De overige 
staten gaven voorlopig prioriteit aan uitwerking van de politieke plannen. 
Beyen hield niettemin vast aan zijn stelling dat politieke en econom ische inte-
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gratie hand in hand dienden te gaan. Nederland stond hierdoor enigszins 
geïsoleerd.

Een om m ekeer kwam toen de Franse N ationale Assem blée in augustus 
1954 het EDG-verdrag verwierp. Daarmee was ook de EPG van de baan. Het 
integratieproces kreeg aanvankelijk een gevoelige terugslag. Intussen werd het 
probleem van de Duitse herbewapening eind 1954 opgelost door de Bonds
republiek op te nemen in de W est-Europese Unie en later in de NAVO. Al snel 
bleek dat de beëindiging van de discussie over Europese politieke en militaire 
integratie de weg vrij maakte voor nieuwe, minder am bitieuze initiatieven op 
het econom ische terrein. Door deze ontwikkeling kreeg het plan-Beyen een 
nieuwe impuls. Het vormde de basis van een Benelux-initiatief dat in juni 1955 
op de conferentie van Messina de zogenoemde 'relance européenne' op gang 
zou brengen. De 'Zes' besloten daar onder meer studie te zullen verrichten 
naar de vorm ing van een gem eenschappelijke m arkt. Ook Frankrijk wees 
economische integratie niet langer van de hand. De onderhandelingen zouden 
uiteindelijk in 1957 leiden tot het verdrag van Rome en de oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap.

In het parlem ent oogstte Beyens Europese politiek aanvankelijk weinig 
waardering. Op het eerste gezicht was de volksvertegenw oordiging in grote 
meerderheid federalistischer dan de minister. De woordvoerders van KVP en 
PvdA waren het vurigst in hun pleidooien. In december 1952 vond P.A. Blaisse 
(KVP) de opstelling van de regering 'volstrekt m inim aal’. Volgens hem moest 
worden nagedacht over de uitbouw van de EPG, onder andere op buitenlands
politiek en financieel gebied. Van der Goes was het hierm ee eens. Nederland 
stelde zich in zijn optiek teveel buiten de Europese discussies. Het diende zich 
positiever op te stellen op het terrein van politieke integratie, desnoods ten 
koste van de econom ische samenwerking. Beyen probeerde het enthousiasme 
in te tomen. Hij onderstreepte niet te willen meewerken 'aan de bouw van iets, 
dat weliswaar niet buiten de sfeer van de bestaande saamhorigheid ligt, maar 
dat nog niet levensvatbaar is, aangezien dit op een onmiddellijke teleurstelling 
zou uitlopen en de idee meer zou schaden dan goed doen'.117

De fracties van KVP en PvdA zagen in Beyens voorzichtigheid vooral een 
gebrek aan idealisme. In december 1954 kwam de zwaarste kritiek. Na de on
dergang van EDG en EPG stelde het kabinet zich op het standpunt dat eerst het 
probleem  van de Duitse herbewapening moest worden opgelost. Pas daarna 
kon worden gezocht naar mogelijkheden om de Europese integratie weer vlot 
te trekken. Klompé laakte de afwachtende houding en wees op de grote geva
ren van vertraging van het integratieproces. Ook Van der Goes achtte afwach
ten 'buitengewoon gevaarlijk'. De kritische Kamerleden bleken evenwel niet in 
staat reële beleidsalternatieven te formuleren. De Volkskrant hekelde de vaag
heid van de opmerkingen van de 'Europeanen' in de Kamer. '(In) feite waren 
het toch allemaal kreten in de mist', aldus het katholieke dagblad.118 Daarnaast 
was er evenals in de vorige kabinetsperiodes voortdurend tegenstrijdigheid in 
de opvattingen over de prioriteiten terzake.119 Hierdoor konden de critici geen 
gezamenlijk front maken tegen de minister. Nadere beschouwing van het par-
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lementaire com m entaar leert bovendien dat het 'enthousiasme' van de volks
vertegenwoordiging beperkingen kende. De VVD steunde vanaf het begin de 
voorzichtige houding van de minister. Korthals benadrukte dat het Europese 
huis op solide econom ische fundamenten moest worden gebouw d.120 Ook bij 
CHU en ARP bleef steeds enige nuchterheid bestaan. Zo merkte Bruins Slot, die 
met Blaisse en Van der Goes van Naters zitting had in de Assemblee van de 
EGKS, in december 1952 op: 'Het staat voor mij als een paal boven water, dat 
de Europese integratie er niet komt zonder idealisme. Ik ben ook overtuigd, 
dat zij een wangedrocht wordt, als in het idealisme niet een zekere scheut scep
sis wordt gem engd.'121

Na de conferentie van Messina kwam er meer waardering voor Beyen. Zo
wel Van der Goes als Klompé was in december 1955 vol lof over de minister, 
waarbij de KVP-woordvoerster expliciet diens m edewerking aan het lostrek
ken van 'het vastgelopen schip' van Europese integratie prees. Korthals wees 
erop dat nu was aangetoond, dat Beyen met zijn vasthouden aan economische 
integratie steeds gelijk had gehad.122

De betrekkingen met Indonesië

Sinds de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 voerden de ministeries van 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en van Buitenlandse Zaken een competen
tiestrijd over het beleid ten aanzien van deze voormalige kolonie. In juni 1952 
was die strijd beslist in het voordeel van Buitenlandse Zaken. Bij het aantreden 
van het kabinet-Drees III werd het Indonesiëbeleid voorlopig bij Buitenlandse 
Zaken ondergebracht, een regeling die op 1 januari 1953 werd geformaliseerd. 
Het aldus gekortwiekte departement van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
werd omgedoopt tot het ministerie van Overzeese Rijksdelen. Tot zijn compe
tentie behoorden enerzijds het regeringsbeleid ten aanzien van 'de West', Suri
name en de Nederlandse Antillen, en anderzijds dat ten aanzien van Nieuw- 
Guinea. Waar het dit laatste gebied betrof, was de taakstelling van Overzeese 
Rijksdelen volledig technisch van aard, voornam elijk gericht op ontwikkeling 
en bestuur. Zodra de NederlandsTndonesische verhoudingen in het geding 
kwamen, lag de competentie bij Buitenlandse Zaken.123

De regeerperiode van Drees III bracht een verslechtering van de Neder- 
lands-Indonesische verhoudingen, vooral door de Nieuw-Guineakwestie. Dit 
gebied was in 1949, tegen de zin van Indonesië, buiten de soevereiniteitsover
dracht gehouden. Jakarta bleef er aanspraak op maken. Intussen beet de Ne
derlandse regering zich steeds meer vast in het streven naar zelfbeschikkings
recht voor de Papoea's. Hoewel het probleem bij de kabinetsform atie van 1952 
officieel in de ijskast was geplaatst, was in de 'richtlijnen' op instigatie van KVP- 
fractievoorzitter Romm e toch een passage opgenom en, w aarin stond dat 
Nederland ’de geestelijke ontwikkeling der bevolking' stelselm atig diende te 
bevorderen 'om (haar) in staat te stellen t.z.t. zelf over (haar) toekomst te be
slissen'.124 In oktober 1952 besloot de ministerraad dat Nieuw-Guinea onder
deel van het Koninkrijk der Nederlanden zou blijven.125 Bij de algem ene be-

86



Lopende zaken in het parlement

schouwingen verklaarde het kabinet dat de soevereiniteit de jure en de facto bij 
het Koninkrijk der Nederlanden lag. Het zag om deze reden geen heil in her
vatting van de besprekingen met Indonesië omtrent de status van het omstre
den halve eiland. 'Aan afstand van Nieuw-Guinea door het Koninkrijk of aan 
beperking der Nederlandse souvereiniteit over dat gebiedsdeel dan wel aan het 
aanvaarden van een mandaat (van de Verenigde Naties) denkt de Regering 
niet’, luidde het in de memorie van antw oord.126

Jury in de jungle -  UNO: 'W ie 't hardst trekt mag 'r hebben!’

Opland, de Volkskrant, 27 novem ber 1954

Een brede Kam erm eerderheid steunde het regeringsstandpunt. Alleen de 
PvdA waarschuwde aanvankelijk nog voor de negatieve gevolgen ervan voor 
de betrekkingen met Indonesië.127 In de opstelling van de PvdA kwam echter 
eind 1952 verandering door de om m ezwaai van de twee Indonesië-w oord- 
voerders, De Kadt en F.J. Goedhart. Zij gingen twijfelen aan het nut van voort
gaande steun aan het Soekarno-bewind. Uitgaande van het idee dat het bezit 
van Nieuw-Guinea Nederland 'voor een onmogelijke en practisch onuitvoer
bare taak' stelde, pleitte De Kadt in december 1952 voor een internationale op
lossing van het probleem, zo mogelijk binnen VN-verband. In 1954 stelde hij 
zich onvoorwaardelijk achter het regeringsbeleid, gericht op het rijp maken 
van de bevolking voor zelfbeschikking. Minister Kernkamp kon in december 
1954 dan ook met recht vaststellen dat alle politieke partijen, de CPN uitgezon

87



Hoofdstuk II Het parlement

derd, het kabinetsbeleid steunden. Ook vrijwel de gehele pers stond achter het 
kabinetsbeleid; praten met Indonesië over Nieuw-Guinea vond men nutte
loos.128

De verharding van het Nederlandse standpunt leidde tot een snelle ver
slechtering van de relatie met Indonesië. De Nederlands-Indonesische Unie, de 
politieke band die er sinds 1949 tussen de twee landen bestond, was weldra op 
sterven na dood. In augustus 1954 leidden besprekingen tot de afspraak om de 
akkoorden te herzien van de Rondetafelconferentie (die in 1949 tot de soeve
reiniteitsoverdracht had geleid). Deze afspraak werd evenwel niet gefiatteerd 
door het Indonesische parlement. Nieuwe onderhandelingen, eind 1955 in Ge- 
nève, leidden zelfs tot overeenstemming over de opheffing van de Unie. O p
nieuw kwam er een kink in de kabel. Deze keer verhinderde onenigheid over 
een wijziging in de financiële regelingen dat een akkoord tot stand kwam. In 
februari 1956 besloot Jakarta eenzijdig de Unie te verlaten. In mei 1956 lichtte 
Luns de gang van zaken in het parlement toe. De eenzijdige Indonesische actie 
was strijdig met het volkenrecht. Bovendien had Nederland in 1954 al laten blij
ken bereid te zijn mee te werken aan liquidatie van de Unie. De minister ver
klaarde de mogelijkheid voor besprekingen open te houden. Met uitzondering 
van de CPN veroordeelden alle fracties het Indonesische optreden.129

Bestuur, recht en orde

Algemene Zaken: de staatsman en de senator

In 1952 bleven het voorzitterschap van de ministerraad en de leiding van het 
departem ent van Algem ene Zaken in handen van de ervaren PvdA-leider 
Drees. De prem ier kreeg steeds meer de trekken van een boven de partijen 
staande staatsman. Slechts een enkele keer viel hij uit deze rol van afstandelijke, 
gezaghebbende politicus met een weloverwogen oordeel, bijvoorbeeld toen hij 
in februari 1956, tot het uiterste getergd en met de vuist op tafel slaand van 
kwaadheid, reageerde op een aanval van CHU-senator Gerretson, die hem had 
verweten in strijd met het staatsrecht te hebben gehandeld. Lang duurde deze 
w oedeaanval niet; Drees herpakte zich snel en reageerde op karakteristieke 
wijze met een minutieuze opsomming van de vele keren waarop Gerretson in 
zijn ogen in Kamerdebatten te ver was gegaan.130

Het m inisterie van Algemene Zaken droeg de zorg voor 'de zaken betref
fende het algemeen regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg 
niet bepaaldelijk (werd) behartigd door een der andere departem enten van al
gemeen bestuur'.131 Deze vage omschrijving leidde in de Eerste Kam er in de 
periode 1952-1956 enige keren tot discussie over de omvang van de bevoegd
heden van de minister-president en de minister van Algem ene Zaken. Ook de 
ministeriële verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis werd hierbij aan de 
orde gesteld. De Tweede Kamer boog zich vooral over het takenpakket van de 
onder Algemene Zaken ressorterende Regeringsvoorlichtingsdienst en over de 
voorgestelde afschaffing van de vijfde mei als halve vrije dag.
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De RVD en de vijfde mei

De Regeringsvoorlichtingsdienst stond sinds zijn oprichting in 1945 bloot aan 
zware kritiek. Pers en parlement verweten de RVD voortdurend regerings- 
propaganda te maken. Tijdens Drees III kwam een omslag in de beoordeling 
van de dienst. Aanvankelijk hield de kritiek nog aan. In 1952 verklaarden Ka
m erleden ter rechterzijde als W elter (KNP) en Beernink (CHU) dat de RVD 
sterk kon worden ingekrompen: voorlichting aan de volksvertegenwoordiging 
was voldoende. In zijn beantwoording wees Drees op het belang van de dienst 
bij het uitleggen van moeilijke overheidsm aatregelen aan het buitenland. De 
RVD diende een 'nationale zaak'. Het kabinet onderstreepte dit door in januari
1953 de naam van de dienst te veranderen in R//7csvoorlichtingsdienst. Tijdens 
de watersnoodramp, korte tijd later, bewees de RVD zijn nut ten volle. Verzoe
ken om hulp uit het getroffen gebied en hulpaanbiedingen uit de rest van het 
land kwamen bij de RVD binnen. Daarnaast hield de dienst Nederland via Hil
versum 1 voortdurend op de hoogte van het laatste nieuws. Dit coördinerende 
werk oogstte veel lof. Kritische geluiden over de RVD ebden weg, al sprak 
Gerretson in 1955 nog eens snerend van de 'Rijksverduisteringsdienst'.132

Begin 1953 besloot het College van Rijksbem iddelaars, het onafhankelijke 
uitvoeringscollege voor de loonpolitiek, op advies van de Stichting van de Ar
beid en met goedkeuring van de regering tot de verplaatsing van de gebruike
lijke halve vrije dag van Bevrijdingsdag (5 mei) naar Koninginnedag (30 april). 
Vanuit het parlement werd dit besluit bij herhaling bekritiseerd, maar de rege
ring stelde dat Bevrijdingsdag ook zonder vrije dag waardig kon worden ge
vierd. Het kabinet kon op dit punt vrij gemakkelijk voet bij stuk houden, om
dat de Kamer er niet in slaagde een vuist te maken. Een belangrijke reden voor 
die impasse was de rivaliteit van de grote regeringsfracties van PvdA en KVP. 
D aarnaast bleek het merendeel van de ARP'ers viering van de bevrijding op 
Koninginnedag te prefereren; het Oranjehuis was immers het symbool bij uit
stek van de nationale vrijheid. Sommige fracties wezen ten slotte met een be
schuldigende vinger in de richting van de CPN-fractie. Door de kwestie van de 
vijfde mei aan te grijpen om door middel van interpellaties en moties propa
ganda voor zichzelf te maken, blokkeerden de communisten de snelle besluit
vorm ing. ’U w eet hoe dat gaat, M ijnheer de V oorzitter', verklaarde W elter 
bijvoorbeeld op 3 februari 1954, 'de communisten hebben een motie ingediend 
en iedereen weet bij voorbaat wat het lot van de motie zal zijn. Als ik er vóór 
zou stemmen, wordt dit aangetekend bij de KVP en dan wordt mij bij de vol
gende verkiezingen voor de voeten gegooid, dat ik vóór een motie van de 
communisten heb gestem d.'133

In den lande was Bevrijdingsdag inmiddels Nationale Snipperdag gedoopt, 
nadat de regering aan werknemers had gesuggereerd 5 mei als vrije dag op te 
nemen ,134 Naarmate de spanning tussen PvdA en KVP tegen het einde van de 
zittingsperiode van Drees III verder toenam, liep de discussie vast in partijpoli
tiek gesteggel over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Eind 1955 diende de PvdA 
een 5-m ei-m otie in, waarin zij aandrong op 'zoveel mogelijk stilstaan van ar-

89



Hoofdstuk II Het parlement

beid'. Prompt kwam Koersen (KVP) met een tegenmotie. Hierin werd het 'stil
staan van arbeid’ beperkt tot het overheidspersoneel; het bedrijfsleven moest 
zelf kunnen uitmaken of 5 mei een vrije dag werd of niet. Deze motie-Koersen 
werd uiteindelijk aangenomen met 51 stemmen voor en 30 tegen. De meeste 
KVP'ers en alle PvdA'ers stemden voor. Hoewel de Kamer zich hierm ee dan 
toch had uitgesproken voor een vrije vijfde mei, veranderde dit niets aan de 
bestaande situatie. De regering legde de motie namelijk naast zich neer. Tot in 
de jaren tachtig bleef 5 mei een controversieel thema, dat nog herhaaldelijk aan 
de orde zou worden gesteld.135

Het nationale feest -  't Hoogtepunt: De m inister-president offert eigenhandig een snipperdag

Opland, de Volkskrant, 6 februari 1954

Staatsrechtelijke kwesties

Het thema van de positie van de minister-president werd met name door het 
Eerste-Kamerlid Gerretson aangesneden. Bij de begrotingsbehandeling in 1955 
stelde hij de reikwijdte van de bevoegdheden van de minister-president ter dis
cussie ten aanzien van andere departementen, vooral dat van Buitenlandse Za
ken .136 De aanleiding hiervoor vormde een persbericht dat op een door Drees 
bijgewoond congres van W est-Europese socialistische partijen in Scarborough 
zou zijn gesproken over 'n new approach to Moscoiu'. Gerretson suggereerde dat 
de m inister-president zijn boekje te buiten was gegaan. Drees antwoordde, dat
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het 'de normale taak van de minister-president (was) om (...)  de inzichten van 
Nederland ten aanzien van de buitenlandse politiek ook soms elders tot hun 
recht te doen komen'. Daarmee trad hij geenszins in de bevoegdheden van een 
collega-minister, meende hij.137

Voorts stelde Gerretson, overigens in navolging van zijn partijgenoot in de 
Tweede Kam er J.J.R. Schm al, de m inisteriële verantw oordelijkheid voor het 
Koninklijk Huis aan de orde. De aanleiding hiervoor vorm den speeches van 
koningin Juliana, waarin zij zich volgens hem over politiek-controversiële 
zaken zou hebben uitgelaten. Los van zijn inhoudelijke bezw aren meende 
Gerretson dat redevoeringen van de vorstin altijd door het gehele kabinet 
besproken dienden te worden. Volgens Drees was er inhoudelijk niets op de 
speeches aan te merken. Daarnaast achtte hij het onhaalbaar dat elk woord van 
de koningin alle ministers zou passeren. De verantwoordelijkheid kon worden 
waargenomen door de minister wiens terrein de rede betrof. Ook trachtte Ger
retson nog een discussie aan te zwengelen over artikel 25 van de Grondwet dat 
de m inisteriële verantw oordelijkheid voor de inrichting van het Koninklijk 
Huis behandelt. Drees liet weten dat er geen bijzondere aanleiding was om op 
dat moment op zo'n puur staatsrechtelijk vraagstuk in te gaan. Vier maanden 
later zou de Greet Hofmans-affaire het onderwerp alsnog uit de sfeer van het 
staatsrecht in de actualiteit tillen. Het kabinet was toen al demissionair.138

Binnenlandse Zaken: departement van een 'redderaar'

De biograaf van Beel noemt de minister van Binnenlandse Zaken 'een "staats
man" naar de bescheiden maat van Nederland'. Die kwalificatie baseert hij 
vooral op Beels verdiensten als bruggenbouwer, met name bij kabinetsform a
ties. Een sterke hand als wetgever heeft hij niet gehad, ondanks zijn ambities 
om als grondwetgever de geschiedenis in te gaan. Zijn Zondagswet en zijn 
hardnekkige handhaving van het verbod op arbeid van de gehuwde ambtena
res, die beide nog verderop in het boek aan de orde zullen komen, waren om
streden. Alleen de Crem atiewet zou men een lex-Beel kunnen noemen. Als 
minister maakte Beel wel indruk als bestuurder, als een 'redderaar’ die een in
drukwekkende hoeveelheid problemen oploste.139

Dat neemt niet weg dat veel slepende kwesties, zoals het politievraagstuk, 
de definitieve regeling van de verhouding tussen Rijk en gem eenten en de 
gem eenteclassificatie ook onder zijn bewind niet tot een oplossing kwamen. 
Illustratief is het grote aantal commissies dat de bewindsm an m oest bijstaan, 
ter voorbereiding van wetgeving. De staatscom m issie-Van Poelje boog zich 
over de herziening van de Pensioenwet, de commissie-Oud werkte jarenlang 
aan voorstellen voor een definitieve regeling van de financiële verhouding 
tussen Rijk en gem eenten, de com m issie-Ter Veer bestudeerde het politie
vraagstuk, de commissie-Kruyt de gemeenteclassificatie, de commissie-Prinsen 
hield zich bezig met de herziening van de Provinciale Wet, de commissie-King- 
ma Boltjes met de Friese kwestie, de commissie-De Vos van Steenwijk bestu
deerde de mogelijkheden van het verschuiven van bevoegdheden van het Rijk
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naar de provincies, de commissie-De Quay adviseerde over de gewenste be
stuursvorm van grote gemeenten en de commissie-Kranenburg, doorgaans de 
Statuscommissie genoemd, bestudeerde de verplichte ziektekostenverzekering 
voor ambtenaren. Het grote aantal adviescommissies diende mede om proble
men te depolitiseren en te 'objectiveren', een adempauze in het debat in te las
sen en voorstellen of beslissingen te legitim eren tegenover een Kam erm eer
derheid.140

Autonomie en zelfbestuur

De autonomie van provincies en gemeenten vormde sinds de bevrijding een 
belangrijk twistpunt tussen kabinet en Kamer omdat de centrale overheid in de 
w ederopbouwjaren, m in of meer noodgedwongen, bevoegdheden van de la
gere overheden aan zich had getrokken die zij niet snel wilde teruggeven. Het 
probleem van centralisatie-decentralisatie was een centraal thema bij Binnen
landse Zaken.

Beel onderschreef de wenselijkheid van decentralisatie, maar hij maande te
gelijkertijd tot voorzichtigheid. De staatsrechtelijke positie van lagere besturen 
zou worden ondergraven, wanneer werd besloten tot decentralisatie met be
houd van vergaande medezeggenschap van de centrale overheid.141 Beel stel
de de commissie-De Vos in om de mogelijkheden te bestuderen van het over
hevelen van bevoegdheden van het Rijk naar de provincies. De commissie-De 
Quay zou bekijken hoe gemeenten meer bij het bestuur konden worden be
trokken. De Kam er bleef sceptisch, vooral over de positie van gemeenten. 
Rijkssubsidies werden bijvoorbeeld vaak alleen verstrekt als daar ook gemeen
telijke subsidies tegenover stonden. Ook belemmerde het uitblijven van defini
tieve regelingen van het politievraagstuk en de gasvoorziening (traditioneel 
een gemeentelijke aangelegenheid, die het ministerie van Economische Zaken 
regionaal wilde organiseren) het zelfstandig functioneren van de gemeenten. 
De commissie-De Vos kwam met een aantal wetsontwerpen op deelgebieden. 
De voorstellen van de commissie-De Quay waren voor Beel aanleiding een al
gehele herziening van de Gemeentewet ter hand te nem en.142

Dat de minister ernstig rekening hield met de belangen van de gemeenten 
bleek ook uit de voorzichtigheid waarm ee hij voorstellen tot gem eentelijke 
herindeling behandelde: alleen in uiterste noodzaak na weloverwogen voor
bereiding. De Kamer beklaagde zich zelfs over de slepende procedures. Ook de 
invulling van de plannen voor een nieuw bestuursorgaan voor de sterk indus
trialiserende en uitbreidende IJmond liet hij uiteindelijk aan de betrokken ge
m eenten over. W anneer het zaken betrof die de kern van het kabinetsbeleid 
raakten, hield Beel echter voet bij stuk. Zo wilde hij niet tornen aan het centrale 
toezicht op de rechtspositieregelingen voor het personeel van lagere publiek
rechtelijke lichamen voor zover dit met het algem ene loonbeleid samenhing, 
ook al had een deel van de Kamer daar moeite m ee.143
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Financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten

De gemeentelijke financiën worden in beginsel gevoed uit de gemeentelijke be
lastingen en uit het Gemeentefonds, dat uit de rijksbelastingen wordt gefinan
cierd en door de minister van Financiën wordt beheerd. Sinds de oorlog ston
den de gemeentefinanciën onder druk. Vanwege bezettingsm aatregelen en de 
naoorlogse noodzaak van centraal geleid w ederopbouw beleid was het ge
m eentelijk belastinggebied tot het minimum gereduceerd. Verder hanteerde 
minister van Financiën P. Lieftinck (PvdA) een zeer restrictief beleid, gebaseerd 
op de wet Financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten uit 1948. Boven
dien maakte hij het gemeenten moeilijk geld te lenen, om dat hij daaraan zeer 
strikte voorwaarden stelde.

De in de Grondwet verankerde gemeentelijke autonomie was dus sterk in 
de verdrukking gekomen. In verband hiermee was al in 1946 een commissie 
tot herstel van de financiële onafhankelijkheid van de gemeenten en provinciën 
ingesteld die werd geleid door Oud, burgem eester van Rotterdam, voorzitter 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in 1946 prom inent PvdA-lid 
en vanaf 1948 fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. De commissie- 
Oud nam uitgebreid de tijd voor haar werk en zou pas op 24 september 1956 
haar eindrapport op tafel leggen. In de regeerperiode van Drees III kwam zij 
wel met drie interim-rapporten, twee over zogeheten doeluitkeringen, respec
tievelijk voor de financiering van wegenaanleg en krankzinnigenzorg, en een 
over de vergroting van het gemeentelijk belastinggebied met een 'woonplaats- 
belasting'.144 De langzame voortgang van het werk van de commissie zorgde 
voor ergernis bij de Kamers. Van opheffen van de commissie-Oud, zoals in het 
voorlopig verslag bij de begroting voor 1955 werd gesuggereerd, wilde Beel 
echter niet weten. Haar advies moest aan hoge eisen voldoen en dat zou er niet 
beter op worden als de commissie, onder dreiging van opheffing, een ultim a
tum zou worden gesteld.145

In afwachting van het eindrapport van Oud c.s. hielden de Kamerleden zich 
in de discussies enigszins op de vlakte. Zij gingen nauwelijks in op de princi
piële vraag in hoeverre de gemeenten zelfstandig moesten kunnen beschikken 
over de voor hen in de Rijksbegroting gereserveerde middelen. Alleen bij de 
behandeling van het voorstel tot w ijziging van de w et uit 1952 waarm ee de 
W et noodvoorziening gem eentefinanciën uit 1948 was verlengd en rond het 
ontwerp voor een financiële verhoudingswet voor de jaren 1953 tot en met 
1957 (op zich zelf weer een noodvoorziening) werd de zaak wat scherper ge
speeld. De regering presenteerde het eerste (wijzigings)voorstel als een admini
stratieve verandering. De Kamer ontving het voorstel kritisch, onder meer om
dat het met zich meebracht dat de uitkering aan de gemeenten werd afgekne
pen. Onder invloed van het debat in de Tweede Kamer kwamen Beel en minis
ter van Financiën Van de Kieft (PvdA) alsnog met een aanpassing, waarna het 
voorstel zonder hoofdelijke stemming werd aangenom en.146 Bij de voorgestel
de financiële verhoudingswet voor de periode 1953-1957 ging het om een der
de tijdelijke regeling, na de noodvoorzieningen van 1948 en 1952. De Tweede
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Kamer reageerde positief op dit wetsvoorstel. De m eeste sprekers beschouw 
den het als een stapje vooruit omdat het gemeentelijk belastinggebied er enigs
zins door werd hersteld.147 De Kamer nam weliswaar een aantal amendemen
ten aan, maar nadat de regering een deel ervan had overgenom en werd het 
wetsontwerp zonder hoofdelijke stem m ing aangenomen. Ook de Eerste Ka
mer nam het ontwerp, na een kort debat dat weinig nieuw s bracht, zonder 
hoofdelijke stemming aan.148

Openbare orde en veiligheid

Bij het politievraagstuk draaide het ten principale om de verhouding tussen 
rijkspolitie en gemeentepolitie en om de positie van de burgemeester als hoofd 
van de politie. Dat laatste leidde natuurlijk vooral tot competentiekwesties in 
gemeenten met rijkspolitie. Een nieuwe Politiewet werd ingediend op 5 juli 
1954, maar de behandeling ervan zou nog drie jaar vergen. Beel wilde niet op 
de nieuwe wet vooruitlopen, waardoor er verder alleen werd gesproken over 
weinig principiële punten als de salariëring, de opleiding van het politieperso
neel en het hoge aantal politievacatures in de grote gemeenten. Aan het eind 
van zijn ambtstermijn paste de minister de aanvangssalarissen aan, waardoor 
enige verbetering optrad. Anders dan een deel van de Kamer zag Beel voorals
nog weinig in regionaal bundelen van de opleidingen voor de gemeentepolitie. 
Hij vond de bestaande kwaliteit van hoog niveau en wilde, zoals gezegd, wach
ten op de nieuwe Politiewet.

Kamerbreed bestond grote waardering voor de opbouw van het apparaat 
van de Bescherming Bevolking, een huzarenstukje van ’redderaar’ Beel. De Ka
mer waarschuwde weliswaar voor te veel centralisatie, maar de minister achtte 
centrale leiding onverm ijdelijk wanneer het ging om (een onderdeel van) de 
nationale verdediging. De minister gaf niet toe aan de wens van de Kamer om 
de vergoedingen aan gemeenten voor vrijwilligers en materieel te verhogen. 
Dat ging om beduidende bedragen, zeker toen het kabinet vanaf 1955 rekening 
begon te houden met de mogelijkheid van een (beperkte) atoom oorlog op of 
nabij Nederlands grondgebied. In zijn begroting voor 1956 berekende Beel bij
voorbeeld dat er zo'n 236.000 lokale noodwachten nodig waren, terwijl er op 
dat moment slechts 160.000 beschikbaar waren, van wie slechts de helft volle
dig opgeleid. Het grootste probleem was de opbouw van de zogenoemde Rijks 
Mobiele Colonnes, de kern van de BB-organisatie, waarvoor 15.000 vrijwilligers 
waren gepland. Pas toen dienstplichtigen voor deze eenheden werden ingezet 
(overigens een vreemd element in de BB), kwam de opbouw goed op gang.149

Amb tenarenzaken

Onder de onwelluidende kop 'O verheidpersoneelsaangelegenheden' werden 
bij de begrotingsbehandelingen, meestal ad hoc, een groot aantal zaken behan
deld die betrekking hadden op de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren. Van oudsher het cruciale probleem bij de onderhandelingen over 
de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren was dat aan een overeenstemming
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tussen de bonden voor overheidspersoneel en de regeringsdelegatie geen rech
ten konden worden ontleend. De Staten-Generaal en de Kroon hadden immers 
de formele bevoegdheid om bij en krachtens wet en algem ene maatregel van 
bestuur de rechtstoestand van ambtenaren te reglementeren. De regering kon 
zich hoogstens moreel gebonden voelen aan een overeenkomst als het overleg 
daarover binnen de grenzen van het aan de delegatie verstrekte mandaat had 
plaa tsgevonden.150

Aan de wens van de Kamer om te komen tot een algem ene salarisverho
ging werd voldaan bij de algemene loonrondes voor het particuliere bedrijf, die 
door de ambtenaren werden gevolgd. De topsalarissen bleven overigens enige 
tijd achter, tot ongenoegen van Kamerleden die denivellering bepleitten. In het 
voorjaar van 1955 leidde het afbreken van de salarisonderhandelingen tot veel 
onrust onder het personeel. Er werd zelfs gestaakt, terwijl ambtenaren dit offi
cieel niet mochten. Grote groepen meenden dat er sprake was van scheefgroei 
tussen de salarissen van ambtenaren en die van het particuliere bedrijfsleven. 
Na vragen van KVP-w oordvoerder A ndriessen151 werd een com m issie van 
loondeskundigen ingesteld die dit zou bestuderen. Beel beschuldigde de ambte- 
narenorganisaties ervan door tendentieuze publicaties te hoge verwachtingen 
te hebben gewekt. 'Onverantwoordelijke elementen' hadden daardoor onrust 
gecreëerd die resulteerde in 'een nutteloze én moreel én strafrechtelijk niet te 
verantw oorden staking'.152 Aan de wens om contractanten met een arbeids
overeenkom st naar burgerlijk recht zo veel mogelijk de am btelijke status te 
verlenen, kwam de minister tegemoet. Hij gaf niet toe aan de roep om de ge- 
meenteclassificatie af te schaffen. Bij de vaststelling van de salarissen bleef men 
rekening houden met verschillen in kosten van levensonderhoud tussen ge
meenten onderling.

De ziektekostenregeling voor ambtenaren was een ander lastig punt. De 
vraag was of am btenaren zich verplicht m oesten verzekeren in een zieken
fonds of dat zij, op grond van hun specifieke am btelijke rechtspositie, aan
spraak konden maken op een afzonderlijke regeling, zoals met name de con
fessionelen altijd hadden verdedigd. Belanghebbenden, parlem ent en advies
commissies kwamen er niet uit. Een kleine meerderheid van de zogenoemde 
Statuscom m issie was in 1955 van oordeel dat de in het vooruitzicht gestelde 
Ziekenfondswet niet op am btenaren van toepassing m oest zijn. In 1951 had 
een kleine meerderheid van de SER het tegendeel geadviseerd. De ambtena- 
renorganisaties gaven de voorkeur aan een eigen regeling, terwijl de Zieken
fondsraad verplichte verzekering van ambtenaren bepleitte. Bij zo veel verschil 
van mening was het niet verwonderlijk dat het ontw erp-Ziekenfondsw et op 
zich liet wachten. Tot die tijd handhaafde Beel de in 1951 totstandgekomen In- 
terimregeling ziektekosten, een tegemoetkoming in de kosten van een genees
kundige behandeling.153
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Justitie: moordend tempo

De kom st van Donker maakte een einde aan de rust bij Justitie. Zijn voor
ganger, H. Mulderije (CHU), had het accent gelegd op rechtszekerheid, proce
durele waarborgen en de consequente vervolging van wetsovertreders. Hij 
was volgens de meeste Kamerleden weliswaar slagvaardig, maar had te weinig 
oog voor de rechtsontwikkeling en miste de gave van het politieke com pro
m is .154 Donker, de eerste socialist op Justitie (I. Samkalden werd in 1965 de 
tweede en tot nu de laatste), voerde daartegenover een voortvarend beleid, 
'gericht op vernieuw ing en aanpassing aan de m aatschappelijke behoeften'. 
W etgeving zag hij als een van de voornaam ste onderdelen van zijn taak.155 
Door zijn jarenlange ervaring als lid en voorzitter van de vaste commissie voor 
Privaat- en Strafrecht wist hij precies waar de problemen lagen en welke oplos
singen politiek haalbaar waren. Knopen waarover generaties juristen getwist 
hadden, werden vlot doorgehakt. 'We moeten zo snel mogelijk de achterstand 
opruimen', aldus Donker in 1953.156 In de memories van toelichting en van ant
woord bij de Justitiebegroting schetste hij jaarlijks de vorderingen van een in
drukwekkende reeks w etsontwerpen, zijn 'wetgevend program m a'. Dit was 
zo veelomvattend dat ambtenaren en Kamerleden het nauwelijks konden bij
benen. Ter ondersteuning van het werk van de vaste commissie voor Justitie 
werd de griffie van de Tweede Kamer versterkt met twee juridische krachten, 
maar dat bood geen soelaas.157 Freule Wttewaall van Stoetwegen (CHU) pleit
te in november 1954 in de Tweede Kamer voor de oprichting van een vakantie
oord voor overwerkte departem entsam btenaren. Haar collega N.S.C. Tende- 
loo (PvdA) citeerde een gedicht van De Genestet dat was aangehaald in het per
soneelsblad van Justitie:

Des drijvers geweldige roede

Jaagt rustloos ons voort op ons pad.

Wij loopen en worden wel moede,

Wij wandlen en worden wel m at.158

Een greep uit de plannen: versnelling van de procesgang, reorganisatie van het 
Openbaar M inisterie, verbetering van de opleiding van rechterlijke ambtena
ren, een nieuwe regeling van de rechtsbijstand, modernisering van het kinder
strafrecht, beperking van de toepassing van voorlopige hechtenis, strafbaar
stelling van het rijden onder invloed, uitwerking van de beginselen voor het 
gevangeniswezen, reorganisatie van de voogdijraden, een regeling van adop
tie, verruim ing van de ontslagbescherm ing, een wettelijke vakantieregeling, 
verbetering van de echtscheidingsprocedure, een wetsontwerp waarin de stich
tingen werden geregeld, opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw, invoering van een leeftijdsgrens voor notarissen, wettelijke 
regeling van het bew ijs van goed gedrag, een nieuwe pachtwet, andere rege
ling van de verbeurdverklaring en inbeslagneming, oplossing van het politie- 
vraagstuk, een dierenbescherm ingswet, vernieuwing van de adm inistratieve
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rechtspraak en -p icce  de résistance -  voltooiing van een nieuw Burgerlijk W et
boek. Op elk terrein werd onder Donkers voortvarende leiding flinke vooruit
gang geboekt, maar slechts een klein deel van de plannen bracht hij zelf tot de 
eindstreep.

Minister Donker bezweek op 4 februari 1956 aan een hartaanval. Vele plan
nen bevonden zich op dat moment in een vergevorderd stadium: verschillende 
wetsontw erpen waren aanhangig, de hoofdlijnen van de eerste vier (van de 
negen) boeken van het nieuwe Burgerlijk Wetboek waren vastgesteld in nauw 
overleg met het parlem ent,159 een 'Nota inzake de rechterlijke m acht’ was uit
voerig bediscussieerd bij de behandeling van de Justitiebegroting voor 1954 en 
de Tw eede Kamer had een principieel debat gevoerd over adm inistratieve 
rechtspraak.160 J.C. van Oven (PvdA) voltooide Donkers termijn. Hij loodste 
het wetsontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de ge
huwde vrouw door het parlement. Hieraan is verderop in dit boek een aparte 
paragraaf gewijd, waarin ook dieper op Van Oven wordt ingegaan. In een 
overzichtsartikel dat kort na Donkers dood verscheen werd de conclusie ge
trokken 'dat de invloed van (de) periode(-Donker) op het recht zeker decennia 
lang zal voortduren'.161

Op de portefeuille van Justitie rustte bij de formatie in 1952 de 'koninklijke' 
hypotheek dat de doodstraf voor de Duitse oorlogsm isdadiger W illy Lages 
moest worden omgezet in levenslang. Donker accepteerde dat. Daarna toonde 
hij zich onverzet telijk tegenover de roep om meer clem entie voor 'politieke 
delinquenten', Nederlanders die tijdens de bezetting 'fout' waren geweest. Hij 
wilde hen niet gunstiger behandelen dan gewone misdadigers. Het parlement 
en koningin Juliana hadden dit gratiebeleid, dat strenger was dan voorheen, 
maar te accepteren. In de Tweede Kamer kwam het op 24 november 1954 tot 
een escalatie tussen Donker en PvdA-fractieleider Burger, toen de minister wei
gerde 'iets m eer te doen’ voor degenen die na de bevrijding ten onrechte als 
landverraders waren gearresteerd. Een door Burger ingediende motie werd 
verworpen, omdat de KVP achter Donker bleef staan!162

Gratiebeleid, (effecten)rechtsherstel en een aantal affaires, naweeën van de 
Tweede W ereldoorlog, bleven aandacht vragen. De minister liet zijn ambtena
ren de Velser-affaire en de zaak-Menten nog eens uitzoeken. In het parlement 
m oest hij uitvoerig ingaan op de zaak-Anneke Beekman, een joods oorlogs
pleegkind dat met medeweten van katholieke geestelijken zou zijn ontvoerd 
om te verhinderen dat het aan de zorg van twee Lim burgse gezusters zou 
worden onttrokken en overgeplaatst naar een joods pleeggezin. Deze kwestie 
werd in de Kamer in verband gebracht met de geruchtm akende zaak van de 
'Haarlemse huwelijkssluiting’, waarin het kerkelijke boven het burgerlijke hu
welijk zou zijn gesteld.163 De ophef rond beide zaken was niet los te zien van 
het bisschoppelijk mandement uit mei 1954, dat in bepaalde kringen enig anti
papism e had losgem aakt. Voor de KVP voerde hierover pater J.G. Stokman 
het woord in de Tweede Kamer en pater L.J.C. Beaufort in de Eerste. In een 
van de volgende hoofdstukken zal dit brisante thema sam en met andere oor- 
logsaffaires uitvoerig worden besproken.
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Zijn grootste nederlaag in de Tweede Kamer leed Donker op 30 juni 1955 bij 
de behandeling van het wetsontwerp W ijziging in de rechterlijke organisatie. 
Dit voorzag onder andere in de instelling van een adviescommissie, die het be
leid van het Openbaar Ministerie zou moeten toetsen. De minister stelde voor 
de leden door de Kroon te laten benoemen, maar de Kam er nam het amende- 
m ent-Van Rijckevorsel aan dat 'de Kroon' verving door 'de Hoge Raad’. Het 
onaanvaardbaar bleef achterwege, omdat de Kam er vooraf had laten weten 
dat ze daarvoor niet zou wijken en het kabinet de zaak van onvoldoende be
lang achtte om er een crisis voor te riskeren. Na het debat besloot Donker het 
ontwerp niet door te sturen naar de Eerste Kam er, hetgeen fel bekritiseerd 
werd door Oud bij het debat over de Justitiebegroting in november 1955. Twee 
dagen vóór Donkers overlijden bereikte de Kamer een nieuw ontwerp waarin 
een tussenoplossing werd voorgesteld.164

Vluchtelingen

Het vluchtelingenbeleid van Donker en zijn opvolger Van Oven stond bloot 
aan kritiek van alle grote fracties. In de controverse tussen kabinet en Kamers 
ging het om de uitvoeringspraktijk, om de wenselijkheid van een aparte wette
lijke regeling en over het op 28 juli 1951 te Genève ondertekende VN-Vluchte- 
lingenverdrag. Bij de behandeling van de begroting van Justitie voor 1953 in de 
Eerste Kam er bekritiseerden I.A. Diepenhorst (ARP), G .J.P. Cam m elbeeck 
(PvdA) en Beaufort (KVP) de 'beschamende praktijk' van het vluchtelingen
beleid. Zij eisten een soepeler behandeling van vluchtelingen, met minder na
druk op controle (de regering was zeer benauwd voor com m unistische spio
nage en infiltratie) en met meer oog voor de ellendige situatie waarin vluch
telingen vaak verkeerden en voor de m ogelijkheden tot integratie. Omdat 
vluchtelingen geen wettelijke status hadden, was er in de optiek van de sena
toren iets fundam enteel mis met het beleid. Vluchtelingen vielen onder de 
Vreemdelingenwet, die op zichzelf al niet perfect was, maar hadden anders dan 
andere vreemdelingen geen staat meer achter zich staan die hen eventueel kon 
beschermen. Bovendien bracht het feit dat vluchtelingen onder de Vreem de
lingenwet vielen allerlei restricties met zich mee die niet bij hun situatie pasten. 
Er moest kortom wetgeving komen, toegesneden op het vluchtelingenpro
bleem  zelf.165 Bij de behandeling van de Justitiebegroting voor 1954 in de 
Tweede Kam er overheerste kritiek op de praktijk. Het KVP-Kamerlid N.H.L. 
van den Heuvel vroeg ook om nieuwe wetgeving.166

Tijdens Donkers ministerschap werd het onderzoek naar de antecedenten 
van asielzoekenden veraangenaam d door hen tijdens dit onderzoek in het 
landhuis 'De Rozenhof’ bij Zutphen onder te brengen. Daartegenover weiger
de Donker pertinent de wetgeving aan te passen. Hij betoogde dat de tijd niet 
rijp was voor een aparte Vluchtelingenwet, onder andere omdat dit bij de actu
ele veranderende omstandigheden een te star beleid zou opleveren. Hij gaf de 
voorkeur aan administratieve maatregelen die een flexibeler optreden mogelijk 
maakten. Ook Van Oven wilde niet meewerken aan vernieuw ing.167
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De belangrijkste kwestie op dit terrein was de behandeling van het VN-ver
drag betreffende de status van vluchtelingen. Het duurde lang voordat het 
kabinet dit verdrag ter goedkeuring voorlegde. De ontevredenheid over dit 
uitstel nam in beide Kamers met elk debat toe. Zowel bij de begrotingsbehan
deling van Buitenlandse Zaken als van Justitie drongen parlementariërs van alle 
fracties aan op een snelle indiening van de goedkeuringswet. Daarbij verwezen 
verschillende Kamerleden naar de activiteiten van landgenoot G.J. van Heuven 
Goedhart in Genève en naar de initiatieven van koningin Juliana, zoals haar 
briefwisseling over het vluchtelingenvraagstuk met de toenmalige Amerikaan
se president Harry S Trum an.168 Volgens onder anderen het KVP-Kamerlid 
Klompé was het uitblijven van ratificatie slecht voor de internationale reputatie 
van Nederland.169

Tijdens het Tweede-Kamerdebat over de begroting van Buitenlandse Zaken 
voor 1954 maakte Luns duidelijk dat de voornaamste oorzaak voor de vertra
ging de vraag was of de Molukkers in Nederland, die destijds overigens in de 
regel werden aangeduid als Ambonezen, onder het verdrag vielen. Op dit punt 
bestond onenigheid tussen Buitenlandse Zaken en Justitie. Donker maakte en
kele malen duidelijk dat zijn departement er altijd tegen was geweest dat het 
verdrag was uitgebreid tot vluchtelingen van buiten Europa. De onderhande
laars van Buitenlandse Zaken hadden destijds echter een zeer ruime interpreta
tie van het verdrag verdedigd, waarop Nederland volgens Beyen en Luns nu 
niet meer kon terugkomen. Drees hakte in de ministerraad van 17 maart 1954 
de knoop door ten voordele van een ruime interpretatie, met enige reserve ten 
aanzien van de M olukkers.170

Hoewel de regering de Goedkeuringswet inderdaad enkele weken later in
diende, op 22 juli 1954, vond het Tw eede-Kam erdebat pas m edio juli 1955 
plaats.171 Dat dit zo lang duurde, kwam vooral doordat de regering vijf maan
den liet verstrijken tussen het voorlopig verslag en de memorie van antwoord. 
Veel Kam erleden uitten andermaal hun teleurstelling over de trage gang van 
zaken. Daarbij achtten de meesten het verdrag een minumumregeling. Roosjen 
(ARP) meende dat verschillende onderdelen nog niet of onvoldoende waren 
geregeld, zoals het asielrecht (niet), het recht op verblijf (vaag) en het recht op 
arbeid (niet royaal genoeg). Uiteindelijk werd de Goedkeuringsw et door de 
Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de CPN-fractie 
werd geacht te hebben tegengestem d.172 D riekwart jaar later, op 20 maart 
1956, passeerde het verdrag zonder problem en de Eerste Kamer. Ook hier 
stemden de communisten tegen. Zij beschouwden het vluchtelingenvraagstuk 
in zuivere Koude-Oorlogsterm en. De meeste uit O ost-Europa afkom stige 
vluchtelingen werden door hen afgeschilderd als vertegenwoordigers van de 
uitbuitende klasse die op de loop waren gegaan.173

Een man van gezag

Het parlement was in het algemeen buitengewoon positief over minister Don
ker. Hij was weliswaar voortvarend, maar, net als Drees, een beetje behou-

99



Hoofdstuk II Het parlement

dend, doordrenkt in de parlem entaire verhoudingen en wars van doorbraak- 
leuzen. Drees zou hem eens typeren als een op het eerste gezicht 'wat aristo
cratisch schijnende intellectueel'.174 De leiders van zowel de Tweede als de 
Eerste-Kam erfractie van de VVD, de belangrijkste oppositiepartij, staken eind
1955 de loftrompet over de minister van Justitie.175 In de Tweede Kamer kreeg 
Donker vooral te maken met de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht. In 
september 1953 werd deze commissie uitgebreid van zeven naar elf leden en 
kreeg zij een andere naam: vaste commissie voor Justitie. De m eeste commis
sieleden waren juridisch geschoold en bleven, naast hun Kamerlidmaatschap, 
actief als hoogleraar of advocaat. Al met al kreeg de minister voldoende tegen
spel van mensen uit de praktijk.

In de ministerraad was Donker een man van gezag. Zowel bij de formatie in
1952 als bij de geslaagde lijmpoging na de Huurwetcrisis speelde hij een belang
rijke rol. Beel had als lid van het kabinet 'met stijgende bezorgdheid de niet te 
beteugelen voortvarendheid en de bewondering afdwingende overgave aan 
zijn werk gadegeslagen', zo getuigde hij in de Eerste Kamer na Donkers over
lijden. Drees memoreerde dat Donker zich steeds beschikbaar stelde om deel te 
nemen aan belangrijk beraad buiten zijn eigen beleidsterrein. Hij had volgens 
de m inister-president een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het 
Statuut en in de onderhandelingen met de Indonesiërs na 1954.176

'De ervaring leert dat degene die veel werkt en resultaten van zijn werk 
ziet, in de voldoening over die arbeid de preventie tegen eventuele overspan
ning vindt’, aldus minister Donker bij de behandeling van de Justitiebegroting 
op 23 november 1954 in de Tweede Kamer. Zelf bezweek hij aan dit harde wer
ken, al hadden volgens freule Wttewaall van Stoetwegen 'andere omstandig
heden' zijn dood verhaast.177 Eind januari 1955 stelde de freule Drees ervan op 
de hoogte, dat Donkers huwelijk vanaf het najaar in een diepe crisis verkeerde. 
Het gevaar bestond dat de minister van Justitie als gevolg van deze huwelijkse 
perikelen en een mogelijke scheiding genoodzaakt zou zijn af te treden als mi
nister. In een gesprek met Drees op 19 maart verklaarde Donker dat hij over
woog een echtscheiding aan te vragen. Dat zou hem in een onmogelijke positie 
kunnen brengen, zodat hij zou willen opstappen als minister. Drees ontried 
hem dat met alle kracht. Donker zou, voor het eventueel aanvragen van een 
scheiding, in ieder geval moeten wachten tot de behandeling van het wetsont
werp tot het tegengaan van lichtvaardige echtscheiding zou hebben plaats
gevonden. De behandeling daarvan zou anders, naar beider oordeel, moreel 
voor hem bijna onm ogelijk w orden.178 Donker zou begin 1956 sterven, nog 
vóór zijn huwelijk ontbonden had kunnen worden.

Het financieel en sociaal-economisch beleid

Het economisch tij zat mee tijdens Drees III; de jaren tussen 1952 en 1956 vorm
den een periode van voornamelijk hoogconjunctuur. Alleen eind 1952, begin
1953 had Nederland nog te maken met het staartje van de eerder begonnen 
recessie, hetgeen tot uiting kwam in een stijging van de werkloosheid. Aan het
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einde van de regeerperiode dreigde overbesteding. De relatieve voorspoed 
zorgde voor andere discussies op financieel en sociaal-economisch terrein dan 
in de tijd van wederopbouw en herstel. Het ging voortaan om  de verdeling 
van de welvaart. De verhoudingen tussen de coalitiepartijen en tussen Kamer 
en kabinet kwamen onder grotere druk te staan. De H uurwetcrisis van 1955, 
die bijna een voortijdig einde maakte aan het kabinet, was hiervan het hoogte
punt. Een apart hoofdstuk zal daaraan worden gewijd.

Financiën: meer ruimte, minder lasten

Op het m inisterie van Financiën nam Van de Kieft, voorzitter van de PvdA- 
fractie in de Eerste Kamer en onder meer oud-directeur van de N.V. Arbeiders
pers, het roer over van zijn partijgenoot Lieftinck. Zijn rechterhand op belas
tinggebied was vanaf 1 februari 1953 staatssecretaris W.H. van den Berge, oud- 
directeur-generaal voor fiscale zaken ten departemente, een uitermate deskun
dig fiscalist die ook in internationaal overleg zijn m annetje stond. Een partij- 
boekje bezat hij niet, maar Het Vrije Volk noemde hem niettemin 'van progres
sieve gezindheid’.179 De oplopende werkloosheid van eind 1952 was voor het 
kabinet aanleiding tot het aanbrengen van een accentverschuiving in het beleid, 
dat voordien vooral gericht was geweest op verbetering van de betalings- 
balanspositie. In 1953 voerde het kabinet een belastingverlaging door ter sti
m ulering van de werkgelegenheid. Deze was overigens mede bedoeld als 
com pensatie voor een huurverhoging. Al vroeg in de kabinetsperiode ver
dween de w erkloosheid, vooral door het aantrekken van de econom ie, al 
zorgden ook de publieke werken ten gevolge van de watersnoodram p voor 
extra werkgelegenheid. In de periode van hoogconjunctuur van 1954 tot 1956 
was zelfs sprake van ernstige tekorten op de arbeidsm arkt. Naar aanleiding 
van de sterke econom ische groei en de daarmee gepaard gaande stijgende 
belastingopbrengsten besloot het kabinet in 1955 de belastingen verder te 
verlagen, wederom mede bedoeld als compensatie voor een huurstijging.

Naast deze beide belastingverlagingen nam minister Van de Kieft verschil
lende andere belastingm aatregelen. Hij w ijzigde de om zetbelasting op tijd
schriften en schafte het zogeheten weeldetarief, het tarief voor de omzetbelas
ting op luxe goederen, af.180 Voorts voerde hij een wijziging door van de struc
tuur van de regeling van de omzetbelasting ten voordele van het midden- en 
kleinbedrijf.181 Ten slotte werd een technische herziening van de heffing van 
successierechten, waartoe al in 1948 een wetsontwerp was ingediend, begin 
1956 in de Tweede Kamer besproken. Hoewel het kabinet wegens het gevaar 
van overbesteding inmiddels niet meer tot belastingverlaging geneigd was, 
deed de Kamer, KVP-woordvoerder A.M. Lucas voorop, in dit debat nog wel 
een poging om zo’n verlaging eruit te slepen. Zij boekte daarbij een bescheiden 
succes, want het kabinet bleek bereid enkele beperkte verlichtingen in het 
wetsvoorstel aan te brengen.182

Van de Kieft benutte de gunstige financiële situatie niet alleen om de belas
tingen te verlagen, maar ook om de staatsschuld te verkleinen. Tijdens het de-
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bat over de nieuwe Leningwet in 1954, waarin hij voorstelde schatkistpapier op 
middellange termijn als een nieuwe vorm van staatsleningen aan het bestaande 
arsenaal toe te voegen, kreeg de m inister hiervoor zelfs van de zijde van de 
VVD een com plim ent.183 De Leningwet 1954 was een van de m aatregelen om 
het geld-, krediet- en bankwezen te moderniseren. Daarnaast werd tijdens de 
ambtstijd van Van de Kieft, na een Kamerdebat in maart 1956, de Beleggings- 
wet gewijzigd, waardoor verschillende in de wet genoemde fondsen, zoals het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ruim ere beleggingsm ogelijkheden kre
g en .184 Verder kwam er een regeling voor het m aximaal toelaatbare volume 
van het gezamenlijk in omloop zijnde centrale bankgeld, een nadere invulling 
van de Bankwet 1948. Hoewel de meningen nogal uiteen liepen en H.J. Hofstra 
(PvdA), de latere minister van Financiën, en H.F. van Leeuwen (VVD), een ban
kier, zich niet enthousiast betoonden, passeerde het ontwerp de Kamer zonder 
veel m oeite.185

In 1956 aanvaardde de Kamer nog een nieuwe W et toezicht credietwezen, 
ter vervanging van de destijds omstreden wet uit 1951. Anders dan toen was 
de overeenstemming dit keer groot; slechts twee Kamerleden, Hofstra en Van 
Leeuwen, nam en het woord en het ontwerp werd zonder hoofdelijke stem 
ming goedgekeurd. Het langdurige vooroverleg tussen Financiën, De Neder- 
landsche Bank en de organisaties van kredietinstellingen had zijn vruchten 
afgew orp en .186 Ten slotte stemde de Kamer in februari 1955 nog in met de 
verhoging van het renteloze voorschot dat DNB verplicht was aan de staat te 
verstrekken.187

In de schaduw van Lieftinck

M inister Van de Kieft moest zien te laveren tussen de wensen van de confes
sionele en liberale fracties enerzijds en de sociaal-democratische fractie ander
zijds. Bij de eerste stonden lastenverlichting en uitga ven verm indering boven
aan het verlanglijstje. Vanaf de start zaten zij Van de Kieft flink op de huid. Al 
eind 1952 -  hij was nog geen drie maanden m inister -  verzuchtte hij in de 
ministerraad dat hij niet langer als kop van Jut wenste te fungeren.188 Even 
daarna diende het Tweede-Kamerlid Chr. van den Heuvel (ARP) een amende
ment in op de begroting van Financiën om de post bestem d voor de uitgave 
van een departem entaal personeelsblaadje met één gulden te verminderen. 
Naar zijn m ening was dit verspilling van overheidsgeld. Van de Kieft zette 
zwaar geschut in om duidelijk te maken dat voor hem  de maat vol was. Het 
incident liep uiteindelijk met een sisser af, maar was tekenend voor de ge
spannen sfeer tussen minister en Kamer in die eerste m aanden.189

De twee lastenverlichtingsrondes vielen bij de confessionele en liberale 
fracties in goede aarde, al bleven zij in hun ogen ontoereikend. Net als zijn 
voorganger Lieftinck vond Van de Kieft in Lucas zijn m eest geduchte oppo
nent. Vrij Nederland vergeleek diens optreden jegens Van de Kieft zelfs met de 
inquisitie-achtige methoden van de Am erikaanse com m unistenjager Joe Mc- 
C arthy.190 Samen met de fractiespecialisten Chr. van den Heuvel (ARP), F.H.
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van de Wetering (CHU), Van Leeuwen (VVD) en Welter (KNP) vervulde Lucas 
een permanente 'waakhondfunctie': wanneer de minister ook maar even zijn 
steven in socialistische richting leek te wenden, begonnen zij te blaffen. Illustra
tief is een motie waarmee Van de Kieft tegen het einde van de periode-Drees 
III werd geconfronteerd, nadat het kabinet in het kader van een dreigende 
overbesteding een tweetal maatregelen had genomen om de investeringen in 
het bedrijfsleven te temperen. Lucas c.s. waren er als de kippen bij om het kabi
net c.q. de minister een richtlijn 'aan te bieden' om bij verdere bestedingsbeper
king niet alleen in de particuliere sector, maar ook in de overheidssector te 
snoeien. Uit de motie sprak een zeker gebrek aan vertrouwen jegens de 'socia
listische' m inister.191 Aan de andere kant stond PvdA-fractiespecialist Hofstra, 
die 'zijn' minister juist niet socialistisch genoeg vond. Vooral de belastingverla
gingen plaatsten de PvdA voor een dilemma. Uit electorale overwegingen kon
den de PvdA'ers er niet al te fel tegen protesteren, m aar zij zagen met lede 
ogen aan dat Van de Kiefts belastingverlagingen weinig ruimte lieten voor het 
voeren van een progressieve politiek. Zo stak het de PvdA-fractie dat Van de 
Kieft geen anticyclisch begrotingsbeleid voerde, hetgeen in de heersende con- 
junctuurfase creatie van een begrotingsoverschot zou hebben betekend. Ook 
stonden er nog verschillende uitgaven in de sociaal-culturele sector op het ver
langlijstje van de sociaal-democraten.

Het heeft er alle schijn van dat het parlement Van de Kieft de rekening pre
senteerde voor het rigide financiële beleid van zijn voorganger. Aan de ene 
kant vroeg de Kamer een even strakke hand, vooral ten aanzien van de beper
king van de overheidsuitgaven. Daarbij werd, mede vanwege zijn joviale ka
rakter, zeker in vergelijking met Lieftinck, wel eens getw ijfeld aan Van de 
Kiefts standvastigheid. Zelfs Drees beklaagde zich in die tijd tegenover Lief
tinck dat Van de Kieft in de ministerraad te weinig 'tegenspel' bood.192 Toen 
Lucas bij de behandeling van de eerste belastingverlagingsronde suggereerde 
dat de minister te slap was, zei Van de Kieft dat de praktijk bij begrotings- 
onderhandelingen dezelfde was gebleven als onder zijn voorganger. Het ver
schil zat hem in de stijl: 'Men kan zich natuurlijk twee manieren van persen be
denken. Men kan persen met een ernstig en somber gezicht en met een lange 
theoretische uiteenzetting, en men kan persen met een glimlach op het gelaat, 
een "bon mot" en een klop op de schouder van het slachtoffer.'193 Aan de an
dere kant drong een Kamermeerderheid juist aan op een versoepeling van het 
beleid, in het bijzonder waar het de belastingtarieven betrof. Vanuit dat stand
punt bezien, was Van de Kieft toch de juiste man op het juiste moment.

Economische Zaken en PBO: terughoudend beleid in tijden van expansie

Over de grondslagen van het economisch beleid waren de regeringsfracties het 
in principe niet eens, maar zij vonden elkaar in het compromis: vrijheid waar 
mogelijk, sturing waar noodzakelijk. De discussies vonden plaats op dit snij
vlak, waarbij de confessionele partijen een sterke aandrang tot vrijheid uitspra
ken, terwijl de sociaal-democraten eerder geneigd waren tot staatsleiding. Mi-
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nister J. Zijlstra (ARP) voerde een terughoudend beleid. Zoals hij zelf in zijn 
memoires schrijft: 'Wij deden het rustig aan. Iedere minister ging verder waar 
de vorige was gebleven en dan maar eens verder zien. In ieder geval vatte ik 
mijn taak zo op.’194 Zijlstra's instelling voorspelde niet veel goeds voor de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, aangezien een krachtige ontwikkeling er
van juist een actief beleid vergde. Inderdaad bleef de groei van de PBO, die 
onder verantwoordelijkheid viel van de eveneens op Econom ische Zaken aan
gestelde minister zonder portefeuille De Bruijn (KVP), ver achter bij diens stre
ven, zoals ook zal blijken uit de paragraaf over PBO, verderop in dit boek.

De regeerperiode van Drees III werd op econom isch gebied, zoals reeds 
vermeld, gekenmerkt door expansie. Al onder Zijlstra's voorganger J.R.M . van 
den Brink (KVP) was een begin gemaakt met maatregelen om de groei van de 
econom ie te bevorderen door de industrialisatie te stim uleren, nodig om de 
groei van de beroepsbevolking op te vangen. Zijlstra zette dit beleid krachtig 
voort, door middel van exportstimulering, gerichte lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven en investeringen in de Staatsmijnen en andere kapitaalbehoeftige 
bedrijven. Daarnaast werd een garantie-instituut in het leven geroepen om de 
financiering van investeringen te vergemakkelijken en werd technisch-weten- 
schappelijk onderzoek gestimuleerd. In een aantal Industrialisatienota’s zette 
Zijlstra dit beleid uiteen. Door de hoogconjunctuur was succes verzekerd.

Zijlstra's beleid was voornamelijk gericht op een juiste afstem m ing tussen 
conjunctuur- en structuurpolitiek. De uitbundige conjuncturele ontwikkeling 
ving de groei van de beroepsbevolking op en drong de werkloosheid terug. In 
de memorie van toelichting bij de begroting voor 1956 signaleerde Zijlstra voor 
het eerst de mogelijke gevaren voor de Nederlandse economie die de krachtige 
expansie óók in zich droeg. Er was sprake van overbesteding. De binnenlandse 
markt kon de vraag niet aan, waardoor de betalingsbalans ongunstiger werd 
dan in voorgaande jaren. De hoogconjunctuur leidde tot spanningen op de ar
beidsmarkt, die op hun beurt de lonen en prijzen opdreven. Structurele werk
loosheid dreigde: door een hoog loonpeil zou de N ederlandse concurrentie
positie aanzienlijk kunnen verslechteren, waardoor de uitvoer en daarmee de 
werkgelegenheid zouden teruglopen. Toch was Zijlstra's beleid onomstreden, 
want vooralsnog zeer succesvol.

Zijlstra's ambiteuze staatssecretaris G.M.J. Veldkamp (KVP) gaf handen en 
voeten aan het beleid voor het midden- en kleinbedrijf. Hij haalde meteen de 
bezem door het zwakke directoraat-generaal voor de M iddenstand en trok het 
initiatief naar zich toe.195 KVP-fractievoorzitter Rom m e had voor Veldkamp 
het recht uit de form atie gesleept om elke vergadering bij te w onen van de 
Raad voor Economische Aangelegenheden, een onderraad van de ministerraad 
die zich tijdens voorgaande kabinetten had ontwikkeld tot een belangrijk fo
rum  voor het financieel-econom isch regeringsbeleid. Hij was min of meer 
'superstaatssecretaris', vergelijkbaar met A.A. van Rhijn op Sociale Zaken. Zijl
stra en Veldkamp vormden een bijzonder jong koppel. De eerste was 34, zijn 
staatssecretaris 31. Samen waren ze even oud als PBO-minister De Bruijn!
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W etgeving voor de middenstand

De belangrijkste wetten die Zijlstra en Veldkamp tot stand brachten waren de 
de Bedrijfsver gunningen wet 1952, de Vestigingswet bedrijven, de W et beper
k in g  c a d e a u s te lse l en de W et e co n o m isch e  m e d e d in g in g . De 
Bedrijfsvergunningenw et 1952 was de opvolger van de gelijknam ige wet uit 
1938 en het Bedrijfsvergunningenbesluit uit 1941. Deze laatste bevatte een 
algemeen vergunningenstelsel voor nijverheid, groot- en kleinhandel, hetgeen 
te veel als een beperking van de econom ische vrijheid werd beschouwd. 
Daarom streefde men globaal gesproken een terugkeer na van de situatie in 
1938. De wet noemde een drietal gronden voor afsluiting van een bepaalde 
bedrijfstak voor nieuwe ondernem ers of verbod op uitbreiding voor reeds 
actiev e  o n d ern em in g en . D eze zo g eh eten  s lu itin g sg ro n d e n  w aren 
overcapaciteit, industrialisatie (het voorkomen van ongewenste concurrentie in 
vitale sectoren) en internationale verplichtingen, voortvloeiend uit de Europese 
economische integratie. Een door een meerderheid van de Sociaal-Economische 
Raad voorgesteld en door de PvdA-fractie ondersteund idee om zeer ernstige 
verstoring van de nationale econom ie als vierde sluitingsgrond in te voeren, 
bleek kansloos, zodat een am endem ent van die strekking maar niet werd 
ingediend.

De Vestigingsw et bedrijven beoogde een gezonde bedrijfsvoering te be
vorderen door minimumeisen te stellen aan de kredietwaardigheid, handels
kennis en vakbekwaamheid van startende ondernemers. Hij borduurde voort 
op de Vestigingswet kleinbedrijf 1937, zij het dat alle ondernemingen onder het 
regime van de nieuwe wet vielen. De wet was uitdrukkelijk niet bedoeld als 
ordeningsinstrum ent; de overheid kreeg niet de macht om, uitgaande van de 
nationale economische behoefte, over de vestiging van bedrijven te beslissen. 
De Wet beperking cadeaustelsel ten slotte was bedoeld om het verstrekken van 
cadeaus door ondernemers aan hun afnemers om hun afzet te verhogen aan ban
den te leggen. De wet richtte zich tegen de verstrekking van cadeaus zowel 
tussen bedrijven onderling als van de detailhandel aan de consument. De ge
dachte was dat het cadeaustelsel bijdroeg aan ongewenste prijsversluiering; de 
kosten van de cadeaus zouden uiteindelijk toch worden doorberekend in de 
consumentenprijs. Ook werkte het ongelijke concurrentie in de hand.

De Wet economische mededinging

Voor de economische concurrentie was ook de Wet economische mededinging 
van belang. Deze wet kende een lange en opm erkelijke voorbereiding. Het 
ontwerp was al in november 1953 ingediend, maar de plenaire behandeling in 
de Tweede Kamer vond pas op 7, 8 en 13 maart 1956 plaats. Zijlstra beoogde 
met de wet verdergaande mogelijkheden te krijgen bij de bestrijding van con
currentievervalsing en kartelvorming. Het belangrijkste nieuwe element was 
de bevoegdheid van de minister om in te grijpen in het m arktgedrag van on
dernemingen. Hij kon onder meer kiezen tussen leveringsplicht en prijsopleg- 
ging. Daarnaast werd de generieke onverbindendverklaring van overeenkom-
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sten tussen ondernemers geïntroduceerd. Tot dat moment was het slechts mo
gelijk om individuele afspraken al dan niet verbindend te verklaren.196 In het 
parlem ent was vooral de rechtszekerheid voor ondernem ers onderwerp van 
beraad. De uiterst merkwaardige figuur deed zich voor dat de commissie van 
voorbereiding, na het uitbrengen van het eindverslag, dit verslag introk en na
der mondeling overleg met de minister vroeg. In dat beraad riep de commissie 
de regering op een adm inistratiefrechtelijke regeling in de wet op te nemen, 
hetgeen de minister w eigerde.197

Het Kam erdebat werd tot tweemaal toe onderbroken voor nader m onde
ling overleg over de laatste hete hangijzers: het beroepsrecht en de territoriale 
werkingssfeer. Voor beide kwam een comprom is tot stand: bij afzonderlijke 
wet zou een beroepsrecht bij een nader aan te w ijzen rechterlijke instantie 
worden ingevoerd (de invoering van de wet zou tot die datum worden opge
schort) en de werkingssfeer werd beperkt tot Nederland. Nederlandse bedrij
ven die een (te) sterke economische m achtspositie bezaten in het buitenland, 
dan wel in een op de buitenlandse markt gericht kartel participeerden, zouden 
buiten de wet vallen. Zijlstra schoof de door KVP-leider Romme gewenste be
trokkenheid van de minister voor de PBO bij deze wet op de lange baan. Vol
gens de minister was die betrokkenheid afhankelijk van de toekomstige taak
beschrijving van de minister van PBO.198

De Kamer am endeerde het wetsontwerp op twee belangrijke punten. Van 
Rijckevorsel (KVP) diende een amendement in, dat voorschreef dat een (bij al
gemene maatregel van bestuur vastgestelde) generieke on verbindendverkla
ring binnen vijf jaar bij wet moest worden bekrachtigd. Zijlstra had geen moei
te met dit amendement. Tegen het tweede, van H. Peschar (PvdA), had hij wel 
bezwaar. Dit beoogde een ontheffingsm ogelijkheid voor generieke onverbin- 
dendverklaringen te creëren, hetgeen volgens de minister niet strookte met het 
algem ene karakter van deze maatregel. De individuele beoordeling zou op 
deze wijze weer via de achterdeur worden binnengehaald. De minister verzette 
zich echter niet hevig en de Kamer nam het amendement aan met de stemmen 
van de KVP en één A RP’er tegen.199

Sociale Zaken en Volksgezondheid: daadkracht en volharding minister

Minister Suurhoff (PvdA) nam op het departement van Sociale Zaken en Volks
gezondheid de scepter over van zijn partijgenoot Joekes. De beide staatssecre
tarissen, de PvdA'er Van Rhijn en de partijloze P. Muntendam, zetten hun werk 
in eerste instantie voort.200 Van Rhijn nam als vanouds de vraagstukken be
treffende de werkgelegenheid, de bedrijfspensioenfondsen, de uitvoering van 
de W erkloosheidswet en de Hinderwet, de sociale bijstand en het overleg in
zake lonen en prijzen onder zijn hoede en kreeg daar nog de internationale 
aangelegenheden bij. De ouderdoms- en invaliditeitsverzekering gingen echter 
over naar de minister. M untendam was wederom verantw oordelijk voor de 
V olksgezondheid.
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Bij de eerste begrotingsbehandeling kwam er vanuit de Tw eede Kamer 
kritiek op het feit dat de ambtelijke functies die de staatssecretarissen voorheen 
hadden bekleed, nog steeds voor hen werden opengehouden in afwachting 
van hun terugkeer. Na overleg met de betrokkenen en bespreking van de 
kwestie in de ministerraad meldde Suurhoff dat in Van Rhijns oude functie van 
secretaris-generaal een ander voor vast zou worden benoem d. M untendam 
had een hoogleraarschap aanvaard en zou met ingang van 1 oktober 1953 in 
zijn oude functie van directeur-generaal van de Volksgezondheid terugkeren, 
aangezien de ministerraad de zienswijze van het vorige kabinet deelde dat een 
staatssecretariaat, evenals een m inisterschap, onverenigbaar was met een 
andere functie. Het staatssecretariaat voor de Volksgezondheid kwam te ver
vallen. Dat ging het KVP-Eerste-Kamerlid H.M. van Lieshout te ver. Deed de 
opheffing van het staatssecretariaat geen afbreuk aan de betekenis van de 
volksgezondheid? Op 23 april 1953 vroeg hij de minister het betreffende besluit 
te herzien. Suurhoff was daartoe niet bereid. Nu de staatssecretaris was ver
trokken zou hij zelf de materie behandelen, zodat de belangstelling voor de 
volksgezondheid geenszins zou afnemen. Bovendien vond hij een staatssecre
taris én een directeur-generaal op één beleidsterrein een te zware bezetting.201

Suurhoff lag goed in het parlement. Bij de behandeling van de begroting in 
1955, aan het einde van de regeerperiode van Drees III, gaven verschillende 
fracties uiting aan hun waardering voor de minister. Dit was deels te danken 
aan 's mans 'daad- en werkkracht', zoals de CH U’er H. Kikkert formuleerde, 
en aan diens 'volharding en doorzettingsverm ogen', zoals de ARP'er A.W. 
Biewenga verklaarde. Ook in de diverse gremia die bij het sociale beleid waren 
betrokken viel Suurhoffs optreden in goede aarde. J.G.H . Cornelissen (VVD) 
wees bijvoorbeeld op de waardering voor de minister in werkgeverskringen. 
Suurhoffs partijgenoot Van Lier memoreerde daarnaast de vele gevallen waar
in de minister het initiatief had genomen om langslepende problemen en moei
lijkheden op te lossen, terwijl hij ook constructief inging op suggesties uit de 
Kam er.202 Er was ook wel kritiek, maar de lof overheerste.

Werkgelegenheid, emigratie en de lonen

Suurhoffs voorganger Joekes had gedurende zijn vierjarige ministerschap tel
kens gewezen op de spanning tussen het sociaal wenselijke en het economisch 
mogelijke. Hij had een sober, doch gestadig voortschrijdend sociaal beleid na
gestreefd. Het parlement wreef hem een te trage ontwikkeling van de sociale- 
verzekeringswetgeving aan. Toch kon Joekes op enkele successen bogen. Een 
aantal belangrijke wetten bereikte in zijn am btsperiode het Staatsblad en er 
werd vooruitgang geboekt in de totstandkoming van de regeling van de ou- 
derdom sverzekering. Joekes' opvolger zou hiervan aan het eind van de re
geerperiode van Drees III de vruchten plukken.

Suurhoffs aandacht werd in eerste instantie grotendeels opgeslokt door de 
mede door de bestedingsbeperking van 1951 sterk opgelopen werkloosheid. 
Om die te bestrijden bom bardeerde het nieuwe kabinet in 1952 de werkgele-
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genheidspolitiek tot het centrale punt van zijn sociaal-econom ische beleid. 
Suurhoff had bij de kabinetsform atie de Dienst Uitvoering W erken, de rijks
dienst voor de tewerkstelling van werklozen, van het ministerie van W ederop
bouw en Volkshuisvesting geërfd. Hij voerde een reorganisatie door, w aar
door de dienst meer kon gaan functioneren als een 'vrij' bedrijf.203 De Kamer 
juichte zowel de verhuizing naar Sociale Zaken als de reorganisatie toe, al vond 
zij wel dat de voorraad aan werken voor tijden van werkloosheid nog te wen
sen overliet.204 Het kabinet kon niet bevroeden dat de werkloosheid door de 
spectaculaire economische ontwikkeling weldra zou omslaan in een langdurig 
tekort aan arbeidskrachten. Het verschijnsel van zw arte lonen (extra loon 
bovenop het w ettelijk toegestane loon) breidde zich uit. Daarnaast begonnen 
werkgevers om te zien naar buitenlandse arbeidskrachten, in eerste instantie 
vooral uit Duitsland en België. De geringe werkloosheid was voor Sociale Za
ken aanleiding om zich op nieuwe doelgroepen te richten: de werkvoorziening 
voor m inder-validen werd uitgebreid en ook de blindenzorg ontving meer 
geld.205

De gunstige werkgelegenheidssituatie drukte de emigratie. Na 1952, het jaar 
waarin de W et op de organen voor de em igratie tot stand kwam  en een 
recordaantal em igranten het land verliet, verminderde de belangstelling, on
danks de invoering van een royalere tegem oetkom ing in de kosten. 206 Het 
kabinet zag in de toename van de werkgelegenheid geen reden om het emi- 
gratiebeleid te veranderen; emigratie bleef geboden vanwege 'het bevolkings- 
en ruim teprobleem ’.207 In het parlement vond deze opvatting breed gehoor, al 
vond vooral de VVD een zekere matiging wel op zijn plaats met het oog op de 
schaarste aan arbeidskrachten in de industrie en de bouw. Een amendement 
van de liberaal Van Leeuwen om de begrotingspost voor emigratiekosten met 
één gulden te verminderen kreeg onvoldoende steun.208

Suurhoff was een overtuigd aanhanger van de geleide loonpolitiek. Volgens 
hem kon overheidsbem oeienis op het gebied van de lonen vooralsnog niet 
worden gemist. Het NVV, waarvan Suurhoff tweede voorzitter was geweest, 
en de PvdA steunden dit standpunt, maar de andere vakcentrales en politieke 
partijen streden vanaf 1952 voor een vrijere loonpolitiek. Hun opstelling werd 
stevig verwoord in een motie-Romme uit 1954, die later in dit boek aan bod zal 
komen. Tussen september 1952 en oktober 1956 stemde het kabinet driemaal 
in met een verbetering van de arbeidsvoorwaarden, te weten de loonronde 
van 1 januari 1954, de zogenoem de w elvaartsronde van oktober 1954 en de 
loonronde van maart 1956. Aan de eerste en de laatste loonronde gingen ern
stige moeilijkheden tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties vooraf, 
waarbij Suurhoff probeerde het overleg in goede banen te leiden.

Sociale wetgeving en de Volksgezondheid

In december 1952 verklaarde Suurhoff in zijn eerste memorie van antwoord de 
ambitie te bezitten om een definitieve ouderdomsvoorziening, een nieuwe zie
kenfondswet, een definitieve kinderbijslagregeling voor kleine zelfstandigen en
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de unificatie van de socialeverzekeringswetgeving tot stand te brengen.209 Met 
de totstandkoming van de Algemene Ouderdomswet, die per 1 januari 1957 de 
Noodwet-Drees zou vervangen, wist Suurhoff veel eer te behalen. De parle
m entaire strijd over de AOW wordt elders in dit boek uitvoerig besproken. 
Daarnaast werd op 1 januari 1954 de Coördinatiewet sociale verzekeringen van 
kracht. Van Rhijn was overigens de eerste ondertekenaar van deze wet, die ten 
dele onder het vorige kabinet was voorbereid. Ten slotte kwam een wettelijk 
verbod van bedrijfsarbeid voor 14-jarige meisjes tot stand.210 Verder wist 
Suurhoff zijn ambities in deze regeerperiode echter niet te verwezenlijken (ge
durende Drees IV zou wel veel volgen). Bij de laatste begrotingsbehandeling, in 
december 1955, was er van verschillende zijden kritiek op het tempo van wet
geving. De KVP'er W.L.P.M. de Kort meende dat de tijd drong en A. Stapel
kamp (ARP) noemde de achterliggende jaren 'niet bijzonder vruchtbaar'. De 
minister beriep zich op de complexiteit van de vraagstukken. Daarnaast lieten 
SER-adviezen soms lang op zich wachten en was maar een beperkt aantal des
kundige ambtenaren beschikbaar. Bovendien was het parlem ent zelf traag in 
de afhandeling van w etsontwerpen!211 In hetzelfde debat merkte de PvdA'er 
Van Lier op dat het sociale beleid het eindstadium nog lang niet had bereikt. 
Suurhoff onderschreef die mening, maar wees daarbij op de financiële gren
zen.212

W at het beleidsterrein van Volksgezondheid betrof, was het voornaamste 
vraagstuk waarmee Suurhoff werd geconfronteerd de keuze tussen overheids
bemoeienis en (gesubsidieerd) particulier initiatief. Tijdens de behandeling van 
de Gezondheidswet stond deze kwestie centraal. Chr.J.M. Mol (KVP) presen
teerde daarbij een amendement, waarin voor de particuliere organisaties in de 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid, een orgaan dat de samenwerking 
diende te bevorderen tussen de minister en de op het gebied van de volksge
zondheid actieve openbare lichamen en diensten en particuliere rechtspersonen 
en instellingen, minstens de helft van de zetels werden gereserveerd. Toen de 
Kamer dit amendement had aanvaard, met tegenstemmen van PvdA en CPN, 
verzocht de minister om schorsing van de behandeling. Acht maanden later 
kon het ontwerp toch worden aangenomen, nadat Suurhoff en de Kamermeer
derheid een compromis hadden bereikt, waarbij de particuliere organisaties in
derdaad de helft van het aantal zetels kregen toegewezen.213 Over het alge
meen had de Kamer overigens waardering voor het subsidiebeleid inzake de 
gezondheidszorg. De overheidssubsidies stegen namelijk fors, al kon Suurhoff 
niet aan alle parlementaire wensen toegeven.

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: passen op de winkel

'En als de voorspoed dan komt, geeft de landman niet zelden uitdrukking aan 
zijn verwondering door zijn hoeve "Nooitgedacht" te noemen. In deze geest 
zouden wij in Mei 1955 de gehele Nederlandse landbouw "H oeve N ooitge
dacht" willen dopen.' Dit sch reef}. Horring, directeur van het Landbouw Eco
nomisch Instituut, tien jaren na de bevrijding in het herdenkingsnummer van
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Economisch-Statistische Berichten 214 Wijs overheidsbeleid had volgens hem ge
holpen de voorwaarden te scheppen voor deze voorspoed. Het vertrouwen in 
de bewindsman die sinds 24 juni 1945 verantwoordelijk was voor dit beleid, de 
sociaal-dem ocraat S.L. M ansholt, was groot, niet alleen bij zijn eigen partij, 
maar ook bij andere partijen, bij de landbouworganisaties en bij de boeren zelf.

Het doel van Mansholts landbouwpolitiek was 'een redelijke bestaanszeker
heid op het goed geleide bedrijf, dat sociaal en economisch verantwoord is'.215 
Deze formule was sinds het begin van zijn ministerschap niet veranderd. Regel
matig drong het parlement aan op een nauwkeurige definitie van de verschil
lende bestanddelen, maar de minister slaagde er steeds in dit af te wimpelen 
met de stelling dat hij daar in de praktijk niets voor kon kopen. Op het verwijt 
dat hij alsmaar hetzelfde liedje zong, reageerde M ansholt met het idee om een 
prijsvraag uit te schrijven voor 'een formulering waarmee de komende jaren 
gedekt zullen zijn'.216 M arktordening (ingrijpen in de prijsvorming) was niet 
meer dan 'een opportunistisch te gebruiken middel' om het doel te bereiken. 
Meer dan de helft van alle debatten ging direct of indirect over dit 'middel', het 
beïnvloeden van de prijzen van agrarische producten. Afhankelijk van de situ
atie in de praktijk en in overleg met het georganiseerde bedrijfsleven werden 
voortdurend keuzes gemaakt tussen grotere vrijheid en meer gebondenheid, 
tussen het risico voor de boer en de garantie van de overheid.

Uitgangspunt was 'vrije ontplooiing', mits het algem een belang zich hier
tegen niet verzette. De regering bracht stabiliteit in de markt via nauwkeurig 
becijferde prijsgaranties voor de belangrijkste producten. Deze garanties tra
den zelden in werking, totdat zich eind 1954, begin 1955 een kentering begon te 
voltrekken. Op het moment waarop Horring schreef over H oeve Nooitge- 
dacht, 5 mei 1955, was men zich daarvan nog net niet bewust. De prijzen op de 
wereldmarkt daalden door het dumpen van overschotten, terwijl de Neder
landse productiekosten flink stegen. In december 1955 waren de garanties voor 
suiker, rogge en melk in werking getreden, maar de situatie was in die dagen 
volgens M ansholt 'nergens buitengewoon slecht'. Toen de Eerste Kamer vier 
maanden later de Landbouwbegroting voor 1956 besprak, heerste er algemene 
onrust over de toekomst. De SER had becijferd dat de inkom ens van boeren
gezinnen achterbleven bij de rest. De boeren voelden zich achtergesteld bij de 
algemene stijging van de w elvaart217 De minister stelde vast dat er sprake was 
van structurele veranderingen voor bepaalde producten (overschotten van o.a. 
granen, zuivel, eiwitten en vetten; verdere kostenstijging bij dalende prijzen). 
Daarnaast had hij pijnlijke ervaringen opgedaan met garanties die wel werkten 
en te duur bleken, niet werkten of te Iaat werkten. M ansholt stelde voor bij de 
bepaling van de garantieprijzen voortaan meer rekening te houden met de ei- 
genaarslasten en met de hoogte van de pacht als kostenfactor.218 Dat behelsde 
een flinke inkomenssteun via de prijzen. Een mooie belofte aan de boeren, zes 
weken voor de Tweede-Kamerverkiezingen.
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Tegenspelers, wetgeving en beleid

Het groene front was sterk vertegenwoordigd in het parlem ent, vooral in de 
drie confessionele partijen en in de VVD. In het najaar van 1954 hadden 'de 
agrarisch georiënteerde leden’ van de Eerste Kamer zelfs een werkverdeling 
afgesproken, waarbij telkens één van hen het woord zou voeren bij verschil
lende wetsvoorstellen.219 Er trad een aantal nieuwe 'groene' gezichten voor het 
voetlicht: in de Tweede Kamer oud-landbouwattaché C.J. van Meel (KVP), die 
enkel over de Europese landbouwintegratie sprak, landbouwkundige C. Egas 
(PvdA), en in de Eerste Kamer oud-secretaris-generaal van het m inisterie van 
Landbouw A.L.H. Roebroek (KVP), C.G.A. Mertens (KVP), de leider van de 
Limburgse boeren (de Limburgse Land- en Tuinbouwbond) en voorzitter (van
af 1954) van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, en A.J. de 
Goeij (KVP)220. Sinds 1948 was vooral A. Vondeling van de PvdA, toch een 
beetje het buitenbeentje van het front, spraakmakend. Zijn pleidooien voor een 
'nationaal bouwplan voor de landbouw’, landbouwkundige toetsing en vesti
gingseisen voor boeren werden echter neergesabeld door de rest. Geruststel
lend voor Vondelings critici was ook dat diens partijgenoot Mansholt, die jaren
lang zelf boer was geweest, met hen van mening was dat veel planning niet in 
de Nederlandse verhoudingen paste.221 In de senaat domineerde H.D. Louwes 
(VVD) het debat met vooruitziende redevoeringen van zeer hoog niveau. Lou
wes was de voorzitter van de Stichting van de Landbouw (op 16 februari 1954 
omgezet in het Landbouwschap), het overkoepelingsorgaan van de verzuilde 
landbouworganisaties. Deze Groningse boer was overigens een neef van mi
nister Mansholt.

De belangrijkste politieke tegenspelers van de minister waren de KVP-spe- 
cialisten W.J. Droesen en B.A.A. Engelbertink in de Tweede Kamer en Mertens 
in de Eerste. Zij probeerden voortdurend zo veel mogelijk uit het vuur te sle
pen voor hun eigen achterban, kleine boeren met gemengde bedrijven op de 
zandgronden in het zuiden en oosten van het land. Wanneer de melkprijs of de 
grondpolitiek in het geding was, nam de spanning toe. Op 18 april 1956 bij
voorbeeld, zes weken voor de verkiezingen, toen M ansholt in de Eerste Kamer 
met een motie werd geconfronteerd, die de minister opriep de door het Land
bouwschap voorgestelde melkprijs over te nemen. Dat voorstel behelsde een 
extra toeslag voor melk van bedrijven op zandgrond. Enkel de PvdA stemde 
tegen, omdat de motie de onderhandelingen doorkruiste en omdat ze was in
gediend door een bestuurslid van het schap, de KVP'er Mertens. Het kabinet 
sprak intern over 'een uiterst ongewenste vorm van inmenging van de Kam er’ 
en legde de motie naast zich neer.222

Landbouw in het parlement was in de periode 1952-1956 vooral business as 
usnal. In gemeen overleg kwam een groot aantal wetten tot stand, waarvan de 
Ruilverkavelingsw et, de Jachtwet en de (omstreden) W et rechtshandelingen 
landbouwgronden de belangrijkste waren. Na de watersnoodram p werd op 
zeer korte termijn regelgeving opgesteld voor de wederopbouw en de herver
kaveling van het getroffen gebied. De minister kon hiervoor gem akkelijk te-
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rugvallen op zijn ervaringen in 1945-1946. De door de com m issie-Tinbergen 
opgestelde 'Nota houdende maatregelen ter sanering van de zeevisserij' werd 
uitvoerig en lovend besproken in het parlement. Deze periode zag het begin 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de landbouw, een PBO die in 
andere sectoren nauwelijks van de grond zou komen. Verderop in dit boek zal 
er nog nader op worden ingegaan. De vorming van een PBO gaf in de land- 
bouwwereld vrijwel geen aanleiding tot politiek vuurwerk, omdat het een vrij 
rimpelloze overgang betrof van bestaande privaatrechtelijke naar nieuwe pu
bliekrechtelijke structuren. Bij de zuivel bleek dreiging met enige dwang nood
zakelijk. M ansholt was bovendien niet huiverig ruime bevoegdheden af te 
staan. Hij sprak in dit verband van een 'durvend beleid'223 dat aansloot bij een 
praktijk van vrije ontplooiing. De resterende bevoegdheden van de overheid 
zouden moeten worden opgesomd in de (in de 'richtlijnen' en in de troonrede 
van 1952 aangekondigde) Landbouwwet. In het voorjaar van 1955 verscheen 
hiervoor een ontwerp, dat bij de algemene politieke beschouwingen in oktober 
van dat jaar fel bekritiseerd werd door Schouten (ARP) omdat het te veel blan
co volmachten zou bevatten. De wet passeerde uiteindelijk met grote vertra
ging, in maart 1957, de Tweede Kamer. W aarschijnlijk waren com petentie
geschillen tussen Landbouw en Economische Zaken daar vooral debet aan.224 
Ondanks enige politieke ophef, in december 1953 rondom  een protestants- 
christelijke landbouwschool die de minister was opgedrongen door middel van 
een amendement op zijn begroting en in het voorjaar van 1956 in verband met 
het ontslag van secretaris-generaal J. Th. Bonnerman, ter verdediging waarvan 
Drees in de Eerste Kamer moest opdraven, was er al met al niets nieuws onder 
de zon.

Mansholt gebruikte de macht van het groene front om in de ministerraad 
zijn eisen kracht bij te zetten. De minister van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening had een belangrijke positie op sociaal-economisch terrein. Hij was 
immers verantwoordelijk voor de (al dan niet gesubsidieerde) voedselprijzen, 
een belangrijk fundament voor de geleide loonpolitiek van de jaren vijftig. Bo
vendien had hij, via de garantieprijzen, grote invloed op de hoogte van de 
boereninkomens. Mansholt had ook een sterke positie in zijn eigen partij en be
waarde veel minder afstand tot de fractie en tot het partijbestuur dan Drees 
deed. Fractieleider Burger was een persoonlijke vriend van hem. Omstreeks
1955 werd hij genoemd als opvolger van Drees.225 Bij de discussie over het bis
schoppelijk mandement en bij de Huurwetcrisis speelde M ansholt een belang
rijke politieke rol.

In ervaring stak Mansholt, samen met Drees, ver uit boven zijn collega-mi- 
nisters. Hij was een gevreesd vakminister, die niet aarzelde met zijn porte
feuille te wapperen. Op 27 december 1954 bijvoorbeeld noteerde Drees in zijn 
'Aantekeningen': 'Ministerraad. M ansholt heeft geen verdere wijziging willen 
aanbrengen (in zijn voorstel ten aanzien van de melkprijs) dan hij reeds vrijdag 
in uitzicht had gesteld. Wij voelden allen dat het te veel is, maar hij zegt de ver
antwoording anders niet te kunnen dragen, dus de M inisterraad is tenslotte 
weer gezw icht.’226 Zo lang collega M ansholt royaal was voor de boeren kwam
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het groene front niet in opstand. Hij hield bovendien zijn rug recht als de eisen 
van het front te ver gingen, bijvoorbeeld toen Louwes het plan lanceerde om 
3% grondrente bij de pachten op te tellen. Om dit te realiseren wilde de liberale 
voorzitter van het Landbouwschap desnoods een verlaging van het gehele 
loonniveau accepteren!227

Landbouw in Europa en in de rest van de wereld

M ansholt stond tegenover Drees wanneer het de Europese integratie betrof. 
Drees’ verwachtingen waren minder hoog gespannen. M ansholt ijverde vooral 
achter de schermen voor Europese samenwerking op landbouwgebied. Hij leg
de daar regelmatig verantwoording over af in het parlement, zowel mondeling 
als schriftelijk.228 Haast was geboden. Het dumpen van overschotten op de we
reldmarkt en het toenemende protectionisme bedreigden de op export gerichte 
Nederlandse landbouw. Op 13 november 1952 verwoordde M ansholt zijn radi
cale pleidooi voor een politiek-economische integratie van de lidstaten van de 
EGKS, de 'Zes', als volgt in de Kamer: '(...) door een integratie, die een zekere 
totaliteit van economisch-financiële vraagstukken omvat, en ook de vraagstuk
ken op politiek gebied in deze econom ische integratie samen te vatten, kan 
voor de landbouw worden bereikt wat noodzakelijk is. Daarmede dient ge
paard te gaan het scheppen van een zodanig politiek gezagsorgaan, dat daar
door ook een duidelijk W esteuropees beleid tot uitdrukking kan worden ge
bracht.' En een jaar later verklaarde hij: 'Vanaf het m om ent, dat er in West- 
Europa een politieke gemeenschap zal zijn gecreëerd, zal het vraagstuk van de 
landbouwintegratie onm iddellijk aan de orde komen en het zal een van de 
taken van het executieve orgaan zijn om deze integratie te verwezenlijken.' Dit 
standpunt werd door het groene front niet bestreden en misschien zelfs niet 
eens serieus genomen. In 1954, na het echec van de Europese Defensiegemeen- 
schap, lagen de kaarten heel anders. Nadat er zelfs bij de 'Zes' geen m eerder
heid gevonden was voor een supranationale organisatie, werden de besprekin
gen over de zogenaamde green pool overgeheveld naar het grote geheel van de 
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. M ansholt was tegen 
voortgezette behandeling door landbouwm inisters onder elkaar, omdat dit 
enkel protectionism e zou opleveren. Eind 1955 werd in Brussel opnieuw hard 
gewerkt aan een supranationaal bouwwerk, maar dat was een uitvloeisel van 
heel andere initiatieven, die eerder in dit hoofdstuk zijn genoemd bij de behan
deling van de lopende Buitenlandse Zaken 229

Mansholt was voortdurend op pad, niet alleen in Europa. Eind 1954 sprak hij 
in de Verenigde Staten over de Amerikaanse landbouwoverschotten en over 
ontwikkelingshulp. In het voorjaar van 1956 reisde hij naar India en Pakistan. 
De wedloop tussen de dokter en de boer beschouwde hij als het belangrijkste 
probleem  in de wereld. Mansholt wijdde meestal de eerste passages van zijn 
redevoering bij de Landbouwbegroting aan deze problem atiek. Hij bepleitte 
een politiek van welvaartsverhoging in Azië en Afrika en zag daarbij een be
langrijke rol weggelegd voor de Food and Agriculture Organization, die deel
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uitm aakte van de Verenigde Naties. De ministerraad had grote moeite met 
Mansholts voortvarendheid op dit terrein, omdat hij de raad simpelweg pas
seerde. Hij zou in 1954 tegen de Amerikanen hebben gezegd dat zij konden 
rekenen op een bedrag van 75 a 100 miljoen gulden aan Nederlandse ontwik
kelingshulp. Over dit 'honderd miljoen plan', waarbij voor het eerst op de be
groting een post zou worden gezet voor hulp aan ontwikkelingslanden, was in 
de ministerraad niet gesproken. Verder zette hij koningin Juliana in 1955 aan 
tot het houden van een indringende redevoering over ontwikkelingshulp, ge
titeld 'De welvaart der wereld als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid'. 
De directeur van het kabinet van de Koningin beklaagde zich er zelfs bij Drees 
over dat dit zo maar kon, buiten de ministerraad om. Mansholt was in juni 1956 
een van de belangrijkste kandidaten voor het directeur-generaalschap van de 
FAO. Na een krachtige lobby verloor hij nipt van de Indiër B.R. Sen.230

Infrastructuur en woningbouxo

In de voorafgaande kabinetsperiode hadden de m inisteries van Verkeer en 
W aterstaat en van W ederopbouw en Volkshuisvesting beide in de hoek geze
ten waar de klappen vielen. Een belangrijk deel van de versnelde beperking 
van de 'civiele' overheidsinvesteringen, waartoe het kabinet-Drees II zich in 
juni 1951 door de econom ische gevolgen van de Koreacrisis gedwongen zag, 
werd op hen afgewenteld. Op Verkeer en W aterstaat was daarbij nog het 
meest gekort; het kabinet kende aan woningbouw een hogere prioriteit toe 
dan aan wegenaanleg of de oplossing van het verziltingsprobleem. De Kamer 
had dit beleid ondersteund. Uiteindelijk bleken de inperkingen van korte duur; 
al in 1952 was er weer meer geld.231 Het officieuze regeerprogram  van Drees 
III, de zogeheten richtlijnen, vermeldde ook het streven naar een 'versnelling 
waar nodig van openbare, in het bijzonder ook cultuurtechnische w erken '232

Verkeer en Waterstaat: in het teken van de ramp

Het m inisterschap van Algera (ARP) kwam voor een belangrijk deel in het 
teken te staan van de watersnoodramp van februari 1953. Nog geen half jaar 
minister werd het voorm alige Kam erlid, fractiespecialist op het terrein van 
Verkeer en W aterstaat, geconfronteerd met deze enorme overstroming, waar
bij honderden mensen het leven lieten. Algera ging zeer voortvarend te werk 
bij het oplossen van de vele vraagstukken die zich ten gevolge hiervan aan
dienden, zowel voor de korte termijn (dijken dichten, noodvoorzieningen tref
fen) als voor de lange termijn (voorbereiden Deltawet). Met instemm ing van 
de Tweede Kamer beschikte de minister zelfs enige tijd over speciale bevoegd
heden. Dat Algera in 1954 enige maanden rust moest houden, hield vermoede
lijk verband met de overm atige inspanningen die hij zich in 1953, bij de afwik
keling van de ramp, had m oeten getroosten.233 Later in dit boek zal op de 
watersnoodramp nader worden ingegaan, met name op de vraag naar schuld 
en verantwoordelijkheid.
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Algera stond bekend als een hardwerkend en consciëntieus minister. Van de 
Kamer ontving hij lof voor zijn grote bereidheid de gewenste inform atie te 
verschaffen en voor zijn vaardigheid zaken beknopt en helder uiteen te zet
ten.234 Bij de eerste begrotingsbehandeling, in december 1952, gaf hij een prin
cipiële beschouwing over het Verkeer en W aterstaatsbeleid; in latere jaren ver
wees hij regelm atig naar deze redevoering. De problem en op zijn beleidster
rein omschreef Algera eens als 'veel en velerlei, groot en klein'.235 Lezing van 
de jaarlijkse begrotingsdebatten bevestigen dat: vele uiteenlopende onderwer
pen passeerden de revue. Om een indruk te geven: de rol van staatsbedrijven 
tegenover particuliere bedrijven op vervoersgebied, de integratie van het ver
voer in Europa, de Rijnvaart, de binnenvaart, de KLM en de luchthaven Schip
hol, de verkeersveiligheid, de verzilting, de chauffeurskoffiehuizen en allerlei 
infrastructurele projecten, zoals wegen, kanalen, bruggen en tunnels.

Bij de behandeling van de begroting van het Zuiderzeefonds, een bijzonder 
onderdeel van de Rijksbegroting dat onder de minister van Verkeer en Water
staat ressorteerde, waren de voornaamste thema’s de Zuiderzeesteunwet en de 
nood van de vissersbevolking, de grootte en de toewijzing van boerderijen in 
de N oordoostpolder, de evenredige sam enstelling van de bevolking in deze 
polder naar levensbeschouwing en de strenge selectie ervan, en natuurlijk de 
verdere voltooiing van de Zuiderzeewerken: Oostelijk Flevoland en de M ar
kerwaard. Voor het staatsbedrijf PTT, dat ook onder verantwoordelijkheid van 
de minister van Verkeer en W aterstaat viel, was de belangrijkste gebeurtenis 
de behandeling van vier wetten tegelijk: de Aanwijzingswet PTT, de Postwet, 
de Postspaarbankwet en de Wet instelling PTT-raad, die op 23 september 1954 
alle zonder hoofdelijke stemming werden aangenomen.

De Biesbosch en de Nederlandse Spoorwegen

Algera had het in deze kabinetsperiode politiek niet zwaar te verduren. Slechts 
op twee momenten ondervond hij in de Tweede Kamer geduchte tegenstand, 
beide keren vanuit de PvdA-fractie. In december 1952 laakte fractievoorzitter 
Burger Algera's beleid ten aanzien van de inpoldering van de Biesbosch; in de
cember 1954 was Posthum us uitermate ontstemd over het beleid inzake het 
goederenvervoer over de weg, dat volgens hem discriminerend was jegens de 
Nederlandse Spoorwegen.

In 1951 was de Kamer het plan voorgelegd om ƒ2,5 miljoen (afkomstig uit 
het tegenwaardefonds van de Marshallhulp) uit te trekken voor de inpoldering 
van de Biesbosch. Alle fracties waren enthousiast geweest, maar ARP, CHU, 
PvdA en VVD hadden vraagtekens geplaatst bij de veiligheid van Dordrecht; 
volgens hen was deze onvoldoende gewaarborgd. Burger, zelf inwoner van 
die stad, had een motie ingediend waarin hij de minister opriep 'alvorens het 
onderhavige wetsontwerp af te handelen, de ter zake noodzakelijke plannen 
aan de Kamer voor te leggen'. Hij had de motie ingetrokken na de belofte van 
de m inister de Kam er een nota te doen toekomen over deze kwestie. Maar 
toen na twee jaar de toegezegde nota er nog niet was, werden ARP, VVD en
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PvdA ongeduldig. Met name Burger wond zich er buitengewoon over op. De 
werken aan de Biesbosch, zo betoogde hij in december 1952, waren al begon
nen, maar er was nog steeds niets geregeld voor Dordrecht noch voor 'de pol
ders der benedenrivieren’. Als hij hieruit moest concluderen dat de belangen 
van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden werden genegeerd, dan achtte hij 
dit, zo wierp hij Algera voor de voeten, 'een welhaast ongelooflijk onverant
woordelijk beleid’. Burger diende opnieuw een motie in; ook deze nam hij te
rug na de toezegging van de minister om op korte termijn een nota naar de 
Kamer te zenden.236 De overstroming die zuidwest Nederland zeven weken 
later trof, maakte de nota overbodig. Het Biesboschplan werd gekoppeld aan 
het Deltaplan 237

In december 1954 vond een flinke botsing plaats tussen Posthumus en Al
gera over de verhouding tussen overheids- en particulier goederenvervoer. De 
aanleiding hiervoor vormden de door de minister vastgestelde richtlijnen voor 
de Com m issie Vergunningen Goederenvervoer.238 Deze com m issie moest in 
het kader van de Wet autovervoer goederen en de W et goederenvervoer bin
nenscheepvaart, beide onder Algera's voorganger aangenomen, vergunningen 
verstrekken aan vervoersbedrijven. In zijn richtlijnen ging de minister uit van 
het principe dat het vervoer met vrachtauto's en binnenschepen in de eerste 
plaats een taak van particuliere ondernemers was. 'Het gaat hier om specifieke 
m iddenstandsbedrijven, welker bloei voor de huidige maatschappij van zeer 
groot belang is', motiveerde de minister. In principe kwam een staatsbedrijf als 
de NS pas voor een vergunning in aanmerking, wanneer bleek dat particuliere 
bedrijven niet in staat of niet bereid waren om in een bepaald vervoer te voor
zien.239

Volgens Posthumus kwam dit standpunt neer op discrim inatie van de NS, 
omdat dit staatsbedrijf alle vergunningen voor het wegvervoer aan zich voor
bij zag gaan. De PvdA'er was hierover zeer verontwaardigd, te meer daar de 
minister had nagelaten te wachten op het advies van de Vervoerscom m issie 
van de SER. Anders dan Algera was deze SER-com m issie (in meerderheid) 
vóór gelijkstelling van overheids- en particulier goederenvervoer. Posthumus 
verweet de m inister dat hij uit politieke en ideologische overwegingen het op 
een zakelijke afweging gebaseerde oordeel van de uit onafhankelijke én be
langhebbende deskundigen bestaande SER-com m issie in de wind had gesla
gen.240 De minister wees dit verwijt af. Hij had weliswaar gehandeld vanuit zijn 
eigen maatschappijvisie, maar meende dat tussen ideologie en zakelijkheid niet 
zonder meer een grens was te trekken. Als minister diende hij het algemeen 
vervoersbelang, 'het belang ener rechtvaardige en (...)  evenwichtige beharti
ging der onderscheidene bij het vervoer betrokken belangen'. Deze waren er 
volgens hem het meest bij gebaat, 'indien het vervoer in de eerste plaats (werd) 
verricht door krachtige middenstandsbedrijven1.241

Posthumus liet zich niet overtuigen, tot irritatie van de Kam er.242 W aarom 
ging hij zo lang op dit punt door, terwijl al vóór het debat duidelijk was, ook 
voor hem zelf, dat hij tegenover een Kamermeerderheid stond? W aarschijnlijk 
had deze koppigheid een algemene politieke achtergrond. Het conflict over de
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richtlijnen voor het goederenvervoer voegde zich in een lange rij van bot
singen m et de confessionelen, de KVP voorop, waarin Posthum us' partij, de 
PvdA, het onderspit had moeten delven. In de eerste jaren na de oorlog had
den de sociaal-dem ocraten de sam enleving relatief sterk naar hun inzichten 
kunnen inrichten, omdat de confessionelen de noodzaak van centralism e en 
een leidende rol van de overheid in de tijd van wederopbouw en herstel aan
vaardden. Nu aan deze uitzonderlijke situatie een einde was gekomen, achtten 
de confessionelen de tijd gekomen om de praktische politiek meer naar hun 
levensbeschouwelijk gefundeerde ideeën over de inrichting van de maatschap
pij te richten. Voor de PvdA was dat moeilijk te aanvaarden.

Wederopbouw en Volkshuisvesting: voortdurende woningnood

De troonrede van 1954 liet er geen twijfel over bestaan: 'De woningnood is het 
nijpendste probleem, waarvoor wij binnenslands zijn gesteld.' Een jaar later 
heette het opnieuw: 'De woningnood blijft een donkere schaduw werpen op 
het overigens in m enig opzicht gunstig beeld, dat ons volksleven te zien 
geeft.'243 En inderdaad: bij W ederopbouw en Volkshuisvesting stond in deze 
periode de woningbouw centraal. Ondanks de econom ische voorspoed en het 
herstel van 's Rijks financiën bleef de woningnood het kabinet voor haast on
oplosbare problem en stellen, al was het maar omdat de snel groeiende bevol
king beslag legde op een aanzienlijk deel van de nieuwbouw, zodat van het in
lopen van het bestaande tekort w einig terechtkwam. Over de vraag hoe de 
woningnood op te lossen, liepen de meningen sterk uiteen. In de praktijk lever
de dat weinig politieke spanning op, omdat een aantal externe factoren het be
leid dicteerde: de schaarste aan bouwvakkers en materiaal en de huurproble- 
matiek. Elders in dit boek wordt aandacht besteed aan de pogingen van minis
ter H.B.J. W itte (KVP) om dit laatstgenoemde complexe probleem tot een ac
ceptabele oplossing te brengen.

Wittes departement was niet erg populair bij het merendeel van de Kamer, 
noch bij de direct betrokkenen bij het bouwbeleid. Onder zijn voorganger In 't 
Veld (PvdA) had het de kwalijke reputatie verworven van een centralistisch ge
leide circulairefabriek met bedillerige ambtenaren. Toen de wederopbouw zijn 
voltooiing naderde en ook de w atersnoodschade van 1953 opm erkelijk snel 
bleek te kunnen worden hersteld, gingen er steeds meer stem m en op om het 
departement na Wittes ambtstermijn onder te brengen bij Binnenlandse Zaken. 
Met het departement ging het echter als met zo veel bureaucratische organisa
ties: het had blijkbaar zijn eigen dynamiek gecreëerd. De minister achtte ophef
fing nog lang niet aan de orde, onder andere omdat de overheid veel geld in de 
woningbouw had gestoken. Onder het vierde kabinet-Drees keerde het depar
tement, na een reorganisatie, terug onder de naam Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid.244 W itte zou het er tot 1959 uithouden en zelfs nog even terugkeren 
in het kabinet-Zijlstra (1966-1967).
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Productie, prioriteiten en prognoses

W itte en het parlement meenden dat de productie van woningen zo hoog m o
gelijk moest worden opgevoerd. Het productieapparaat diende dan ook het 
gehele jaar door zo volledig mogelijk te worden bezet. Een strakke planning 
van de woningbouw was daarom gewenst, maar het departem ent beschikte 
slechts over beperkte instrumenten. Witte brak meteen met de traditie van zijn 
voorganger om, uit angst voor werkloosheid als het woningtekort zou zijn in
gelopen, de woningproductie te temporiseren. Er zou immers zeker nog voor 
een decennium werk zijn in de nieuwbouw en daarna bij krotopruim ing en 
stad ssan erin g .245 De Kamer was het met W itte eens, behalve de PvdA die 
vreesde dat de minister zich te weinig om de werkgelegenheid bekommerde; 
volgens C.J.A.M. ten Hagen zou stadssanering op grote schaal onbetaalbaar 
zijn.246 Opvallend was dat In 't Veld, die na zijn aftreden in de Eerste Kamer het 
PvdA-fractievoorzitterschap bekleedde, zich bij W itte aansloot. Hij erkende 
eind 1955 in een artikel in Economisch-Statistische Berichten dat hij fout had geze
ten met zijn opvatting dat de woningbouw m oest worden beperkt uit werk- 
gelegenheidsm otieven en pleitte voor een zo hoog m ogelijke productie.247 
Over het feit dat de woningbouw mét de industriële bouw in de bouw pro
gramma’s voor 1953 en volgende jaren absolute prioriteit kreeg, bestond even
eens overeenstem m ing. De krapte op de arbeidsm arkt dwong eenvoudig tot 
het stellen van prioriteiten.

Naast het bouwprogramma beschikte de minister over andere instrumen
ten om de woningbouw te reguleren: het contingenteringssysteem en het rijks- 
goedkeuringssysteem . Door middel van contingentering -  de verdeling van 
het bouwvolume over de provincies, die het vervolgens weer aan de gemeen
ten toekenden -  kon de minister een gelijkmatige verdeling van de bouwpro
ductie over het land bewerkstelligen. Het verlenen van goedkeuringen voor de 
aanbesteding van werken -  bouwvergunningen waren gekoppeld aan subsi
dies -  diende om een gelijkmatige spreiding van de bouw productie over het 
jaar te garanderen. Beide instrumenten werkten niet feilloos. Een in februari
1956 ingevoerde wijziging in het contingenteringssysteem werd algemeen toe
gejuicht. Dit hield in dat niet langer het behoeftecriterium maar de in een regio 
aanwezige bouw capaciteit richtinggevend werd 248 Verfijning van het goed- 
keuringsbeleid bleek niet mogelijk, ondanks voortdurende aandrang daartoe 
van de Kamer. W itte beriep zich op overmacht. Er waren grenzen aan orde
nen: een minister had geen invloed op het tijdstip waarop werken in aanbouw 
werden genomen en al helemaal niet op het slechte weer.249

Hoewel W itte geen voorstander was van eenvorm ige massabouw, gaf hij 
uit pragmatische overwegingen toch nieuwe im pulsen aan bouw met geprefa
briceerde elementen. Ter verdere rationalisatie van het bouw proces kondigde 
Witte na lange aarzeling in 1956 het Besluit uniforme bouwvoorschriften af, een 
regeling tot uniformering van de technische aspecten van gemeentelijke bouw
verordeningen.250 De Kamer had met dit voorstel, anders dan in de periode-In 
't Veld, geen moeite, mits nauwlettend werd gewaakt over de kwaliteit van de
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woningen. Al met al beschikte W itte echter slechts over beperkte m ogelijk
heden om de bouwproductie verder op te voeren.

Tot ergernis van coalitiegenoot PvdA klopte de KVP-fractie in de Tweede 
Kamer zich graag op de borst met de resultaten die de geestverwante bewinds
man behaalde. Wie enkel naar de droge cijfers kijkt, vindt daar veel voor te 
zeggen. Bouwde In ’t Veld in het absolute topjaar 1951 58.666 woningen, in de 
jaren 1953 tot en met 1956 bedroegen de jaarcijfers respectievelijk: 59.596, 
68.487, 60.819 en 68.284.251 Toch valt op die absolute cijfers wel wat af te din
gen, zoals de PvdA ook deed. In de eerste plaats was het niet ondenkbaar dat 
In 't Veld onder dezelfde econom isch gunstige om standigheden dezelfde of 
betere resultaten zou hebben geboekt. Bovendien had In 't Veld zijn jaarlijkse 
prognoses steeds gehaald of overtroffen, hetgeen W itte hem niet kon nazeg
gen. Met name in 1955 bleef hij ver onder het bouw program m a van 65.000 
w oningen, naar eigen zeggen vooral door de extreem strenge winter. Wittes 
langeterm ijnprognoses over het inlopen van de woningnood w aren net zo 
overdreven als die van zijn voorganger, zoals vrijwel elk jaar bij de begrotings
behandeling weer bleek.

Toen de verkiezingen van 1956 naderden, dreigde de stem m ing niettemin 
zo onaangenaam  te worden dat PvdA-voorzitter en Tw eede-Kam erlid E.A. 
Verm eer in een partijvergadering, eind 1955, ervoor pleitte de woningnood 
niet in de verkiezingsstrijd te betrekken, omdat zulks onkies zou zijn tegen
over de woningzoekenden. Uit deze ramp moest men geen politiek slaatje wil
len slaan. Alle partijen zouden in hun programma's moeten volstaan met het 
opnem en van een passage dat de w oningnood met de grootst m ogelijke 
krachtsinspanning m oest worden opgelost. Natuurlijk was Verm eers oproep 
politieke retoriek. De oppositionele VVD liet in de Kamer meteen weten dat de 
hele naoorlogse woningpolitiek een m islukking was. De pers leek door Ver
meers oproep zelfs op een idee gebracht: diverse kranten zetten de prestaties 
van beide bewindslieden tegenover elkaar, waarbij, al naar gelang de politieke 
kleur van de krant, In ’t Veld of Witte in gebreke werd gesteld dan wel opgehe
m eld.252

Particuliere bouw of woningwetbouw

Te verwachten was dat Witte de particuliere bouw meer kansen zou geven dan 
zijn voorganger. De W oningwet stelde immers dat overheidsbouw slechts aan
vullend diende te zijn, conform het katholieke subsidiariteitsbeginsel. De dis
cussie over overheidsbouw en particuliere bouw was onder In 't Veld opge
laaid, omdat de bewindsman door zijn tegenstrevers ervan werd verdacht de 
woningwetbouw te bevoordelen uit ideologische overwegingen. In ’t Veld had 
die beschuldiging altijd verre van zich geworpen: hij moest het wel zelf doen, 
want de particuliere bouwers weigerden voldoende arbeiderswoningen te bou
wen. Kennelijk waren bouw en exploitatie voor die sector niet winstgevend 
genoeg. Al bij W ittes eerste begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer wer
den de klassieke links-rechts-stellingen betrokken. Terwijl de confessionelen en
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liberalen voorrang bepleitten voor de particuliere prem iebouw, vonden soci- 
aal-dem ocraten en com m unisten het geplande aantal w oningw etw oningen 
juist te laag.253 Volgens hen leverde particuliere bouw in de regel huren en 
koopprijzen op die arbeiders zich niet konden veroorloven. Niets garandeerde 
een verantwoorde exploitatie. Volgens 'rechts' daarentegen werden op grond 
van de W oningwet zoveel arbeiderswoningen gebouwd dat ook veel niet- 
arbeiders, zelfs artsen, advocaten en leraren, een w oningw etw oning kregen 
toegewezen, een ongewenste toestand 254

W itte waagde zich niet aan een principiële discussie. Hij had beide, zowel 
woningw etbouw  als prem iebouw, even hard nodig om de woningnood te 
kunnen oplossen. Tegen het feit dat particuliere bouwers winst wilden maken, 
had hij trouwens geen bezwaar; het winstmotief leidde vaak tot rationeel han
delen in het algemeen belang. Wel vond hij dat er meer gedifferentieerd moest 
worden in de woningbouw, omdat er te veel volkswoningen werden gebouwd 
waarin mensen kwamen te wonen die daar eigenlijk niet thuis hoorden.255 Een 
toezegging van de minister om te bekijken of hij een gelijke subsidieregeling 
voor woningwet- en particuliere bouw kon ontwerpen, zodat beide gelijke 
kansen op de markt zouden krijgen, was het merendeel van de Kamer genoeg. 
In de regeerperiode van Drees III veranderde er in de verhouding tussen w o
ningwet- en premiebouw dan ook niet veel.256

De kwaliteit van de nieuwbouw en het eigenwoningbezit

De geestverwanten van W itte verwachtten dat hij ook beter zou bouwen dan 
zijn voorganger. De welvaartsstijging moest zichtbaar worden. Vooral grotere 
woningen stonden hoog op het katholieke verlanglijstje: een grotere inhoud 
van de woningen én meer vertrekken per woning waren nodig om een ge
zond gezinsleven, ook in grotere gezinnen, mogelijk te maken. Met deze op
vatting was W itte het eens, zij het dat bij hem ook standsbesef meespeelde. Bij 
de behandeling van zijn eerste begroting deelde hij immers mee dat hij over
woog de prem ieregeling voor de particuliere woningbouw uit te breiden tot 
woningen groter dan 375 m3: 'Wij zijn (...)  tot de conclusie gekomen, dat voor
al voor gezinnen uit de middengroepen (...)  deze 375 m3 geen ontplooiings
mogelijkheid geeft, overeenkomstig hetgeen deze mensen aan woningcultuur 
normaal met zich meebrengen.' De limiet zou uiteindelijk op 500 m3 worden 
gesteld.257

Dit debat kreeg een scherpe toon toen van KVP-zijde werd gesuggereerd 
dat op het departement nog steeds gezworen vijanden van de 'gezonde' prin
cipes zetelden, 'vijanden, die wellicht bereid zijn om via woningpolitiek bewust 
bevolkingspolitiek te bedrijven'. De PvdA-fractie vond die suggestie te zot: 'Ik 
geloof, dat geen serieus mens kan menen, dat de gezinsgrootte -  behalve mis
schien in een uitzonderingsgeval -  wordt beïnvloed doordat een woning één 
of twee kamers meer of minder heeft’, aldus de katholieke PvdA-woordvoer- 
der Ten Hagen. Witte vond evenwel dat de woninggrootte wel degelijk invloed 
had: 'Ik meen, dat het oordeel van sociale werkers en zielzorgers, die met het
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intieme leven van de mensen in aanraking komen, ten deze een juistere vinger
wijzing is dan de statistische gegevens, waarop men zich eventueel zou kunnen 
baseren.'258

M ontagebouw in Vlaardingen van architecten Van T ijen  & M aaskant, bouw jaar 1952-1954

Foto J. Versnel, Archief M inisterie VROM

In de loop van Wittes ambtsperiode ging het met de woninggrootte, zowel qua 
oppervlakte en inhoud als aantal vertrekken, steeds beter. Alleen in de grote 
steden werden relatief nog zo veel kleine woningen gebouwd, dat Witte zich 
genoodzaakt zag te dreigen met ingrijpen als gemeenten in gebreke bleven. 
Bovendien bleef de bouw voor gezinnen met meer dan zes kinderen achter.259 
Partijgenoot Andriessen dreigde in 1954 een Kameruitspraak te vragen over de 
verhoging van de subsidies ten behoeve van een tweede w oonvertrek voor 
grote gezinnen, maar de uitleg van de m inister werd uiteindelijk geaccep
teerd.260 Van het rituele gemopper over te veel kleine of te veel grote wonin
gen dat daarna nog hoorbaar bleef, trok Witte zich verder weinig aan.

De laatste omstreden kwestie was de bevordering van het eigenwoning- 
bezit voor minder draagkrachtigen. Terwijl de christelijke fracties, en dan voor
al de katholieken, de voordelen van bezitsvorm ing breed uitm aten -  het be
vorderen van verantw oordelijkheidsbesef en van sociale rust bijvoorbeeld - ,  
verdedigde de PvdA de morele superioriteit van de collectieve verantwoorde
lijkheid voor het woningbezit. Bovendien vreesden de sociaal-dem ocraten dat
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minder draagkrachtigen zich te snel tot aankoop van een woning zouden laten 
verleiden, zonder dat zij zich bewust waren van de financiële lasten op langere 
termijn. Dat zou ook ten koste gaan van de toestand van de woning. Premies 
zouden volgens de PvdA alleen moeten worden verstrekt aan hen die een be
hoorlijk bedrag hadden gespaard.261 Dat ging Witte te ver. In april 1953 kwam 
hij met het Premie- en bijdragebesluit woningbouw op grond waarvan de eige- 
naar-bew oner een extra bijdrage kon krijgen. In mei 1956 nam  W itte boven
dien de voorstellen van de in septem ber 1953 ingestelde W erkgroep eigen- 
woningbezit over in het Besluit bevordering eigenwoningbezit. De resultaten 
van dit besluit zouden spoedig zichtbaar worden.262

Zakelijk, nuchter en gestaag

Minister Witte was een krachtig bestuurder met natuurlijk gezag; een innemen
de, enigszins geremde persoonlijkheid. Desondanks kon hij in het politieke de
bat verrassend fel uithalen als hij meende dat zijn tegenstander hem onheus 
bejegende, bijvoorbeeld toen de SGP’er C.N. van Dis in de Tweede Kamer sug
gereerde dat W itte meer w oningen toewees aan de katholieke provincies 
Brabant en Limburg dan aan het protestantse Zeeland.263 Aan de opvattingen 
van principiële tegenstanders van zijn beleid als Van Dis, de communist Gort
zak en de liberaal G. Ritmeester maakte hij in het debat weinig woorden vuil: 
waar geen mogelijkheid tot compromis werd geboden was elke discussie ver
spilde moeite. Voor het overige kon hij het goed met de Kam er vinden en de 
Kamer met hem. Zelfs de sociaal-democratische woordvoerders Ten Hagen en 
J. Bommer waardeerden hem, ondanks m eningsverschillen. Sym ptom atisch 
voor de milde houding tegenover W itte is wellicht dat het lang uitblijven van 
twee belangrijke wetsontwerpen hem nauwelijks werd aangerekend. Het nieu
we ontw erp-W oningw et en het ontw erp-Ruim tew et werden pas in januari
1956 ingediend. Het zou tot 1962 duren voordat zij in gewijzigde vorm werden 
aangenomen. Echt moeilijk had Witte het alleen met de huren. Voor het overi
ge bestonden er weliswaar principiële tegenstellingen, maar dwongen de om
standigheden steeds tot consensus.

W itte bouwde meer, betere en grotere woningen dan In 't Veld, maar van 
een radicale breuk met het beleid van zijn voorganger was geen sprake, eerder 
van een voorzichtige bijstelling. De instrumenten waarmee hij het beleid kon 
beïnvloeden reikten eenvoudig niet verder. Bovendien wilde W itte de sociaal
democratische coalitiegenoten niet tegen zich in het harnas jagen. Anders dan 
zijn partijgenoten in de Kamer heeft Witte zich dan ook nooit op zijn prestaties 
laten voorstaan. Hij kon zich laten meevoeren door de gunstige economische 
wind, die hem in staat stelde aanzienlijke bedragen vrij te maken voor de be
vordering van het eigen-woningbezit. Zakelijk, nuchter en gestaag werkend 
leverde W itte een beperkte bijdrage aan de oplossing van de woningnood. 
Vooralsnog een bijdrage, dat wel.

122



Lopende zaken in het parlement

De sociaal-culturele sector

De ministeries van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen en van Maatschap
pelijk W erk hadden beide een door verzuilde organisaties verkaveld terrein 
onder hun hoede, waarop zij fungeerden als grote subsidieverstrekker aan 
particuliere en kerkelijke organisaties. Onderwijs ondersteunde bijvoorbeeld 
bijzondere onderwijsinstellingen en M aatschappelijk W erk sociale instellingen 
en verenigingen op confessionele of hum anistische grondslag. Deze overeen
komst bracht met zich mee dat in beide gevallen in de parlementaire discussies 
de verhouding tussen overheid en particulier initiatief veelal centraal stond.

Wat het onderwijsbeleid betreft liepen de grote lijnen zonder onderbreking 
door vanuit de periode-Drees-Van Schaik (1948-1951) en -Drees II (1951-1952). 
M inister J.M .L.Th. Cals (KVP) was de verpersoonlijking van deze continuïteit: 
in beide vorige kabinetten was hij staatssecretaris geweest onder zijn partij
genoot F.J.Th. Rutten. Was er bij OKW in ruime mate sprake van continuïteit, 
voor M aatschappelijk Werk, waar minister Van Thiel (KVP) de scepter zwaai
de, gold dat veel minder. Het ging hier om een nieuw m inisterie, waarvan de 
taken afkomstig waren van de ministeries van Binnenlandse Zaken, van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Van 
Binnenlandse Zaken kreeg het nieuwe departement de afdeling M aatschappe
lijke Zorg. Daaronder vielen de toepassing van de Armenwet en van een aantal 
bijstandsregelingen voor aparte groepen als oorlogsslachtoffers, 'asocialen' en 
krankzinnigen. Ook behoorde hiertoe de subsidiëring van enkele instellingen 
voor m aatschappelijk werk en van de Nederlandse Vereniging voor M aat
schappelijk W erk.264 Sociale Zaken stond een groot deel af van de afdeling 
Sociale Bijstand en M aatschappelijk Opbouwwerk. De bijstandsregelingen en 
volksgezondheid bleven echter bij Sociale Zaken. Het takenpakket van Maat
schappelijk Werk werd gecompleteerd door de sociale zorg voor de uit Indone
sië naar Nederland gerepatrieerden, de Nederlanders in Indonesië en de Am
bonezen of M olukkers in Nederland. Deze zorg ressorteerde voorheen deels 
onder Uniezaken en deels onder Binnenlandse Zaken.265 Minister op het nieu
we departem ent werd Van Thiel, die verschillende voorzitterschappen had 
vervuld binnen het maatschappelijk werk in Brabant. Vanaf 1948 tot de verkie
zingen in 1952 was hij lid geweest van de Tweede-Kamerfractie van de KVP.

Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen: voortborduren op Rutten en nieuwe 
initiatieven

Belangrijke thema’s op het terrein van Onderwijs waren de te grote klassen -  
veroorzaakt door een tekort aan onderwijzers en leraren en een gebrek aan 
voldoende schoolruimte - ,  de salarissen, de studiebeurzen en de verdere door
voering van de gelijkstelling van bijzondere instellingen aan openbare. Het 
principiële punt van de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs 
speelde bij verschillende debatten een rol, zoals bij de Kleuteronderwijswet. 
Deze discussies vertoonden grote overeenkomsten met die in de vorige perio-

123



Hoofdstuk II Het parlement

des. Van een automatische financiële gelijkstelling was vooralsnog geen sprake, 
al bood de grotere budgettaire ruimte Cals wel de m ogelijkheid om meer te 
doen. Ook ten aanzien van het cultuurbeleid was er continuïteit. Het voor
naamste strijdpunt was hier een regeling voor de omroepen. Op dit punt laai
den de politieke emoties zo hoog op, dat behandeling elders in het boek op zijn 
plaats is. Hetzelfde geldt voor de discussie over de studiebeurzen.

De eerste vrouw elijke staatssecretaris, De W aal, sam en met staatssecretaris van Econom ische 

Zaken Veldkam p b ij de viering van het tienjarig bestaan van de KV P, 14 januari 1956

Foto K liB /K D C  N ijm egen

Op het onderwijsgebied werd Cals vanaf 1 februari 1953 terzijde gestaan door 
staatssecretaris De W aal (KVP), de eerste vrouwelijke bewindspersoon in de 
Nederlandse politiek. De sociaal-geografe De Waal, sinds juli 1952 Tweede-Ka- 
merlid, was door KVP-fractievoorzitter Romme naar voren geschoven, nadat 
de Tweede Kamer op een staatssecretariaat op het departem ent van OKW had 
aangedrongen. M et deze benoem ing kreeg het Katholiek Vrouw endispuut, 
een invloedrijke belangengroepering binnen de katholieke wereld waarvan De 
W aal sinds 1951 presidente was, eindelijk de door haar al enige tijd nage
streefde bew indsvrouw e.266 In eerste instantie werd De W aal belast met het 
nijverheidsonderw ijs en het voorbereidend hoger en m iddelbaar onderwijs. 
Later schoof Cals het totale onderwijsterrein minus het hoger onderwijs naar 
zijn staatssecretaris. De Waal kreeg hiermee een grote invloed op de discussie 
over de vervanging van de W et op het middelbaar onderwijs uit 1863, die uit-
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eindelijk in 1963 zou resulteren in de Wet op het voortgezet onderwijs, de zo
geheten M am m oetwet.267

Aan het begin van de jaren vijftig werd het onderwijs geconfronteerd met 
een toename van het aantal leerlingen. De instroom van de kinderen van de 
naoorlogse babyboom in het lager onderwijs, de toename van het aantal school
gaande kinderen doordat het kleuteronderwijs van een w ettelijke basis werd 
voorzien en de verhoging van de leerplichtige leeftijd zetten faciliteiten en per
soneel onder zware druk. Mét de minister uitten alle fracties hun bezorgdheid 
over deze situatie. Voor het lager onderwijs werden m aatregelen genomen als 
het verhogen van de salarissen en het subsidiëren van parallelklassen. Nieuwe 
'kweekscholen' ontvingen subsidie en aan kwekelingen w erden beurzen en 
voorschotten toegekend. De Kamer stemde unaniem in met deze maatregelen, 
maar veel parlementariërs vermoedden dat de problemen ernstiger waren dan 
de minister deed voorkom en.268 Een complicerende factor was de zojuist inge
voerde Kw eekschoolw et, waarin strengere eisen aan het beroep van onder
wijzer werden gesteld en de opleidingsduur was verlengd. Dit bemoeilijkte een 
snelle oplossing van het probleem.269 Was er op het punt van de klassengroot
te politiek geen vuiltje aan de lucht, over de onderwijssalarissen vond in juli 
1953 een stevige botsing plaats tussen minister Cals en de Tweede Kamer. Cals 
gaf daarbij zijn visitekaartje af: fel in het debat, de confrontatie niet schuwend. 
Op de aanleiding voor deze botsing, de interpellatie van het ARP-Kamerlid 
Roosjen, wordt verderop in het boek nog uitgebreid ingegaan.

Onderwijsvernieuwing en de Kleuteronderwijswet

Min of meer als m em orie van antwoord bij Ruttens O nderwijsnota dienden 
Cals en De Waal de Tweede Onderwijsnota in, alsmede de Nota betreffende het 
lager en m iddelbaar technisch onderwijs voor jongens (het onderwijs was in
dertijd nog seksespecifiek). Deze nota's borduurden voort op Ruttens visie op 
onderwijsvernieuwing. Zij hadden tot doel te komen tot een aansluitend stelsel 
van onderwijsvoorzieningen vanaf het lager tot aan het hoger onderwijs. De 
Tweede Onderwijsnota was een aangepaste, geconcretiseerde uitwerking van 
de eerste. Cals en De Waal stelden zich in hun nota de totstandkoming van een 
nieuwe, overkoepelende wettelijke regeling voor het gehele middelbare onder
wijs ten doel. Deze regeling -  zoals al vermeld betrof het hier de uiteindelijke 
Mammoetwet -  moest paal en perk stellen aan de versnippering in onderwijs
vormen en hun financiering, zodat de leerlingen een betere kans zouden ma
ken om binnen het stelsel door te stromen. De grootste vernieuwingen in de 
nota w aren de aangekondigde financiële gelijkstelling van alle onderw ijs
vormen, de planm atige spreiding van onderwijsvoorzieningen over het land 
(zowel openbare als bijzondere) en, uiteraard, de onderbrenging van het gehe
le voortgezet onderwijs in één raamwet.

De Kamer was grotendeels tevreden met de plannen, al vonden alle fracties 
de nota nog te vaag. Van een inhoudelijke behandeling was nauwelijks sprake; 
de Kam er wachtte de wetsontw erpen af. De discussie ging om deze reden
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voornamelijk over de financiële gelijkstelling en de autonomie van het bijzon
dere onderwijs. De ’bijzonderen' (met name de KVP’er Stokman) vreesden een 
grotere bem oeienis van de overheid met het bijzonder onderwijs, hetgeen de 
minister bestreed met de stelling dat de nota juist grotere vrijheid beoogde. Op 
hun beurt meenden de 'openbaren' dat, wanneer in het voortgezet onderwijs 
de financiële gelijkstelling volledig werd doorgevoerd, de achterstelling (in hun 
ogen) van het openbaar onderwijs in confessionele streken m oest worden te
nietgedaan. Cals bestreed dat er achterstelling was. Het wetsontwerp moest 
eerst maar eens worden afgewacht.

De Kleuteronderwijswet was geen uitwerking van een initiatief van Rutten. 
Cals kwam met een geheel nieuw wetsvoorstel, aangezien Ruttens ontwerp in 
het mondeling overleg door de confessionele fracties was getorpedeerd.270 Met 
het nieuwe ontwerp, dat was gebaseerd op de Lager-Onderwijswet van 1920, 
kwam Cals aan de confessionele eisen tegemoet: het openbaar en bijzonder 
kleuteronderwijs werden financieel volledig gelijkgesteld. De ruimere financiële 
m ogelijkheden stelden Cals in staat deze concessie te doen.271 In de Tweede 
Kamer bleek, dat zowel de 'openbaren' als de 'bijzonderen' meenden dat hun 
richting binnen het kleuteronderwijs door de wet werd achtergesteld. De eer
sten spraken er hun ongenoegen over uit dat er subjectieve criteria voor op
richting van openbare kleuterscholen waren. H. van Sleen (PvdA) en A. Forta- 
nier-de Wit (VVD) wezen er in dit verband achtereenvolgens op, dat de beslis
sing over oprichting toeviel aan de gemeenteraad, terwijl deze een 'bijzondere' 
meerderheid kon hebben, en dat een openbare school bij een te laag leerlingen- 
tal eerder kon worden opgeheven. Roosjen (ARP), Tilanus (CHU) en J.M. Pe
ters (KVP), de woordvoerders van de 'bijzonderen', meenden achter te worden 
gesteld, aangezien schoolbesturen een waarborgsom  van een kwart van de 
stichtingskosten dienden te storten.

Cals beriep zich echter op de verschillende bestuursvorm en die de beide 
soorten van onderwijs nu eenmaal hadden. Hij was van mening dat het zo'n 
vaart niet zou lopen met de gevreesde achterstelling. Voor het openbaar on
derwijs zou zelfs een verbetering optreden, omdat hij duidelijke richtlijnen 
voor het gemeentebestuur in de wet had opgenomen. De voorstanders van het 
bijzonder onderwijs hield hij voor dat hij een middel nodig had om te voor
komen dat ouders te lichtvaardig tot oprichting van een school zouden over
gaan. Overigens kwam Cals de 'openbaren' tegemoet door in het wetsvoorstel 
het m inim um aantal leerlingen voor een openbare kleuterschool te verlagen 
van 30 naar 20, nadat Fortanier-de Wit daarop had aangedrongen met een 
am endem ent.272

Verder wilde de Kamer vooral een verkleining van de klassen, maar Cals 
wees die af uit budgettaire overwegingen. Een am endem ent van zijn partij
genoot Peters verklaarde hij 'onaanvaardbaar', waarop deze het onmiddellijk 
introk. Het totale wensenlijstje van de Kamer dat op de klassenverkleining be
trekking had, zou Onderwijs jaarlijks meer dan ƒ25 miljoen kosten. Daarnaast 
voorzag Cals problemen met het aantal klaslokalen en kleuterleidsters. Bij ver
kleining van de klassen zouden die problemen alleen maar toenemen. Ook een
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poging van Van Sleen om het verplichte schoolgeld uit de wet te amenderen, 
werd getroffen door het 'onaanvaardbaar' van Cals. De m inister meende dat 
ouders een aansporing nodig hadden om hun niet-leerplichtige kleuters regel
m atig naar school te sturen. Het idee was dat schoolbezoek aantrekkelijker 
werd als het een grotere waarde had, dat wil zeggen wanneer er voor betaald 
moest worden. M inder draagkrachtigen waren uitgezonderd van deze rege
ling. De Schoolgeldw’et, waarin kosteloos onderwijs was overeengekomen, be
perkte zich expliciet tot onderwijs in de leerplichtige leeftijd.273 Al was niemand 
echt tevreden met het wetsontwerp, het werd niettem in met algemene stem
men aanvaard. Iedereen, inclusief de minister, vond het een grote sprong voor
waarts dat het kleuteronderwijs eindelijk een wettelijke basis had, met inbegrip 
van de financiële gelijkstelling tussen openbare en bijzondere scholen. Verder
op in dit boek zal dieper op de Schoolgeldwet worden ingegaan.

Hoewel Cals in 1956 kon terugkijken op een redelijk productieve ministers- 
periode, zal hij er ook wel gemengde gevoelens bij hebben gehad. In zijn eerste 
grote confrontatie met de Tweede Kamer (de interpellatie over de lerarensala
rissen in juli 1953) had hij zijn visitekaartje afgegeven als bewindsman die niet 
met zich liet spotten. In de daaropvolgende periode werd hij zo nu en dan ge
plaagd door gezondheidsproblemen en moest hij gas terugnemen. Tot twee
maal toe haalde hij in de Tweede Kamer ook bakzeil. De eerste keer in juli 1955, 
waar zijn toch al uitgeklede plan voor een nieuw omroepbestel zeer tegen zijn 
wensen in werd veranderd ten gunste van de bestaande omroepverenigingen; 
de tweede keer in april 1956, vlak voor de verkiezingen. Toen werd zijn plan 
om de studietijd voor studenten aan de TIT Delft te beperken uitgelegd als een 
aantasting van de studievrijheid. Een brede Kam ermeerderheid verzette zich 
hiertegen. Beide kwesties zullen elders in het boek nog uitvoeriger worden be
sproken. De gevoelige nederlagen bleven zonder vergaande politieke conse
quenties: rasdebater Cals zou nog tot 1963 de eerste man op Onderwijs blijven.

Maatschappelijk Werk: onontgonnen terrein

Het nieuwe departement van M aatschappelijk Werk werd door het parlement 
nogal koel ontvangen. Tijdens de algemene beschouwingen volgend op de for
matie van Drees III en bij de behandeling van de eerste departementale begro
ting bekritiseerden Tweede-Kamerleden van VVD, KNP en ARP deze 'kunst
matige creatie', bedoeld om de KVP aan een extra m inisterspost te helpen. De 
liberalen spraken van een 'volkomen onnodige verm eerdering van het aantal 
ministerszetels (...)  met alle daaraan verbonden verhogingen van de uitgaven'. 
Volgens VVD en KNP was de omvang van de sam engebrachte taken onvol
doende voor een afzonderlijk ministerie. De KVP, de partij van minister Van 
Thiel, verdedigde de oprichting uiteraard. Het was nuttig dat de verschillende 
inspanningen van de regering op het gebied van m aatschappelijk werk nu in 
één ministerie waren samengebracht. Het terrein was daarbij groot genoeg om 
een zelfstandig departement te rechtvaardigen. Van Thiel verklaarde zelf dat 
weliswaar niet alle terreinen van maatschappelijk werk bij zijn ministerie waren
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ondergebracht, maar wel 'een essentieel deel' daarvan. Het KNP-Kamerlid Le- 
maire merkte daarop schamper op, dat dit toch wel 'het minste' was. Volgens 
hem  zouden ook de sociale bijstand en de volksgezondheid bij Maatschappelijk 
W erk moeten worden getrokken. Daarmee stond hij vierkant tegenover de 
PvdA-fractie, die juist opnieuw haar ideaal naar voren bracht van samenvoe
ging van alle taken op het gebied van het maatschappelijk werk onder Sociale 
Zaken.274 Tijdens Drees III trok de PvdA het bestaansrecht van M aatschappe
lijk Werk nog regelmatig in twijfel; tijdens de slepende formatie van Drees IV 
zou de partij zelfs voorstellen het departem ent weer op te heffen. De KVP 
streefde daarentegen naar uitbreiding ervan.275 Hoewel de parlem entaire 
kritiek op de vorming van het ministerie van M aatschappelijk W erk niet alle 
grond miste, is de voorstelling te eenzijdig dat het ministerie enkel een product 
was van de formatie van het kabinet-Drees III. Na de oorlog had het m aat
schappelijk werk zich sterk ontwikkeld, waardoor de behoefte aan subsidiëring 
van maatschappelijke instellingen sterk toenam. Dit was een van de motieven 
geweest voor bestuurders en politici om een zelfstandig m inisterie met een 
eigen budget te bepleiten.276

Minister Van Thiel concentreerde zich noodgedwongen op de opbouw van 
zijn nieuwe departement en op de afbakening van zijn territorium. De daarmee 
sam enhangende com petentiegeschillen, vooral met Sociale Zaken en Onder
wijs, eisten veel ministeriële aandacht op. Daarbij werd de minister geconfron
teerd met een aantal problemen die los stonden van het eigenlijke maatschap
pelijke werk. Bij de watersnoodramp van februari 1953 speelde Van Thiels de
partem ent een belangrijke coördinerende rol bij de opvang en ondersteuning 
van evacués uit de overstroomde gebieden. Veeleisender en hardnekkiger wa
ren de problemen rond de op vang van Indische repatrianten en Molukkers en 
de zorg voor de Indische Nederlanders in Indonesië. In de debatten over de be
grotingen van M aatschappelijk Werk besteedde de Kam er ruime aandacht aan 
deze koloniale erfenis waarmee het ministerie was opgezadeld. Aangezien de 
politieke spanning hier soms hoog opliep, zal later nader op deze kwesties 
worden ingegaan.

Voor het overige richtten de parlem entariërs zich vooral op het thema 
staatsbem oeienis versus particulier initiatief. Sociaal-democraten en confessio
nelen kruisten hier de degens. Ernstige botsingen tussen de minister en de Ka
mer en van Kamerleden onderling bleven echter achterwege. Inhoudelijke kri
tiek op het beleid vergde specifieke deskundigheid en daaraan ontbrak het 
nagenoeg alle Kam erleden vooralsnog. Daarbij genoot het terrein van het 
maatschappelijk werk in de eerste jaren weinig prestige op het Binnenhof. De 
enige uitzondering binnen het parlem ent vormde Tjeenk W illink (PvdA) die 
sinds 1946 in de senaat zitting had. Door werkzaamheden voor de naoorlogse 
wederopbouworganisatie Nederlands Volksherstel en de Nederlandse Vereni
ging voor Maatschappelijk Werk had zij een grote deskundigheid verworven 
op het terrein van het m aatschappelijk werk. Daardoor ontw ikkelde Tjeenk 
W illink zich tot de grote tegenspeler van Van Thiel. Geruggesteund door de 
Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, had zij z o n  grote kennis-
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voorsprong dat Tjeenk Willink wel als ’tegenminister' werd aangeduid. Naar zij 
zelf eens in een interview verklaarde, zou Van Thiel, die sterk leunde op des
kundigen uit het katholiek maatschappelijk werk, 'altijd met knikkende knieën 
naar de Eerste Kamer' zijn gekomen. Voor de Tw eede Kamer, norm aal ge
sproken het belangrijkste forum, was hij niet bang, aangezien daar 'toch nie
mand met enig benul' van het maatschappelijk werk zetelde.277 De kwalificatie 
van ’tegenminister' paste Tjeenk W illink overigens niet alleen vanwege haar 
deskundigheid, maar ook vanwege de lengte van haar betogen, waarmee zij 
de m inister, die toch ook niet zuinig met woorden omsprong, naar de kroon 
stak. Al met al bejegenden de meeste parlem entariërs de aanloopproblem en 
van het nieuwe ministerie met veel begrip. Van Thiels ambtsperiode kan wor
den beschouwd als de wittebroodstijd van het departem ent. Zijn opvolgster 
Klompé (KVP) zou het vuur heel wat nader aan de schenen worden gelegd.

Stimulering van het particulier initiatief

Van oudsher was de armenzorg in Nederland in handen van kerkelijke en an
dere particuliere organisaties. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 
was de rol van de overheid echter steeds gegroeid, omdat het armoedevraag
stuk in ernst toenam. Daarnaast tendeerde de sociale zorg meer naar bestrij
ding en preventie van armoede. Door de effecten van de econom ische crisis 
van de jaren dertig en de ontreddering ten tijde van de Duitse bezetting raakte 
dit proces in een stroomversnelling. Binnenlandse Zaken, dat onder meer de 
Arm enwet uitvoerde, bleef terughoudend, maar Sociale Zaken niet.278 Het 
zelfstandig m inisterie voor M aatschappelijk W erk was door zijn katholieke 
protagonisten vooral bedoeld om er voor te zorgen dat de op te bouwen ver- 
zorgingsm aatschappij zich langs verzuilde lijnen zou ontwikkelen. Toch be
stond het risico dat de overheid het kerkelijk en particulier initiatief gaandeweg 
zou overvleugelen. De mate van overheidsbemoeienis, bijvoorbeeld bij de or
ganisatie van de zogeheten provinciale opbouw organen,279 was dan ook het 
centrale thema in de parlementaire debatten.

Dat bleek al meteen in het debat over de eerste begroting, eind maart 1953. 
De KNP'er Lemaire stelde daarin, dat de taak van de staat een subsidiaire was, 
ter stim ulering van het particulier initiatief zolang dit het w erk niet zelf kon 
verrichten. De sprekers van ARP, CHU, KVP en VVD koesterden overeen
komstige opvattingen. Het KVP-Kamerlid W ijffels, oud-m inister van Sociale 
Zaken, sprak vanuit een organische visie op de samenleving expliciet van een 
'primaatschap van de activiteit van de m aatschappelijke organen’. Van Thiel 
beaamde dit. Hij zou het particulier initiatief bevorderen en steunen.280

Daarmee zette hij de deur open voor eigen initiatieven van zijn ministerie. 
Tegengeluiden waren bij dit eerste debat nog niet te horen. De PvdA liet zich 
vooralsnog onbetuigd, maar zou in later jaren enige afstand nemen van het 
uitgangspunt van de confessionelen. Zo wees Tjeenk W illink in maart 1954 in 
de Eerste Kamer op de 'voortgaande zuilensplitsing', die voortkwam  uit de 
indeling van het m aatschappelijk werk op levensbeschouw elijke grondslag.
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Hierdoor ontstond niet alleen het gevaar voor 'explosies in de kringen van het 
m aatschappelijk werk', maar ook voor 'toenemende spanningen in ons volks
leven', aldus Tjeenk Willink 281

De voornaam ste vorm van steun door het ministerie was de verstrekking 
van subsidies. Aan het doorsluizen van grote sommen overheidsgeld naar par
ticuliere organisaties kleefde echter wel het gevaar van oneigenlijk gebruik en 
verkwisting bij onvoldoende controle. De PvdA-Tweede-Kamerleden C.J. van 
Lienden en A.C. Ploeg-Ploeg stelden al in maart 1953 vragen over de normen 
bij verstrekking van subsidies. W ijffels vond ambtelijke controle op de beste
ding ongewenst. Naar zijn inzicht kon 'de Staat volstaan met het verlenen van 
subsidies zonder meer, wanneer lagere publiekrechtelijke licham en of rechts
personen garant (waren) voor een juiste subsidiebesteding'. Het was belang- 
rijker eisen te stellen aan de vakkundigheid van de organisatie die de subsidie 
zou ontvangen. In dezelfde lijn als W ijffels betoogde de minister dat de over
heid uit de subsidieverstrekking 'geen nieuw recht ( ...)  tot inm enging in het 
particulier initiatief' mocht ontlenen. De overheid diende zich te beperken tot 
het stellen van 'vast omlijnde subsidievoorwaarden, waarin de noodzakelijke 
waarborgen zijn neergelegd, ten aanzien van de doelmatige besteding der gel
den'.282

Armenzorg en gezinsbelangen

Door de concentratie op de opbouw van het departement zelf en door het ma
gere takenpakket bleef de activiteit van Maatschappelijk Werk in de eerste vier 
jaar beperkt. Het departem ent zette w etenschappelijk onderzoek op sociaal 
terrein in gang ter verdieping van het maatschappelijk werk en stimuleerde de 
professionalisering (verbetering van opleiding, functiebescherming en honore
ring van m aatschappelijk werkers).283 Aan wetgeving was Van Thiel nog nau
welijks toe. De Staatscommissie Vervanging Armenwet had weliswaar een half 
jaar voor haar aantreden een ontwerp voor een nieuwe W oonwagenwet ge
presenteerd, maar daaraan werd nog gewerkt door Financiën.284 In beide Ka
mers leefden bedenkingen tegen dit ontwerp, in het bijzonder tegen het daarin 
vervatte trekverbod en de voorgestelde concentratie van w oonw agens in 
grote regionale kampen. Het VVD-Tweede-Kamerlid Ritm eester vreesde een 
te krachtige aantasting van de vrijheid van deze 'bij uitstek vrijheidslievende 
mensen, die het trekken nu eenmaal in het bloed zit'. Nadat leden van de 
Eerste Kamer in juni 1953 soortgelijke kritiek hadden geuit, besloot Van Thiel 
de zaak nog eens in overweging te nemen. Het overleg met Financiën werd 
uitgesteld en van indiening van het ontwerp bij de Kam er zou het niet meer 
kom en.285 Ook de eigenlijke vervanging van de Arm enwet kreeg onder Van 
Thiel nog niet haar beslag. Eind oktober 1954 presenteerde de Staatscommissie 
haar eindrapport met een ontwerp voor een wet op de m aatschappelijke 
zorg .286 Uiteindelijk zou Van Thiels opvolgster Klompé pas medio 1962 een 
ontwerp-Algemene Bijstandswet indienen bij de Tweede Kamer, die in 1965 in 
werking zou treden.
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De overige onderwerpen die de Kamer naar voren bracht, hielden vooral 
verband met gezinszorg en aanverwante zaken. Zo stelde de PvdA bij de 
schriftelijke behandeling van de begroting voor 1953 een verplichte sociale 
verzekering voor de gezinsverzorging voor, een idee dat door de minister en 
de confessionele parlem entariërs van de hand werd gewezen. Volgens Van 
Thiel zou 'de geest van naastenliefde en de persoonlijke verhouding van de 
gezinsverzorgster tot het gezin (...) ernstig gevaar lopen in de zakelijke sfeer 
van een verplicht verzekeringsstelsel'. Daarnaast zou een dergelijk stelsel uitge
sloten zijn voor moeders die door onkunde of onverantwoordelijk gedrag te
kort schoten, terwijl hun gezinnen wel degelijk gezinszorg behoefden. De mi
nister vond daarvoor steun bij de confessionele fracties.287

Een ander punt in dit verband was de vorming van de Gezinsraad door de 
in 1951 opgerichte Nationale Contactcom m issie voor Gezinsbelangen, onder 
auspiciën van de minister van M aatschappelijk Werk. Aangezien dit voorne
men in het parlem ent brede ondersteuning vond, beperkte het zich ertoe de 
m inister te vragen naar de voortgang van de voorbereidingen.288 Onvrede bij 
de m eeste katholieke organisaties die zich met gezinswerk bezighielden over 
de sam enstelling van de contactcom m issie en de voorgestelde opzet van de 
raad zorgde ervoor dat de Gezinsraad uiteindelijk pas in 1955 werd ingesteld. 
De Kamers bleven echter goeddeels buiten deze conflicten.

Het was alom bekend dat er grote meningsverschillen waren tussen katho
lieken en sociaal-dem ocraten over de wenselijkheid van een verzuild maat
schappelijk werk en over de plaats van het humanisme daarin. Deze strijd paste 
in het bredere kader van de na de verkiezingsnederlaag van 1952 ingezette ka
tholieke cam pagne die medio 1954 met het bisschoppelijk m andem ent een 
hoogtepunt zou beleven. Bij de behandeling van de begroting van M aatschap
pelijk Werk in november 1953 maakte het KVP-Tweede-Kamerlid Klompé bij
voorbeeld bezwaar tegen de mogelijke gelijkstelling van de kerkelijke organi
saties en het Hum anistisch Verbond binnen de Gezinsraad. Deze opmerking 
leek vooral bedoeld als steek onder water in de richting van de PvdA. Ploeg- 
Ploeg, zelf actief in het Verbond, beschuldigde Klompé van discriminatie. De 
katholieken deden er beter aan de humanisten te begroeten als 'medestrijders 
tegen het geestelijk nihilism e’ dat voor beide groepen een even grote bedrei
ging inhield.289 De discussie over de em ancipatie van het Humanistisch Ver
bond zal verderop in dit boek uitvoerig worden belicht.

Conclusie

Inventarisatie van politiek minder gevoelige kwesties in de periode 1952-1956 
leert dat een ruime meerderheid in het parlement een brede stroom regerings
voorstellen steunde. In vergelijking met de voorgaande periode veranderde er 
weinig aan de kleur van het kabinet, het no-nonsensekarakter van de ministers 
en de machtsverhoudingen in het parlement. Politiek Den Haag kon de draad 
gewoon oppakken waar het tweede kabinet-Drees die had laten liggen: door
gaan met lopende zaken. Daarnaast had het nieuwe kabinet een aantal hoofd-
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punten vastgelegd in de formatierichtlijnen. Het kon ervan uitgaan dat beleid, 
gebaseerd op de in die richtlijnen neergelegde compromissen, in principe door 
de regeringsfracties zou worden gesteund. Dat nam nogal wat spanning uit de 
lucht. Verder werd wel duidelijk dat, gegeven de politieke verhoudingen, strijd 
over bepaalde principes geen zin had. De PvdA voerde nog enige tijd een ach
terhoedegevecht door stevig vast te houden aan ordening van bovenaf, terwijl 
de KVP laat in de gaten kreeg dat de PBO deels een doodlopende zaak was.

Op hoofdlijnen bestond overeenstemming tussen kabinet en parlement. In 
de buitenlandsector gold dat in elk geval voor de belangrijkste thema's: veilig
heid, Europese integratie en de Indonesiëpolitiek. Voor wat betreft het open
baar binnenlands bestuur viel op dat Beel, Donker en in m indere mate ook 
Drees een stortvloed aan onderwerpen op de Kameragenda lieten zetten. Een 
hard m eewerkend parlem ent werd in ruim e mate betrokken bij de lopende 
zaken. De scherpste politieke kantjes werden waarschijnlijk al afgevijld in het 
voortraject. Codificeren van de gestage rechtsontwikkeling behoorde tot de 
lopende regeringsactiviteiten, ook onder Drees III. In dit verband zou ook ge
wezen kunnen worden op een aantal 'structurele' wetten in de sociaal-econo- 
mische hoek, die tussen 1952 en 1956 tot stand kwamen: de Leningwet, de Be- 
drijfsvergunningenwet, de Coördinatiewet sociale verzekeringen, de Ruilver- 
kavelingswet, om een aantal voorbeelden te noemen. Econom ische Zaken en 
Landbouw lanceerden belangrijke wetgeving, bedoeld om een situatie van 
econom ische vrijheid zo goed mogelijk te reguleren. O rdening was op haar 
retour. Sociale Zaken oogstte verder op het terrein van de sociale zekerheid.

Debatten over woningbouw en infrastructuur hadden eveneens een over
wegend zakelijk karakter. Dat was niet alleen inherent aan de onderwerpen 
zelf, maar had in deze jaren ook te maken met een noodsituatie waarvan ieder
een doordrongen was: de watersnoodramp in het geval van Verkeer en Water
staat en de woningnood bij Wederopbouw en Volkshuisvesting. Bij beide gold: 
alle hens aan dek. Op sociaal-cultureel terrein traden ideologische tegenstel
lingen meer op de voorgrond. Bij Onderwijs was weliswaar sinds 1917 sprake 
van een wapenstilstand tussen 'openbaren' en 'bijzonderen', maar onder de 
verzuilde oppervlakte bleef de spanning voelbaar. Op M aatschappelijk Werk 
speelde een vergelijkbare tegenstelling tussen enerzijds de voorstanders van 
(een zekere mate) van overheidsleiding, anderzijds de pleitbezorgers van voor
rang voor het particuliere initiatief. Het werkterrein van dit nieuwe departe
ment lag grotendeels braak en m oest nog worden bevochten en verkaveld. 
Vooraf was duidelijk dat voor een ruime Kamermeerderheid 'subsidiariteit’ het 
sleutelwoord was.

Op hoofdlijnen werd ten slotte ook het financieel-econom ische beleid van 
Drees III gesteund, met name het scheppen van gunstige voorwaarden voor 
het bedrijfsleven om zo veel mogelijk te kunnen profiteren van de hausse. De 
regering zorgde ervoor dat de motor geolied liep. Daarover had het parlement 
in deze periode weinig te klagen. Maar hoe moesten de gewonnen knikkers 
precies worden verdeeld?
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POLITIEK RONDOM HET MANDEMENT VAN 1954

Johan van Merriënboer

PvdA -fractieleider en VARA-voorzitter J.A.W . Burger sprak op het VARA- 
zomerfeest in het Vondelpark in Amsterdam. Het was zondagm iddag 30 mei 
1954. Burgers rede kwam rechtstreeks op de radio, 's Ochtends was in de ka
tholieke kerken van Nederland een boekje gepresenteerd, De katholiek in het 
openbare leven van deze tijd. Bisschoppelijk mandement 1954. Daarin werd katholie
ken onder meer verboden socialistische kranten te lezen, regelm atig naar de 
VARA te luisteren of lid te zijn van het NVV, dit laatste zelfs op straffe van wei
gering van de heilige sacramenten en een kerkelijke begrafenis. Het lidm aat
schap van de PvdA werd 'onverantwoord' genoemd. Burger trok fel van leer: 
weliswaar niet verboden, maar toch. 'Deze katholieke beslissing zal gevoelens 
van verwijdering, onbehagen en verzet tot gevolg hebben bij het niet-katho- 
lieke deel der bevolking.' Toen hij vertelde over de sancties 'stegen kreten van 
afkeuring uit zijn gehoor op'.1 's Avonds stak een onbekende die naar Burgers 
radiotoespraak geluisterd had de katholieke noodkerk in Rhenen aan. Het 
splinternieuwe gebouw brandde tot de grond toe af. W at stak er achter het 
m andem ent? Bepaalden de bisschoppen de koers van de KVP? Bewoog de 
kerk zich bewust op politiek terrein? Wat was de impact van het stuk op de Ne
derlandse politieke verhoudingen?

Qtio vadis, KVP?

Bijna een eeuw na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, zeven jaren na 
het begin van de rooms-rode samenwerking en kort na de verkiezingsneder
laag van de KVP in 1952 berieden katholieke bisschoppen, bestuurders van 
standsorganisaties en katholieke intellectuelen zich over de toekomst, elk in 
eigen kring. Het m andem ent kwam niet uit de lucht vallen. In katholieke 
kringen werd reikhalzend uitgezien naar een richtinggevend sociaal en politiek 
plan om de dreigende doorbraak een halt toe te roepen. Belangrijker was mis
schien nog dat zo'n plan, al dan niet afkomstig van de bisschoppen, enige rust 
in de eigen zuil zou brengen. Tussen katholieke arbeiders en werkgevers 
woedde sedert 1950 een ouderwetse klassenstrijd rondom de loonpolitiek en 
het sociale beleid van het kabinet-Drees. De katholieke m iddenstand voelde
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zich in de steek gelaten. Hij beklaagde zich halverwege 1951 zelfs bij de bis
schoppen over de enorme belastingdruk en het gebrek aan solidariteit van de 
andere organisaties. Veel kritische katholieke intellectuelen waren organisatie- 
moe. Zij zochten contact met andere progressieven; een aantal van hen was 
doorgebroken naar de PvdA. Kortom, het katholieke volksdeel bevond zich 
eind 1952 in een min of meer verwarde situatie.2 Er dreigde eerder een afbraak 
van binnenuit dan een doorbraak.

Vanuit de kring van intellectuelen kwam in het voorjaar van 1953 zelfs een 
allereerste conceptplan: 'Schema herderlijk schrijven, eeuw feest hiërarchie: 
over de christelijke hoop'. Het plan was opgesteld door een groep jonge theo
logen rondom de latere kardinaal J. W illebrands, gesteund door de Haarlemse 
bisschop J.P. Huibers. Het geluid in dat stuk was mede geïnspireerd door de 
sam enwerking met andersdenkenden in de bezettingstijd. Het was volstrekt 
nieuw: openheid naar de Reformatie en het Humanistisch Verbond, positieve 
beoordeling van de plaats van de leek in de kerk; vraagtekens bij de celibaats
verplichting; er werd zelfs gewaarschuwd tegen m achtsform atie van katho
lieke groeperingen. Dit zeer vooruitstrevende Haarlemse concept bereikte de 
bisschoppenconferentie wel, maar werd van tafel geveegd. Kort daarop werd 
'Roermond’ belast met het maken van een ontwerp voor een herderlijk schrij
ven. Toon en inhoud van dat Limburgse ontwerp, dat uiteindelijk zou uitmon
den in het mandement van 1954, stonden diametraal tegenover het stuk van de 
groep-W illebrands.3

Het episcopaat koos de kant van de bestuurders van de katholieke organi
saties, tegenover de intellectuelen. Prim air moest de gesloten sam enleving 
w aarin de katholiek geborgen was gehandhaafd blijven, hoewel ook een 
zekere openheid werd gepredikt. Het was volgens de initiatiefnemers uit Roer
mond absoluut noodzakelijk dat het leidend woord van de bisschoppen klonk: 
'Tacendo consentire videtur', 'wie zwijgt, wordt geacht toe te stem m en'. De 
Utrechtse aartsbisschop-coadjutor (hulpbisschop) B.J. Alfrink had liever nog 
enige tijd willen zwijgen, maar zag zich in mei 1953 voor het blok gezet door 
het optreden van de oude kardinaal J. de Jong die op dat m om ent al ernstig 
ziek was. Zonder enig overleg riep kardinaal De Jong aan het eind van de her
denking van honderd jaar kromstaf vanaf zijn ziekbed op tot 'eenheid'. Dat liet 
Alfrink, weliswaar coadjutor maar zonder recht van opvolging, weinig ruimte.

De Limburgse clerus was meteen in actie gekomen na de verkiezingsneder
laag van de KVP in 1952, bevreesd voor een doorbraak van het sociaal-cultu- 
rele leven, waarvan de katholieke kerk het traditionele middelpunt was. Een 
groot aantal pastoors drong aan op een bisschoppelijk verbod voor katholie
ken om lid te zijn van de PvdA. Opvallend was de felheid waarm ee het kleine 
Humanistisch Verbond in het Roermondse concept werd bestreden. Het 'prin
cipiële atheïstische humanisme' werd min of meer beschouwd als het grootste 
kwaad. Het verbod van socialistische verenigingen en een veroordeling van de 
PvdA werden daar min of meer van afgeleid.4

In de laatste versie van het mandement zou de dam die Roermond wilde 
op werpen minder hoog worden onder invloed van de bisschoppen uit het
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noorden, Alfrink en Huibers.5 De eerste wist het zelfs over de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten in april 1954 heen te tillen. De opstellers, bisschop- 
coadjutor J.M .J.A. Hanssen en vicaris-generaal (bisschop-plaatsvervanger) F. 
Féron, beiden uit Roermond, beschouwden de opname van de passages over 
de PvdA als de lakmoesproef voor de antihumanistische strekking van het ge
hele stuk. Zij weigerden in te gaan op kritiek vanuit het noorden die afbreuk 
zou doen aan de essentie van hun boodschap. 'Als we het zo niet opleggen, 
loopt het fout af!'

Alfrink voelde precies aan waar de schoen zou wringen. In een besloten 
perspresentatie voor katholieke hoofdredacteuren, luttele dagen vóór het ver
schijnen van het mandement, probeerde hij de commentaren te regisseren: 'Ik 
hoop dat de katholieke kranten niet alleen zullen schrijven over hetgeen dit 
mandement over de noodzaak van sociale katholieke organisaties en over poli
tieke eenheid zegt, maar ook en vooral over datgene wat in dit mandement als 
de basis en het theologisch fundament voor dit alles wordt uiteengezet. ( ...)  het 
Episcopaat zou wel eens bevrijd willen worden van de onaangename last die 
gelegen is in de bij velen bestaande verwachting dat het Episcopaat voor iedere 
verkiezing moet spreken. W anneer het Episcopaat spreekt, wordt het van be
paalde zijde beschuldigd van ongeoorloofde gewetensdwang, van niet toelaat
bare verm enging van godsdienst en politiek. En wanneer het Episcopaat niet 
spreekt, zal men van dezelfde zijde daar politieke munt uit slaan en aan de goe
gemeente wijsmaken, dat men dus met een goed geweten dit of dat mag doen, 
omdat het niet door de bisschoppen verboden is.'6 Vijf dagen later, op zondag 
30 mei 1954, verscheen De katholiek in het openbare leven van deze tijd. Bisschoppe
lijk mandement 1954. Het boekje telde 48 dichtbedrukte pagina's en stak in een 
groen-wit kaftje. Achter in de kerk werd het verkocht. Het kostte een kwartje 
en de oplage bedroeg 275.000 stuks.

Romme medeplichtig?

Los van het initiatief van de groep-W illebrands stond het idee voor een zoge
naam de 'politieke b rie f van de bisschoppen. Dit idee hield rechtstreeks ver
band met de alsmaar toenemende spanningen tussen de standsorganisaties en 
met het verkiezingsechec van 1952. Voor het eerst in de parlementaire geschie
denis sinds 1917 was de katholieke partij niet de grootste.7 C.P.M. Romme had 
een pijnlijke nederlaag geleden: de spanningen in eigen huis waren vooral het 
gevolg van onenigheid over het sociaal-economische beleid van het kabinet dat 
weliswaar onder leiding stond van W. Drees, maar begin 1951 door Romme 
zelf was geformeerd. Een duidelijke stemverklaring door de standsorganisaties 
ten gunste van de KVP had het verlies kunnen voorkomen. Hun weigerachtig
heid aan de vooravond van de verkiezingen was in belangrijke mate verant
woordelijk voor de nederlaag, aldus Romme tegenover het KVP-partijbestuur 
drie dagen na de verkiezingen. De leiders van de standsorganisaties moesten 
zich maar eens positief uitspreken 'over de noodzakelijkheid van de eenheid
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der katholieken op sociaal en politiek gebied onder de huidige om standig
heden'.8

Een b e st-se lle r-  'Gun U het Mandement!'

Boost, De Tijd, 9 juni 1954

Kort daarop nam de KVP het initiatief om aan de gezam enlijke organisaties 
precies zo'n verklaring te ontfutselen. Deze strategie liep echter snel spaak op 
de verdeeldheid van die organisaties. Op 21 oktober 1952 besloten zij om zich 
niet voor de politieke kar van de KVP te laten spannen. Er restte de partij niets 
anders dan het zelf op te knappen. Op 17 januari 1953 werd een commissie 
geïnstalleerd, die eind 1953 tot de voor de hand liggende conclusie zou komen 
dat de katholieke politieke eenheid voorlopig moest worden behouden.9 Dit 
kwam als mosterd na de maaltijd: inmiddels had het woord van De Jong ge
klonken.

Het episcopaat had zich kort na de bevrijding niet gemengd in discussies 
over de doorbraak. Vóór de oorlog was het traditie dat de katholieke partij aan 
het eind van de verkiezingscam pagne vanaf de kansel werd aanbevolen. Na 
1945 leken de bisschoppen eerst te w illen afwachten hoe de houding van de 
socialisten tegenover de godsdienst zich zou ontwikkelen. Het N W  en de so
cialistische verenigingen bleven verboden 'totdat uit de feiten blijkt dat haar
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streven niet meer in strijd is met de christelijke beginselen of met de christelijke 
geest'. In de vastenbrief die op 22 maart 1946 werd gepubliceerd, zwegen de 
bisschoppen met opzet over politiek. De juist opgerichte Partij van de Arbeid 
werd niet genoemd. Romme was daar niet gelukkig mee. Sprekers in de cam
pagne moesten de bisschoppen er buiten laten wanneer zij de noodzaak van de 
KVP betoogden. Hij vroeg in het partijbestuur om instructies. Besloten werd 
dat bestuurslid pater J.G. Stokman, politiek adviseur van kardinaal De Jong en 
contactpersoon voor de KVP met 'de Maliebaan', waar het aartsbisschoppelijk 
paleis was gevestigd, 'eerst informatie inwint in U trecht'.10 Twee weken later 
kwamen de bisschoppen met een verklaring waarin zij stelden dat een katho
lieke politieke organisatie noodzakelijk was. Op 12 mei 1946, vijf dagen voor de 
Tw eede-Kam erverkiezingen, werd vanaf de kansel opnieuw een verklaring 
voorgelezen. Het concept daarvan was geschreven door Stokman. Van hem 
was de passage: 'Daar ook het staatkundig leven op de zedelijke normen van 
het Christendom  gebaseerd moet zijn, moeten (de katholieke gelovigen) zich 
tot plicht rekenen slechts die personen te kiezen, van wie zij met recht mogen 
verwachten dat zij zich op het terrein van wetgeving en bestuur zullen laten 
leiden door deze norm en.'11 Daaraan voegden de bisschoppen uit eigen bewe
ging toe: 'welker naleving naar Onze overtuiging in de gegeven omstandig
heden het best gewaarborgd wordt door de Katholieke Volkspartij'. Stokman 
schreef zijn vriend J.A. Geerdinck, de Utrechtse vicaris-generaal en uiterst in
vloedrijke rechterhand van de kardinaal, dat dit niet zijn bedoeling was ge
w eest.12 M et de zegen van de kerk werd de KVP in 1946 de grootste partij. 
Vlak voor de verkiezingen van 1948 klonk een gelijksoortige aanbeveling van
af de kansels en opnieuw won de KVP.

Alfrink geeft geen stemadvies, ondanks druk vanuit de KVP

W aarom kwamen de bisschoppen in 1952 niet m et een stem advies? W aar
schijnlijk had de KVP dat wél verwacht; in de katholieke pers werd er ook naar 
gehengeld. De standsorganisaties zouden zich dan pal achter de KVP hebben 
gesteld, bijgevolg de belangrijkste oorzaak van de nederlaag -  althans in de 
analyse van Romme -  zou zijn weggenomen. Dat gebeurde dus niet. De bis
schoppen, in vergadering bijeen op 27 februari 1952, besloten af te zien van een 
advies, omdat dit zou kunnen worden uitgelegd als steun voor het omstreden 
rooms-rode beleid. 'Nieuwe uitspraken moeten zoveel mogelijk worden ver
meden (enkel bij noodzaak)', aldus Roerm ond.13 Het zwijgen van het episco
paat was ook een bewuste keus van Alfrink, die in september 1951 zijn eerste 
bisschoppenconferentie meemaakte. Hij zei vóór de verkiezingen van 1952 
tegen Stokman: 'De katholieken moeten nu maar eens door eigen actie en in
zicht komen tot de handhaving der eenheid. Als het verloop der verkiezingen 
achteraf dit effect heeft, zal het Episcopaat daarin een reden tot verheugenis 
vinden over dat zwijgen.' Stokman voegde daar later in een brief aan Romme 
aan toe: 'In 1953 zullen de bisschoppen echter wel wat zeggen over die eenheid
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-  dat is althans mijn indruk!'14 Dat was een eigenaardige toevoeging. Had Al- 
frink een 'politieke brief toegezegd of was Stokman wat anders van plan?

Een paar dagen na de weigering van de gezamenlijke standsorganisaties om 
zich uit te spreken over de politieke eenheid (Rommes opzet), zocht Stokman 
contact met de Roermondse bisschop-coadjutor Hanssen. Het initiatief daartoe 
ging mede uit van het Limburgse Tweede-Kamerlid J.H. Maenen. Als uitvloei
sel van dit gesprek legde Stokman de bisschoppen in een brief van 26 novem
ber 1952 de vraag voor 'of het niet tijd was een eind te maken aan de te grote 
verdeeldheid en de grote lijnen aan te geven voor een eensgezinde actie van 
alle katholieken op godsdienstig en zedelijk gebied, op het terrein van het on
derwijs en de cultuur in het econom ische en het sociale leven'.15 O ngeveer 
tegelijkertijd bezocht het KVP-Kamerlid Th.S.J. Hooij de Haarlemse bisschop 
Huibers. Hij vroeg hem of de bisschoppen 'de katholieken van Nederland er
aan zouden herinneren dat de sociale organisaties m oesten samen werken en 
dat zij in politiek opzicht één moesten zijn. De verbetering van de samenwer
king van de sociale organisaties was mede voorwaarde voor het terugvinden 
van hun politieke eenheid.’16

Eind 1952 werd dus vanuit de KVP de druk op de bisschoppen opgevoerd 
om een machtswoord te spreken. Het bezweren van de onenigheid tussen de 
standsorganisaties vormde het belangrijkste doelwit, maar niet het enige. Een 
deel van de partijtop wenste zelf óók een politiek steuntje in de rug. De bis
schoppen probeerden de boot af te houden. 'De politieke brief baart mij veel 
zorgen', schreef Alfrink op 8 januari 1953 aan zijn collega’s. Het was misschien 
hoog tijd dat de bisschoppen spraken, maar dat m oest eerst goed worden 
voorbereid. Alfrink overwoog: 'De "politici" willen per se een brief voor de a.s. 
gem eenteraadsverkiezingen (van 27 mei 1953, JvM). Het komt mij voor dat 
deze niet van zooveel betekenis zijn om ons overijld te doen handelen.'17 Op 
hun vergadering van 12-13 januari 1953 besloten de bisschoppen dat er eerst 
een onderzoek zou worden ingesteld 'naar de huidige situatie op sociaal en 
politiek gebied’.18

Alfrink was een verklaard tegenstander van stemadviezen. Hij werd com
pleet verrast door de inhoud van het eerder opgenomen en aan het eind van 
de krom stafviering op zondag 17 mei 1953 uitgezonden toespraakje van de 
oude kardinaal. Na wat vriendelijkheden ging het kort en goed om vier alinea's 
met één boodschap aan het slot: ’De eigen katholieke organisaties op heel het 
terrein van het openbare leven hebben in het verleden onze em ancipatie mo
gelijk gemaakt en bevorderd, zij zijn ook (...)  in de min of meer nabije toe
komst, nog even noodzakelijk en belangrijk niet alleen voor de bloei van het 
geloofsleven onder ons katholieken, maar mede ook om positief een christe
lijke maatschappij in Nederland op te bouwen. Derhalve, dierbare gelovigen, 
blijft één, één ( . . . ) . '19

Deze toespraak werd door katholieke politici, Romme voorop, meteen met 
beide handen aangegrepen en aan de gelovigen voorgehouden. Het tijdstip, 
kort voor de gem eenteraadsverkiezingen, kwam de KVP goed uit. Later is 
vastgesteld dat het toespraakje van de kardinaal geschreven was door Geer-
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dinck en Stokm an!20 Romme had met 'de verklaring van de Kardinaal' schijn
baar weinig moeite. Het tweede hoofdstuk van het door Romm e in augustus
1953 geschreven boekje Katholieke politiek droeg deze titel. Een aantal opmerke
lijke passages uit zijn exegese: 'Wij moeten in één politieke organisatie verenigd 
blijven. (...)  Geen argument tegen zedelijke plicht van volgzaamheid is, dat het 
"maar" een wens is welke het kerkelijk gezag heeft geuit, en dat het geen ge
bod of verbod heeft uitgevaardigd. Wanneer zo onze instelling tegenover het 
kerkelijk gezag zou zijn, konden wij als katholieken wel inpakken. De kardi
naal stelt de eenheid ook onvoorwaardelijk (...): ik blijf mijn stem aan de afge
vaardigden van de partij geven, ook al pleit ik vergeefs voor om buiging ( ...) .’ 
Aan het eind van deze paragraaf liet Romme de verklaring van de kardinaal en 
de kanselbrieven uit 1946 en 1948 in extenso opnemen 21

Romme trekt ten strijde tegen de Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA

Naast het organiseren van eendracht in de eigen zuil voerde Romme nog een 
andere strategie ten behoeve van de katholieke eenheidspartij: een directe aan
val op de Katholieke W erkgem eenschap, de doorbrekers in de Partij van de 
Arbeid die zich verscholen achter het uitblijven van een officiële veroordeling 
door het episcopaat. Stokman had zich in een brief aan Romme kort na de ver
kiezingsnederlaag al het m eest verontrust getoond over de afsplitsing van 
katholieken naar de PvdA. 'Nog eenmaal zulk een verkiezing en ik vrees erg 
voor het voortbestaan der KVP als eenheidspartij voor katholieken.'22 Deze 
opvatting leefde in brede kringen van de KVP.

Bij de algem ene beschouw ingen op 4 novem ber 1952 bracht Rom m e als 
fractievoorzitter voor het eerst de KWG ter sprake. Hij trok bijzonder fel van 
leer 23 Leidende katholieken die actief waren in de doorbraak verhinderden 
volgens hem dat de katholieke zedelijke beginselen grotere invloed uitoefen
den in het openbare leven in Nederland. 'En als zodanig meen ik in hun activi
teit te zien een gevaar voor het land, een gevaar voor hun katholieke mede
burgers en, ik vrees, ook een gevaar voor henzelf.’ Na de verkiezingen had de 
prominente socialist J.G. Suurhoff; gezegd: 'De velden staan wit voor de oogst.' 
Romme daarover: 'Maar wie heeft er aan meegewerkt om als die velden wit 
zijn, ze wit te krijgen? W ie heeft mee de wind gezaaid voor de oogst van de 
storm, die men nu ziet aankom en?’ Aan het eind van zijn redevoering kwam 
er ook nog een andere aap uit de mouw: hij wilde wel samenwerken met socia
listen, maar hield vast aan het richtsnoer van Pius XI 'dat het echte socialisme, 
dat naar mijn mening ook in onze Nederlandse PvdA nog steeds defacto is belichaamd, 
ook nadat het in verschillende opzichten tegemoet kwam aan de waarheid en 
de rechtvaardigheid, onverenigbaar is met de leer van de Katholieke Kerk’ 24 
Dat laatste liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

J.M. W illems, Tweede-Kamerlid voor de PvdA en voorzitter van de KWG 
reageerde em otioneel. Nu zes jaar doodzwijgen onvoldoende resultaat had 
opgeleverd en de doorbraak voor de deur stond, achtte Rom m e de tijd ge
komen om eens flink tekeer te gaan. Willems was ervan overtuigd dat de op-
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lossingen die de PvdA voorstelde de verwezenlijking van de beginselen van de 
katholieke sociale leer dichter zouden benaderen dan door een katholieke een
heidspartij mogelijk was. Rommes repliek was kort. Confessionele partijvor
ming was volgens hem  het optimale middel. Zij was nodig, ten eerste voor de 
macht, ten tweede voor de onderlinge gedachtewisseling over de concrete toe
passing van de katholieke sociale leer en ten derde als reële verschijningsvorm 
van het katholieke beginsel in een verdeeld land.

Als gevolg van Rommes actie en het antwoord daarop van de KWG begon 
er een polemiek over de doorbraak in de katholieke pers die zich zou uitstrek
ken over een periode van vele weken. De sfeer verslechterde. De KWG nam de 
handschoen op en probeerde met nog meer elan te kom en tot een scheiding 
van geesten in de KVP. De irritatie bij die partij nam hierdoor alleen maar toe. 
De katholieken in de PvdA werden bestookt met boze brieven. Velen zagen 
hen als verraders; hun kinderen werden uitgejouwd.25

Het moderne humanisme en de PvdA

Vanaf de oprichting van de PvdA hadden de confessionele partijen nogal laat
dunkend gewezen op het neutrale karakter van die partij. Een christen-politicus 
had in de PvdA niets te zoeken. Eind '1952 klonk van katholieke zijde steeds 
vaker het verwijt dat de moderne hum anistische strom ing in de PvdA in de 
praktijk dominant was. Meteen na Rommes aanval op de KW G volgde een ka
tholieke kruistocht tegen het Humanistisch Verbond. Dat verbond was in 1946 
opgericht, een week nadat de SDAP was opgegaan in de PvdA.26 Een jaar later 
telde het 3000 leden, eind 1951 7400 en op 31 december 1952 8700.27 Van 21 tot 
26 augustus 1952 vond te Am sterdam  het eerste Internationaal Humanistisch 
Congres plaats, dat veel publiciteit opleverde. De prominente bioloog en voor
aanstaande hum anist J. Huxley hield er een geruchtm akende rede over 'Het 
humanisme als nieuwe religie’. Daaruit werd eind 1952, begin 1953 veelvuldig 
geciteerd in de katholieke pers, met name de passage: 'Onze strijd gaat tegen 
het Christendom en tegen het Rooms-Katholicisme, die een godsdienst zijn van 
het pessimisme.’

Toch bestond er aanvankelijk geen verband tussen de aanval op de KWG en 
het antihumanisme. Dat laatste werd de partij min of meer opgedrongen door 
katholieke geestelijken, de aalm oezeniers voorop. Bij de behandeling van de 
begroting voor het departement van Oorlog en Marine op 12 november 1952 
in de Tweede Kamer was duidelijk geworden dat de KVP (bij monde van Stok
man!) bereid was een compromis te sluiten over de hum anistische geestelijke 
verzorging voor dienstplichtigen.28 In de katholieke pers verschenen vervol
gens alarmerende artikelen over de humanistische geestelijke verzorging. Ver
schillende kranten citeerden en passant uit de redevoeringen die waren gehou
den op een door de W iardi Beekman Stichting eind novem ber 1952 georgani
seerd bevolkingscongres. Daar was nogal vrijmoedig gesproken over geboor
teregeling. Verder werden verschillende antigodsdienstige uitingen van voor
aanstaande hum anisten breed uitgem eten. Het HV werd neergezet als de
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nieuwe kerk van de PvdA. De PvdA-leiding zou voor 80% uit humanisten be
staan .29 Voor sommigen in de KVP werd de zaak tegen het HV een graad
meter voor de gewenste strijdbaarheid.

Stokman probeerde zich in december via schriftelijke vragen enigszins van 
de minister te distantiëren en een paar weken later ontketende de Eerste-Ka- 
merfractie van de KVP een heus offensief, zowel bij de algemene beschouwin
gen als bij de behandeling van de begroting van Oorlog en Marine. In het laat
ste geval bleek de hum anistische geestelijke verzorging eigenlijk het enige 
serieuze discussiepunt te zijn. KVP-woordvoerder G.A.M .J. Ruijs de Beeren- 
brouck beriep zich op recente uitspraken van de paus over het atheïstische 
humanisme. Hij zag zich in felheid nog overtroffen door senator H. Algra van 
de ARP. PvdA-fractievoorzitter J. in 't Veld, een van de oprichters van het HV 
in 1946, verdedigde de minister. Hij citeerde uit een welwillend artikel over de 
activiteiten van het Verbond van pater A. van der Wey, alsm ede uit een stuk 
waarin Stokman het compromis geschetst had. Minister C. Staf pleitte voor een 
geclausuleerde toelating van de 'ethische verzorging' door het Humanistisch 
Thuisfront.30

In het katholieke kamp was een aantal haviken ontstemd over de gematig
de houding van de KVP-fractie. Zij trokken in het voorjaar van 1953 zelfs aan 
de bel bij de pauselijke internuntius (gezant) in Den Haag P. Giobbe. De inter
nuntius bleek zo geïrriteerd dat hij Alfrink vroeg om de uitreiking van een 
hoge pauselijke onderscheiding aan Romme uit te stellen! Alfrink voldeed aan 
dit verzoek. Hij gaf toe dat de KVP-fractie niet attent was geweest, maar ver
zekerde Giobbe dat zij 'thans van plan (was) om hetgeen te veel werd toege
staan, zo goed mogelijk te herstellen'. In een democratische rechtsstaat kon een 
vereniging als het Hum anistisch Verbond niet worden verboden; 'inpakken' 
van het HV was de minst kwade keuze. Alfrink liet niet na de internuntius te 
wijzen op de onzuivere politieke bedoelingen van de 'aangevers': '( ...)  van be
paalde zijde (wordt) getracht om de situatie die thans door het opkomend 
humanisme is ontstaan te gebruiken voor politieke doeleinden, namelijk om de 
samenwerking van de katholieken met de Partij van de Arbeid te verbreken.' 
Een paar dagen later ontving Alfrink het bericht dat de uitreiking van de hoge 
onderscheiding aan Romme kon doorgaan.31 Romme zelf hield vast aan een 
zeer beperkte, geclausuleerde toelating. Hij organiseerde een fractiedag in het 
vorm ingsinstituut van de KVP en wist met behulp van een aantal theologen 
beide KVP-fracties van zijn gelijk te overtuigen. Ook het partijbestuur ging op 
18 april 1953 akkoord.32

De toon van de discussies werd hierna alleen maar feller. In een artikel in 
het aprilnummer van het Katholiek Staatkundig Maandschrift legde Romme het 
verband tussen het 'tegenwoordig humanisme' en de PvdA. Hij reageerde in 
dit artikel op redevoeringen van VVD-leider P.J. Oud en PvdA-voorzitter J.J. 
Vorrink, die op hun beurt stelling hadden genomen tegen de bestrijding van 
het hum anism e door katholieken en protestanten. Hij hield Vorrink onder 
meer voor dat van de dertig PvdA-Tweede-Kam erleden er twaalf de gelofte 
hadden afgelegd en achttien de eed. Romme begreep niet hoe die achttien het
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door hun onverschilligheid tegenover de twaalf anderen voor hun verant
woording konden nemen 'dat de deur naar de doorbraak van de hum anisti
sche ideologie door middel van de politieke PvdA-macht toch wijd (was) open- 
gezet'. Het 'opdringen van het HV' was volgens Romm e het resultaat van 
zeven jaren doorbraak, 'en van de PvdA, van haar Kam erfracties, van haar 
pers, van haar radio, ondervindt het alleen maar onbeperkte steun'. Gelukkig 
had de KVP een gelijkschakeling met de kerken kunnen verhinderen. Aan de 
andere kant gaf Romme toe dat de overheid de beleving van de humanistische 
overtuiging niet kon verbieden. Vandaar een beperkte, geclausuleerde toela
ting.33

In augustus 1953 werkte Romme dit argument als volgt uit in Katholieke poli
tiek: 'De katholiek en de protestants-christen vormen in (de PvdA) slechts een 
zeer bescheiden minderheid en tegen de buitenkerkelijke stroom  in de PvdA 
kunnen zij niet op. Die stroom is de stroom van de tijdelijke wereld, welke op 
het stoffelijke terrein het verband met de eeuwigheidswaarde miskent en ont
kent. Diezelfde stroom stuwt trouwens ook naar andere terreinen. Het op
dringen van het HV, dat zeer bijzonder vanuit de PvdA-kring in politicis wordt 
geleid en gesteund, is een extra teken aan de wand.' De auteur vervolgde dat 
hij van mening was 'dat het socialisme zoals het in de PvdA is belichaamd, feite
lijk en werkelijk nog het echte, het veroordeelde socialisme is (...)'-34 Gebruikte 
Romme, in de woorden van Alfrink, het opkomend hum anism e hier niet voor 
zijn eigen politieke doeleinden? Tot die tijd had de PvdA meestal een neutraal 
etiket opgeplakt gekregen. Door deze partij in de richting van het veroordeel
de hum anisme te duwen kon er veel gemakkelijker actie worden ondernomen 
tegen katholieke PvdA'ers, ten behoeve van de sociale eendracht. Het HV 
vormde de deus ex machina in Rommes strijd tegen de doorbraak.

Het eenheidsgesprek van KVP, KWG en KNP

Op 20 juli 1953, bijna twee maanden na de oproep van de kardinaal, vroeg het 
KVP-bestuur aan de KWG en de behoudende KNP om samen een datum te 
prikken voor een 'eenheidsgesprek'. Romme wist dat een com prom is met de 
KWG binnen de randvoorwaarde van een eenheidspartij onmogelijk was. Het 
gesprek was gedoem d te m islukken voor zover het de KW G betrof maar 
Rommes partij waakte ervoor ervan beschuldigd te worden de zaak te sabote
ren. Het idee van het eenheidsgesprek lijkt vooral te zijn gestimuleerd door de 
aartsbisschop-coadjutor, die door Stokman voortdurend op de hoogte gehou
den werd. Deze strategie spoorde met Alfrinks opvatting dat katholieke politici 
hun eigen boontjes m oesten doppen. Op die manier wist hij bovendien een 
positieve draai te geven aan de kromstafrede, waarin De Jong zo sterk op 'een
heid’ had aangedrongen.

Willems van de KWG had een week na de rede van de kardinaal tegenover 
het PvdA-bestuur verklaard dat de KWG een beslissende periode in haar be
staan tegemoet ging. Vice-voorzitter H. Vos verzekerde hem dat de partij vol
ledige rugdekking zou geven, zolang de KW G'ers het aandurfden. De KWG
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besloot op 25 juli de uitnodiging van de KVP te aanvaarden, mits het om een 
open gesprek zou gaan zonder voorw aarden vooraf. De katholieken in de 
PvdA lieten dan in elk geval zien dat zij de kardinaal gehoorzaam den. Na 
m aanden van aarzeling en gekissebis over de procedure en over omvang en 
samenstelling van de delegaties, begon in januari 1954 de eerste van een serie 
bijeenkom sten tussen vertegenwoordigers van KVP, KW G en KNP.35

Tegelijkertijd volgden de bisschoppen nog een ander spoor. Zij probeerden 
de leiders van de opposanten persoonlijk te benaderen. Op 14 juli 1953 sprak 
Alfrink met KNP-leider Ch.J.I.M. Welter. Deze bleek niet zonder meer bereid 
om met de KVP aan tafel te gaan. In elk geval wilde hij niet de eerste stap zet
ten. Alfrink maakte hem duidelijk dat het episcopaat zou blijven streven naar 
een grotere eenheid binnen één katholieke partij. Over de concrete vorm van 
de door die ene partij gevoerde politiek zouden de bisschoppen zich alleen uit
spreken als de katholieke principes of belangen verloren dreigden te gaan. Dat 
was een zaak van leken.36 Op 28 juli nam de KNP de uitnodiging van de KVP 
aan.

Op 10 oktober 1953 ontbood bisschop-coadjutor H anssen de Lim burgse 
KW G’er J.G.H. Tans. Tans hoopte op een goed gesprek, maar kreeg een tirade 
over zich heen. Hij en W illems moesten de PvdA de rug toekeren. Het promi
nente KWG-lid G.J.N.M. Ruygers was volgens Hanssen toch niet meer te 'beke
ren'. De bisschop dreigde: 'Wij weten precies wat wij willen. Wij hebben U eni
ge vrijheid gelaten, toen Uw optreden niet veel kwaad kon. Maar wanneer dat 
wel het geval wordt, wanneer zich herhalen blijft wat bij de vorige verkiezin
gen is geschied, dan zullen wij niet aarzelen de vereiste m aatregelen te tref
fen.’37 Precies een maand later, op 10 november 1953, deed Alfrink een poging 
Willems los te weken van de PvdA. De Utrechtse coadjutor vroeg de Doetin- 
chemse abt van de Benedictijner abdij Slangenburg C.P. Tholens, zwager van 
Willems, of hij zijn familielid wilde overhalen uit de PvdA te stappen. Tholens 
antw oordde dat het een gew etenskwestie betrof en dat de bisschoppen de 
PvdA nooit hadden verboden. Alfrink antwoordde dat een uitdrukkelijke wens 
van de bisschoppen voor een goed katholiek voldoende m oest zijn: 'Ze sleuren 
een heleboel mensen mee. En wat zij als intellectuelen misschien wel kunnen, 
zal de massa niet kunnen en die zal verdwalen. Hun propaganda is onze grote 
ergernis.'38 Willems hield voet bij stuk.

Rommes 'Katholieke politiek' uit 1953

In augustus 1953 voltooide 'Prof. Mr. C.P.M. Rom m e’ het aan de katholieke 
Tw eede-Kam erfractie opgedragen Katholieke politiek. Daarin schetste hij in 87 
pagina's de contouren van de katholieke politiek sinds 1945, ofwel 'de dóór- 
trilling van de katholieke gesteltenis in het openbare leven’. Niet alleen de in- 
houd, ook het tijdstip waarop het in een opvallende rode om slag gestoken 
boekje naar buiten kwam, is van belang. Het verscheen in de tweede week van 
de maand november 1953.39 Misschien had Alfrink het net uit toen hij Willems' 
zwager op bezoek kreeg.
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KVP-fractievoorzitter Rom m e in zijn  w erkkam er
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Op 29 oktober waren de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer afge
rond. Het boekje van Romme was nog niet verschenen. In het debat probeerde 
PvdA-fractieleider Burger Romme de zwarte piet toe te spelen. Burger vroeg 
klare taal. Na de kromstaf-herdenking had hij uit allerlei katholieke commen
taren begrepen dat de katholieke politieke organisatie -  'een gewone vereni
ging als andere’ -  doel was geworden in plaats van middel. ’(Het) katholieke 
volksdeel was plotseling tot volslagen onmondigheid geëmancipeerd. (...)  Hun 
staatsburgerlijke plicht in het stemlokaal voor de toen op handen zijnde raads
verkiezingen, welnu, die bestond slechts in enig automatisch kleurw erk.’ Was 
de KVP in handen van de katholieke kerk of van Nederlandse staatsburgers? 
Romme gaf geen antwoord. Burger had volgens hem een karikatuur geschetst. 
'Ik vind geen aanleiding en gevoel geen lust, aan een aldus opgezet debat deel 
te nem en.'40

In het voorwoord van Katholieke politiek schreef Romme dat het zijn bedoe
ling was 'een stuk verantwoording' af te leggen aan 'de doodgewone kiezer'. 
In hoofdstuk drie verdedigde hij bijvoorbeeld de brede-basispolitiek. In het 
laatste hoofdstuk 'In tijd en eeuw igheid’41 toetste hij de PvdA aan de door 
Pius XI in 1931 in Quadragesimo Anno neergelegde criteria voor het 'echte so
cialisme', het socialisme dat voor katholieken verboden was! Hoe dacht de kerk 
over de PvdA? Waar stond die partij? Quadragesimo Anno bevatte drie criteria 
aan de hand waarvan moderne socialistische partijen ontmaskerd konden wor
den. Ten eerste de klassenstrijd. Dat idee was volgens Romm e in de PvdA 
helemaal vervaagd. Tweede criterium: de houding tegenover het particuliere 
eigendom . De m eningen daarover in de PvdA waren volgens Romm e ver
deeld. Uit het eind 1951 verschenen plan De weg naar vrijheid bleek dat de socia
listen nog steeds stelselmatig de kant van socialisatie wilden opgaan. Voorlopig 
kreeg de PvdA op dit punt dus een onvoldoende, maar dat hoefde geen breek
punt te zijn.

Beslissend was de derde maatstaf: de maatschappijopvatting. Ging men er al 
dan niet vanuit dat de mens op aarde is om te leven tot eer en glorie van zijn 
schepper en aldus zijn tijdelijk en eeuwig geluk te bewerken? Voor individuele 
PvdA-leden kon het antwoord positief zijn, maar daar ging het niet om. Door
slaggevend was volgens Romme welke m aatschappijopvattingen overheer
sten. Persoonlijk meende hij dat 'in de PvdA de richting die het maatschappelijk 
leven onafhankelijk wil maken van God en 's mensen eeuwige bestemm ing 
overheerst'. De christenen in de PvdA vorm den volgens Romme een minder
heid die tegen de buitenkerkelijke stroom niet opkon. Romme verwees in dit 
verband, zoals eerder verm eld, naar de steun uit de PvdA voor het HV. Hij 
prees de 'oprechte katholiciteit' van de leden van de KWG; hij meende zelfs dat 
zij in de PvdA goed w erk konden doen. M aar daarop volgde een harde, 
wrange conclusie: zij dwaalden; zij kweekten volgelingen voor het echte, ver
oordeelde socialisme; zij volgden een methode die bij het gros van de mensen 
uitliep op vervaging van hun christelijke opvattingen. Kortom, op basis van het 
beslissende criterium van Quadragesimo Anno was de PvdA ontmaskerd als een
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foute, socialistische partij en was de doorbraak naar de katholieken praktisch 
geblokkeerd.

'Prof. Romme roept op tot offensief'

Op de KVP-partijraad van 22 en 23 januari 1954 in Utrecht presenteerde Rom
me de conclusies die hij in zijn Katholieke politiek getrokken had. Hij riep zijn par
tijgenoten vervolgens op tot een offensief tegen de Partij van de Arbeid. 'De 
vacante levensbeschouwelijke plaats in het socialism e wordt omstreden door 
velen en de sterksten daarbij zijn niet Van Lier c.s. (de KW G, JvM) maar een 
Verm eer en de zijnen met hun hum anism e. De nieuw e leider van de KVP 
(H.W. van Doorn werd op deze partijraad als nieuwe voorzitter van de KVP 
geïnstalleerd, JvM) moge het katholieke volksdeel aanvoeren in het offensief, 
dat wij als goede burgers aan Kerk en Vaderland schuldig zijn.'42 Het was geen 
toeval dat Romme de prominente PvdA-katholiek Th.J.A.M. van Lier noemde. 
Deze KWG'er zat op één lijn met Vermeer. Hij had bij de behandeling voor de 
begroting van Sociale Zaken kort daarvoor nog gepleit voor 'gelijkberechti
ging' van het HV bij de geestelijke verzorging in werkkam pen.43

De redevoering van Romme werd breed uitgemeten in de katholieke pers. 
De vijand was geïdentificeerd, het doel gemarkeerd, de juiste toon gezet. Op 
het m oment dat de katholieke bladen volliepen met het nieuwe elan, legden 
Féron en Hanssen de laatste hand aan het conceptm andem ent. Dat concept 
bracht het atheïstisch hum anisme, de socialistische verenigingen en de PvdA 
op dezelfde wijze met elkaar in verband als Romme had gedaan.44 De eerste 
week van februari kregen alle bisschoppen het stuk. Bij de formulering van de 
uiteindelijke tekst speelde Stokman een belangrijke rol. Aan de ene kant waak
te hij ervoor dat er geen passage in kwam die in het voordeel van de door
braak zou kunnen worden uitgelegd. Aan de andere kant bracht hij nuance aan 
in politiek gevoelige passages over het NVV, het hum anisme en de PvdA. Op 
zijn advies werden er ook geen sancties aan het luisteren naar de VARA gekop
peld, omdat hierdoor het wetsvoorstel van KVP-minister J.M .L.Th. Cals inzake 
zendtijd voor omroepverenigingen in gevaar zou worden gebracht.45

De agressieve toon die Romme bij de algemene beschouwingen van 1952 
had geïntroduceerd en die hij op de partijraad van eind januari 1954 opnieuw 
liet horen, werd intussen verder uitgewerkt. Op 15 maart ontvouwde Romme 
voor het dagelijks bestuur van de KVP zijn opvattingen over de door de partij 
in de naaste toekomst te voeren strategie 46 Hij stipte zeven punten aan: 1. De 
propaganda m oest zich in de eerste plaats richten op hetgeen de fracties de 
afgelopen periode positief hadden bereikt; 2. De partij m oest zich positief uit
laten over de politieke samenwerking waarvoor de fractie gekozen had; 3. De 
partij m oest het fundamentele verschil benadrukken tussen enerzijds partij
vorming en anderzijds politieke samenwerking; 4. Het debat over de vraag of 
er een katholieke eenheidspartij moest zijn, was te eenzijdig en te defensief. De 
foutieve grondslag van de doorbraakpartij moest ter discussie worden gesteld. 
Niet de KVP, maar de PvdA moest kleur bekennen; 5. De partij diende beslist
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haar zelfstandigheid te behouden tegenover ARP en CHU; 6. De fractie moest 
zaken doen en kon zich niet spectaculair uiten over haar successen. Dat was de 
taak van de partij; 7. Voorlopig zwijgen over het eenheidsgesprek met KNP en 
KWG.

De nieuwe strategie, agressief én positief, leek al bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten van 21 april 1954 vruchten af te werpen: de KVP won. Het 
partijbestuur besloot op de ingeslagen weg voort te gaan. Romme meende dat 
de KVP de haar door de PvdA opgedrongen strijd om de doorbraak niet kon 
ontwijken. De partijpolitieke verhoudingen waren na 1945 heel anders dan in 
de periode van de christelijke kabinetten. Vóór de oorlog had elke partij een 
min of meer afgebakend terrein dat ze het hare kon noemen en waarop ze zich 
bleef bewegen. 'Thans staat de PvdA op het standpunt dat wij hun mensen 
trachten aan te trekken en omgekeerd. (...)  Spreker heeft in de loop der laatste 
jaren de socialistische voormannen herhaaldelijk gewaarschuwd dat dit zo op 
den duur niet gaat, doch zonder resultaat. Spreker meent, dat wij hetzelfde die
nen te doen als de andere partij (...) ', aldus Romme.47 Kort en simpel: de katho
lieke kiezers zijn van ons; doorbraak is diefstal.

Sinds de verkiezingsnederlaag van 1952 streed Romm e tegen een dreigende 
'inbraak' van de PvdA. De druk op de katholieken in die partij werd stapje 
voor stapje opgevoerd: van de uitval naar W illems in novem ber 1952 in de 
Tweede Kamer, via de poging om de standsorganisaties op één lijn te krijgen, 
de interpretatie van de toespraak van de kardinaal, de passages over de PvdA 
in Katholieke politiek, het leggen van een verband tussen de PvdA en het HV, de 
lauwe houding tegenover het eenheidsgesprek tussen KVP, KWG en KNP tot 
de formulering van de offensieve strategie in het voorjaar van 1954. Inmiddels 
was er in Roermond een dynamiek ontstaan, die niet meer te stoppen viel. In 
de vastenbrief van februari 1954 hadden de bisschoppen aangekondigd dat het 
mandement er aankwam. Vanaf eind 1952 werd er al gesleuteld aan een 'poli
tieke brief'. Romme wist dat. Hij wist ook dat Stokman daar nauw bij betrok
ken was. Al die tijd liet hij niet duidelijk blijken dat hij niet gediend was van 
hulp uit clericale hoek. Hij bezigde terughoudende formuleringen. De KVP- 
leider opereerde natuurlijk uiterst behoedzaam. Zijn woorden mochten niet lei
den tot het afbreken van het eenheidsgesprek of het opzeggen van de rege
ringssamenwerking met de PvdA. Aan de andere kant kon hij op een bepaald 
moment, vanwege de in gang gezette dynamiek, het Limburgse tij niet keren.

Het politieke staartje in het mandement

Het m andem ent48 bestond uit drie delen: 'Godsdienst en leven', 'Grootse taak 
op het sociaal terrein' en 'Onchristelijke strom ingen’. In het eerste deel werd de 
doctrine geformuleerd. Wat was de taak die de Nederlandse katholiek had in 
de politiek en het sociale leven? Daarop volgde een pleidooi tegen 'vals spiri
tualisme' en vóór maatschappelijk engagement. Het was essentieel dat dit en
gagement enkel ontplooid werd binnen het kader van de eigen organisaties, 
onder krachtige leiding van de bisschoppen. De katholieke zuil en het Neder-
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landse verzuilde stelsel werden in het eerste deel principieel verdedigd. De be
zorgde, overwegend pastorale toon werd af en toe onderbroken door verma
ningen als: ’( ...)  elke scheiding tussen godsdienst en leven is een fundamentele 
dwaling, van godsdienstig liberalisme tot atheïstisch hum anism e toe' en: 'Het 
heeft Ons de laatste jaren dan ook ten zeerste verontrust, dat er in ons land ka
tholieken zijn, die schijnbaar zo van doorbraakgedachten vervuld zijn, dat zij 
voor de eenheid der katholieken weinig of geen oog meer lijken te hebben.'49

Deel twee bevatte een formulering van de bekende doelstellingen van ka
tholieke sociale organisaties. Het mandement werd berucht vanwege deel III, 
slechts acht pagina's, maar krachtig getoonzet. In dit deel werden de 'richt
lijnen' gegeven, de conclusies uit het voorafgaande in de vorm  van verbods
bepalingen en waarschuwingen. W elke houding paste de katholiek tegenover 
onchristelijke strom ingen? Allereerst het liberalism e. Dat wilde God, gods
dienst en zedelijkheid weren uit het openbare leven en was 'in zijn huidige 
vorm' onverenigbaar met het katholicism e. Het 'H um anism e zonder God' 
werd door de bisschoppen zelfs op één lijn gesteld met de 'moloch van atheïs
me' -  nazi-Duitsland -  waaraan de wereld pas was ontsnapt. Godloze geeste
lijke verzorging door het HV mocht nimmer van staatswege worden gestimu
leerd.50

'Toenem ende onkerkelijkheid, godsdienstloosheid en als gevolg daarvan 
verzwakking en verval van zedelijke normen vrezen Wij ook van de socialisti
sche vakverenigingen en de socialistische pers en radio', vervolgden de bis
schoppen. Ondanks het feit dat in deze kringen steeds meer afstand werd ge
nomen van de klassenstrijd, bleven de bisschoppen van oordeel 'dat het voor 
een katholiek ongeoorloofd is lid te zijn van socialistische verenigingen, zoals 
het NVV (...)  of regelm atig socialistische vergaderingen te bezoeken, regel
matig de socialistische pers te lezen of regelmatig de VARA te beluisteren. Wij 
handhaven de bepaling, dat de heilige Sacramenten moeten geweigerd worden 
-  en, als hij zonder bekering sterft, ook de kerkelijke begrafenis -  aan de katho
liek, van wie bekend is, dat hij lid is van een socialistische vereniging, of dat hij 
zonder lid te zijn, toch geregeld socialistische geschriften of bladen leest of so
cialistische vergaderingen bijwoont'. Voor wat betreft het NVV kwamen de 
bisschoppen dus terug op verwachtingen die zij in de vastenbrief van 1946 
zouden hebben gewekt. Daarin was de m ogelijkheid opengelaten voor een 
nieuwe standpuntbepaling ten aanzien van het vakverbond.51

Tot slot de PvdA. De bisschoppen veroordeelden het lidmaatschap van ka
tholieken van die partij als een afbraak van de eigen katholieke partij. Het ge
vaar bestond 'dat op deze wijze onze christelijke invloed op staatkundig gebied 
zeer belangrijk (wordt) verzwakt en dat daarmee ook onze positie in het socia
le leven, op den duur geheel (wordt) ondermijnd'. Voor een katholiek ontbrak 
in de PvdA de christelijke b a s is :'( ...)  feitelijk overheerst in die partij een levens
houding, die niet wil weten van de beginselen en idealen, welke voor de chris
ten heilig zijn (...)  nu reeds is van deze Partij direct of indirect aanzienlijke in
vloed van ongodsdienstigheid uitgegaan op het openbare leven o.m. door de 
steun die in de openbare lichamen aan de strevingen van het HV is verleend.’
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De conclusie: 'Dierbare gelovigen, welke subjectief goede bedoelingen enkele 
katholieken ook mogen hebben bewogen om aan de z.g. doorbraak mee te 
doen, uw Bisschoppen zijn van mening dat dit niet de weg is om de maatschap
pij in christelijke geest op te bouwen (...). Zij menen dat het onverantwoord is 
deze weg te gaan.' Sanctiemaatregelen lieten de bisschoppen achterwege, aan
gezien het een betrekkelijk kleine groep betrof, het gebruik van de politieke 
vrijheid aanleiding gaf tot terughoudendheid (sic!) én vanwege de grote be
zorgdheid voor het zielenheil van de doorbrekers. 'Wij hopen dat zij thans ons 
woord zullen willen verstaan.' Daarmee was de PvdA voor het eerst in haar be
staan getroffen door bisschoppelijke afkeuring.52

Het mandement-1954 was een opmerkelijk document: grote pastorale be
wogenheid en genuanceerde passages over openheid, lekenactiviteit en een 
sociaal program  aan de ene kant tegenover verm aningen, harde oordelen, 
sancties en in wezen een keuze voor geslotenheid aan de andere kant. De para
grafen over socialistische verenigingen en over de PvdA leken sterk op de 
passages die Romme daarover had geschreven in zijn Katholieke politiek. De 
dreiging van het moderne hum anisme liep als een rode draad door het stuk. 
Achtendertig maal drongen de bisschoppen aan op volgzaamheid. 53 De leiding 
van het bisdom Roermond liet er zelfs geen twijfel over bestaan dat 'ontraden' 
in het geval van de PvdA hetzelfde was als 'zedelijk onverantwoord'. 'Het is 
duidelijk, dat er zich gevallen kunnen voordoen, die objectief grave peccatum 
(doodzonde, JvM) zijn, ook al worden ze als zodanig door de penitent niet ge
zien', aldus Roermond.54

Een tiveede Aprilbeiveging?

Het mandement sloeg in als een bom. De hele zomer van 1954 werd er in de 
pers voortdurend over het stuk geschreven.55 Thuis, op straat en in de fabriek 
werd erover gesproken. Politieke partijen en hun fracties bogen zich erover. In 
de wandelgangen discussieerden Kamerleden met elkaar. Voor- en tegenstan
ders sloegen elkaar om de oren met redevoeringen, ingezonden brieven of 
pamfletten. Er was een baksteen in een schijnbaar rim pelloze politieke vijver 
gesmeten.

De top van de PvdA had al op 29 mei over het mandement gesproken. Wil
lems haalde de belangrijkste passages aan tijdens de vergaderingen van het 
partijbestuur en van het algemeen bestuur van de KWG. Beide vonden plaats 
op 29 mei.56 Het partijbestuur was zeer verontwaardigd over de aanval op de 
doorbraak, de grondslag van de partij. De klap kwam extra hard aan omdat de 
partij, aangespoord door W. Banning, sinds 1946 zo hard haar best had gedaan 
om het ongodsdienstige van zich af te schudden. Fractieleider Burger verklaar
de meteen dat de PvdA eventueel bereid zou moeten zijn uit de regering te 
stappen. KW G’er en Tweede-Kamerlid Ruygers wilde onm iddellijk een einde 
maken aan het eenheidsgesprek, maar de meerderheid van de KWG besloot 
voorlopig tot uitstel.
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De volgende middag sprak Burger op het VARA-zomerfeest in het Vondel
park. Diens rechtstreeks uitgezonden zondagse radiotoespraak was de enige 
reactie waarover de kranten konden beschikken. 'Ik ben nimm er in mijn leven 
zo vaak geciteerd', verklaarde Burger tegenover zijn biografen. De Volkskrant 
van 31 mei 1954 bracht het grote nieuws van het m andem ent op de voorpa
gina, met instemming. Verderop in de krant was een sam envatting afgedrukt. 
De KWG werd opgeroepen zich in de KVP te voegen en van daaruit het ge
sprek met socialisten voort te zetten. 'De katholiek neemt het mandement met 
eerbied en leest het in gehoorzaamheid', adviseerde de redactie. Andere katho
lieke kranten deden hetzelfde. Een aantal regionale bladen koesterde zich slaafs 
en tegelijk aanmatigend in de uitspraken van de bisschoppen. J. Leyten veroor
deelde in het kritische katholieke maandblad Te Elfder Ure deze 'wauwelende- 
krantenpreekjesstijl'. Hij achtte het 'een summum van dwaasheid als in de ka
tholieke kranten opzienbarende koppen verschijnen, verm eldende dat de 
voorzitter van de KVP en zowaar ook de KAB zich volkomen achter het man
dement stellen, niet echter dan nadat het mandement zich achter hen, ter hoog
te van de rug, had aangediend'.57 Op basis van een uitgebreid onderzoek naar 
de reacties op het mandement in de pers concludeerde J.N. Hinke: 'In hun af
keer van de doorbraak gaan sommige van deze bladen wel eens te ver en wor
den zonder meer onverdraagzaam. Op enkele uitzonderingen na kenmerkt de 
regionale katholieke pers zich door een slaafs en angstig beschutting zoeken 
achter de bisschoppen door ongenuanceerde uitvallen naar niet-katholieke en 
genuanceerder denkende katholieke bladen.’58

KVP-geschiedschrijver J.A. Bornewasser signaleerde op grond van de reac
ties in de pers dat het overgrote deel van de katholieke geloofsgemeenschap de 
boodschap van de bisschoppen aanvaardde: ’Zo iets kon alleen wanneer her
ders en gelovigen ook wat de inhoud van de boodschap betreft in hoge mate 
congeniaal waren.' Kon er na het machtswoord van de bisschoppen dan iets 
anders worden verwacht? Bornewasser legde de nadruk op polariserende be
schouwingen van niet-katholieken, waardoor de mandementskwestie zou zijn 
opgeblazen,59 maar in feite nam de regionale katholieke pers het voortouw. 
Veel katholieken kropen in egelstelling, niet omdat er werkelijk een 'Aprilbe
weging' (de protestantse volksopstand tegen het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in 1853, JvM) actief was, maar omdat ze er een construeerden in hun 
eigen hoofd. Natuurlijk waren er aan de andere kant ook negatieve en extreme 
reacties, maar het leek erop of juist die des te gretiger door de katholieke pers 
aan de eigen lezers werden voorgehouden: de brand van de kerk in Rhenen, 
de intrekking door de gemeente Smallingerland van een subsidie aan een ka
tholiek onderzoeksproject, een artikel van Pieter 't Hoen (PvdA-Tweede-Ka- 
merlid F.J. Goedhart) in Het Parool van 11 juni, met name de passage: 'De aan
tasting van de fundamentele rechten van de mens, waaraan het Nederlandse 
episcopaat zich schuldig maakt, is onverteerbaar voor een dem ocratische 
samenleving.'
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Het debat in de ministerraad

Op 1 juni besloot het PvdA-partijbestuur dat het pal achter de katholieke par
tijgenoten bleef staan, zelfs als er nog maar één van hen lid van de partij zou 
zijn. De meeste bestuurders drongen aan op actie, maar wilden de regerings
samenwerking met de KVP niet op het spel zetten. De KWG-leiders Willems en 
Ruygers bleken tegenstanders van praktisch-politieke repercussies in deze princi
piële zaak. Zij wensten geen breuk tussen rooms en rood. De afwachtende hou
ding van de KWG-top nam meteen de haviken onder aanvoering van Burger 
en W. Schermerhorn de wind uit de zeilen. Zolang de katholieken in de partij 
bleven, konden hun niet-katholieke partijgenoten m oeilijk het voortouw ne
men in een politieke actie tegen de bisschoppen en de KVP. Een perscommuni
qué met een krachtig woord van protest, een voor de hand liggend antwoord 
op de aanval op de partij, kwam er niet. Drees, geen doorbraakman maar een 
sociaal-dem ocraat van de oude, verzuilde stempel, wenste de samenwerking 
niet op het spel te zetten. Het ging immers om een uitspraak van de katholieke 
kerk, niet van de KVP. Hij stelde voor om ter afkoeling van de verhitte gemoe
deren een ledenwerfactie te starten. De vergadering nam dit over. Minister L.A. 
Donker (Justitie) pleitte ervoor de KVP te isoleren. Zijn collega S.L. M ansholt 
(Landbouw) sloot zich aan bij Burger en Schermerhorn. Hij wilde een duidelijke 
uitspraak ontlokken aan de KVP. Als bleek dat er voor katholieken geen ruim
te was in de PvdA, dan zou hij uit de regering stappen. Uiteindelijk aanvaardde 
het bestuur het idee een nationale kaderdag te organiseren waar prominente 
partijleden een woord van protest zouden laten horen.60

In de m inisterraadsvergadering die dezelfde ochtend had plaatsgevonden, 
was het mandement kort genoemd, zonder dat er verder over was gesproken. 
Drees had het er nog wel even met L.J.M. Beel over gehad.61 M ogelijk heeft 
M ansholt geprobeerd het m andem ent via de rondvraag op tafel te krijgen, 
maar Drees stak daar een stokje voor. Op 2 juni schreef M ansholt in een brief 
aan Drees: 'Het is duidelijk waar dit mandement politiek gebruikt wordt door 
de KVP en zelfs aan deze partij een ander karakter geeft, het van invloed is op 
de politieke verhoudingen, verhoudingen tussen de partijen en dus in het Ka
binet. Ik acht het dan ook gewenst, dat in de eerstvolgende ministerraad het 
katholieke mandement in bespreking wordt gebracht ( ...) .'62 De volgende dag 
kregen de socialistische ministers (Drees, Mansholt, Suurhoff, Donker en J. van 
de Kieft) een boze brief van fractievoorzitter Burger, een van M ansholts beste 
vrienden. Hij schreef dat in de Tweede Kamer het gerucht circuleerde dat m i
nister Beel de KVP-fractie had laten weten dat er politiek niets aan de hand was. 
W anneer de zaak puur formeel werd gesteld en een discussie in de minister
raad uitbleef, dan had de KVP vrij spel om verder haar tactiek te bepalen zon
der dat de PvdA haar mond opendeed. Dat leverde volgens Burger voor de 
partij de slechtst denkbare uitkom st op. De KVP-m inisters m oest duidelijk 
worden gemaakt dat alle PvdA-ministers door het mandement ernstig veront
rust w aren.63 Dat gebeurde dan ook, op de eerstvolgende vergadering van de 
ministerraad op 8 juni.
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Bij de uitgebreide discussie in de ministerraad waren de KVP-ministers Cals 
en A.C. de Bruijn en ARP-minister J. Algera afwezig. Drees pakte bij het begin 
van de vergadering opm erkelijk fel uit. Het m andem ent hield volgens hem 
grote gevaren in voor de onderlinge verhoudingen. Het had grote problemen 
opgeroepen en de tegenstellingen zeer verscherpt. 'Het zal het vertrouwelijk 
contact op het gebied van de vakverenigingen en op politiek terrein ernstig 
kunnen bemoeilijken. Als het er toe zou komen dat de katholieke leden van de 
PvdA moeten bedanken, dwingt men deze partij in een richting, die zij niet 
wilde gaan.' In het voorbijgaan stipte hij wel aan dat geen enkele minister ver
antwoordelijk was voor het mandement, dat het eigenlijk een geestelijk woord 
voor eigen geloofsgenoten betrof en dat sam enw erking met de PvdA niet 
werd afgekeurd. Met andere woorden: als het aan hem  lag, had hij er liever 
over gezwegen.

Vice-premier Beel gaf kort repliek. Hij verwees naar het nieuwe bestand dat 
hij in 1946 in nauwe samenwerking met Drees had opgebouwd. Beel kon be
grijpen dat de PvdA-ministers zich gegriefd voelden, maar hoopte op voortzet
ting van de samenwerking. Beel had recent gesproken met de bisschop-coadju- 
tor van Roermond (!), die hem had verzekerd dat samenwerking tussen PvdA 
en KVP geoorloofd bleef. Dat mocht echter niet betekenen dat de partijen in el
kaar zouden opgaan. De KVP-ministers noch Romme waren door de bisschop
pen geraadpleegd, aldus Beel.

Daarmee had het koppel Drees-Beel, Wim en Louis voor elkaar, in feite de 
kou uit de lucht gehaald. M ansholt kon er w einig tegen inbrengen. Hij ver
klaarde dat de bisschoppen te ver waren gegaan door met sancties in te grijpen 
in de politieke verhoudingen. Er heerste onrust in het land. Beel had weliswaar 
de hoop uitgesproken dat de verschillende volksdelen zich niet van elkaar zou
den verwijderen, maar dat zou volgens M ansholt in de loop van de jaren een 
illusie blijken: 'Met het mandement worden scheidsmuren opgetrokken die van 
historische betekenis kunnen zijn. (...)  Het maakt veel kapot wat op politiek 
terrein aan begrip en samenwerking was gegroeid.' M ansholt deelde mee dat 
het PvdA-bestuur op korte termijn met een nadere verklaring zou komen. 
Daar wachtte hij nog op.

Oud-NVV-vice-voorzitter Suurhoff vreesde dat de politieke verhoudingen 
door het m andem ent verscherpt waren. Had Beel begrip voor de m oeilijk
heden van de partij, waarmee hij jarenlang had sam engewerkt en die 'plotse
ling in het mandement wordt verklaard tot een partij der onaanraakbaren'? De 
bisschoppen hadden weliswaar het recht te spreken als geestelijk leiders, maar 
kritiek was op zijn plaats zodra zij sancties verbonden aan het lidmaatschap 
van socialistische organisaties en het lezen van socialistische bladen.64 Andere 
ministers mengden zich verder niet in de discussie. Tien jaar later zei oud-mi- 
nister }. Zijlstra erover: 'Het mandement was een uiting, waarmee ik het niet 
eens was. Ik kan mij niet voorstellen dat dergelijke gepreciseerde richtlijnen 
door kerkelijke ambtsdragers gegeven mogen w orden.'65 Maar, zoals gezegd, 
hij hield in 1954 zijn mond. M ansholt kreeg geen steun. Dreigen met aftreden
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had geen zin. Hij wist dat de top van zijn partij in meerderheid niet bereid was 
om de samenwerking met de KVP op te zeggen, hoe hard Burger ook trok.

Er is later nog één keer in de ministerraad gesproken over de invloed van 
het m andem ent op de politieke verhoudingen. Deze discussie, die op 12 juli 
1954 plaatsvond, werd niet officieel genotuleerd.66 Daarna kwam het m ande
ment onder Drees III enkel nog zijdelings ter sprake. Het is moeilijk te zeggen 
of het verschijnen van het mandement geleid heeft tot een toenemende span
ning tussen de leden van het kabinet. Als dat al het geval was, dan was het van 
korte duur. Bij discussies over Europese integratie, huren, belastingen of zelfs 
over de melkprijs ging het er meestal veel feller aan toe. Van blijvende tegen
stellingen was geen sprake; de club was loyaal naar binnen en homogeen naar 
buiten. 'De sfeer in het kabinet-Drees was niet te bederven. M ansholt was een 
beetje rum oerig, maar de anderen zeiden: nou ja, dat loopt z o n  vaart n iet’, 
herinnerde Zijlstra zich later.67 De raad was ook niet het juiste forum om partij
politieke kwesties uit te vechten. Dat vond Drees ook. Op een vertrouwelijke 
samenkomst van hoofdredacteuren met de m inister-president op 15 juni 1954 
was hem gevraagd of het mandement invloed had op de samenwerking tussen 
PvdA en KVP. Hij antwoordde dat de positie van het kabinet er niet door werd 
beïnvloed en hij vond het niet op zijn weg liggen om er verder over te spre
ken. Het was een zaak van de kerk. Er was een suggestie gedaan om de rege
ring te interpelleren, maar wat zou de regering dan moeten antwoorden?68

Van het contramandement tot de kaderdag van de PvdA

Op 9 juni bracht het partijbestuur van de PvdA een uitvoerige officiële reactie 
naar buiten, in de pers getypeerd als het contramandement. In omfloerste be
woordingen werden de bisschoppen ervan beschuldigd de vrijheid van poli
tieke partijkeuze aan te tasten ten bate van de machtspositie van de KVP. Het 
PvdA-bestuur bleek verontwaardigd over de beschuldiging dat zijn activiteit 
leidde tot ongodsdienstigheid, ’ln de zich toespitsende strijd om de doorbraak 
neemt de Partij van de Arbeid de handschoen op’, aldus het bestuur. Daarop 
volgde de sanctie: ’( ...)  indien de thans ingeleide ontwikkeling een plaats in de 
partij voor de katholieken onmogelijk zou maken, (moet) zulks de thans reeds 
scherper gew orden politieke verhoudingen nog verder toespitsen en (zal 
zulks) onvermijdelijk gevolgen hebben voor de mogelijkheden tot kabinetsfor
matie en voor de thans bestaande politieke sam enwerking.’69 Dreigende taal, 
maar zolang er tussen het 'ernstig ontraden’ en het 'verbieden' nog enige 
ruimte stak, was er w einig aan de hand. Het werd aan de KW G overgelaten 
om te bezien of die ruimte er ook werkelijk was. Als de KWG besloot uit de 
PvdA te treden, dan viel het kabinet.

De gewetensnood bij de KWG'ers was intussen groot. Vast stond dat zij niet 
zouden overlopen naar de KVP. Op 19 juni staken de leiders van de KWG de 
koppen bij elkaar. Men bleek verdeeld over wat te doen. 'Als we deze week 
moeten beslissen, houd ik ermee op’, sprak Ruygers. PvdA-senator E. Bron- 
gersma was niet bang voor een 'verdergaande w orgingstactiek' van de bis-
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schoppen. Tans wilde doorgaan, maar niet als groepje 'recalcitrante katholie
ken’. W illems hoopte nog op een onderhandse uitspraak van de bisschoppen. 
Gezien de felle reacties in de pers was het volgens hem  goed mogelijk dat zij 
zouden terugkrabbelen.70

Intussen nam de polem iek rondom het m andem ent een ongekende om
vang aan, maar tot een werkelijke gedachtewisseling kwam het zelden. Begrip
pen als vrijheid en democratie hadden voor de één een heel andere betekenis 
dan voor de ander. Veel katholieke schrijvers vroegen zich af of de PvdA wel 
besefte dat zij zich richtte tegen iets dat ver boven de politiek verheven was, 
nam elijk het eeuwig heil der zielen! Kortom, het werd een Babylonische 
spraakverwarring.

Romme hield zich aanvankelijk gedeisd. Op 5 juni ging hij in de Volkskrant in 
zijn rubriek 'Politiek allerlei' kort in op de zegeningen van de katholieke een
heid. In Vrij Nederland van 12 juni werd de KVP-leider de vraag gesteld of het 
m andem ent gevolgen zou hebben voor de sam enw erking tussen PvdA en 
KVP. Antwoord: neen. In het mandement stond namelijk dat samenwerking 
met de PvdA gerechtvaardigd kon zijn. Verder hield Romme zich weer op de 
vlakte. In zijn Volkskrant-colum n van 19 juni gaf hij voor het eerst enig weer
werk. Hij veroordeelde de kritiek op de bisschoppen. Toen ze zich uitspraken 
tegen nazi's of communisten mocht het wel. Waarom nu dan niet? Een katho
liek was vrijwillig katholiek. Van beknotting of onmondigheid was dus geen 
sprake. Niet-katholieken moesten daar buiten blijven. De socialistische pers 
ergerde zich hevig aan dit artikel, omdat de PvdA op een lijn zou zijn gesteld 
met fascisme en communisme. Op 26 juni typeerde Romm e het communiqué 
van het PvdA-bestuur als een propagandamanifest en een lofrede op de door
braak.71

Langzaam druppelden steeds meer reacties van politici binnen. De hoofd
redacteur van Trouw, ARP-Tweede-Kamerlid J.A.H.J.S. Bruins Slot, was een van 
de eersten. Hij stelde zich op, pal achter het mandement! De kernvraag was 
volgens hem of de maatschappelijke structuur christelijk zou zijn of niet. Het 
mandem ent was een oorlogsverklaring van de katholieke kerk aan de door
braak en de PvdA. Hij pleitte ervoor dat de protestantse kerken zich even dui
delijk over het lidm aatschap van NVV, PvdA etc. zouden uitspreken als de 
katholieke bisschoppen.72 Elsevier vroeg op 5 juni 1954 een aantal politici om 
commentaar. De meesten weigerden (S.A. Posthum us, J. de Kadt en Van Lier 
van de PvdA; H.A. Korthals van de VVD en E. Visch van de KVP). E.P. Verkerk 
(ARP) en Tj. Krol (CITU) konden zich weliswaar niet in de katholieke methode 
van het mandement vinden, maar zij waren er nog het meest verbaasd over 
dat het mandement pas in 1954 was verschenen en niet in 1946. W elter ver
klaarde in hetzelfde stuk dat het mandement ernstige politieke consequenties 
met zich m eebracht voor de politieke samenwerking tussen KVP en PvdA; de 
KVP behoorde de opdracht van de bisschoppen uit te voeren.73

Plaatsvervangend PvdA-voorzitter Vos schreef op 12 juni in Vrij Nederland 
dat het mandement de progressieve samenwerking ondergroef. Het geschrift 
was internationaal niet bij de tijd omdat het de weerstand tegen het communis-
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me verzwakte. Het was tegenover de katholieken zelf niet bij de tijd, omdat 
het de contacten afsneed met anderen en verdergaande em ancipatie blokkeer
de. In de derde plaats was het niet bij de tijd tegenover niet-katholieken. Zij 
werden ’met de oude verwatenheid tot tweederangs menselijk wezen gestem
peld’. Dat kon toch niet als men werkelijk met anderen wilde samenwerken? 
PvdA-fractiesecretaris Posthumus stak in Elsevier een zelfde soort betoog af. Hij 
wees op het verband tussen allerlei uitlatingen van Romme en de inhoud van 
het mandem ent.74

VVD-leider Oud achtte het hoogst onwaarschijnlijk dat het mandement zou 
leiden tot een van de zijde van de KVP veroorzaakte kabinetscrisis. Het stuk 
was volgens hem evenmin schadelijk voor de PvdA. Om de stroom katholieke 
kiezers naar de PvdA te stuiten was 'in de eerste plaats een veel krachtiger ver
zet tegen de toenemende socialistische invloed (nodig) dan w aarvan de KVP 
tot dusver blijk heeft gegeven'. Beide partijen voelden zich behaaglijk op het 
pluche en geen van beide vond een andere com binatie aantrekkelijker.75 
Senator I.A. Diepenhorst (ARP) betreurde het dat het mandement in mei 1954 
en niet in mei 1945 gedicteerd was. Hij verheugde zich 'over het toenemende 
besef door Rome van aan de doorbraak verbonden gevaren'. J. Schouten, de 
ARP-fractieleider, sloot zich, vooralsnog in besloten kring, aan bij het artikel 
van Bruins Slot in Trouw. Het was een zegen dat het mandement uitging van de 
noodzaak van het christelijk beginsel in de politiek. Schouten vond het brood
nodig dat de protestantse kerken met een eigen m andem ent kwamen, overi
gens zonder kerkelijke sancties.76

H.W. Tilanus van de CHU liep over van begrip voor de bewogenheid van 
het episcopaat, voor de subjectief goede bedoelingen van doorgebroken katho
lieken, voor de beroering in de kringen van NVV en PvdA. Fractiegenoot J.J.R. 
Schmal las in het mandement duidelijk dat de katholieke gelovige niet in de 
PvdA thuishoorde. Hij constateerde dat de samenwerking tussen PvdA en KVP 
steeds minder 'behaaglijk' werd. Het was tijd voor wat anders. Wat dat betrof 
kon het mandement de scheiding van bokken en schapen wel eens bespoedi
gen en de weg banen naar een corpus christianum. Zijn collega en fractiegenote 
freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen liet een ander geluid horen. Zij stond 
volstrekt afwijzend tegen de methode van het mandement. Er werd een onder
scheid gem aakt tussen bokken en schapen dat voor een protestant onaan
vaardbaar was: 'Voor mij is dit mandement een schok. Ik heb altijd gemeend 
dat de RK kerk begrepen had dat nooit door dwang een volk geleid kon wor
den. ( ...)  Wij hebben het ellendig gevonden dat een groep der onzen naar de 
PvdA is gegaan. Maar wij zeggen niet dat zij tweederangs christenen zijn ge
worden hierdoor. Dat oordeel komt ons niet toe. En dat oordeel komt de kerk 
ook niet toe’, aldus de freule in het CHU-vrouwenblad Vrouwen gelui den.77

De NVV-top was vanaf het begin zeer verontwaardigd. Desondanks rea
geerde de leiding van het NVV aanvankelijk voorzichtig, omdat zij het samen
werkingsverband met KAB en CNV niet in gevaar wilde brengen. Besloten 
werd dat het verbond pas met een verklaring zou komen als de discussie in de 
PvdA zou zijn afgerond.78 De KAB wist de eerste dagen eigenlijk niet zo goed
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wat ze met het mandement aan moest. Voorzitter J.A. M iddelhuis, tevens lid 
van de Eerste Kamer, liet zich er op 14 juni gematigd over uit om het NVV niet 
voor het hoofd te stoten. Een breuk in de Raad van Vakcentralen, het in 1945 
tot stand gebrachte gereglementeerde overleg tussen de drie grote vakcentra
les, m oest worden voorkomen. Middelhuis probeerde op vriendelijke toon de 
schade beperkt te houden.79 CN V-voorzitter M. Ruppert deed precies het 
tegenovergestelde. Op 30 juni verklaarde hij voor de algem ene vergadering 
van het CNV: 'Als ik (op het mandement) kritiek zou hebben, dan zou dat zijn, 
dat er nog andere en m.i. sterkere motieven zijn voor het afraden van het lid
maatschap der socialistische vakbeweging. (...)  als ik (bisschop) zou zijn, dan 
zou ik stellig een brief aan mijn mede-Christenen schrijven en daarin betuigen 
dat het mij een volstrekt raadsel is hoe een Christenmens in het huidige socia
lisme kan leven.'80 Rupperts uitlatingen waren voor het NVV de druppel die de 
emmer deed overlopen. Het NVV-bestuur maakte een ommezwaai en meende 
niet langer te kunnen wachten met zijn reactie. Op 17 juli zou een daad worden 
gesteld.

Opmerkelijk was ten slotte de boodschap van oud-vakbondsleider en minis
ter van Sociale Zaken Suurhoff. Hij betoogde op 26 juni voor de PvdA-afdeling 
Am sterdam  dat de bisschoppen niet buiten hun boekje waren gegaan. De ge
wetensvrijheid was geen geweld aangedaan. De PvdA m oest zich volgens hem 
niet in de hoek van het antiklerikalism e laten drukken, zoals bij andere Euro
pese socialistische partijen het geval was. Dit was eigenlijk het eerste gematigde 
geluid van de linkerzijde over het mandement in het openbaar. Het werd in de 
katholieke pers breed uitgemeten.81

De verzetsdag van de PvdA

De op 3 juli 1954 in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden nationale kaderdag van 
de PvdA was bedoeld om het kader voor te lichten omtrent het standpunt van 
de partij ten aanzien van het mandement, ook om de emoties min of meer te 
kanaliseren. Het werd een demonstratieve bijeenkom st van zo’n 7000 PvdA- 
leden. Zeven prom inente bestuurders spraken de menigte toe. Vos beet het 
spits af. Het mandement plaatste volgens hem 'de room s-katholieken in het 
eerste rijtuig der moraliteit, de protestants-christenen mogen meerijden in de 
tweede koets en de hum anisten komen in de derde wagen ach teraan ...'82 
Banning veroordeelde het 'rampzalige' verleden waarin confessionele partij
vorming verheven werd tot godsdienstig beginsel.

De toespraak van Ruygers was wellicht de belangrijkste. Het mandement 
bracht hem in een enorm gew etensconflict, maar één ding stond vast: 'Een 
terugkeer in de KVP is er niet.' De beslissing was des te m oeilijker omdat het 
mandement niet duidelijk stelde om welke redenen de PvdA in strijd was met 
de katholieke beginselen. De bisschoppen hadden enkel op grond van overwe
gingen van zielszorg praktisch gekozen voor een andere politieke conceptie, 
aldus Ruygers. Hoe kon van de KWG'ers een stap worden verwacht die lijn
recht inging tegen hun diepste overtuiging? Hij vroeg bedenktijd en sloot zijn
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rede af met: 'Leve de Partij van de Arbeid.'83 N. Stufkens van de protestantse 
werkgemeenschap richtte zijn pijlen vooral op CHU- en ARP-politici die zich uit 
afkeer van de doorbraak quasi-genuanceerd achter het m andem ent hadden 
gesteld. Schermerhorn waarschuwde voor antiklerikalism e84

Burger constateerde dat Romme vanaf de verkiezingen van 1952 de door
braak weliswaar aanviel, maar tegelijkertijd met de PvdA wilde blijven samen
werken. De PvdA werd sindsdien door de KVP-leider voortdurend als moreel 
minderwaardig in de hoek gezet. Tegen deze politieke achtergrond verscheen 
het mandement. Burger prees de grote lijnen van deel een en twee, maar om
schreef de wijze waarop zijn partij in hoofdstuk drie werd teruggewezen als 
'een aan het niet katholieke deel op onheuse wijze opgelegde akte van uitslui
ting'. Als gevolg van het mandement veranderde zowel de PvdA als de KVP 
volgens Burger van karakter. De één werd een geamputeerde, geestelijk ver
waterde club, de ander werd een on-dem ocratische partij 'wier verkiezings
resultaat niet kan bogen op politiek vertrouwen, doch het gevolg is van onver
gelijkelijke morele druk'.

Romme had volgens Burger in november 1952 een trein in beweging gezet, 
waarvan hij dacht dat hij eruit kon stappen wanneer hij wilde. Hij had zich ver
gist. De KVP speelde hoog spel in de illusie dat de PvdA kon worden geïso
leerd: 'Illusies, die gevoed worden door de hoop, dat sommige politici van pro
testantse huize uit puur politieke overwegingen, hun eerstgeboorterecht zou
den willen verkopen voor een schotel linzensoep.’ Burger noem de in dit ver
band Bruins Slot 'Rommes slippendrager' en 'wijwatergeus'. De PvdA kon niet 
anders dan de handschoen opnemen. De vrijheid van politieke keuze werd 
aangetast en de politieke situatie in het land zou wezenlijk veranderen door de 
op handen zijnde karakterwijzigingen van de twee grootste partijen. Als een 
gunstige ontwikkeling uitbleef, zou een beroep op de kiezers noodzakelijk zijn 
om 'het aanvreten van de rechtsorde der democratie (...)  te w eren'.85

Tot slot richtte Drees zich tot de 7000, 'bezorgd en bekom m erd'. Hij er
kende dat de PvdA niet kon zwijgen. Het mandement raakte immers haar be
staansrecht. De minister-president stipte achtereenvolgens aan dat het lidmaat
schap van de PvdA voor katholieken niet ongeoorloofd was, dat bekende ka
tholieken actief waren in de Britse Labourparty, dat de KVP zich vanaf haar 
oprichting steeds als progressieve programpartij had aangediend, niet als een
heidspartij. Hij vroeg zich af of 'de werking van ons democratisch bestel niet 
belemmerd (wordt) wanneer bijna 40 procent van de bevolking verplicht zou 
zijn -  verplicht dan natuurlijk zolang men niet met de kerk wil breken, wat een 
ontzaglijke stap is - ,  een bepaalde partij te steunen, onverschillig wat de partij 
doet of laat?' Drees zei te begrijpen dat de partij bitter gestemd was over de 
diskwalificatie van de socialistische beweging, maar hij wilde zich verder vooral 
positief en constructief opstellen.86

Drees had zijn mening niet onder stoelen of banken gestoken, ondanks zijn 
positie van minister-president-boven-de-partijen. Het was ook duidelijk dat hij 
de zaak veel minder hoog opnam dan Burger. De fractieleider had hard geblaft, 
maar nog niet gebeten. Na de kaderdag was het mandement in feite terugge-
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bracht tot een puur politieke kwestie. Romme schreef later in de Volkskrant over 
'een verzetsdag tegen het episcopaat’.87 Ruygers en Drees spraken vrij genuan
ceerd, Vos, Scherm erhorn en vooral Burger reageerden fel en sloegen terug 
naar de katholieke pers en katholieke politici. Hier en daar lag de heilige ver
ontwaardiging er dik bovenop.

Politieke reacties op de kaderdag

Het besluit om pas na de kaderdag van de PvdA te reageren op het mande
ment, had het KVP-bestuur ruim van tevoren genomen in overleg met alle 
katholieke bewindslieden. Op 4 juli 's avonds werd een verklaring voor de 
radio voorgelezen door de militante KVP-voorzitter Van Doorn. Hij beschul
digde de PvdA van het opvoeren van de politieke spanning en veroordeelde 
het optreden van Drees. 'De m inister-president had zich het pijnlijke moeten 
besparen van zijn uiterlijke vereenzelviging met een bijeenkom st waarop uit
latingen waren gedaan die grievend voor elke katholiek waren.' Van Doorn 
stelde vast dat de PvdA vooralsnog niet uit het kabinet stapte. Het was echter 
in 's lands belang dat deze partij zich duidelijk uitsprak: wilde zij een breuk of 
niet? Daarmee werd de bal dus handig teruggespeeld.88

Op 6 juli stuurde de KVP-delegatie die deelnam aan het in januari 1954 
gestarte katholieke eenheidsgesprek aan de KWG en de KNP een briefje. Daar
in stond dat het gesprek werd afgebroken 'uit eerbied voor de opstellers van 
het mandement’. De hooghartige houding van de KVP werd veroordeeld, zelfs 
in eigen kring, maar de delegatie had waarschijnlijk geen keus vanwege Ruy
gers' uitspraak dat een overgang naar de KVP in elk geval uitgesloten was. Op 
de buitengewone vergadering van de KWG, op 24 juli, werd duidelijk dat een 
ruime m eerderheid dacht zoals Ruygers.89 W illem s zocht naar een geschikte 
gelegenheid om de 'gewetensvolle beslissing’ naar buiten te brengen en vond 
die in het partijcongres dat zeven maanden later, in februari 1955, zou plaats
vinden. Progressieve katholieke intellectuelen weerden zich intussen in alle be
langrijke bladen. In augustus verscheen een mandementsnummer van Te Elfder 
Ure, dat veel aandacht kreeg. Verschillende auteurs vroegen zich af of de aan
beveling van de KVP en het ontraden van de PvdA principiële richtlijnen of 
praktische toepassingen waren. Zij vreesden dat het m andem ent de kleine 
groep katholieke academici opofferde aan de katholieke arbeiders en andere 
grote groepen eenvoudige gelovigen.

Achter de schermen probeerde het episcopaat in die dagen Ruygers en W il
lems op het laatste moment nog tot inkeer te brengen. Er waren intensieve 
contacten met W illebrands en bisschop Huibers. Tegelijkertijd werd de druk op 
individuele KW G'ers verder opgevoerd. Tans kreeg van het bestuur van de 
school in Maastricht waar hij werkte te horen dat hij zou worden ontslagen als 
hij zijn lidm aatschap van de PvdA niet opgaf. H alverwege septem ber bood 
Romm e in een persoonlijk briefje aan W illems' zwager Ruygers, W illem s en 
Van Lier zelfs 'passende functies in het buitenland' aan wanneer opzeggen van
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het PvdA-lidmaatschap tot gevolg zou hebben dat ze hun baan zouden kwijt
raken!90

Na de kaderdag, toen alle reacties op het mandement bekend waren, be
sloot de top van het NVV zich plotseling terug te trekken uit de RVV. Het be
sluit werd op 12 juli genomen en kwam vijf dagen later naar buiten. Het bericht 
wekte veel beroering. In een toelichting werd de indeling van het NVV bij on
christelijke strom ingen ronduit beledigend genoemd. Het verbod betekende 
een feitelijke aantasting van de vrijheid van vakorganisatie. De rede van Rup- 
pert ondergroef de morele fundamenten van de samenwerking, getuigde van 
gebrek aan eerbied voor het NVV en verried een ontstellend gebrek aan de
mocratische gezindheid. De grondslag van de samenwerking was volgens het 
NVV vervallen omdat zowel de KAB, door haar warme instemm ing met het 
mandement, als het CNV, via zijn voorzitter, in strijd had gehandeld met arti
kel 1 van het reglem ent van samenwerking van de RVV: eerbiediging van el
kanders principes en zelfstandigheid.91

De NVV-top was werkelijk verontwaardigd. A l denken zij ons als wormen 
te kunnen trappen, zullen wij daarom  als worm en kruipen?', zo citeerde 
voorzitter H. Oosterhuis Henriëtte Roland Holst in de vergadering waarop de 
beslissing werd genomen. Aan de andere kant werd het communiqué uit poli
tieke overwegingen stevig aangezet, omdat het volgens Oosterhuis dan veel 
m oeilijker zou zijn om de KWG te verbieden. De scherpe verklaring was 
bovendien bedoeld om het CNV de wind uit de zeilen te nemen als mogelijke 
bemiddelaar tussen NVV en KAB. In het belang van de leden besloot het NVV- 
bestuur overigens gewoon te blijven samenwerken op ad-hocbasis. In het com
muniqué m oest daarover worden gezwegen.92 Ruppert suggereerde dat poli
tieke motieven een rol speelden bij de beslissing van het NVV: de PvdA stak 
erachter.93 De KAB-top besloot het conflict niet onnodig op de spits te drij
ven.94

Het duurde opnieuw enige tijd voor Romme zich in de strijd mengde. Dat 
gebeurde begin augustus tijdens een te Rolduc gehouden studiew eek over 
christendom en democratie. Hij overzag het slagveld en stelde vast dat de niet- 
katholieke reacties op het m andem ent ’een aanslag (vormden) op de gods
dienstvrijheid van de katholieken en een aantasting van de grondpeilers der 
democratie'. De KVP-leider zette dus de zaak op zijn kop. Hij beschouwde het 
verweer van de in het mandement aangevallen organisaties als een ontoelaat
bare aanval op de bisschoppen. De katholiek moest volgens de redenering van 
Romm e volledig kunnen deelnemen aan het politieke leven. Dat hield in dat 
anderen er rekening mee moesten houden dat een katholiek zich in zijn gewe
tensvorming door de bisschoppen liet leiden. Bemoeienis daarmee betekende 
dat de katholiek daarin werd belemmerd. Dat was in strijd met het beginsel dat 
een democratie gebaseerd was op de eerlijke, vrije gewetensvorm ing van de 
burgers!95
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Een groot, principieel debat

Het NIPO verrichtte in augustus 1954 onderzoek naar de opvattingen van de 
N ederlandse bevolking over het mandement. De resultaten werden opgete
kend in NIPO-bericht no. 662, gedateerd 17 september 1954.96 In totaal was 
70% op de hoogte van het 'mandement van de Bisschoppen', waarvan onder 
de katholieken 83%. De opvallendste conclusie was dat meer dan de helft van 
de bevolking niet bij benadering wist waar het om ging. De oprichting van een 
katholieke PvdA werd door geen enkele bevolkingsgroep als een alternatief 
gezien. Tegenover een PvdA-meerderheid voor een breuk bij een verbod voor 
katholieken lid te zijn van de PvdA, stond een ruim e KVP-m eerderheid (64%; 
12% had geen mening) die in dat geval nog wilde blijven samenwerken.

Het kabinet luistert naar de algemene politieke beschouw ingen, waarbij het mandement 

uitvoerig wordt besproken, 5 oktober 1954

Van links naar rechts: Kernkam p, Suurhoff, A lgera, D onker, Z ijlstra , C als, Beel, Drees, 
Beyen, Staf, De Bruijn, M ansholt, Van Thiel en W itte. Daarachter de staatssecretarissen Van 
Rhijn, Van den Berge en Veldkamp.

Foto Friezer, Haags G em eentearchief

De Tweede Kamer was op de hoogte van de NIPO-cijfers toen zij op 5 oktober
1954 met de algem ene beschouw ingen begon. Vier m aanden na het ver-
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schijnen van het mandement kregen de kopstukken van het parlement einde
lijk de gelegenheid met elkaar hierover te spreken. Interpelleren of vragen stel
len had al eerder gekund, maar dat had waarschijnlijk niet meer op geleverd 
dan een nietszeggend antwoord van Drees, terwijl een aantal partijen zich dan 
gemakkelijk aan het debat had kunnen onttrekken. Het m andem ent was niet 
het enige onderwerp dat de fractievoorzitters bespraken, maar kreeg wel de 
meeste aandacht.

Romme daagt Burger uit

Burger leverde voor Nederlandse parlementaire begrippen uiterst felle kritiek 
op de katholieke pers 'die, met de laatste algemene verkiezingen in het achter
hoofd, het bisschoppelijk mandement gedenatureerd had tot een effectief poli
tiek schotschrift'. De KVP had volgens hem vanaf het begin moeten aangeven 
dat ze zich het politieke deel van het mandement niet wilde toe-eigenen. Nu 
was de suggestie gewekt dat zij als gesanctioneerde eenheidspartij een bevel 
moest uitvoeren. Romrnes typering van de kaderdag van de PvdA als 'de ver
zetsdag tegen het Nederlandse Episcopaat' werd door Burger afgedaan met 
'roddelende bakerpraat'. Burger ging uitgebreid in op de beschuldiging dat van 
de PvdA aanzienlijke invloed van ongodsdienstigheid was uitgegaan onder 
meer door de steun aan het Humanistisch Verbond.

Een ander punt van kritiek betrof de inperking van de democratie: 'Vragen 
aan de heer Romme van de orde of hij het verontrustende hiervan niet inziet, 
plegen veelal sofismen te baren.' De PvdA-fractieleider vroeg zich af 'of wij ons 
mogen permitteren samen te werken met een politieke groepering wier demo
cratische karakter in twijfel kan worden getrokken'. Naar aanleiding van de 
kritiek van het KVP-bestuur op de aanwezigheid van Drees op de kaderdag 
verklaarde Burger dat hij niet inzag dat de m inister-president aan de kant zou 
moeten blijven 'wanneer zijn partij, en dus ook hij, onnodig en uitvoerig op de 
tenen wordt gestaan'. Als de KVP-fractie het standpunt van haar partijbestuur 
deelde, dan lag het volgens Burger voor de hand dat de KVP hierover een mo
tie indiende.97

Oppositieleider Oud kwam uiteindelijk via 'hogere beginselen', de 'maatsta
ven van het christendom' en het in beginsel totalitaire karakter van het rooms- 
katholicism e bij Romme terecht. Diens in Rolduc geponeerde stelling dat de 
reacties op het mandement een aanslag betekenden op de vrijheid van de ka
tholieken was volkomen onhoudbaar. In het mandement ging het niet om de 
relatie tussen godsdienst en politiek -  een kwestie van individuele overtuiging 
- ,  maar om die tussen kerk en politiek. Wanneer een kerk optrad, trad een or
ganisatie op en het optreden van een organisatie betekende het optreden van 
macht. Als die macht werd gebruikt om de politiek rechtstreeks te beïnvloe
den, dan kon dat volgens Oud de vrije politieke wilsvorm ing waarop een de
m ocratie rustte, in gevaar brengen. De kerk m oest voorzichtig zijn zodra het 
om concrete politiek ging; zij moest zelfs bijzonder voorzichtig zijn met het 
veroordelen van bepaalde politieke richtingen. Het kon er bij Oud niet in dat
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men zo'n richting aan de ene kant veroordeelde als onchristelijk en aan de an
dere kant zei dat samenwerking wél mogelijk was. W anneer daaraan boven
dien sancties verbonden werden, dan was dat materieel in strijd met het beginsel 
van vrijheid en democratie. Formeel stond het de katholiek natuurlijk vrij de 
kerk te verlaten, daarin had Romme gelijk. Maar daar ging het niet om. Het 
ging om de m ateriële democratie, de democratie als levenshouding. Het ver
bod van bepaalde lectuur en het luisteren naar de VARA was typerend. 'Hier 
behandelen de bisschoppen hun gelovigen als onmondigen.' In bedekte termen 
veroordeelde de VVD'er ook de onverdraagzame houding tegenover het hu
manisme. 'Men moet voorzichtig zijn, met een anders ideaal te vaardig voor 
een vals ideaal uit te krijten.' Uit de geest van eigen onfeilbaarheid stamde vol
gens hem  ook de uitspraak in het mandement dat het liberalism e de oorzaak 
was van 'de ontwrichting van het maatschappelijk leven op godsdienstig en 
staatkundig gebied'. Het was onaanvaardbaar dat de bisschoppen een deel van 
de constructieve partijen die het opnamen voor de geestelijke en zedelijke 
waarden van de christelijke, westerse gemeenschap in feite buiten die gemeen
schap plaatsten.98

Tilanus maakte onderscheid tussen aanleiding en oorzaak van de politieke 
storm die in de zomer van 1954 had gewoed. Aanleiding was het mandement; 
oorzaak was de aanval op het confessionele partijwezen, die al tijdens de oor
log was begonnen vanuit het gijzelaarskamp in Sint-M ichielsgestel. De PvdA 
had dit opgepikt en bestookte sindsdien de confessionelen met de doorbraak. 
Het startsein voor de storm was volgens Tilanus al op 30 mei door Burger ge
geven. De PvdA voelde zich nu zelf in haar (doorbraak)beginsel aangetast en 
hoopte de protestantse afkeer van kerkelijke sancties te kunnen mobiliseren. 
Tilanus had in het mandement uitspraken gelezen die ook hem als protestant 
aanspraken. Verder bleef het een woord tot de eigen kerkgenoten, dat hem 
niet aanging 99

De volgende dag, woensdag 6 oktober, was het de beurt aan Romme. Hij 
maakte drie opmerkingen vooraf: hij wilde het mandement niet interpreteren, 
hij was door de bisschoppen niet geraadpleegd én hij was ook een beetje onge
lukkig met het stuk, omdat het impliceerde dat de politieke leiders op dit punt 
tekort waren geschoten. Romme maakte niet veel woorden vuil aan de rede 
van Burger. Hij draaide de zaak om: waarom had de PvdA nog geen beslissing 
genomen of ze wel of niet met de KVP wilde verder gaan? '(...)  wanneer wij 
zouden twijfelen aan het democratische karakter van een onzer partners, dan 
zouden wij met het antwoord gauw klaar wezen en duidelijk zeggen: neen 
(...).' Verder legde Romme omstandig uit dat de KVP geen kerkelijke partij 
was, maar tegelijkertijd beginsel- én programpartij. Het vierjarenprogram  van 
de partij was steeds voorbereid met inschakeling van alle rangen en standen en 
vervolgens democratisch vastgesteld door de leden.

Meer problem en had Romme met het principiële betoog van Oud. De 
VVD'er had volgens hem beweerd dat de katholieke kerk de materiële vrijheid 
van haar leden niet voldoende erkende. Nu stelde Romme dat deze bewering 
van Oud juist een aantasting van de democratie was. Deze had immers tegen
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de bisschoppen gezegd: 'Wat gij doet strijdt wel niet met uw form ele recht, 
maar ik ontzeg u materieel het recht aldus op te treden.' Het verschil zat hem 
in de vraag of de bisschoppen materieel het recht hadden om te doen wat zij 
hadden gedaan en of de katholieken het materiële recht hadden hun bisschop
pen hierin te volgen, aldus Romme. De liberale leider maakte een onderscheid 
tussen kerk en godsdienst, maar het katholieke uitgangspunt was heel anders: 
'W anneer de Kerk spreekt tot haar gelovigen, is dit geen woord van een 
macht, maar een woord van godsdienst.' De gewetensvorm ing van de katho
liek werd rechtstreeks beïnvloed door het woord van de kerk. Daaronder viel 
ook de keuze van een politieke partij. Als het door Oud geformuleerde staats
rechtelijk beginsel van vrije partijkeuze tussenbeide kwam dan tastte dat vol
gens Romme de godsdienstvrijheid aan.100 Hier scheidden zich de ideologische 
wegen van de liberaal en de katholiek.

Dominee P. Zandt van de SGP was resoluut: 'In zijn tweeslachtigheid is het 
mandement een stuk propaganda, en wel voor de aansluiting bij de KVP, en als 
zodanig heeft het onm iskenbaar een politiek karakter.' Het beoogde de ver- 
room sing van Nederland! Dat ARP en CHU zo'n moeite met de doorbraak 
hadden, lag volgens Zandt aan hun eigen beginsel verzaking, w aardoor de 
eigen achterban gemakkelijk w egliep.101 Schouten van de ARP had een aantal 
m andem enten van 1918 tot en met 1954 achter elkaar gelegd en zich afge
vraagd of er gesproken kon worden van een essentiële w ijziging in de ge
dragslijn van de bisschoppen. Het antwoord was: nee, zelfs niet voor de PvdA. 
Hij had 'menige passage in het mandement van 1954 gelezen, waarop (hij) ja en 
amen kan zeggen'. Daarop volgde een principiële verdediging van het confes
sionele partij type tegenover de opvattingen van Oud en Burger. De ARP-leider 
betrok de aanval op het mandement blijkbaar vooral op zichzelf en zijn partij. 
Hij haalde een groot aantal gevallen van concrete politiek aan, waarbij van in
terne verdeeldheid van de PvdA-fractie gebleken was. Dat was een logisch ge
volg van het kleurloze uitgangspunt van de doorbraakpartij. Het mandement 
gaf een effectief antwoord op de doorbraakdreiging.102

CPN-aanvoerder S. de Groot pleitte voor een gezamenlijk front van socialis
ten en communisten tegen de 'clericaal-fascistische koers’ van Romme. Als de 
woorden van Burger iets te betekenen hadden, dan moest de PvdA meteen uit 
de regering stappen. Negen jaar lang had deze partij elke kaakslag beantwoord 
met nog onderdaniger staartgekwispel. Daar moest een eind aan kom en.103 
W elter (KNP) zag in het mandement vooral een bevestiging van zijn eigen ge
lijk: rooms en rood pasten principieel niet bij elkaar. Hij was bereid gevolg te 
geven aan de oproep van de bisschoppen, maar dan zou de eenheidspartij in 
haar program en organisatie waarborgen moeten bieden voor een vaste poli
tieke lijn, die aannemelijk was voor de grootste gemene deler van het katho
lieke volksdeel. Dat was niet een socialistische of een reactionaire, maar een 
conservatieve politiek. 'Ik durf zelfs zeggen dat de KVP per definitie moet zijn 
een conservatieve partij of zij zal niet zijn, althans niet als eenheidspartij.'104

Het debat werd de volgende dag voortgezet met het antwoord van de mi
nister-president. Drees hield het kort. De regering kon volgens hem immers
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niet spreken over het mandement, tenzij haar eigen positie rechtstreeks in het 
geding kwam. Daar kwam bij: 'Huiselijk gezegd, M ijnheer de Voorzitter, loopt 
het naar om standigheden toch nog niet zo gek.' De sam enwerking in het ka
binet was goed, ondanks onvermijdelijke meningsverschillen die volgens Drees 
veel minder langs partijlijnen verliepen dan men buiten het kabinet dikwijls 
veronderstelde. Er was geen reden om het werk op te geven.105

De tweede ronde

Wat moest Burger doen? Romme gaf geen duidelijk antwoord op vragen over 
het democratische gehalte van de KVP, maar daagde de PvdA juist uit om de 
samenwerking te verbreken als het haar ernst was. Van partijgenoot Drees had 
Burger geen enkele steun gekregen. Hij kon enkel nog nasputteren tegen 
Romme en richtte zijn pijlen vooral op Schoutens principiële verdediging van 
een confessionele partijorganisatie en op de 'simpele' visie van Tilanus. Uitein
delijk sloot Burger zelfs positief af: de politicus Romme had gestreden voor de 
wijze van politieke partijvorm ing die hij het meest w enselijk achtte. Hij had 
zich echter niet gewaagd aan een interpretatie van het m andem ent en zo
doende de katholiciteit van de KWG'ers, die uit het mandement andere prakti
sche consequenties hadden getrokken, onaangetast gelaten. 'En dat is in de 
Nederlandse verhoudingen van vandaag nog de m oeite van het constateren 
waard.'106 Kortom: Burger kroop in zijn schulp. Hij liet het bij dreigende taal en 
durfde geen crisis te riskeren.

Oud beaam de dat er tussen hem en Romme een afgrond gaapte. Als protes
tant verwierp hij dat de priester zich stelde tussen de mens en God. Dat was de 
kern. Hij was teleurgesteld in de houding van Schouten en Tilanus. 'Zijn wij 
hier alleen om ons te bemoeien met dingen, waarvan wij persoonlijk last heb
ben?' Als van de andere zijde het beginsel werd gesteld, moest men dan zwij
gen enkel omdat dit niets nieuws zou bevatten? Tegenover Romme formuleer
de Oud nog eens kernachtig het grote punt: de politieke vrije wilskeuze van de 
katholieken kwam in het gedrang. Het was niet goed dat de bisschoppen indi
rect, via de gelovige kiezers die aan hen gehoorzaamheid verschuldigd waren, 
invloed uitoefenden op het staatsbestuur. Niet de katholieke kiezer zelf, maar 
de bisschoppen bepaalden zijn stem. Daarmee was de KVP nog niet ondemo
cratisch. Maar er zouden altijd ontevreden kiezers overblijven die het niet eens 
waren met het resultaat van het partijberaad en die dan niet de vrijheid hadden 
om op een andere partij te stemmen.107 CHU-leider Tilanus was kort. Het idee 
van de doorbraak vond hij eigenlijk on-Nederlands, waarop oud-evangelist en 
PvdA-Kamerlid J.H. Scheps interrumpeerde met: 'Calvijn is ook niet in Lutje- 
broek geboren'! Tilanus prees de evenwichtige benadering van Drees en waar
schuwde Burger voor 'te grote spontaniteit’. Diens radiotoespraak direct na het 
verschijnen van het mandement vergeleek hij met het optreden van P.J. Troel- 
stra (SDAP) in november 1918.108

Op zelfverzekerde wijze zette Romme vervolgens Burger op zijn nummer. 
Burger had het mandement volgens hem uit tweede hand bekeken; onvolledig
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geciteerd; de kern ervan niet precies weergegeven; het recht van de bisschop
pen betwist om te spreken zoals zij hadden gedaan; de KVP ten onrechte geka
rakteriseerd als kerkelijke partij. Over het wezen van de PvdA had Romme 
zich een jaar eerder duidelijk uitgelaten in zijn Katholieke politiek ('feitelijk nog 
het door Pius XI veroordeelde "echte" socialisme’). Tussen zijn opvatting en die 
van het mandement bestond, anders dan Burger had gesuggereerd, geen ver
schil. Romme bleef erbij dat Oud de bisschoppen het materiële recht ontzegde 
om te doen wat ze hadden gedaan. Het was volgens hem ook niet zo dat door 
het episcopaat indirect een macht werkte op politiek terrein. Wel had een door 
God gegeven gezag gevolgen op het terrein van de politiek. De KVP-leider 
sloot af met een antwoord aan Welter, uitvoerig citerend uit Katholieke politiek. 
Tegenover de conservatieve eenheidspartij stelde hij de eenheidspartij die 
kwam tot 'een radicale doorvoering van de sociale leringen van de Kerk’. 
Tegenover de grootste gemene deler stelde hij de synthese.109

Schouten steunde Romme. Isolement was volgens de ARP-leider nodig 'om 
te voorkomen, dat men tot een mengsel van overtuigingen komt, waaraan alle 
vastheid en kracht ontbreekt'. PvdA en VVD bonden zich niet aan enige 
levensovertuiging en ontkenden daarmee als partijen 'de normerende beteke
nis van de Christelijke levensovertuiging'. Vervolgens concludeerde Schouten 
na een vinnige woordenwisseling met Willems dat deze was toegetreden tot 
'een politieke partij, welke als partij het licht niet op de kandelaar wil plaatsen, 
maar het integendeel onder de korenmaat wil houden!’110 W elter overzag het 
slagveld en stelde ten slotte vast dat een christelijk front een ruk gegeven had 
aan de vertrouwensbasis van het kabinet in het parlement. Er was geen crisis 
gekomen; de regering kon haar werk voortzetten. Met de dichter Staring con
cludeerde hij:

Het stormen is over

De buien zijn heen

Wat ritselt in 't lover

Is zephvr a lleen .111

In het ideologisch getinte debat over het mandement had zich inderdaad de 
oude, vooroorlogse tegenstelling tussen links (PvdA, VVD, CPN) en rechts 
(KVP, ARP, CHU, KNP, SGP) gemanifesteerd. Voor de praktische politiek had 
dit vooralsnog geen betekenis, maar wat niet was kon nog komen. Voor wat 
de uitslag betrof: zelfs het socialistische Parool verklaarde Romme winnaar op 
punten.112

Drees te laconiek

Over het debat noteerde de minister-president: 'Van dinsdag 5 tot vrijdag 8 be
schouwingen over de begroting voor 1955. Tussen de partijen een debat voor 
een groot deel over het mandement. Ik hield mij daarbuiten en gaf te kennen 
dat in de M inisterraad de verhoudingen zó waren dat er geen reden was het
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werk op te geven. M ansholt nam daaraan aanstoot. In tweede termijn aange
duid, dat het mandement ons natuurlijk niet onberoerd had gelaten, en dat in 
het kabinet dezelfde verschillen bestonden als in ons volk, maar dat de vraag of 
de sfeer in de politieke verhoudingen tot beëindiging van de samenwerking 
zou moeten leiden allereerst een kwestie was van de partijen. Praktisch gaf 
Burger de gedachte aan kabinetscrisis prijs; wat ook kan, na de vroegere ver
klaring van het partijbestuur, omdat de r-k leden van de Partij van de Arbeid in 
het algemeen blijven.'113

Niet alleen Mansholt had zich geërgerd aan Drees' laconieke houding. Op de 
vergadering van 29 oktober van de PvdA-Kamerfractie met het partijbestuur 
en de PvdA-m inisters over het resultaat van de algem ene beschouw ingen 
bleek er zelfs sprake te zijn van 'algemeen onbehagen'. De tegenstelling tussen 
de felheid van Burger en de kalmte van Drees was velen in het verkeerde keel
gat geschoten. De mmister-president vond het gevaarlijk om een mogelijke ka
binetscrisis niet alleen te koppelen aan het gedwongen vertrek van katholieke 
leden, maar ook aan het karakter van de KVP. Het mandement zou immers 
niet binnen afzienbare tijd worden ingetrokken. Een breuk op basis van het 
m andement zou betekenen dat de PvdA voor lange tijd buitenspel stond óf 
bakzeil moest halen. De KVP zou een nederlaag lijden als de KWG in de Partij 
van de Arbeid bleef. Donker was het helemaal eens met Drees, maar de ver
tegenwoordigers van de vakbeweging, D. Roem ers en Oosterhuis, niet. Zij 
waren ontevreden over de geringe steun van de partij voor het NVV. Drees 
antwoordde dat dat een kwestie van geheel andere orde was. Hij beloofde dat 
hij bij de algemene beschouwingen in de senaat iets meer zou zeggen.114

Op de partijraad, de volgende dag, gebruikte Drees min of meer dezelfde 
formulering op het verwijt van Banning dat hij zich wel wat meer solidair met 
zijn partij had kunnen tonen.115 De minister-president hield zich opnieuw mak
kelijk staande. Dat gebeurde ook toen het NVV nog eens aandrong op méér 
steun. Drees legde uit dat de PvdA niet openlijk solidair kon zijn. Dit keer kreeg 
hij Willems achter zich. Als de partij zou verklaren dat de bisschoppen het recht 
niet hadden om het NVV te verbieden, dan zou de positie van de KWG in de 
PvdA onmogelijk worden. Roemers moest uiteindelijk met lege handen terug 
naar zijn verbond.116

De felle kritiek in de partij hield mede verband met de plotselinge aankondi
ging door Drees bij diezelfde algemene beschouwingen dat een beloofde belas
tingverlaging eerder zou kunnen ingaan, een tactische zet van het kabinet.117 
De PvdA had zich hiertegen steeds verzet. Door Romme werd deze concessie 
in de Volkskrant van 9 oktober zelfs begroet als het belangrijkste politieke resul
taat van die beschouwingen. Intussen bleef het voor de buitenwereld niet ver
borgen dat het rommelde in de PvdA. De katholieke pers verkneukelde zich 
over de wijze waarop 'de minister-president z'n agressieve partijgenoten ver
loochende'. Zij onderscheidde een gouvernem entele groep D rees-D onker 
tegenover een groep Burger-Vos-Vermeer-Mansholt die op een breuk zou wil
len aansturen.118 De Partij van de Arbeid leek ten prooi aan een broedertwist.
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Het leek er voor de partij enkel erger op te worden toen op 13 februari 1955 
een aantal verontruste leden het Sociaal-Democratisch Centrum oprichtte. Bin
nen de PvdA wilde deze club zich inzetten voor de oude idealen van de SDAP: 
socialisatie, klassenstrijd, anti-'dollarkapitalisme’, theoretische verdieping. Een 
jaar eerder hadden de oprichters zich tot het PvdA-bestuur gewend met het 
verzoek als sociaal-dem ocratische werkgem eenschap te w orden erkend, te
vergeefs. In 1955 probeerden zij het dus opnieuw als georganiseerde oppositie 
tegen de 'rechtse’ leiding en tegen de doorbraakideologie.119

De senaat over het mandement

Op dinsdag 8 februari 1955 begonnen de algemene politieke beschouwingen in 
de Eerste Kamer. KVP-fractieleider G.C.J.D. Kropman ging uitvoerig in op het 
m andement aan de hand van de rede van Oud in de Tweede Kamer. Hij con
cludeerde dat twee opvattingen van vrijheid en democratie diametraal tegen
over elkaar stonden. Kropman had respect voor de leiders van het NVV, maar 
zij konden de godsdienst niet vervangen, nog niet met de beste culturele en so
ciale middelen. Daar was het de bisschoppen om te doen. Hij betreurde de ver
scherping van de tegenstellingen. Op een heftige verkiezingsstrijd zat niemand 
te wachten. Als men zich in katholieke kring een enkele keer onverdraagzaam 
had geuit, dan was dat het gevolg van een puur defensieve houding, overblijf
sel van drie eeuwen onderdrukking.120

Volgens A. Anema van de ARP had de discussie over het mandement zich 
uiteindelijk toegespitst op de vraag: principiële partijformatie of partijformatie 
op grond van de tegenstelling tussen behoud en vooruitgang. Het mandement 
koos voor het eerste en de ARP ook. Historische, principiële tegenstellingen 
drukten hun stempel op het Nederlandse partijwezen, tegenstellingen tussen 
rooms-katholicisme, 'positief belijdend' protestantisme, hum anisme en vrijzin- 
nig-protestantisme. De laatste twee gaven de grondtoon aan in PvdA en VVD. 
Het verdoezelen van essentiële grenzen door er de doorbraaketiketten pro
gressief en conservatief op te plakken was een slechte zaak.121 CHU-fractie- 
leider G. Kolff stelde zich achter Tilanus en ook, met enig protestants voorbe
houd, achter Romme. Tegenover rationalist Oud haalde hij zijn partijgenoot, 
collega-senator F.C. Gerretson aan: 'Politieke vrijheid impliceert de vrijheid om 
(in anderer ogen) dom, onnozel en onmondig te zijn. ( ...) De vrijheid om zich 
te onderwerpen en te binden aan wat de religieuze mens, misschien in zijn on
nozelheid, waant te zijn ”de wet Gods”, is voor hem de hoogste Vrijheid.’122

'De gedachte, als zouden wij, niet-Katholieke en niet-confessionele Protes
tanten, Christenen van de tweede orde zijn, moet ik met klem van mij werpen', 
aldus VVD-senator A.N. Molenaar. Hij voelde zich gekwetst. De bisschoppen 
hadden het liberalisme gebrandmerkt als de geestelijke moeder van marxisme, 
nationaal-socialisme en communisme. 'Alsof Adolf Hitler, M ussolini en Franco 
niet uit de R.K. Kerk zijn voortgekomen!' De bisschoppen waren volgens hem 
te ver gegaan!123
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J. Brandenburg (CPN) stelde vast dat de scherpe woorden op de PvdA-ka- 
derdag slechts woorden waren gebleven. De PvdA bukte steeds dieper voor 
Romme. De KVP had bij de algemene beschouwingen in oktober geëist dat de 
belastingverlaging sneller zou worden ingevoerd en dat de huren zouden wor
den verhoogd zonder invoering van een huurbelasting, een voornemen dat 
enkele dagen eerder uit de ministerraad was gelekt en waarop door NVV en 
PvdA op hoge toon gereageerd was. Zij was op haar wenken bediend. Romme 
waande zich de baas in Nederland.124

PvdA-w oordvoerder In 't Veld stelde voorop dat de room s-rode sam en
werking in het belang van het land was. Anders dan Burger, Oud en Molenaar 
zweeg hij over het democratisch gehalte van de KVP. In 't Veld probeerde aan 
te tonen dat de door de bisschoppen gegeven analyse van de PvdA onjuist was 
en dat het verband tussen doorbraak en onkerkelijkheid veel te simpel was 
voorgesteld. Het grootste bezwaar had hij tegen de enorme geestelijke druk 
die op de katholieke leden van de PvdA was gelegd, een aantasting van de vrij
heid van politieke keuze. Woog het belang om Willems en Welter in één poli
tiek keurslijf te persen werkelijk zo zwaar?125

Op uitnodiging van In 't Veld ging Drees kort in op zijn aanwezigheid op de 
kaderdag. Het kabinet zou volgens hem een stuk van zijn vertrouwen kwijt
raken wanneer de ministers elke binding met hun achterban verloren. 'Ik ge
loof dat het toelaatbaar is, dat ik, wanneer een mandement verschijnt, dat het 
wezen zelf raakt van de beweging, waarvan ik deel uitm aak, en van de partij, 
die ik heb helpen oprichten, met alle reserves, die ik mij ook buiten de Kamer 
opleg, een oordeel hierover geef, niet in mijn kwaliteit van Minister-President, 
maar persoonlijk', aldus de m inister-president.126

Het besluit van de KWG

Tot het PvdA-congres van 22, 23 en 24 februari te Leiden probeerden de bis
schoppen Ruygers en Willems nog op andere gedachten te brengen. De KWG- 
top liet zich niet vermurwen. Zij was ervan overtuigd dat haar missie in de 
PvdA lag. W illems schreef dat ook aan bisschop Huibers. Opzeggen van het 
lidmaatschap van de PvdA zou leiden tot een onmiddellijke regeringscrisis, tot 
groeiend antipapisme en antiklerikalisme. De bisschop antwoordde: 'U plaatst 
openlijk in een zaak, die voor het belang der kerk in ons vaderland van het 
hoogste gewicht is en dus geheel op het terrein van het bisschoppelijk bestuur, 
uw eigen mening tegenover die van het gehele Episcopaat. Zulk een openlijke 
oppositie in een zó gewichtige zaak is sinds het herstel der hiërarchie in ons 
vaderland nog niet voorgekom en'! Ruygers beriep zich onder meer op een 
recente uitspraak van kardinaal M. Feltin van Parijs die zijn gelovigen vrijliet 
een politieke richting te kiezen.127 Romme beïnvloedde intussen het klim aat 
door Bannings brochure Ons socialisme, bedoeld als genuanceerd discussiestuk, 
te typeren als de start van 'planmatig socialistisch verzet tegen de Nederlandse 
bisschoppen'.12S De KVP kwam op 7 januari 1955 weliswaar terug op haar be-
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sluit het eenheidsgesprek af te breken, maar dat was w aarschijnlijk enkel be
doeld om snel tot zaken te komen met Wel ter c.s.129

Op het februaricongres deelde Willems dan eindelijk mee dat de KWG had 
besloten in de Partij van de Arbeid te blijven. De indrukwekkende rede werd 
door de VARA rechtstreeks uitgezonden. De tekst was van de hand van Ruy
gers. De inhoud week weinig af van diens verklaring op de kaderdag van 3 juli. 
Op hetzelfde congres verklaarde Burger dat het mandement geen inzet van de 
verkiezingen moest w ord en .130

De dag daarop besloot het partijbestuur van de KVP op voorstel van Rom
me dat het gesprek verbroken moest worden met KW G-leden 'die publiekelijk 
hebben doen w eten dat zij de weg zullen blijven bew andelen, die door het 
Episcopaat onverantwoord wordt genoemd'. Op 26 februari sprak hij voor de 
KRO-radio in Almelo denigrerend over 'deze werkgem eenschap van enkele 
honderden'. Nu het hoge woord eruit was, haalde de KVP-leider weer eens 
flink uit. Hij zei dat hij het 'een tikje belachelijk' vond om aan die enkele hon
derden het succes van de doorbraak af te m eten.131 Romme ging uitgebreid in 
op alle grote KVP-successen van de laatste jaren en bagatelliseerde de door- 
braakwinst van de PvdA. Zijn rede werd in de katholieke pers met gejuich be
groet; professor Romme had opnieuw bewezen een leider te zijn die vertrou
wen verdiende.

Het gesprek met de KNP zou uiteindelijk op 29 oktober 1955 uitmonden in 
de liquidatie van die partij. Dit tastbare resultaat was echter niet het gevolg van 
de oproep in het mandement, maar van het politieke faillissement van Welters 
partij.132

Mandement, NVV en Huurwetcrisis

Na de algemene beschouwingen in de senaat en na het alom verwachte besluit 
van Willems c.s. nam de ideologische strijd weliswaar af, maar niet de politieke 
spanning. Een aantal PvdA-politici hield aan de mandementsgeschiedenis een 
kater over. De triom ferende toon van de KVP en de laconieke houding van 
partijgenoot Drees waren deze groep een doorn in het oog. Het is moeilijk om 
de omvang ervan te bepalen. W oordvoerders waren vooral Burger, Vos en 
Mansholt. De onvrede in het NVV voedde de oppositie. Tegelijkertijd speelde 
in de praktische politiek namelijk een aantal kwesties waarover de regerings
partijen tot op het bot verdeeld bleken: vrijere loonpolitiek, belastingverlaging, 
huurverhoging. Het NVV, belangrijkste steunpilaar van de PvdA, had daar
over uitgesproken opvattingen. Na de rel rondom het mandement zou het de 
PvdA-fractie niet gemakkelijk vallen een compromis te sluiten zonder de schijn 
te wekken dat zij opnieuw onder het juk van Romme was doorgegaan.

Het kabinet presenteerde in het voorjaar van 1955 het lang verwachte ont- 
werp-H uurw et dat w aarschijnlijk zou leiden tot 10% huurverhoging voor 
arbeidersw oningen, zonder com pensatie in de lonen. Het felle protest van 
NVV-leiders Oosterhuis en Roemers leidde er uiteindelijk toe dat de PvdA- 
fractie met de kleinst mogelijke meerderheid besloot en bloc tegen te stemmen.

183



Hoofdstuk III Politiek rondom het mandement van 1954

'W anneer wij ons niet keren tegen een slecht ontwerp als dit voor de huur
verhoging, krijgen we als partij geen voet aan de grond', meende Vos, woord
voerder van de linkervleugel. Vos protesteerde daarmee vooral tegen het af
glijden van de KVP in conservatieve richting, gesymboliseerd door het mande
m ent.133 M inister-president Drees probeerde opnieuw enige m atigende in
vloed uit te oefenen, maar dat bleek dit keer niet te werken. De Huurwetcrisis 
was geboren.

In hun analyse van de crisis schreven verschillende dagbladen dat het huur- 
wetje de aanleiding was van een breuk die al dreigde sinds de publicatie van 
het mandement. Het mandement zou de sfeer tussen PvdA en KVP hebben 
verpest en de KVP overm oedig hebben gemaakt. De partij overvroeg op een 
moment waarop concessies niet meer verantwoord w aren.134 W aarschijnlijk 
speelde het dreigende isolement van het NVV, waar het mandement zijdelings 
mee te maken had, een veel grotere rol.

Burger slaagde er uiteindelijk in het gestrande schip vlot te trekken én zijn 
eigen gezicht te redden. Drees schreef Romme op 1 juli 1955 dat hij van harte 
hoopte 'dat er geleidelijk weer een wat mildere stemming zal ontstaan en dat 
de samenwerking, die ondanks alle verschillen en moeilijkheden naar mijn me
ning tenslotte in 's lands belang is geweest, bestendigd zal kunnen blijven'.135 
Hij kreeg gelijk. De storm was over.

Verkiezingen in zicht

Na de Huurwetcrisis kroop het NVV weer langzaam terug in de richting van 
CNV en KAB. De regering en de werkgeversorganisaties drongen krachtig aan 
op herstel van de eenheid omdat de lonen dreigden te worden opgejaagd door 
tegen elkaar opbiedende vakcentrales. In de ministerraad veroordeelde Drees 
de concurrentiestemming tussen de centrales. Besloten werd dat enkele indivi
duele ministers eerst hun licht zouden opsteken bij de leiders van de verschil
lende centrales.136 Dat wierp vooralsnog geen vruchten af. De sfeer tussen 
CNV en NVV bleek grondig verpest. KAB-voorzitter M iddelhuis zocht achter 
Alfrinks rug zelfs contact met de Roermondse coadjutor Hanssen om tot reha
bilitatie van het NVV te komen. Dat had ook geen resultaat. Pas in februari 
1956 traden de vakcentrales weer eensgezind op tegenover de werkgevers. De 
strijd om de arbeidsvoorwaarden laaide toen zo hoog op dat de drie centrales 
gezam enlijk de w erkgevers de wacht aanzegden. Het zou uiteindelijk tot 9 
september 1965 duren voordat het episcopaat de verbodsbepaling introk, met 
als argument dat 'de opvattingen in het NVV met betrekking tot kerk en gods
dienst veel milder zijn geworden'.137 Zo verdween de bepaling uit het mande
ment, die geleid had tot het meest tastbare resultaat: de breuk in de RVV en de 
praktische politieke consequenties die daarvan het gevolg waren.
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Het herderlijk schrijven van de Generale Synode

Op 29 maart 1955 verscheen Chrisien-zijn in de Nederlandse samenleving. Herder
lijk schrijven vamuege de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk. Het 
boekje behandelde hetzelfde thema als het mandement -  in de inleiding werd 
er al naar verwezen zelfs de kaft leek sprekend op die van zijn katholieke 
tegenhanger. De politieke conclusies stonden echter diametraal tegenover de 
aanbevelingen van de bisschoppen. Het was in feite een aanklacht tegen de 
verzuiling. Een paar citaten: 'De keuze voor een bepaalde politieke partij is een 
zaak van het gelovig geweten van de enkeling (...). Zou een partij in dit tijds
gewricht in Nederland de keuze te haren gunste willen voorstellen als in uit
sluitende zin de keuze voor God en Christus, dan zou deze voorstelling moe
ten worden gebrandmerkt als een ijdel gebruik van des Heren Naam in de zin 
van het derde gebod.’ En: 'Het doen van Gods wil in deze tijd in Nederland is 
niet te vereenzelvigen met de practijk van één onzer dem ocratische partij
en .'138

Burger liet niet na het herderlijk schrijven even aan te stippen bij de alge
mene beschouwingen in oktober 1955. Hij prees de moed van de Nederlandse 
H ervorm de Kerk om na vijftig jaar confessionele politiek te kiezen voor 'de 
weg terug naar het hart van het volk': partijkeuze was een zaak van het eigen 
geweten van de gelovige. ARP-leider Schouten bleek zeer teleurgesteld. Hij 
was er zeker van dat het schrijven, evenals het mandement, grote invloed zou 
hebben op de verkiezingen in 1956. Gegeven de bestaande Nederlandse ver
houdingen koos Schouten als calvinist principieel voor 'de positief christelijke 
sociaal-economische organisatie en voor de positief christelijke politieke partij’. 
Hij hoopte dat de Generale Synode alsnog een nadere uitleg zou geven, die zijn 
opvattingen zou ondersteunen. Tilanus verklaarde dat hij het schrijven niet in 
het politieke vlak wilde trekken. De meningen van de theologen waren vol
gens hem verdeeld. De CHU bleef een doorbraak van de zegenrijke historische 
politieke verhoudingen beslist afwijzen. Burger prikte terug: de Nederlandse 
Hervormde Kerk had méér vrijheid in de bijbel ontdekt dan Schouten, nam e
lijk óók de vrijheid om socialist te zijn.

Bij de algem ene beschouwingen in de Eerste Kamer op 20 december 1955 
was Kolff (CHU) de enige die aandacht besteedde aan het herderlijk schrijven. 
Voor eenvoudige christenen was het stuk volgens hem veel te ingewikkeld. De 
commissie van zes die het had ontworpen zou eenzijdig zijn samengesteld: drie 
PvdA-leden, één PvdA-sympathisant en twee CHU-leden, van wie er één zich 
uiteindelijk terugtrok! ARP en SGP waren helemaal niet vertegenw oordigd.139 
Dit soort kritiek deed overigens weinig afbreuk aan het gezaghebbend karak
ter van Christen-zijn in de Nederlandse samenleving. Het betekende een opsteker 
voor de PvdA, indirect uitgelokt door het mandement.
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Het mandement in de verkiezingscampagne van 1956

De KVP gebruikte het mandement niet systematisch in de campagne voor de 
verkiezingen van 16 juni 1956, althans op landelijk niveau. Romme neigde daar 
volgens M.A.M. Klompé (KVP) toe, maar ondervond in partij en fractie veel 
w eerstand.140 De partijtop vreesde dat het mandement verzet zou oproepen 
bij ARP en CHU, verzet dat zich bij de formatie tegen de KVP kon keren. De 
PvdA sprak eerder over het mandement in protestants gezelschap dan onder 
katholieken. Tegenover katholieken roerde Burger bij voorkeur de grote trom 
dat de KVP met W elter 'collaboreerde'. Door de KVP in een conservatieve 
hoek te duwen hoopte hij katholieke arbeiders in de armen van de PvdA te 
drijven. De KWG trok natuurlijk wél alle registers open. Uitspraken van ver
schillende Franse en Duitse bisschoppen werden door W illem s, Ruygers en 
Tans naast het mandement geplaatst. Verder werd er door de landelijke politici 
nauwelijks nog gesproken over de inhoud van het twee jaar eerder verschenen 
stuk. D at stuk had intussen wel de sfeer bepaald, een sfeer die de laatste zon
dag van juni 1955 nog grimmiger was geworden door het KVP-verkiezings- 
pamflet 0 ’56 (de O stond voor overwinning). Daarin werden PvdA, VARA en 
NVV letterlijk afgeschilderd als pyromanen die brand stichtten bij katholieke 
scholen, de KRO, kerkgebouwen. Het bevatte naast stevige spotprenten en 
verkiezingspraat ook nepadvertenties als: 'W eggelopen! Roodharig NVV-tje. 
Terug te bezorgen bij de Raad van Vakcentralen.’

Zoals gezegd, het mandement was geen topic in de campagne, maar speelde 
op de achtergrond wel een belangrijke rol, af en toe ook even op de voor
grond. Het hernieuwde zelfvertrouwen van de KVP kon bijvoorbeeld worden 
toegeschreven aan het woord van de bisschoppen. De partij was eensgezind en 
veel actiever dan in 1952. Leidende katholieke politici sloegen in het algemeen 
een verzoenende toon aan tegenover de socialistische regeringspartner. In de
cember 1955 klaarde Stokman de lucht al met de uitspraak: 'Een katholiek is 
niet verplicht op de KVP te stemmen. Als hij in het stemhokje, na een nauw
gezet te rade gaan bij zijn geweten en met inachtnem ing van alle factoren, 
meent op een andere partij te moeten stemmen, mag hij dat doen.’ De PvdA 
was daarmee tevreden en zou er in de campagne ook naar verwijzen. Romme 
schreef in maart 1956 dat de houding van de socialisten tegenover het mande
ment grondig was veranderd. Het stuk werd 'niet meer uitgeketterd als een 
ondem ocratisch geval'. Zelfs Het Vrije Volk erkende volgens hem  'dat de bis
schoppen de vrijheid van partijpolitieke keuze aan ieders persoonlijk geweten 
hebben overgelaten, mede uit een bijzondere reserve die zij in acht willen ne
men tegenover het gebruik van de politieke vrijheid'. Romme gebruikte zelfs 
het woord 'bekeerlingen '.141

De positieve strategie van de KVP werd in de loop van 1956 hoe langer hoe 
meer doorkruist door felle persoonlijke aanvallen op Romme. Burger en oud- 
PvdA-fractievoorzitter M. van der Goes van Naters schoven de KVP-leider on
democratische staatsrechtelijke opvattingen in de schoenen. De bedoeling was 
om Romme onmogelijk te maken als alternatief voor Drees. Deze poging tot
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karakterm oord haakte aan bij de antipapistische sentimenten van het protes
tantse volksdeel die door het mandement zouden zijn aangewakkerd. Een an
dere tegenvaller voor de KVP was een aantal incidenten in het zuiden, kort 
voor de verkiezingen. Daar heerste een gespannen politieke sfeer, mede in de 
hand gewerkt door het mandement. De cam pagne van de PvdA werd hier en 
daar gesaboteerd, hetgeen door de landelijke pers, Het Vrije Volk voorop, breed 
werd uitgem eten.142

De verkiezingen van 16 juni werden gewonnen door de PvdA. De partij 
kreeg er vier zetels bij en kwam op 34. De KVP ging van 30 naar 33. W at was 
per saldo het effect van het mandement op deze verkiezingen? De KVP-winst 
kwam voor een klein gedeelte van de PvdA en vooral van de KNP. Beide kun
nen aan het mandement worden toegeschreven; de doorbraak naar de KVP 
leek tot stilstand gebracht. De winst van de PvdA hield ten dele rechtstreeks 
verband met het mandement. Een groot aantal jonge kiezers in de mijnstreek 
zou er stelling tegen hebben genomen. In Nieuwenhagen steeg de PvdA zelfs 
van 14,5% in 1952 naar 31,9%. In heel Limburg ging de PvdA van 12,8% naar 
17,5%. Belangrijker waren de stemmen die de PvdA uit protestants-christelijke 
hoek kreeg, stemmen tegen het mandement, tegen de groeiende invloed van 
de KVP, tegen Romme en vóór Drees. Dat was pure doorbraakw inst vanuit 
een andere hoek, een indirect gevolg van het mandem ent.143 Het effect van het 
mandement op de verkiezingen mag dus niet worden onderschat.

Een omstreden stuk

Honderd en één jaar na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie voelden 
de bisschoppen zich gedwongen de kudde ernstig te verm anen opdat ze bij 
elkaar bleef. D at was immers hun taak. De verm aanbrief uit 1954 droeg het 
stem pel van kerkelijke gezagsdragers uit Brabant en Lim burg, die minder 
bezorgd waren voor dreigende geloofsafval dan voor scheurtjes in het katho
lieke bolwerk in het zuiden. Groeiende tegenstellingen tussen de standsorgani- 
saties -  de KVP-nederlaag van 1952 was een illustratie daarvan -  vormden de 
voornaamste drijfveer achter het schrijven. Dat verklaart waarom het stuk op 
dat moment verscheen, terwijl in PvdA-kringen al veel langer voor een door
braak gestreden werd. De concurrentiestrijd was na de bezetting begonnen, op 
het moment dat PvdA en KVP werden opgericht.

De principiële bezwaren van de Utrechtse bisschop-coadjutor Alfrink tegen 
een stemadvies in 1952, in 1946 nog afgegeven en twee jaar later herhaald, wer
den in het openbaar niet bekritiseerd. Alfrink, die prudenter was dan de bis
schoppen uit Brabant en Limburg, dacht via het m andem ent misschien voor 
altijd verlost te zijn van deze lastige taak op glad terrein. De storm van kritiek 
had hij niet verwacht. 'Uit niets blijkt dat de politieke leider (van de KVP) ook 
maar op enige wijze bij de voorbereiding van het m andem ent betrokken is 
gew eest’, schreef Bornew asser in 1995 in zijn geschiedenis van de KVP.144 
Anders dan fractiegenoot Stokman heeft Romme inderdaad niet zelf de pen 
gehanteerd. Maar had hij werkelijk geen enkele invloed op de in het mande-
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ment aangehaalde politieke overwegingen? Liep hij vooruit op het standpunt 
van zijn partij én op de visie van de bisschoppen ten aanzien van de katholieke 
politieke eenheid en de daarbij passende strategie? Of haakte hij alleen maar in 
op de heersende opinie in eigen kring? Romme nam toch in feite het voortouw 
bij de aanval op de KWG in de PvdA, de interpretatie van de rede van kardi
naal De Jong, het leggen van een verband tussen het Humanistisch Verbond en 
de PvdA, scherpe uitlatingen in Katholieke politiek en de formulering van een of
fensieve partijstrategie. De KVP-leider schiep aanvankelijk mede het klimaat.

Nadat zijn partij in het mandement de kerkelijke zegen bevestigd had ge
kregen, bleef Romme aanvankelijk zwijgen. Hij reageerde pas toen hij het slag
veld kon overzien. Romme polariseerde toen tegen de meest ongenuanceerde 
uitlatingen. Deze exercities werden in de regionale katholieke pers breed uitge
meten. In eigen kring groeide Rommes prestige: de KVP-leider verdedigde de 
katholieke zaak op superieure wijze tegen groot onrecht.

Al vóórdat het mandement verschenen was, zat de PvdA op een tegenzet te 
broeden. De meningen daarover liepen uiteen. Een linkervleugel, onder andere 
bestaande uit bestuursleden van het 'verboden' NVV, oud-premier Schermer- 
horn, vice-voorzitter Vos en minister Mansholt, zocht een of andere vorm van 
confrontatie. Een aantal onder hen wilde al langer en om heel andere redenen 
van de KVP af. Het m andem ent bood een uitgelezen m ogelijkheid om een 
breuk te forceren. Fractieleider Burger, tevens voorzitter van de 'verboden' 
VARA, koos hun kant. Hij beoogde vooral een beschadiging van de KVP uit 
algem ene tactische overw egingen. Daartegenover stond een rechtervleugel 
rondom de KWG en een gouvernementele groep onder aanvoering van Drees, 
die zich vastklampten aan het uitblijven van een duidelijke verbodsbepaling 
van het PvdA-lidmaatschap. De PvdA zou zich volgens hen in haar eigen vin
gers snijden, wanneer zij uit de regering zou stappen. De richting-Drees won 
het pleit, maar dat leidde tot grote spanningen in de partij. De antimande- 
mentsvleugel bleef de KVP bestoken met het dreigement van een crisis. Burger 
deed dat bijvoorbeeld begin juli 1954 op de PvdA-kaderdag en in oktober bij 
het debat over de algem ene beschouw ingen in de Tw eede Kam er. Romm e 
zette hem toen op zijn nummer. Als een partij twijfelde aan het democratische 
karakter van haar partner, dan moest ze meteen knopen doorhakken.

Door het debat, dat met een sisser afliep, leek het alsof de commotie rond
om het m andem ent het karakter had van een storm in een glas water. De 
meeste politieke reacties waren al eerder in de pers geventileerd. M ansholt 
sprak dreigende taal in de ministerraad, maar vond er Drees en Beel tegenover 
zich. Het NVV brak omwille van het mandement met de RVV. Het verbond 
veroordeelde de laconieke houding van de m inister-president en voelde zich 
geïsoleerd. Het mede door het mandement aangewakkerde ongenoegen van 
het NVV speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van de Huurwetcrisis in 
mei 1955. De regeringssam enw erking kwam toen véél meer onder druk te 
staan, terwijl kort daarvoor juist de mogelijkheid was afgesneden dat de PvdA 
omwille van het mandement zou breken. De KWG had im mers eind februari
1955 in het openbaar verklaard in de PvdA te blijven.
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Ten tijde van de Huurwetcrisis leek de PvdA weinig koersvast: zij was in
tern verdeeld over cruciale politieke kwesties; in de partij stak een georgani
seerde oppositie van oud-SDAP'ers de kop op; er was kritiek op de leiding. De 
steun van en voor het NVV, de belangrijkste pilaar van de PvdA, brokkelde af. 
De KVP bruiste daarentegen van het zelfvertrouw en; de KNP stond op het 
punt terug te keren naar het oude nest; de grote confessionele partijen leken 
elkaar opnieuw te hebben gevonden bij het debat over het mandement in de 
Tweede Kam er. Kortom, het m andem ent leidde niet tot een breuk met de 
KVP, maar tot een crisis binnen de PvdA! Logisch dat Romme weinig zin in 
lijmen had, toen de PvdA-fractie het kabinet over het ontw erp-H uurwet had 
laten struikelen. De rooms-rode samenwerking kon beter worden voortgezet 
na tussentijdse verkiezingen, die van de KVP opnieuw de grootste partij 
zouden maken.

In de verkiezingsstrijd van 1956 figureerde het m andem ent op de achter
grond. Het bepaalde de sfeer; een fel bediscussieerd cam pagnethem a was het 
niet. W at de invloed ervan was op de verkiezingsuitslagen valt niet te becijfe
ren. De PvdA wist zich vooral te herstellen met hulp van protestantse protest
stemmen tegen het mandement, aangelokt door Drees persoonlijk. De minis- 
ter-president schreef later in zijn memoires dat het mandement voor de prak
tische sam enwerking op brede basis de 'reeds bestaande spanningen sterk 
(deed) toenem en’.145 Na februari 1955 ebden die spanningen langzaam  weg. 
Op de afscheidsbijeenkom st van zijn derde kabinet constateerde Drees: 'De 
ministerraad heeft kunnen werken tijdens een gelukkige interne ontwikkeling.’ 
Dat sloeg óók op de politieke verhoudingen van dat moment.

Wat gebeurde er met de politieke boodschap? Het mandement heeft de po
sitie van de katholieke eenheidspartij op korte termijn versterkt -  met het 
keurmerk van de bisschoppen kreeg de KVP een politiek m onopolie -  en de 
KWG de pas afgesneden, zonder dat de samenwerking met de PvdA werd ver
broken. H et 'zendingswerk' van de doorbraakkatholieken in de PvdA was 
door het episcopaat gediskwalificeerd. Een klein groepje bleef achter in die 
PvdA en voorkwam dat de Nederlandse sociaal-democratische partij koos voor 
de antiklerikale koers die veel van haar Europese zusterpartijen volgden,146 
maar intussen verloor de PvdA wél een belangrijk deel van de religieuze lading 
die mensen als Banning hadden meegebracht. De bisschoppen bezegelden het 
lot van deze doorbraak, m aar de sfeer tussen PvdA en KVP werd er, zoals 
Drees al aangaf, niet blijvend door vergald. Het pleidooi in het mandement 
voor confessionele partijvorm ing werd ook positief ontvangen door protes- 
tants-christelijke partijen.

Op langere termijn had het mandement ingrijpende gevolgen voor het poli
tieke klim aat, voor de katholieke kerk zelf en voor de N ederlandse sam en
leving in haar geheel. Op politiek terrein kwam er in 1958 een eind aan de 
room s-rode coalitie. 'Niet alleen door het m andem ent, maar het had er wel 
mee te maken', verklaarde Klompé later. Tot in de jaren zestig heeft het vol
gens haar de sam enwerking tussen KVP en PvdA bem oeilijkt.147 Oud-KVP- 
voorzitter Van Doorn concludeerde dat het mandement voor de partij op lange

189



Hoofdstuk III Politiek rondom het mandement van 1954

termijn geen goede zaak was. 'Het heeft electoraal niet veel zoden aan de dijk
gezet.'148
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HOOFDSTUK IV

GRENZEN AAN DE CONTROLE

Carla van Baaien, Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden1

Inleiding

De volksvertegenwoordiging maakte van haar bevoegdheid om de regering te 
controleren, inclusief het beïnvloeden en bijsturen van beleid, niet altijd ten 
volle gebruik. Er waren zaken waarbij zij voor grenzen kwam te staan. In dit 
hoofdstuk komen kwesties aan de orde waarbij dit het geval was: politiek om
streden zaken die het parlement op zeker moment min of meer liet voor wat 
zij waren. De vraag die wordt bekeken is of de volksvertegenwoordiging vrij
willig bepaalde grenzen in acht nam of dat zij daartoe door het onderwerp of 
de omstandigheden werd gedwongen.

Een traditionele aangelegenheid waarbij de grenzen van de parlem entaire 
controle in zicht komen, zijn de buitenlandse betrekkingen. De volksvertegen
woordiging ten tijde van het derde kabinet-Drees erkende enerzijds wel dat de 
minister een zekere vrijheid moest hebben in internationale onderhandelingen, 
maar anderzijds gaf zij die speelruimte toch niet helem aal van harte vrij. Zo 
bleef het verlangen naar een zo sterk m ogelijke controle bestaan. Daarbij 
kwam in het begin van de jaren vijftig de angst dat de samenwerking en inte
gratie in W est-Europa de parlementaire invloed nog meer zou terugdringen. 
Om dit verlies te beperken diende M.A.M. Klompé (KVP) een amendement in 
bij de behandeling van het verdrag tot oprichting van de Europese Defensie- 
gemeenschap. Dit amendement, dat bepaalde dat nadere overeenkomsten die 
uit het verdrag zouden voortvloeien, aan de Kam er dienden te worden voor
gelegd, was aanleiding voor een relatief forse confrontatie tussen de Kamer en 
het kabinet. De Kam er drukte haar mening door, maar zou uiteindelijk niet 
lang van haar succes kunnen genieten. In 1954 werd de EDG door Frankrijk 
aan de kant gezet. Hieronder zal vooral worden verklaard waarom het amen- 
dement-Klompé lange tijd een uitzondering zou blijven op de consistente par
lementaire terughoudendheid als het ging om de buitenlandse politiek. Het is 
daarbij de vraag of die terughoudendheid het gevolg was van gebrekkige be
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voegdheden of dat onderlinge meningsverschillen verhinderden dat de Kamer 
een vuist kon maken.

Voor het (kostbare) defensiebeleid golden min of meer dezelfde zorgen als 
bij de buitenlandse politiek over de beperkte mogelijkheden die de volksver
tegenwoordiging had om  haar controlerende bevoegdheid uit te oefenen. Ook 
hier was immers sprake van een oncontroleerbare Dritte im Bande, het Atlan
tisch bondgenootschap dat mede verantwoordelijk was voor de bepaling van 
de Nederlandse m ilitaire taken. Bij het defensiebeleid speelde bovendien het 
probleem  dat de Kamer in 1950-1951 had ingestemd met een ondoorzichtig, 
m eerjarig begrotingssysteem  waardoor in feite elke controle onmogelijk was. 
De groeiende onvrede over deze situatie zou in 1953-1954 m inister C. Staf 
(CHU) in moeilijkheden brengen. Al wist de minister het parlem entaire onbe
hagen niet helemaal weg te nemen, hij zou zich in dit debat toch staande weten 
te houden. Aanvaardden de Kam erleden uiteindelijk toch dat zij geen greep 
konden krijgen op het spending department van Oorlog en Marine?

De grenzen van de controlerende taak van het parlem ent waren ook na
drukkelijk aan de orde in het debat over de watersnoodramp van 1953. Daags 
na de ramp toonden publicaties in de pers aan dat de overheid er al jaren van 
op de hoogte was dat de toestand van de dijken te w ensen overliet. Waarom 
aanvaardde een grote Kamermeerderheid het kabinetsstandpunt dat een on
derzoek naar de oorzaken van de ramp niet nodig was? Anders dan bij de 
eerder genoem de onderw erpen, lijkt hier sprake te zijn van zelfopgelegde 
terughoudendheid: een overgrote Kam erm eerderheid vond een onderzoek 
ongewenst. Opm erkelijk is evenwel dat de argum entatie voor dit standpunt, 
zowel van de zijde van het kabinet, als van de Kamer, niet geheel overtuigend 
was. Hoe ging de volksvertegenwoordiging om met dit probleem?

Ten slotte zal in dit hoofdstuk aan de orde komen hoe de Kamer reageerde 
op de afwijzing van moties door de regering die het kabinet onwelgevallig 
waren. Het is onder Drees III verschillende keren voorgekomen dat een aange
nomen motie niet werd uitgevoerd. Drie hiervan komen elders in het boek aan 
bod2. Twee andere moties, de motie-Biewenga over de uitgifte van gronden in 
de IJsselmeerpolders en de motie-Roosjen over de salarisregeling voor leraren, 
zijn in dit hoofdstuk opgenomen omdat deze laten zien hoe de Kamer zichzelf 
beperkte in de uitvoering van haar controletaak. Bij de motie-Roosjen zwichtte 
de Kamer voor de pressie van de minister, die haar als een motie van wantrou
wen uitlegde, waarop de motie werd ingetrokken. Bij de m otie-Biewenga ac
cepteerde de volksvertegenwoordiging de aankondiging van de m inister dat 
hij geen gevolg aan de motie zou geven. Hieronder wordt onderzocht waarom 
het parlement zich ook hier in de controlerende bevoegdheid liet beperken.
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Parlementaire controle op de buitenlandse politiek: Klompé's 
voorbehoud bij de Europese Defensiegemeenschap

Europese Defensiegemeenschap

Gedurende het derde kabinet-Drees kreeg het streven naar integratie en sa
menwerking in Europa de warme steun van het parlement. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat in juli 1953 de goedkeuringswet voor het verdrag voor 
de Europese Defensiegem eenschap met grote m eerderheid werd aanvaard, 
ondanks enige kritiek. De m eeste partijen meenden dat het resultaat van de 
onderhandelingen tussen de 'Zes' op enkele punten teleurstelde. Ten eerste had 
het supranationale element, belichaamd in het Hoge Com m issariaat, het uit
voerend orgaan van de EDG, ten opzichte van het EGKS-verdrag terrein ver
loren ten koste van de intergouvernementele factor, te weten de Raad van Mi
nisters, aan welke alle wezenlijke beslissingen van politieke aard toevielen. Ten 
tweede zou het beoogde parlementaire gremium, de Assemblée, nog minder 
bevoegdheden krijgen dan de EGKS-assem blée. Ten derde, en dat was het 
grootste probleem, ontbrak een civiele autoriteit in Europa waaraan het Euro
pese militaire gezag onderworpen was. W eliswaar voorzag het verdrag in de 
oprichting van een Europese Politieke Gemeenschap, doch de totstandkoming 
van de EDG mocht daardoor niet worden vertraagd. Kortom, er viel nog veel 
te verbeteren, maar verder werd op het Binnenhof het historisch belang van 
het verdrag -  herbewapening van Duitsland én voortgang van de Europese in
tegratie -  vrijwel algemeen onderkend.

De parlementaire tegenstand tegen het EDG-verdrag was dan ook verwaar
loosbaar. In de Tweede Kam er stemden slechts elf Kam erleden tegen: de zes 
com m unisten, P.J.S. Gerbrandy (ARP), Ch.J.I.M . W elter en W .L.G. Lemaire 
(KNP), C.N. van Dis en P. Zandt (SGP). Toch is het interessant nader te kijken 
naar de discussie over het EDG-verdrag. Tamelijk onverwachts dook namelijk 
de kwestie op van de parlem entaire controle op de buitenlandse politiek. 
Klompé (KVP) diende een uniek amendement in waarin de zorg voor de parle
mentaire controle op het buitenlands beleid centraal stond. Moties en amende
menten aangaande de buitenlandse politiek waren in deze periode tamelijk 
ongebruikelijk, zeker wanneer ze van de kant van de regering werden afgewe
zen. In dit geval kwam een Kamermeerderheid tegenover het kabinet te staan. 
Een opmerkelijke rimpeling in de vijver van consensus.

Parlement en buitenlandse politiek

Alvorens in te gaan op het debat rond Klompé's voorbehoud, m oet worden 
gewezen op de onvrede die er in de eerste naoorlogse jaren in de Kamer be
stond over de beperkte bevoegdheden ten aanzien van de buitenlandse poli-
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tiek. Onder de kabinet ten-Beel, -Drees-Van Schaik en -Drees II was dit onge
noegen bij herhaling duidelijk geworden. De aanhoudende druk leidde tot ge
regelder overleg tussen minister en Kamer, maar van een parlem entaire regie 
van het beleid was geen sprake. Op cruciale mom enten bleek namelijk ofwel 
dat de Staten-Generaal niet wilden doorbijten (omdat zij erkenden dat de rege
ring een zekere vrijheid moest hebben in internationale onderhandelingen), 
ofwel omdat de fracties verdeeld waren, dan wel te vage ideeën hadden zodat 
zij hierdoor hun positie ondermijnden. Dat laatste was duidelijk het geval op 
het terrein van de Europese integratie. De gedachten hierover in de Kamer wa
ren zó vaag of liepen zózeer uiteen dat de verschillende fracties onvoldoende in 
staat waren hard op te treden tegenover de soms halsstarrige VVD-m inister 
D.U. Stikker. Een voorbeeld van het eerstgenoemde probleem, de onderlinge 
verdeeldheid, was het lot van het protest van J.A.W. Burger (PvdA) in januari 
1951 tegen het feit dat het kabinet zonder voorafgaand overleg met het parle
ment in de VN had gestemd voor het herstel van de diplom atieke betrekkin
gen met Franco-Spanje. Tegen de zin van Stikker diende Burger een motie in 
waarin hij constateerde 'dat het aldus prijsgeven van een ( ...)  door het parle
ment bekrachtigd standpunt, in het onderhavige geval niet dan na overleg met 
het parlement had behoren te geschieden'. De motie kreeg de steun van PvdA, 
CPN en VVD, maar haalde geen meerderheid. ARP en CHU waren tegen om
dat zij het eens waren met het kabinetsbesluit. D oorslaggevend was de af
wijzende houding van de KVP: de katholieken steunden het kabinetsbesluit. 
Klompé was het weliswaar met Burger eens dat het kabinet méér diende te 
overleggen met het parlement, maar in het onderhavige geval had Burger vol
gens haar te weinig gezegd over de principiële kant van de zaak en teveel over 
de inhoud.3

Dat de Kamer in het geval van de m otie-Burger geen eensgezinde actie on
dernam, laat onverlet dat de onvrede op het Binnenhof groot bleef. Deze zorg 
werd niet weggenomen door de totstandkoming van supranationale integratie. 
Integendeel, de angst was groot dat de, hoofdzakelijk door ambtenaren vorm
gegeven, Europese sam enwerking juist zou leiden tot verm indering van de 
parlem entaire invloed. Voor zover het de EDG betrof, werd deze vrees tref
fend onder woorden gebracht door oud-premier W. Schermerhorn (PvdA) in 
de Eerste Kamer in januari 1954 bij de behandeling van het EDG-verdrag: 'Een 
(...)  (onoverzichtelijk) instrument als een groot militair apparaat op zich zelf al 
is en de grote afstand van het toneel, waarop vele handelingen zich voltrekken, 
zal de (...)  controle door de nationale parlementen maken tot iets van uiterst 
twijfelachtige betekenis, afgezien van de mogelijkheid, die elke nationale Minis
ter tegenover zijn eigen Parlement heeft om (...)  zich eenvoudig te verschuilen 
achter datgene, wat in andere Parlementen met betrekking tot een bepaald on
derwerp gebeurt.'4

Al met al was de parlementaire onmacht op het terrein van de buitenlandse 
politiek niet primair het gevolg van een tekort aan staatsrechtelijke bevoegd
heden. De onvrede bleef echter groot. In deze situatie was het te voorzien dat
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het parlement op zijn strepen zou gaan staan wanneer het daartoe de gelegen
heid zou krijgen. Die gelegenheid deed zich voor bij het EDG-verdrag.

Europese Defensiegemeenschap

Opland, de Volkskrant, 17 januari 1953

Voorbereidingscommissie

Klompé wilde gebruik maken van een nieuwe bepaling in de Grondwet die de 
Staten-Generaal de gelegenheid bood bij een internationale overeenkomst een 
voorbehoud te m aken voor goedkeuring van nadere overeenkom sten die uit 
de ’basis-overeenkomst' voortvloeiden. Artikel 62 (lid 1 onder b) stelde dat een 
internationale overeenkom st geen parlem entaire goedkeuring behoefde 'in
dien de overeenkomst uitsluitend betreft de uitvoering van een goedgekeurde 
overeenkom st, voor zover de Staten-Generaal bij de goedkeuring geen voor
behoud terzake hebben gemaakt'. Aangezien in het EDG-verdrag sprake was 
van dergelijke nadere overeenkomsten, had het parlem ent dus het recht hier
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een voorbehoud bij te maken. Het amendement dat Klompé in juli 1953 indien
de, luidde: 'Voor zover ter uitvoering van dit Verdrag nadere overeenkomsten 
mochten worden gesloten, zullen deze aan de goedkeuring van de Staten-Ge- 
neraal worden onderworpen.'5

Het lijkt erop alsof Klompé aanvankelijk nog verder had willen gaan. Op 13 
juli 1953 meldde minister van Buitenlandse Zaken J.W. Beyen (partijloos) name
lijk in het kabinetsberaad dat de commissie van voorbereiding van het EDG- 
verdrag van het kabinet de toezegging wilde krijgen 'dat de Kamer tijdig zou 
worden ingelicht over te nemen beslissingen waarom trent uniformiteit in de 
(EDG-) Raad van M inisters is voorgeschreven'. M inister-president W. Drees 
meende dat de regering de gevraagde toezegging niet kon doen. 'Als supra
nationale organen willen kunnen werken, zal het niet mogelijk zijn de Tweede 
en de Eerste Kamer "tijdig", d.w.z. vooraf in te lichten’, aldus de minister-presi
dent.6

Op 15 juli vergaderden Drees, Beyen en minister van Oorlog en Marine Staf 
met de voorbereidingscom missie over het mogelijke voorbehoud. Drees open
de meteen de aanval door te verklaren dat als de Kamer met dat amendement 
kwam, zij wat hem betrof net zo goed meteen het hele wetsontwerp kon ver
werpen. Beyen steunde de premier. Hij voerde als bezwaar aan dat met een 
dergelijk voorbehoud de deur naar 'sabotage’ wijd open gezet werd: alle ande
re parlementen zouden dan volgen (Drees merkte kort maar veelbetekenend 
op: 'Italië!'). Beyen zegde toe dat 'uit de aard der zaak' alle overeenkomsten die 
verder gingen dan het verdrag aan het parlement zouden worden voorgelegd.

Klompé bleek bereid water bij de wijn te doen. Zij erkende dat een eventu
eel voorbehoud geen betrekking kon hebben op de besluiten van de organen 
die door het verdrag werden ingesteld, te weten: het Hoge Commissariaat en 
de Raad van Ministers. Niettemin meende zij dat er zich gevallen konden voor
doen waarin de zes regeringen buiten de Raad van M inisters om overeenkom
sten sloten ter uitvoering van het verdrag. Zij wees het gevaar van sabotage 
van de hand: als andere parlementen het verdrag wilden blokkeren, zouden 
die dat ook wel op een andere manier kunnen doen. J. Schouten (ARP) schaar
de zich achter Klompé. Hij vond dat de ministers te weinig oog hadden voor de 
verantwoordelijkheid van de Staten-Generaal als deze afstand zouden doen 
van de bevoegdheid tot het maken van een voorbehoud. De antirevolutionair 
meende dat Drees niet had aangetoond dat de regering in ernstige problemen 
zou komen door het amendement. Beyen waarschuwde er ook voor dat er in 
veel gevallen onduidelijkheid zou bestaan in hoeverre er sprake was van een 
uitvoerend besluit, genomen door de organen van de EDG, dan wel van een 
uitvoerende overeenkomst, gesloten door de zes regeringen. Klompé beargu
menteerde dat de grens wel degelijk scherp zou kunnen worden getrokken; de 
Grondwet sprak im mers van 'overeenkomsten met andere M ogendheden en 
met volkenrechtelijke organisaties'.7 De partijen kwamen er niet uit: 'Over het 
denkbeeld van zulk een voorbehoud werd bij de bespreking geen overeen
stemming bereikt, noch tussen de commissie en de Regering, noch tussen de
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leden der commissie onderling’, aldus het officiële verslag van de bijeenkomst.8 
In de handgeschreven notulen staat: 'Dan maar in de Kamer beslissen.'9

In de ministerraadsvergadering na de bespreking met de commissie merkte 
Drees terecht op dat de eigenlijke reden tot het maken van het voorbehoud 
was 'het meer theoretische punt (...) , dat de Kam erleden nu voor de eerste 
maal de m ogelijkheid tot het maken van dit voorbehoud zich voordoet, zij 
voor de rechten van het parlement dienen op te komen'. De premier had hier 
begrip voor. Hij wees er echter op dat de zaak anders lag voor supranationale 
organisaties dan voor 'gewone' internationale organisaties: 'Het zal toch reeds 
moeilijk zijn een supranationaal orgaan te doen werken, verlangt men naast 
eenstemmigheid in de Raad van Ministers ook nog goedkeuring in zes parle
menten (...) , dan wordt de procedure uitermate m oeizaam en wordt men af
hankelijk van het langzaamste parlem ent.’ Overigens was het Drees duidelijk 
dat het amendement zou worden gesteund door een Kam erm eerderheid van 
KVP, ARP, VVD en CPN. Intussen waren alle ministers het met Drees eens dat 
een eventueel voorbehoud averechts zou werken vanwege het zw aan-kleef- 
aan-effect in andere lidstaten. De ministers J. van de Kieft (Financiën, PvdA), 
S.L. M ansholt (Landbouw, PvdA) en J. Zijlstra (Econom ische Zaken, ARP) 
meenden zelfs dat een eventueel voorbehoud het verdrag in de kern zou aan
tasten en stelden daarom voor het amendement onaannem elijk te verklaren. 
Aan de andere kant ontrieden J.M .L.Th. Cals (OKW, KVP) en L.A. Donker 
(Justitie, PvdA) deze kwestie zo principieel te spelen. Uiteindelijk besloot de 
raad de te volgen tactiek aan de desbetreffende ministers over te laten.10

Kamerdebat

In het Kam erdebat op 22 en 23 juli 1953 uitte Klompé haar ongenoegen over 
het feit dat het EDG-parlement eigenlijk maar zeer weinig bevoegdheden had. 
Zij constateerde daarom 'dat wij op het nationale vlak iets verliezen, dat wij 
niet helemaal terugkrijgen op het bovennationale vlak’.11 Zij vond dus dat er 
een 'rem' m oest worden ingebouwd. Klom pé benadrukte dat haar voorbe
houd geen m otie van w antrouwen betekende, noch gericht was tegen het 
bovennationale karakter van de EDG. Het had immers geen betrekking op de 
beslissingen en maatregelen van de uitvoerende organen van de gemeenschap 
(het Hoge Commissariaat en de Raad van Ministers), maar op overeenkomsten 
die de zes regeringen mogelijk daarbuiten zouden sluiten terzake van de EDG. 
Klompé m eende dat haar amendement niet tot obstructie van besluiten aan
gaande de EDG zou leiden. De regering kon immers volgens de Grondwet (art 
62, lid d) 'in buitengewone gevallen van dringende aard' indien 'het belang van 
het Koninkrijk’ zulks vereiste, een overeenkom st 'zonder verw ijl’ van kracht 
laten zijn. Klompé vroeg zich ten slotte af in hoeverre deze overeenkomsten 
veelvuldig zouden voorkomen 'aangezien zeer vele zaken en afspraken wor
den neergelegd in beschikkingen van de uitvoerende organen dezer Gemeen
schap. En daaraan willen wij niet raken.'12 Kortom, het ging in feite om een 
theoretische situatie. Terecht stelt W. Camphuis dat het Klompé er vooral om
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te doen was het kabinet duidelijk te maken dat het in de toekomst nauwer 
overleg m oest voeren met het parlem ent.13

Net als in het verleden het geval was geweest bij zaken betreffende de par
lem entaire controle van het buitenlands beleid, stonden de grootste coalitie
partners tegenover elkaar. De PvdA-fractie verzette zich tegen het initiatief van 
Klompé. W oordvoerder M. van der Goes van Naters zei de dem ocratisering 
van het Nederlands buitenlands beleid te steunen en hij vond ook dat het parle
ment op zijn rechten diende te staan, maar in dit geval moesten deze worden 
afgewogen tegen de voortgang van de Europese integratie. In dit geval diende 
'de onbelemmerde werking van de organisatie’ voorop te worden gesteld: 'Er 
zitten in dit verdrag al genoeg nationale remmingen.' Van der Goes onderken
de de democratische tekortkomingen in de EDG en hij stelde daarom de zes re
geringen in gebreke omdat zij niet genoeg hadden gewaakt voor het controle
recht van het supranationale parlement: 'Ik ben zeker niet tevreden over de 
democratische controle in het algemeen, maar die kan niet op nationale basis 
worden geëffectueerd voor dit soort van regelingen', aldus Van der Goes die 
zijn hoop had gevestigd op de vorming van een Europese Politieke Gemeen
schap om het gemis te corrigeren. Wat de 'bij-overeenkom sten' aanging, had 
de PvdA-voorm an er alle vertrouwen in dat het kabinet zijn 'royale' toezeg
ging zou nakomen alle nieuwe afwijkingen 'vanzelfsprekend' aan de Kamer 
voor te leggen.14 Ook de CHU steunde het kabinet. Volgens fractievoorzitter 
H.W. Tilanus zou een supranationale organisatie niet kunnen functioneren als 
parlementen van de deelnemende landen te vergaande voorbehouden zouden 
maken. Daarnaast vreesde de CHU-voorman dat de andere -  lees: Franse en 
Italiaanse -  volksvertegenwoordigingen 'nog meer moeilijkheden' zouden ma
ken als het Nederlandse parlement een amendement zou toevoegen.15

Klompé kreeg evenwel de steun van de VVD en de ARP. Nam ens de libe
ralen constateerde H.A. Korthals dat de EDG minder supranationaal was dan 
de EGKS. Op zich juichte hij de 'sterke nationale invloed' toe, vooral in zo’n be
langrijke zaak als de defensie. Het gevolg ervan was dat het beleid van de EDG 
’in zeer sterke mate in de sfeer der nationale parlementen zal worden getrok
ken'. En hij concludeerde dat ook bij uitvoeringsovereenkom sten gewichtige 
zaken aan de orde konden komen en 'dat de Kam er hier haar woord bij moet 
kunnen spreken'. Hij achtte daarom  het voorbehoud van Klom pé gewenst: 
H et voorbehoud (...)  geldt zaken, die wij op dit ogenblik nog niet kunnen 
overzien en die van zeer groot gewicht en van ingrijpende aard kunnen zijn.'16 
Ook de antirevolutionairen steunden het am endem ent, hoewel hun w oord
voerder, J.A.H.J.S. Bruins Slot, liet weten tevreden te zijn met de toezeggingen 
van het kabinet over de samenwerking tussen regering en parlement aangaan
de het Nederlandse beleid in de EDG. Hij zag echter niet in welk bezwaar tegen 
het voorbehoud van Klompé aan te voeren was. Het argum ent dat nadere 
overeenkomsten in de toekomst anders geregeld zouden kunnen worden, na
melijk bij besluit van het Hoge Commissariaat of van de Raad van Ministers, 
vond hij niet overtuigend.17
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Drees besteedde drie kwartier om de Kamer te overtuigen van zijn beden
kingen tegen het initiatief van Klompé. Hij herhaalde nog eens zijn voornaam
ste bezwaar, 'dat het binden van uitvoeringsovereenkomsten, soms van spoed
eisend, soms van vertrouwelijk karakter, soms van geringe betekenis, aan de 
toestemming, de goedkeuring van de Parlementen, ontzaglijk belem m erend 
en vertragend zal kunnen werken, om dat men daarbij van het langzaam st 
werkend Parlem ent, en dat wil soms wel wat zeggen, afhankelijk zal zijn'. 
Drees stelde voor de uitvoeringsovereenkom sten aan het parlem ent voor te 
leggen in die gevallen waarin dat ook in andere landen noodzakelijk werd ge
oordeeld, wanneer een overeenkom st afweek van de Grondwet, wanneer er 
twijfel bestond of de overeenkomst in overeenstemming was met het verdrag 
of wanneer wijzigingen in wetten nodig zouden zijn. De premier concludeerde 
dat het amendement de werking van het verdrag 'bepaald ernstig zou belem
meren' en hij riep Klompé op het voorstel in te trekken.18 Drees' pleidooi was 
tevergeefs. De kaarten waren al geschud. Geheel volgens de verwachtingen 
werd het amendement aangenomen met 54 tegen 31 stemmen.

Eerste Kamer

Een extra reden voor Van der Goes om zich uit te spreken tegen Klom pé’s 
voorbehoud was dat hij bang was dat de Eerste Kamer het verdrag daarom 
zou afwijzen: ’( ...)  het is niet de eerste keer, dat 17 leden van de Eerste Kamer 
een initiatief, dat van bepaalde zijde uit de Tweede Kamer kwam, hebben ge
torpedeerd, zodat er geen 2 /3  meerderheid kw am .'19 Klompé antwoordde dat 
zij dat gevaar in het geheel niet zag. Ja, haar voorbehoud kon wellicht sommi
ge tegenstanders die vonden dat te veel bevoegdheden werden prijsgegeven, 
op andere gedachten brengen.20 Klompé zou gelijk krijgen. Zoals te verwach
ten viel, betuigden de woordvoerders van ARP, KVP en VVD hun steun aan 
het amendement. Het werd dus aangenomen. Scherm erhorn ging er in zijn 
betoog, waarin hij zoals gezegd wees op de gebrekkige parlementaire controle, 
niet meer op in. G. Vixseboxse (CHU), de woordvoerder van de andere fractie 
die in de Tweede Kamer had tegengestemd, was een andere mening toegedaan 
dan Tilanus. Hij juichte het toe dat Klompé met haar amendement 'heeft weten 
te bereiken dat ook door de voorwaarde van de parlem entaire goedkeuring 
der uitvoeringsreglementen zo nodig een rem kan worden aangelegd aan ver
dere niet strikt noodzakelijke verzwakking van de controlerende macht der 
V olksvertegenw oordiging'.21 Mogelijk speelden hierbij de twee artikelen een 
rol die de Nieuwe Rotterdamsche Courant in oktober 1953 had gepubliceerd over 
het amendement-Klompé. In een doorwrochte beschouwing toonde de krant 
aan dat de Kamer het volste recht had dat amendement in te dienen. De artike
len werden in de Eerste Kamer verschillende malen instemmend aangehaald 22
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Besluit

In zijn boek over de Grondwetswijziging van 1953 spreekt F.J.F.M. Duynstee 
zich niet uit over de waarde van Klompé’s voorbehoud. Hij wijst er alleen op 
dat het in de praktijk moeilijk zou zijn uitvoeringsbesluiten van de zes regerin
gen te onderscheiden van beslissingen die de Raad van Ministers zou nemen.23 
Ook in het Kam erdebat was daar, onder anderen door P.A. Blaisse (KVP), op 
gew ezen.24 De proef zou echter nooit op de som worden genomen. In augus
tus 1954 werd het EDG-verdrag verworpen door het Franse parlement. De or
ganisatie ging roemloos ten onder.

Het am endem ent-Klom pé was al met al in potentie misschien niet zo be
langrijk. Klompé zelf gaf al met zoveel woorden aan dat het waarschijnlijk een 
theoretisch probleem betrof. Desalniettemin was het sym bolisch gewicht van 
haar voorbehoud groot: het ging erom te benadrukken dat parlementaire con
trole op nationaal niveau alléén kon worden prijsgegeven als men haar op in
ternationaal niveau terugvond. In het debat in de Kamer bleek dat de fracties 
wederom verdeeld waren op het terrein van de buitenlandse politiek. De PvdA 
schaarde zich niet achter het initiatief van de KVP. Dankzij steun van andere 
fracties kon het amendement evenwel worden aangenomen. Dit was een op
m erkelijke gebeurtenis. Allereerst omdat in deze periode moties en amende
menten op het terrein van de buitenlandse politiek uitzonderlijk waren, zeker 
als het kabinet zich ertegen verzette. In dit geval werd de felle regeringsoppo- 
sitie bovendien geleid door de m inister-president. Al met al kan gesproken 
worden van een hoogtepunt in de strijd om meer parlem entaire zeggenschap 
over het buitenlands beleid.

Het echec van de EDG maakte dat de Kamer niet lang van haar succesje kon 
genieten. Het is daarom des te merkwaardiger dat de Staten-Generaal nadien 
nooit meer op dergelijke wijze van zich lieten horen. Legde de Kamer zich neer 
bij de situatie dat de regering het voortouw had bij de Europese integratie? En 
nam zij het verlies aan parlementaire invloed voor lief? Nader onderzoek naar 
de opstelling van het parlem ent op dit punt in later jaren is nodig om deze 
vraag te beantwoorden. Het was in elk geval pas bij de behandeling van het 
Schengen-uitvoeringsverdrag in 1992, dat het parlem ent weer zo sterk als in 
1953 in het geweer zou komen tegen het probleem  van het 'weglekken' van 
parlementaire bevoegdheden naar internationale organisaties.25

Defensiebeleid: Staf onder vuur

Perikelen rond de landmacht

Ook het defensiebeleid leek zich hoe langer hoe meer aan de parlem entaire 
controle te onttrekken. Het ging vooral om de plannen voor de opbouw van 
de landmacht. De opbouw van de vloot was weinig omstreden en verliep vol
gens plan. Staatssecretaris van Marine, H.C.W. Moorman (KVP), had in de Ka-
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mer geen zware taak. Bij de begrotingsbehandeling in december 1952 bijvoor
beeld vormde de marine nauwelijks onderwerp van debat. 'Het was geen ge
brek aan belangstelling ( ...) , maar een blijk van vertrouwen in ontwikkeling en 
leiding van de Koninklijke Marine', aldus de NRC.26 Bij de luchtstrijdkrachten 
was weliswaar niet alles koek en ei -  zo verliep de modernisering zeer traag27-  
maar de parlementaire bezorgdheid in de jaren 1952-1956 gold toch hoofdzake
lijk de opbouw van de landmacht.

De problemen in de landmacht hadden alles te maken met de Indonesische 
kwestie: sinds 1945 was het militaire apparaat volledig gericht geweest op het 
oefenen, bewapenen en uitzenden van zoveel mogelijk soldaten. Na de soeve
reiniteitsoverdracht in december 1949 m oest er dan ook een ingrijpende om
schakeling plaatsvinden van oorlogvoering in het Verre Oosten naar militaire 
sam enwerking in W est-Europa. Zowel materieel als personeel bleek er een 
zware wissel op de toekomst getrokken. Deze problem en m aakten het de 
legerleiding onmogelijk geloofwaardige plannen op te stellen voor de opbouw 
van een nieuw e krijgsm acht. Hierover ontstond een diepgaand m enings
verschil tussen het kabinet en de legerleiding. Deze crisis had in oktober 1950 
geleid tot het aftreden van de minister van Oorlog en Marine, W.F. Schokking 
(CHU), en in januari 1951 tot het ontslag van de chef van de generale staf, 
generaal H J .  Kruis. Intussen was vooral na het uitbreken van de Korea-oorlog 
in juni 1950 de urgentie van de defensieopbouw toegenomen. Vanuit het parle
ment en van de zijde van de NAVO kwam ongemeen felle kritiek op het ge
brek aan doortastendheid. Eind 1950 zegde het kabinet-Drees-Van Schaik toe 
dat Nederland eind 1954 vijf divisies van ongeveer 18.000 militairen elk, waar
van één paraat, beschikbaar zou hebben. Eind 1952 diende Nederland te be
schikken over tw'ee divisies, waarvan één paraat en één mobilisabel. In april 
1951 keurde het kabinet-Drees II het nieuwe opbouwplan goed. Dit zogenoem
de 'plan-1952' werd in mei in Stafs eerste defensienota naar buiten gebracht.28 
Overigens was pas tijdens de form atie van het kabinet-Drees II, in februari 
1951, de beslissing over het budget genomen. De defensiebegroting zou tot en 
met 1954 worden verhoogd tot het voor die tijd fabelachtige bedrag van ƒ1,5 
miljard per jaar. Dat was ongeveer eenvijfde van de totale rijksbegroting. In
tussen zetten de Verenigde Staten een grootscheeps m ilitair hulpprogramma 
op ten behoeve van de NAVO-bondgenoten. Tot en met 1961 zou Nederland 
daarvan profiteren ter waarde van ongeveer 20% van zijn defensiebegroting.

Wisselvallige opboinvplannen

Weliswaar kondigde Drees in de regeringsverklaring in maart 1951 aan dat het 
budget na 1954 weer op het 'normale' niveau van ƒ 1 miljard per jaar zou wor
den teruggebracht, maar onder Drees II had Staf in politiek opzicht toch vooral 
de wind mee. Er was voorlopig geld genoeg en zijn positie werd versterkt 
doordat iedereen in politiek Den Haag er naar streefde geen misstappen meer 
te maken in het defensiebeleid. Er diende voortaan overeenstem m ing over te 
bestaan. In deze sfeer ontpopte Staf zich als een krachtdadig pleitbezorger van
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de aspiraties van de krijgsm acht. Gem akkelijk was dat niet, want de grote 
organisatorische en personele problem en bleven in de landm acht het beeld 
bepalen. Een fundamenteel knelpunt was het hardnekkig tekort aan beroeps
militairen. Vooral het gebrek aan geoefend kader zou de legerleiding parten 
spelen bij de wederopbouw. Een tweede obstakel vormde het verkrijgen van 
militair materieel. Nederland was hier volkomen afhankelijk van de toegezeg
de Am erikaanse hulp. De Verenigde Staten zagen zich echter genoodzaakt 
prioriteit te geven aan de strijd in Korea. Deze twee problemen hinderden de 
militaire leiding in ernstige mate. Hierdoor zou Staf zich in 1952 en 1953 ge
dwongen zien de plannen van de landmacht andermaal aan te passen.

Op de bijeenkom st van de NAVO-raad in Lissabon in februari 1952 bleek 
dat de Nederlandse divisies niet zouden voldoen aan de eisen. Een drastische 
w ijziging van de legeropbouw was noodzakelijk. 'Liever drie sterke divisies 
dan vijf zwakke', aldus de NAVO-opperbevelhebber, generaal A. Gruenther 29 
In septem ber ging het kabinet met deze w ijziging akkoord ondanks het be
zwaar dat het legerplan al weer m oest w orden om gew erkt. Volgens het 
nieuwe plan zou Nederland in oktober 1954 beschikken over een legerkorps 
bestaande uit drie divisies, waarvan één paraat. In de daaropvolgende fase (tot 
1957) zouden nog twee (mobilisabele) divisies worden gevormd.30

In september 1953 kondigde Staf wederom een w ijziging in het opbouw- 
plan aan. Vooral om de Verenigde Staten ervan te doordringen dat het Neder
land ernst was met de legeropbouw stelde hij voor alvast plannen te maken 
voor de vorming van een vierde en een vijfde divisie vanaf 1955. Volgens Staf 
zou het met de kosten op lange termijn wel meevallen: voor een krijgsmacht 
die alleen defensief moest optreden zou vervanging van het materieel na vijf 
jaar volgens hem niet nodig zijn. Ook benadrukte de minister dat het qua kos
ten w einig zou uitm aken of Nederland nu drie of vier divisies zou hebben. 
Maar zijn voornaamste argument was dat hij in de NAVO niet met minder kon 
aankomen: indien Nederland niet méér zou bieden, 'dan krijgen wij de Ameri
kaanse hulp niet en zullen wij bij strategische en andere besprekingen moeilijk 
zitten'.31

De ministerraad toonde zich weinig enthousiast over de nieuwe koerswijzi
ging. Veel ministers klaagden er allereerst over dat Staf hen niet voldoende in
formeerde. Het gegoochel met divisie-aantallen (en met de omvang die die di
visies zouden krijgen) ging menigeen boven de pet.32 Unaniem vreesden de 
ministers bovendien dat Staf Nederland in de NAVO vastlegde op een te grote 
krijgsmacht. Met name Drees keek met gemengde gevoelens naar het enthou
siasme van de minister: 'Voortdurend was de vrees bij de premier wat Staf nu 
weer had beloofd aan de Nato', aldus oud-staatssecretaris van Buitenlandse Za
ken E.H. van der Beugel.33 De ministerraad besloot evenwel de onduidelijk
heden voor lief te nem en en het nieuw e legeropbouw plan te aanvaarden. 
Minister van Economische Zaken Zijlstra (ARP) bijvoorbeeld stelde zich op het 
standpunt ’dat de Ministerraad een beslissing heeft genomen over het defensie- 
plafond voor een aantal jaren en dat het dan de zaak van de Minister van Oor
log en van Marine is om deze bedragen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De
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Raad kan er moeilijk over oordelen of daarmede drie of meer divisies zijn te 
vormen. Het betreft hier bovendien een kwestie van presentatie ten aanzien 
van de Amerikanen.' Drees was het met hem eens: 'Een bijzonderheid van de 
afspraak over het plafond is nog, dat de Ministerraad niet eenzelfde controle op 
de uitgaven onder dit plafond uitoefent als bij de begrotingen van andere De
partementen gebruikelijk is.' Eenmaal goedgekeurd stonden de uitgaven im
mers voor jaren vast. De premier was bovendien van mening dat Nederland 
voorlopig toch niet te verdedigen was: 'De uitgaven, welke voor de landmacht 
worden gedaan, ziet [hij] -  anders dan die voor de luchtmacht en de marine -  
als het betalen van een premie voor het Atlantisch Pact en als zodanig kan hij er 
ook mee instem m en.'34

Staf leed wel een gevoelige nederlaag in de discussie over de financiering 
van de defensieopbouw in de jaren na 1954. Drees erkende dat moeilijk tot ƒ 1 
miljard kon worden teruggekeerd 'nu inmiddels prijsstijgingen zijn opgetre
den'. Maar van een handhaving van het plafond op ƒ1,5 miljard per jaar, zoals 
Staf had gevraagd, kon geen sprake zijn. Het kabinet besloot in september 
1953 tot een verlaging tot ƒ1350 m iljoen.35 Het jaar daarop stelde Staf het 
defensiebudget andermaal aan de orde. W ederom kreeg hij nul op het rekest. 
Zijn collega’s wezen hem er op dat de Nederlandse defensie-inspanning al aan 
de forse kant was. Zo beschikte de Koninklijke Marine over de derde vloot in 
het A tlantisch bondgenootschap (na de Verenigde Staten en Engeland) en 
duurden de herhalingsoefeningen van de landm acht meer dan tweemaal zo 
lang als die van de andere NAVO-landen. 'Wat men militair zou wensen is ge
heel onbeperkt', aldus Drees. Staf opperde nog dat de verhoging die hij sugge
reerde in het parlem ent w einig m oeilijkheden zou ontm oeten, maar Drees 
merkte sarcastisch op 'dat de Kamer alleen zal weigeren de benodigde belastin
gen goed te keuren'. Hierop gooide Staf de handdoek in de ring, maar hij be
loofde op het onderwerp te zuilen terugkom en om dat hij 'het niet met zijn 
verantw oordelijkheid overeen (kon) brengen om duurzaam  het defensie- 
plafond op bestaande hoogte te houden'.36 Staf zou pas tijdens de kabinets
formatie van 1956 in de gelegenheid zijn die woorden kracht bij te zetten. Tot 
die tijd m opperde hij er, ook in het parlem ent, regelm atig over dat hij niet 
voldoende geld had 37

Defensiecommissie

Een belangrijk deel van Stafs overleg met het parlement vond plaats achter ge
sloten deuren, in de Defensiecommissie. De Defensiecom m issie was geen ge
wone Kam ercomm issie, maar een zogenaamde staatscom m issie waarin, naast 
leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer, ook hoge militairen zitting had
den; aan de vergaderingen namen meestal ook de minister en de staatssecreta
rissen deel. Sinds 1948 werden de communisten uit de com m issie geweerd. 
Daar vonden de besprekingen plaats over zaken die te geheim waren om in 
het openbaar aan de orde te stellen. Daar werden in 1950-1951 dan ook de kno
pen doorgehakt.38
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Onder Drees III kwam de commissie vaker bijeen dan voorheen: in 1952 
vijftien maal per jaar, in 1953, 1954, 1955 en 1956 respectievelijk achttien, zes
tien, vijftien en nog eens vijftien maal. De commissie besprak tal van proble
men met de minister: van vliegtuigongelukken, via het overleg in de NAVO tot 
de (Staf onwelgevallige) kritiek in de pers op het defensiebeleid. In de jaren 
1952-1954 waren er echter twee kernvragen die telkens terugkeerden: de op- 
bouwplannen van de landmacht (alsmede hun uitvoering) en de financiering 
van de krijgsm acht op langere termijn. Ook onder Drees II waren dit de be
langrijkste onderwerpen van gesprek geweest. Staf had zich toen ferm opge
steld. Gezien alle problemen was er evenwel enige reden voor twijfel aan de 
haalbaarheid van de opbouwplannen. In april 1951 waren de twijfels gevoed 
door een nogal overtuigende uiteenzetting van niem and minder dan de ad- 
junct-chef van de generale staf, generaal J.D. Schepers. Volgens de generaal 
hielden de opbouwplannen van landmacht, luchtstrijdkrachten en marine er 
geen rekening mee dat het opgebouwde ook op langere termijn in stand moest 
worden gehouden. Een eenvoudige rekensom toonde aan dat zulks de finan
ciële en personele macht van Nederland te boven zou gaan. Deze kritiek kwam 
Staf natuurlijk bijzonder slecht uit. Kort na zijn uiteenzetting werd Schepers op 
een inspectiereis naar Suriname gezonden en vervolgens overgeplaatst. De ma
nier waarop Staf in de volgende bijeenkom sten de generaal zwart probeerde te 
maken, konden de com m issieleden maar nauwelijks accepteren. In mei 1951 
vond de minister ’dat wij niet meer over de opbouw moeten praten, deze moet 
thans zo snel mogelijk geschieden. Is deze opbouw eenmaal geschied, dan zul
len de noodzaak en de m ogelijkheden opnieuw moeten worden bekeken.’39 
Deze kordate houding zou Staf parten spelen toen hij zich in 1952-1953 ge
dwongen zag veranderingen aan te brengen in de plannen.

W at er exact besproken werd in de commissie, is niet altijd even duidelijk. 
De bijeenkom sten zijn vaak slecht genotuleerd en af en toe besprak Staf zaken 
die zó geheim waren dat ze niet mochten worden opgeschreven. Uit sommige 
vragen van de commissieleden valt af te leiden dat zij niet altijd voldoende in
formatie kregen. Zo wilden zij graag w eten in hoeverre er sprake was van 
'NAVO-verplichtingen'.40 Hierover was Staf niet helemaal duidelijk. In oktober 
1953 gaf hij bijvoorbeeld te kennen dat de vijf divisies in 1950 door de Neder
landse regering waren aangeboden, maar dat die 'niet ten volle (...)  als een ver
plichting’ waren op te vatten. Drie divisies waren echter te weinig, daar zou 
Nederland zich belachelijk mee maken. In april 1955 sprak Staf toch weer van 
'NAVO-verplichtingen'.41 Ook over het meest heikele punt, de financiering van 
de plannen op langere termijn, gaf Staf nogal tegenstrijdige informatie. Op 8 
oktober 1953 merkte hij op dat met de ƒ1350 miljoen per jaar 'een evenwichtige 
opbouw' mogelijk was. Twee weken later meende hij echter dat de ’voorgestel- 
de sterkte' niet te onderhouden zou zijn als de Amerikaanse militaire hulp op
hield 'maar zeker is, dat wij met dit apparaat tot 1958 naar behoren kunnen 
werken; valt dan de MDAP (het Amerikaanse hulpprogram m a; JW B ) geheel 
weg, dan kunnen wij terug naar minder divisies en het materieel van 1 divisie 
gebruiken voor het onderhouden van de andere.’ In april 1955 waarschuwde
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Staf 'dat bij continuering van de N A VO-verplichtingen en de te verwachten 
verm indering van de Am erikaanse hulp, een hoger bedrag zal nodig zijn'. 
Tijdens de kabinetsformatie moest de beslissing worden genomen, aldus Staf, 
m aar hij noemde toch alvast een globaal bedrag: ƒ1700 m iljoen.42 In elk geval 
was de Amerikaanse militaire hulp de grote stok achter Stafs deur. Als het an
ders zou gaan dan hij voorstelde, zouden de Amerikanen hun hulp stopzetten, 
zo luidde steeds zijn boodschap. In oktober 1953 stelde hij onomwonden dat de 
commissie zich niet te veel zorgen moest maken over de toekomstige financie
ring: 'Vanzelfsprekend tellen de financieel-econom ische overwegingen in be
langrijke mate mee, doch de bedreiging moet men primair stellen. Het gaat er
om om nu op te bouwen, zonder dat wij ons teveel verliezen in wat in 1958 
onze plannen zullen zijn.'43 Al met al slaagde Staf er niet in in de Defensiecom- 
missie voldoende steun te verwerven voor zijn beleid. De gevolgen daarvan 
zouden in het openbare debat duidelijk worden.

D e koop is gesloten ...  - De Nederlandse maagd: 'G elukkig dat we de Eerste Kam er nog 

hebben.'

O pland, de Volkskrant, 27 maart 1954

Teleurstelling in het parlement

In oktober 1952 werd de Kamer over de eerste w ijziging van het 'plan 1952' 
geïnform eerd.44 Bij de begrotingsbehandeling in novem ber 1952 reageerden
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de woordvoerders van PvdA, KVP, ARP en VVD met teleurstelling op de wijzi
ging van het plan voor de legeropbouw. Zij konden weinig begrip opbrengen 
voor het feit dat Staf plannen van tafel liet verdwijnen die hij eerst met overtui
ging had verdedigd. J.J. Vorrink (PvdA), J.J. Fens (KVP), A.B. Roosjen (ARP) en 
Korthals (VVD) wilden zekerheid dat aan het nieuwe plan zou worden vastge
houden. Roosjen veronderstelde zelfs dat het vorige plan 'lichtvaardig' was ge
weest en sprak van 'dilettantisme aan de top'. Fens zei het onaangename ge
voel te hebben dat hij het jaar daarvoor een plan had ondersteund dat onuit
voerbaar bleek. Het nieuwe plan leek hem op het eerste gezicht goed. Hij wilde 
de nieuwe koers meevaren, 'mits de Regering bereid is ons de verzekering te 
geven de nieuwe koers te blijven varen'.45

Staf onderstreepte dat de wijzigingen in de opbouw niet het gevolg waren 
van fouten, maar van nieuwe omstandigheden en van ervaringen die, vooral in 
de Korea-oorlog, waren opgedaan. Het overschakelen op een nieuw plan bete
kende niet dat er in het verleden overbodig werk was gedaan. Alle oefeningen 
en inspanningen van de laatste jaren behielden hun waarde, aldus de minister. 
Er was ook geen sprake van een vermindering van de Nederlandse defensie- 
inspanning. De paraatheid en de gevechtskracht waren in de nieuwe opzet ver
beterd. Volgens het oude plan zou Nederland eind 1954 vijf zwakke divisies 
hebben gekregen. Nu zou het drie sterke divisies krijgen. Voor de omschake
ling was vooral adm inistratief werk nodig. De minister was optim istisch ge
stemd. 'Wij zijn er nog niet, maar wij komen er wel', was de toonzetting van 
zijn redevoering, aldus het commentaar van de NRC.46

Felle kritiek

In de loop van 1953 kwam het nieuwe vijfdivisieplan in de Kamer aan de orde. 
Op zich was dat geen grote verandering, ook in eerdere voorstellen was steeds 
gewag gemaakt van de noodzaak op termijn te komen tot vijf divisies. Maar 
Staf had indertijd duidelijk gemaakt dat pas zou worden begonnen met de op
bouw van de vierde divisie wanneer de eerste drie gereed zouden zijn. En over 
de vijfde divisie had hij in oktober 1952 in de Defensiecom m issie nog gezegd 
dat deze ’vermoedelijk wel boven onze macht zou blijken’ 47

Bij de begrotingsbehandeling in december 1953 kreeg Staf daarom felle kri
tiek te verwerken van de overgrote meerderheid van de Kamer. E.A. Vermeer 
(PvdA), Fens, Roosjen en Korthals hadden groot bezwaar tegen de gang van 
zaken. Het vorige plan van drie divisies was nog niet eens uitgevoerd! Zij be
twijfelden of Nederland deze uitbouw van de strijdmacht wel kon volbrengen. 
Zij vroegen zich bovendien af of de inspanning niet anders en beter kon wor
den aangewend. Zo waren zij bang dat de luchtmacht het kind van de rekening 
zou zijn. Ten slotte was er algemeen ongerustheid over de materieelvoorzie- 
ning. Eind 1954 zou het eerste legercorps (drie divisies) gereed komen, maar 
het was nog maar de vraag of dit wel volledig kon worden bewapend. Kort
om, de minister kreeg ’de volle laag', aldus de NRC. Tilanus, die opkwam voor 
zijn partijgenoot, meende zelfs dat de indruk was gewekt dat deze minister
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maar moest verdwijnen. Dat was overdreven, want de critici waren er niet op 
uit om de zaak op de spits te drijven. Fens stelde voor dat de minister een 
nieuwe defensienota zou opstellen. Ook Vermeer toonde zich bereid de verde
re gang van zaken af te wachten.48

Toch moet de felle kritiek zeer onaangenaam  voor Staf zijn geweest. Hij 
leek er enigszins door verrast. Aan de vooravond van het debat waren in de 
ministerraad de 'pertinente vragen' in het voorlopig verslag aan de orde ge
weest. Staf had toen opgemerkt: 'De Defensiecommissie zelf, waarin de leden 
tot in details ingelicht worden, heeft wel begrip voor deze vraagstukken ge
kregen.’49 In zijn rede toonde Staf zich nogal geprikkeld over de kritiek. In de 
Defensiecommissie zou men hem  nog gezegd hebben: 'U behoeft geen haast te 
m aken.’ Toch kondigde de minister aan te zullen komen met een nieuwe de
fensienota. Intussen hield hij vast aan het vijfdivisieplan. Hij legde uit dat dat 
plan nodig was om de Amerikaanse militaire hulp aan Nederland veilig te stel
len. Hij wilde een discussie voorkomen over de vraag wat er het eerst moest 
zijn: het plan, waarna over Amerikaanse hulp kon worden gesproken, of de 
Amerikaanse hulp, waarna de bespreking van het plan kon volgen. Bovendien 
zouden drie divisies te weinig zijn in vergelijking met de inspanning van de an
dere landen. Overigens onderstreepte de minister dat vijf divisies geen wijzi
ging in het beleid betekenden. De uitbreiding had immers steeds in de bedoe
ling gelegen en zou nu ook mogelijk zijn omdat de Amerikaanse hulp wel zou 
blijven komen.50

Uit de replieken bleek evenwel weinig mildheid. Van alle kanten werd on
derstreept dat de Kamer vrij bleef ten opzichte van het nieuwe plan. Fens ver
klaarde de noodzaak ervan niet in te zien. Hij hoopte dat de nieuwe defensie
nota hem zou kunnen overtuigen, anders zou de KVP het plan moeten afwij
zen. Korthals suggereerde dat Staf een en ander nog maar eens in de minister
raad aan de orde m oest stellen. Aan het eind van het debat, rond 2 uur ’s 
nachts, bekende Staf dat hij zelf nog niet wist of zijn nieuwe plan uitvoerbaar 
was. Fens interrumpeerde fel: ’Dit is het, daar heeft de gehele discussie om ge
draaid. U weet ook niet, of het plan niet te groot is.’51 De defensiebegrotingen 
werden weliswaar goedgekeurd (met alleen de com m unistische stemmen te
gen), maar het was duidelijk dat dat zonder veel overtuiging gebeurde.

De commentatoren in de pers na afloop van het debat waren even kritisch 
als de Kamerleden. Het was duidelijk dat Staf het nodige huiswerk moest ver
richten. De Volkskrant meende dat de minister te veel hooi op de vork had ge
nomen. Aan de Am erikaanse hulp zou op termijn een einde komen en dan 
stond Nederland er alleen voor. 'Nederland moet niet over enige jaren met de 
brokken zitten omdat het nu te hoog mikt', aldus de Volkskrant.52

Staf redt zich eruit

In mei 1954 verscheen de Nota inzake het defensiebeleid 53 De 277 pagina's dikke 
nota bevatte een overzicht van de Nederlandse defensie-inspanningen in de 
periode 1945-1950, gegevens over bondgenootschappelijke sam enwerking en
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verplichtingen, de opbouw der strijdkrachten in de jaren 1951-1954 en een 
prognose voor het defensiebeleid tot eind 1957.

Aan de defensienota werd op 22 en 23 juni een tussentijds debat gewijd. Op 
de eerste dag schaarde Drees zich ’s middags aan de zijde van Staf achter de 
regeringstafel. Sym bolisch maakte hij daarmee kenbaar dat het hele kabinet 
ontslag zou nemen wanneer Staf tot aftreden zou worden gedwongen. Deze 
demonstratie kwam wat laat, aldus de Volkskrant, want de Kam er toonde zich 
juist ingenomen met het lijvige boekw erk.54 Natuurlijk waren er nog proble
men te over. Hoe zat het bijvoorbeeld met de verdediging van de noordelijke 
provincies? En was de minister, gegeven de personele en materiële problemen, 
niet te optimistisch? Ook viel men over Stafs geheim zinnigdoenerij. De nota 
besteedde bijvoorbeeld weinig aandacht aan de kracht van de tegenstander. 
Staf beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht, waarop Korthals repliceerde dat 
de Engelse regering het parlement wél hierover had geïnform eerd.55 Maar het 
vijfdivisieplan was nu veel duidelijker geworden. W aarom  had de minister 
deze informatie niet al in december gegeven, zo vroeg Verm eer zich af.56 Te
recht constateerde de NRC dat Staf met zijn nota 'geen slechte beurt' had ge
maakt.57 Hij nam er veel kou mee uit de lucht.

Staf had in de Defensiecommissie belangrijk voorbereidend werk verricht. 
Vermoedelijk als gevolg van de felle kritiek had hij vanaf begin 1954 de Defen
siecommissie gedetailleerde informatie gegeven over de legeropbouw, inclusief 
steeds bijgewerkte lijsten over de materieelsituatie. Hierdoor won hij stellig een 
deel van het verloren vertrouwen terug. Verder werd in deze tijd duidelijk dat 
de opbouw van de krijgsm acht ondanks alle problem en toch van de grond 
kwam. Begin 1953 kon een volledig parate divisie worden geformeerd. Drie 
jaar later was het gew ijzigde 'plan 1952' bijna gerealiseerd. W at de leger
opbouw betrof werd Staf dus gaandeweg steeds geloofwaardiger. Tegelijker
tijd moet er in het parlem ent een zekere gewenning zijn opgetreden waar het 
de wijziging van de plannen betrof. In 1955 diende zich namelijk opnieuw een 
reorganisatie aan. Aanleiding hiervoor was de overschakeling van de NAVO 
op een nieuwe strategie. De invoering van tactische nucleaire wapens, alsmede 
de verplaatsing van de verdedigingslinie naar het oosten (de zogenoem de 
voorwaartse verdediging) vergden een geheel andere opzet van de legereen
heden. In 1956 zou het kabinet-Drees IV met steun van het parlem ent besluiten 
tot wat genoemd werd de 'atoom reorganisatie'. Het doel werd toen de vor
ming van twee legerkorpsen, elk bestaand uit twee divisies, waarvan één pa
raat en één mobilisabel.

Over het probleem van de financiering van de krijgsmacht op lange termijn 
kon Staf evenwel geen duidelijkheid scheppen. Toch zou dit onderwerp in de 
jaren 1955-1956 niet meer in de Defensiecommissie aan de orde komen! W aar
om zwegen de defensiespecialisten dan over dit heikele onderwerp? Een be
langrijk elem ent moet Stafs internationaal prestige zijn geweest. Zijn steun 
voor de wederopbouw van de krijgsm acht leverde hem veel goodwill op aan 
A m erikaanse kant. De geallieerde opperbevelhebber in Europa, generaal 
Gruenther, noem de hem  'a very progressive influence in the Netherlands
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G ov ern m en t'.58 Een duidelijk bewijs van Stafs goede betrekkingen met de 
Amerikanen was het akkoord dat hij in februari 1954 bereikte voor materieel- 
leveringen aan de vijf divisies. De Kamer was er niet helemaal van overtuigd 
dat de m aterieelproblem en nu waren opgelost, maar een opsteker was het 
akkoord toch wel. Duidelijk werd ook dat de Amerikaanse hulp niet op korte 
termijn zou worden beëindigd. Uiteindelijk zou Nederland nog tot in 1961 hulp 
uit de Verenigde Staten ontvangen.59 Voorts leek het parlement zich er bij neer 
te leggen dat het weinig invloed op de opbouw kon uitoefenen. Staf en de 
NAVO schenen de dienst uit te maken. Natuurlijk konden de fracties dat niet 
hardop zeggen en de onvrede zou in 1956-1957 weer in alle hevigheid de kop 
opsteken. Maar het feit dat de Kamer en met nam e de Defensiecommissie de 
belangrijke vraag van de financiering op langere termijn onbeantwoord liet, 
moet vooral verklaard worden uit een zekere berusting in de gang van zaken. 
Ook de m inisterraad had zich bereid getoond hel probleem voor zich uit te 
schuiven. W ellicht hoopte iedereen dat de kwestie geregeld zou kunnen wor
den tijdens de kabinetsformatie van 1956. En het is niet denkbeeldig dat de op
vattingen die terzake in de pers w erden geventileerd ook door de Kamer 
werden gedeeld. Zo toonde de NRC al in december 1953 begrip voor de moei
lijke positie waarin de minister zich bevond. Kern van het probleem was, aldus 
het liberale dagblad, dat de regering partner was in de intergouvernementele 
sam enwerking binnen de NAVO. Staf moest daarmee rekening houden: 'Ka
merleden kunnen verlangens uiten, die logisch zijn, maar waar de minister 
niets mee kan beginnen.' En in juni 1954 onderstreepte de Volkskrant: 'Het de
fensiebeleid wordt voor een belangrijk deel gemaakt in het contact van de ver
antwoordelijke minister met de NATO-organen.'60

Kortom: ook al bleef de kernvraag onbeantwoord, in de loop van 1954 
slaagde Staf erin zijn critici de mond te snoeren. Pas in 1956-1957 zou de kritiek 
weer de kop opsteken. Deze zou in 1958 uitmonden in de zogenoemde Hel- 
menaffaire. Onderhuids bleef er evenwel ook in de kabinetsperiode-Drees III 
onvrede bestaan over de minister en zijn beleid. Deze kwam in december 1954 
duidelijk naar voren in de discussie over het zogenoemde liftverbod.61

Het liftiierbod

Begin december 1954 maakte Staf bekend dat met ingang van 1 januari 1955 
het liften voor militairen verboden zou zijn. De minister vond dat het liften als 
methode van gratis reizen niet meer nodig was sinds het herstel van het open
baar vervoer in Nederland. Hij meende dat het vragen om een lift door militai
ren dreigde te ontaarden in 'onwaardige, hinderlijke en som tijds gevaarlijke 
w anorde'.62

De maatregel hield verband met het aanscherpen van de orde en de discipli
ne in de krijgsmacht. De militaire leiding maakte zich hierover ernstige zorgen. 
Daar was alle aanleiding toe. Vooral tijdens oefeningen ging het nogal eens mis 
en braken er ongeregeldheden uit. In het algemeen werden de regels strakker. 
Zo werd de groetplicht aangescherpt. Nieuw was ook de bepaling dat dienst-
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plichtigen aan het eind van de week naar het station werden afgemarcheerd 
om daar, opgesteld in rotten van drie, te wachten op de trein naar huis. Toch 
bestonden er ook binnen de krijgsm acht bezwaren om geheel over te gaan 
naar, wat men spottend noemde, een spit and polish-leger. De m aatregelen 
moesten een middel blijven en niet verworden tot een doel op zich. In 1952 had 
de chef-staf van de landmacht, generaal B.R.P.F. Hasselm an, al geopperd een 
liftverbod voor militairen in te stellen. Zijn collega’s van de marine en de lucht
macht wezen de maatregel toen als overdreven van de hand. Twee jaar later 
wist de generaal zijn minister dus alsnog van de noodzaak hiervan te overtui
gen.63

Het liftverbod wekte nogal wat reacties op. Allereerst in de media die het 
gevaar voor de krijgstucht overdreven vonden. Als het verbod al gerechtvaar
digd was, dan had de m inister de m ilitairen m oeten tegem oetkom en in de 
vorm van meer vrij vervoer.64 De Tweede Kamer was dezelfde mening toege
daan. Op 9 december vroeg Vermeer de minister naar de motieven die tot het 
verbod hadden geleid. Zijn fractiegenoot J.H. Scheps pleitte voor de uitbreiding 
van het gratis vervoer naar huis 'om zodoende de band tussen de dienstplich
tige en het gezin zo goed mogelijk te bewaren'. In zijn antwoord zei Staf over 
zijn motieven: 'Het liften wordt bijna een plaag voor het autoverkeer.' Hij wees 
er tevens op dat 'buitenlanders, die ons land bezochten’ verrast werden 'door 
grote hoeveelheden militairen, die op opdringerige wijze om een lift vroegen'. 
Uitbreiding van het vrij vervoer vond hij niet nodig; de mogelijkheden waren 
ruim genoeg. Overigens mochten militairen wél meerijden als er een afspraak 
was gem aakt.65

Op 20 december 1954 hield Vermeer hierover een interpellatie. Hij vond de 
maatregel zinloos. In België was indertijd een dergelijk verbod ingevoerd maar 
dat was al snel weer ingetrokken toen bleek dat het massaal werd overtreden. 
De PvdA-woordvoerder wees er voorts op dat de m aatregel in strijd was met 
het algemeen gevoelen dat dienstplichtige militairen veelvuldig contact met het 
gezin moesten onderhouden. Hij drong er daarom met klem op aan de maat
regel in te trekken: 'Ik waarschuw de minister voor dit soort dingen. Ze beder
ven de geest tussen volk en leger.'66 Staf hield voet bij stuk. De minister be
twijfelde of het op de weg van de Kamer lag om zaken als het handhaven van 
de krijgstucht in bespreking te brengen. Ook was hij van mening dat men het 
contact van de m ilitairen met hun gezin en hun meisjes ('ik moge er (...)  aan 
herinneren dat deze jonge man nog maar twintig jaar is ’) niet moest overdrij
ven: 'De m ilitairen onder mijn verantwoordelijkheid hebben geen reden om 
zielig te doen.’67

Vermeer vond Stafs antwoord onbevredigend en diende een motie in. Deze 
verzocht de minister te bewerkstelligen dat 'dienstplichtige militairen hun vrije 
tijd gedurende het week-einde zoveel m ogelijk in gezinsverband doorbren
gen'. Vermeer wilde niet uitsluitend vragen om een opheffing van het liftver
bod. De minister kon het gewenste doel ook bereiken met andere middelen 68

Fens m eende dat de maatregel tot de persoonlijke verantw oordelijkheid 
van de minister behoorde. Hij onthield zich daarom van commentaar op de in-
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houd ervan en vond ook dat Staf niet kon worden gevraagd het verbod in te 
trekken. Omdat Verm eer volgens hem bij zijn m otivering dat had gesugge
reerd, wilde hij de motie niet ondersteunen. Fens was echter wel van mening 
dat het verbod de militairen hinderde en dat de minister daar iets tegenover 
had moeten stellen. P.J. Oud (VVD) hekelde de mentaliteit die volgens hem uit 
de m aatregel sprak, namelijk 'die van een ouderwetse generaal die geen oog 
heeft voor vooral de psychologische vragen van de verhouding tussen soldaat 
en burger'. De VVD zou de motie steunen. Zo ook freule C.W.I. Wttewaall van 
Stoetwegen (CHU). Zij hekelde vooral de motivering van het verbod: 'Samen- 
drommende militairen zijn altijd hinderlijk. ( ...)  Kijkt U eens naar het perron in 
Utrecht op zaterdagmiddag. Dan drommen militairen samen voor de ingangen 
van treinen en dreigen de mensen in de griezelige afgronden te vallen die de 
Nederlandsche Spoorwegen nog altijd laten bestaan tussen treeplank en per
ron! Het zijn net spreeuwen op een kersenboom! Is dat niet hinderlijk? En of! 
Maar mogen de jongens daarom niet meer met de trein?', aldus W ttewaall van 
Stoetwegen retorisch maar duidelijk.69

Staf bleef op zijn standpunt staan. Hij deed in zijn dupliek wel een concessie: 
militairen zouden voortaan zeventien (in plaats van dertien) maal per jaar vrij 
vervoer krijgen. Méér was volgens de minister financieel onhaalbaar. De minis
ter meende al met al een verregaande toezegging te hebben gedaan. De Kamer 
was het niet met hem eens. De motie-Vermeer werd met 45 tegen 28 stemmen 
aangenomen. De PvdA, VVD, CPN, KNP stemden voor, alsmede enkele ARP- 
en CHU-leden.70 Terecht concludeerde de Volkskrant: 'Minister Staf is door de 
motie niet gedwongen af te treden. Hij mag de Kameruitspraak zelfs naast zich 
neerleggen zonder haar uit te voeren. Zijn nederlaag betekent voorlopig 
slechts, dat hij bij een belangrijke zaak er niet in is geslaagd de meerderheid 
van de volksvertegenwoordigers te overtuigen.'71

Besluit

Staf zou m inister blijven tot maart 1959. Ter gelegenheid van zijn aftreden 
schetste Het Parool, onder de kop 'Verdiende haver voor een veel beschimpt 
paard’, een genuanceerd, positief portret van Staf. De krant wees erop dat Stafs 
zw akste punt was gew eest het 'openbaar contact met de Kam er’. Hij had 
tegenover de Kamers een houding van 'dat maak ik wel even met ze in orde', 
hetgeen soms tot zulke pijnlijke botsingen leidde en tot zulke kritiek, dat en
kele malen zelfs gespeculeerd werd dat hij zou moeten aftreden. Toch bleef de 
'afrekening' telkens uit, aldus Het Parool: 'De verklaring daarvoor zal wel even- 
zovele malen het contact met de kamerleden in de beslotenheid van de Defen- 
siecommissie zijn geweest, omdat deze minister nu eenmaal op zijn sterkst is in 
het vertrouw elijk  contact.'72 In 1953-1954 raakte de m inister voor de eerste 
maal in zwaar weer verzeild. De kritiek op Staf (die overigens in het kabinet 
ook het nodige te verduren kreeg) was Kam erbreed. Ja, de scherpste kant
tekeningen werden vaak geplaatst door de woordvoerders van KVP en PvdA.
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Eigenlijk nam alleen zijn eigen partij de minister in bescherm ing en zelfs dat 
was in de pijnlijke kwestie van het liftverbod niet het geval.

Het debat over het liftverbod betrof stellig een 'bijzaak', maar de verande
ring van de sfeer in het contact tussen Staf en de Kamer was toch tekenend. 
Geen bijzaak was de groeiende onvrede in de Kam er over het gebrek aan 
controle op de uitgaven. Steen des aanstoots was vooral het speciale begro- 
tingssysteem met steeds een plafond voor vier jaar, waarbij het mogelijk was 
niet bestede gelden van het ene jaar over te hevelen naar het volgende jaar. 
Omdat de minister daarover geen openheid hoefde te geven, had de Kamer 
geen enkel overzicht over hoe de gelden werden besteed. In 1956-1957 naderde 
de wederopbouw van de krijgsmacht zijn voltooiing. De Kamer vond dat er 
daarom geen reden meer was voor de uitzonderlijke gang van zaken rond de 
defensiebegroting. Ook bestond nog steeds het vermoeden dat het met de effi
ciency in de krijgsmacht wel eens slecht gesteld zou kunnen zijn. Deze indruk 
zou in 1958 worden bevestigd door de Helmenaffaire. Deze kwestie zou Staf 
opnieuw in aanvaring met het parlement brengen.

De watersnoodramp en de politieke verantwoordelijkheid

Inleiding

In de vroege ochtend van 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een 
watersnoodramp. De uitzonderlijke combinatie van zware, extreem lang aan
houdende noord westerstorm en springtij deed die nacht een stormvloed ont
staan waartegen veel dijken in Zeeland en Zuid-Holland (alsmede op een deel 
van Texel) niet bestand bleken. Zij braken of werden overspoeld, waardoor 
uitgestrekte stukken land onder water kwamen te staan. Zo werd Schouwen- 
Duiveland bijvoorbeeld bijna geheel van de kaart geveegd. 1835 mensen kwa
men om het leven. Tienduizenden dieren, w aaronder circa 20.000 koeien, 
12.000 varkens en 1750 paarden, stierven de verdrinkingsdood. Er werden 
47.300 gebouwen vernield of ernstig beschadigd, ruim 160 kilometer dijklengte 
van de hoofdwaterkeringen werd zwaar beschadigd en in totaal kwam onge
veer 153.000 hectare land onder water te staan. De totale schade werd geraamd 
op anderhalf miljard gulden.73

Maar de ramp had nog veel erger kunnen zijn. De dijken die het eiland van 
Dordrecht en het gebied achter de Hollandse IJssel m oesten beschermen, hiel
den op het nippertje stand. Een verdere verhoging van de waterstand zou voor 
deze streken catastrofale gevolgen hebben gehad. En dat was bepaald niet on
denkbaar geweest. Niet alle factoren die de hoogte van een storm vloed bepa
len, waren op het moment van de ramp ongunstig: het springtij was niet uit
zonderlijk hoog en de hoeveelheid opperw ater74 die de rivieren aanvoerden 
was zelfs minder dan gewoonlijk.75
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De klap kwam hard aan. In een tijd waarin Nederland de (materiële) gevol
gen van de Duitse bezetting net min of meer te boven was en men, midden in 
de Koude Oorlog, het gevaar van een nieuwe wereldoorlog reëel achtte, leek 
men zich geheel onbewust van de dreiging die er van Nederlands oudste vij
and, de zee, uitging. De inwoners van Zeeland, Holland en Brabant voelden 
zich veilig achter de duinen en dijken.

Voor het kabinet, met name voor J. Algera (ARP), de minister van Verkeer 
en Waterstaat, vergde de afwikkeling van de gevolgen van de ramp een gewel
dige inspanning; Algera m oest dientengevolge in 1954 zelfs enige maanden 
rust houden. Op de m aatregelen die het kabinet in 1953 trof en de parlemen
taire discussies daarover wordt hierna echter slechts zijdelings ingegaan. Ieder
een was het er namelijk over eens dat de gedupeerden moesten worden gehol
pen en dat alles in het werk moest worden gesteld om een herhaling van zo’n 
ramp te voorkomen. W el wordt de kwestie van de politieke verantwoordelijk
heid aan de orde gesteld.

Opmerkelijk genoeg wilde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer op 
deze vraag eigenlijk helemaal niet ingaan, zo bleek al direct in het eerste debat 
over de ramp. Die houding zou in de loop van het jaar, waarin de vraag naar 
verantwoordelijkheid en schuld toch steeds weer opdook, allengs sterker wor
den. Vervolgens was er een minderheid die meende dat die vraag wel moest 
worden beantw oord, en dat er dus een onderzoek moest komen naar de oor
zaken van de ramp, m aar zij form uleerde het allemaal erg voorzichtig. Het 
mocht geen speurtocht naar zondebokken worden. Alleen de CPN riep onom
wonden dat de om standigheden waaronder deze verschrikkelijke overstro
ming had kunnen plaatsvinden, tot de bodem moesten worden uitgezocht.

Hieronder zullen de parlem entaire debatten waarin de vraag naar verant
woordelijkheid en schuld aan de orde kwam, nader worden geanalyseerd. 
W aarom ging het parlement -  de Eerste Kamer gaf een zelfde beeld te zien -  
hier zó om zichtig mee om? W aarom  gebruikte het zijn controlerende be
voegdheden niet ten volle om een mogelijk falen van de regering boven water 
te krijgen om daaruit vervolgens lessen voor de toekomst te trekken? In 1916, 
toen Nederland eveneens was getroffen door een storm vloed, was er immers 
ook een onderzoek ingesteld; reeds twee maanden na die ramp toog een 
Staatscommissie aan het werk met als opdracht de oorzaken te achterhalen van 
de 'buitengewoon hooge waterstanden'.76 Eerst zal kort worden ingegaan op 
de vraag in hoeverre de volksvertegenw oordiging w ist dat de bescherm ing 
van Nederland tegen het water te wensen overliet alsmede op de acties die van 
de zijde van het kabinet in 1953 werden ondernomen.

Bekend met de feiten, maar geen kritiek

In de jaren vóór de watersnoodramp was bij Rijkswaterstaat bekend dat veel 
dijken in het benedenrivierengebied -  wat men later het Deltagebied is gaan 
noemen -  niet sterk genoeg waren om zware stormvloeden te weerstaan. Al in 
het begin van de jaren veertig had de in 1939 ingestelde Stormvloedcommissie
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hierover uitvoerige rapporten geschreven. De com m issie had er bovendien 
voor gewaarschuwd dat de kans groot was dat in de toekomst de storm vloe
den steeds hoger zouden worden. De conclusies lieten aan duidelijkheid niets te 
wensen over: 'Op practisch alle plaatsen langs de benedenrivieren', zo meldde 
de commissie, zijn dijken aanwezig die niet hoog genoeg zijn om de storm- 
vloedstanden, die met een redelijke kans kunnen worden verwacht, te kunnen 
keeren.' Het algemene advies luidde de waterkerende dijklengte zoveel moge
lijk te bekorten, hetgeen kon worden bereikt door het afdam men van zee- en 
rivierarm en.77 Deze rapporten werden niet openbaar.

De achtereenvolgende ministers van Verkeer en W aterstaat hebben in de 
jaren na 1945 ten overstaan van het parlement nooit expliciet melding gemaakt 
van de Stormvloedcommissie, noch van haar rapporten. Toch besteedden zij, in 
de periode voorafgaande aan de ramp, wel degelijk aandacht aan de door de 
commissie gesignaleerde gevaren. Met name D.W.G. Spitzen (partijloos) wees 
er in 1949 en 1950 op dat de kansen op hogere storm vloeden in het beneden
rivierengebied waren toegenomen. Tevens wees hij erop dat er achterstallig 
onderhoud was; de zeewering bevond zich volgens hem slechts in een redelijke 
staat van onderhoud. Ook Spitzens opvolger, H.H. Wemmers (partijloos), heeft 
erop gewezen dat men rekening moest houden met hogere storm vloeden dan 
voorheen. W em mers moest op W aterstaat ingrijpende bezuinigingen door
voeren, in verband met de hoge uitgaven voor defensie. Hij deelde de Kamer 
mee dat het hem speet dat er hierdoor onder andere geen geld was voor 'de 
betere beveiliging van de gebieden in het westen tegen storm vloeden'. Maar 
het hele kabinet had zich, zo merkte hij op, over de bezuinigingen op Water
staat 'ernstig beraden' en was tot de slotsom gekomen dat 'een verantwoord 
financieel beleid onder de huidige uiterst moeilijke om standigheden (...) geen 
andere keuze' openliet.78 Hoewel de Kamer de forse bezuinigingen betreurde, 
ging zij er toch in grote meerderheid mee akkoord. Alleen CPN-woordvoerder 
J. Haken had kritiek op het kabinetsbesluit. Hij vond dat de begroting van Ver
keer en Waterstaat, die 'een zeer belangrijke begroting is voor ons land en volk 
(...) wel zeer erg het slachtoffer van de oorlogspolitiek' was geworden.79

De mededelingen van Spitzen en Wemmers hebben nooit aanleiding gege
ven tot een debat of zelfs maar tot vragen. Niemand vroeg bijvoorbeeld hoe 
groot de gevaren nu precies waren; niemand wilde weten hoe lang een oplos
sing van het probleem nog op zich zou laten wachten. De volksvertegenwoor
diging lijkt zich in de naoorlogse periode in het geheel niet ongerust te hebben 
gemaakt over de zeewering. Er werd wel eens geïnformeerd naar het water- 
schapswezen, en incidenteel hield een Kamerlid de minister wel eens voor dat 
er op de beveiliging tegen het water per se niet mocht worden bezuinigd, maar 
van echte discussies over de toestand van de verdediging tegen het water is 
nooit sprake geweest. De meest ferme taal werd nog gesproken door C. van 
der Zaal (ARP), die in december 1952 van de net aangetreden minister de alge
mene toezegging verlangde dat achterstallig onderhoud aan vitale waterstaats
werken zo spoedig mogelijk zou worden uitgevoerd. Algera zegde echter niets 
toe. De zeew eringen die het land 'tegen een catastrophe' m oesten beveiligen,
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verkeerden volgens hem 'in redelijke staat van onderhoud’. En de achterstand 
in onderhoud die er op enkele plaatsen inderdaad was, zou geleidelijk worden 
ingehaald in de eerstkomende jaren. Van der Zaal ging hier verder niet op in.80

Al met al valt uit de parlementaire discussies vóór 1953 af te leiden dat de 
volksvertegenw oordigers aan de ene kant wrel wisten dat de zeewering niet 
optimaal was, maar dat zij aan de andere kant niet werkelijk verontrust waren. 
Het vraagstuk van de kwaliteit van de Nederlandse kustverdediging vormde 
in de jaren voorafgaand aan 1953 geen politiek aandachtspunt, noch voor de 
regering, noch voor het parlement. De politieke prioriteiten lagen in de naoor
logse jaren op andere terreinen: de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, de 
versterking van het Atlantisch bondgenootschap en, wat het binnenland betrof, 
de industrialisatie, de woningnood en het sluitend maken van de rijksbegro
ting. Regering en parlement, de CPN uitgezonderd, waren het over het over
wegende belang van deze zaken in grote lijnen eens.

Maatregelen van het kabinet

Op 3 februari legde Drees in de Tweede Kamer een verklaring af over de ramp. 
De premier gaf een voorlopig overzicht van de omvang ervan. Hij sprak van 
een ramp veroorzaakt door 'overm achtige natuurkrachten’: 'De zeestanden, 
die tot de ramp hebben geleid, waren belangrijk hoger dan ooit werd waarge
nomen gedurende de periode dat waterstandswaarnem ingen werden verricht.’ 
De wijze waarop 'geheel Nederland' te hulp schoot prees hij als 'boven alle lof 
verheven'.81

Zes dagen na deze verklaring zond Drees een nota aan de Tweede Kamer 
met een overzicht van de schade en van hetgeen reeds was ondernom en om 
de gevolgen van de ramp zoveel mogelijk te beperken. Tevens stelde de pre
mier een aantal wetsontwerpen in het vooruitzicht met als doel het regelen van 
de herstelwerkzaamheden en de schadevergoedingen. Bovendien zou in het al
gemeen worden onderzocht 'op welke wijze herhaling van een ramp als deze 
kan worden voorkomen. In het bijzonder zal dit onderzoek zich ook uitstrek
ken tot de m ogelijkheid van een afsluiting der zee-arm en.'82 Daartoe werd 
twee weken later een commissie ingesteld, die weldra de naam Deltacommissie 
verwierf. Zij kreeg als taak te adviseren over alle noodzakelijke w aterstaat
kundige voorzieningen in de door de ramp getroffen gebieden.

In de maanden daarop kreeg de volksvertegenwoordiging een serie wets
ontwerpen gepresenteerd, uiteenlopend van noodvoorzieningen aan dijken tot 
ophoging van de begroting van W aterstaat (met ƒ400 miljoen) en schadever
goedingen aan particulieren.83 De Deltacommissie kwam in juli 1953 met de 
eerste adviezen en zou het jaar daarop, in maart 1954, haar eindconclusies pre
senteren. Hierin werden de contouren geschetst van het befaamde Deltaplan.
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Drees leest de regeringsverklaring inzake de watersnood voor in de Tw eede Kamer, 3 februari 

1953

Van links naar rechts Beel, Drees, Staf, Algera en De Bruijn 

Foto Stokvis, Haags Gem eentearchief

Februari debat

Op 10 februari 1953 vond in de Tweede Kamer het grote debat over de ramp 
plaats. Uiteraard opende iedere woordvoerder zijn relaas met het uitspreken 
van zijn medeleven met de slachtoffers en van zijn bewondering voor het door 
de vele vrijw illigers verrichte werk. Vervolgens hielden natuurlijk ook alle 
w oordvoerders pleidooien voor een op zo kort mogelijke termijn uit te voeren 
onderzoek naar mogelijkheden dergelijke rampen in het vervolg te voorko
men. Aan deze zaken zullen wij, zoals gezegd, verder geen aandacht besteden. 
In het vervolg staat de kwestie van verantwoordelijkheid en schuld centraal.

De Kamerleden die het woord voerden, zijn wat de schuldvraag betreft in 
drie categorieën in te delen. In de eerste plaats waren er sprekers die het onge
past, prematuur of zinloos vonden de vraag op te werpen wie verantwoorde
lijk was geweest voor de ramp. In de tweede plaats was er een enkeling die het 
als zijn taak zag deze vraag juist wél te stellen. En ten slotte waren er sprekers 
die het midden hielden tussen deze beide categorieën.
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Tot de eerste groep behoorden de vier regeringspartijen (PvdA, ARP, CHU 
en een deel van de KVP) alsmede de SGP. Zo vond PvdA-fractieleider Burger, 
dat 'een poging tot het zoeken van zondebokken' achterw ege diende te blij
ven: 'Dat toch ware nu in het licht van het ontzettende natuurgebeuren, dat tot 
de ramp leidde, niet slechts praematuur, maar ook te goedkoop.' N.H.L. van 
den Heuvel (KVP) zag in het geheel geen reden 'te veronderstellen, dat welke 
instantie dan ook in meer of mindere mate in gebreke zou kunnen w-orden ge
steld.' Volgens hem was 'de zee machtiger dan iemand ook maar heeft kunnen 
vermoeden'. En dominee Zandt (SGP) zag de ramp als een straf van God: 'Het 
is ons toebeschikt tot onze lering en bekering door Hem, zonder W iens wil 
geen muske ter aarde valt.'84

Volgens H. Gortzak van de CPN, de enige partij die tot de tweede categorie 
behoorde, was de regering schrom elijk tekortgeschoten. Zij had wel degelijk 
geweten dat de dijken in het gebied van de benedenrivieren niet op alle moge
lijke stormvloeden waren berekend, maar zij had de waarschuwingen van des
kundigen in de wind geslagen. De laatste jaren hadden de opeenvolgende kabi
netten gigantische bedragen voor het departement van Oorlog ter beschikking 
gesteld, terwijl Verkeer en W aterstaat met steeds geringer bedragen moest 
zien rond te komen. Gortzak wees op de onmiddellijk na de ramp verschenen 
artikelen in kranten en tijdschriften, waaruit duidelijk bleek dat deskundigen al 
jaren op de hoogte waren van de zwakke toestand van de Nederlandse zee
wering. Gortzak vond dat een parlementaire enquêtecom m issie 'alle feiten en 
gegevens omtrent de omvang en oorzaak van deze ramp' diende te onder
zoeken, waarbij ministers en ambtenaren van Rijks- en Provinciale Waterstaat 
onder ede zouden moeten worden gehoord.85

Tot de derde categorie ten slotte behoorden de VVD, de KNP en het andere 
deel van de KVP. Zij durfden de schuldvraag slechts in voorzichtige termen op 
te werpen. C.J. van Meel, lid van de KVP-fractie, vroeg bijvoorbeeld of de bin
nendijken wel in orde waren geweest: 'In hoeverre hebben de controlerende 
en gezaghebbende organen hierin misschien een te slappe houding aangeno
m en?'86 W elter (KNP) zei het pijnlijk te vinden te moeten constateren 'dat alle 
moderne dijken het hebben gehouden, ook bij extra ongunstige om standig
heden, en dat alle oude dijken blijken tegen die omstandigheden niet bestand te 
zijn gew eest'.87 VVD-fractievoorzitter Oud, ten slotte, vond het aan de ene 
kant 'in hoge mate onbillijk en onrechtvaardig' om de regering van gemaakte 
fouten de schuld te geven, maar aan de andere kant wilde hij toch weten, net 
als Gortzak, of waar was wat de waterbouwkundige ingenieurs nu allemaal in 
de kranten beweerden. Zo had R. Ver Loren van Themaat, lid van de Storm- 
vloedcom m issie, zonder omhaal geschreven in De Ingenieur dat waterbouw
kundigen al lang hadden gewaarschuwd voor te lage en te zwakke dijken in 
verschillende streken van Nederland.88

Minister Algera deed zijn uiterste best de beschuldigingen die aan het adres 
van de regering waren geuit te weerleggen. In de eerste plaats probeerde hij de 
bal terug te kaatsen die hij van een aantal waterbouwkundige ingenieurs via 
artikelen in De Ingenieur had gekregen, artikelen, waarvan hij zich trouwens
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afvroeg 'of deze (...) wel op een goed gekozen ogenblik (waren) gepubliceerd'. 
Als deze lieden zó overtuigd waren van het gevaar dat Nederland bedreigde, 
waarom hadden zij dan noch zijn voorgangers, noch hem, ooit met een bezoek 
vereerd? Kennelijk waren ze vóór de ramp toch minder zeker van hun mening 
dan daarna, aldus Algera.89

In de tweede plaats wilde Algera aantonen dat het verwijt van Gortzak dat 
de regering te weinig geld had geïnvesteerd in kustverdedigingswerken onte
recht was, ja op 'pure fantasie' berustte. De kustverdediging viel immers, aldus 
de minister, voor het grootste deel onder de rechtstreekse verantw oordelijk
heid van de waterschappen. Daarmee had de centrale overheid geen enkele 
bem oeienis. Bovendien, had Gortzak ooit van zich laten horen wanneer dit 
onderdeel van de waterstaatsbegroting aan de orde was? Ook m inister-presi
dent Drees, die vóór Algera sprak, had dit al sarcastisch opgemerkt: 'Mij moet 
ontgaan zijn de vlammende waarschuwing, die van communistische kant on
getwijfeld (...) is gegeven, dat het verkeerd dreigde te gaan.'90

Ook ging Algera in op de veel gestelde vraag: 'Waren de dijken te laag?’ Dat 
hing er natuurlijk van af welk criterium men hanteerde, maar hij, Algera, be
hoorde in ieder geval niet tot degenen die geloofden dat 'het voorkomen van 
elke overstroming mogelijk is'. Want 'zou het de mens mogelijk zijn, alle risi
co's te elimineren? (...) Wie kan keren de hand des Heren?' Maar uiteindelijk 
moest de minister toch bekennen dat 'het wetenschappelijk niet onbekend was, 
dat de dijken voor een storm als deze te laag w aren’. En hij vertelde van het 
onderzoek en de bevindingen van de Stormvloedcommissie. Dat sindsdien de 
dijken nog niet waren verhoogd, kon de regering echter niet worden verwe
ten, zo ging Algera weer over tot de verdediging. Naar aanleiding van de 
conclusies van de Storm vloedcom m issie had de regering zich nam elijk op 
plannen bezonnen. Maar zij wist toch niet 'of er binnen het tijdsbestek, aange
nomen voor het nemen van de nodige maatregelen, een storm  als deze zou 
optreden'. Ten slotte wilde Algera er ook nog even op wijzen dat de regering 
de nieuwste inzichten inzake storm vloeden niet 'aan de publieke sfeer' had 
onttrokken. Spitzen immers had er destijds, in zijn memorie van toelichting op 
de begroting voor 1951, uitgebreid bij stilgestaan.91

Gortzak bleef er echter bij dat de regering had gefaald. De CPN had wel de
gelijk dikwijls gewaarschuwd, zij het dan in algemene termen, tegen de onver
antwoord hoge uitgaven voor defensie en de veel te lage investeringen in Ver
keer en Waterstaat. Maar zelfs als zij dat niet zou hebben gedaan, dan nog trof 
de CPN geen enkele blaam: 'De zorg voor de toestand van dijk en duin (...) was 
en is een taak van de Regering en van niemand anders.' Ten slotte hield Gort
zak Algera nog voor dat de regering, na door deskundigen voor de toestand 
van de Nederlandse zeewering te zijn gewaarschuwd, het had nagelaten om 
zelfs maar 'de meest noodzakelijke maatregelen te nem en'.92

Algera, die het laatste woord kreeg, verhulde niet dat de regering haar ver
antw oordelijkheid had inzake de w atersnoodram p, natuurlijk had zij deze, 
maar hij bleef van mening 'dat ook Kamerleden, en dus ook de heer Gortzak,
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medeverantwoordelijkheid dragen, die ook tot uitdrukking komt in zwijgen'.93 
De Kamer accepteerde het betoog van de minister.

Ook elders zwijgzaamheid

Ook elders in de maatschappij bestond weinig behoefte de schuldvraag te stel
len. In de bijeenkomst van de Provinciale Staten in Zeeland op 25 februari, bij
voorbeeld, wilde niemand terugkijken. Het debat had het karakter van een 
herdenkingsplechtigheid. De sprekers beperkten zich tot het betuigen van 
medeleven met de slachtoffers en loftuitingen aan het adres van allen die zich 
bij de ramp hadden ingezet. De PvdA-gedeputeerde die het debat opende had 
de toon gezet: 'Ik heb geen enkele behoefte over eventuele gemaakte fouten te 
spreken'. Het commentaar van de Provinciaalse Zeeuwse Courant op deze verga
dering was instemmend: 'Zij hadden geen critiek, terecht. W aar zovelen in de 
dagen der ram pspoed zichzelf wegcijferden en alles gaven voor anderen, 
zwijgt de critiek.’94

Ook de landelijke pers wierp de schuldvraag slechts sporadisch op. Maar de 
Volkskrant van 12 maart 1953 besteedde in een paginagroot artikel aandacht aan 
de waarschuwingen die deskundigen eerder hadden laten horen. 'In talloze in
terne rapporten’ was erop gewezen dat de dijken over een lengte van 1300 
kilometer m instens twee meter te laag waren. Van politieke schuld kon echter 
niet worden gesproken: 'Dijkverhogingen over die lengte waren in verband 
met bebouwd zijn der dijken met vele steden en dorpen, in zuiver economisch 
opzicht nooit te verdedigen geweest. Dat klinkt wreed, nu de watervloed van 
de 1ste februari niet minder dan 1700 slachtoffers heeft geëist. Maar vóór de 
ramp zou geen enkele regering zulk een vérstrekkend weinig aantrekkelijk en 
m illioenen verslindend plan voor haar verantw oording hebben durven ne
m en.'95

Intussen legden individuele ingenieurs wél rekenschap af, zoals de reeds 
eerder geciteerde Ver Loren van Themaat. Deze schreef kort na de ramp in het 
blad De Ingenieur: 'Wij ingenieurs schoten in minstens dezelfde mate tekort als 
degenen, die deze adviezen niet hebben gevolgd, omdat wij daarin hebben be
rust.’96 In een buitengewone zitting van de Staten van Zuid-Holland merkte de 
directeur-hoofdingenieur van de Provinciale W aterstaat in die provincie, J.L. 
Klein, op: 'Indien gij naar een eventuele schuldige wilt zoeken, dan voel ik mij 
m ede verantw oordelijk .’97 Maar verder werd ook bij W aterstaat nauwelijks 
aan zelfonderzoek gedaan. In het acht jaar na de ramp gepubliceerde verslag 
van Rijkswaterstaat kwamen vragen over de staat waarin de dijken zich aan de 
vooravond van de ramp hadden bevonden, niet aan de orde.98

Gedeelde verantiooordelijkheid

Ruim zes weken na de ramp, op 17 en 18 maart, debatteerde de Tweede Kamer 
over het wetsontwerp 'Regelen betreffende noodvoorzieningen dijkherstel'.99 
W aar het ging over verantwoordelijkheid en schuld, was het debat in zekere
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zin een herhaling van het februaridebat, met enige accentverschillen bij CHU, 
VVD en KNP. Fracties die eerder te kennen hadden gegeven de vraag naar 
verantwoordelijkheid zinloos en ongepast te vinden, de vier regeringsfracties 
en de SGP, vonden dat nog steeds; fracties die toen kritische vragen hadden ge
steld, deden dat opnieuw. De PvdA, KVP en de ARP roerden het onderwerp 
niet eens aan en de woordvoerder van de CHU, J.J.R. Schmal, wees de schuld
vraag expliciet van de hand. Hij had zich 'vanuit waterstaatkundige kringen’ 
laten verzekeren dat het hier een ramp gold die men in technische taal moest 
aanduiden als een "’superstorm", een storm van dien aard als maar eens in de 
500 jaar voorkom t'.100 Wel wilde zijn partijgenoot W.F.E. baron van der Feltz, 
een Zeeuw, nog van de minister weten in hoeverre het juist was dat lang vóór 
de ramp in waterstaatkringen bekend was dat de dijken te laag waren, zoals de 
Volkskrant in het hierboven aangehaalde artikel schreef.101

Het waren leden van de oppositie die andermaal de vraag naar de verant
woordelijkheid aankaartten. W elter (KNP) was uitgesprokener dan in februari. 
Hij betreurde het dat Algera de kardinale vraag omzeilde: '( ...)  als men de Mi
nister vraagt: hoe is dit mogelijk geweest, geeft hij niet thuis.’ Het ging er W el
ter niet om 'schuldigen te zoeken', maar om 'ons volk een inzicht te geven in 
datgene, wat er is gebeurd en een verklaring te vinden, hoe het mogelijk was, 
dat een ramp als deze ons land en ons volk heeft getroffen. (...)  Het gaat er mij 
( ...)  om de oorzaken van de ramp te leren kennen, omdat hieruit voor de toe
komst lering kan worden getrokken. Dit lijkt mij bij een catastrophe, die 1500 
mensenlevens heeft gekost, toch wel het minste wat men kan doen.'102

CPN -w oordvoerder Gortzak herhaalde zijn standpunt van februari; hij 
voelde zich trouw ens gesterkt door het een paar dagen voor het debat 
verschenen, hierboven reeds gem em oreerde, artikel in de Volkskrant. Maar 
waar W elter over 'verantwoordelijkheid' sprak, repte Gortzak expliciet van 
'schuld'.103

De VVD-fractie stelde geen vragen meer aan de minister. Had Oud in febru
ari nog willen weten of de bewering waar was dat verschillende dijken te zwak 
waren geweest, F. den Hartog had inmiddels een visie ontwikkeld op het hoe 
en waarom van de ramp. De maatregelen die nodig waren geweest ter voor
koming ervan waren achterwege gebleven 'omdat wij ons hadden ingesteld op 
hetgeen de historie van meer dan een eeuw had geleerd en wij te weinig oog 
en oor hebben gehad voor hetgeen theoretisch mogelijk werd geacht en helaas 
in de praktijk ook mogelijk is gebleken.' En wie was voor dit falen verantwoor
delijk? Niet alleen Rijkswaterstaat: ’(...) die verantwoordelijkheid strekt zich uit 
van besturen van de waterschappen, via de provinciale bestuursorganen, tot de 
Rijksorganen, ja, zelfs tot de Volksvertegenwoordiging.' Er was dus sprake van 
een gedeelde verantw oordelijkheid.104

Algera herhaalde zijn standpunt uit het februaridebat. Ja, het was bekend 
dat de dijken te laag waren, daarom immers waren de eerste voorzieningen 
reeds getroffen, en nee, de regering had geen schuld, want zij had het tijdstip 
van de ramp niet kunnen weten. Het irriteerde Algera dat de sprekers zó wei
nig acht sloegen op 'het uitzonderlijke karakter' van de storm vloed.105 Welter
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was ontevreden over het antwoord van de minister en zei nogmaals: 'Indien 
fouten zijn gemaakt, behoren die bekend te worden, niet om maatregelen te 
nem en tegen personen, maar om daaruit lering te trekken voor de toe
kom st.’106

Een maand later, in april 1953, verdedigde Algera de begroting van Verkeer 
en Waterstaat voor dat jaar in de Eerste Kamer. Voor de senatoren was dit de 
eerste gelegenheid om met de m inister van gedachten te w isselen over de 
ramp. Politiek bezien leverde het debat, voor zover daar al sprake van was, 
geen verrassingen op; het verliep langs dezelfde lijnen als in de Tweede Kamer. 
Fracties van regeringspartijen verkondigden dat 'naar menselijke berekening' 
de zeeweringen in goede staat verkeerden, dat de nacht van 31 januari op 1 fe
bruari een zeldzaam voorbeeld van 'overmacht' te zien had gegeven en dat het 
dus geen zin had om naar schuldigen te zoeken.107

De CPN, bij monde van C. Geugjes, ergerde zich aan de manier waarop de 
regering en een Kamermeerderheid de ramp afschilderden als 'een soort won
der (...)  waar niets tegen te doen zou zijn' en eiste een grondig onderzoek.108 
De VVD kwam opnieuw met haar visie van de gedeelde verantwoordelijkheid. 
W oordvoerder R.H. baron de Vos van Steenwijk (VVD) ging hier uitgebreid 
op in: alle instanties die (een deel van de) verantwoordelijkheid droegen, som
de hij op. Maar tegelijkertijd verminderde hij die verantwoordelijkheid weer 
door te wijzen op het extreme noodweer. Hoe dan ook, van 'schuld' was vol
gens De Vos van Steenwijk in ieder geval geen sprake. 109 Algera was, uiter
aard, blij met het VVD-betoog en verwees ernaar toen hij Geugjes van repliek 
diende.

Scha deregelingen

W eer drie maanden later, op 14 juli 1953 debatteerde de Tweede Kamer over 
de verschillende w etsontwerpen betreffende de financiering van de waters- 
noodschade. De verschillende wetten terzake kregen algemene steun. Alleen 
over de hoogte van de vergoedingen was er verschil van mening. Van de zijde 
van het kabinet was aangedrongen op soberheid. De Kamer nam een ander 
standpunt in. De teneur was dat de vergoedingen ruimhartig moesten zijn. In 
de discussie over de fiscale tegemoetkomingen nam  de Kamer bijvoorbeeld 
een amendement aan dat de fiscale aftrekmogelijkheden vergrootte.110

Dezelfde teneur was waarneembaar in het debat dat op 14 en 15 oktober 
plaatsvond over de Wet op de watersnoodschade, voor de slachtoffers de be
langrijkste wet. Het kabinet ging er daarbij van uit dat de vergoedingen niet 
hoger mochten zijn dan die welke na de Tweede W ereldoorlog waren gegeven 
op grond van de Wet op de materiële oorlogsschade. Kam erbreed werd de re
gering echter opgeroepen de uitvoeringsvoorschriften 'coulant en met veel 
souplesse' te hanteren.111 F. van Vliet (KVP) en G. Ritmeester (VVD) betwist
ten de ratio van de gedachte dat de getroffenen van de watersnood geen ho
gere vergoedingen mochten krijgen dan de oorlogsgetroffenen. De financiële 
toestand van het Rijk was immers veel beter dan in de eerste jaren na de oor-
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log. Bovendien zou de staat bij lange na niet alle kosten dragen omdat het 
Rampenfonds -  met bijdragen uit de hele wereld -  een belangrijk deel ervan 
voor zijn rekening zou nem en.112 Op tal van punten werd. het wetsontwerp ten 
gunste van de slachtoffers gewijzigd.

De CPN-fractie betoogde dat de regering verplicht was tot integrale schade
vergoeding als gevolg van de nalatigheid van de autoriteiten die belast waren 
met het onderhoud van de dijken en zeeweringen. W elter zei het iets gematig
der, maar ook hij was van mening dat de rechtsgrond voor integrale vergoe
ding van de schade daarin was gelegen 'dat de Overheid niet geheel is vrij te 
pleiten van verzuim  ten aanzien van de bescherming van ons land tegen het 
w atergew eld'.113

De opmerkingen van CPN en KNP maakten dat de andere woordvoerders 
op de schuldvraag moesten ingaan. Daarbij kwam het argum ent van de over
macht weer naar voren. 'Het geheel uitzonderlijke karakter van de stormvloed 
(...)  m aakt dit verwijt totaal krachteloos', aldus bijvoorbeeld N.H.L. van den 
Heuvel (KVP). Ritmeester haalde enkele 'uiterst deskundige ingenieurs' aan en 
concludeerde dat de ramp niet te keren was geweest.114

In zijn verweer bestreed minister van Financiën Van de Kieft de gedachten 
van CPN en KNP: 'Er is voor een verwijt aan de Overheid geen reden. (...)  Ik 
geloof, dat het volstrekt verkeerd zou zijn om, hoe dan ook, de gedachte te 
wekken dat wij, gewone mensen, ons volledig zouden kunnen beschermen 
tegen, wat de Engelsen noemen, the act of G od.'115 Gortzak, diens fractie
genoot J.F. Reuter en Welter bleven op hun standpunt staan. W elter wees erop 
dat na de 'zoveel geringer in betekenis en gevolg zijnde’ watersnood van 1916 
een Staatscom missie was ingesteld om de oorzaken van die watersnood na te 
gaan. W aarom gebeurde dat nu niet, zo vroeg hij zich af. W ellicht kon de Delta
commissie dit onderwerp behandelen.

Opmerkelijk genoeg wees Van de Kieft de gedachte van een commissie niet 
meteen van de hand. Was hij overvallen door W elters verwijzing naar 1916? 
Hij wilde eerst de gegevens nader bekijken, maar het leek hem verstandig er
voor te zorgen dat de legende van de schuld 'niet blijft leven'. Daarom zegde 
hij toe ’het denkbeeld aan mijn collega's in overweging te geven'.116

Een commissie van onderzoek?

In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer maakte het kabinet bekend 
niets te voelen voor de commissie waar W elter om had gevraagd. Van een me
ningsverschil over de verantwoordelijkheid voor de ramp, zoals de CPN (naar 
aanleiding van Van de Kiefts toezegging) in het voorlopig verslag had gesug
gereerd, was geen sprake. Als 'eerste ondergetekende' legde Van de Kieft uit 
dat hij het denkbeeld zo'n commissie in te stellen niet terstond had verworpen 
omdat het wellicht nuttig geweest zou zijn 'op die wijze de vorming van de le
gende van zogenaamde verantwoordelijkheid van de Overheid voor de ramp 
de pas af te snijden'. Bij nader inzien leek het hem beter 'deze suggestie niet te 
volgen en wel op grond van de overweging, dat het nut van een dergelijke
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commissie twijfelachtig is, nu de deskundigen op dit terrein het er over eens 
zijn, dat genoemde legende geen bestaansgrond heeft; onder deze omstandig
heden zou de instelling van een commissie slechts ten onrechte voet geven aan 
de veronderstelling, dat de desbetreffende beschuldigingen werkelijk au sérieux 
konden worden genom en’.117

Uit de ministerraadsnotulen blijkt niet dat Van de Kieft W elters suggestie 
met zijn collega's heeft besproken. De memorie van antwoord met de afwij
zing van het voorstel was opgenomen in het eindverslag der commissie van 
rapporteurs dat op 17 december was vastgesteld. Daarom  is het opmerkelijk 
dat Van de Kieft het onderwerp op 21 december 1953 aansneed in de minister
raad. Was er dan toch een meningsverschil in de boezem van het kabinet? Van 
de Kieft verwees naar W elters verzoek en naar het feit dat 'men' deze wens 
herhaald had bij de behandeling in de senaat. 'Spreker is voornemens een der
gelijke commissie af te wijzen, doch vraagt zich af of hij daaraan kan toevoe
gen, dat de Deltacom m issie deze zaken ook in haar onderzoek betrekt.' Het 
voorstel maakte evenwel geen kans. Algera zei niets te voelen voor een derge
lijke commissie: '( ...)  als het parlement het wenst, moet men een parlementaire 
enquêtecommissie instellen.' Drees merkte ten slotte op dat de Deltacommissie 
naging waar de dijken en andere voorzieningen verbeterd m oesten worden. 
'Een com m issie van onderzoek zou in de eerste plaats de waterschappen ter 
verantwoording moeten roepen en vervolgens de provincies, terwijl het Rijk 
eerst in de derde plaats zou komen. Spreker neemt aan, dat de andere fracties 
in de Eerste Kamer duidelijk is te maken, dat instelling van een commissie van 
onderzoek slechts koren op de molen van de communisten zou geven.'118

Vooruitkijken

Hoe ook de situatie geweest mocht zijn in de m inisterraad, na de kabinets
beslissing van 21 december 1953 was de kous af. Bij het debat over de begro
ting van Verkeer en W aterstaat op 23 december roerde alleen Gortzak nog de 
trom van de noodzakelijkheid van het vaststellen van verantwoordelijkheden 
voor de ramp. Algera reageerde afgemeten: 'Ik treed niet in retrospectieve be
schouwingen, zoals de heer Gortzak heeft gedaan. (...)  Ik heb over het verle
den in dit jaar uitvoerig gesproken. Wij zijn nu zover, dat wij met moed de toe
komst ingaan. Die toekomst zal, naar ik hoop, omvangrijke beveiligingsmaat
regelen zien verwezenlijkt.'119

Ook in de Eerste Kamer was dit de teneur. Tijdens het debat over de Wet op 
de watersnoodschade, dat eveneens op 23 december 1953 plaatsvond, stelde al
leen de communist J. Brandenburg de schuldvraag. Van de Kieft herhaalde wat 
hij in de memorie van antwoord had gezegd en raadde de CPN-woordvoerder 
aan het onderwerp bij de algemene beschouwingen ter sprake te brengen.120

Dat gebeurde inderdaad, al kwam het initiatief uit een onverwachte hoek. 
Bij het voorlopig verslag voor de algemene beschouwingen had de VVD-sena- 
tor H.D. Louwes een nota laten opnemen waarin hij constateerde dat de rege
ring 'zeer bepaald te kort geschoten' was in haar beleid met betrekking tot de
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dreiging van de Noordzee. Louwes erkende dat er sprake was van 'een falen 
van ons volk in zijn totaliteit', maar vooral het oppertoezicht van Verkeer en 
W aterstaat had niet goed gefunctioneerd. Al in 1933 had nota bene Louwes zelf 
'met klem' aangedrongen op 'een grootscheepse verhoging van onze zeedij
ken om aldus de nodige tegenweer te bieden tegen het sluipende gevaar van 
de daling van onze bodem en de rijzing van de zeespiegel'.121

In de m em orie van antwoord reageerden Drees en Van de Kieft nogal 
geprikkeld op Louwes' nota. Zij vroegen zich af: waarom  deze herha
ling?'122 Ook de senatoren hadden geen behoefte nogmaals over het vraagstuk 
te debatteren. G. Kolff (CHU) wees er tijdens het debat op 17 februari 1954 op 
dat de Staten-Generaal herhaaldelijk hierover hadden gesproken en raadde 
Louwes aan ‘nog eens rustig te lezen' wat diens fractiegenoot De Vos van 
Steenwijk hierover had opgemerkt. Drees was het daarmee eens. Mede gezien 
het feit dat W aterstaat de voorgaande maanden 'zo ontzaglijk veel heeft ge
presteerd', was het volgens de premier beter 'te letten op wat nu gebeurd is en 
wat in de toekomst gebeuren moet dan te zeer te treden in de vraag; had op 
een ander ogenblik en vroeger niet dit of dat moeten geschieden?'123

Conclusie

Al direct na de watersnoodramp bestond er in de volksvertegenw oordiging 
een brede consensus. Er was de Kamer alles aan gelegen om een dergelijke 
ramp in de toekomst te vermijden. De energieke wijze waarop het kabinet in 
de maanden na de ramp aan het werk ging, ontving alom lof. Al na twee we
ken functioneerde de Deltacommissie en het ene wetsontwerp na het andere 
bereikte het parlement.

Bij de oorzaken van de ramp wilde het overgrote deel van de Kamerleden 
niet lang stilstaan, ook niet toen enkele weken na de ramp uit publicaties in de 
pers duidelijk werd dat het in elk geval w aterstaatkundigen al sinds de jaren 
veertig bekend was dat de dijken te laag waren. Volgens woordvoerders van 
PvdA, KVP, ARP en CHU -  de vier regeringspartijen -  en SGP waren de na
tuurkrachten domweg te sterk geweest. De ARP en de SGP zagen er tevens de 
hand van God in.

W oordvoerders van de fracties van KNP en CPN weigerden op voorhand 
dit 'overmachtsargument' te accepteren; zij wilden wél dat de oorzaken van de 
ramp zouden worden opgespoord. W elter vroeg of het kabinet daartoe een 
com m issie wilde instellen, Gortzak wilde een parlem entaire enquête. Beide 
fracties vonden dat, gelet op de omvang van de ramp, het Nederlandse volk er 
recht op had te weten hoe dit had kunnen gebeuren. Als de feiten op tafel zou
den liggen, konden verantwoordelijkheden worden vastgelegd en lessen voor 
de toekomst worden geleerd. Maar waar de KNP het voldoende vond de ver
antwoordelijkheid vastgelegd te zien, ging de CPN een stap verder en formuleer
de zij uitdrukkelijk de vraag naar de schuld.

De VVD, eveneens behorend tot de oppositie, nam  een tussenpositie in. 
Vanaf maart 1953 wees zij, in debatten waar schuld en verantwoordelijkheid
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aan de orde werden gesteld, op de 'gedeelde verantwoordelijkheid'. Weliswaar 
was het volgens deze partij opportuun de verantwoordelijkheidsvraag te stel
len (het was al te gemakkelijk zich te verschuilen achter het argument van het 
natuurgeweld) maar het was volgens haar al vrij snel duidelijk dat die verant
woordelijkheid op vele schouders lag: op die van de waterschappen tot en met 
die van de rijksoverheid. Aan een onderzoek had de VVD dan ook geen be
hoefte. Overigens vonden de liberalen wel dat er op die gedeelde verantwoor
delijkheid viel af te dingen gezien de inderdaad buitengewone proporties van 
de ramp. Maar van schuld was hoe dan ook geen sprake.

Minister Algera wilde niets weten van een door de KNP en CPN geopperd 
onderzoek en wees elke verwijzing naar 'schuld' resoluut van de hand. Op een 
gegeven moment spraken hij en anderen zelfs over de 'legende van de schuld'. 
De inhoud van Algera's verdediging laat zich nog het beste vergelijken met het 
VVD-standpunt, hoewel hij een wat zwaarder accent legde op de ongekende 
natuurkrachten, waartegen de mens naar zijn overtuiging m achteloos stond. 
Maar hij gaf toe dat in waterstaatskringen bekend was dat veel dijken te laag 
waren; deswege waren immers verbeteringswerkzaam heden gestart. Algera's 
verdediging klonk niet erg overtuigend (de bezuinigingen die vanaf 1948 zijn 
departem ent hadden getroffen, maakten dat natuurlijk ook wel erg moeilijk) 
en naarm ate het jaar vorderde, deed hij het ook met steeds meer tegenzin. 
Maar politiek stond hij sterk: hij wist zich immers gesteund door vrijwel de ge
hele Kamer. Ook binnen het kabinet vond men het geen goed idee een onder
zoekscommissie in te stellen, al lijkt het dat sommigen, onder wie minister van 
Financiën Van de Kieft, het verzoek daartoe wel serieus hebben overwogen.

Toch blijft het op het eerste gezicht opmerkelijk dat de Kamer van haar con
trolerende bevoegdheden geen gebruik wenste te maken. Had een parlemen
taire enquête niet voor de hand gelegen, met als opdracht de oorzaken van de 
ramp te onderzoeken om aldus te kunnen vaststellen of de regering, zoals zij 
zelf volhield, inderdaad wel het juiste beleid had gevoerd? Het ging hier im
mers niet om zomaar een gebeurtenis, maar om een ramp waarbij 1800 men
sen waren omgekomen en de materiële schade een gigantische omvang had.

Maar bij nadere beschouwing is het Kamerbrede stilzwijgen toch zeer wel te 
begrijpen. Vrijwel alle fracties, niet toevallig CPN en KNP uitgezonderd, be
hoorden tot partijen die in de voorafgaande jaren regeringsverantwoordelijk
heid hadden gedragen -  en voor KVP, PvdA, ARP en CHU gold: nog steeds 
droegen. M et het stellen van de vraag naar de verantwoordelijkheid zouden 
die fracties de eigen partij en de eigen ministers in grote problemen hebben 
kunnen brengen. W ant als de uitkomst zou zijn geweest dat de regering ver
antwoordelijk was voor (of nog erger: schuldig was aan) de ramp, dan zou dat 
grote morele, materiële en politieke consequenties hebben gehad. Moreel: wie 
zou de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de dood van zo vele men
sen? Materieel: de erkenning van verantwoordelijkheid zou een ruimhartige 
vergoeding van alle geleden schade hebben geboden; de ontkenning daaren
tegen liet de m ogelijkheid open meer te vergoeden dan waar de slachtoffers 
'rechtens' op mochten rekenen (om al doende goede sier te kunnen maken bij
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het volk). Politiek: de erkenning van verantwoordelijkheid of schuld zou het 
politieke leven van ten minste de m inister van Verkeer en W aterstaat, maar 
w ellicht ook van het hele kabinet, in gevaar hebben gebracht. Bovendien was, 
naast deze omstandigheid dat vrijwel alle partijen regeringsverantwoordelijk
heid hadden gedragen, juist in die periode het middel van de parlem entaire 
enquête im populair. De zich alsmaar voortslepende enquête naar het rege
ringsbeleid in de oorlogsjaren 1940-1945 was tot veler opluchting zojuist afge
rond en de Kamer had weinig behoefte aan een nieuwe enquête.124

Het parlem ent hield zich dus om begrijpelijke redenen gedeisd. Vooruit
kijken luidde het devies. De Deltawerken m oesten worden gebouwd; zo’n 
ramp zou Nederland nooit meer mogen treffen.

Staatsrecht-exegese als uitvlucht: hoe gingen ministers om met 
hun onwelgevallige moties?

Inleiding

Terwijl een amendement is bedoeld om een concrete verandering in een wets
ontwerp aan te brengen, en bij aanneming door de volksvertegenwoordiging 
onderdeel uitmaakt van die wet en dus uitgevoerd móet worden, is een motie 
niets anders dan de uitdrukking van een in de Kamer levende wens. Het staat 
de minister of het kabinet vrij deze wens al dan niet in te willigen.125 Zo zou de 
Kamer allerlei vrome wensen in een motie kunnen neerleggen, die niet binnen 
het financiële beleidskader of binnen het algem een regeringsbeleid passen. 
Hoewel een minister een dergelijke motie zal ontraden, is het niet ondenkbaar 
dat zo'n m otie toch wordt aangenomen. De bew indspersoon kan de Kamer- 
wens dan simpelweg naast zich neerleggen, tenzij er in de motie een element 
van wantrouwen zit. Een dergelijke motie zal de kwalificatie 'onaanvaardbaar' 
krijgen vanuit de regering, en heeft bij aanneming het heengaan van de minis
ter of zelfs van het gehele kabinet tot gevolg.126

In de periode van het kabinet-Drees III werden 88 moties ingediend, waar
van er slechts vijftien werden aangenomen. Van zeven van de aangenomen 
m oties liet de regering weten moeite met de inhoud daarvan te hebben. Vier 
van deze m oties werden niet uitgevoerd.127 Uiteraard zullen de moties die 
vergaande politieke spanning opriepen elders in dit boek uitgebreid worden 
besproken. In het onderstaande zal met een tweetal voorbeelden worden aan
gegeven op welke wijze de ministers omgingen met moties die hun onwelge
vallig waren. Beide moties zijn exemplarisch voor de grenzen aan de parlemen
taire controle. In het eerste geval bepaalde minister Cals waar de grens lag, 
door aan de motie de niet bedoelde betekenis van een motie van wantrouwen 
toe te kennen. In het tweede geval bleek de grens te liggen bij de Kamer zelf, 
die accepteerde dat minister Van de Kieft niet alleen aankondigde de motie niet
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te zullen uitvoeren, maar ook beweerde dat een toekomstig kabinet niets met 
een uitspraak van de oude Kamer te maken had.

Cals geeft de Kamer een aanvechtbaar lesje staatsrechtelijke omgangsvormen

Op 16 juli 1953 vond op verzoek van de ARP'er Roosjen een interpellatie plaats, 
waarin het uitblijven van een nieuwe salarisregeling voor de leraren bij het 
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs centraal stond. Het betrof een 
reeds lang lopende kwestie; al in de periode van Cals' voorganger, F.J.Th. Rut
ten, was veelvuldig over de salariskwestie in alle takken van het onderwijs ge
sproken.128

In zijn interpellatie legde Roosjen Cals het vuur na aan de schenen. Hij ver
weet de minister een trage totstandkoming van de salarisregeling. De oorzaak 
voor die traagheid lag volgens hem bij het ministerie, niet bij de lerarenorgani
saties: het ontbrak de overheidsdelegatie aan duidelijke richtlijnen. Hij rondde 
zijn interpellatie af met de vraag of Cals de trage gang van zaken met hem  be
treurde en of de minister bereid was nog voor het begin van het nieuwe studie
jaar te komen met een regeling 'die voldoet aan de noden van de betreffende 
tak van onderwijs en die tegemoet komt aan de redelijke verlangens door de 
lerarenorganisaties kenbaar gem aakt1.129

De bewindsman reageerde geagiteerd op de beschuldigingen. Hij betreurde 
de trage gang van zaken in het verleden, maar dat viel niet onder zijn verant
woordelijkheid. Die was ingegaan op het moment van zijn aantreden, en reeds 
drie dagen later had hij contact gezocht met de lerarenorganisaties om het 
overleg nieuw leven in te blazen. Aangezien het een lang slepende, belangrijke 
materie betrof, wilde hij geen ad-hocmaatregelen treffen, maar eerst een struc
tureel overleg opzetten. De besprekingen binnen dat overleg w aren in een 
eindstadium. In redelijkheid kon dus, in ieder geval vanaf het moment van zijn 
aantreden, geen snellere procedure worden verwacht. Er was ook geen sprake 
van ontbrekende richtlijnen. Cals had moeite met de slotvraag van Roosjen. 
Natuurlijk wilde hij spoedig met een regeling komen die aan de noden van de 
leraren zou voldoen, m aar hij weigerde uit te spreken dat hij tegemoet zou 
komen aan ’de redelijke verlangens door de lerarenorganisaties kenbaar ge
maakt'. Dat viel buiten het terrein van de interpellatie en was bovendien nog in 
bespreking in het overleg met die organisaties. Over de redelijkheid van die 
verlangens viel ook nog wel wat te zeggen.130

Voor Roosjen was het antwoord verre van bevredigend. Natuurlijk waren 
de verlangens redelijk; de leraren waren immers in de loop der jaren ruim der
tig procent in welvaart achteruitgegaan. 'Ik wil vragen: is het onredelijk, wan
neer gevraagd wordt, dat deze achterstand voor deze groepen worcit geredu
ceerd?' Voor Kamervoorzitter L.G. Kortenhorst was dit het moment om Roos
jen af te hameren, daar de interpellant buiten de orde van zijn eigen interpella
tie ging. Roosjen diende, samen met PvdA'er D. de Loor, een motie in, waarin 
de Kamer, 'gehoord de beraadslagingen (...)  haar teleurstelling (uitspreekt)
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over de trage wijze, waarop het overleg ten deze werd gevoerd' en vroeg om 
nog voor het nieuwe schooljaar tot een betere regeling te kom en.131

Bij Cals viel de motie volledig in verkeerde aarde, temeer daar in de origi
nele motie gesproken werd over teleurstelling over de gang van zaken waarop 
het overleg wordt gevoerd, in plaats van werd gevoerd. Volgens de Kam er
voorzitter betrof dit een tikfout, maar Cals geloofde die verklaring maar 
half.132 Er viel hem  simpelweg niets te verwijten. Vanaf de start van zijn be
wind waren de onderhandelingen op zijn initiatief voortvarend aangepakt. In 
de motie werd teleurstelling uitgesproken over het beleid, maar die motie was 
aan hem gericht 'een afkeuring, die dus alleen reëel kan zijn, wanneer zij ge
grond is op daden, verricht door déze Minister'. Inhoudelijk vroeg de motie 
om iets wat hij allang had toegezegd, namelijk om te pogen nog voor de start 
van het cursusjaar een nieuwe salarisregeling vast te stellen. Of de Kamer ver
trouwde erop dat hij zijn toezegging gestand zou doen, waardoor de motie 
overbodig werd, óf ze vertrouwde daar niet op. In dat geval zag hij in de motie 
'nog meer een afkeuring van het vorige beleid van deze Minister en bovendien 
(...)  een zeker wantrouwen in hetgeen hij zonder deze motie zou gaan doen'. 
Daarnaast maakte Cals zich ernstig zorgen over de invloed die de motie in het 
land zou hebben. Hij kon niet aanvaarden dat de indruk werd gewekt alsof de 
regering in zijn ambtstermijn in gebreke was gebleven.133

Roosjen koos eieren voor zijn geld. Had hij eerst de motie (al dan niet be
wust) al in de verleden tijd moeten stellen, de felle afwijzing van deze motie 
door Cals, die er een gedetailleerde en formele uitleg aan gaf, maakte het vrij
wel onmogelijk de motie te handhaven. Hij trok haar dan ook in, er wel fijntjes 
op wijzend dat de Kamer in feite de motie al had aangenomen. Cals reageerde 
hier niet meer op. Hij had duidelijk zijn visitekaartje afgegeven. De minister 
van OKW liet niet met zich sollen. Hij weigerde een Kam eruitspraak te accep
teren die hem zou beschadigen op een punt waarop hij het totaal niet eens was 
met de Kam er.134

Cals' visie dat hem niet kon worden verweten dat de salariskwestie zo lang 
niet tot een oplossing was gekomen, valt op staatsrechtelijke gronden te be
strijden. Immers, de minister draagt de politieke verantw oordelijkheid voor 
zijn eigen beleid, maar ook voor de erfenis die hij van zijn voorgangers krijgt. 
Het is opmerkelijk dat niemand hem daar in het debat op wees, evenzeer als 
het feit dat Cals, zelf als jurist grondig geschoold in het staatsrecht, deze visie 
etaleerde. De minister van onderwijs 'misbruikte' hier het staatsrecht om zijn 
politieke blazoen schoon te houden.

'Wij spreken hier met de Regering.' Van de Kieft gooit het op de naderende 
verkiezingen

In de historiografie wordt de aanneming van de motie-Biewenga bij de behan
deling van de nota over het beleid inzake de uitgifte van cultuurgrond in de 
IJsselm eerpolders als een van de hetere hangijzers van het kabinet-Drees III 
gezien.135 Ten onrechte, daar er van politieke spanning rond dit beleidsterrein
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nauwelijks sprake was en de motie na aanneming niet door de minister werd 
uitgevoerd. Het debat naar aanleiding van de indiening van de motie is echter 
wél politiek interessant, aangezien de m inister, wederom  op staatsrechtelijk 
aanvechtbare gronden, de potentieel aanwezige politieke spanning neutrali
seerde.

In de nota presenteerde Van de Kieft (PvdA), minister van Financiën, een in 
het kabinet gevormd comprom is over de uitgifte van de cultuurgrond in de 
IJsselmeerpolders. Deze grond zou worden uitgegeven in de vorm van pacht 
en van erfpacht. Daarnaast zou een deel van de gronden in staatsbeheer blijven 
om proefboerderijen te realiseren en om kundige boeren zonder kapitaal toch 
werkgelegenheid te kunnen bieden. Verkoop werd uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. W eliswaar was verkoop voor de gebruiker de beste vorm, maar niet 
voor de overheid. Deze zou dan niet kunnen delen in een toekomstige stijging 
van de grondprijzen, terwijl de gronden met gemeenschapsgeld waren droog
gelegd. Ook was het voor boeren onhaalbaar om de daadwerkelijke kostprijs 
van de gronden te betalen.136

Binnen het kabinet werd hierover verschillend gedacht, zo berichtte de be
windsman in de Tweede Kamer. Het PvdA-smaldeel, waartoe Van de Kieft zelf 
behoorde, verzette zich tegen verkoop van grond, terwijl de KVP-, ARP- en 
CHU-ministers met het oog op de bezitsvorming verkoop juist wilden stimule
ren. Opm erkelijke openheid van de minister, daar in het algem een tegenstel
lingen binnen het kabinet niet breeduit in de Tweede Kam er worden geëta
leerd. Blijkbaar achtte Van de Kieft het politiek opportuun om de coalitiegeno
ten op de broosheid van het compromis in de ministerraad te wijzen, om daar
mee bij voorbaat de neiging om moties in te dienen in de kiem te smoren.

In de Tw eede Kamer, waar de nota op 25 en 26 april 1956 (zeven weken 
voor de verkiezingen) werd behandeld, deed zich dezelfde tegenstelling voor. 
A.W. Biewenga (ARP), B.A.A. Engelbertink (KVP), J. de Ruiter (CHU) en Rit
meester (VVD) hielden een pleidooi om verkoop van de cultuurgrond mogelijk 
te maken. Zij meenden dat er een te eenzijdige bevolking van 'armere' pach
ters in de polder zou ontstaan wanneer verkoop niet mogelijk werd gemaakt. 
Er diende een zelfde verhouding van pacht, erfpacht en eigendom te komen als 
op het 'oude land'. Engelbertink meende dat, zeker met het oog op een te vor
men twaalfde provincie, voorkomen moest worden dat er 'een grote kolchose 
in moderne vorm' zou ontstaan. Verkoop was noodzakelijk, anders 'lijkt mij 
niet het provinciehuis, maar het domeinkantoor de centrale plaats te worden in 
die provincie'.137 Zowel Engelbertink als Biewenga kondigde een m otie aan 
waarin zij de regering zouden verzoeken verkoop in de toekomst mogelijk te 
m aken.138 A. Vondeling (PvdA) verzette zich juist hevig tegen verkoop, daarin 
gesteund door Haken (CPN). Volgens de sociaal-dem ocraat wezen de erva
ringen in de W ieringerm eer uit dat de boeren zelf niet eens voor verkoop 
w aren!139

Van de Kieft wilde niet wijken voor de te verwachten meerderheid van de 
Tweede Kamer. In het kabinet was dan wel verdeeldheid over verkoop in de 
toekomst, er was eenstemmigheid over verkoop op dit moment: dat was 'niet
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raadzaam'. De gemeenschap had teveel financieel belang in het gewonnen land 
om het aan particulieren te verkopen. De bewindsman was bevreemd door de 
aangekondigde moties. Als 'vragende leek’ op staatsrechtelijk gebied vroeg hij 
zich af hoeveel zin deze hadden: 'Zover ik weet, is een motie voor de meeste 
schrijvers op dit terrein (het staatsrecht, PvdH) een wens, die de Kamer te ken
nen geeft ten aanzien van het gedrag van de Regering op een bepaald punt. 
Maar de Kam er w ordt ontbonden en de Regering is binnenkort dem issio
n a ir .'140 Dat hij inderdaad geen staatsrechtgeleerde was, w reef ARP-leider 
Schouten hem nog eens in, door hem toe te voegen dat niet de regering, maar 
het kabinet binnenkort demissionair zou zijn.141 Van de Kieft vroeg zich daar
op af wat voor zin het had een verlangen in te dienen bij een spoedig demissio
nair kabinet.

Biewenga, die zijn motie zodanig zou redigeren dat Engelbertink zou afzien 
van een eigen motie, legde de minister uit dat indiening van een motie vlak 
voor de verkiezingen wel degelijk nut had. Dat het kabinet demissionair zou 
worden interesseerde hem niet. Een motie was namelijk niet gericht aan een 
kabinet, maar aan de regering: 'Wij spreken hier met de Regering. Ik kan mij 
voorstellen, dat het nu zittende Kabinet daarm ede eventueel nog rekening 
houdt. Ik kan mij echter ook zeer goed voorstellen, dat een toekomstig Kabi
net ook nog eens naar zo'n wens van de Kamer kijkt.’ Hij diende zijn motie 
dan ook gewoon in.142

Van de Kieft bleef het maar vreemd vinden. De Kamer sprak een wens uit, 
terwijl het kabinet, 'al zou het willen', deze met geen mogelijkheid in de korte 
tijd die het nog restte kon uitvoeren. Een volgend kabinet was in zijn visie ab
soluut niet gebonden aan een uitspraak van de 'oude' Tweede Kamer, enkel 
aan de wensen van een nieuw sam engestelde Kam er, die ook nog eens tot 
honderdvijftig leden uitgebreid zou w orden.143

Biewenga was het staatsrechtelijke gedraai van Van de Kieft meer dan zat. 
Hij vroeg zich af wat de Kamer in de laatste weken dan nog aan het doen was 
als zij niet het recht zou hebben een motie in te dienen. De minister was met 
een nota gekomen waarmee de antirevolutionair het op het punt van verkoop 
niet eens was. Als het een wetsvoorstel had betroffen, dan had hij dat geamen
deerd. Het was toch niet m eer dan logisch dat hij dan nu een m otie van die 
strekking indiende? Een volgend kabinet zou die dan m aar moeten uitvoeren. 
'Wanneer de Minister dit ontkent, dan begrijp ik niet waarom de Minister heeft 
medegewerkt aan de behandeling van deze nota in de Kam er.' Ook Kam er
voorzitter Kortenhorst meende dat de m otie wel degelijk kon worden inge
diend.144 De motie werd aangenomen met 42 tegen 24 stemmen, met alleen de 
stemmen van PvdA en CPN tegen. De nota werd, zoals gebruikelijk, voor ken
nisgeving aangenom en.145

De behandeling van de nota vond plaats op een pikant moment, zeven we
ken voor de verkiezingen. Naar twee kanten had dit een duidelijk effect. ARP, 
KVP en VVD wilden, met de verkiezingen in zicht, nog een keer scoren voor 
hun achterban. Natuurlijk wisten deze fracties ook wel dat een kabinet met 
deze sam enstelling de motie niet zou uitvoeren, maar zij deed het uitstekend
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voor de publieke tribune. Van de Kieft kon, door zich te verschuilen achter de 
naderende verkiezingen en de dan demissionaire status van het kabinet, voor
komen dat hij een 'onaanvaardbaar' moest uitspreken. Hij kon de motie ge
makkelijk naast zich neerleggen; hij had toch geen tijd meer deze uit te voeren. 
Zijn staatsrechtelijke visie dat ook een komend kabinet zich niets van de motie 
hoefde aan te trekken, was echter maar ten dele juist. Een volgend kabinet zou 
op dezelfde wijze gebonden zijn aan de motie als het zittende kabinet.146 Maar, 
zoals in de inleiding al is uiteengezet, geen enkel kabinet hoeft zich iets van een 
motie aan te trekken. Het is aan de Kamer om daar al dan niet genoegen mee 
te nemen en zwaarder geschut van stal te halen. Met de motie zou ook in het 
volgende kabinet niets worden gedaan; de Tweede Kamer nam daar ook in de 
volgende periode genoegen mee. Net als Cals had Van de Kieft op een handige 
manier het staatsrecht gebruikt om een politiek lastige uitspraak te neutralise
ren.
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HOOFDSTUK V

VRIJHEID, GELIJKHEID EN VERDRAAGZAAMHEID

Carla van Baaien, Anne Bos, Peter van der Heiden, 
Marieke Hellevoort en Jan Ramakers1

Inleiding

In de literatuur wordt in de regel gesteld dat de politieke tegenstellingen onder 
Drees III vooral werden veroorzaakt door in toenemende mate verschillende 
inzichten op sociaal-economisch terrein. Door de econom ische groei en de vol
tooiing van de wederopbouw nam de bereidheid om compromissen te sluiten 
en deel te nemen aan een crisisprogramma af en werd de behoefte van partijen 
en Kamerfracties om zich te profileren op hun ideologische erfgoed sterker. In 
het bijzonder ging het dan om de vraag in hoeverre de staat zich de 'almacht' 
mocht toe-eigenen om in het sociaal-economische leven in te grijpen.2

Natuurlijk is deze observatie niet onjuist. Maar als hierm ee wordt gesug
gereerd dat de profileringsdrang zich op het im m ateriële vlak niet manifes- 
teerde,? is enige nuancering op haar plaats. Het principiële probleem bijvoor
beeld van de rol van de staat tegenover staatsonthouding respectievelijk de 
individuele vrijheid van de burger speelde immers vaak ook hier. Ook immate
riële en morele vraagstukken boden de oppositie, en in het bijzonder de VVD, 
bij gelegenheid de kans bij uitstek een principieel standpunt in te nemen en de 
tot een compromissenpolitiek gedoemde coalitiepartners uiteen te spelen. Ook 
hier kon de VVD zich profileren door te polariseren.4 Het antisocialisme van de 
liberalen was weliswaar een constante, maar toch kwamen beurtelings de KVP 
en de PvdA onder vuur te liggen. Het verwijt aan het adres van de sociaal-de
mocraten dat zij uit waren op een door de almachtige staat gedirigeerde plan
economie trof de KVP voor zover zij daarin meeging en prikkelde de rechter
vleugel van die partij tot intern weerwerk.5 Omgekeerd reduceerde de VVD de 
PvdA tot bijw agen van de KVP zodra de sociaal-dem ocraten hun medewer
king verleenden aan wetgeving die wortelde in het christelijke erfgoed en die 
in ieder geval in schijn onverdraagzaam was door inbreuk te maken op de indi
viduele vrijheid van de burger. Zoals uit dit hoofdstuk zal blijken, leverden de 
debatten rond de Zondagswet en de Crematie wet treffende voorbeelden van
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deze oppositiestrategie om de PvdA te marginaliseren. VVD-leider P.J. Oud 
slaagde er bij de tweede gelegenheid zelfs in de PvdA aan te tasten in haar be
staansrecht als doorbraakpartij: de oude SDAP zou ongetwijfeld een vrijzinni
ger standpunt hebben ingenomen dan de PvdA met haar hum anistische, ka
tholieke en protestantse werkgemeenschappen die dwongen tot een compro
missencultuur binnen en buiten de partij, aldus de oppositieleider.

Oud raakte hiermee een gevoelige zenuw bij de sociaal-democraten omdat 
VVD en PvdA het er ten principale over eens waren dat religie geen basis 
hoorde te zijn voor partijvorming. Vide de parlem entaire debatten over het 
bisschoppelijk mandement. Andere im materiële vraagstukken veroorzaakten 
dan ook daadwerkelijk tweespalt tussen de coalitiepartijen die door de oppo
sitie dankbaar werd aangegrepen om de spanning op te voeren. In de debatten 
bijvoorbeeld over de gelijkberechtiging van de hum anistische geestelijke ver
zorging met die van katholieken en protestanten vorm den PvdA en VVD als 
natuurlijke bondgenoten in vrijzinnigheid een gesloten front tegen de confes
sionelen.6 Iets dergelijks gebeurde in de kwestie van het gebod huwende amb
tenaressen te ontslaan, met als gevolg dat KVP-leider C.P.M. Romme een ge
voelige nederlaag leed toen dankzij de stemmen van niet alleen de vrouwelijke, 
maar ook van drie mannelijke fractiegenoten een motie werd aangenomen die 
de regering uitnodigde een einde te maken aan het verbod op arbeid van de 
gehuwde ambtenares. Ook hier was de principiële vraag die naar de bevoegd
heden van de staat: had zij zich eigenlijk wel te bemoeien met de wens van de 
vrouw aan het arbeidsproces deel te nemen? Het probleem van de gelijkbe
rechtiging van man en vrouw zaaide trouwens niet alleen binnen de KVP ver
deeldheid, maar ook binnen de PvdA, hetgeen bleek bij de debatten over de 
opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw en de consequen
ties die dit zou moeten hebben voor het huwelijksgoederenrecht.

In dit hoofdstuk komen ook twee andere kwesties aan de orde waarbij di
rect of indirect de vrijheid van de burger in het geding was, kwesties boven
dien waarbij minister J.M .L.Th. Cals (KVP) een stevige nederlaag voor de kie
zen kreeg. In maart 1955 stelden de om roepverenigingen tijdens de debatten 
over de Tweede Televisienota via hun lobby in de Tweede Kam er het recht 
veilig om, anders dan de minister het had gewild, zelf de inhoud van het ge
zamenlijk programma van de NTS te bepalen. Bovendien slaagden zij erin de 
overheidsbemoeienis met het beleid van de NTS tot een minimum te beperken. 
Aan de vrijheid van de verzuilde omroeporganisaties werd dus niet getornd. 
Vlak voor de verkiezingen moest Cals andermaal bakzeil halen, toen hij voor
stelde om de studieduur aan de Delftse Technische Hogeschool te beperken. 
Zijn plan werd door een grote Kam ermeerderheid afgestemd, zes partijgeno
ten inbegrepen. De Kamer wenste dat ook de studievrijheid werd gerespec
teerd.
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Regelen of gedogen? De Zondagswet van 1953 en de wijziging 
van de Begrafeniswet van 1955

Inleiding

Volgens A. Lijphart behoort de pragm atische aanvaarding van de geestelijke 
verzuildheid van de Nederlandse politiek tot de belangrijkste spelregels van de 
pacificatiedemocratie. Het op de spits drijven van controversiële kwesties zou 
het immers onm ogelijk maken terzake besluiten te nemen. Aan veel politieke 
compromissen ligt dan ook het 'agreement to disagree’ ten grondslag. Dit prin
cipe maakt het ook mogelijk beslissingen over niet-spoedeisende punten uit te 
stellen zodat de samenwerking op andere terreinen niet in gevaar komt.7 Hier 
ligt wellicht ook de kern van het gedogen van strafbare feiten.8 Een exclusief 
Nederlands verschijnsel is dit overigens niet. Wel is het typisch Nederlands dat 
er vanuit de rijksoverheid een algemeen beleid ten aanzien van gedogen is ge
vorm d.9 W ellicht kent Nederland ook een langere traditie op dit gebied dan 
andere landen.

Hoewel gedoogbeleid in een pluriforme samenleving behoort tot het arse
naal smeermiddelen van de pacificatiedemocratie, wordt gedogen toch ook als 
problem atisch ervaren, te meer naarmate daardoor een discrepantie ontstaat 
tussen de realiteit en de democratisch gelegitimeerde norm .10 Bovendien bergt 
het gedogen vaak een spanning in zich tussen algemeen en particulier belang 
of individuele vrijheid.

Geen wonder dat wetgeving die tot gedogen aanleiding geeft, immanente 
spanning in zich bergt. Die spanning is mutatis mutandis natuurlijk ook voel
baar op de momenten in de parlem entaire geschiedenis waarop geprobeerd 
wordt zulke wettelijke regelingen aan te passen aan wat gezien wordt als een 
nieuwe maatschappelijke realiteit en in overeenstemming te brengen met het 
gegroeide rechtsbewustzijn. Tijdens het kabinet-Drees III gaven de voorstellen 
tot wijziging van de Zondagswet en van de Begrafeniswet (al snel bekend als 
de Crematiewet) aanleiding tot zulke spanningsvolle debatten in het parle
ment. De biograaf van minister van Binnenlandse Zaken L.J.M. Beel, L.J. Gie
bels, noemt de openbare behandeling van de Crem atiewet zelfs 'een hoogte
punt in de parlem entaire geschiedenis van de jaren vijftig ’.11 Terecht merkt 
Giebels daarbij op: 'De Zondagswet en de Crematiewet vormen (een) illustratie 
van de geest des tijds. Beide onderwerpen -  te vergelijken met discriminatie en 
euthanasie in onze dagen -  waren slepende kwesties waarvan de regeling al 
lange tijd wachtte op een coalitie van confessionelen en andersdenkenden die 
bereid en in staat was deze ter hand te nem en.’12 Het derde kabinet-Drees vol
deed wellicht als geen ander aan de voorwaarden om de problemen tot een op
lossing te brengen. Daar staat echter tegenover dat de figuur Beel enkele eigen
schappen in zich verenigde die het m oeilijk maakten de zaken tot een goed
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einde te brengen. Enerzijds was hij er de man niet naar om problemen op hun 
beloop te laten in de hoop dat ze zichzelf oplosten -  beter een verkeerde beslis
sing dan geen beslissing, luidde zijn devies -  anderzijds was hij geen begena
digd wetgever.13 Alles wees derhalve op parlementair vuurwerk.

Slepende kivesties

Het ging inderdaad om slepende kwesties. De gew raakte Zondagsw et die 
Nederland kende, een wet die weliswaar niet bedoelde tot heiliging van de 
zondag te dwingen, maar wel de publieke zondagsrust wenste te garanderen, 
dateerde van 1815 en was in grote delen van het land tot ergernis van veel or- 
thodox-protestanten en katholieken niet meer te handhaven omdat zij nauwe
lijks meer werd nageleefd. Sterker nog: toen de burgem eester van Haarlem in 
1897 de Zondagswet nog eens wilde doen naleven, adviseerde de regering hem 
zulks maar liever achterwege te laten.14 Eén van de belangrijkste oorzaken van 
de gebrekkige naleving van de wet was ongetwijfeld het centrale karakter van 
de regeling; in verschillende delen van het land werd natuurlijk, al dan niet van
uit traditie, verschillend over de materie gedacht. Uiteraard ontwikkelden zich 
door de toenemende onkerkelijkheid ook de opvattingen over de taak die de 
overheid zou hebben bij het handhaven van de zondagsrust uit religieuze 
overw egingen.15 De pogingen die in 1886 en in 1920 werden ondernomen om 
de Zondagswet te wijzigen, leden echter schipbreuk, ondanks het feit dat het 
voorstel van 1920 grote bevoegdheden aan de gemeenteraad overliet, zodat 
aan één van de belangrijkste bezwaren tegen de wet van 1815, het centralisti
sche karakter, werd tegemoetgekomen. Geen van beide ontwerpen bracht het 
tot een openbare behandeling. Als het erop aankwam, wilde kennelijk niemand 
zijn vingers aan de materie branden.16

De handhaving van de Begrafeniswet van 1869 was niet minder problema
tisch en omstreden. De wet schreef voor dat lijken binnen vijf dagen na overlij
den moesten worden begraven. Over crematie sprak de wet niet; de wetgever 
meende dat er te veel godsdienstig-ethische en strafrechtelijke bezwaren tegen 
lijkverbranding bestonden.17 De wet liet echter na te vermelden wie verant
woordelijk was voor de plicht tot begraven en derhalve ook wie gestraft dien
de te worden als een stoffelijk overschot niet werd begraven.

Ondanks het wettelijk gebod tot begraven richtte de Vereniging voor Facul
tatieve Crematie uit propagandistische overwegingen in Velsen een cremato
rium op, waar op 1 april 1914 het oud-bestuurslid van de vereniging, C.J. Vail- 
lant, werd gecremeerd. De opdrachtgever, M.J. Meyer, en degene die het stof
felijk overschot had gecremeerd, Ph.K. Lissa, werden daarop vervolgd. In laat
ste instantie sprak de Hoge Raad hen echter vrij, Meyer vanwege de hierboven 
genoemde lacune in de wetgeving en Lissa omdat de wetgever had verzuimd 
crematie nadrukkelijk te verbieden met bijbehorende penale sanctie, terwijl uit 
het gebod tot begraven volgens de Hoge Raad geen verbod tot crem atie 
mocht worden afgeleid.
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Hierop ontstond als het ware een 'klassieke’ gedoogsituatie. De regering 
verklaarde, in afwachting van een verbeterde Begrafeniswet, de exploitatie van 
het crem atorium  niet in de weg te zullen staan. Ook in verband met de heer
sende oorlogssituatie wilde zij verm ijden dat onderw erpen die gew etens
vragen raakten aan de orde werden gesteld. Wel werden in overleg m et de 
Facultatieve verschillende waarborgen gesteld, onder andere op het gebied van 
de lijkschouwing. In 1919 werd weliswaar een wetsontwerp aanhangig ge
maakt dat beoogde de bestaande toestand te consolideren, maar het werd niet 
in behandeling genomen om een confrontatie te vermijden tussen liberalen en 
sociaal-democraten enerzijds en confessionelen anderzijds. Vooral de antirevo
lutionairen waren mordicus tegen wettelijke sanctionering van de lijkverbran
ding. Hoewel het crematorium in Velsen in bedrijf bleef, traden de achtereen
volgende kabinetten zeer terughoudend op. Zo m ocht de regering zich niet 
laten vertegenw oordigen bij crematies en werd bij crem atie de militaire eer 
onthouden aan dragers van de Militaire W illemsorde. In 1936 werd zelfs een 
schijnbegrafenis gehouden voorafgaande aan de crem atie van een lid van het 
Internationaal Gerechtshof om de regering de gelegenheid te geven bij het af
scheid van de overledene aanwezig te zijn. Het ontwerp tot w ijziging van de 
Begrafeniswet dat op 1 maart 1940 werd ingediend, werd niet in behandeling 
genomen door de Duitse inval.18

Naar een nieuzve Zondagsivet

De goal van Us Abe en andere verstoringen van de zondagsrust

Beel had in 1946 als minister-president aan de Tweede Kamer laten weten dat 
hij met een nieuwe w ettelijke regeling van de zondagsrust het liefst wilde 
wachten tot de vrije zaterdag zou zijn ingevoerd. Dan kon immers de 'zondag 
ontheiligende sport', waartegen vooral SGP-woordvoerder C.N. van Dis was 
uitgevaren, naar de zaterdag worden verplaatst. Maar Beels partijgenoot J.H. 
van M aarseveen, m inister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet- 
Drees, had daar niet op willen wachten. In mei 1951 had hij een wetsontwerp 
ingediend 'ter wegneming van beletselen voor de viering van en ter verzeke
ring van de openbare rust op zondag'. En Beel had dat ontwerp toch maar 
overgenom en.19

Principieel week het voorstel trouwens niet af van de wet van 1815. Het wil
de uitsluitend de beletselen voor de heiliging van de zondag wegnemen. Het 
wilde noch dwingen tot zondagsheiliging, noch voldoen aan de sociale behoef
te aan een wekelijkse rustdag.20 Het wetsvoorstel had slechts ten doel de open
bare godsdienstoefening te beschermen en de openbare rust op zondag te ver
zekeren. Overigens ging het -  hoe kan het ook anders -  op een groot aantal 
punten duidelijk om een comprom isvoorstel dat, tot genoegen van een groot 
deel van het parlement, tot stand was gekomen na overleg met de kerkgenoot
schappen. Zo zouden niet alle openbare vermakelijkheden op zondag worden 
verboden,21 verzette het voorstel zich niet tegen arbeid in beroep of bedrijf op
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zondag mits deze de openbare rust niet 'zonder genoegzame reden' verstoor
de, gold in principe voor de zondagm orgen vóór 13.00 uur een strenger regi
me dan voor de rest van de dag en konden gemeentelijke organen op grond 
van plaatselijk heersende opvattingen het regime voor de zondagmorgen uit
breiden tot de hele zondag. Bovendien werden veel uitdrukkingen in de wet 
gekenmerkt door een hoge mate van vaagheid. Hoe ver de werkingssfeer van 
de wet precies ging, zou in de toekomst dan ook de rechter moeten uitm a
ken.22

Natuurlijk riep het wetsontwerp nogal wat principiële beschouwingen en 
praktische bezwaren op; het was even natuurlijk dat de debatten in maart 1953 
niet tot echte overeenstem m ing in het parlem ent leidden. Na afloop van de 
eerste termijn constateerde Beel 'dat het onmogelijk is voor de Regering om 
aan alle naar voren gebrachte desiderata te voldoen. In vele gevallen toch 
lopen de wensen ver uiteen, soms zijn zij zelfs aan elkaar tegenstrijdig. Er is 
gevraagd om verruim ing van de bevoegdheden der gem eentelijke organen; 
daartegenover is gesteld, dat deze bevoegdheden dienen te worden beknot. Er 
is aangedrongen op verruiming der met de Zondag geheel of gedeeltelijk voor 
de toepassing der wet gelijk te stellen Christelijke feestdagen; er is ook ver
langd, dat in het ontwerp verdere schrappingen in dit opzicht zouden worden 
aangebracht. Schrapping van artikel 4, lid 4, van het ontwerp is voorgestaan;23 
op omzetting van het facultatief karakter dezer bepaling in een verplichting is 
van andere zijde met klem aangedrongen. De Regering heeft getracht een mid
denweg te bewandelen. (...)  De Regering is er van overtuigd, dat uwe vergade
ring ook bij de amendering van dit ontwerp de noodzaak zal willen blijven er
kennen, dat het comprom is-karakter blijve behouden, en dat (...)  offers zullen 
moeten worden gebracht.'24

Daarmee had Beel geen woord te veel gezegd. De door hem  genoemde, en 
veel andere tegenstellingen, vroegen om bereidheid tot een comprom is. Op 
voorhand was echter al duidelijk dat een aantal fracties geen compromis zou 
aanvaarden. Het lag voor de hand dat de SGP het wetsvoorstel lang niet ver 
genoeg vond gaan. Anders dan het kabinet was woordvoerder P. Zandt van 
mening dat de overheid niet alleen de zondagsrust in de publieke sfeer diende 
te bescherm en, maar dat zij conform Gods woord ook tot taak had de zon
dagsheiliging in de private sfeer af te dwingen, een opvatting die overigens 
door geen enkele andere fractie in de Kamer werd gedeeld, hetzij uit principiële 
overwegingen, hetzij omdat de overheid domweg niet in staat werd geacht de 
zondagsviering af te dwingen. Zandt vond het uiteraard helemaal onverteer
baar dat de regering zich zelfs onmachtig verklaarde de openbare rust op zon
dag voor de volle honderd procent te waarborgen; het toestaan, beschermen 
en wettigen van sport en spel en vermakelijkheden op de dag des Heren was 
uit den boze, ook al geschiedde dat onder zekere restricties.25

Aan de andere kant van het spectrum bevonden zich, bien étonnés de se trou- 
ver ensemble, de fracties van VVD en CPN. Beide vroegen zich af waarom een 
nieuwe Zondagswet eigenlijk nodig was, zij het niet om precies dezelfde rede
nen. De CPN gaf er weer eens blijk van aan paranoia te lijden toen zij het kabi-
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net ervan beschuldigde het wetsontwerp enkel te hebben ingediend om poli
tieke manifestaties op zondag onmogelijk te maken, in het bijzonder natuurlijk 
die van de communisten. Anderzijds werd in christelijke kerken politiek bedre
ven onder het m om  van godsdienstoefening, aldus de communisten. W erden 
katholieken vanaf de kansel niet gemaand om op de KVP te stemmen? Voorts 
was er volgens de CPN geen enkele aanleiding om te verwachten dat de uitoe
fening van de godsdienst in bescherm ing moest worden genomen tegen het 
niet-kerkelijke deel van de bevolking. Het wetsontwerp beperkte alleen maar 
de mogelijkheden tot ontspanning voor de werkende klasse.26 G. Ritm eester 
betoogde namens de VVD dat de overheid zich eenvoudig kon beperken tot 
het handhaven van de geldende wet als er inderdaad sprake was van een 
groeiende onvrede over de naleving van de Zondagswet en toenemende ver
storing van de zondagsrust. Hij betwijfelde trouwens ernstig of dat het geval 
was.27 Een nieuwe compromiswet zou even moeilijk te handhaven zijn als de 
vigerende. Het was daarom maar beter alles bij het oude te laten: 'Deze wet is 
een taaie rakker, maar een ouwe ziel, die niemand kwaad doet. Daarom alleen 
moet ze niet blijven leven; maar haar plaatsvervangster heeft voor ons wel 
zeer weinig aantrekkelijks, hetgeen door de voorgestelde amendementen niet 
wordt verhoogd.'28 Het kwam Ritmeester op een reprimande van de antirevo
lutionair J.A.H.J.S. Bruins Slot te staan, die de VVD'er in feite verweet christe
nen de gewenste zondagsrust niet te gunnen.29 Daarop schoot fractievoorzitter 
Oud zijn politieke vriend te hulp met de simpele constatering dat er aan een 
nieuwe Zondagswet geen behoefte bestond omdat een uniforme regeling, bij 
alle regionale verschillen van inzicht over de invulling van de zondagsrust, al
leen maar tot m oeilijkheden zou leiden. Strafbepalingen tegen de verstoring 
van godsdienstoefeningen waren ook niet nodig om dat die simpelweg niet 
plaatsvond; het W etboek van Strafrecht bood bovendien voldoende mogelijk
heden om hiertegen op te treden als dat onverhoopt toch eens nodig mocht 
zijn.30

De overige fracties (KVP, PvdA, ARP, CHU en KNP) gaven te kennen wél 
behoefte te hebben aan een nieuwe Zondagswet, want, zoals J.H. M aenen 
(KVP) het uitdrukte: 'Een wet, die niet wordt nageleefd, moet om die reden 
reeds verdwijnen of aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast.'31 
Zij waren echter niet allen even gelukkig met het gepresenteerde compromis 
noch met de vele vaagheden die het wetsontwerp inderdaad bevatte. Ritmees
ter had zich al enigszins spottend uitgelaten over het verbod 'zonder strikte 
noodzaak’ gerucht te verwekken 'dat op een afstand van meer dan 200 meter 
van het punt van verwekking gehoord kan w orden’. Hoe m oest het dan met 
gerucht veroorzaakt bij een voetbalwedstrijd die op zondag werd toegelaten? 
'W anneer b.v. onze veelgeroemde Abe een doelpunt m aakt, dan zal het "ge
rucht", dat dan verwekt wordt, zeker op meer dan 200 m worden gehoord. Of 
beschouwt de M inister dit als "strikte noodzaak” om uiting te geven aan een 
geprangd gemoed? Maar zo de rechter dat eens niet doet, hoe m oet het dan 
met die 60.000 verwekkers van dat "gerucht", onder wie, w ellicht, als eregast, 
de Minister zelf? Of komt Us Abe op de bon, aangemerkt als auctor delicti, of
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de doelverdediger, die de bal miste?'32 En zo werd Beel met meer ongelukkige 
formuleringen om de oren geslagen. Moest klokgelui worden beschouwd als 
niet toegestaan gerucht? Wanneer werd 'zonder genoegzame reden’ de open
bare rust verstoord door arbeid in beroep of bedrijf? W at m oest eigenlijk 
worden verstaan onder openbare vermakelijkheden', waarvan het in principe 
verboden was ze op zondag voor 13.00 uur te houden, daartoe gelegenheid te 
geven of eraan deel te nemen? W erden culturele activiteiten ook geacht de 
openbare rust te verstoren? Was het heffen van entree een criterium? Was een 
wandelvereniging in overtreding die vóór 13.00 uur haar activiteiten ontplooi
de, omdat 'optochten' op dat tijdstip niet waren toegestaan?

Beel deed zijn uiterste best de kritiek te weerleggen, maar hij kwam er niet 
helemaal uit. Hij wees erop dat 'min of meer vage termen' veelvuldig in wet
geving voorkomen. Ook meende hij 'dat de heer Lenstra zich geen zorgen be
hoeft te maken, dat hij in aanraking met de strafrechter zal komen, als hij de 
nationale eer op de aangegeven wijze hooghoudt' (het verbod op het verwek
ken van gerucht richtte zich niet tegen spontane reacties), m aar Beel moest 
toegeven dat in een aantal gevallen de rechter het laatste woord zou hebben, 
ook al omdat het niet mogelijk was 'van de categorie der openbare vermake
lijkheden, waarvoor het regime der wet behoort te gelden, een verantwoorde 
en duidelijke algemene omschrijving te g ev en '33

Wordt de zondagsrust voldoende gewaarborgd?

De belangrijkste vraag was echter of het wetsontwerp voldoende waarborgen 
bood voor het handhaven van de publieke zondagsrust. De ARP meende dat 
zulks niet het geval was. J. Fokkema, voormalig predikant, fulmineerde vooral 
tegen het feit dat aan de ’sportvergoding' geen halt werd toegeroepen en stel
de de Engelse zondagswetgeving op dat punt als lichtend voorbeeld. Het was 
hem zelf overkom en dat hij te laat de kerk bereikte waar hij het W oord zou 
bedienen omdat hele stratencom plexen voor een sportwedstrijd waren afge
sloten. Bovendien had hij onoverkom elijke bezw aren tegen het in tweeën 
knippen van de zondag en tegen het feit dat de regering de mogelijkheid werd 
gelaten bij amvb bepaalde openbare vermakelijkheden aan de Zondagswet te 
onttrekken.34 Met dat laatste werd de zondagsrust im mers overgeleverd aan 
de wisselende politieke inzichten van de opeenvolgende kabinetten. Overigens 
haastte Fokkema's fractiegenoot Bruins Slot zich aan diens betoog toe te voe
gen dat het de antirevolutionairen uitsluitend ging om de verzekering van de 
openbare rust. Van inbreuken op de private sfeer wensten ook zij niet te weten 
en niemand kon bew eren 'dat een eenvoudige sportbeoefening de Zondags
rust meer zou storen dan de in vele steden en dorpen des Zondags waar te 
nemen pantoffelparade en een op straat rondlummelende jeugd zulks doen’.35

KVP, PvdA, CHU en KNP dachten daar in ieder geval hetzelfde over. Liever 
na een week van harde arbeid gepaste ontspanning en dito sportbeoefening op 
de zondagm iddag dan verveeld rondhangende jeugd die niet wist hoe haar 
vrije tijd op passende wijze te besteden. Sportbeoefening en culturele activiteit
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ontsloegen gelovigen immers niet van het vervullen van de godsdienstplichten 
en het onderhouden der geboden.36

Wel bestond er tussen deze fracties verschil van mening over de bevoegd
heden die in het w etsvoorstel aan de gem eentebesturen werden toegekend. 
Anders dan zo vaak ging het deze keer niet alleen om de rituele dans die tel
kens weer werd opgevoerd als de gemeentelijke autonomie in het geding was. 
Het ging hier in hoge mate om de kern van de zaak: de Zondagswet van 1815 
was immers vooral niet te handhaven geweest omdat het een centrale regeling 
was die onvoldoende rekening hield met de plaatselijk uiteenlopende opvattin
gen over de zondagsru st Alleen al om die reden wenste de VVD, zoals we 
hiervoor zagen, haar stem niet aan een nieuwe Zondagswet te geven. Daarmee 
profileerde zij zich als ware oppositiepartij; aan amendering van het wetsont
werp had zij niet de minste behoefte. Voor de regeringspartijen KVP, PvdA en 
CHU lag dat minder simpel.

Het probleem  was ook niet simpel. Het w etsontwerp bevatte een aantal 
verbodsbepalingen voor de zondagochtend vóór 13.00 uur, m aar verleende 
gemeentebesturen een beperkte bevoegdheid dat regime ook voor de middag 
in te voeren. Maar daarnaast kon de Kroon bij amvb een aantal openbare ver
m akelijkheden uitsluiten van een eventueel door een gem eentebestuur in te 
voeren streng regime voor de zondagmiddag. De CHU vreesde onoverkom e
lijke m oeilijkheden tussen burgem eesters, gem eenteraden en bevolking bij 
verschillen van inzicht over het te voeren regime. De KVP en de KNP wilden, 
in navolging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeentebe
sturen nog meer bevoegdheden toekennen. Beide achtten het w ijs gem eente
besturen ook bevoegd te verklaren andere christelijke feestdagen, dan de in 
het wetsontwerp genoemde, met de zondag gelijk te stellen.37 De waardering 
voor en de viering van de verschillende feestdagen liep plaatselijk immers fors 
uiteen. Ch.J.I.M. W elter (KNP) koos zelfs consequent voor een decentraal sys
teem: hij wilde niet aan de Kroon, maar aan de gemeentebesturen de bevoegd
heid verlenen om te bepalen welke openbare vermakelijkheden niet als open
bare vermakelijkheid in de zin der wet zouden worden beschouw d.38 N. Stuf- 
kens liet echter weten dat dat voorstel voor de PvdA-fractie volstrekt onaan
vaardbaar was. Hij erkende dat in verschillende gemeenten uiteenlopende be
hoeften leefden inzake de zondagsrust, maar hij wilde niet alle bevoegdheden 
bij de gem eentebesturen leggen. Van de mogelijkheid om van de algem ene 
voorschriften van de wet af te wijken, diende zo spaarzaam mogelijk gebruik 
te worden gemaakt. Bijeenkomsten van zedelijke of culturele aard die in een 
gebouw plaatsvonden, mochten volgens hem  niet als openbare verm akelijk
heid worden aangemerkt. De amvb diende volgens hem  dan ook in de wet 
verplicht te worden gesteld, opdat de zondagsrust niet verwerd tot een stilte 
van het graf.39

Opvallend genoeg kwam Beel meer tegemoet aan de wensen van de PvdA 
dan aan die van KVP en KNP. Het leek hem niet verstandig aan gemeentebe
sturen de bevoegdheid te geven andere christelijke feestdagen met de zondag 
gelijk te stellen. Uit het overleg met de kerkgenootschappen was gebleken dat
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te vrezen viel voor verscherpte tegenstellingen onder de bevolking als die 
wens zou worden ingewilligd. Het ging immers om een principiële zaak. Wel 
wilde Beel in principe tegemoetkomen aan de wens van Stufkens om de amvb 
een im peratief karakter te verlenen. Hij vond het verstandig gemeentebestu
ren enigszins in hun bewegingsvrijheid te beperken zodat onder de bevolking 
over deze delicate zaak geen tegenstellingen zouden ontstaan, maar hij voelde 
ook wel aan dat niet iedereen hiermee gelukkig kon zijn: 'Ik zou willen, dat het 
vierde lid van artikel 4 niet nodig was, maar het is nu eenmaal zo, dat het be
grip "openbare vermakelijkheid" een zo ruim begrip is, dat, wanneer het zon
der meer in de wet zou worden opgenomen, de grenzen van de bedoeling van 
de wetgever verre zouden worden overschreden.'40

De coalitiepartners waren desondanks verstandig genoeg om niet elk voor 
zich het onderste uit de kan te eisen, zodat zij het comprom is over de streep 
konden trekken. Een hele reeks amendementen werd ingediend om te bepalen 
voor welke christelijke feestdagen naast de zondag de Zondagswet geheel of 
gedeeltelijk van toepassing zou zijn. Uiteindelijk kon de Kamer zich in meer
derheid vinden in het voorstel van Tj. Krol (CHU) dat Hemelvaartsdag en Eer
ste Kerstdag voor de toepassing van de wet met de zondag gelijkstelde en het 
voorstel van Stufkens om de wet gedeeltelijk van toepassing te verklaren voor 
de tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag alsmede voor Goede Vrijdag en Nieuw
jaarsdag 41 Tevens werd met steun van KVP en PvdA een amendement-M ae- 
nen aangenomen dat de gemeenteraad de bevoegdheid verleende bij verorde
ning een bepaald deel van de wet van toepassing te verklaren op door een of 
meer kerkgenootschappen erkende rust- of feestdagen.42 Als 'tegenprestatie' 
werd aan de PvdA toegestaan in de wet te doen opnemen dat bij amvb zou 
worden bepaald dat openbare verm akelijkheden w aarvan geen beletselen 
voor de viering van de zondag en geen verstoring van de zondagsrust waren 
te duchten, niet als openbare vermakelijkheden in de zin van de wet zouden 
w orden beschouw d.43 Een ander am enderings-een-tw eetje tussen KVP en 
PvdA garandeerde dat het verbod op optochten en openluchtbijeenkom sten 
op de zondagochtend noch betrekking zou hebben op politieke bijeenkomsten 
noch op godsdienstoefeningen en processies voor zover die de zondagsrust 
niet verstoorden.44 Op 25 maart 1953 werd het wetsontwerp door de Tweede 
Kamer met 60 tegen 24 stemmen aangenomen. De steun van KVP, PvdA, CHU 
en KNP was voldoende; VVD, ARP, SGP en CPN stemden tegen.45 Op 31 okto
ber verleende ook de Eerste Kamer haar instemming met het ontwerp. VVD, 
ARP en CPN wensten geacht te worden te hebben tegengestemd 46

Demonstratie van wederzijdse loyaliteit

Een perfecte wet was de nieuwe Zondagswet, zoals eigenlijk te verwachten 
was geweest, natuurlijk niet. Daarvoor bevatte zij nog teveel centralistische ele
menten. Vooral in het katholieke zuiden barstten meteen na haar inwerking
treding de protesten los. Daar vond men dat de verbodsbepalingen van de wet 
diep in het volksleven gewortelde tradities en gebruiken met een godsdienstig

254



De Zondagswet en de wijziging van de Begrafeniswet

of kerkelijk karakter troffen, wat toch niet de bedoeling van de wet kon zijn 
geweest. De gemeenteraad van Maastricht vond dat de wet 'leidt tot belemme
ring van aloude godsdienstige plechtigheden alsmede tot verarming en nivelle
ring van het culturele leven vooral in het zuiden des lands'.47 De tradities van 
carnaval, harmonie- en schuttersfeesten werden inderdaad door de wet be
dreigd. Een en ander noopte Beel al snel om te komen tot een aanpassing van 
de wet die het via plaatselijke verordeningen alsnog m ogelijk maakte deze 
zondagse folklore toe te staan 48 Zo kregen de KVP en de VNG alsnog hun zin.

Blijft de vraag waarom zo'n ongelukkige wet toch tot stand is gekomen. 
Giebels vermeldt niet meer dan dat het ontwerp-Zondagswet werd aangeno
men dankzij de PvdA die Beel de vereiste steun had gegeven,49 maar de vraag 
naar het waarom blijft staan. De KVP-fractie noch Beel kon zich inderdaad be
klagen over gebrek aan steun van de PvdA, maar Stufkens verleende zijn steun 
niet dan nadat hij een substantiële beperking van het belangrijke begrip 'open
bare vermakelijkheid' had zeker gesteld. De een-tweetjes tussen katholieken en 
sociaal-democraten waren niet van de lucht. De totstandbrenging van een slui
tend stuk wetgeving lijkt intussen ondergeschikt te zijn geweest aan de demon
stratie van wederzijdse loyaliteit van katholieken en sociaal-democraten die el
kaar op dat moment niet wilden laten vallen. Even dem onstratief hadden de 
liberalen zich geprofileerd als onversneden oppositiepartij en geweigerd aan de 
totstandkoming van een compromis mee te werken. De gebeurtenissen rond 
de nieuwe Zondagswet bewezen daarmee in ieder geval dat de politieke ver
houdingen onder Drees III definitief waren veranderd. Het feit dat de Zondags
wet op hoofdlijnen nog steeds van kracht is, doet overigens vermoeden dat er 
zoveel decentrale elementen in zijn geslopen dat van een behoefte tot het ge
dogen van overtredingen geen sprake meer is.

De Crematiewet

Unaniem advies leidt tot compromisvoorstel

Zoals Beel tijdens de behandeling van het ontwerp-Zondagswet al opmerkte, 
bestond er een frappante overeenkomst tussen de problematiek rond dat wets
ontwerp en die van het gelijktijdig aanhangige voorstel tot wijziging van de Be
grafeniswet, volledig: wetsontwerp Bepalingen met betrekking tot de verbran
ding, de balseming en de schouwing van lijken. In beide gevallen ging het ten 
principale om de vraag of de Nederlandse rechtsorde het toeliet mensen te 
dwingen naar Gods wet te leven.50 Voor zover het de crematie betrof, was dat 
niet mogelijk op grond van het arrest van de Hoge Raad van 1915. Het lag 
echter niet in de rede dat een wetswijziging na veertig jaar de klok nog ver zou 
terugdraaien en alsnog op een crematieverbod zou aansturen. Eerder zou zij 
proberen, binnen zekere grenzen, de bestaande praktijk te sanctioneren.
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T w eeërlei p lechtigheid

Bron: I. Franke, Crematie in Nederland 1875-1955 (Utrecht 1989)

Tw eeërlei b ijzetting

Bron: L Franke, Crematie in Nederland 1875-1955 (Utrecht 1989)
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De Commissie van advies inzake herziening van de Begrafeniswet (commissie- 
Kan), die door minister Van Maarseveen op 13 april 1949 was ingesteld, zocht 
de oplossing inderdaad in die richting. De breed sam engestelde commissie, 
w aarin behalve am btenaren ook vertegenw oordigers van de kerkgenoot
schappen en van de crem atieverenigingen zitting hadden, ging ervan uit dat 
het te ontwerpen voorstel een comprom is m oest zijn dat voor een zo groot 
mogelijk deel van de bevolking aanvaardbaar was. Zij besefte dat in Nederland 
nog velen bezwaar hadden tegen de lijkverbranding, maar dat aan de andere 
kant de crematie al jarenlang werd gedoogd. Ook meende de commissie dat 
volgens de traditie in Nederland begraving regel was en crematie uitzondering. 
Zij bracht op 17 mei 1950 verslag uit.51

Het is van belang te constateren dat de leden zich unaniem achter het advies 
schaarden. Mede hierom nam Beel het advies van de commissie-Kan op hoofd- 
lijnen over in zijn wetsontwerp dat, mede ondertekend door de bewindslieden 
van Justitie, L.A. Donker (PvdA), en Sociale Zaken, J.G. Suurhoff (PvdA), op 17 
januari 1953 bij de Tweede Kamer werd ingediend. Ook het kabinet baseerde 
het comprom is op de gedachte dat in Nederland begraving regel en crematie 
uitzondering was. Van een volledige gelijkstelling van beide vormen van lijk
bezorging kon daarom geen sprake zijn. Wel werd de crem atie wettelijk ge
oorloofd onder voorwaarde dat de overledene bij testament of codicil te ken
nen had gegeven dat zijn lijk verbrand m oest worden. Het kabinet nam  het 
voorstel van de commissie-Kan niet over dat crematie ook mogelijk zou zijn na 
het uitspreken van de wens tot crematie ten overstaan van twee meerderjarige 
getuigen. De oprichting en exploitatie van crematoria werden, overeenkomstig 
het advies van de commissie-Kan, ook niet geheel vrijgelaten. Vergunning zou 
echter slechts worden geweigerd als in de gemeente van oprichting of in de 
naaste omgeving daartegen overheersende bezwaren van godsdienstige aard 
zouden bestaan. Gemeenten en publiekrechtelijke organen dienden zich, met 
het oog op het omstreden karakter ervan, te onthouden van de oprichting en 
exploitatie van crematoria. Alleen verenigingen zonder winstoogmerk zouden 
daarvoor toestemming krijgen. Op voorhand omstreden, en afwijkend van het 
advies van de commissie-Kan, was de bepaling dat crematie van kinderen on
der achttien jaar niet mogelijk zou zijn als 'de verbranding niet zou stroken met 
de geest van de inrichting, waarin de ouders of de voogd (het kind) gedurende 
het laatstverlopen jaar hebben laten opvoeden', ook al wensten de ouders cre
matie. Uiteraard was dit voorstel een vergaande concessie aan de confessionele 
partijen en één van de vele pogingen om uit de impasse te geraken.52

De rechten van de mens in het geding

Voor het niveau van het debat dat begin februari 1955 in de Tweede Kamer 
werd gehouden, was het goed dat VVD-fractievoorzitter Oud de zaak meteen 
op scherp zette en grof geschut in stelling bracht.53 Het wetsvoorstel vond hij 
in flagrante strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
met de daarop gebaseerde Conventie van Rome. De Conventie bepaalde im-
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mers: 'De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen ande
re beperkingen zijn onderworpen dan die bij de wet zijn voorzien en die in een 
democratische samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of 
zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.' Het 
ontwerp zou zich evenmin goed verhouden met de grondw ettelijke vrijheid 
van godsdienst, die eenieder dezelfde rechten garandeerde. Het wetsontwerp 
discrim ineerde voorstanders van crematie dan ook door de beperkingen die 
het oplegde aan de bouw van crematoria, doordat het een schriftelijke w ilsbe
schikking van de overledene eiste en het gemeenten niet toestond een crema
torium op te richten en te exploiteren. ’Een van de afschuwelijkste voorschrif
ten' vond Oud dat ouders het recht werd ontnomen een kind te laten cremeren 
wanneer dat was opgevoed in een omgeving die tegen crem atie gekant was. 
Ouds conclusie was dan ook vernietigend: 'Het gehele streven is er op gericht 
de crem atie m oeilijk te maken en te zorgen, dat er zo min m ogelijk gecre
meerd wordt. ( ...)  Ik vind het (...)  een bijzonder erbarmelijk compromis.'54 Het 
verbaasde hem  dat de sociaal-dem ocraten D onker en Suurhoff zich ervoor 
hadden geleend het ontwerp te tekenen. Bovendien was het wetsvoorstel vol
strekt overbodig. Er was veertig jaar lang zonder problemen gecremeerd, zo
dat de gegroeide praktijk recht was geworden, ook als de wet daar anders over 
dacht. Het kabinet probeerde echter de rechtsontwikkeling terug te draaien, 
waardoor de wet niet in overeenstemming zou zijn met het rechtsbewustzijn 
van een groot deel van het volk. De geschiedenis van de Zondagswet had de 
regering moeten leren dat daarvan alleen maar problemen waren te verwach
ten.

Diezelfde Zondagswet had Oud echter kunnen leren dat de liberalen ook nu 
weinig steun zouden vinden voor hun rigide-vrijzinnige afwijzing van het 
wetsontwerp, het voor hen weinig begeerlijke gezelschap van de CPN-fractie 
natuurlijk daargelaten. Behalve de VVD en de CPN, die dezelfde motieven ter 
tafel brachten, verwierp alleen de SGP het compromis want: 'Het lichaam blijft 
( ...)  Gods eigendom, waarmede de mens niet naar welgevallen handelen mag.' 
Bovendien leerde de Heilige Schrift dat begraving de door God gewilde vorm 
van lijkbezorging is.55 Deze stelling werd enkel door de ARP onderschreven, 
maar die wilde daar, anders dan de SGP, net als tijdens het debat over de Zon
dagswet, niet de conclusie aan verbinden dat de overheid de taak en de moge
lijkheden had in te grijpen in een aangelegenheid van de vrije menselijke per
soon.56

De stelling dat begraving van de doden een Bijbels gebod was, deelden 
PvdA, KVP, CHU en KNP niet. Wel huldigden deze fracties de opvatting dat 
het hier om een diepgewortelde christelijke zede ging. Daarom was het gelegi
timeerd in een overwegend christelijke samenleving enige beperkingen aan de 
crem atiepraktijk op te leggen, een praktijk die im mers onm iskenbaar haar 
wortels vond in antichristelijke stromingen, ook al kon men niet alle moderne 
voorstanders van crematie van antichristelijke sentimenten beschuldigen. Deze 
fracties zagen dan ook geen enkele reden om Ouds beroep op de Conventie 
van Rome te honoreren. In de eerste plaats beschouwden de voorstanders van
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crematie de lijkverbranding niet als een godsdienstige aangelegenheid. Maar 
zelfs als dat wel het geval was geweest, liet de Conventie een beperking van de 
godsdienstvrijheid toe voor zover zo ’n beperking de bescherming van de rech
ten en vrijheden van anderen beoogde. En daar ging het nu precies om in het 
wetsontwerp. Het beoogde geen gelijkstelling van beide vormen van lijkbezor
ging te brengen, maar slechts een legale mogelijkheid tot crematie te scheppen. 
Bovendien: waar de commissie-Kan erin was geslaagd een unaniem advies uit 
te brengen, paste het de Kamer niet nieuwe verdeeldheid te zaaien. Of, zoals 
PvdA-woordvoerder J.H. Scheps het enigszins pathetisch uitdrukte: 'Wanneer 
een onwaardig compromis wordt gesloten, wanneer dwang van buiten af een 
factor is, wanneer bijbedoelingen een rol hebben gespeeld, kan de Kamer zich, 
bij haar overleggingen, niet laten binden, doch wanneer in die vrije sfeer, waar
van de dem ocratie het geheim bezit, een overeenstem m ing is verkregen op 
een zo belangrijk en moeilijk punt, zou het Parlement in het algemeen en de 
Tweede Kamer in het bijzonder ver onder de maat blijven, wranneer zij dit 
compromis, dat een draaglijk en eerzaam compromis is, niet behandelde over
eenkomstig de hoge staat harer geboorte.'57 Waarna Beel kon volstaan met het 
instemm end sam envatten van de standpunten der regeringsfracties en deze 
met enkele warme woorden te danken voor de verleende steun: 'Juist omdat 
het ontwerp een comprom is is, laat het de persoonlijke overtuiging van hen, 
die het steunen, onaangetast.'58

Oud probeert de PvdA te beschadigen

Nadat Oud zich in eerste termijn vergeefs tot de Kamer en het kabinet had ge
richt met de vraag hoe de sociaal-democraten Donker en Suurhoff zo'n ’erbar- 
melijk compromis' voor hun rekening durfden te nemen, deed hij er in tweede 
termijn nog een schepje bovenop. Scheps wierp hij voor de voeten dat in diens 
rede elke principiële beschouwing had ontbroken: 'Het was allemaal compro
mis en nog eens compromis, wat de klok sloeg.'59 Hij was ervan overtuigd dat 
de oude SDAP wél een principieel vrijzinnig geluid zou hebben laten horen. De 
PvdA, de doorbraakpartij, was daar kennelijk niet meer toe in staat, zoals ook 
al bij de behandeling van de Zondagswet was gebleken. Hij wist ook wel hoe 
dat kwam: 'Nu is de grote moeilijkheid, waarin de PvdA verkeert, deze, dat de 
structuur van de partij zó is, dat men zegt: Bij ons werken samen mensen van 
verschillende geestelijke overtuiging: hum anistische w erkgroep, Katholieke 
werkgroep, en Protestants-Christelijke werkgroep. Uitstekend. W aarom ook 
niet? Nu gaan wij daarom in die partij naar het compromis zoeken tussen die 
verschillende w erkgroepen, hetzelfde comprom is, dat gezocht wordt in het 
gemengde Kabinet. Dat compromis in het gemengde Kabinet kan ik begrijpen. 
Wel heb ik gezegd: Dat is geen materie -  comprom itteren is een lelijk woord, 
maar ik weet niet zo gauw een ander -  er voor. Ik zal dit verder thans laten 
rusten, maar een politieke partij, die zich door haar constructie heeft geplaatst 
in deze positie, dat zij over deze grote geestelijke vragen niet één geluid kan 
laten horen, dat weerklank vindt bij alle leden van de partij, een dergelijke
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politieke partij verkeert naar mijn overtuiging in een buitengewoon moeilijke 
en bedenkelijke positie.'60

Als het de bedoeling was de PvdA-fractie op de kast te jagen, en dat was on
getwijfeld het geval, dan is Oud daar uitstekend in geslaagd. Scheps ontkende 
dat het liberale beginsel, hoe waardevol ook, de enige leidraad voor het poli
tiek handelen van de PvdA kon zijn. De opdracht was daarentegen te zoeken 
naar een synthese, waarbij staat en volk zich verdroegen volgens de grond
gedachte van het liberalisme: 'De grote fout, de verzaking van onze democra
tische beginselen, zou wezen, dat de PvdA niet is gaan knopen tellen, een iege
lijk van het vest van zijn werkgemeenschap, maar dat de PvdA heeft gezegd: 
als nu een aantal vooraanstaande mannen met een brede blik, met een diepe 
overtuiging, met de wil om elkander te verstaan, komen tot een compromis en 
het compromis ligt voor ons, doen wij dan verstandig, dienen wij dan de zaak 
van het volk en de zaak, waar het hier om gaat, wanneer wij dit voorstel niet 
aanvaarden?’61

Maar daarmee was de zaak niet afgedaan. Ook fractievoorzitter J.A.W. Bur
ger kon de aantijgingen van Oud niet over zijn kant laten gaan. Hij kwalificeer
de Ouds betoog onverbloemd als 'in wezen bijzonder zwak' en zijn uitgangs
punten als 'in menig opzicht bijzonder aanvechtbaar'. Van Ouds voortdurende 
beroep op de Conventie van Rome, waarvan het 'letterlijk (had) gedaverd', 
was niets overgebleven nu was gebleken dat het wetsontwerp, geheel in over
eenstem m ing met die Conventie, ook de rechten en vrijheden van anderen 
wenste te beschermen. Vervolgens begon Oud 'op de meest wonderlijke wijze' 
te goochelen met de term compromis. Anders dan Oud beweerde, streefde de 
PvdA niet naar com prom issen over levensbeschouw elijke overtuigingen, 
'maar men heeft, gegeven onoverbrugbare levensbeschouwelijke verschillen, 
wel te zoeken naar een modus vivendi. ( ...)  Doet men dat niet (...)  dan krijgt 
men de machtsstrijd, de onverdraagzaamheid zelf.’ De vrijheid was bij de PvdA 
daarom terdege gewaarborgd want 'er wordt, wat die vrijheid betreft, in de 
PvdA altijd rekening gehouden met de anderen, waardoor de vrijheid (...) tot 
haar recht kan komen.'62

Oud zag zijn kans schoon nog even op de kwestie terug te komen bij de be
handeling van het wetsartikel dat de oprichting van crematoria verbood als in 
de gemeente van oprichting of naaste omgeving overheersende bezwaren van 
godsdienstige aard leefden. Burger had volgens Oud 'ten aanzien van de ver
draagzaamheid een theorie ontwikkeld, die ik buitengewoon bedenkelijk acht 
en die hier niet onweersproken mag blijven. (...)  Deze theorie van de verdraag
zaamheid komt dan hierop neer, dat iedereen het recht heeft niet geërgerd te 
worden.' Het veroorzaken van ergernis was echter onlosm akelijk met de ont
wikkeling van de samenleving verbonden. De socialistische beweging had niet 
bestaan als haar de mogelijkheid was ontnomen anderen te ergeren. Nu werd 
de vrijheid crematoria op te richten aan banden gelegd om derden niet te erge
ren. '( ...)  dat is dezelfde soort van vrijheid, die in de tijd van de schoolstrijd ver
weten kon worden aan de liberalen, toen men zeide: U hebt toch de vrijheid 
scholen op te richten? Dan was het antwoord: Het wordt ons niet verboden,
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maar de middelen ontbreken ons en gij gaat de openbare school wel betalen uit 
de Overheidskas, maar ons onthoudt gij de middelen.' Burger bleef echter bij 
zijn standpunt: 'De moeilijkheid is (...)  dat ik, door naar mijn overtuiging te le
ven en te belijden, een ander kan verhinderen te leven en te belijden, zoals hij 
dat wil. Wij moeten daarom als redelijke mensen komen tot een modus viven- 
di.’63

Vergeefse pogingen 'de ergste giftanden uit het ontwerp te trekken'

Het zal duidelijk zijn dat de VVD het wetsontwerp hel liefst eenvoudig had wil
len afstemmen, net als het ontwerp-Zondagswet. Maar Oud verklaarde die ver
leiding te willen weerstaan omdat hij het wetsontwerp van dieper ingrijpende 
aard beschouwde dan de Zondagswet. Bovendien zag hij wel mogelijkheden 
door amendering 'de ergste giftanden uit het ontwerp te trekken'.64 W aar Oud 
die hoop aan ontleende, is, gelet op het verloop van het debat tot dan toe, niet 
geheel duidelijk. Wellicht wilde hij door middel van zijn amendementen alleen 
maar verdeeldheid binnen de PvdA-fractie zichtbaar maken.

Een amendement van Oud c.s. dat beoogde crematie mogelijk te maken als 
een overledene de wens daartoe kenbaar had gemaakt door zijn lidmaatschap 
van een erkende crem atievereniging, haalde het niet. Hetzelfde lot was het 
amendement beschoren dat de bepaling wilde schrappen dat crematie van een 
minderjarige niet wilde toestaan als crematie niet strookte met de geest waarin 
ouders of voogd het kind het laatstverlopen jaar buiten het eigen huisgezin 
hadden laten op voeden. Beide am endem enten w erden verw orpen met 66 
tegen 18 stem m en.65 Inderdaad stemde de PvdA-fractie over beide am ende
menten verdeeld. Het eerste amendement kreeg de steun van M. van der Goes 
van Naters en F.J. Goedhart, het tweede de stemmen van Goedhart, G.M. Ne- 
derhorst, D. Roemers, H. van Sleen, D. Heroma-Meilink en A. Vondeling. Het 
is moeilijk te zeggen of dit een gevolg was van Ouds pogingen verdeeldheid 
binnen de PvdA-fractie te zaaien, of dat de PvdA-fractie deze bepalingen op 
voorhand tot 'vrije kwesties' had verklaard. Beide bepalingen in het wetsvoor
stel waren echter voor een overgrote Kam ermeerderheid essentieel voor het 
compromis. W el vroeg en kreeg Scheps van de minister de toezegging dat hij 
zou laten onderzoeken of de mogelijkheden tot het uitdrukking geven aan een 
w ilsbeschikking tot crematie in de toekomst niet konden worden uitgebreid. 
Op initiatief van Scheps werd tevens de tweede bepaling redactioneel enigszins 
aangescherpt. Ook de overige amendementen strekten slechts tot redactionele 
wijzigingen. Op 9 februari 1955 werd het wetsontwerp door de Tweede Kamer 
m et 68 tegen 11 stemmen aangenomen. Het gezelschap tegenstemmers was 
andermaal merkwaardig samengesteld: VVD, CPN en SGP. Op 5 juli ging ook 
de Eerste Kamer akkoord met 31 tegen 8 stemmen. Hier stemde de PvdA wel 
verdeeld. Vier van de elf PvdA-leden stemden tegen.66
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Het nut van adviesorganen

Adviesorganen speelden tijdens de periode-Drees vaak een m erkwaardig am
bivalente rol in het politieke proces. Enerzijds boden zij bewindslieden de mo
gelijkheid zich te verschuilen achter de uitgebrachte adviezen, anderzijds werk
ten zij als smeerolie tussen de raderen van het politieke bedrijf omdat zij pro
blemen in hoge mate depolitiseerden. Het was nuttig 'objectieve' buitenstaan
ders in te schakelen vóór een politieke discussie hopeloos vastliep in ideolo
gisch beladen geharrewar.67 De commissie-Kan voldeed geheel aan dit beeld. 
Het unanieme advies van de breed samengestelde commissie depolitiseerde de 
tegenstellingen en maakte de positie van Beel en van de regeringsfracties ijzer
sterk. Slechts op onderdelen week Beel van het advies af om het compromis 
een zo breed mogelijk draagvlak te verlenen. Oud kan dan ook nauwelijks 
hebben gehoopt dat hij met zijn oppositie het wetsontwerp alsnog zou torpe
deren. Daarvoor was het geschut dat hij in stelling bracht te grof. Het wets
ontwerp haalde daarom toch de eindstreep. De toezegging van Beel dat hij de 
ontw ikkelingen op de voet zou volgen, gaf bovendien aan de niet helemaal 
tevreden gestelde crematieverenigingen uitzicht op uitbreiding van de moge
lijkheden tot lijkverbranding in de toekomst. Er moesten echter nog een twee
de en een derde commissie-Kan aan te pas komen voordat in 1968 de uitzonde
ringspositie van de crematie als wijze van lijkbezorging werd opgeheven.68

Tot slot

Hoewel de Zondagswet noch de Crematiew7et in de praktijk geheel bevredi
gend bleek te zijn, mocht Beel toch tevreden zijn dat hij twee slepende kwesties 
tot een aanvaardbaar einde had gebracht. Aan het gedogen van wetsovertre
dingen -  voor een groot deel van de bevolking een onaanvaardbare situatie -  
was een einde gekomen zonder dat de vrijheden van de individuele burger al 
te zeer werden aangetast. Bovendien lijkt het erop dat niet de KVP maar de 
PvdA de hoogste prijs heeft betaald voor de totstandkoming van de compro
missen en het loyaal bijeenhouden van de coalitie. Vooral bij de debatten over 
het ontwerp-Crem atiew et slaagde oppositieleider Oud er uitstekend in dat 
duidelijk te maken. Ook al lukte het hem niet met zijn grove geschut het ont
werp te torpederen dan wel te amenderen, toch was dat geschut uitstekend 
geschikt om de reputatie van de PvdA als hoedster van de individuele vrij
heden van de burger fors te beschadigen. De liberale oppositieleider was het er 
enkel om te doen de PvdA af te schilderen als trouwe KVP-paladijn, niet alleen 
waar het sociaal-economische kwesties betrof, maar ook op levensbeschouwe
lijk gebied; een paladijn bovendien die er niet voor terugschrok zijn principes te 
verloochenen om de coalitiegenoot te behagen. Oud was politicus genoeg om 
niet op onmiddellijk succes te rekenen. Hem was het er slechts om te doen om 
de politieke druk op de PvdA zo hoog mogelijk op te voeren. Vandaar dat hij 
bij de algem ene politieke beschouwingen in oktober 1955, met de Kam erver
kiezingen aanstaande, nog eens uitvoerig op de kw’estie terugkwam, overigens
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zonder veel nieuws te vertellen. Vandaar ook dat W. Drees bij deze gelegen
heid alle zeilen bijzette om aan te tonen dat de wet de vrijheid en de menselijke 
waardigheid respecteerde zonder wetteloosheid te brengen.69 Want natuurlijk 
vreesde de minister-president wal Oud hoopte: dat bij de verkiezingen de reke
ning zou worden gepresenteerd, waarop interne tweespalt en wellicht electo
raal verlies voor de sociaal-democraten stonden genoteerd.

De rechtspositie van gehuwde vrouwen

Inleiding

Het kabinet-Drees III vormt een mijlpaal in de politieke geschiedenis van de 
gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in Nederland. Drees III was het 
eerste kabinet waarin een bewindsvrouw optrad: A. de Waal (KVP) werd in 
1953 de eerste vrouwelijke staatssecretaris. Daarnaast werden tijdens de kabi
netsperiode een aantal strijdpunten beslecht die al sinds het begin van de eeuw 
op de politieke agenda stonden. In maart 1955 nam de Tweede Kamer een mo
tie aan waarin zij de regering verzocht alsnog haar handtekening te plaatsen 
onder een internationaal verdrag dat gelijke beloning voor arbeid van gelijke 
waarde trachtte te bevorderen. Een half jaar later sprak het parlement zich na 
felle debatten uit voor opheffing van het arbeidsverbod voor de 'huwende 
ambtenares'. En weer een jaar later, in mei 1956, stemde de Kamer in met de 
opheffing van de juridische handelingsonbekwaam heid van gehuwde vrou
wen.

Over deze kwesties betreffende de rechtsongelijkheid van vrouwen ten op
zichte van mannen waren de politieke standpunten al decennialang sterk ver
deeld .70 Het verschil van mening liep veelal door de partijen heen, al was de 
m eeste steun voor een betere rechtspositie van vrouwen van oudsher te vin
den aan liberale en sociaal-democratische zijde en kwam uit confessionele hoek 
steevast de grootste tegenstand. De PvdA-fractie telde vier vrouwen: D. Hero- 
ma-Meilink, A.C. Ploeg-Ploeg, N.S.C. Tendeloo en J. Zeelenberg de KVP-fractie 
twee: M.A.M. Klompé en J.C.H.H. de Vink in de VVD-fractie zat tot december 
1955 één vrouw: A. Fortanier-de Wit, sindsdien aangevuld met J.M. Stoffels-van 
Haaften; de CHU- en de CPN-fractie telden beide één vrouw: respectievelijk 
freule C.W.I. W ttewaall van Stoetwegen en M.E. Lips-O dinot.71 Hieronder 
volgt een analyse van de parlementaire debatten in de jaren 1955-1956 die, zo
als gezegd, zeer succesvol verliepen voor de pleitbezorgers van een betere 
rechtspositie van (met name gehmude) vrouwen. Opmerkelijk is dat na aanne
ming van de motie waarin de Kamer zich uitsprak vóór het opheffen van het 
ontslagverbod van huw ende am btenaressen, de gebruikelijke partijpolitieke 
standpunten over 'vrouwenvraagstukken’ begonnen te verschuiven.
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Het ILO-verdrag: Gelijke beloning voor arbeid van gelijke xvaarde

Op 18 en 22 maart 1955 debatteerde de Tweede Kamer over de nota waarin de 
regering haar standpunt uiteenzette over Verdrag nr. 100 van de Internationale 
Arbeidsconferentie (International Labour Organisation). Dit verdrag was in 
1951 aangenomen met 105 tegen 33 stemmen bij 40 onthoudingen, waaronder 
die van de Nederlandse regering. Het bepaalde, in artikel 2, dat elk lid de toe
passing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke waarde moest bevorderen ten aanzien 
van alle werknemers door middelen, die passen bij de in gebruik zijnde methoden 
voor de vaststelling van lonen. Elk lid moest tevens deze toepassing van het be
ginsel waarborgen, in de mate als in overeenstemming met die middelen was.72

De regering stelde in haar nota, ondertekend door de staatssecretaris van 
Sociale Zaken A.A. van Rhijn (PvdA), de minister van Buitenlandse Zaken J.W. 
Beyen (partijloos) en de minister zonder portefeuille J.M .A.H. Luns (KVP), dat 
zij de in het verdrag verwoorde gedachte 'in beginsel zeer wel' kon onder
schrijven. Niettemin was zij van mening 'dat het onm ogelijk moet worden ge
acht reeds thans' het 'beginsel algemeen in Nederland toepassing te doen vin
den'. De regering had haar standpunt voor een belangrijk deel bepaald aan de 
hand van een SER-advies, dat overigens verdeelde meningen weergaf. Som
mige SER-leden stonden namelijk afwijzend tegenover het principe van gelijke 
beloning; zij meenden dat de gemiddelde werkende vrouw 'minder behoeften' 
had dan de gemiddelde werkende man en dat zij dus ook wel met minder loon 
genoegen kon nemen. Andere SER-leden achtten deze discriminatie echter ver
werpelijk en de regering sloot zich bij hen aan.73

Verschillende argumenten voerde de regering aan voor haar mening dat 
het desondanks onverantwoord was het verdrag op dat moment te onderte
kenen. In veel gevallen zou de door vrouwen verrichte arbeid toch niet geheel 
gelijkwaardig aan die van de man zijn. Terecht zou Tendeloo naar aanleiding 
hiervan later vragen: '(...) waar in het verdrag (staat) te lezen, dat in zo'n geval 
er toch een gelijke beloning zou moeten zijn!’74 Ten tweede wees de regering 
erop dat er nog geen systeem was dat de gelijkwaardigheid van arbeid zou 
kunnen meten. Een dergelijk systeem van 'werkclassificatie' was nog volop in 
ontwikkeling. Dit punt betrof vooral de arbeid in specifiek vrouwelijke beroe
pen: aan welke door mannen verrichte arbeid zou die zijn gelijk te stellen? Het 
meest zwaarwegend voor de regering waren echter de 'sociaal-econom ische 
consequenties'. Door voorrang te geven aan de invoering van het principe van 
gelijke beloning zouden andere onopgeloste kwesties blijven liggen, zoals die 
van de beloningsverschillen tussen geschoolde en ongeschoolde arbeid. Daar
naast vreesde de regering voor een relatief sterke stijging van het loonniveau 
(mogelijk gepaard gaande met een daling van het exportvolume en een aantas
ting van het productiepeil en de werkgelegenheid), een toenam e van het ar
beidsaanbod van vrouwen en van de werkloosheid onder vrouwen. Wat dit 
laatste betrof: bij gelijk loon zou de werkgever im mers vanzelfsprekend de 
voorkeur aan een man geven. De SER had er overigens ook nog op gewezen
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dat aan de arbeid van vrouwen hogere productiekosten verbonden waren dan 
aan die van mannen (bij vrouwen was sprake van een groter verloop, een gro
ter ziekteverzuim  en een vroegere pensionering), m aar een meerderheid van 
de raad wenste daar bij de beloning geen rekening mee te houden. De regering 
was het met die meerderheid eens.

De regering vond dat het principe van gelijke beloning geleidelijk in Neder
land moest worden ingevoerd, aan de hand van een te ontwikkelen werkclassi- 
ficatie en met inachtneming van de econom ische mogelijkheden. Daarom had 
zij destijds wel ingestemd met de bij het verdrag behorende 'aanbeveling', die 
hetzelfde doel nastreefde als het verdrag, maar minder verstrekkende voor
stellen behelsde en juridisch niet bindend was. 75 Het had de voorkeur van de 
regering wanneer het georganiseerde bedrijfsleven c.q. de Stichting van de Ar
beid met voorstellen zou komen. 'In evidente gevallen van niet gemotiveerde 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen', zo schreef de regering in de nota 
groothartig, zou 'zelfs' een onmiddellijke 'reductie dezer verschillen kunnen 
worden aanvaard.'

Het Kamerdebat

Het kabinetsstandpunt leidde tot een fel debat in de Tweede Kamer. De confes
sionele fracties KVP, ARP en KNP, die het met de regering eens waren, ston
den lijnrecht tegenover de niet-confessionele fracties PvdA, VVD en CPN, aan
gevuld met de CHU. De discussies kunnen worden herleid tot twee kernpun
ten. Ten eerste de interpretatie van het verdrag en ten tweede de gevolgen die 
(onmiddellijke) invoering van het principe van gelijke beloning zou hebben op 
de landseconomie.76

W at de interpretatie van het verdrag betrof: volgens staatssecretaris Van 
Rhijn en de woordvoerders van de KVP, ARP en KNP, respectievelijk J.G. Stok
man, A. Stapelkamp en W.L.G. Lemaire, betekende een ondertekening ervan, 
althans voor Nederland, dat de gelijke beloning op grond van artikel 2 onmid
dellijk en over de gehele linie moest worden doorgevoerd. Welnu, de Nederland
se regering beschikte met het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen uit 
1945 over een middel om zo'n loonmaatregel dwingend aan alle sectoren op te 
leggen. Een dergelijk ingrijpen was echter niet alleen onmogelijk vanwege het 
nog niet beschikbaar zijn van een systeem om de waarde van arbeid te meten, 
het was ook ongewenst vanwege de onvoorziene sociaal-econom ische gevol
gen en de schade die zo'n dwangmaatregel zou berokkenen aan de goede sfeer 
die er op dat m oment bestond tussen werkgevers, w erknem ers en de over
heid. Geleidelijke invoering van het principe van gelijke beloning was de enige 
optie, maar die liet het verdrag niet toe.

De fracties van de PvdA, VVD, CPN en CHU -  voor alle vier voerde een 
vrouw het woord: Tendeloo, Fortanier-de Wit, Lips-Odinot en W ttewaall van 
Stoetwegen -  waren het er weliswaar over eens dat het optrekken van de 
vrouwenlonen geleidelijk diende te geschieden (Tendeloo noem de bijvoor
beeld een periode van acht jaar), maar zij waren ervan overtuigd dat het ver-
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drag die geleidelijkheid wél mogelijk maakte, ja zelfs gebood. Immers, de for
mule luidde dat elk land die 'middelen' moest gebruiken ’die passen bij de in 
gebruik zijnde methoden voor de vaststelling van de lonen'. En dat gebeurde 
aan de hand van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. Maar nooit 
werd het besluit precies naar de letter uitgevoerd; in de praktijk vond de loon
vorming al tien jaar plaats in goed overleg tussen het bedrijfsleven en de over
heid. Dat goede overleg, die sfeer van geven en nemen, was volgens de vrou
wen een 'methode', zoals bedoeld in artikel 2 van het verdrag. En volgens die 
methode zou er heel wel besloten kunnen worden tot een geleidelijke invoering 
van het beginsel van de gelijke beloning; daarmee zou dan na ratificatie wel 
onmiddellijk een begin moeten worden gemaakt.77

Het tweede kernpunt uit het Kam erdebat betrof de gevolgen die het op
trekken van de vrouw enlonen voor de econom ie zou hebben. Volgens de 
zojuist genoemde fracties legde de regering hier te veel nadruk op. Het ging 
primair om een zaak van sociale rechtvaardigheid. Als de regering het principe 
van gelijke beloning ernstig nam, dan zou zij daar ook iets voor over moeten 
hebben. Lips-O dinot m erkte bijvoorbeeld op dat 'het voldoen aan zedelijke 
verplichting, nooit op een koopje kan geschieden'.78 En Tendeloo wees op de 
heersende hoogconjunctuur: wanneer zou een eis van sociale rechtvaardigheid 
meer kans van slagen hebben dan op dat m om ent?79 D aarnaast vonden de 
fracties van PvdA, VVD, CPN en CHU dat de regering de nadelige gevolgen 
voor de nationale econom ie zwaar overdreef. Want bij nadere bestudering van 
de gegevens die de regering terzake aan voerde, bleek er nogal wat op af te 
dingen. De hogere productiekosten van vrouwelijke werknemers bijvoorbeeld 
bleken in werkelijkheid van zo geringe betekenis dat zij niet in een percentage 
van het loon konden worden uitgedrukt. Een m eerderheid in de SER en de 
regering gaven dit trouwens ook toe. Maar ondertussen werden deze zaken 
wel steeds genoemd. En dan de vermeende verhoging van het algemeen prijs
niveau; volgens Tendeloo waren de cijfers van de SER totaal niet betrouwbaar. 
Het prijsniveau was 'volkomen geïsoleerd' bekeken, alsof alleen de hoogte van 
de lonen dat niveau bepaalde.80

Bovendien stuitte het de vrouwelijke woordvoerders tegen de borst dat er 
zo vanzelfsprekend vanuit werd gegaan dat m annen hun werk altijd beter 
deden dan vrouwen. Alsof het ondenkbaar was dat een vrouw voor bepaalde 
werkzaamheden geschikter zou kunnen zijn dan haar mannelijke collega. Ten
deloo: 'Er zijn heus niet zoveel bedrijven, die uitsluitend of bij voorkeur vrou
welijke arbeidskrachten aantrekken, alleen omdat men deze minder behoeft te 
betalen. Het gaat hierbij dikwijls ook om een zekere mate van vingervlugheid, 
een zekere mate van accuratesse, van snel reageren en alle mogelijke andere 
kwaliteiten, die hierbij in het geding zijn, maar waar bij de beloning nooit reke
ning mee wordt gehouden.'81 Onbegrijpelijk vond zij het daarom dat de rege
ring het argument naar voren bracht dat verhoging van de vrouwenlonen on
gewenste sociale gevolgen zou hebben voor de vrouwen zelf: de werkloosheid 
onder hen zou toenemen. Het zou dus maar het beste voor de vrouw zijn als 
haar loon laag bleef! Tendeloo: '( ...)  wil de Regering nu in de vijftiger jaren
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blijvende onderbetaling van vrouwenarbeid handhaven in der vrouwen wel
begrepen eigen belang?'82

Volgens de spreeksters speelde op de achtergrond van dit debat dan ook 
nog een andere factor een rol, nam elijk de w eerstand tegen de w erkende 
vrouw of, nog specifieker verwoord, de weerstand tegen de zich emanciperen
de vrouw. W ant hadden zij de argumenten die door de m annen naar voren 
werden gebracht niet al vele malen eerder gehoord? W ttewaall van Stoetwe
gen: 'Als men de discussies, die er jaren geleden hier en elders gehouden zijn 
over de invoering van het vrouwenkiesrecht, nog eens naleest, ziet men muta- 
tis mutandis hetzelfde. We voelen er wel voor, zeiden grote mannen, maar de 
vrouwen zijn er niet rijp voor.' Tendeloo borduurde hierop voort: 'Als blijkt, 
dat men er wel rijp voor is, dan zegt men: jullie krijgen het toch niet, want het 
is niet goed voor de gezondheid. Als dat ook niet waar blijkt te zijn, komt men 
met het argument: jullie kunnen toch geen stembiljet invullen.'83 Zo ging Ten
deloo nog een tijdje door, het onderwerp van het debat overigens geheel uit 
het oog verliezend. Staatssecretaris Van Rhijn zou even later krachtig stelling 
nemen tegen het 'sentiment' dat Tendeloo hiermee in de kwestie legde 84

Eensgezind riepen Tendeloo, W ttewaall van Stoetw egen, Lips-O dinot en 
Fortanier-de W it de regering op niet op te roeien tegen een stroom die toch 
niet tegen te houden zou zijn, de 'machtige ontwikkelingsstroom' namelijk die 
afkoerste op 'de volledige em ancipatie'.85 W ttewaall zei het zo: 'Als de vrou
wen iets willen bereiken, dan leert ons de geschiedenis van de laatste 50 jaar, 
dat zij daar met grote hardnekkigheid voor strijden en de eindstreep weten te 
halen. Dat houdt de staatssecretaris met niet ratificeren toch niet tegen.'86

Aan het einde van het debat werden drie moties in stemming gebracht. Een 
van Lips-Odinot, die, tegen de parlementaire gebruiken in, reeds in eerste ter
mijn was ingediend, een van Tendeloo en een van Stokman. De strekking van 
de twee eerstgenoemde moties was dezelfde, maar omdat de voorzitter meen
de dat de motie van Tendeloo een verder reikende betekenis had, bracht hij die 
als eerste in stemming. In deze motie, door in totaal zeven leden van PvdA en 
VVD ingediend, werd de regering uitgenodigd 'alsnog ten spoedigste tot het 
Verdrag toe te treden'. De motie werd aangenomen, waarop Lips-Odinot en 
Stokm an hun motie introkken.87 Met de motie werd echter niets gedaan; de 
regering ondertekende het verdrag niet.88

De m otie was aangenom en met 47 tegen 39 stem m en.89 De scheidslijn 
waarlangs was gestemd, was nog min of meer vertrouwd: confessioneel tegen
over niet-confessioneel. Alleen de CHU-fractie was hiervan afgeweken en had 
in haar geheel voor de motie gestemd. Bij de eerstvolgende kwestie aangaande 
de rechtsgelijkheid der seksen die in de Kamer ter sprake kwam -  deze volgt 
direct hierna -  begon deze scheidslijn echter te vervagen; zij kwam dwars door 
het confessionele kamp te lopen. Alle vrouwen, al waren dat er aan confessio
nele zijde slechts drie, en een enkele man van KVP- en CHU-huize begonnen 
dissident stemgedrag te vertonen.

267



Hoofdstuk V Vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid

Mogen huivende vrouwen in overheidsdienst blijven?

In de nazomer van 1955 bepaalde de regering eindelijk haar standpunt inzake 
de kwestie van de huwende ambtenares. Sinds 1924 gold de regel, vanaf 1931 
opgenomen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, dat een vrouwelijke 
ambtenaar die trouwde de dag na haar huwelijk ontslag kreeg. Naast princi
piële motieven (de vrouw hoort in haar gezin) waren het vooral economische 
gronden (noodzakelijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven) die aan de 
bepaling ten grondslag lagen. Een soortgelijke regeling kwam er voor onder
wijzeressen. Er was meteen vanaf het begin veel verzet tegen de ontslagbepa- 
ling, met name vanuit de hoek van de vrouwenbeweging en vanuit socialisti
sche en liberale kringen. In het parlement vormde de kwestie -  hoorde de ge
huwde vrouw nu wel of niet thuis op de arbeidsmarkt -  een terugkerend on
derwerp van debat. Zij stond al sinds het begin van de eeuw op de agenda.90

Vanaf het bezettingsjaar 1943 was men vanwege de schaarste op de arbeids
markt zeer soepel met de bepaling omgesprongen. W eliswaar kregen de amb
tenaressen en onderwijzeressen die trouwden hun ontslag, m aar zij konden 
onmiddellijk terugkeren op arbeidscontract in tijdelijke dienst. Na de oorlog 
werd deze soepele omgang met de ontslagbepaling voortgezet; men kon de 
arbeidskracht van vrouwen bij de wederopbouw heel wel gebruiken. 91 De 
roep om afschaffing van het arbeidsverbod werd intussen alsmaar luider, ook 
in de Kamer, onder meer in 1946 en 1948 tijdens de debatten over de begroting 
van Binnenlandse Zaken. Maar de naoorlogse kabinetten bleven op het stand
punt staan dat de bepaling moest worden gehandhaafd. Wel ging minister van 
Binnenlandse Zaken Van Maarseveen (KVP) in 1948 akkoord met het verzoek 
uit de Kamer een commissie in te stellen die de situatie van gehuwde ambtena
ressen (aantallen, gezinssamenstelling, kostwinnerschap e.d.) nader zou onder
zoeken en die op basis van haar bevindingen de regering van advies m oest 
dienen. De minister bediende zich hier van de beproefde tactiek van het com
missoriaal maken van een probleem, waarmee hij de oplossing ervan voor zich 
uit kon schuiven.

De commissie onder leiding van de jurist P.A.G. Ubink, voorzitter van de 
Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden, deed er vier jaar over om tot een 
rapport te kom en.92 Het duurde zo lang om dat de com m issieleden het ten 
principale niet eens konden worden. In het voorwoord stond dat het uiteinde
lijke advies ’een voor de practijk bedoeld comprom is' was. Het kwam erop 
neer de ontslagbepaling te handhaven maar de uitzonderingsm ogelijkheden 
aanmerkelijk uit te breiden.93 Het kabinet kon zich in grote lijnen in het advies 
vinden, maar het wilde zijn standpunt pas definitief bepalen na consultatie van 
de Centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. In dit 
overlegorgaan bleken echter grote bezwaren te bestaan tegen het compromis- 
Ubink, met name bij de protestants-christelijke en katholieke organisaties. Deze 
vonden de voorstellen veel te ver gaan. Vervolgens trad grote stagnatie op; de 
impasse leek compleet. Eerst drie jaar later bepaalde het kabinet eindelijk zijn 
standpunt. Het vormde een afgezwakte versie van het comprom is-Ubink.94
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Het was niet toevallig dat de regering haar opvatting bekendmaakte in die 
nazomer van 1955, om precies te zijn op 13 septem ber.95 Op die dag namelijk 
stond een wetsontw erp op de Kam eragenda w aarbij het ontslagvraagstuk 
zeker aan de orde zou komen. Het ging om het wetsontwerp 'Regeling kleu
teronderwijs en opleiding van leidsters bij dat onderwijs', in welk ontwerp niets 
werd gemeld over huwende kleuterleidsters. In de schriftelijke fase van de be
handeling van het wetsontwerp hadden sommige fracties te kennen gegeven 
nu eindelijk wel eens het regeringsstandpunt in dezen te willen vernemen. Mi
nister van Binnenlandse Zaken Beel had in de ministerraad gezegd te hopen dat 
hij de hele zaak omtrent de getrouwde ambtenares buiten de Kamer zou kun
nen houden door het tijdig -  dus vóór het debat over de Kleuteronderwijswet
-  bekendmaken van het regeringsbesluit. M inister-president Drees merkte op 
dat hij daar wel vertrouwen in had. De Kamer im mers was net zo verdeeld 
over de kwestie als het kabinet. De aanvaarding van een motie noemde hij 
'minder w aarschijnlijk’.96

Beels hoop vervloog snel. Onmiddellijk nadat bekend was geworden dat de 
regering vóór handhaving van de ontslagbepaling was, vroeg Tendeloo een in
terpellatie aan. De voorzitter van de Kamer, die wist dat enkele leden van plan 
waren amendementen op het ontw erp-Kleuteronderwijswet in te dienen die 
tot strekking hadden de ontslagbepaling alsnog in de wet op te nemen, stelde 
voor de interpellatie tijdens de behandeling van het wetsontwerp te houden. 
Aldus geschiedde. Nadat de algemene beschouwingen over het wetsontwerp 
waren afgerond -  deze duurden drie dagen - ,  kreeg Tendeloo het woord voor 
haar interpellatie.

De interpellatie-Tendeloo

Tendeloo toonde zich diep teleurgesteld over het besluit de ontslagbepaling te 
handhaven. De regering voerde als argument aan 'de grote belangen van het 
gezin'. Maar wie zou die dan ontkennen, vroeg Tendeloo zich af. Ook zij vond 
het ongewenst wanneer getrouwde vrouwen fabrieksarbeid zouden verrichten
-  te zwaar, naast hun gezinstaken -  of wanneer vrouwen met jonge kinderen 
uit werken zouden gaan. Maar buitenshuis werken en goed voor het gezin zor
gen stonden niet per se op gespannen voet met elkaar, aldus de interpellante. 
Gehuwde vrouwen konden goede redenen hebben om een betaalde baan te 
wensen. In de eerste plaats economische: dikwijls was het gezinsinkomen een
voudigweg te laag om er behoorlijk van te kunnen leven. Tendeloo haastte 
zich daaraan toe te voegen: '( ...)  wij, socialisten, hebben op dit punt bepaald 
nog niet in deze maatschappij bereikt, wat wij zouden w ensen.’ In de tweede 
plaats noemde zij het feit dat 'voor vele vrouwen de gezinstaak het leven niet 
meer vult en dit steeds minder zal gaan doen, hoe meer de huishouding geme
chaniseerd wordt en hoe minder tijd deze daardoor vergt’. In de derde plaats 
voelden steeds meer vrouwen de behoefte 'om zich in het m aatschappelijk 
leven te doen gelden en daaraan iets bij te dragen'. Tendeloo schetste haar 
u iteenzetting tegen de achtergrond van de veranderende m aatschappelijke
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verhoudingen. Tijdens de bezettingsjaren waren vrouwen steeds meer gaan 
deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. En vrouwenarbeid 
kreeg alom ook steeds meer waardering. Tendeloo verweet de regering geen 
oog te hebben voor deze gewijzigde maatschappelijke situatie.97 Haar belang
rijkste argument luidde echter: het gaat de staat helemaal niet aan zich hiermee 
te bemoeien! Of een getrouwde vrouw al dan niet aan het arbeidsproces wen
ste deel te nem en, was een beslissing die voor rekening kwam van de vrouw 
zelf in samenspraak met haar echtgenoot.

D e Tweede Kamer in bedrijf, op de voorgrond Tendeloo en Ploeg-Ploeg

Foto Spaarnestad

M aar Tendeloo was het niet alleen hartgrondig oneens met de regering, zij ver
weet haar ook oneerlijkheid: het kabinet verdedigde een puur opportunistisch 
standpunt (kan de N ederlandse econom ie vrouwen gebruiken of niet) op 
ideële gronden (de vrouw hoort in haar gezin). Immers, zodra het aanbod op 
de arbeidsm arkt overvloedig was, mochten de vrouwen vertrekken; zodra 
zich schaarste aandiende, mochten zij zich weer melden. Dit bleek, aldus Tende
loo, niet alleen uit de afgelopen vijftig jaar -  'ontslagbepalingen gaan min of 
meer gelijk op met economische depressies'98 het bleek ook uit de formule
ring van het regeringsbesluit zelf. De considerans luidde namelijk: 'Overwegen
de, dat het wenselijk is de regeling inzake het in dienst nem en van gehuwde 
vrouwen en het verlenen van ontslag aan huwende am btenaressen aan te pas-

270



De rechtspositie van gehuwde vrouwen

sen aan de in de practijk gebleken behoeften (cursief, CvB).' Tendeloo: 'Dan zeg ik: 
Kijk, kijk, waar is nu het beginsel? Ik zie het niet.1"  Aan het slot van haar be
toog deed zij dan ook een beroep op het kabinet om op zijn standpunt terug te 
kom en.

De minister van Binnenlandse Zaken, Beel, was niet in het minst bereid aan 
die oproep gehoor te geven. Hij stond achter het regeringsstandpunt en zette 
de argumenten daarvoor uiteen. In de eerste plaats vereiste het moderne per
soneelsbeleid dat de werkgever (in dit geval dus de overheid) zich ook afvroeg 
of de com binatie werken en gezin wel verantwoord was vanuit fysiek, psy
chisch en geestelijk oogpunt. Beel: 'Uit dien hoofde reeds zou het niet juist zijn 
de huwende vrouw zonder meer in haar vaste dienstverband te handhaven.' In 
de tweede plaats had de overheid te letten op het dienstbelang. Gezien de 
waarborgen die de rechtspositieregeling voor de vaste ambtenaar gaf, moest 
de overheid erop kunnen rekenen dat de ambtenaar tot zijn vijfenzestigste jaar 
in dienst bleef. Welnu, bij huwende vrouwen 'treden in dit opzicht onzekerhe
den op'. In de derde plaats wees Beel erop dat vanwege de enorme verschillen 
in inzicht over deze kwestie dit kabinetsbesluit nu eenmaal het hoogst haalbare 
was. Meer dan dit compromis zat er niet in: enerzijds handhaven van het ver
bod, maar anderzijds toch ook verruiming van de uitzonderingsbepalingen.100

Teleurgesteld door dit antwoord diende Tendeloo een mede door andere 
PvdA- en VVD-leden ondertekende motie in: 'De Kamer, gehoord de bespre
kingen over het KB van 13 september 1955, van oordeel, dat het niet op de weg 
van de Staat ligt de arbeid van de gehuwde vrouw te verbieden, nodigt de Re
gering uit de hiermede strijdende voorschriften te herzien.'101

In het debat dat volgde, stonden vijf vrouwelijke Kam erleden (PvdA, CPN, 
VVD, CHU en nu ook De Vink van de KVP) plus één man (CPN) tegenover 
drie mannelijke parlementariërs (KVP, ARP en CHU) en KVP-minister Beel. Be
halve de argumenten die Tendeloo al naar voren had gebracht ter verdediging 
van haar zaak, wezen haar medestanders nog op het formele punt dat de rege
ring geen enkele rechtsgrond had om vrouwen een slechtere rechtspositie te 
geven dan mannen. W ttewaall van Stoetwegen zei: 'Mijn grote en enige be
zwaar gaat tegen de discriminatie ten opzichte van de vrouw door Overheids- 
bepalingen.'102 Lips-Odinot merkte op: 'Het is in strijd met de rechtsgelijkheid 
van man en vrouw.'103 En Fortanier-de Wit formuleerde het aldus: 'Wat ziet de 
Regering nu eigenlijk als rechtsgrond om wél gehuwde vrouwen in Rijksdienst 
te nemen, maar haar dan als regel een slechtere rechtspositie te geven dan aan 
andere Rijksambtenaren? (...) Mijn fractiegenoten vinden deze regeling in strijd 
met de menselijke waardigheid van de vrouw.'104

Ook noemde een aantal sprekers het buitengewoon navrant dat de regering 
bew eerde zich zo druk te maken over het welzijn van het gezin, waarin de 
vrouw niet gemist kon worden, terwijl zij zich niets gelegen liet liggen aan de 
vele in overheidsdienst werkzam e w erksters. Deze w erksters m oesten hun 
werk buiten kantooruren verrichten, dus juist op die momenten dat hun gezin
nen hen het hardst nodig hadden. H. Gortzak (CPN): 'Ik heb ook weleens ge
probeerd mij te verplaatsen in de gevoelens van die Kamerleden, die zo beplei-
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ten, dat de vrouw in het gezin behoort, bij haar kinderen en die figuurlijk ge
sproken in dit Kamergebouw elke dag opnieuw op uren, waarop de vrouw het 
minst in haar gezin gemist kan w orden, hun nek breken over de gehuwde 
vrouwen, die in Overheidsdienst in dit gebouw werkzaam zijn.'105

De tegenstanders van Tendeloo (Stokm an (KVP), Stapelkam p (ARP) en 
H.W. Tilanus (CHU)) lieten zich evenmin onbetuigd in het debat. Met verve 
zetten zij uiteen waarom  naar hun overtuiging de staat hier wel degelijk het 
recht had in te grijpen. Het ging hier immers om zaken die het welzijn van de 
hele Nederlandse gemeenschap aangingen. Stokman voorzag 'een funeste ont
wikkeling' in de sam enleving indien een substantieel groter aantal gehuwde 
vrouwen zou blijven of gaan werken. Ten eerste zouden er vrijwel zeker min
der kinderen per gezin worden geboren. Stokman sprak van 'dubbele gezins- 
inkom sten’ als 'premie op het kinderloze of kinderarme gezin'. Ten tweede zou 
de geestelijke volksgezondheid van deze kinderen door een veelvuldige en 
langdurige scheiding van de moeder in gevaar komen, en ten derde zouden de 
werkende moeders zelf overbelast worden. Indien deze ontwikkelingen zich 
zouden voordoen, dan was het de plicht van de overheid om in te grijpen en 
'de vrijheid van de Staatsburgeressen zo nodig drastisch ( ...)  (te) beperken'. 
Stokman ging ervan uit dat zelfs 'vele voorstanders van de afschaffing der ont- 
slagbepaling’ hem hierin gelijk zouden geven.106

Stapelkamp had een soortgelijk betoog. Ook hij vreesde dat bij het wegval
len van de ontslagbepaling van 'een gezonde gezinsontwikkeling' niet langer 
sprake zou zijn 'tot grote schade (...)  van de geestelijke en zedelijke kracht van 
ons volk'. Volgens hem  lag de taak van de gehuwde vrouw 'naar de schep
pingsorde (...) in haar gezin. Zij heeft de goddelijke roeping voor haar man en 
kind te zorgen. Dit is haar natuurlijke bestemming. Dat is ook de erepositie van 
de gehuwde vrouw.' Stapelkamp benadrukte meer dan andere sprekers dat er 
behalve voor de kinderen ook goed gezorgd moest worden voor de man, 'wie 
na een dag van afmattende arbeid een goed en gezellig tehuis moet worden 
bereid '.107

Tilanus, fractievoorzitter van de CHU, nam een heel ander standpunt in dan 
zijn partijgenote W ttewaall van Stoetwegen. Hij onderschreef de overweging 
van de regering om pragmatisch -  anderen noemden het opportunistisch -  met 
de hele kw7estie om te gaan: getrouwde vrouwen in principe ontslaan, maar 
voldoende uitzonderingsmogelijkheden open laten om in geval van krapte op 
de arbeidsmarkt toch van hun diensten gebruik te kunnen maken. Tilanus: 'In 
deze abnormale om standigheden zal men abnormaal moeten werken, maar 
m ocht er een om slag komen, mocht er een overm aat van arbeidskrachten 
komen, dan zal het volksgevoelen er als het ware op aandringen, dat dan de 
gehuwde vrouw het eerst voor ontslag in aanmerking kom t.'108

Welter, fractievoorzitter van de behoudende katholieke splinterpartij KNP, 
nam een heel ander standpunt in dan men op het eerste gezicht van hem  zou 
verwachten. Hij w as het namelijk in verregaande mate eens met de tegenstan
ders van de ontslagbepaling. Ook hij betwijfelde de rechtsgrond ervan en ook 
hij meende dat betrokkenen zelf, en niet de overheid, primair hadden te beslis-
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sen over de vraag of een getrouwde vrouw een baan wenste of niet. Maar fei
telijk was deze stellingname niet zo verwonderlijk daar de KNP zich principieel 
verzette tegen staatsdirigisme, waaraan volgens haar ook de KVP zich schuldig 
m aakte.109 Wél opmerkelijk was het feit dat W elter de hele kwestie bezag van
uit de veranderende machtsconstellatie tussen mannen en vrouwen. Hij consta
teerde dat sommige (mannelijke) woordvoerders er blijk van gaven eigenlijk 
terug te verlangen naar een tijd waarin mannen de vrouwen nog hun plaats 
konden wijzen. 'Bij het beluisteren van een paar sprekers van hedenavond 
dacht ik: wij moeten er ons toch voor hoeden, te gaan verheerlijken de tijd van 
de drie k's: Kiiche, Kirche und Kinder. Die tijd is onherroepelijk voorbij; de 
positie van de moderne vrouw in de huidige maatschappij is nu eenmaal ge
worden tot een gans andere dan 50 jaar geleden en die nieuwe positie zal de 
vrouw nimmer meer opgeven.' Overigens zou hij zich uiteindelijk toch achter 
het regeringsbesluit op stellen :'(...)  dan kom ik tot de conclusie, dat een princi
pieel in alle opzichten juiste regeling op dit ogenblik niet te treffen is. ( ...)  Van 
opportunistisch standpunt gezien, kunnen wij ons daarom bij deze regeling 
neerleggen, waarbij wij het vertrouwen uitspreken, dat die op een brede en 
royale wijze zal worden uitgevoerd.' 110

Motie aangenomen; strijd laait opnieuw op

Aan het einde van het debat, op donderdagmiddag 22 september, werd de mo
tie van Tendeloo in stemming gebracht. Op verzoek van De Vink (KVP) was de 
tekst iets gewijzigd. Zij was namelijk van mening dat het onjuist was de staat 
bij de kwestie in het geheel geen taak toe te kennen. Primair lag de verant
woordelijkheid voor de vraag of een gehuwde vrouw buitenshuis zou blijven 
werken of niet inderdaad bij de echtgenoten, maar volgens haar had de staat 
'een subsidiaire taak in het belang van het algemeen welzijn'. De nieuwe versie 
luidde: 'De Kamer, gehoord de besprekingen (...) , van oordeel dat, behoudens 
bij het blijken van misstanden, het niet op de weg van de Staat ligt de arbeid van 
de gehuwde vrouw te verbieden, nodigt de Regering uit de hiermede strijden
de voorschriften te herzien.'111

De motie, die ook in de gewijzigde versie door Beel 'ernstig' was ontra
den112, werd aangenomen met 46 tegen 44 stemmen. Behalve alle vrouwen en 
alle fractieleden van PvdA, CPN en VVD, hadden ook vier mannen van confes
sionele fracties hun steun aan de motie gegeven: drie van de KVP (P.A. Blaisse, 
Th.D.J.M. Koersen en E. Visch) en een van de CHU (Krol).113 De stem van Krol, 
protestant man, was weliswaar opmerkelijk, maar Krol behoorde tot de CHU, 
die principieel weinig fractiediscipline kende. Het feit echter dat vijf leden van 
de KVP-fractie zich achter de motie schaarden (twee vrouwen en drie mannen) 
was een politiek evenement. Romme leed een gevoelige nederlaag. Vlak voor 
de oorlog was hij het nota bene geweest die als minister van Sociale Zaken een 
wetsontwerp had ontworpen met als doel ook huwende vrouwen buiten de 
overheidssfeer een arbeidsverbod op te leggen.114 Volgens De Vink, jaren later 
in een interview, was Romme 'woedend' over het stemgedrag van de dissiden-
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ten ;115 en nog eens vier leden van de KVP-fractie (Th.M.J. de Graaf, C.J. van 
Meel, Chr.J.M. Mol en K.T.M. van Rijckevorsel) zouden alleen maar tegen de 
motie hebben gestemd om het gezichtsverlies van de fractie binnen de perken 
te houden.116

Maar de KVP gaf zich nog niet gewonnen. Een paar uur nadat de motie was 
aangenomen laaide de strijd opnieuw op. Het was inmiddels avond geworden 
en het debat over de Kleuteronderw ijsw et werd voortgezet. Stokman vroeg 
zich af of de wet wel voldoende waarborgen bood voor de (gemeentelijke) 
overheid in haar hoedanigheid van schoolbestuur om gehuwde kleuterleidsters 
te ontslaan indien zij dat opportuun achtte. De wet zweeg hier namelijk over. 
Daarop diende hij twee amendementen in die de bevoegdheid van gemeente
besturen in dezen moesten garanderen.

Burger, fractievoorzitter van de PvdA, nam hoogst verontw aardigd het 
woord. Hij was 'bijzonder onaangenaam getroffen' door het betoog van Stok
man. 'Ik gevoel er iets in, als ik het mag zeggen, van bad losers, van onsportivi- 
teit. Wij hebben vanm iddag met betrekking tot de kwestie van de gehuwde 
ambtenares gevochten en wij hebben met 2 stemmen gewonnen. Nu vind ik 
het toch wel bijzonder er naast, dat men als weerslag -  zo voel ik het -  van de 
discussie van hedenm iddag met deze am endem enten komt.' Hij sprak van 
'achterhoedegevechten voor een verloren zaak '.117

Daarna wierp KVP-fractievoorzitter Romme zich in de strijd. Hij begreep 
niet veel van Burgers filippica, want de amendementen van Stokm an en het 
onderwerp van de motie van Tendeloo hadden 'met elkaar precies niets te ma
ken'. Het ging hier om een juridische vraag en anders niets. Iedereen toch was 
het erover eens dat niet alleen particuliere schoolbesturen maar ook gemeen
ten als werkgevers de vrijheid moesten hebben om ten aanzien van de gehuw
de onderw ijzeres/kleuterleidster bepaalde maatregelen te nemen, waartoe ook 
die van ontslag behoorde. De vraag was slechts of die vrijheid voldoende in de 
nieuwe wet verankerd w as.118

Cals (KVP), minister van OKW, die persoonlijk de inhoud van de motie van 
Tendeloo onderschreef,119 maar uiteraard als minister het standpunt van het 
kabinet had te verdedigen, gaf in de geest van Romme een strikt juridisch ant
woord. Hij maakte een onderscheid tussen de overheid als zwfgeefster en als 
werkgeetsleY. Welnu, de twee amendementen-Stokman hadden alleen betrek
king op dit laatste. Cals achtte ze niet zozeer onaanvaardbaar als wel overbo
dig: de bevoegdheid van schoolbesturen was, blijkens de jurisprudentie inzake 
de Lager-Onderwijswet, wel degelijk vastgelegd in de wet. Wel voegde hij er
aan toe dat hij de 'strekking van discrim inatie' er niet in zag, 'anders zou ik 
deze amendementen bepaald niet aanvaardbaar achten'.120

Over dit laatste aspect waren de meningen echter ernstig verdeeld. Bij de 
stem m ing over het eerste door Stokm an ingediende am endem ent ('De ge
meenteraad kan zich bij de aanstelling van een leidster de bevoegdheid voor
behouden haar ingeval van huwelijk te ontslaan’) staakten de stemmen: 43-43. 
Een paar dagen later, op 4 oktober 1955, werd opnieuw gestemd: 46 Kam er
leden verklaarden zich tegen, 45 vóór het amendement. De voorstemmers van
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dat moment waren dezelfden als de tegenstemmers bij de motie-Tendeloo, met 
uitzondering van Krol die voor de motie was geweest, maar zich nu ook voor 
het am endem ent uitsprak. Daar Stokmans eerste am endem ent was verwor
pen, trok hij zijn andere amendement in ('De akte van benoeming kan de bepa
ling bevatten, dat aan een leidster ontslag kan worden verleend ingeval van 
huwelijk'); hij wilde de Kamer een onnodige stemming besparen.121

Het zittende kabinet voerde de motie-Tendeloo niet uit. Bij de formatie voor 
het volgende kabinet bleek zij een lastige factor. Uiteindelijk werd het voorne
men de motie uit te voeren in het regeringsprogram m a opgenomen, maar in 
de vier concepten die daaraan waren voorafgegaan, was dit voornemen tot 
tweemaal toe geschrapt.122 Toen vervolgens in de fase van de portefeuille
verdeling Romme de post van minister van Binnenlandse Zaken kreeg aange
boden, zag hij ervan af met als belangrijkste argument dat hij de uitvoering 
van de motie niet voor zijn rekening wilde nemen. In zijn formatiedagboek 
schreef hij: 'Ik ben niet bereid, in eenig opzicht de verantwoordelijkheid voor 
uitbreiding van het vervallen van het arbeidsverbod voor de gehuwde ambte
nares op mij te nem en.'123 Zijn partijgenoot A.A.M. Struycken was kennelijk 
een andere mening toegedaan; hij werd m inister van Binnenlandse Zaken in 
het vierde kabinet-Drees en schafte in november 1957 de ontslagbepaling ten 
aanzien van gehuwde vrouwen af.124

De handelingsbekivaamheid van de gehmvde vrouxv

Voorgeschiedenis: de klippen van het huwelijksgoederenrecht en het hoofd van de 
echtvereniging

Het wetsontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de ge
huwde vrouw werd in april en mei 1956 plenair behandeld in de Tweede Ka
mer. Het oorspronkelijke ontwerp was in 1949 door m inister van Justitie 
Th.R.J. W ijers (KVP) ingediend, maar kon toen de goedkeuring van de meeste 
fracties niet wegdragen, hoewel het de wet enkel beoogde te wijzigen op een 
van de weinige punten in het huwelijksrecht waarover consensus bestond: de 
opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw .125 Vol
gens het uit 1838 stammende Burgerlijk W etboek waren gehuwde vrouwen 
voor het recht personae miserabilis, hetgeen inhield dat ze, net als minderjarigen 
en onder curatele gestelden, van rechtswege niet voor zichzelf konden optre
den en geen rechtshandelingen konden verrichten. Dit werd algem een als een 
maatschappelijk verouderde toestand beschouwd en alle partijen waren het er 
zo langzamerhand over eens dat daar een einde aan moest komen.

Het wetsontwerp probeerde zoveel mogelijk de klippen van het huwelijks
goederenrecht te om zeilen waarop eerdere w ijzigingsvoorstellen waren ge
strand.126 H erziening van het huw elijksgoederenrecht was cruciaal voor het 
resultaat dat de opheffing van de handelingsonbekwaamheid in de praktijk zou 
hebben. Volgens het vigerende recht had een gehuwde vrouw geen enkele 
zeggenschap over de huwelijkse gemeenschap van goederen. Beheer en be-
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schikking over het huwelijkse geld en goed waren voorbehouden aan de man. 
Hij bestuurde de gemeenschap naar eigen goeddunken, zonder enige verant
woording aan zijn echtgenote verschuldigd te zijn. De vrouw had machtiging 
nodig van haar echtgenoot voor het verrichten van alle rechtshandelingen 
betreffende haar privé-verm ogen en dat van de gem eenschap. Alleen voor 
huishoudelijke uitgaven werd de vrouw verondersteld toestemming van haar 
echtgenoot te hebben, omdat 'de man niet de hele dag thuis kon blijven zitten 
om de bakker en de melkboer te betalen'.127 Overigens kon de man de hande
ling achteraf weer nietig verklaren.128

Als de man het alleenrecht op de huwelijkse gemeenschap zou behouden, 
konden vrouwen die in gemeenschap van goederen waren gehuwd nauwelijks 
de vruchten plukken van de opheffing van de handelingsonbekwaamheid. Zij 
konden alleen aan het rechtsverkeer deelnemen als er geen cent mee was ge
moeid. De bepleite verbetering van de rechtspositie van gehuwde vrouwen 
zou zodoende alleen ten goede komen aan vrouwen die zouden trouwen bui
ten gemeenschap van goederen. Een huwelijk op huwelijkse voorwaarden was 
echter niet populair: het vereiste een notariële akte met daarbij komende kos
ten en rompslomp. In de praktijk werd slechts vijf procent van de huwelijken 
op huwelijkse voorwaarden gesloten. Het overgrote deel van de getrouwde 
vrouwen bleef derhalve in vermogensrechtelijk opzicht handelingsonbekwaam 
als niet ook het huwelijks goederenrecht zou worden aangepast.

De toenmalige minister van Justitie, Wijers, had zich echter niet aan een der
gelijke herziening gewaagd omdat hij te veel verschil van mening signaleer
de.129 De confessionele partijen waren per definitie tegen alles wat maar enigs
zins naar herziening van het huwelijksrecht riekte, terwijl de sociaal-democra
ten van oudsher over de kwestie verdeeld waren. Naar de m ening van veel 
sociaal-democraten schiep de gemeenschap van goederen voor een vrouw uit 
de arbeidersklasse de gelegenheid te delen in de vooruitgang van het vermo
gen van de man en bood deze haar op die manier bescherming tegen armoede. 
Dat een vrouw bij huwelijk in een ondergeschikte positie terechtkwam, was 
voor hen van minder belang. Daarentegen ijverden met nam e de sociaal
democratische vrouwen voor een huw elijksrecht waarbij een vrouw niet het 
grootste deel van haar rechtspersoonlijkheid zou verliezen. De liberalen, en 
dan met name de vrijzinnigen onder hen, waren de enigen die het streven van 
de vrouwenbew eging voor een radicale herziening van het huwelijksgoede- 
renrecht onomwonden steunden.130

Hoewel het door W ijers ingediende wetsontwerp in feite w einig verstrek
kend was, liep het tijdens de schriftelijke behandeling al vast op confessionele 
bezwaren. In het ontwerp was namelijk de bepaling 'de man is het hoofd der 
echtvereniging' geschrapt. Volgens minister W ijers had de bepaling juridisch 
niets meer te betekenen, maar volgens de confessionelen was deze wel degelijk 
van belang omdat zij aanknopingspunt was voor andere bepalingen die de 
man beslissende bevoegdheden toekenden, zoals de uitoefening van de ouder
lijke macht en de beschikking over de gemeenschap van goederen. Een vrouw

276



De rechtspositie van gehuwde vrouwen

die zich bij beslissingen van de man niet wilde neerleggen, moest maar niet 
trouwen, aldus ARP-fractielid J. Terpstra in 1949.131

Patstelling doorbroken: het KVP-compromis

Het wetsontwerp lag bij het aantreden van het kabinet-Drees III dus al enige 
tijd in de parlementaire ijskast. Bij de formatie van het kabinet drong Tendeloo 
er tevergeefs op aan de opheffing van de handelingsonbekwaamheid als voor
nemen in het regeerprogram op te nem en.132 Een jaar later, in 1953, begon er 
enige schot in de zaak te komen. De Tweede Kamer kreeg in dat jaar in het ka
der van de lang verwachte herziening van het uit 1838 stammende en verou
derde Burgerlijk W etboek een aantal vraagpunten voorgelegd. Bij Koninklijk 
Besluit van 25 april 1947 was aan de vooraanstaande jurist E.M. Meijers de op
dracht gegeven een nieuw Burgerlijk W etboek te schrijven. Hij was inmiddels 
zo ver gevorderd dat op een aantal cruciale punten uitspraak van de Kamer 
werd verlangd. Daarmee kreeg ook de behandeling van het wetsontwerp tot 
opheffing van de handelingsonbekw aam heid van de gehuwde vrouw een 
nieuwe impuls. De Kamer werd de vraag voorgelegd of de handelingsonbe
kwaamheid van de gehuwde vrouw moest worden opgeheven en of de huwe
lijkse gemeenschap van goederen als stelsel moest worden gehandhaafd. De 
Kamer sprak zich in juni 1953 uit voor instandhouding van de gemeenschap 
van goederen en voor de opheffing van de handelingsonbekwaam heid.133

PvdA-minister van justitie Donker trad vervolgens in overleg met de vaste 
Kam ercom m issie voor Justitie om te bekijken wat de m ogelijkheden waren. 
Anno 1954 was de commissie echter nog tot op het bot verdeeld. Alle leden 
spraken zich uit voor opheffing van de handelingsonbekwaamheid. Een aantal 
was daarnaast van oordeel dat het wetsontwerp niet ver genoeg ging; als vrou
wen geen zeggenschap kregen over de gemeenschap van goederen stelde de 
opheffing van de handelingsonbekwaamheid in de praktijk weinig voor. Een 
aantal anderen, ongetwijfeld van confessionelen huize, spraken zich net als in 
1949 uit tegen schrapping van de zinsnede: 'De man is het hoofd der echtver
eniging'.134 Donker zelf was ervan overtuigd dat de man de beschikking over 
de gemeenschap moest houden: '( ...)  het toekennen van een beslissende stem 
aan de man beantwoordt aan de overtuiging van een groot deel van ons volk 
en aan de sociale en economische positie, die de man in de huidige maatschap
pij inneem t.'135 Hij sloot hiermee aan bij opvattingen die in een deel van de 
sociaal-dem ocratische kring leefden waarbij, zoals gezegd, een vrouw in ruil 
voor een aandeel van het vermogen van de man haar rechtspersoonlijkheid 
voor een groot deel opgaf. Donker trachtte echter aan de verlangens van een 
aantal commissieleden uit zijn eigen partij en uit de VVD tegemoet te komen 
die gelijkheid van man en vrouw in het huwelijksgoederenrecht voorstonden. 
De vele uitzonderingen die hij voorstelde, bijvoorbeeld op het gebied van de 
huishoudelijke uitgaven van de vrouw, konden de commissie echter niet beko
ren. De confessionelen lieten weten dat het beter was om het huwelijksgoede
renrecht helem aal buiten het voorstel te houden terwijl de VVD en een deel
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van de PvdA-leden benadrukten dat het toch veel eenvoudiger was om man en 
vrouw de gelijke beschikking te geven.136 Zo was er in 1954 nog steeds een 
patstelling.

In de herfst van 1955, kort na de motie-Tendeloo, veranderde de KVP-frac- 
tie plots van m ening. In de Kam ercom m issie voor Justitie stelde de KVP- 
w oordvoerder Van Rijckevorsel de m inister voor het wetsontwerp zodanig 
aan te passen dat man en vrouw de gezamenlijke beschikking over de gemeen
schap van goederen zouden krijgen. De KVP-fractie ging ermee akkoord dat er 
afstand zou worden gedaan van het alleenrecht van de man. Er was echter wel 
een voorwaarde verbonden aan de herziening van het KVP-standpunt: de KVP 
wilde de zinsnede 'de man is het hoofd der echtvereniging' behouden.137

Het comprom is leverde twee com m issiestandpunten op die beide op een 
m eerderheid konden rekenen. Een confessionele m eerderheid m aakte zich 
sterk voor de man als hoofd der echtvereniging, terwijl een op het eerste ge
zicht wat vreemde combinatie van liberalen, sociaal-democraten en katholieken 
een radicale herziening van het huwelijksgoederenrecht bepleitte. PvdA-minis- 
ter Donker zag echter niets in het compromis. Met name ging hij niet akkoord 
met het gelijkelijk verdelen van het beheer van de gemeenschap tussen man en 
vrouw. Hij bleef vasthouden aan het alleenrecht van de man. De Kamercom
missie en minister Donker kwamen aan de vooravond van het debat over het 
wetsontw erp niet tot een vergelijk. Onder aanvoering van Tendeloo, Van 
Rijckevorsel en De Vink liet een meerderheid van de com m issie de minister 
weten tijdens de plenaire behandeling van het wetsontwerp een motie te zullen 
indienen waarin erop werd aangedrongen dat man en vrouw de gezamenlijke 
beschikking over de gemeenschap van goederen zouden krijgen. Het had een 
interessant debat kunnen worden tussen een KVP-fractie die een radicale her
ziening van het huwelijksgoederenrecht beoogde en een dwarsliggende PvdA- 
minister. Zo ver zou het echter niet komen: minister Donker overleed op 4 fe
bruari 1956 aan een hartaanval.138

Een nieuwe minister: f.C. van Oven

M inister-president Drees voelde er aanvankelijk weinig voor zo kort voor de 
verkiezingen in juni 1956 de opengevallen ministerspost op Justitie in te vullen. 
M inister van Binnenlandse Zaken Beel zou de functie voorlopig waarnemen. 
De PvdA-fractie gaf echter te kennen dat zij de vacature wel degelijk opgevuld 
wenste te zien.139 Op 15 februari 1956 werd de PvdA’er J.C. van Oven als mi
nister beëdigd.

Van Oven, vóór de Tweede W ereldoorlog lid van de liberale Vrijzinnig-De- 
mocratische Bond, stond bekend als warm pleitbezorger van de opheffing van 
de handelingsonbekwaam heid van de gehuwde vrouw én van een grondige 
herziening van het huwelijksverm ogensrecht. Hij had een uitgesproken m e
ning over het wetsvoorstel van zijn ambtsvoorganger en partijgenoot, Donker. 
Al in 1927 had hij een voorstel gedaan waarmee de gemeenschap van goederen 
gehandhaafd bleef en vrouw en man gelijkelijk het vermogen beheerden.140
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Sinds die tijd had hij elk wetsontwerp op dit gebied van kanttekeningen voor
zien in de richting van zijn voorstel. Het standpunt van de vaste Kam ercom
missie om de beschikking over de huwelijkse goederen gelijkelijk over man en 
vrouw te verdelen, was op de ideeën van Van Oven gebaseerd. Hij had de aan- 
gekondigde motie drie weken tevoren nog met grote instemm ing besproken 
in het Nederlands juristenblad  m et de woorden: 'tandem bona causa trium- 
phat'.141

Voor Van Oven sprak echter ook zijn bekendheid als vooraanstaand jurist 
met een indrukwekkende staat van dienst. Hij was de oprichter van het Neder- 
landsch Juristenblad in 1925 en vanaf die tijd hoofdredacteur van dit toonaan
gevende algem een-juridische weekblad. Sinds 1952 was Van Oven met emeri
taat, na een 34-jarig hoogleraarschap in het privaatrecht. Zijn leeftijd, hij was 72 
jaar, gaf Drees bovendien de garantie dat hij verder geen politieke carrière zou 
am biëren.142 PvdA-fractievoorzitter Burger had Drees laten weten geen uitge
sproken voorkeur voor Van Oven te hebben, maar ook niet direct bezwaren te 
zien. Negatieve geluiden kw7amen er van confessionele kant: Romme en P.J.S. 
Gerbrandy (ARP) hadden bezwaar gemaakt tegen de benoem ing, terwijl de 
president van de Hoge Raad en voormalig ARP-minister J. Donner Drees zelfs 
uitdrukkelijk had gewaarschuwd voor Van Oven. Uitgesproken voorstanders 
waren er echter ook: Tendeloo bezocht Drees om te pleiten voor zijn benoe
ming in het belang van de afdoening van het wetsontwerp tot opheffing van 
de handelingsonbekw aam heid van gehuwde vrouwen. Tw eeënhalf miljoen 
vrouwen wachtten daar op en het zou van groot belang zijn voor de verkiezin
gen, liet Tendeloo aan Drees weten. Tendeloo bevond zich met haar pleidooi in 
goed gezelschap. Ook koningin Juliana liet de minister-president weten gepor
teerd te zijn voor een principiële wijziging in de huwelijkswetgeving die gelijk
heid voor m annen en vrouwen zou voorstaan. Ze was minder gecharmeerd 
van de mogelijkheid dat de bepaling 'de man is het hoofd der echtvereniging' 
gehandhaafd zou w orden.143

Ongetwijfeld had de komst van Van Oven te maken met het door Tendeloo 
aangevoerde argument van de komende verkiezingen. Als partij die zei princi
pieel op te komen voor gelijke rechten van mannen en vrouwen, was de PvdA 
het aan haar stand verplicht het wetsvoorstel door de Kamer te krijgen.144 Te
gelijkertijd maakte de PvdA het zich met deze benoeming niet erg makkelijk. 
Het standpunt van de nieuwe minister stond lijnrecht tegenover dat van de 
zeer gewaardeerde en in het harnas gestorven Donker en sloot in feite veel 
beter aan bij het nieuwe KVP-standpunt. Terwijl Donker zich pertinent tegen 
het compromis had gekeerd, was Van Oven er alles aan gelegen om 'zijn' stel
sel als wet te doen aannemen en man en vrouw gelijkelijk de beschikking over 
de gemeenschap gelijkelijk te geven.

Van Oven was vooreerst jurist en zeker geen partijman als Donker. Hij had 
groot vertrouwen bij collega-juristen als partijgenoot Tendeloo en dispuut- 
genoot Van Rijckevorsel. Daarenboven presenteerde hij zich van meet af aan 
als een eigenzinnig persoon, die zich weinig van partijpolitieke of maatschappe
lijke conventies aantrok. Daags na zijn benoem ing verscheen in de pers een
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foto van de minister, poserend kort voor zijn beëdiging, 'gekleed in een bruine 
windbreker met bontkraag' en 'sportief bloothoofds'.145 In zijn eerste optreden 
in de ministerraad werd duidelijk dat Van Oven ook in het parlement zijn eigen 
koers zou varen. Hij kondigde aan vóór de behandeling van het wetsontwerp 
tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid de Kamer zijn opvattingen te 
zullen voorleggen in de vorm van een conclusie. Bij instemming van de Kamer 
zou hij het oorspronkelijke wetsontwerp-Donker in zijn geest aanpassen. De 
ministerraad ging na aanvankelijke bezwaren akkoord met deze ongebruike
lijke gang van zaken, maar wees Van Oven er wel op dat het zijn ministeriële 
plicht was het wetsontwerp in oorspronkelijke staat te verdedigen als er geen 
meerderheid voor zijn standpunt te vinden w as.146

Voorstel Van Oven

Van Oven legde op 10 april 1956 de Kamer zijn voorstel voor w aarin de ge
meenschap van goederen als stelsel bleef bestaan, maar waarbij er tegelijkertijd 
een einde werd gemaakt aan het alleenrecht van de man over het huwelijkse 
geld en goed te beschikken. Het luidde letterlijk: 'Bij verlening van de hande
lingsbekwaamheid aan de gehuwde vrouw ware de wettelijke gemeenschap 
van goederen in die zin te regelen, dat de rechtspositie van man en vrouw ten 
aanzien van hun gemeenschappelijke vermogen gelijk is .'147

Gerbrandy opende het debat met forse uithalen naar het v o o rste l.148 Hij 
verweet de minister op hol te slaan en de eenheid van het huw elijk te willen 
doorbreken. Met de opheffing van de handelingsonbekwaamheid kon hij vol
ledig instemm en, maar het beheer van de gemeenschap opdragen aan beide 
echtelieden was van een heel andere orde: 'Natuurlijk, man en vrouw gelijk, 
wat de handelingsbekwaam heid betreft. Een tweede kwestie is ( ...)  één keer 
gegeven de bekwaamheid van man en vrouw gelijkelijk, wie is dan bij uitstek 
bevoegd om op te treden als de vertegenwoordiger van de gemeenschap.' Er 
konden volgens Gerbrandy geen twee kapiteins op een schip zijn; de gemeen
schap van goederen had een beheerder nodig en de man was nu eenmaal bij 
uitstek bevoegd om op te treden als vertegenw oordiger van de gem een
schap.149

Gerbrandy bleek, behalve de eerste, ook nagenoeg de enige te zijn die de 
minister oppositie bood. De Kamer leek zich tijdens het debat te ontpoppen als 
verzam elplaats van geëm ancipeerde mannen en vrouwen. De vrouw elijke 
w oordvoerders, Stoffels-van Haaf ten, Tendeloo en Lips-O dinot, zagen een 
positieve uitkomst van het debat als kroon op het decennialange werk van de 
vrouwenbeweging en benadrukten de historische betekenis ervan. Het alleen
recht van de man was allang uit de tijd; in de praktijk beheerde de vrouw het 
gezinsbudget. Stoffels-van Haaften liep nog eens de talloze argumenten na die 
in het verleden waren aangevoerd om de handelingsonbekwaamheid te recht
vaardigen. Achterhaald was het idee dat vrouwen vanwege lichamelijke zwak
heid en geestelijke minderwaardigheid het beheer over de gemeenschap van 
goederen werd ontzegd: '(...) door het enkele feit van het huwelijk wordt men
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niet licham elijk zw akker of geestelijk m inderw aardiger.’ Ook het 'bontjas- 
effect’, de ontem bare spilziekte die zich van vrouwen m eester zou maken 
zodra zij over geld konden beschikken, verwees zij naar het rijk der fabelen: 
'En gelooft u nu heus, dat die vrouwen nu naar de winkels gaan rennen om 
zich met juwelen en bontjassen te tooien?'150

M aar ook de m annelijke en tevens confessionele w oordvoerders, W .F.E. 
baron van der Feltz (CHU), Lemaire (KNP) en Van Rijckevorsel (KVP), gaven, 
zoals gezegd met uitzondering van ARP-woordvoerder Gerbrandy, hun on
voorwaardelijke steun aan het voorstel van Van Oven, alsof zij nooit anders 
hadden betoogd. Voor KVP-woordvoerder Van Rijckevorsel en zijn fractie was 
het klip en klaar dat de handelingsonbekwaamheid een inbreuk maakte op 'de 
eigen verantwoordelijkheid van de vrouw'. Voorts stelde hij dat bij het over
grote deel van de bevolking eerder de vrouw dan de man het hoofd van het 
gezin was, althans waar het de besteding van huishoudgelden betrof. Tot slot 
merkte hij nog fijntjes op dat de gehuwde vrouw in het canoniek recht altijd al 
handelingsbekw aam  was geacht.151 De KVP toonde zich bij monde van Van 
Rijckevorsel derhalve een voorvechter pur sang van de em ancipatie van vrou
wen.

Met de emancipatoire bevlogenheid van de socialistische fractie leek het wat 
minder gesteld. Zij toonde zich in het debat althans verdeeld over het voorstel 
van de eigen minister. Nadat Tendeloo had gepleit vc>ór het voorstel van de 
minister, betrad Zeelenberg (PvdA) het spreekgestoelte met een heel ander 
verhaal. Ze trok het idee van Van Oven openlijk in twijfel: 'Bij de gemeenschap 
behoort een overwegende positie van een der echtgenoten. In de huidige situa
tie zegt mijn realiteitszin, dat de handelingsbekwam e vrouw, die in een ge
meenschap wil huwen, daarmede vrijwillig een stukje van haar handelingsbe
kwaamheid moet offeren. Daartegenover krijgt zij -  en dat is toch altijd nog 
het belangrijkste facet van de gemeenschap -  de helft van de toename van het 
vermogen door zijn verdiensten.'152 Hiermee kwam het aloude sociaal-demo- 
cratische dilemma nog eenmaal glashard op tafel.

Van Oven kon de kritiek van zijn partijgenote niet op prijs stellen en gaf 
Zeelenberg een veeg uit de pan. Gezien haar verleden als 'medestrijdster voor 
de rechten van de vrouw ’ en haar betrekking als wethouder van Rotterdam 
betreurde hij het ten zeerste dat zij 'niet voor de gelijkwaardigheid van man en 
vrouw heeft kunnen opkomen'. Daarentegen bedankte hij zijn 'oude vriend' 
Van Rijckevorsel hartelijk voor zijn betoog.153 Met de benam ing 'medestrijd
ster' verwees van Oven naar het presidentschap van Zeelenberg van de Ver
eniging voor Vrouw enbelangen. Het optreden van Zeelenberg was gezien 
deze achtergrond ook wel merkwaardig, omdat de Vereniging zich sinds jaar 
en dag had sterk gemaakt voor gelijke rechten van vrouw en man in het huwe
lijksrecht. W aarschijnlijk trad ze hier in de sporen van haar leermeester, stad
genoot en goede vriend Donker. Ze was na zijn overlijden tot executeur-testa- 
mentair benoemd en ontferm de zich blijkbaar met evenveel verve over zijn 
wetsontwerp en opvattingen als over zijn verm ogen.154

281



Hoofdstuk V Vrijheid, gelijkheid en verdraagzaam heid

De volgende dag eiste Zeelenberg excuses van de m inister, die Van Oven 
onmiddellijk en ruimhartig aanbood. Vóór de stemming kwam Burger op het 
voorval terug. Kriegelig liet hij weten dat de gevolgde procedure wel erg on
duidelijk was nu de minister vóór de plenaire behandeling van het wetsont
werp nog eens zijn eigen voorstel had ingebracht. Zijn fractiegenote had 
bovendien alleen maar concrete accenten aangegeven en dat had niets te ma
ken met een principiële keuze. Over die keuze had de fractie nooit enige twijfel 
gelaten, aldus Burger. Zij zou dan ook vóór het voorstel van de minister stem
men. Het werd vervolgens met grote meerderheid aangenomen. Tegen stem
den alleen protestanten: de hele ARP- en SGP-fractie en vier CHU'ers. Van 
Oven liet weten het wetsontwerp op korte termijn te zullen aanpassen en nog 
voor de verkiezingen in zijn geheel aan de Kamer te zullen aanbieden.

Het huwelijks goederenrecht en het hoofd der echtvereniging

Op 27 april 1956, zes weken voor de verkiezingen, werd het wetsontwerp tot 
opheffing van de handelingsonbekwaamheid dan eindelijk plenair behandeld. 
Er was een bijna Kam erbrede steun voor het door Van Oven omgewerkte 
w etsvoorstel.155 De minister sprak van 'een daad van durf en moed', door in te 
stem m en met zo'n modern huw elijksgoederenrecht. De meeste w oordvoer
ders betuigden w ederom  hun steun aan de m inister en schoten hun pijlen 
voornam elijk af op Gerbrandy die met zijn ARP-fractiegenoten van een mo
dern huwelijksstelsel niets wilde weten. Zo verweet Van der Feltz hen de in
druk te wekken van twee walletjes te willen eten: 'Men is zg. voor de opheffing 
der handelingsonbekwaamheid -  het zou reactionair zijn, wanneer men anders 
sprak - ,  maar men wil een zodanige regeling, dat deze opheffing zo weinig 
mogelijk betekent. ( ...) De vrouw heeft kiesrecht, de vrouw kan lid zijn van de 
gemeenteraad, van Provinciale Staten, van de Staten-Generaal. Zij kan Minister 
des lands zijn. De koninklijke waardigheid wordt in Nederland en Engeland 
door een vrouw gedragen. Ik doe slechts enkele grepen om de tastbare dwaas
heid aan te tonen, dat in het huwelijk bij het vermogensrecht de man boven de 
vrouw staat.’156

De stemming sloeg echter om toen het amendement werd ingediend, waar
mee de zinsnede 'de man is het hoofd der echtvereniging' voor de w et zou 
worden behouden. Het was ondertekend door alle confessionele fracties (mi
nus de SGP). Zoals gezegd was het behoud van deze zin voorwaarde voor de 
steun van de KVP voor een gelijke rechtspositie van mannen en vrouwen ten 
aanzien van het huwelijkse vermogen.

Van Oven ontraadde het amendement met als argument dat het geen en
kele juridische basis meer had en dus overbodig was. Tendeloo trok fel van leer 
tegen het amendement en somde de bezwaren op: 'In de eerste plaats zou zo'n 
bepaling geen enkele werkelijke betekenis hebben. In de tweede plaats zou zij 
louter schijn zijn. In de derde plaats is de bepaling een schijn in sentiment. In de 
vierde plaats bederft zij het gehele wetsontwerp weer. In de vijfde plaats is zij 
strijdig met de bepalingen die wij nu hebben gemaakt. In de zesde plaats is het
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een bepaling, die grievend is voor de gehuwde vrouw.’157 Het rumoer tijdens 
haar betoog was groot. De voorzitter moest ingrijpen en Tendeloo voegde het 
rechterdeel van de Kamer toe: '(•••) de heren zijn blijkbaar allemaal bang.'158 In 
de Volkskrant werd de volgende dag met zeker genoegen verslag gedaan van 
de opwinding in de Kamer, die was ontstaan toen Tendeloo had betoogd dat in 
PvdA-kringen de vrouwen veelal de beurshoudsters waren. 'Iedereen keek 
naar de m annelijke socialisten, die verlegen lachten. Enkele KVP-ers riepen: 
"ach, de stakkers."'159

Tendeloo trachtte tevergeefs de CHU (Van der Feltz) en de KNP (Lemaire) 
nog over de brug te krijgen en sprak de indieners van het amendement op hun 
verantwoordelijkheid aan.160 Met name de KVP'ers, Van Rijckevorsel, De Vink 
en N.H.L. van den Heuvel, m oesten het ontgelden. Hoe konden zij nu dit 
amendement ondertekenen, terwijl ze zich eerder zo ruimhartig hadden inge
zet voor de gelijkheid van man en vrouw in het huwelijksgoederenrecht? De 
door Tendeloo aangesproken Kam erleden reageerden verschillend. Van der 
Feltz verdween achter de gordijnen toen Tendeloo het woord tot hem  richt
te.161 Hij onthield zich van stemming. De vrouwelijke, confessionele, onder
steuners van het amendement voelden zich geroepen een stem verklaring af te 
leggen. W ttewaall van Stoetwegen verklaarde dat zij voor het amendement 
zou stemmen omdat het geen rechtsgevolgen had en omdat de bepaling over
eenkwam 'met de opvattingen, die over het huwelijk bestaan in de kring van 
mijn geestverwanten'. M ede-ondertekenaar van het amendement N.H.L. van 
den Heuvel was niet aanwezig, terwijl de andere m ede-ondertekenaar, De 
Vink, eigenlijk vond dat de zinsnede niet in de wet thuis hoorde. Ze zei te spre
ken mede namens Klompé die in het buitenland vertoefde en verklaarde voor 
het amendement te zullen stemmen omdat het toch geen juridische bestaans
grond had en er bovendien zoveel bezwaren in de Kam er tegen schrapping 
van de regel bestonden.162 Het am endem ent w erd uiteindelijk  met kleine 
meerderheid aangenomen: 41 uitsluitend confessionele stemmen voor en 35 
stemmen tegen.163 Terwijl bij de debatten over de motie-Tendeloo de fractie
discipline was doorbroken, werd deze tijdens die over het huwelijksgoederen
recht hersteld.

Seksevraagstukken in de katholieke en sociaal-democratische politiek

'Verschillende spreeksters hebben (...)  erop gewezen, dat dit een zeer belang
rijke dag was in de geschiedenis van de emancipatie der vrouw. Dit was juist, 
maar belangrijk was die dag ook in het leven van de oude van dagen, die hier 
voor u staat', zo sprak minister Van Oven toen duidelijk was dat zijn voorstel 
was aangenom en.164 De w et is de geschiedenis ingegaan als de lex-van Oven. 
Een mooiere kroon op zijn werk had hij zich niet kunnen bedenken.

Ongetwijfeld is het aan Van Oven te danken dat het huwelijksgoederenrecht 
deze vorm heeft gekregen. Toch had het wetsvoorstel het nooit kunnen halen 
als de KVP-fractie niet haar traditionele tegenstand had gestaakt tegen alles wat 
maar enigszins naar herziening van het huw elijksrecht riekte. De katholieke
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ommezwaai kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen. In de debatten over 
de motie-Tendeloo waren er katholieke politici voor het voetlicht getreden, die 
zich waar het seksevraagstukken betrof niet langer voegden naar de geijkte 
traditioneel-confessionele opvattingen. In feite waren tijdens de debatten over 
de motie nu ook in het parlement de opvattingen zichtbaar geworden die ge
durende de jaren vijftig in diverse katholieke maatschappelijke organisaties aan 
invloed wonnen. Sinds de oorlog ventileerde een steeds groter wordende 
groep katholieke intellectuelen, geïnspireerd door de sociale wetenschappen, 
nieuwe opvattingen over geestelijk gezondheidszorg, moraal en sekseverhou
dingen.165 Gezien de verhoudingen in de Kamer was deze groep in de fractie 
een onzekere factor bij vraagstukken betreffende huwelijk, gezin en vrouwen
arbeid en daarmee een bedreiging voor de fractie-eenheid. Bij de motie-Tende
loo behoorde bijna een derde deel van de fractie tot deze groep mogelijke dissi
denten.

Het KVP-compromis, enerzijds een radicale herziening van het huwelijks- 
goederenrecht en anderzijds behoud van de bepaling ’de man is het hoofd der 
echtvereniging', was politiek gezien een briljante zet. De KVP sloeg op deze 
manier meerdere vliegen in een klap nadat de partij bij de motie-Tendeloo toch 
flink gezichtsverlies had geleden. Ze kon ten eerste zowel de conservatieve als 
de meer vooruitstrevende geledingen in de partij tegemoetkomen. De vooruit- 
strevenden konden zich tevreden stellen met de gelijkheid van gehuwde vrou
wen en mannen in het gezin in materiële zin, terwijl het conservatieve deel zich 
kon vasthouden aan het idee dat mannen in elk geval in naam nog baas in huis 
waren. Ten tweede werd het gevaar van dissident stemgedrag dat sinds de mo- 
tie-Tendeloo op de loer lag, bezworen en werd de eenheid van de fractie her
steld. De KVP'ers die voor de motie-Tendeloo hadden gestemd, zagen zich ge
noodzaakt voor het amendement te stemmen en dat konden ze ook doen nu 
het om een zaak ging die geen praktische betekenis had. En ten derde schiep 
het voor de KVP de mogelijkheid zich te kunnen profileren als een partij die 
opkwam voor de belangen van mannen én vrouwen.

De PvdA daarentegen kwam met het wegvallen van een groot deel van de 
confessionele tegenstand in een lastig parket terecht. Een aloud dilemma kwam 
nu op tafel te liggen: de keuze tussen bescherm ing van vrouwen en gelijke 
rechten van mannen en vrouwen. PvdA-minister D onker bleek niet met het 
KVP-voorstel te willen meegaan. De bewering in de literatuur dat de 'realisti
sche tacticus' Donker zijn invulling van het wetsvoorstel het hoogst haalbare 
achtte, gezien de traditionele tegenstand uit confessionele hoek, is dan ook niet 
houdbaar.166 Eerder kan worden gesuggereerd dat Donker met zijn voorstel
len tot wijziging trachtte de verdeeldheid binnen de PvdA binnen de perken te 
houden door enerzijds vast te houden aan het alleenrecht van de man en an
derzijds zoveel uitzonderingen te formuleren dat ook de voorstanders van een 
herziening van het huwelijksgoederenrecht tevreden konden zijn.

De PvdA, en evenzo haar voorgangster de SDAP, had zich er nogal eens op 
laten voorstaan te ijveren voor gelijkheid van man en vrouw. Dat er van pas
sende wetgeving niets terechtkwam, werd van oudsher op het conto van de
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confessionelen geschreven. Duidelijk werd nu echter dat de sociaal-democraten 
zich op een gerieflijke plaats in de schaduw van de confessionelen hadden op
gehouden; dat de sociaal-dem ocratische bevlogenheid ten aanzien van de 
em ancipatie van vrouwen vaak niet verder ging dan lippendienst voor de 
'goede zaak’ was verbloemd door het nadrukkelijke confessionele conservatis
me op dit terrein.167 Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens de stemming over het 
am endem ent over de m an als het hoofd der echtvereniging. Een aanzienlijk 
aantal PvdA-Kamerleden schitterde door afwezigheid. Bij een betere opkomst 
had het amendement verworpen kunnen worden. Nu ging de KVP met de buit 
aan de haal.

Conclusie

In het laatste jaar van het derde kabinet-Drees zorgde het onderwerp van de 
rechtsgelijkheid tussen mannen en vrouwen voor veel politieke commotie. In 
maart 1955 bracht een Kamermeerderheid in een motie haar wens tot uitdruk
king dat de regering alsnog Verdrag nr. 100 van de Internationale Arbeidscon- 
ferentie moest ondertekenen. Dit verdrag stond voor invoering van het begin
sel van gelijke beloning van mannen en vrouwen bij arbeid van gelijke waarde. 
De regering legde deze motie overigens naast zich neer. In septem ber 1955 
werd de motie-Tendeloo aangenomen, waarin op afschaffing van het arbeids- 
verbod voor de gehuwde am btenares werd aangedrongen; deze motie sor
teerde na twee jaar effect. En in het voorjaar van 1956 kwam er een einde aan 
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw.

Politiek het meest interessant was de m otie-Tendeloo. In de eerste plaats 
omdat deze überhaupt werd aangenomen (nipt: 46 tegen 44 stemmen). Het 
kabinet had niet verwacht, en ook niet gehoopt, dat de geesten er al rijp voor 
waren. De inschatting was geweest dat de patstelling die er rondom het vraag
stuk van de huw ende am btenares al jaren bestond, nog w el enige tijd zou 
voortduren. In de tweede plaats omdat KVP-fractievoorzitter Romme met het 
aannemen van de m otie een forse nederlaag leed. Persoonlijk was hij er ten 
zeerste tegen gekant geweest, en maar liefst vijf leden van zijn fractie negeer
den zijn stemadvies. In de literatuur wordt over de m otie-Tendeloo wel be
weerd dat deze dankzij het 'eendrachtig voorstem m en van alle vrouwelijke 
Kam erleden' werd aangenom en, maar dat is niet terecht. Zonder de -  nog 
opmerkelijker -  steun van vier confessionele mannen (drie KVP en één CHU), 
naast de stemmen van de voltallige PvdA-, VVD- en CPN-fracties, had de mo
tie het nooit gehaald. In september 1955 zaten er in totaal immers slechts negen 
vrouwen in de Kam er.168

In de derde plaats was de motie-Tendeloo politiek zo interessant omdat zij 
binnen de KVP-fractie een ommezwaai teweegbracht in haar houding tegen
over zaken die de rechtsgelijkheid van vrouwen betroffen. W as de fractie tot 
de herfst van 1955 tegen een wijziging van het huw elijksgoederenrecht ge
weest, nadien ging zij om. Zij nam het nieuwe standpunt in dat man en vrouw 
gezamenlijk de beschikking over de gemeenschap van goederen moesten krij-
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gen, in plaats van de man alleen. Hierdoor zou de afschaffing van de hande
lingsonbekwaamheid van de vrouw -  en daarvan waren alle fracties al geruime 
tijd voorstander -  ook m aterieel betekenis krijgen omdat in die tijd vrijwel 
iedereen in gemeenschap van goederen trouwde.

Wibo, dc Volkskrant, 12 april 1956

Door de standpuntw ijziging van de KVP lag er een meerderheid in het ver
schiet voor de zojuist genoemde aanpassing van het huwelijksgoederenrecht. 
Immers, de niet-confessionele fracties (PvdA, VVD en CPN) waren van ouds
her voorstander van verdergaande gelijkheid van mannen en vrouwen, en te
zamen met de KVP vormden zij een meerderheid in de Kamer. Op dat mo
ment kwam echter de verdeeldheid binnen de PvdA aan het licht; niet iedereen 
bleek geporteerd voor het idee de echtelieden samen het beheer over de ge
meenschap van goederen te geven. Maar uiteindelijk, met name door het aan
treden van een nieuwe minister op Justitie (PvdA-minister Van Oven kwam in 
de plaats van partijgenoot Donker), kwam er toch vrij spoedig een voorstel tot
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m odernisering van het huw elijksgoederenrecht en verkreeg dit ook met ge
mak een Kam ermeerderheid. Zodoende kreeg het afschaffen van de hande
lingsonbekwaamheid van de vrouw in april 1956 ook werkelijk betekenis. Al
leen werd tot slot nog wel een amendement aangenomen waarin werd bepaald 
dat de man het hoofd der echtvereniging bleef. Juridisch stelde de bepaling 
niets voor, maar om tactische redenen omarmden de confessionele fracties 
haar -  en was het toeval dat zo veel leden van de PvdA-fractie tijdens de stem
ming afwezig waren?

Dat de Tweede Kamer ten tijde van het kabinet-Drees III op het gebied van 
de rechtsgelijkheid van vrouwen zo veel wist te bereiken, kwam doordat de 
confessionele fracties KVP en CHU van hun gebruikelijke conservatieve stand
punten begonnen af te wijken. Het opvallendst was de koerswijziging van de 
KVP-fractie. Bij de motie over de invoering van de gelijke beloning stemde zij 
nog tegen, bij de motie over de afschaffing van het arbeidsverbod voor de ge
huwde ambtenares stemde zij verdeeld en bij de vernieuwing van het huwe
lijksgoederenrecht was de gehele fractie vóór. Voor de CHU gold hetzelfde, zij 
het dat deze fractie zich ook al had uitgesproken voor gelijke beloning. De oor
zaak van deze ommezwaai bij de KVP en de CHU (de ARP volhardde in haar 
conservatieve standpunt) is vermoedelijk de toenemende invloed binnen die 
partijen van een nieuw e generatie politici, onder wie een toenemend aantal 
vrouwen, die op het gebied van de seksevraagstukken een progressieve(re) 
koers voorstonden. De VVD, de CPN en, zij het met gemengde gevoelens, de 
PvdA zagen 'oude' programmapunten verwezenlijkt worden.

De kwestie van de humanistische geestelijke verzorging in het 
parlement

Hoewel zij geen voorstanders van het verzuilde systeem  waren, besloot een 
groep hum anisten op 17 februari 1946, een week na de oprichting van de 
PvdA, ook een eigen organisatie op te richten: het Humanistisch Verbond.169 
Het HV stelde zich ten doel te voorkomen dat het toenemende aantal mensen 
zonder godsdienstige overtuiging, de zogenaam de 'buitenkerkelijken', zou 
vervallen in een geestelijk nihilisme, wat misschien nog het best omschreven 
kan worden als een verwerpelijk soort onverschilligheid. Het wilde de buiten
kerkelijken opvangen door middel van het organiseren van bezinningsbijeen
komsten en het verspreiden van brochures. De oprichters van het HV wilden 
deze organisatie zo veel mogelijk los laten staan van de politiek. Dit nam niet 
weg dat veel PvdA-politici lid waren van het HV en zelfs in het hoofdbestuur 
zaten. Bovendien vormde het HV een goed alternatief voor veel oud-SDAP'ers 
die vroeger het socialisme als hun geloof, en de partij als een soort kerk hadden 
beschouwd.

Om zijn doelstelling te verwezenlijken, werd het HV min of meer gedwon
gen zich net als de kerken te gaan gedragen. Er werden hum anistische vor-
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mingscentra en militaire tehuizen opgericht en de geestelijk raadsman werd 
een soort 'dominee zonder bijbel'. Het HV pleitte voor opheffing van het exclu
sieve recht van de kerken op de geestelijke verzorging van iedereen, ook de 
buitenkerkelijken, die aan de bijzondere zorg van de overheid was toever
trouwd. Dit waren de dienstplichtigen, de gedetineerden en de arbeiders in de 
DUW -kam pen.170 Behalve godsdienstige moest de overheid ook humanistische 
geestelijke verzorging toestaan in overheidsinstellingen, zo vond het HV. Dit 
leidde begin jaren vijftig tot felle discussies in de Kamer. De PvdA wierp zich op 
als pleitbezorgster van het HV, terwijl haar coalitiegenoten ARP en KVP huma
nistische geestelijke verzorging fel afwezen. De fundamenten van de christelij
ke staat zouden in gevaar worden gebracht door het toelaten van een organi
satie die het bestaan van God niet erkende, redeneerden de confessionelen. De 
politieke strijd laaide hoog op en werd nog wat opgestookt door de pers.

In het navolgende worden achtereenvolgens de debatten bij de begrotings
behandelingen van de departementen van Oorlog en Marine, Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en Justitie nader beschouwd. Bij Oorlog werd de discussie het 
felst gevoerd en daarom vormt de begrotingsbehandeling van dit departement 
het uitgangspunt. Bij Justitie en Sociale Zaken kwamen dezelfde argumenten 
aan de orde, maar bevond de discussie over hum anistische geestelijke verzor
ging zich in een ander stadium.

Minister Staf gaat een brug te ver

Voorgeschiedenis

Toen in 1952 bij de begrotingsbehandeling van Oorlog en Marine de humanisti
sche geestelijke verzorging aan de orde werd gesteld, was daar in de vooraf
gaande jaren al het een ander over gezegd en geschreven. In 1946 stuurde het 
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond minister A.H.J.L. Fiévez (KVP) 
een verzoek om te worden ingeschakeld bij de geestelijke verzorging van de 
Koninklijke Landmacht. De minister wees het verzoek af op grond van een ar
gument dat jarenlang de discussie over hum anistisch geestelijke verzorging 
zou gaan bepalen: het ontbrak het HV aan een gelijksoortige roeping als de 
kerken.171 Het HV had geen godsbesef en kon daarom inhoudelijk niet gelijk
waardig zijn aan de kerken. Alleen godsdienstige genootschappen (kerken) 
kwamen in aanmerking om te werken onder militairen. W anneer men sprak 
over geestelijke verzorging, kon het over niets anders dan over godsdienstige 
verzorging gaan. Deze principiële opstelling gaf het HV maar weinig ruimte. 
Het hoofdbestuur bleef wel brieven sturen en verzoekschriften indienen, maar 
verlegde zijn activiteiten enigszins. In 1947 begon het HV met het organiseren 
van bezinningsbijeenkomsten voor militairen op kleine schaal.

In 1948 kwamen de PvdA en de stichting Humanitas (in mei 1945 in het 
leven geroepen om maatschappelijk werk op hum anistische grondslag te orga
niseren) tot het oprichten van het Thuisfront Humanitas. Het Thuisfront was 
bedoeld voor de geestelijke verzorging van buitenkerkelijke militairen, in het
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bijzonder de militairen in Indonesië en de repatriërenden. Het HV werd hier 
later ook in opgenom en.172 Met name het PvdA-Kamerlid E.A. Vermeer, te
vens voorzitter van het Thuisfront Humanitas, bracht het humanisme onder de 
aandacht van het parlement door in 1949 Kam ervragen te stellen over het uit
blijven van overheidssteun voor hum anistische geestelijke verzorging en het 
werk van het Thuisfront. Hij ving bot. Wel werd in 1950 het eerste hum anisti
sche militaire tehuis geopend, weldra gevolgd door een tweede, maar de tehui
zen stonden buiten de kazernemuren en waren bedoeld voor hum anistische 
militairen die graag hun vrije tijd in hun eigen milieu wilden doorbrengen. In 
deze tehuizen werden de militairen voornamelijk beziggehouden met creatieve 
activiteiten. In 1952 werd het Thuisfront Humanitas omgedoopt tot Humanis
tisch Thuisfront.

In de Kam erdebatten draaide het om drie vormen van hum anistische gees
telijke verzorging in het leger. De meest vergaande vorm was de verzorging 
geboden door humanistische raadslieden. Het Humanistisch Verbond wilde dat 
de raadsman binnen de kazernemuren naast de aalmoezenier en de veldpredi- 
kant optrad om militairen in geestelijke nood te helpen. De confessionelen zo
wel binnen als buiten het parlem ent verzetten zich hier met hand en tand 
tegen. Daarnaast waren er de hum anistische vormingscentra, waar militairen 
zich op levensvragen konden bezinnen, en tot slot waren er de zojuist genoem
de humanistische militaire tehuizen.

Krijgt het Humanistisch Thuisfront een kans?

In mei 1952 installeerde minister van Oorlog C. Staf (CHU) een commissie van 
advies inzake de vraagstukken van de vrij tijdsbesteding en het welzijn van de 
militairen. In deze Nationale Raad Welzijnszorg Militairen hadden afgevaardig
den zitting van militaire, ambtelijke en maatschappelijke organisaties en van de 
kerken. Bij de begrotingsbehandeling van Oorlog in 1952 vond Vermeer dat de 
minister m oest overgaan tot het stellen van daden; het moest niet blijven bij 
getheoretiseer binnen de Nationale Raad. Vermeer vroeg direct steun van de 
overheid voor het Hum anistisch Thuisfront. Voor hem betekende die steun 
een stap op de weg naar gelijkheid van behandeling.173 Het Hum anistisch 
Thuisfront zou namelijk dezelfde rechten moeten krijgen als de confessionele 
thuisfronten, waarbij overigens het verschil in achtergrond wel in acht mocht 
worden genomen. De KVP reageerde hier bij monde van Stokman zeer gema
tigd op. Het leek Stokman niet meer dan redelijk dat de overheid ervoor zorg
de dat de militair zijn vrije tijd kon doorbrengen in overeenstemming met zijn 
eigen inzichten en levensgewoonten en in het milieu, waarin hij zich thuis voel
de. De overheid hoefde die vrijetijdsbesteding niet voor de militair in te vullen 
en evenmin in de kazernes te concentreren. Er waren organisaties genoeg die 
de verantwoordelijkheid van de overheid in dat opzicht konden overnemen. 
Dat het Humanistisch Thuisfront deze taak mocht uitvoeren, wilde niet zeggen 
dat Stokman het Humanistisch Verbond en de kerkgenootschappen aan elkaar 
gelijk stelde. In de eerste plaats maakte hij onderscheid tussen de godsdienstige
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verzorging door de kerken en de ethische welzijnszorg door het HV, aange
zien de hum anisten niet uitgingen van het bestaan van een persoonlijke God. 
In de tweede plaats mocht de gelijkheid waarover werd gesproken, niet leiden 
tot een driedeling van de bevolking in katholieken, protestanten en hum anis
ten. De buitenkerkelijken waren niet per definitie hum anist en mochten niet 
zonder meer door het HV worden opgeëist.174 Voormalig legerpredikant Fok- 
kema (ARP) haakte daar op in naar aanleiding van het bericht in de Nederlandse 
Krijgsman van mei 1952 dat de drie thuisfronten, het Protestants Interkerkelijk 
Thuisfront, het Nationaal Katholiek Thuisfront en (toen nog) het Thuisfront 
Humanitas, lijsten zouden krijgen met adressen van gezinnen van militairen 
die naar Korea waren uitgezonden. Hij vond het ontoelaatbaar dat het Thuis
front Humanitas mogelijk de lijst zou krijgen met alle gezinnen die 'geen gods
dienst' hadden opgegeven. De overheid mocht het herderlijk werk van de ker
ken niet belemm eren door deze mensen aan de hum anisten toe te wijzen. Zij 
hadden de kracht van het Evangelie juist nodig.175 De ARP had zich in de voor
afgaande jaren al vaker verzet tegen de steun van de overheid aan hum anisti
sche activiteiten .176 De VVD sloot zich aan bij de PvdA. Buitenkerkelijken 
mochten in geestelijke zin niet in de kou blijven staan. Het Humanistisch Thuis
front moest een kans krijgen.

Het aanvankelijk zo gem atigde standpunt van de KVP werd behoorlijk 
bijgesteld nadat bekend was geworden dat het Humanistisch Thuisfront eind 
1952 toestem m ing had gekregen voor het organiseren van hum anistische 
vormingsdagen. Eind december vroeg Stokman schriftelijk aan de minister of 
het waar was dat militairen vier dagen uitzonderingsverlof en een vergoeding 
voor gemiste voeding konden krijgen voor het deelnemen aan de vorm ings
dagen van het Hum anistisch Thuisfront.177 Verder w ilde hij weten of aan 
minderjarige militairen zonder kennisgeving van de ouders zomaar werd toe
gestaan deel te nemen aan deze hum anistische bezinningsbijeenkom sten. Hij 
verzocht de minister 'de gevoelens in de Kamer inzake het verschil in aard en 
omvang van het godsdienstig vorm ingswerk enerzijds en de hum anistische 
verzorging anderzijds te respecteren'. Met andere woorden: het onderscheid 
moest duidelijk zijn. De minister antwoordde dat hij dit buitengewoon verlof 
inderdaad had toegestaan. Minderjarigen moesten schriftelijk toestemming van 
hun ouders hebben om deel te nemen. Staf vond dat hij geen afbreuk had ge
daan aan het onderscheid tussen godsdienstige verzorging en 'ethische wel
zijnszorg’, zoals hij de humanistische verzorging noemde.

Antihumanistisch offensief in de pers en de senaat

De katholieke achterban begon zich danig te roeren, de aalm oezeniers voor
op .178 In de katholieke pers kwam er een stroom artikelen tegen het humanis
me op gang die maandenlang aanhield.179 Humanisme werd afgeschilderd als 
antichristelijk en als een gevaar voor het volk. De hum anisten wilden alleen 
maar toegang tot de kazernes om met overheidsgeld propaganda te voeren. 
Ook werd het hum anism e voortdurend vereenzelvigd met de PvdA .180 De
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socialistische krant Het Vrije Volk verweerde zich tegen de aantijgingen. In 
januari 1953 verzuchtte één van de redacteuren: 'Het houdt niet op. Het zal 
zelfs erger worden naarmate de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen. 
De katholieke pers zal het hum anisme als nieuwe, gevaarlijke vorm van vrij
denkerij blijven aanvallen en de PvdA daarmee hardnekkig blijven vereenzel
vigen. (...)  De kerken hebben het volste recht het humanisme af te wijzen en te 
bestrijden; de democratische staat heeft de geestelijke verscheidenheid van het 
volk te eerbiedigen. Politieke partijen kunnen en mogen niet van de staat ver
langen, dat hij het standpunt van een of m eerdere kerken tot het zijne 
m aakt.'181 De KVP, die na de verkiezingsnederlaag en de winst van de PvdA er 
alles aan deed de eenheid binnen de partij te herstellen, had uiteraard groot be
lang bij dit grootscheepse offensief tegen het hum anism e.182

Subsidiëring in de christelijke staat -  Minister Staf: ’De volgende!'

Karikatuur uit De Opmars, 16 januari 1953

In de Eerste Kam er raakten bij de algemene beschouwingen voor 1953 de ge
moederen behoorlijk verhit.183 De twee kemphanen waren KVP-fractieleider 
G.C.J.D. Kropman en J. in 't Veld, de leider van de PvdA-fractie in de Eerste Ka
mer en tevens hoofdbestuurslid van het HV. In ’t Veld betreurde het dat er in 
sommige kerkelijke kringen zo weinig begrip en waardering voor het huma
nism e was. Het hum anisme wilde niets anders dan de buitenkerkelijken ver
antw oordelijkheidsbesef bijbrengen en manen tot bezinning op de diepere 
levensvragen. Volgens hem  hadden christendom  en hum anism e w ortels in
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dezelfde westerse beschaving. Kropman was het daar totaal niet mee eens. Het 
m oderne hum anism e had in zijn ogen niets met het christendom  te maken 
daar het ongodsdienstig was. Hij wilde van In 't Veld weten of een humanist in 
God kon geloven of niet. De PvdA'er vond dat dit niet ter zake deed. Het HV 
was niet uit op het verscherpen van tegenstellingen en had zich niet ten doel 
gesteld een monopoliepositie ten aanzien van de buitenkerkelijken te krijgen. 
Even liet hij zich helemaal gaan door nadrukkelijk niet als fractievoorzitter van 
de PvdA, maar als modern humanist een aantal opmerkingen te plaatsen. Hier
voor wees Kropman hem onmiddellijk terecht; het katheder was immers uit
sluitend bestemd voor Kamerleden in die hoedanigheid. Over het HV had hij 
een uitgesproken m ening. De hum anisten waren propagandisten van een 
dodelijk gevaar. Het HV onderm ijnde de christelijke grondslagen van de 
maatschappij. De onkerkelijkheid onder de Nederlandse bevolking mocht dan 
toenemen, het merendeel was nog altijd christelijk. Op die grond kon de over
heid het HV niet op één lijn stellen met de kerkgenootschappen.

In het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over de begroting van het de
partement van Oorlog werd veel aandacht geschonken aan de geestelijke ver
zorging. Volgens veel leden kon een organisatie pas subsidie krijgen als was 
aangetoond dat zij blijkens haar statuten niet tegen de christelijke waarden in
ging, wat bij het Humanistisch Thuisfront nog maar de vraag was. Anderen 
hielden daarentegen een pleidooi voor de feitelijke gelijkstelling van humanisti
sche aan kerkelijke verzorging.184 Staf gaf in zijn memorie van antwoord dui
delijk te kennen dat daarvan in elk geval geen sprake kon zijn. De geestelijke 
verzorging binnen de kazernemuren bleef voorbehouden aan de godsdiensti
ge verzorgers. De subsidie voor de bezinningsbijeenkom sten van het Huma
nistisch Thuisfront was aan een aantal strikte voorwaarden gebonden.185

H et debat werd geopend door KVP-senator G.A.M .J. Ruijs de Beeren- 
brouck, die zich helemaal kon vinden in het standpunt dat zijn fractieleider een 
paar weken daarvoor had verkondigd.186 Het Humanistisch Thuisfront werd 
bevoordeeld ten opzichte van de religieuze thuisfronten, die geen vierdagen- 
regeling kenden. De minister was kennelijk in een onbewaakt ogenblik onder 
druk van Vermeer en In ’t Veld overstag gegaan, daar hij zonder slag of stoot 
de subsidiëring van de bezinningsbijeenkomsten had toegestaan. De beperkin
gen die Staf in de memorie van antwoord had genoemd, zag Ruijs als een po
ging van de minister zijn fout te herstellen. In tweede termijn gaf hij een aantal 
redenen waarom in KVP-kringen zoveel beroering was ontstaan over de be
zinningsbijeenkom sten.187 In de eerste plaats omdat de KVP van mening was 
dat een areligieuze levensbeschouwing op één lijn geplaatst werd met de er
kende godsdiensten. Door het faciliteren van de vierdagenregeling en het ver
strekken van subsidie stemde de overheid daar principieel mee in. Bovendien 
claimde het HV volgens zijn statuten alle buitenkerkelijken, wat het missione- 
ringswerk van de kerken ernstig belemmerde. Ten slotte werden minderjarige 
militairen blootgesteld aan de werfkracht van het humanisme. De enige manier 
om de toenemende onkerkelijkheid tegen te gaan was herkerstening door de 
kerken. De m ethode van het HV, de onkerkelijken organiseren en daardoor
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sterker maken, vond Ruijs zeer gevaarlijk. Hij citeerde hierbij de voorzitter van 
de KVP, W.J. Andriessen, die op een bijeenkomst van de partijraad had gezegd: 
'Het gaat hier niet alleen om de positie van het Humanistisch Verbond, maar in 
wezen niet minder om de plaats, de positie en de taak der kerken. De KVP zal 
hier, zo nodig, scherpe strijd hebben te voeren om deze laatste volledig veilig 
te stellen.'188

De ARP stelde zich ook in de Eerste Kamer fel en zeer principieel op. De 
overheid werd door deze partij gezien als een dienaar Gods; het was niet haar 
taak binnen haar apparaat antichristelijke geestelijke verzorging te organiseren 
en te financieren. In de Kamer voerde H. Algra kort het woord. Het Humanis
tisch Thuisfront kwam naar zijn mening met prediking van het ongeloof en 
kon daarom zelfs niet tot de ethische verzorging worden gerekend.189 ARP- 
senator LA. Diepenhorst had eerder in een brochure al het partijstandpunt uit
eengezet.190 Dat het HV een beroep deed op volkomen vrijheid om godsdien
stige overtuigingen te belijden en op de daarmee sam enhangende gelijkheid 
voor de wet, vond Diepenhorst niet juist. De staat, en hiermee bedoelde hij de 
christelijke staat, keerde afgoderij niet met het zwaard, maar hij kon wel laten 
blijken te weten wat afgoderij was. De geestelijke vrijheidsgedachte noodzaak
te de staat niet het humanisme als even waardevol te beschouwen als het chris
telijk geloof. Men moest zich er steeds voor hoeden niet te vrijgevig te worden 
ten opzichte van het LIV, want dit zou een bijzondere rechtsongelijkheid be
werken. Het humanisme was een voor de christen troosteloze, werkelijk diepte 
missende, heidense beschouwing.

In ’t Veld verdedigde namens de PvdA het HV. Het gevaar in de westerse 
samenleving wortelde volgens de katholieken en de protestanten in de toene
mende onkerkelijkheid; deze confessionelen dienden zich echter wel te realise
ren dat het HV een gevolg en geen oorzaak was van die stijgende onkerkelijk
heid. Het Verbond wilde het missioneringswerk van de kerken niet in de weg 
staan, maar opvang bieden voor buitenkerkelijken teneinde hen te behoeden 
voor verval in nihilism e.191 De VVD schaarde zich achter de PvdA. Aan het 
Hum anistisch Thuisfront was helemaal geen privilege verstrekt, aldus W.C. 
Wendelaar, ook al dacht Ruijs de Beerenbrouck daar anders over. De eenheid 
van het volk was voor de liberalen belangrijker dan de vraag of het humanis
me nu wel of niet antichristelijk was.192

Minister Staf sloot het debat af. Zijn reactie was vrij kort; hij ging lang niet 
op alle argumenten in. Het Humanistisch Thuisfront had in zijn ogen geen pri
vilege gekregen door de toestemming bezinningsbijeenkom sten te houden. In 
tegenstelling tot de humanistische, waren de katholieke en protestantse bezin
ningscentra gevrijwaard van door de overheid opgelegde regels. Zij konden 
doen en laten wat zij wilden. Bovendien hadden bezoekers van deze centra 
meer dagen uitzonderingsverlof. Door de subsidie, en de daarbij behorende 
controle, werd de hum anistische organisatie in de hand gehouden.193 Hoewel 
het debat in de senaat een principekwestie betrof, waarbij confessionelen en 
niet-confessionelen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan, bracht het de 
gemoederen in de ministerraad nauwelijks in bew eging. Beel stelde nog wel
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voor over de gehele problematiek rond de buitenkerkelijke geestelijke verzor
ging eens van gedachten te wisselen, maar Drees vond het beter dat gesprek 
uit te stellen. Daarna volgde afstel.194

Ook de Tweede Kamer neemt stelling

In het daaropvolgende parlementaire jaar kwam de kwestie van de vormings
centra en de humanistische geestelijke verzorging nog eenmaal uitgebreid aan 
de orde. Deze keer werd er vooral in de Tweede Kam er, bij de begrotings
behandeling voor het dienstjaar 1954, fors gedebatteerd. Naar aanleiding van 
de memorie van antwoord had Vermeer de indruk gekregen dat de minister 
de bestaande toestand van het Hum anistisch Thuisfront wilde bevriezen in 
plaats van uitbreiden.195 Welke maatstaven wilde de minister aanleggen, zo 
vroeg Vermeer zich af, gesteld dat het tot de taak van de minister zou behoren 
hier een oordeel uit te spreken over de invloed van geestelijke strom ingen in 
ons volk? Een levenskrachtige beweging als het hum anisme kon niet worden 
onderdrukt. Humanisten en sympathisanten droegen ook belasting af waarvan 
de geestelijke verzorging van katholieken en protestanten werd betaald.196 De 
VVD'er H.A. Korthals viel hem bij. De overheid kon geen 'remmen aanleggen 
tegen geestelijke stromingen die zij niet juist achtte'. Dan werd het onschatbare 
goed van vrijheid aangetast. Mensen hadden dan geen houvast meer en zou
den kunnen vervallen in geestelijk nihilism e.197

Bruins Slot van de ARP stelde zich ten opzichte van de hum anistische gees
telijke verzorging onverzoenlijk op.198 Het humanisme was een anti godsdienst 
en daarom een gevaar. Indien men de hum anistische geestelijke verzorging in 
de strijdkrachten niet aanvaardde, moest men ook niet toestaan dat het huma
nistische vorm ingscentrum  voor dienstplichtige m ilitairen werkte. Eigenlijk 
hadden de vormingscentra er nooit mogen komen; Staf was te ver gegaan, de 
regering had zich op het standpunt moeten stellen dat zij hum anisme en chris
tendom niet op gelijke voet zou behandelen. De hum anistische militaire tehui
zen hadden wel bestaansrecht en mochten gesubsidieerd worden omdat zij een 
vervanging waren van het huiselijk milieu van de militair. Bovendien ging een 
militair hier in zijn vrije tijd naar toe. Het kostte geen overheidstijd en de mili
tair hoefde dus geen aanspraak te maken op een verlofregeling.

Ook Stokman was van mening dat de overheid het humanisme niet mocht 
stimuleren of bevoorrechten.199 Toch was hij niet zo stellig als Bruins Slot. Hij 
had wel waardering voor het betrekkelijk goede dat het HV wilde nastreven. 
De faciliteiten die de hum anistische vormingscentra hadden gekregen waren 
echter veel te ruim, reden waarom de KVP wilde dat de minister aan hun werk 
een aantal beperkende voorwaarden verbond. Zo moest het duidelijk zijn dat 
alleen m ilitairen zonder godsdienst na toestemming van hun com m andant 
naar de vormingscentra mochten gaan en moesten m inderjarigen een verkla
ring van hun ouders hebben. Wat de militaire tehuizen betrof, mochten de hu
manisten niet meer krijgen dan ze op dat moment al hadden, want dat was al 
meer dan waarop ze op basis van hun aanhang recht konden doen gelden.
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Wederom liet Staf het debat grotendeels aan zich voorbijgaan. Daar had hij 
zo zijn redenen voor, zei hij aan het slot van het debat: 'Uw Kamer beschikt 
over zodanig deskundigen als sprekers, dat ik gaarne de deskundigheid én het 
theologisch inzicht en begrip, maar ook het oratorisch talent bewonderd heb 
en mij buiten deze gedachtenwisseling heb gehouden. Ik zou daadwerkelijk te 
kort geschoten zijn een wezenlijke bijdrage te leveren.' Hij was niet van plan de 
subsidie te bevriezen zoals Vermeer dacht, maar wilde eerst de behoefte aan 
hum anistische geestelijke verzorging bepalen voor hij overging tot uitbrei
ding.200

De rust weergekeerd?

In de laatste twee zittingsjaren van het kabinet was de hum anistische geeste
lijke verzorging geen onderwerp van discussie meer bij de begrotingsbehande
ling van Oorlog. Kennelijk hadden de partijen er vrede mee. Er werden geen 
hum anistische geestelijke verzorgers (raadslieden) toegelaten in het leger. 
Buiten de kazernem uren stonden wel hum anistische m ilitaire tehuizen waar 
militairen hun vrije tijd konden besteden en een raadsman konden spreken als 
zij daar behoefte aan hadden. Ook bestond voor hen de mogelijkheid vier da
gen verlof te krijgen om te kunnen deelnemen aan bezinningsbijeenkom sten 
met een vergoeding van één gulden per dag voor gemiste voeding. De voor
waarden voor deelname waren onder druk van de confessionele partijen KVP 
en ARP aangescherpt. Het aantal deelnemers aan de bijeenkom sten was be
perkt tot dertig en er mochten maximaal twaalf bijeenkom sten per jaar worden 
georganiseerd. Voor militairen die stonden geregistreerd als protestant of ka
tholiek was een bezoek aan het hum anistisch vorm ingscentrum  uitgesloten. 
Alle dienstplichtige militairen die in aanmerking wilden komen voor de vor- 
m ingsdagen, moesten in een gesprek met hun onderdeelcom m andant m ee
delen dat ze zich in hum anistisch milieu in levensvragen wilden verdiepen. 
Minderjarige dienstplichtigen (tot 21 jaar) hadden schriftelijke toestemming van 
hun ouders of voogden nodig.

De arbeiderskampen: een ijskastmotie

De enige overheidsinstelling waarin de humanisten al wel tot de humanistische 
geestelijke verzorging waren toegelaten, waren de DUW- en wederopbouw- 
kampen. De DUW -kampen waren na de Tweede W ereldoorlog opgezet om 
het grote aantal w erklozen en w achtgelders van werk te voorzien bij de 
wederopbouw van het land. In de w ederopbouwkam pen w erkten ook tijde
lijke arbeiders uit het reguliere bedrijfsleven die van elders waren gehaald om 
te voorzien in het tekort aan arbeidskrachten in de wederopbouwgebieden. De 
arbeid bestond uit het verrichten van werkzaamheden bij infrastructurele pro
jecten, het ontginnen van de nieuwe polders en het herstel van oorlogssschade. 
De tewerkstelling heeft voor duizenden arbeiders een wisseling van het gezins
leven voor het kampleven betekend. In 1953 werd de naam DUW -kamp ver-
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anderd in arbeiderskam p. Vóór 1952 vielen de kampen onder het ministerie 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting, daarna onder Sociale Zaken. Van 1948 
tot 1952 zwaaide de reeds genoemde In 't Veld (PvdA) de scepter op het depar
tement van W ederopbouw en Volkshuisvesting. Hij was toen ook al actief in 
het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. Het was dus geen toeval dat 
het al in 1949 de humanisten werd toegestaan culturele verzorging in de kam
pen te brengen. Onder culturele verzorging verstond men activiteiten gericht 
op ontwikkeling en ontspanning, maar de nadere uitwerking daarvan liet In 't 
Veld graag over aan het HV zelf. Zodoende kon het Verbond onder de vlag 
van culturele verzorging een begin maken met de geestelijke verzorgingsar- 
beid.201 In 1950 werd de eerste uit ministeriële bijdragen bekostigde raadsman 
binnengelaten. De confessionele partijen gingen akkoord mits er van gelijkstel
ling met de godsdienstige verzorging geen sprake was. Bovendien waren de 
arbeiders in de kampen voor het overgrote deel meerderjarig en dus volgens 
de confessionelen geestelijk evenwichtiger dan de minderjarige dienstplichtige 
militairen.202 Het HV was tevreden en verwachtte spoedig ook tot de gevange
nissen en het leger te worden toegelaten. Dat ging niet zo soepel als het had 
gehoopt, zoals we zagen, maar ook bij Sociale Zaken was het laatste woord er 
nog niet over gezegd.

In 1952 liet de minister van Sociale Zaken, Suurhoff (PvdA), onder druk van 
Stokman de begrotingspost 'uitgaven voor geestelijke en culturele verzorging' 
veranderen in 'uitgaven voor godsdienstige, geestelijke en culturele verzor
ging'. Stokman wilde hiermee duidelijk maken dat ook op papier hum anisti
sche geestelijke verzorging en godsdienstige verzorging niet tot dezelfde cate
gorie behoorden.203 De begrotingscom m issie van Sociale Zaken en Volksge
zondheid zette eind 1953 grote vraagtekens bij de post hum anistische geeste
lijke verzorging.204 De ervaring had geleerd dat er in de kampen weinig be
hoefte bestond aan hum anistische verzorging. Er waren geluiden opgevangen 
dat de hum anistische verzorgers propaganda m aakten om arbeiders aan te 
sporen deel te nemen aan hum anistische activiteiten buiten de kampen. Ook 
stoorde een aantal leden zich eraan dat de hoofdverzorger van het HV als 
briefhoofd 'geestelijk raadsman voor buitenkerkelijken' gebruikte. Dat wekte 
de indruk dat alle buitenkerkelijken door de humanisten werden opgeëist. Was 
het wel verantwoord, vroegen sommige confessionele leden zich af, het HV 
zo'n bevoorrechte positie naast de kerken te geven?

Minister Suurhoff antwoordde dat er geen gegevens waren over het aantal 
mensen dat behoefte had aan humanistische verzorging, dus daar kon hij wei
nig over zeggen.205 Naar aanleiding van de opmerkingen over de propaganda 
die in de kampen zou worden gevoerd, had hij het hoofdbestuur van het HV 
gew aarschuw d. Volgens de m inister had het Verbond geen bevoorrechte 
positie. Het had geen m onopolie op buitenkerkelijken en zou dat ook nooit 
krijgen. De arbeiders in de kampen waren van huis en haard gescheiden en 
hadden daarom het volste recht op geestelijke verzorging die door de overheid 
financieel werd gesteund. Uit de kampen zelf had de m inister geen klachten 
ontvangen; alles leek daar naar wens te verlopen.

296



De kwestie van de humanistische geestelijke verzorging

Bij het begrotingsdebat in de Tweede Kamer trokken bijna alle confessio
nele fracties (ARP, KVP, CHU en KNP) fel van leer tegen de voorgenomen 
uitgaven voor hum anistische geestelijke verzorging. Het bedrag was veel te 
hoog en stond niet in verhouding tot de vraag om verzorging. Allemaal waren 
ze van mening dat er geen humanisten in de kampen waren en dat er ook geen 
behoefte was aan hum anistische verzorging.206 De minister m oest maar met 
cijfers komen als hij dacht dat het anders was. De ARP had ernstige bezwaren 
tegen het aanstellen van een tweede raadsman in de kampen, zoals in de be
groting was voorgesteld De minister m oest het voorstel terugnemen, anders 
was de ARP niet van plan haar stem aan de begrotingspost te geven. De CHU 
gebruikte het al eerder gehoorde argument dat de overheid, die regeerde bij 
de gratie Gods, in woorden én daden duidelijk onderscheid m oest maken tus
sen godsdienstige en geestelijke verzorging. De beide aanwezige SGP-Kamer- 
leden Zandt en Van Dis reageerden opvallend genoeg niet op de plannen. Het 
katholieke PvdA-lid Th.J.A.M. van Lier verdedigde de minister. Hoewel hij zelf 
geen voorstander was van het humanisme van dit Verbond, stond hij achter de 
mening van zijn fractie dat er geen reden voor de overheid was om het huma
nism e als een minder achtbare levensovertuiging te beschouw en. De PvdA 
erkende het onderscheid tussen godsdienstige en andere levensovertuigingen 
wel, maar dat betekende niet dat voor hum anisten niet dezelfde rechten en 
plichten konden worden opgeëist als voor de andere groepen. Suurhoff was 
niet van plan een telling te gaan houden in de kampen. Ten eerste omdat het 
onbegonnen werk was: de kampbevolking was altijd zeer vlottend. Ten twee
de omdat het maken van de inventarisatie zou geschieden door middel van 
sym pathieverklaringen, waarbij de kans op relletjes groot was. De minister 
vroeg de Kam er bij dit soort zaken niet te kwantitatief te denken; als iemand 
hulp wilde, moest hij die kunnen krijgen. De tweede hum anistische raadsman 
zou tijdelijk worden aangesteld om de verzorging op zich te nemen van arbei
ders die betrokken waren bij de herstelwerkzaam heden van de w atersnood
ramp.

De confessionele fracties waren duidelijk niet tevreden met het antwoord 
van de minister. Stokman diende met steun van de ARP, KNP en CHU een 
motie in.207 De subsidiëring van godsdienstige en geestelijke verzorging be
hoorde in de DUW - en arbeiderskam pen aan een studie te worden onder
worpen door de regering. Ook de m ogelijkheid van verzorging van buiten
kerkelijken door verzorgers van een godsdienstige gezindte moest bij de stu
die worden betrokken. In afwachting daarvan zou de subsidiëring worden 
beperkt tot de daarvoor in 1953 toegestane gelden. Suurhoff vond de motie 
overbod ig .208 Hij wilde wel overleg voeren met het HV en de kerken, maar 
had ernstige bezwaren tegen de bevriezingspolitiek. Hij raadde de Kamer zelfs 
nadrukkelijk af 'een staart aan de motie te verbinden', omdat er nog veel werk 
te verzetten was in de kampen. Voorafgaand aan de stemming legden Van Lier 
en R. Zegering Hadders (VVD) een korte verklaring af. Tegen het in studie ne
men van de problematiek had Van Lier geen bezwaar. Wél tegen het bevriezen 
van de subsidie, want dat betekende dat de geestelijke verzorging in het wa-
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tersnoodgebied zou worden opgehouden. Ook Zegering Hadders was tegen 
de motie. Hij herhaalde het standpunt van zijn partijgenoot Korthals bij de be
groting van Oorlog en Marine. De vrijheid, door de VVD beschouwd als een 
onschatbaar goed, werd door de motie aangetast. De motie werd aangenomen 
met 35 tegen 24 stemmen. Alle confessionele fracties hadden vóór gestemd, de 
PvdA, VVD en CPN tegen.209

In de daarop volgende jaren kwam bij de begrotingsbehandeling van Socia
le Zaken zowel in de Eerste als de Tweede Kamer de subsidiëring van de gees
telijke verzorging, en dan met name die van de hum anisten, steevast aan de 
orde. Met de motie had de minister niets gedaan. Herhaaldelijk werd gevraagd 
waarom deze post zo hoog was en welke criteria er werden gebruikt om de 
vraag naar hum anistische geestelijke verzorging vast te stellen. De minister 
gebruikte geen nieuwe argumenten. Het was onmogelijk om de behoefte aan 
hum anistische geestelijke verzorging exact te meten. Bovendien verzette hij 
zich tegen een te m aterialistische beschouwingswijze van het geestelijk werk. 
Of er nu vier of veertig arbeiders in een kamp om een geestelijk raadsman 
vroegen, in kosten maakte dat geen verschil 210

Geestelijke verzorging van buitenkerkelijke gevangenen

Ook bij Justitie kwam de humanistische geestelijke verzorging aan de orde. De 
standpunten van de verschillende politieke partijen verschilden niet van de al 
genoemde bij de begrotingsbehandelingen van Oorlog en Sociale Zaken. Het 
verschil met de behandeling bij Oorlog en Sociale Zaken is het stadium waarin 
het vraagstuk humanistische geestelijke verzorging bij Justitie verkeerde.

De politieke strijd bij dit departement, onder meer tot uiting komend in felle 
Kam erdebatten, was in de voorafgaande jaren al gevoerd. Bij de behandeling 
van de Beginselenwet Gevangeniswezen in 1951 was m inister H. M ulderije 
(CHU) niet bereid gebleken het hum anisme te erkennen naast de joodse, pro
testantse en katholieke godsdienst als geestelijke strom ing belast met (gesubsi
dieerde) zielszorg.211 Hij verklaarde dat het HV de gedetineerden met huma
nistische geestelijke verzorging 'stenen voor brood' zou geven. Deze uitspraak 
lokte zowel binnen als buiten de Kamers veel reacties uit. De minister draaide 
aan het eind van de kabinetsperiode bij. In een nota die door de ministerraad 
werd goedgekeurd, formuleerde hij de regeling als volgt: de vertegenwoordi
gers van de geestelijke genootschappen konden worden toegelaten om de 
geestelijke belangen van de tot hun genootschap behorende gedetineerden te 
behartigen. Ook gedetineerden die te kennen hadden gegeven contact te willen 
opnemen met een vertegenwoordiger van zo ’n genootschap konden worden 
benaderd. Buitenkerkelijken konden ook contact opnemen met een confessio
nele verzorger.212

D onker (PvdA), de opvolger van M ulderije als m inister, nam  de nota 
over.213 Wel voerde hij twee wijzigingen door. Zo moesten de buitenkerkelijke 
genootschappen een vergunning hebben van de minister van Justitie, omdat hij 
bang was dat er zonder controle communistische m antelorganisaties en anti-
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godsdienstige verenigingen zom aar de gevangenis binnen zouden lopen. 
Bovendien mocht een gedetineerde alleen worden bezocht door een buiten
kerkelijke verzorger als hij daar uitdrukkelijk om had gevraagd en confessio
nele hulp had afgewezen. De minister had zich laten adviseren door een werk- 
commissie die naar aanleiding van de nota van M ulderije was ingesteld. De 
taak van de w erkcom m issie was het verschaffen van voorlichting over de 
praktische uitvoering van de geestelijke verzorging van de buitenkerkelijken in 
strafinrichtingen. De werkcommissie op haar beurt adviseerde de minister een 
adviescommissie in te stellen die de organisatie en vragen nader moest uitwer
ken.

Op 23 december 1952 installeerde Donker een Commissie van Advies voor 
geestelijke verzorging bestaande uit drie buitenkerkelijken, één protestant en 
één katholiek. N aar aanleiding van hun onderzoek werd de hum anistische 
geestelijke verzorging in 1953 'toegelaten’ tot de gedetineerden. In de praktijk 
hield de regeling in dat een gedetineerde die confessionele geestelijke verzor
ging weigerde, na zes weken bedenktijd een schriftelijk verzoek bij de gevan
genisdirecteur kon indienen om in contact te komen met een hum anistische 
geestelijke verzorger. De overheid zou zelf, anders dan bij de erkende kerk
genootschappen, toezicht houden en per geestelijk genootschap bepalen of het 
werd toegelaten.214 Het jaar daarop werd voor het uitvoeren van deze contro
le op voorstel van de Commissie van Advies een speciale contactam btenaar 
aangesteld. Hij moest contact onderhouden met de vertegenwoordigers van de 
genootschappen op geestelijke grondslag die tot de geestelijke verzorging 
waren toegelaten, met hen die wilden worden toegelaten, met de Commissie 
van Advies én met de minister. Hij diende ervoor te zorgen dat het geestelijk 
werk zo goed mogelijk tot zijn recht kwam en bovendien moest hij controleren 
of iedereen zich aan de wettelijke bepalingen hield 215

Door de overlegstructuur die m inister Donker met het instellen van de 
Commissie van Advies had gecreëerd, werden tegenstellingen in de kiem ge
smoord en bleven debatten in de Kamers over hum anistische geestelijke ver
zorging dus uit. Zelf was hij er buitengewoon tevreden mee, liet hij in de Eerste 
Kamer blijken. Hij zou 'stellig de oude beproefde m ethode blijven volgen om 
over de geestelijke verzorging nauw contact te houden met de verschillende 
richtingen'.216

Tot slot

Het verzet van confessionele zijde tegen de subsidiëring van hum anistische 
geestelijke verzorging was fel. De ARP, die zich in voorgaande jaren al zeer 
ontevreden met de gang van zaken had getoond, was principieel en onver
biddelijk. Een christelijke staat als de Nederlandse moest zich hoeden voor 
organisaties die geen godsbesef hadden en m ocht onder geen enkele voor
waarde dergelijke organisaties tegem oetkom en. Net als bij de Zondagswet 
draaide het er bij de ARP om of de overheidstaak om christelijke tradities te

299



Hoofdstuk V Vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid

waarborgen niet werd ondergraven door de vrijheid van godsdienst of ge
loofsovertuiging.

De KVP zat in een lastig parket. Aan de ene kant veroordeelde zij het huma
nisme net als de ARP, maar zo stellig als de antirevolutionairen durfde zij zich 
niet uit te spreken. Samen met de PvdA, die de hum anisten openlijk steunde, 
vormde zij immers de kern van de brede basis van het kabinet. Toch was het 
steeds de KVP die de koers van de discussie bepaalde, eerst toen Stokman aan 
de minister van Oorlog en Marine schriftelijk vragen stelde over de bezinnings
bijeenkom sten en een jaar later door bij Sociale Zaken een motie in te dienen. 
De KVP wilde zich wél duidelijk profileren, maar niet als onverdraagzaam te 
boek worden gesteld. Stokman blafte wel, maar beet niet. Humanistische gees
telijke verzorging kon in geen geval gelijk worden gesteld aan godsdienstige 
verzorging, maar er kon wel subsidie aan de humanisten worden verleend, zij 
het onder strenge voorwaarden. Bij de ARP lag bij de argumenten tegen huma
nistische geestelijke verzorging de nadruk op het gevaar voor de staat dat de 
goddeloze hum anisten met zich zouden m eebrengen. De KVP was vooral 
bang dat de apostolische taak van de kerken in gevaar zou komen doordat de 
hum anisten zich alle buitenkerkelijken zouden toe-eigenen. Het antihumanis- 
me speelde een belangrijke rol in de campagne van de KVP om katholieken te 
overtuigen binnen de eigen zuil te blijven. M et de verkiezingsnederlaag nog 
vers in het geheugen deed de KVP-leiding er alles aan de kudde bij elkaar te 
houden. Het HV was in ledental niet erg groot, m aar groeide wel sterk.217 
M ensen die niet meer in de kerk kwamen, zouden zich waarschijnlijk eerder 
aansluiten bij een organisatie als het HV dan terugkeren naar de kerk. Boven
dien bestond het hoofdbestuur van het Verbond voornamelijk uit intellectue
len, die goed wisten wat zij deden. Voortdurend trapten de katholieken op de 
rem, bijvoorbeeld door de minister te vragen een com m issie in te stellen die 
het vraagstuk van de geestelijke verzorging m oest onderzoeken. Mede door 
deze tactiek heeft het tot 1964 geduurd voordat de eerste humanistische geeste
lijke verzorger een voet binnen de kazernemuren kon zetten.

Opvallend bij deze debatten is het ontbreken van een bijdrage van de SGP. 
De staatkundig-gereform eerden, die bij andere debatten waar de christelijke 
waarden in het geding waren wel prominent van de partij waren, bijvoorbeeld 
bij de Zondagswet, hielden zich zowel in de Eerste als de Tweede Kam er stil. 
W aarschijnlijk sloten zij zich aan bij het standpunt van de ARP en hadden zij 
daar niets aan toe te voegen. Een andere partij op christelijke grondslag, de 
CHU, mengde zich slechts m ondjesm aat in de debatten over hum anistische 
geestelijke verzorging. Slechts eenmaal verdedigde de voorzitter van de Twee- 
de-Kamerfractie, Tilanus, 'zijn' minister Staf expliciet door diens standpunt reëel 
te noem en.218 De motie van Stokman bij Sociale Zaken werd toegejuicht. De 
KNP liet net als de SGP het grote werk over aan haar sterkere zusterpartij. Wel 
zette zij zich in de Tweede Kamer bij de O orlogsbegroting af tegen de KVP, 
door de stellingen van Stokman als inconsequent naar de prullenbak te verwij
zen en zich aan te sluiten bij de conclusies van Bruins Slot.219 De CPN probeer
de zo nu en dan de KVP en PvdA verder tegen elkaar uit te spelen. Aan de so-
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cialisten werd recht voor zijn raap gevraagd of het HV de nieuwe kerk van de 
PvdA was en de KVP werd verweten zich onverdraagzaam jegens andersden
kenden op te stellen.220

De PvdA was nauw verbonden met het Humanistisch Verbond. Bij de be
groting van Oorlog werd het woord voor deze partij gevoerd door twee ac
tieve humanisten, namelijk Vermeer en In ’t Veld. Bij dit departement, al jaren 
bezet door een confessionele minister, viel nog heel wat te halen voor het HV. 
Bij Sociale Zaken waren de raadslieden al toegelaten. Hier werd de aanval ge
opend door de KVP en ARP die het liefst zagen dat de humanisten de toegang 
tot de arbeiderskampen werd ontzegd. De verdediging van de PvdA werd dit 
keer overgelaten aan een katholieke sociaal-democraat, Van Lier.

In de debatten was het voor sociaal-dem ocraten en liberalen enerzijds en 
confessionelen anderzijds moeilijk om werkelijk op eikaars argumenten in te 
gaan. De principes waarop zij zich baseerden, lagen te ver uiteen. Een voor
beeld hiervan is de discussie over de claim die de humanisten zouden leggen op 
alle buitenkerkelijken. PvdA en VVD stelden hier het principe van de scheiding 
van kerk en staat tegenover; de overheid had zich niet te bemoeien met de in
houdelijke aspecten van een subsidie. De humanisten hadden recht op een gelij
ke behandeling. Buitenkerkelijken betaalden net zo veel belasting, waarvan 
ook de kerkelijke geestelijke verzorging werd betaald. De confessionelen 
moesten onder ogen zien dat mensen in groten getale de kerk de rug toekeer
den. Buitenkerkelijken worstelden met dezelfde (levens)vragen als kerkelijken; 
zij hadden alleen geen pasklaar antwoord en geen luisterend oor. Zij mochten 
niet vervallen in nihilisme. De humanisten en hun sympathisanten vonden nihi
lisme het grootste gevaar voor een samenleving; het zou leiden tot normloos
heid. De confessionelen daarentegen waren van mening dat het zedenverval 
alleen kon worden tegengegaan door terugkeer naar de kerk. De confessione
len werd verweten zich niet verdraagzaam op te stellen jegens mensen die een 
andere overtuiging waren toegedaan dan zij.

Ten tijde van het kabinet Drees III zijn er in het parlement, zowel in de Eer
ste als in de Tweede Kamer, felle, principiële debatten gevoerd over de hum a
nistische geestelijke verzorging. Het ging ten principale om de vraag of het al 
dan niet tot de taak van de overheid behoorde om hum anistische geestelijke 
verzorging te faciliteren en te subsidiëren ten behoeve van die aan haar zorg 
vertrouwde onderdanen -  dienstplichtige militairen, gedetineerden en DUW- 
arbeiders -  die godsdienstige verzorging niet op prijs stelden. Tot een bevredi
gende oplossing kwam het niet. Ook na 1956 zou dit onderwerp nog verschil
lende keren op de parlementaire agenda staan, maar de scherpe kanten gingen 
er, door een zich wijzigende opstelling van met name de KVP en de CHU, ge
leidelijk toch van af. In 1966 was de gelijkstelling van hum anistische aan gods
dienstige geestelijke verzorging bij alle departem enten een feit. Maar hoezeer 
de discussies over dit principiële onderwerp in de jaren 1952-1956 ook oplaai
den in het parlement, in de ministerraad vormde het nauwelijks een punt van 
bespreking. Beel en Staf hebben beiden een keer een poging ondernomen om 
er in de raad eens grondig over te praten maar beide keren tevergeefs. Drees
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zal dat niet gespeten hebben; de minister-president stond niet bekend als een 
liefhebber van discussies over principes en ideologieën.

'61bis eruit of Cals eruit.' De beperking van de studievrijheid in 
het technisch hoger onderwijs

Inleiding

Op 18,19 en 20 april 1956, twee maanden voor de verkiezingen, debatteerde de 
Tweede Kamer over een wijziging van de Hoger-Onderwijswet, die door mi
nister Cals van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen was ingediend. Het wij- 
zigingsontwerp regelde een groot aantal zaken met betrekking tot het tech
nisch hoger onderwijs, met als belangrijkste de herziening van de bestuurs
vorm van de TH in Delft en de oprichting van een tweede Technische Hoge
school in Eindhoven. De nieuwe hogeschool was al beklonken tijdens de for
matie van het kabinet en ondervond unanieme bijval in het parlement.221

In de aanloop tot het debat was er buitenparlementaire commotie ontstaan 
over een andere bepaling in het wetsvoorstel, die oversloeg naar de Tweede 
Kamer. De minister stelde voor het college van rector en assessoren het recht 
te geven studenten in de propedeusefase van hun studie (de eerste twee jaar) 
de toegang tot examens te ontzeggen wanneer zij daar tweemaal eerder voor 
waren gezakt, of dat examen binnen tweemaal de normale studieduur niet met 
goed gevolg hadden afgelegd.222 Studenten protesteerden massaal tegen dit 
artikel 61 bis, dat zij een aantasting van de studievrijheid vonden. Zij werden in 
dit protest gesteund door een aantal hoogleraren aan universiteiten.

In de Tweede Kamer vonden de studenten massaal steun voor hun stelling 
dat hier op een onaanvaardbare wijze de studievrijheid werd ingeperkt. Cals 
was echter niet van plan deze maatregel op te geven. A llereerst niet omdat 
deze volgens hem noodzakelijk was om ervoor te zorgen dat ingenieurs op 
jongere leeftijd de arbeidsmarkt zouden betreden, hetgeen door het bedrijfs
leven sterk werd bepleit. Daarnaast was het geen eigen idee van de minister, 
maar van de senaat van de Delftse hogeschool. Deze had al vele jaren om deze 
maatregel gevraagd. Zij wilde een wettelijk verankerd instrum ent om studen
ten die niet geschikt waren om de opleiding tot ingenieur met succes te vol
brengen van de TH te kunnen verwijderen, en daarnaast een stevige stok ach
ter de deur plaatsen voor die studenten die wél geschikt waren, maar onvol
doende hun capaciteiten inzetten.

Een automatisch hakmes?

PvdA-woordvoerder S.A. Posthumus, zelf afgestudeerd aan de TH en vóór zijn 
Kamerlidmaatschap werkzaam als assistent aan de Delftse hogeschool, beet het 
spits af. Hij meende dat er nogal wat bezwaren aan de maatregel kleefden. In
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de eerste plaats zou het de psychische druk van de studenten doen oplopen. 
Deze was toch al hoog vanwege het feit dat uitstel van militaire dienst afhanke
lijk was van de behaalde studieresultaten. Een tweede bezwaar zag hij in de 
'verschraling' van het studentenleven. Studenten zouden im mers minder tijd 
overhouden voor karakter- en persoonlijkheidsvorming. Een ander tegenargu
ment vond hij echter in het ondermijnen van het verantwoordelijkheidsgevoel. 
Juist het leren omgaan met de vrijheid was een belangrijk vorm end element 
van een studie. Hij vreesde dat de maatregel een 'automatisch werkend hak
mes' zou worden. Hij wilde van de minister duidelijke uitleg over de wijze 
waarop de maatregel in de praktijk zou werken, en verlangde een grotere 
rechtszekerheid dan de minister in zijn wetsontwerp had opgenomen.

Deze bezwaren waren echter overkomelijk, hetgeen niet kon worden ge
zegd van de twee hoofdbezwaren die Posthumus aan het eind van zijn betoog 
uitte. Er was een commissie onder leiding van Cals' voorganger F.J.Th. Rutten 
werkzaam om het onderhavige probleem in den brede te bestuderen. Daarbij 
werd aandacht besteed aan de voorlichting van het technisch hoger onderwijs 
en aan selectie en psychologisch onderzoek van studenten. Volgens de sociaal
democraat was het 'wel zeer bezwaarlijk' om over te gaan tot deze maatregel 
vóórdat de com m issie had gerapporteerd. Een tweede, even belangrijk, be
zwaar zag hij in het feit dat alleen voor het technisch hoger onderwijs tot deze 
maatregel zou worden overgegaan. Een dergelijke kwestie zou volgens hem in 
de aangekondigde nieuwe H oger-O nderw ijsw et m oeten w orden geregeld, 
voor het gehele hoger onderwijs.223

Zijn KVP-collega Stokman maakte korte metten met de maatregel, die 'niet 
nodig is, ( ...)  onbillijk zou kunnen gaan werken en die pedagogisch, didactisch 
gezien aan ernstige kritiek onderhevig is'. De maatregel was niet nodig omdat 
er al een forse verbetering was ingetreden in het studierendement aan de TH. 
De onbillijkheid zat in de onduidelijkheid over het begrip 'normale studieduur’. 
Stokman vreesde dat deze in de praktijk synoniem zou zijn aan 'nominale stu
dieduur', of zelfs 'ideale studieduur'. D aarnaast kon men hoogleraren niet 
dwingen zich te beperken in de studielast die zij de studenten oplegden, het
geen de onbillijkheid zou kunnen vergroten. De pedagogische bezwaren zag 
hij in een ’verschoolsing’ van het academisch onderwijs, dat inging tegen de 
academische tradities. En dit alles om 'een waarschijnlijk klein aantal nietsnut
ten te kunnen verwijderen'! Een verhoging van het rendement zou juist moe
ten komen uit de hogere kwaliteit van de ingenieurs, en daarbij was de per
soonlijke vorming, waar het studentenleven bij uitstek aan bijdroeg, bijzonder 
belangrijk. Stokm an kondigde aan dat hij om een artikelsgewijze stemming 
zou vragen, w aarm ee hij duidelijk maakte artikel 61 bis niet te zullen steu
nen.224

Bruins Slot (ARP) ondersteunde alle argum enten van de andere sprekers, 
maar kwam zelf nog met een groot procedureel bezwaar. In de aangekondig
de nieuwe wet op het hoger onderwijs was een vergelijkbare maatregel voor 
het totale hoger onderwijs opgenom en. Hoe kon de Kam er nog vrij staan 
tegenover de bepaling in die wet, als dezelfde bepaling nu al werd ingevoerd?
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De voorgestelde wetswijziging kon niet los worden gezien van die nieuwe wet: 
'Daarom moet ik dit ontwerp zien als een nog onrijpe vrucht, die men beter 
nog maar wat aan de koesterende stralen van de zon in de boomgaard van het 
departement van Onderwijs kan toevertrouwen. Wij gaan tenslotte een inter
essante zomer tegem oet.'225 Met deze laatste zin refereerde de antirevolutio
nair aan de komende verkiezings- en formatietijd. Overigens had Bruins Slot 
tegen het gehele wetsontwerp, minus de oprichting van de tweede TH, on
overkomelijk bezwaar.

Fortanier-de W it (VVD) meende dat, vóór tot een zo stringente maatregel 
werd overgegaan, eerst maar eens naar de studieprogram m a’s moest worden 
gekeken. Zaten deze wel zodanig in elkaar dat een student maximaal rende
ment kon halen? De vrijheid van studie was een lief ding voor haar en zij wilde 
deze zeker niet vooruitlopend op de algem ene Hoger-Onderw ijsw et aantas
ten.226 Ook Lemaire (KNP) en Gortzak (CPN) spraken zich tegen het gewraak
te artikel uit. Volgens Lemaire was het artikel 'gevaarlijk en uit norm atief oog
punt ongerechtvaardigd'227, de communist sloot zich daar met de kwalificatie 
'verwerpelijk' bij aan.228

CH U-fractievoorzitter Tilanus vond het niet meer nodig ook nog eens de 
tegenargumenten voor het voetlicht te brengen. Wél raadde hij Cals af het be
treffende artikel met al te veel verve te verdedigen, want: '( ...)  het is niet pret
tig om voor een verloren zaak te pleiten.'229

Prettig of niet, voor Cals was de maatregel belangrijk genoeg om de hand
schoen tóch op te nemen. Hij legde nog eens uit wat de regeling zijns inziens 
inhield. De maatschappij was veranderd, en in die maatschappij leefde het ver
langen naar een zo efficiënt mogelijke opleiding aan de TH, die mensen voor 
de praktijk zou leveren en die niet te lang zou duren. Dat verlangen had con
sequenties, zowel voor de hoogleraren, die een deel van hun individuele vrij
heid zouden moeten inleveren, als voor studenten, die niet langer de vrijheid 
konden hebben om te lang over hun studie te doen, en al helem aal niet om te 
blijven studeren als ze de studie toch niet zouden afmaken. De minister meen
de dat men van studenten mocht verwachten dat zij hun studie zouden vol
brengen naar hun beste vermogen: ’(...)  noblesse oblige, ook hier.'

De minister begreep de commotie over artikel 61 bis niet goed. Het artikel 
bood de mogelijkheid aan het college van rector en assessoren om een student 
te verwijderen die niet binnen twee keer de normale studieduur de propedeuti
sche examens had afgelegd. Deze normale studieduur zou worden vastgesteld 
door de afdelingen (voorlopers van de vakgroepen), in overleg met de senaat 
van de hogeschool en zelfs indien nodig met de Raad voor het Hoger Tech
nisch Onderwijs. Volgens Cals waren de studenten hiermee beter af dan zon
der deze regeling. Zonder artikel 61bis waren zij immers afhankelijk van de be
slissingen van individuele hoogleraren om hen al dan niet tot een examen toe 
te laten! Mét het artikel was die willekeur verdwenen en kwam er een beroeps- 
recht. De jurist Cals draaide de zaak handig om: 'Ik acht de vrijheid van de stu
denten (...)  zo belangrijk, dat die alleen beperkt mag worden op grond van een 
maatregel, die de instemming heeft van Regering en Staten-Generaal.'
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Van Stokmans bezwaar dat de regeling onbillijk zou kunnen werken was 
Cals bepaald niet onder de indruk. Iédere regeling kon onbillijk uitwerken, 
wanneer degene die een bevoegdheid kreeg deze op een verkeerde wijze be
nutte. De minister had er echter vertrouwen in dat de Delftse senaat de wette
lijke bevoegdheden op de juiste manier zou gebruiken. Er zou dan ook geen 
sprake zijn van een automatisch hakmes, maar het college van rector en asses
soren zou per geval moeten beoordelen of er voldoende argumenten waren 
om een student toch toe te laten tot het examen. Cals, voormalig preses van de 
Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus, kon zich niet voorstellen dat 
een bestuursfunctie in een studentenvereniging voor dat college niet heel 
zwaar zou tellen: 'Ik geloof nog steeds, dat het jaar, dat ik voor mijn juridische 
studie 'verloren' heb, mij een waardevolle voorbereiding heeft gegeven in an
der opzicht. Misschien begrijp ik het debat in de Tweede Kamer van de Staten- 
Generaal beter, omdat ik de debatten in de corpsvergaderingen heb geleid.' De 
pedagogisch-didactische bezwaren van Stokman wuifde de bewindsm an weg 
met een verwijzing naar zijn ambtsvoorganger Rutten, die immers psycholoog 
en pedagoog was en een nog verdergaand voorstel had ingediend.230

Een vergeefse strijd

Bij de replieken oogstte Cals weliswaar veel lof voor de 'sportieve w ijze’ waar
op hij het artikel had verdedigd, maar bleek dat de bewindsman de onderwijs- 
woordvoerders niet had overtuigd. Posthumus zag nog steeds niet in waarom 
de studieduur zou moeten worden beperkt vooruitlopend op de verschijning 
van het rapport van de commissie-Rutten en vooruitlopend op de algemene 
H og er-O n d erw ijsw et.231 Stokman had geen nieuwe elem enten in het ant
woord van Cals gehoord.232 Bruins Slot liet enkel weten dat zijn ARP-fractie 
tegen het artikel zou stem m en.233 Hetzelfde geluid kwam uit liberale hoek. 
Fortanier-de W it vond het principieel onjuist een zo fundam entele zaak als 
deze bij een incidenteel wijzigingsontwerp in te voeren. Zij wenste een 'full 
dress debate’ over deze kwestie bij de behandeling van de algem ene Hoger- 
Onderwijswet, waarbij zij zich overigens niet kon voorstellen dat de VVD een 
dergelijk plan zou steunen 234 Tilanus wilde zo'n debat juist niet. Voor hem was 
het duidelijk: de Kam er was in grote meerderheid tegen het artikel, waarmee 
de hele kwestie van de baan was. W ederom had hij een goed advies: 'Ik zou de 
Minister of zijn opvolger niet willen aanraden dan (bij de behandeling van de 
H oger-O nderw ijsw et, PvdH) weer met dit punt te komen, na de discussies, 
welke hierover nu zijn gevoerd.’235 Ook Lemaire bleef tegen. Volgens hem 
was het een zaak van de TH en de studenten, niet van de overheid. Lemaire 
achtte het in strijd met het subsidiariteitsbeginsel 236 Gortzak was evenmin 
overtuigd. De minister m oest eerst maar eens de échte belem m eringen voor 
een efficiënte studie wegnemen, namelijk het tekort aan studieplaatsen en aan 
beurzen.237

Cals snapte niet dat iedereen nog steeds tegen zijn voorstel was, terwijl zijn 
verweer zoveel indruk had gemaakt. Blijkbaar waren de Kam erleden beïn-
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vloed door de protestleuze van de studenten: '61 bis eruit of Cals eruit’. Het le
verde hem een interruptie op van de com m unist Gortzak, die zich afvroeg: 
’Kan het niet allebei?’238 De bewindsm an besefte dat het een verloren strijd 
was, maar bleef zich verzetten tegen het idee dat hij geprobeerd zou hebben de 
studievrijheid w ezenlijk aan te tasten. Hij had geen autom atisch hakmes ge
creëerd, maar veeleer 'een lancet, waarmede men een enkele keer een kwaad
aardig gezwel moet uitsnijden om het geheel te bescherm en’. Cals had nog één 
nieuw element. Door de introductie van artikel 61 bis zou de overgang van de 
'schoolse' middelbare school naar de 'vrije' hogeschool soepeler kunnen verlo
pen, aangezien studenten in de propedeusejaren zouden worden begeleid naar 
de vrijheid van de rest van hun studie. Overigens bestond volgens Cals de 'ab
solute ongelimiteerde studievrijheid' niet aan de hogescholen en de universitei- 
ten, zeker niet aan de TH en aan de B-faculteiten. Deze legden al beperkingen 
op aan de studenten. Cals haalde nog eenmaal fel uit naar de onwillige Kamer: 
'Wanneer de wetgever nu kan komen tot een codificatie, die zich reëel aanpast 
bij de toestand van dit ogenblik, dan vind ik het zeer te betreuren, dat de Ka
mer op grond van argumenten, die niet de kern van de zaak zelf raken, daar
toe niet wil overgaan.'239

Het wetsartikel werd verworpen met 63 tegen 11 stemmen. V ijf PvdA'ers 
en zes KVP'ers stemden voor.240

Tot s lo t

M inister Cals leed met de verwerping van artikel 61 bis een stevige nederlaag. 
Hij zag geen kans de Kamer te overtuigen van de noodzaak de maatregel in te 
voeren aan de TH in Delft. Op zichzelf genomen kon de bewindsm an daar wel 
mee leven, maar het verwijt dat hij had geprobeerd de studievrijheid wezenlijk 
aan te tasten kon hij moeilijk accepteren. De eigenlijke nederlaag zat hem dan 
ook niet zozeer in de zakelijke inhoud van het artikel, dat Cals bleef presente
ren als een verbetering van de bestaande situatie, maar veeleer in de beeldvor
ming rond de minister.

Met de verkiezingen in het verschiet was dit een gevoelig punt. Hoe Cals 
ook duidelijk probeerde te maken dat hij de studievrijheid een warm hart toe
droeg, dat hij nooit zou voorstellen een dergelijk systeem voor de totale studie
tijd in te voeren, en hoe hij ook beklemtoonde dat het juist een verbetering van 
de rechtszekerheid van de studenten was, het mocht niet baten. Voor de stu
denten, een groot deel van de Kamer en een deel van de pers was Cals de man 
die had gepoogd via een achterdeur, zonder principiële discussie, de academi
sche vrijheid aan te tasten. In Cals’ ogen was de Kamer gezwicht voor het onte
rechte protest van de studenten, die het label aantasting van de studievrijheid 
aan het artikel hadden gehangen, en was de Kamer blind voor de werkelijke 
inhoud van het artikel. Het studentenprotest, wellicht het prille begin van de 
studentenbeweging, was succesvol gebleken. Cals m ocht blijven, maar 61 bis 
was eruit.
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Katholieke scheerkwasten in een algemeen programma? Op weg 
naar een verzuild televisiebestel

Inleiding

Het besluit tot invoering van de televisie werd in 1951 met bijzonder weinig 
enthousiasm e genom en.241 Niet alleen was er sprake van een breed gedragen 
achterdocht tegen het nieuwe medium (niemand wist welke sociale effecten de 
’beeldradio' op de kijkers zou hebben), maar vooral waren er bedenkingen 
omdat de invoering plaatsvond ten tijde van de bestedingsbeperking vanwege 
de Koreacrisis. Zowel de regering als de voltallige Kamer vreesde voor een stij
ging van de bestedingen door de burgers. Een televisietoestel kostte zo rond 
de duizend gulden, voor die tijd een enorm bedrag. Onder druk van de multi
national Philips, die vreesde geen televisietoestellen te kunnen exporteren wan
neer er in Nederland geen televisiedienst functioneerde, werd toch besloten 
een beperkt televisie-experiment te starten. Ook speelde mee dat in de grens
streken naar niet door de Nederlandse overheid te controleren buitenlandse 
zenders kon worden gekeken.

In het experiment kreeg de nieuw opgerichte Nederlandse Televisiestichting 
(een samenwerkingsorgaan van de vijf radio-omroepen VARA, KRO, NCRV, 
VPRO en AVRO) de zendmachtiging, leverde de overheid een zendmast, zou
den de omroepen de programma's financieren en zou Philips een studio met 
apparatuur leveren. De drie uren wekelijkse zendtijd werden verdeeld in een 
gezamenlijk deel en een gedeelte voor de omroepen afzonderlijk. Het experi
mentele televisiebestel leek hierdoor sterk op het radiobestel, met als essentieel 
verschil dat de omroepen in het televisiebestel geen eigen zendm achtiging 
hadden.

Met het toekennen van deze pregnante rol aan de omroepverenigingen wa
ren de naoorlogse pogingen om het verzuilde radiobestel te doorbreken vast
gelopen, althans voor de duur van het experiment. De radio-omroepen, die nu 
dus ook televisieomroepen waren geworden, waren immers keurig binnen het 
verzuilde bestel georganiseerd. De katholieken hadden hun KRO, de protes- 
tants-christelijken hun NCRV en VPRO, en de niet-confessionelen hadden, al 
naar gelang hun politieke voorkeur, de VARA (sociaal-dem ocraten) of de 
AVRO (die politiek minder gemakkelijk te duiden was). De inrichting van het 
televisiebestel was een van de laatste kansen om toch nog iets van een door
braak tot stand te brengen. Het debat over de Tweede Televisienota zou daar
voor cruciaal blijken, en vond plaats op een pikant moment: rond het verschij
nen van het mandement van de bisschoppen.
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De Tweede Televisienota: Cals kiest scherp positie, maar verliest

Op verzoek van de Tweede Kamer diende minister van OKW Cals in novem
ber 1953 zijn Tweede Televisienota in.242 In deze nota evalueerde de bewinds
man de resultaten van het experiment en gaf hij een leidraad voor de toekom
stige ontwikkeling van de televisie. Over de experimentele periode was niet zo
veel te zeggen. Door de noodzakelijk beperkte opzet viel er niet veel te evalue
ren, hooguit was er een stijgende lijn in de kwaliteit van de program m a’s te 
constateren en mocht verwacht worden dat het aantal kijkers zou toenemen bij 
een uitbreiding van de zendtijd. Nu zat de Kamer ook niet zozeer op een eva
luatie te wachten, de interesse lag veel meer bij Cals’ toekomstplannen.

Deze toekomstplannen kenden al een lange voorgeschiedenis voor zij op 
10,11 en 15 maart 1955 in de Tweede Kamer werden besproken. Al in juni 1953 
had Cals een ontwerp-Televisiebesluit aan de ministerraad voorgelegd, waar
over een stevige discussie ontstond. Cals -  door de verzuilde om roepvereni
gingen verdacht van doorbraaksym pathieën243 -  meende dat de regering de 
kosten voor het televisiebestel diende te dragen. De NTS zou de zendm achti
ging moeten behouden en deze stichting moest de verantwoordelijkheid over 
een algemeen programma dragen, dat tussen de 25% en 50% van de zendtijd 
diende te beslaan.244 Vanuit sociaal-democratische hoek werd de financiering 
aangevallen. Drees, J. van de Kieft en S.L. Mansholt vonden dat Philips moest 
meebetalen, daar het bedrijf groot belang had bij een werkend televisiebestel. 
Cals wilde duidelijkheid over de financiering. Volgens hem verzwakte het zijn 
onderhandelingspositie bij de omroepen wanneer niet volstrekt helder was dat 
deze de televisieprogramma's niet zelf hoefden te betalen. Cals verwachtte dus 
dat de omroepen in dat geval niet akkoord zouden gaan met een algem een 
programma onder verantw oordelijkheid van de NTS. Het afgeven van een 
zendmachtiging uitsluitend aan de NTS 'zal reeds moeilijk aannemelijk voor de 
Kamer zijn’, sprak hij profetisch. De ministerraad steunde Cals in zijn streven 
het televisiebeleid zoveel mogelijk te centraliseren en de NTS een flinke vinger 
in de pap te geven. Philips zou om een bijdrage worden gevraagd 245

Anderhalve maand later kwam het televisiebeleid nogmaals ter sprake in de 
ministerraad. Tijdens deze bespreking gaf Cals een heldere schets van de ver
houding tussen omroepen en NTS, zoals die hem in het nieuw e bestel voor 
ogen stond. Bijzonder interessant, aangezien de bew indsm an in het Kam er
debat gedwongen een totaal andere positie zou innemen! De NTS diende de 
verantwoordelijkheid te dragen voor zowel de productie als het uitzenden van 
het algem een programma. W anneer dit werd overgelaten aan de om roepver
enigingen (zoals bepleit door de omroepverenigingen zelf, in de ministerraad 
verwoord door Donker (PvdA) J. Algera (ARP) en F.J.F.M. van Thiel (KVP)), 
zou daarvan 'niet veel terecht komen'. De omroepen zouden de 'minder goede 
programma's' afschuiven naar het algemeen gedeelte en de goede zelf behou
den. De wens van de omroepen gezamenlijk verantw oordelijkheid te dragen 
was opmerkelijk, aangezien zij deze bij de radio stelselm atig hadden afgewe
zen! Een algemeen programma onder verantwoordelijkheid van de omroepen
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was volgens Cals onmogelijk. Hij zag twee alternatieven. Óf een algemeen pro
gramma, 'door een afzonderlijke instantie, niet uitsluitend door de omroepen 
gevormd', óf alleen afzonderlijke programma's door de omroepen. In dat laat
ste geval zou er van een algemeen programma helemaal geen sprake zijn. Met 
dit standpunt kreeg de bewindsman het fiat van de ministerraad om de televi- 
siekwestie verder te behandelen.246

Drie maanden later vervoegde een zwaar teleurgestelde Cals zich weer bij 
zijn collega’s met de m ededeling dat de besprekingen met de om roepvereni
gingen, beoogde partners in het televisiebestel, 'uitermate m oeizaam ’ verlie
pen. De omroepen verzetten zich hevig tegen het optuigen van de NTS zij wil
den zelf de volledige zeggenschap behouden over het algem een programma. 
Cals wilde vasthouden aan zijn eerder ingenom en standpunt en kreeg steun 
van Drees, die meende dat de regering moest uitkijken 'niet op allerlei gebied 
aan de leiband van (...)  belangenorganisaties' te lopen 247

D rees’ oproep bleek tevergeefs. In de onderhandelingen met de om roep
verenigingen was het televisiebeleid op een cruciaal punt gewijzigd. Het was 
Cals niet gelukt de omroepen over te halen de verantwoordelijkheid voor het 
maken en uitzenden van een algemeen programma aan de NTS als afzonder
lijk orgaan te gunnen. De omroepen zouden nu zelf de programma's maken en 
die aanbieden aan de NTS. De NTS zou daartoe, in plaats van een eigen pro- 
gram m astaf, een Algemene Program m acom m issie krijgen, die een keuze uit 
de aangeboden program m a’s kon maken. In die com m issie zaten vertegen
woordigers van de omroepverenigingen, die tegen ieder programma bezwaar 
konden maken. Het NTS-bestuur zou dan over al dan niet uitzenden beslissen, 
waarbij alle omroepen een vetorecht hadden 248 Kortom, Cals' oorspronkelijke 
idee was volkomen uitgekleed. De situatie, die hij eerder in de ministerraad als 
onwerkbaar had bestempeld, lag nu aan de basis van het televisiebestel. Een 
zware nederlaag voor de minister van OKW.

De m inisterraad ging in meerderheid akkoord m et het nieuw e voorstel, 
hoewel een aantal ministers met Cals teleurgesteld was over de uitkomst van 
de besprekingen met de omroeporganisaties. Over de legislatieve vorm van dit 
bestel vond ook nog enige discussie plaats. Algemeen werd de materie zo be
langrijk geacht dat deze in een w ettelijke regeling m oest w orden gegoten, 
maar vanuit opportuniteitsm otieven zag Cals hiervan af. De Kam er was te 
sterk verdeeld voor een wet. Daarnaast betrof het nog geen definitieve rege
ling, zodat een m inisteriële beschikking hem het beste leek. Op advies van 
Drees werd besloten de regeling in een algem ene m aatregel van bestuur te 
gieten.249 Het was deze algem ene maatregel van bestuur, het Televisiebesluit 
1956, die mét de Tweede Televisienota ter bespreking aan de Tweede Kamer 
werd aangeboden. Dat was opm erkelijk, aangezien een amvb geen instem 
ming van het parlement behoeft om van kracht te zijn; een advies van de Raad 
van State en afkondiging in het Staatsblad zijn voldoende.250 Blijkbaar was de 
materie nog steeds te precair om zonder volksvertegenwoordiging te regelen, 
terwijl Cals de slag om zijn bestel al had verloren voordat het parlement maar 
een woord had hoeven spreken. De verzuiling in om roepland bleek sterker
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dan de roep om eenheid. Dat de verzuiling ook in de Kamer overheerste, zou 
Cals bij de behandeling van zijn nota merken.

Roomse apartheid i’ersus eenheidsworst

In het Kamerdebat kreeg Cals iedereen over zich heen, zowel de geestverwan
ten van de verzuilde omroepen als de voorstanders van een meer nationaal 
televisiebestel. Vooral de eerste groep is opmerkelijk. De omroepen hadden, 
voordat de nota aan het parlement werd aangeboden, immers al forse wijzigin
gen binnengehaald. Er bleken echter nog twee pijnpunten over te zijn. Naar de 
mening van de omroepen was de controle door de regering te sterk en het al
gemeen programma diende nog verder te worden afgezwakt. Daartoe m obili
seerden zij hun zuilgenoten in de Tweede Kamer, van wie overigens ook een 
gedeelte bestuurslid was van een van de omroepen. Zo waren de ARP'ers C. 
van der Zaal en A.B. Roosjen respectievelijk bestuurslid en voorzitter van de 
NCRV en was PvdA-fractievoorzitter Burger voorzitter van de VARA. KVP, 
ARP en CHU stonden op de bres voor 'hun' KRO en NCRV, de PvdA was te 
verdeeld (er deden maar liefst vier sociaal-democratische sprekers mee aan het 
debat) om de belangen van 'haar' VARA volop te bescherm en. De 'doorbre- 
kers' stonden wederom tegenover de 'verzuilers'.

KVP en ARP deden hun uiterste best de plannen van Cals nog verder uit te 
kleden. Beide fracties hadden kritiek op zowel de door de minister voorgestel
de organisatievorm  als op de wijze waarop het algem een programma diende 
te worden samengesteld. ARP-woordvoerder Bruins Slot viel de minister ook 
nog aan op de vorm waarin hij de regeling had gegoten. W aarom had Cals het 
Televisiebesluit niet in een wetsontwerp geregeld? De regering vond de mate
rie kennelijk zo belangrijk dat de Kamer er een debat aan m oest wijden, maar 
op de inhoud van een algemene maatregel van bestuur had de Kamer totaal 
geen invloed: 'Wij zijn voor de resultaten van dit debat ten aanzien van het 
Televisiebesluit doodgewoon afhankelijk van de vriendelijkheid van de Minis
ter.' Bruins Slot vond het de competentie van de regering te boven gaan de 
'start van historische betekenis’ bij amvb te regelen. Er waren ook nauwelijks 
redenen te geven die tegen een wetsontwerp pleitten. De minister kon dan wel 
menen dat het voorgestelde bestel nog niet definitief was, maar een eventuele 
verandering was ook met een wetswijziging te ondervangen.251

Cals hield echter vol dat een algemene maatregel van bestuur op het m o
ment beter te realiseren was dan een wet, enerzijds omdat het televisiebestel 
nog in ontwikkeling was en een nieuwe regeling hard nodig was vanwege het 
verstrijken van de experimentele periode, anderzijds uit politieke motieven. De 
bewindsm an constateerde dat hij in het debat 'weer eens die typisch N eder
landse "eenheid in verscheidenheid'" had ontmoet. 'Maar dan helaas ditmaal: 
eenheid tegen het Regeringsvoorstel, verscheidenheid, ja zelfs ver gaande di
versiteit in de aangegeven oplossing'. De verdeeldheid was zelfs zichtbaar bin
nen bepaalde fracties. Volgens hem was er in Tweede Kamer simpelweg geen 
meerderheid te vinden voor welk voorstel dan ook, voldoende reden om de
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regeling maar in een algem ene maatregel van bestuur te gieten. Het televisie
bestel diende in ieder geval geregeld te zijn.252

Zoals reeds gezegd betrof die 'diversiteit' de opvatting over de invulling 
van het algemeen programma en over de mate van regeringstoezicht. Vooral 
wat het algemeen programma betrof bevond Cals zich in een lastige positie. 
Hij diende zich niet alleen te verweren tegen de geestverwanten van de ver
zuilde omroepen, die de autonomie van die omroepen in gevaar gebracht za
gen, maar ook tegen aanvallen vanuit de VVD, CPN, KNP en een deel van de 
PvdA, die een grotere rol van de NTS voorstonden. Wat het voor hem extra 
lastig maakte was het feit dat de laatsten op hetzelfde standpunt stonden dat 
Cals oorspronkelijk met verve in de ministerraad had verdedigd en dezelfde 
argumenten tegen het compromis gebruikten als de bewindsman had gedaan.

Stufkens (PvdA) verzette zich tegen de vergaande invloed die de omroep
verenigingen behielden. Terwijl zij duidelijk hadden aangegeven niets voor een 
algemeen programma te voelen, werden ze nu met de uitvoering daarvan be
last en kregen zij ook nog een vetorecht. Op die manier zou er van dat alge
meen programma weinig terechtkomen 253 Zijn fractiegenoot Goedhart trok 
fel van leer tegen de verzuiling in het algemeen en die in de omroep in het bij
zonder. Volgens hem kwam de tijd nabij ’dat wij het Koninkrijk der Nederlan
den zullen moeten omdopen in een Koninklijke federatie der N ederlandse 
Kerken, secten en partijen'. Het voorgestelde compromis zou niets opleveren. 
De beste oplossing zag hij in een op de BBC geënte Nederlandse Televisie Cor
poratie, die een algemeen programma zou uitzenden en 20% van de zendtijd 
aan de levensbeschouwelijke groeperingen zou geven. De omroepen zouden 
echter nooit hun machtsbasis afgeven. Want daar ging het om, om macht, met 
levensbeschouwing had het allemaal bijzonder weinig meer te maken: 'In een 
polemiek (...)  heeft men (...)  zelfs kunnen vernemen, dat een Katholiek zich op 
andere w ijze scheert dan een niet-Katholiek. Dat leidde niet tot een pleidooi 
voor Katholieke scheerkwasten, maar het was een argument voor het omroep
bestel, gebaseerd op het zuilensysteem.’ 254

VVD-woordvoerster Fortanier-de W it kon zich vinden in het principe dat 
culturele organisaties de verantw oordelijkheid voor televisie-uitzendingen 
dienden te dragen, maar was het er niet mee eens dat deze nu uitsluitend aan 
de omroeporganisaties werd opgedragen. Er waren heel wat meer organisaties 
op cultureel en maatschappelijk terrein die hierin een rol konden spelen. Door 
de keuze die de minister had gemaakt, vielen de liberalen uit de boot. Zij had
den im mers geen 'eigen' om roepvereniging. Zij zag een oplossing in het op
tuigen van het NTS-bestuur, dat niet langer vrijwel uitsluitend uit omroepver- 
tegenwoordigers moest bestaan, maar aangevuld diende te worden met perso
nen uit andere culturele organisaties en 'niet-belanghebbende deskundigen'. 
Ook zij m eende dat in de voorgestelde opzet bijzonder w einig terecht zou 
komen van een algem een programma.255 Namens de CPN protesteerde Gort
zak fel tegen het voorgestelde plan. Er diende één nationale omroep te komen, 
de macht van de omroeporganisaties, die ook nog eens fout waren geweest in 
de oorlog, diende maar eens te worden gebroken. Ook de CPN had geen eigen
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omroepvereniging, werd stelselmatig van de radio geweerd en was het slacht
offer van anticam pagnes in de uitzendingen van de omroepen: T erw ijl het 
beeld zwart op wit blijft, doet de eenzijdig gekleurde uitzending ook haar intre
de in het televisiebestel.'256

Cals reageerde geagiteerd op deze tegenstand, die hem inhoudelijk toch be
kend moest voorkomen. Het leek hem evident dat de prim aire verantwoorde
lijkheid voor een culturele taak als de televisie bij de particuliere levensbeschou
welijke organisaties diende te liggen. Het voorstel was een comprom is, zo gaf 
hij duidelijk te kennen, maar hij verzette zich tegen de suggestie 'dat de Rege
ring heeft gecapituleerd voor de omroepverenigingen'. Cals had voor niemand 
gecapituleerd, was voor niemand gezwicht. Hij zwichtte voor niemand, 'ten
z ij... hun argum enten mij overtuigen'.257 Politiek gezien kon Cals moeilijk 
anders zeggen, maar erg overtuigend klonk het niet. Voor iedereen die een 
beetje was ingevoerd in het omroepbeleid was het zo klaar als een klontje dat 
de omroepen het nieuwe regeringsvoorstel hadden afgedwongen.

De 'verzuilden' (KVP, ARP, in wat mindere mate de CHU en een deel van 
de PvdA) meenden juist dat de NTS in het Televisiebesluit nog steeds te veel 
verantwoordelijkheid kreeg. Van Sleen (PvdA) verwoordde het VARA-stand- 
punt258: de omroepen dienden de 'noodzakelijke beperking van hun autono
mie' te accepteren. Hij kon zich vinden in het bestel zoals de minister dat voor
stelde, maar vond dat het vetorecht moest verdwijnen; het algem een program
ma diende op democratische wijze te worden vastgesteld. Hij kondigde een 
motie aan voor het geval de minister het vetorecht handhaafde.259

J.M. Peters (KVP) begreep niet waarom Cals de omroepen in een keurslijf 
dwong. In het verleden hadden de omroepen toch al op basis van vrijwilligheid 
samengewerkt in een gemeenschappelijk programma? De vorm waarin de mi
nister het bestel had gegoten, dwong tot het opnemen van een vetorecht, het
geen de verhouding tussen de omroepen danig kon verstoren. Bij vrijwillige 
sam enwerking was dat allemaal niet nodig geweest. De katholiek kondigde 
een motie aan w aarin hij de term 'algem een program m a’ w ilde vervangen 
door 'gezam enlijk program m a'.260 De antirevolutionair Bruins Slot onder
schreef dit betoog geheel. Volgens hem was het bijzonder onverstandig om de 
omroepen tot iets te dwingen dat zij niet wilden, namelijk een algem een pro
gramma. Het was ten enenmale onduidelijk wat onder het begrip 'algemeen' 
werd verstaan: 'Geen enkel mens laat zich in een levensbeschouwelijk en alge
meen deel knippen. Men is Christen en Nederlander in één persoon.' Hij ha
merde zwaar op samenwerking op vrijwillige basis, die niet 'algem een’ moest 
zijn, maar gezamenlijk: 'Wij aanvaarden voor geen enkel programma van ons 
de norm van (...)  "algemeen”.’261 Blijkbaar was de term 'algemeen' te onduide
lijk en teveel besmet. Overigens attendeerde niemand Bruins Slot er op dat de 
ARP geen zendmachtiging had verkregen. Bruins Slot vereenzelvigde zich hier 
wel heel sterk met de NCRV!

Op het eerste gezicht lijkt deze opstelling van de 'verzuilde' mediawoord
voerders opmerkelijk. Het voorliggende ontwerp was immers uit overleg tus
sen de minister en de omroepverenigingen geboren? Het wordt begrijpelijker
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wanneer men weet dat de omroepen, na de aanvaarding van het compromis, 
een brief aan de Kamer hadden gestuurd waarin zij m eedeelden dat zij het 
bereikte comprom is onaanvaardbaar vonden. Uiteraard was de bewindsman 
hier verbolgen over, temeer daar hij zelf geen afschrift had ontvangen. In de 
Kamer sprak Cals zijn teleurstelling uit over deze actie, die het ’na jaren van 
onderhandelingen’ bereikte comprom is op losse schroeven zette.262 In de mi
nisterraad meldde hij daags na de Kamerdebatten dat zijn vertrouwen in de 
omroeporganisaties geschokt was 263

Cals gaf echter niet toe aan de druk in de Kamer. Hij verleende een inkijkje 
in het recente verleden, waarin hij enige malen de NTS op de verplichting had 
moeten wijzen om 40% van de zendtijd als algem een programma uit te zen
den.264 Hij raadde de motie-Peters sterk af. Hoewel er volgens de bewindsman 
niet zoveel verschil was tussen zijn visie en die van Peters, zou aanneming van 
de motie de voorgestelde inrichting van de omroep toch bemoeilijken. De tekst 
van de motie was namelijk gebaseerd op de aan de Kamer gezonden brief van 
de omroepverenigingen, die het verplichte algemeen programma onder NTS- 
vlag principieel afwezen. Cals waarschuwde de Kamer heel duidelijk: 'Ik meen 
dan ook, dat, wanneer de motie zou worden aangenomen, het Kabinet zich na
der dient te beraden, of het onder die omstandigheid verantwoord is, de grote 
bedragen, uitgetrokken voor de televisiedienst, ook in de toekomst in stijgende 
mate ter beschikking te stellen.’265 Oftewel, wanneer de Kamer aan de verlan
gens van de om roepverenigingen tegemoet kwam, zou het wel eens zo kun
nen zijn dat de omroepen zelf de uitzendingen dienden te gaan financieren. Het 
dreigement mocht niet baten, de motie werd aangenomen met de stemmen 
van PvdA, VVD en CPN tegen.266 Van een 'algemeen' program m a zou geen 
sprake meer zijn, voor taan werd een deel van de zendtijd gevuld met een 'ge
zamenlijk' programma.

Het 'euvel van een teveel aan Overheidsbemoeiing'

Het duo Peters en Bruins Slot ontpopte zich w7ederom als spreekbuis van hun 
omroepverenigingen in hun kritiek op de overheidsinvloed binnen de televisie
omroep. De katholiek Peters vond de wijze waarop de minister m eende toe
zicht te moeten houden getuigen van 'een gebrek aan vertrouwen in de om
roepen en in de Nederlandse Televisiestichting'. In het bestuur van de NTS zou 
een door de minister gedelegeerde ambtenaar zitten, terwijl ook de secretaris 
van de NTS enkel met instemm ing van de m inister kon w orden benoemd, 
volgens Peters een veel te zware controle. Nog erger was de wijze waarop toe
zicht werd gehouden op de financiën. Dat kwam er in de praktijk op neer dat 
geen gulden kon worden uitgegeven zonder toestemming van de minister van 
O KW .267

Bruins Slot vond dat de NTS 'geïnfiltreerd' werd door 'Overheidselemen- 
ten'. De gedelegeerde ambtenaar zou niet alleen de NTS-bestuursvergaderin- 
gen bijwonen, maar ook die van de Algemene Program m acom m issie. Daar 
had die gedelegeerde echter niets te zoeken. De overheid liet de inhoud van de
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programma's toch over aan de omroepverenigingen? De gedelegeerde kreeg 
ook nog eens het recht om bestuursbesluiten 'wegens strijd met het algemeen 
belang’ ter vernietiging voor te dragen aan de minister. De antirevolutionair 
meende dat de ambtenaar net zo goed controle kon uitoefenen vanuit het de
partement; het was niet nodig deze 'in te schuiven' in de NTS en zoveel invloed 
te geven. Binnen het NTS-bestuur zou de overheid überhaupt teveel invloed 
krijgen. De minister benoemde drie van de dertien bestuursleden, om 'de des
kundigheid en het representatieve karakter’ van de NTS te versterken. Dat was 
volkomen overbodig; de representativiteit werd juist gewaarborgd door de 
omroepverenigingen! En wie was er deskundiger dan degenen die al met de 
omroep bezig waren? Ten slotte wilde de minister ook nog invloed in de sa
m enstelling van het dagelijks bestuur. Bruins Slot m eende dat Cals hiermee 
fors doorschoot. De m inister koos niet voor effectieve controle maar voor 
m edezeggenschap, waardoor er van een vrije omroep w einig meer overbleef. 
De verhouding tussen de overheid en de omroepen zou net zo moeten zijn als 
die tussen de overheid en het bijzonder onderwijs. De minister kon volstaan 
met alleen controle op de financiën en een inspectie.268

Volgens Cals viel die overheidsinvloed wel mee. In het experim entele sta
dium was de controle nog veel sterker geweest en daar had niemand over ge
klaagd. In de regeling gaf hij veel vertrouwen aan de omroepverenigingen; die 
zouden dan ook het vertrouwen moeten hebben dat hij een juist gebruik zou 
maken van zijn bevoegdheden. De gedelegeerde had hij nodig, omdat er in het 
N TS-bestuur verdragende beslissingen genom en konden w orden, die niet 
alleen de televisie aangingen, maar de gehele kunstsector. De tientallen miljoe
nen die in de televisiewereld om gingen, waren puur overheidsgeld, zodat 
overheidsbemoeienis noodzakelijk en gerechtvaardigd was. Hij begreep wel de 
afkeer tegen de aanwezigheid van de gedelegeerde in de Algemene Program
macommissie. Voor de bewindsman hoefde de ambtenaar daar niet per se in te 
participeren. De algem een secretaris bleef echter nodig. Deze diende volgens 
Cals zorg te dragen voor een efficiënt beheer van het 'kostbare televisiebedrijf’ 
en was verantwoording schuldig aan het NTS-bestuur. Niet meer en niet min
der. Hij kon zich weinig voorstellen bij de protesten die de introductie van deze 
functie bij de omroepen had opgeroepen.

Naast de financiële argumenten was er nog een belangrijke reden om over
heidstoezicht op de televisie te behouden. Er kwam voorlopig maar één zender 
met een zeer beperkte zendtijd. Dit monopolistische karakter van het medium 
maakte het noodzakelijk dat de overheid een oogje in het zeil hield om ervoor 
te zorgen dat iedereen aan zijn trekken zou komen. Ook was enig toezicht no
dig om het algem een program m a niet om zeep te helpen.269 Ten slotte was 
overheidsinvloed nodig voor de internationale contacten.270

Bruins Slot diende twee moties in. In de eerste werd de bevoegdheid van de 
gedelegeerde beperkt tot het bijwonen van de NTS-bestuursvergaderingen en 
werden de omroepen verplicht de minister inzicht te geven in hun boekhou
ding. De inhoud van deze motie was al door Cals overgenomen, die zich dan 
ook verbaasde over het feit dat deze alsnog werd ingediend. De motie werd

314



Op weg naar een verzuild televisiebestel

aangenom en. De tweede m otie, die beoogde de algem een secretaris uit het 
Televisiebesluit te halen, werd door Cals fel bestreden. Hij wist de Kamer van 
de noodzakelijkheid van deze figuur te overtuigen door te blijven benadruk
ken dat het om een beperkte functie ging. De motie werd verworpen.271

De Tw eede Televisienota werd daarna voor kennisgeving aangenom en, 
waarbij de CPN nog verklaarde het Televisiebesluit af te w ijzen 272 Het expe
rimentele stadium van de televisie was hiermee afgesloten en opgevolgd door 
een tijdelijk bestel. Dat tijdelijk in de politiek permanente trekjes kan krijgen, 
zou nog een decennium lang blijken.

Het eerste Tweede-Kamerdebat dat via de televisie te volgen was, 4 oktober 1955

Foto Stokvis Haags Gemeentearchief

Tot slot

Het vaststellen van een regeling voor de televisieomroep verliep zo mogelijk 
nog moeizamer dan de introductie van het nieuwe medium vier jaren eerder. 
In een debat dat maar liefst drie dagen duurde (en dat het eerste debat was dat 
via de televisie te volgen was) zagen de voorstanders van een gedeeltelijke 
doorbreking van de verzuilde om roepstructuur hun laatste mogelijkheid ge
torpedeerd worden door de geestverwanten van de om roepverenigingen. In 
een een-tweetje tussen de omroepen en 'hun' fracties werd Cals' oorspronkelij-
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ke plan, waarin veel ruimte voor een algem een programma was, omgetoverd 
tot een totaal verzuild bestel.

Cals leed een zware nederlaag in de besprekingen van zijn voorstel met de 
om roepverenigingen, waar van zijn oorspronkelijke plan om een opgetuigde 
NTS de zendmachtiging te geven alleen een uitgekleed algem een programma 
onder NTS-vlag overbleef. Een tweede nederlaag leed Cals in de Tweede Ka
mer, waar dit algemeen programma sneuvelde en werd vervangen door een 
gezamenlijk program m a. De m inisterraad kon dan wel in m eerderheid van 
plan zijn om het televisiebestel anders in te richten dan het radiobestel, de om
roepen en de Tweede Kamer dachten daar duidelijk anders over. De wil om de 
verzuiling te behouden bleek sterker dan de wil tot vernieuwing. Van een 
doorbraak in de media zou decennia lang geen sprake zijn, zoals menige aspi- 
rant-zendgemachtigde nog zou merken.273

Noten bij hoofdstuk V

1 Jan Ramakers schreef de inleiding en de paragraaf 'Regelen of gedogen? De Zondagswet 
van 1953 en de wijziging van de Begrafeniswet van 1955'. Carla van Baaien en Marieke 
Hellevoort schreven de paragraaf 'De rechtspositie van gehuwde vrouwen’. De para
graaf 'De kwestie van de humanistische geestelijke verzorging in het parlement' is van 
de hand van Anne Bos. De paragrafen "61bis eruit of Cals eruit." De beperking van de 
studievrijheid in het technisch hoger onderwijs' en 'Katholieke scheerkwasten in een 
algemeen programma? Op weg naar een verzuild televisiebestel' zijn van de hand van 
Peter van der Heiden.

2 Zie hoofdstuk VIII 'Inkomenspolitiek: de welvaart verdeelt'.
3 Zo bijv. bij B.F.M. Otten, "'Verbreekt de rode boeien." Het antisocialisme van de VVD in 
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5 Ibidem, p. 8.
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oorlogspleegkinderen Anneke Beekman en Rebecca Meljado kwamen PvdA en KVP lijn
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8 Onder gedogen zou men kunnen verstaan: 'Het door een overheidsinstantie, bij constate
ring van een overtreding, afzien van handhavend optreden, dan wel het door een over-
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heidsinstantie vooraf verklaren of anderszins de verwachting wekken dat tegen een 
overtreding niet wordt opgetreden.' (W. Huisman, Gedogen: een verschijnsel van alle tij
den en alle plaatsen? (Amsterdam 1996) p. 1). Daarmee tolereert de instantie dat situa
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10 Jurgens, Bestuurlijk gedogen, p. 36.
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19 Giebels, Beel, p. 362.
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114 J. Bosmans, Romme. Biografie 1896-1946 (Utrecht 1991) p. 305-308.

320



Noten bij hoofdstuk V
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127 Zoals omschreven in: Ruth Mechanicus, 'De gehuwde vrouw straks niet langer hande
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HOOFDSTUK VI

NAWEEËN VAN DE BEZETTINGSJAREN EN VAN HET 
KOLONIALE VERLEDEN

Marieke Hellevoort en Jacco Pekelder1

Nieuwe confrontaties over oude kwesties

Politici lijken zich in de regel liever met het heden bezig te houden dan met het 
verleden. De vorm geving van de toekomst ligt vooral de daadkrachtige be
stuurders onder hen nader aan het hart dan zingeving en verantwoording van 
de geschiedenis. Toch wordt de politieke agenda met enige regelmaat bepaald 
door de historie en door problem en die daaruit voortvloeien. Onverwerkte 
hoofdstukken en zwarte bladzijden uit het nationaal geschiedenisboek eisen 
alsmaar opnieuw de politieke aandacht op, omdat in het verleden gevonden 
oplossingen in het heden ontoereikend en voor grote groepen mensen onbe
vredigend blijken te zijn. Nieuwe inzichten en nieuwe politieke machtsconstel
laties dwingen tot een heroriëntatie op het verleden en tot een heroverweging 
van vroeger beleid.

Ook het kabinet-Drees III werd regelmatig ingehaald door problem en die 
voortvloeiden uit het verleden. Er was het onverwerkt verleden van de bezet
tingsjaren. Hoewel de eigenlijke afrekening met de voorm alige vijand nage
noeg was afgerond, diende zich een aantal politieke affaires aan die te maken 
hadden met de onbevredigende afhandeling van de gevolgen van de oorlog. 
Steeds ging de parlementaire behandeling van deze kwesties gepaard met he
vige controverses in de pers. Het begon al in september 1952 toen de nieuwe 
minister van Justitie, L.A. Donker (PvdA), gratie verleende aan de laatste nog 
resterende ter dood veroordeelde oorlogsmisdadiger, de voorm alige chef van 
de Sicherheitsdienst in Amsterdam, W illy Lages. Bij de formatie van Drees III 
was achter de schermen al afgesproken dat aan Lages gratie zou worden ver
leend. Koningin Juliana had daarop al enkele jaren aangedrongen en anders 
dan zijn voorganger H. M ulderije (CHU) was Donker daarmee akkoord ge
gaan. Op 24 septem ber 1952 maakte hij het betreffende besluit bekend. Op 
initiatief van J.A.W . Burger, voorzitter van de PvdA-fractie, vond drie weken 
later in de Tweede Kamer een interpellatie plaats over het gratiebeleid. Vervol-
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gens ontstond in 1953 een rel rond de joodse oorlogspleegkinderen Anneke 
Beekman en Rebecca Meljado, die door hun katholieke pleegm oeders verbor
gen werden gehouden om ervoor te zorgen dat zij niet in joodse pleeggezin
nen zouden worden geplaatst. In het parlem ent werd enkele keren fel over 
deze kwestie gedebatteerd. Ten slotte werd het kabinet-Drees III aan het einde 
van zijn regeerperiode, begin 1956, geconfronteerd met de personthulling dat 
de Haagse burgem eester F.M .A. Schokking in het oorlogsjaar 1942 verant
woordelijk was geweest voor de uitlevering van een joods onderduikersgezin 
aan de Duitse politie. Deze zaak veroorzaakte de meeste politieke spanning, al 
bleef het kabinet in eerste instantie grotendeels buiten schot. Na verloop van 
tijd rezen vragen over het benoemingsbeleid. Dit bracht de positie van minister 
van Binnenlandse Zaken, L.J.M. Beel (KVP), in het geding. In juli 1956 kwam de 
kwestie uiteindelijk tot een oplossing in een enerverend debat van twee dagen 
in de Tweede Kamer.

In de parlem entaire behandeling van deze affaires was steeds de invloed 
merkbaar van de voormalige verzetslieden en van slachtoffers van de Duitse 
bezetter, maar tevens bleken de actuele politieke verhoudingen toch van door
slaggevend belang. Bij de affaire-Lages werkten PvdA en KVP samen om com
m unistische verwijten aan het adres van Donker te neutraliseren en de CPN 
verder te isoleren. De zaak-Beekman bracht een wending in de parlementaire 
behandeling van de naweeën van de bezettingsjaren. KVP en PvdA kwamen 
nu tegenover elkaar te staan, waarbij de VVD olie op het vuur gooide door het 
vraagstuk van de verhouding tussen kerk en staat in het geding te brengen. 
M ede tegen de achtergrond van het bisschoppelijk mandement uit 1954 legde 
dit enige druk op de coalitieverhoudingen. Ook de zaak-Schokking draaide uit 
op een confrontatie tussen KVP en PvdA. De protestantse partijen hielden zich 
over het algemeen meer op de vlakte.

Daarnaast vroeg de erfenis van het koloniale verleden in Indonesië veel 
aandacht van de Nederlandse politiek. Los van de betrekkingen met de Repu
bliek Indonesië, waarover, naar eerder in dit boek bleek, een groeiende con
sensus bestond, was er een aantal uit de soevereiniteitsoverdracht voortvloei
ende kwesties die politiek hoogst controversieel waren en die dan ook scherpe 
parlementaire debatten veroorzaakten. Dit betrof ten eerste de M olukse kwes
tie, die uiteenviel in het probleem van de opvang van de 12.500 naar Nederland 
overgebrachte Molukkers en de vraag hoe Nederland zich diende op te stellen 
tegenover de Republik Maluku Selntan, de van Indonesië onafhankelijke Zuid- 
Molukse republiek, die, hoewel meer ideaal dan realiteit, door een meerderheid 
van deze M olukkers werd ondersteund. Ten tweede waren er de Indische Ne
derlanders die nog in Indonesië waren achtergebleven en de uit de Indische 
archipel gerepatrieerde Nederlanders.

Terwijl over de opvang van de repatrianten alleen op details discussie ont
stond, werd het afhoudende beleid van het kabinet ten aanzien van de Indische 
Nederlanders, van wie het vreesde dat zij m assaal naar N ederland zouden 
overkomen, door een aanzienlijk aantal parlementariërs stevig bekritiseerd. De 
KNP-woordvoerder W.L.G. Lemaire nam het voortouw in het debat, waarin

330



Nieuwe confrontaties over oude kwesties

verder vooral de VVD en ARP het beleid van de KVP-minister van M aatschap
pelijk Werk, F.J.F.M. van Thiel, onder vuur namen. De argumenten die zij daar
bij naar voren brachten, verraadden veel ongenoegen over de soevereiniteits
overdracht en enige genoegdoening over het feit dat de al in 1949 gedane 
voorspelling uitkwam dat de omgang met een onafhankelijk Indonesië pro
blemen zou opleveren. Lemaires bezwaren brachten de minister en de KVP- 
fractie in een lastige positie, omdat zij door een aantal KVP'ers werden gedeeld. 
De CPN speelde een eigen rol, die haar opmerkelijk genoeg deed belanden in 
het kamp van de tegenstanders van de soevereiniteitsoverdracht.

Ten slotte moest door de Indonesische onafhankelijkheid een nieuwe ver
houding worden gevonden tot de vroegere koloniën in 'de West': Suriname en 
de Nederlandse Antillen. Dit zou worden vastgelegd in een Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden. De onderhandelingen daarover tussen de rijks
delen waren onder het kabinet-Drees II in een impasse terecht gekomen. Mi
nister W.J.A. Kernkamp wist al snel na zijn aantreden een doorbraak te berei
ken. In het zogeheten Memorandum van New York spraken de minister en de 
vertegenwoordigers van de overzeese rijksdelen onder andere af, dat het Sta
tuut ook het zelfbeschikkingsrecht voor de rijksdelen zou bevatten. De minis
ter neigde daarbij naar een ruime interpretatie van dit recht, zodat het zelfs het 
recht op afscheiding, secessie, zou bevatten. Na deze Nederlandse concessie 
leek de weg vrij voor een snelle totstandkoming van het Statuut.

Vanuit de Kamer kwam echter forse kritiek op deze ruime interpretatie van 
het zelfbeschikkingsrecht. De nagenoeg Kamerbrede tegenstand bracht Kern
kamp in een moeilijk parket, hetgeen nog werd verergerd door zijn onhandige 
uitleg in de Kamer en het onthutsend zwakke verweer van het kabinetsoptre
den door minister-president W. Drees. Desondanks zouden minister en kabinet 
de botsing nog vrij gemakkelijk overleven. De kritiek van de Kamer leek dan 
ook vooral voort te komen uit de voortdurende parlem entaire frustratie over 
de dekolonisatie van Indonesië.

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de parlementaire behandeling van 
de zaak-Schokking en andere oorlogsaffaires, van de M olukse kwestie en de 
overkom st en opvang van de Indische Nederlanders en van de totstandko
ming van de nieuwe verhouding tot de W est de revue passeren. Het ging om 
nieuwe confrontaties over oude kwesties die weliswaar een actuele aanleiding 
hadden, maar wortelden in vroegere conflicten en voortdurende onvrede met 
onbevredigende compromissen. Zoals zal blijken, kon dit oud zeer niet steeds 
worden genegeerd, ook niet als de vigerende politieke verhoudingen dat 
eigenlijk verlangden.
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De angstpsychose van een burgemeester en het benoemings
beleid van Beel. De zaak-Schokking en andere oorlogsaffaires

N aweeën van de bezettingsjaren

Zeven jaren lagen tussen het einde van de Tweede W ereldoorlog in 1945 en het 
aantreden van het kabinet-Drees III in september 1952. Duitsland, althans de 
Bondsrepubliek, was hard op weg om van vijand bondgenoot te worden. Om
wille van de toekomstige bondgenootschappelijke samenwerking was de staat 
van oorlog met Duitsland op 26 juli 1951 bij wet beëindigd. Tegelijk was het na 
de oorlog onder beheer gestelde vijandelijk verm ogen geconfisqueerd. Ook 
strafrechtelijk was goeddeels met de vijand afgerekend. Zo was de bijzondere 
rechtspleging nagenoeg afgerond en waren op één na alle gratieverzoeken van 
ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers afgehandeld; hun straf was om ge
zet in levenslang. De naweeën van de Tweede W ereldoorlog werden kortom 
zwakker.

Toch was er tijdens het derde kabinet-Drees geen gebrek aan politieke af
faires die tot de nasleep van de bezettingsjaren kunnen w orden gerekend. 
Hieronder zal de parlementaire omgang met de gratiëring van Lages, met de 
zaak-Anneke Beekm an en met de zaak-Schokking w orden besproken. Het 
gaat daarbij, zoals steeds, vooral om de betekenis van deze kwesties voor de 
politieke verhoudingen, in het bijzonder voor de verhouding tussen het parle
ment en het kabinet, alsmede tussen de coalitiepartijen onderling. Hoe verliep 
de wisselwerking tussen deze affaires en de politieke verhoudingen en is daarin 
een ontwikkeling aan te geven? W aardoor werd de uitkom st van de debatten 
vooral bepaald: door de houding van de verschillende fracties en parlementa
riërs ten opzichte van de oorlog en de politieke, juridische en mentale verwer
king ervan of door de actuele politieke situatie?

De gratiëring van Lages2 

Socialisten versus communisten

De scherpste kritiek op de omgang van de overheid m et de naweeën van de 
oorlog kwam steeds van communistische zijde. Zo hekelden de CPN'ers in felle 
bewoordingen het justitiële beleid ten aanzien van (Duitse) oorlogsm isdadi
gers, dat in hun ogen te soepel was om recht te doen aan de slachtoffers. Vol
gens hen was deze soepele houding gedicteerd door de Bondsrepubliek en de 
Verenigde Staten. De regering wees deze beschuldiging af, al erkende zij in een 
com m uniqué dat de gratieverlening aan Lages wereldkundig maakte, dat er 
sprake was geweest van 'aandrang van Duitse zijde'. Deze aandrang was ech-
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ter, zo betoogde m inister Donker in het interpellatiedebat over de gratiëring 
expliciet, 'volledig buiten beschouwing gelaten’.3

Het interpellatiedebat over de gratiëring van Lages op 15 oktober 1952 
draaide uit op een felle controverse tussen de sociaal-dem ocraten en de com
m unisten. Opvallend genoeg nam  de PvdA -fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer het initiatief tot de interpellatie van PvdA-m inister Donker. Daarmee 
sneed Burger de communisten de pas af, die eerder na de gratiëring van vijf 
andere oorlogsm isdadigers in mei 1951 met de interpellatie van het Tweede- 
Kamerlid B.J. Stokvis het initiatief naar zich toe hadden weten te trekken.4

Het heeft er alle schijn van dat Tw eede-Kam ervoorzitter L.G. Kortenhorst 
de PvdA daarbij de helpende hand heeft geboden. De CPN 'er H. Gortzak 
meende in ieder geval door de Kamervoorzitter op het verkeerde been te zijn 
gezet. In een onderling overleg voorafgaand aan een ordedebat op 14 oktober 
1952 had deze hem erop gewezen dat de Kamer in de regel geen zaken van 
principiële aard agendeerde vóór de algemene beschouwingen. Om die reden 
had Gortzak er in het ordedebat van afgezien een interpellatieverzoek aan de 
Kamer voor te leggen, al had hij wel aangedrongen op een zo spoedig m oge
lijke gedachtewisseling met de minister van Justitie over de gratieverlening. 
Hoogstwaarschijnlijk was er inderdaad sprake van een vooropgezet plan van 
Kortenhorst en Burger om de CPN-fractie buitenspel te zetten. Een aanwijzing 
daarvoor is onder meer dat de Kam ervoorzitter al in zijn eerste reactie op 
Gortzaks opmerkingen erop zinspeelde dat hij nog iets in petto had. De ove
rige fracties lijken van die opzet op de hoogte te zijn geweest. Het valt althans 
op dat buiten Gortzak, Burger en de voorzitter geen enkele andere spreker 
zich in de discussie over de mogelijke interpellatie van Donker mengde.5

Nadat Gortzak had afgezien van een interpellatieaanvraag, nam PvdA-frac
tievoorzitter Burger het initiatief over en vroeg hijzelf perm issie om vragen 
aan de minister te stellen. De Kamer honoreerde dit verzoek onmiddellijk en 
zette de interpellatie meteen voor de volgende dag op de agenda. Burger deed 
het voorkom en alsof zijn interpellatieaanvraag vooral bedoeld was om te 
voorkom en dat de communisten partijpolitieke munt uit de kwestie zouden 
slaan. Het was voor hen im mers moeilijk om binnen beperkte termijn 'spon
tane demonstraties te organiseren'.6

Burger had in zoverre gelijk, dat de communisten de herinnering aan de be
zetting voortdurend instrum entaliseerden in actuele discussies, vooral in het 
debat over de herbewapening van W est-Duitsland. Tegen de achtergrond van 
het een-tweetje met de Kamervoorzitter maakt Burgers verwijt van partijpoli
tiek niettemin een hypocriete indruk. Het ging de PvdA er immers vooral om 
minister Donker in de gelegenheid te stellen zijn gratiebeleid onder zo gunstig 
mogelijke voorwaarden in het openbaar toe te lichten. Een interpellatie door 
een partijgenoot was daarvoor vele malen geschikter dan een van de zijde van 
de horzel ter linkerzijde van de PvdA, de CPN. De andere fracties steunden de 
PvdA daarbij omdat zij graag een bijdrage leverden aan de verdere isolering 
van de communisten. In de strijd tegen de CPN wras de saamhorigheid groot.
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De PvdA paste deze tactiek enkele maanden later nog eens toe, na de ont
snapping van zeven oorlogsmisdadigers uit de koepelgevangenis van Breda op 
Tw eede Kerstdag 1952. H ierover ontstond grote m aatschappelijke onrust, 
vooral toen uitlevering van de naar de Bondsrepubliek gevluchte gevangenen 
door de W est-Duitse rechter werd geblokkeerd. Opnieuw nam de PvdA het ini
tiatief, al was het dit keer de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, 
J. in ’t Veld, die een interpellatie plaatste. Tijdens het daardoor uitgelokte debat 
op 6 januari 1953 lag de nadruk nog sterker op een zakelijke gedachtewisseling 
met de minister; anders dan bij Lages' gratiëring ging het dan ook niet om een 
beleidsdaad maar om een incident. Alleen CPN-senator J. Brandenburg zag in 
de kwestie aanleiding tot het indienen van twee m oties, m aar deze werden 
door geen enkel niet-communistisch Eerste-Kamerlid gesteund.7

De zaak-A nneke Beekm an

'Roomsen' tegenover 'onroomsen'

Het joodse meisje Anneke Henriëtte Beekman was tijdens de bezetting opge
vangen door de fanatiek-katholieke gezusters E.M. en G.M. van Moorst. Na de 
oorlog wensten zij zich niet neer te leggen bij de beslissing van de Voogdijcom- 
missie voor Oorlogspleegkinderen uit 1947 om haar in een joods pleeggezin 
onder te brengen, noch bij latere gerechtelijke uitspraken die dit oordeel beves
tigden. Zij hielden het meisje uit handen van Voogdijcommissie en Justitie door 
met haar onder te duiken in kloosters in Nederland en België. Aanvankelijk 
bleef de aandacht gering voor het lot van Anneke Beekman en voor een ander 
joods pleegkind Rebecca (Betty) Meljado, dat in een vergelijkbare situatie ver
keerde. Pas in februari 1953 ontstak een storm van publiciteit, nadat in Frank
rijk een soortgelijke affaire aan het licht was gekomen. Naar aanleiding hiervan 
kwam het Nieuw Israëlitisch Weekblad terug op de ontvoering van Anneke Beek
man en Rebecca M eljado, waarna ook de andere kranten zich met de kwestie 
inlieten. De m eeste aandacht ging uit naar de betrokkenheid van katholieke 
geestelijken bij de verdwijning van beide pleegkinderen. In de liberale en de 
linkse pers in Nederland werd daartegen heftig geageerd, waarbij de rooms- 
katholieke kerk werd verweten zich boven de wet te stellen. Op hun beurt 
spraken katholieke kranten van een antipapistische hetze.8

Het opkloppen van de tegenstellingen tussen de katholieken en de overige 
Nederlandse bevolking maakte een normale justitiële afhandeling van de zaak 
onmogelijk. Hoewel in september 1952 met de PvdA'er Donker voor het eerste 
sinds 1945 een niet-katholiek minister van Justitie was geworden, wijzigde het 
departement zijn opstelling voorlopig niet. Omwille van de rooms-rode samen
werking onthield Donker zich ervan de katholieke geestelijkheid om medewer
king te verzoeken. Pas na aanhoudende aandacht in de pers, die aanzwol na 
een vergoelijkende verklaring van bisschop-coadjutor B.J. Alfrink, gaf hij om
streeks eind 1953 de Amsterdamse officier van justitie, F. Hollander, opdracht 
in de zaak-Anneke Beekman en -Rebecca Meljado te handelen. Al snel begon
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Hollanders optreden vruchten af te werpen. Medio maart 1954 werd Rebecca in 
een Belgisch klooster teruggevonden en enkele dagen later werd G.M. van 
Moorst, een van beide gezusters, in Nederland gearresteerd. Zij bleek niet al
leen bij de verdwijning van Anneke, maar ook bij de ontvoering van Rebecca 
betrokken te zijn.9

De aanhouding van G.M. van Moorst ontketende een brede perscampagne 
tegen de gedreven officier van justitie, waaraan ook niet-katholieke kranten als 
Het Parool en vooral De Telegraaf deelnamen. Daarbij werd door sommige pers
organen weinig kies ook op Hollanders joodse afstamming gezinspeeld, waar
op deze fel had gereageerd. Minister Donker stelde wederom de rooms-rode 
samenwerking boven het belang van een zo volledig mogelijke justitiële afhan
deling van de zaak. Eerst blokkeerde hij Hollanders voornemen om ook de be
trokken katholieke geestelijken aan te pakken en vervolgens maakte de minis
ter, in reactie op vragen van het Tweede-Kam erlid K.T.M. van Rijckevorsel 
(KVP) en van het Eerste-Kamerlid A.N. Molenaar (VVD), de overplaatsing van 
de omstreden officier van justitie bekend. Uiteindelijk gaf de m inister pas in 
september 1954 toestemming om tot vervolging van E.M. van Moorst, van een 
nicht van de gezusters en van drie betrokken geestelijken over te gaan. Uitein
delijk leidde dit tot veroordeling van beide gezusters en van een betrokken 
pater tot vrijheidsstraffen van enkele maanden. Anneke Beekm an zou overi
gens pas in 1961, toen zij m eerderjarig was geworden, in Nederland terug
keren.10

Net als in de pers draaide de behandeling van de kwestie in de Kamers uit 
op een confrontatie tussen katholieken enerzijds en liberalen, sociaal-dem o- 
craten en com m unisten anderzijds. De protestantse fracties m engden zich 
nauwelijks in de discussie, wellicht omdat men in protestants Nederland in het 
algemeen en in gereformeerde kring in het bijzonder nog niet ’klaar’ was met 
het probleem van de oorlogspleegkinderen. Er zijn weliswaar geen gevallen 
bekend van kinderen die door hun gereform eerde pleegouders werden ont
voerd, maar velen zagen de veelal christelijk opgevoede pleegkinderen on
gaarne terugkeren in de joodse gemeenschap. Zij verweten de kerkleiding dat 
deze geen fermer standpunt innam.11

Bij de eerste uitvoerige parlem entaire bespreking, in de Eerste Kam er in 
maart 1955, wierp de VVD ’er R.H. baron de Vos van Steenwijk nog de vraag 
op of het niet van meer piëteit tegenover de nagedachtenis van de vermoorde 
ouders van Anneke Beekman zou hebben getuigd als de pleegouders vrijwillig 
in een joodse opvoeding van het kind zouden hebben toegestemd. Buiten deze 
opm erking werd in de discussie echter nauwelijks ingegaan op de betekenis 
van de zaak-Anneke Beekman voor de herinnering aan het joodse oorlogsleed 
en voor het herstel van de joodse gemeenschap in Nederland. Centraal stond 
veeleer de vraag of de katholieken zich wel voldoende wensten in te passen in 
het bredere verband van de Nederlandse rechtsstaat. In het bovengenoem de 
debat uitten De Vos van Steenwijk en zijn communistische collega-senator C. 
Geugjes stevige kritiek op de katholieke autoriteiten, die door de CPN ’er zelfs 
tot de 'hoofdschuldigen’ van het drama werden bestem peld.12
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Bij de behandeling van de begroting van Justitie in de Tweede Kamer in no
vember 1955 plaatste VVD-fractieleider P.J. Oud de zaak-Anneke Beekman in 
het kader van een beschouwing over de scheiding tussen kerk en staat. Daarbij 
legde hij een verband met een andere affaire die veel ophef had veroorzaakt, 
waarbij ook de positie van de katholieke kerk binnen de Nederlandse samen
leving in het geding was geweest. Kort tevoren had een room s-katholieke 
priester in Haarlem een huwelijk ingezegend, zonder dat daaraan een burger
lijke huwelijkssluiting voorafgegaan was. Sterker nog: de man in kwestie was 
naar burgerlijk recht nog met een andere vrouw getrouw d.13

Oud wees erop dat het voor de goede verhoudingen tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen in Nederland essentieel was, dat deze zich voegden naar de 
bepalingen van de rechtsstaat. In zijn optiek diende 'de wetgever (...)  er naar te 
streven zijn regelingen zo te treffen, dat de verschillende volksgroepen zoveel 
mogelijk naar eigen overtuiging (zouden) kunnen leven'. Alleen in het belang 
van de openbare orde waren beperkingen toegestaan en de beslissing daar
over diende zoveel mogelijk in handen van de rechter te worden gelegd. Dit 
betekende dan wel, dat de beslissingen van de rechter werden geëerbiedigd. 
Dit beginsel vormde naar de overtuiging van de liberale voorman 'het a.b.c. 
van de rechtsstaat' en hij wees erop dat de katholieken en de protestantse 'dis
senters' er de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid aan dankten, die hun vroeger 
werd onthouden. Daarom was het zo schokkend dat in de zaak-Anneke Beek
man katholieke geestelijken weigerden zich neer te leggen bij een uitspraak 
van de rechter en dat bij de Haarlemse huw elijkssluiting het burgerlijk recht 
werd geminacht. Bevolkingsgroepen dreigden hierdoor tegen elkaar te wor
den opgezet. Vandaar dat Oud zijn 'Katholieke m edeleden van de Kamer' op
riep de handelwijze van de geestelijkheid in beide kwesties af te wijzen. Ook 
diegenen die moord en brand schreeuwden over de opstelling van de rooms- 
katholieke kerk moesten inbinden, om te voorkom en, 'dat de verhoudingen 
tussen rooms en onrooms nodeloos (zouden) worden verscherpt'.14

Vooralsnog oogstte Oud met deze oproep weinig succes. Zo trok het na 
hem sprekende PvdA-Kam erlid N.S.C. Tendeloo onverm inderd fel van leer 
tegen de katholieke pers, die met haar verwijt van antipapisme juist riskeerde 
antikatholieke sentimenten los te maken. Haar com m unistische collega J. Ha
ken gaf vervolgens een voorbeeld van dit mechanisme door op te merken dat 
'bepaalde gezaghebbende machten in het katholieke volksdeel' aanstuurden op 
de vestiging van 'een staat in de staat'. Volgens het SGP-Kamerlid C.N. van Dis 
hadden de Haarlemse huwelijkssluiting en de zaak-Anneke Beekman 'het pro
testantse volksdeel’ getoond, 'dat het Rome erom te doen (was), het roomse 
kerkrecht te stellen boven het Nederlandse recht'. Tegenover deze verwijten 
betoonde de spreker van de KVP, pater J.G. Stokman, zich natuurlijk strijdbaar. 
Hij veroordeelde het selectief citeren uit de katholieke kranten door Tendeloo 
en de generalisaties die sommige Kamerleden ten aanzien van 'de' katholieken 
bezigden. Niettemin kwam hij enigszins tegemoet aan Ouds verzoek, door er 
op te wijzen dat de KVP-fractie in het voorlopig verslag de hulp van de geeste
lijken aan de pleegouders van Anneke Beekman al had veroordeeld.15
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Enkele maanden na dit debat, tijdens de begrotingsbehandeling in de Eerste 
Kamer, zou KVP-senator pater L.J.C. Beaufort er overigens nog op wijzen dat 
het zeer begrijpelijk was dat de katholieke kranten in de com m otie rond de 
zaak-Anneke Beekman en de Haarlemse huwelijkssluiting meteen repten van 
'een hun inziens altijd latent smeulend, doch bij de eerste de beste gelegenheid 
laaiend uitslaand antipapisme'. De discussies over deze affaires hadden immers 
duidelijk aangetoond, hoe zeer de katholieken en vooral hun geestelijke leiders 
door hun niet-katholieke landgenoten nog altijd 'met Argusogen (werden) be
zien’. Het was duidelijk dat de niet-katholieken zich tegenover het katholieke 
volksdeel nog altijd 'lichtelijk onbehaaglijk' voelden en zich afvroegen of de 
katholieke leer en levenspraktijk wel geheel binnen het kader van de moderne 
rechtsstaat pasten.16

De zaak-S chokkin g

Publicatie

Op 1 februari 1956 onthulde het Haagsch Dagblad dat de christelijke-historische 
Haagse burgem eester Schokking, veertien jaar daarvoor, in 1942, als burge
meester van de gemeente Hazerswoude een stuitende rol had gespeeld bij de 
uitlevering van een joods onderduikersgezin aan de Sicherheitsdienst. Schok
king had naar eigen zeggen in de overtuiging verkeerd dat het om een Duitse 
valstrik ging. Voor de drie leden van dit gezin had Schokkings handelen fatale 
gevolgen gehad: vader Jacob (Jaap) Pino pleegde zelfmoord in de gevangenis 
in Scheveningen en moeder Erna Pino-Adler en dochter M echgelien werden 
vermoord in Auschw itz.17 De onthulling in het Haagsch Dagblad was het werk 
van de journalist J. de Ru die bij toeval op het spoor van Schokkings oorlogs
verleden was gezet. In december 1955 onderzocht hij berichten over eventuele 
controverses tussen de burgemeester en de Haagse politietop. Hij sprak daar
voor met de voormalig hoofdcommissaris van de Haagse politie H.W. Valken, 
die in 1952 door Schokking was gedwongen met pensioen te gaan. Rancune 
over dit verkapte ontslag dreef Valken ertoe De Ru over de gebeurtenissen in 
H azerswoude in 1942 in te lichten. Valken had dit verhaal enkele jaren daar
vóór gehoord van de advocaat van een politieman die de Pino's destijds had 
opgepakt. De Ru zocht de zaak vervolgens tot op de bodem  uit en schreef zijn 
artikel. Omdat het een gevoelige kwestie betrof liet de hoofdredacteur van het 
Haagsch Dagblad, Sj. van der Schaaf, de publicatie over Schokking vergezeld 
gaan van een hoofdartikel waarin hij de plaatsing trachtte te rechtvaardigen. 
Ongelukkig genoeg form uleerde Van der Schaaf deze 'Verantw oording' zo
danig, dat het leek alsof zijn krant de tragedie rond de Pino's alleen oprakelde 
uit onvrede over Schokkings vervulling van het burgem eesterschap.18

De onthulling over Schokking in het Haagsch Dagblad bracht meteen een golf 
van publiciteit teweeg. De meeste kranten reageerden in eerste instantie afwij
zend, waarbij zij zowel de door De Ru genoemde feiten in twijfel trokken als 
Van der Schaafs 'Verantwoording' veroordeelden. Volgens verschillende bla-

337



Hoofdstuk VI Naweeën van bezettingsjaren en koloniaal verleden

den was de publicatie ingegeven door partijpolitieke motieven. Het Haagsch 
Dagblad behoorde tot De Nieuwe Pers, een krantencombinatie die weer onder
deel uitm aakte van het Parool-concern. Vanwege deze sociaal-dem ocratische 
achtergrond werd de suggestie gewekt dat sommige PvdA'ers met de onthul
ling van de Hazerswoudse affaire hun gram wilden halen voor het feit dat hun 
partij in 1949 voor het Haagse burgemeesterschap was gepasseerd. Ook zou de 
PvdA de kwestie met een oog op de voor juni 1956 op de rol staande Tweede- 
Kam erverkiezingen van stal hebben gehaald. Schokking zelf reageerde be
daard met een kort communiqué. Aangezien de zuiveringsautoriteiten op de 
hoogte waren van zijn optreden in Hazerswoude en nooit stappen tegen hem 
hadden ondernom en, zag hij geen reden om als burgem eester terug te tre
den.19

Terwijl de pers haar aandacht volop aan de zaak-Schokking wijdde, stelde 
het parlem ent zich opm erkelijk passief op. De regeringspartijen vreesden 
w aarschijnlijk zich ernstig te branden aan de licht ontvlam bare kwestie. Naar 
het Tweede-Kam erlid J.H. Scheps (PvdA) tijdens het plenaire debat over de 
kwestie op 5 en 6 juli 1956 zou verklaren, had zijn fractie besloten geen directe 
vragen aan m inister Beel te stellen om geen extra voeding te geven aan het 
verwijt van socialistische partijpolitiek. Aanvankelijk was het niet zo duidelijk 
w aarom  ook de oppositiefracties zich nogal terughoudend opstelden, maar 
tijdens het Kam erdebat zou blijken dat zij, de CPN uitgezonderd, in wezen 
geen behoefte hadden aan een discussie over Schokking. Al met al bleef de 
activiteit van het parlem ent in deze zaak in eerste instantie beperkt tot enkele 
vragen van het liberale Eerste-Kam erlid De Vos van Steenw ijk. Deze vroeg 
zich af hoe een dossier over Schokking onder ogen van onbevoegden kon zijn 
gekomen, of dit ook met andere zuiveringsdossiers kon gebeuren en welke 
maatregelen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie namen om dat in 
de toekomst te voorkom en.20

Drees wacht a f

Hoe was nu de reactie van de regering op de onthulling over de burgemeester 
van Den Haag? M inister-president Drees was al op vrijdag 27 januari 1956 in 
een onderhoud met Van der Schaaf van de ophanden zijnde publicatie op de 
hoogte gesteld. Het zal Drees meteen duidelijk zijn geweest dat politiek nood
weer dreigde. Niet alleen was de CHU'er Schokking ten tijde van zijn eerste 
kabinet in 1949 tot burgem eester van Den Haag benoem d, maar ook was hij 
pas onlangs, eind 1955, voor een tweede ambtstermijn herbenoemd. De eerst
verantw oordelijke voor deze herbenoem ing was m inister van Binnenlandse 
Zaken Beel. Kort voor het aangekondigde bezoek van Van der Schaaf had 
Drees een telefoongesprek met Beel, waaruit bleek dat deze al in 1952 op de 
hoogte was gesteld van de Hazerswoudse affaire 21 De katholieke vice-minis- 
ter-president had de burgem eester van Den Haag desondanks in zijn positie 
gehandhaafd en herbenoemd. De onthulling over Schokking trof daarmee een
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sleutelfiguur in het derde kabinet-Drees en in de rooms-rode samenwerking 
überhaupt.

Ondanks dit politieke gevaar nam de minister-president de aankondiging 
van het onthullingsartikel opmerkelijk koel op. Toen Van der Schaaf hem 
vroeg of er redenen van algemeen belang waren om publicatie uit te stellen of 
ervan af te zien, antwoordde hij ontkennend en ook in de dagen na het ge
sprek zocht hij geen contact meer met De Nieuwe Pers. Wel trachtte Drees een 
gesprek tussen Van der Schaaf en Beel te arrangeren, maar dat weigerde de 
hoofdredacteur. De vice-premier was immers al op de hoogte. Daarop lichtte 
Drees hem zelf maar in.22

Op zijn vraag of het artikel achterwege zou blijven als Schokking zich als 
burgemeester zou terugtrekken, antwoordde Van der Schaaf bevestigend. 
Later tekende Drees aan dat hij de indruk had dat Schokking door de publicatie 
'als burgemeester toch onmogelijk zou worden gemaakt'. Het was om die re
den misschien maar het beste als de zaak helemaal niet naar buiten zou komen 
en Schokking na enige tijd ontslag zou vragen. Op aandrang van de premier 
beloofde de hoofdredacteur het artikel vóór publicatie aan Schokking ter lezing 
aan te bieden. Drees besprak de kwestie ten slotte op zondag 29 januari 1956 
met de door Binnenlandse Zaken ingelichte burgemeester die hem zijn versie 
van het gebeuren vertelde. Schokking vroeg de premier of Van der Schaaf in
derdaad had toegezegd publicatie over hem achterwege te laten als hij binnen 
afzienbare tijd zou opstappen. Toen Drees hierop bevestigend antwoordde, 
verklaarde Schokking verontwaardigd dat als chantage te beschouwen. In zijn 
aantekeningen schreef Drees dat dit niet met zekerheid te zeggen viel; hijzelf 
had Van der Schaaf de vraag gesteld. Hoe dan ook, Schokking toonde zich 
vechtlustig. Hij was niet van zins vrijwillig ontslag te nemen en liet een directe 
reactie op het hem kort voor publicatie toegezonden artikel achterwege. Wel 
trachtte hij via een relatie bij het Algemeen Nederlands Persbureau de plaatsing 
tegen te houden.23

Beel neemt maatregelen

Betrekkelijk snel na verschijning van het artikel op 1 februari 1956 nam Beel 
binnenskamers maatregelen om de publicitaire storm die buiten woedde zo 
snel mogelijk te beteugelen. Hij liet allereerst nagaan of 'een gebleken leemte in 
de dossiers' kon worden aangevuld 24 Daarmee doelde Beel waarschijnlijk op 
het ontbreken van een zuiveringsdossier over Schokking. Al snel bleek dat alle 
naoorlogse onderzoeken over Schokkings gedrag in de oorlog in bureaucra
tisch drijfzand waren gestrand. Latere klachten bleken nauwelijks aandacht te 
hebben gekregen, onder meer omdat de toenmalige commissaris van de ko
ningin in Zuid-Holland L.A. Kesper hem de hand boven het hoofd had gehou
den.25 Voorts gaf Beel als minister van Justitie a.i. -  Donker was op 4 februari 
1956 overleden en zijn opvolger J.C. van Ovei'i zou pas op de 15de aantreden -  
opdracht tot een justitieel onderzoek naar het mogelijk onbevoegd beschikken 
over zuiveringsdossiers.26
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De zaak-Schokking -  Danse macabre

Jordaan, Vrij Nederland, 11 februari 1956

Het belangrijkst was echter dat Beel op 6 februari 1956 een commissie van ad
vies instelde, die moest nagaan of Schokking als burgemeester van Den Haag 
kon worden gehandhaafd. Het voorzitterschap van deze driemanscommissie 
werd bekleed door de president van de Hoge Raad J. Donner.27 De commissie 
begon onmiddellijk met haar onderzoek en al na drie weken, op 29 februari
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1956, bracht zij aan Beel rapport uit. De conclusie luidde dat geen aanleiding 
bestond 'voor enigerlei stap ter bevordering, dat mr. Schokking als burge
meester van 's-Gravenhage zou defungeren'. De commissie-Donner geloofde 
in Schokkings verklaring dat zijn optreden voortkwam uit de overtuiging met 
een Duitse valstrik van doen te hebben, opgezet als vergelding voor een eer
dere botsing met de bezetter. Gezien de bijzondere omstandigheden achtte zij 
dit ook begrijpelijk, al was in haar optiek 'zeker twijfel mogelijk' of Schokking 
alles had gedaan om het verhaal waarmee de Pino's hem hadden benaderd te 
verifiëren. Tegenover deze twijfel stonden echter 'zeer bepaalde blijken van 
goedvaderlandse gezindheid' in de oorlog die voor de burgemeester pleitten. 
Daarnaast sprak voor hem dat hij zich meer dan eens over de kwestie had 
geuit, onder meer tegenover commissaris van de koningin Kesper bij zijn 
sollicitatie voor het burgemeesterschap van Den Haag. De slotsom luidde dan 
ook dat Schokking zich niet had gediskwalificeerd voor dit hoge ambt. Ook de 
negatieve publiciteit, die zijn functioneren zeker bemoeilijkte, mocht geen 
reden zijn voor ontslag.28

Deze conclusie leek Beel een goed instrument in handen te geven om de af
loop van de zaak-Schokking een voor de burgemeester en de regering gunsti
ge draai te geven. In de ministerraadsvergadering van 5 maart 1956, waar hij 
voorstelde het rapport-Donner door te zenden aan het parlement, bleken zijn 
collega's echter niet allemaal even tevreden en verzekerd van succes. Minister 
van Onderwijs J.M.L.Th. Cals (KVP) wees op de moeilijkheid dat er geen nieuw 
onderzoek naar het gedrag van Schokking was ingesteld en ook Drees ver
wachtte dat hierop kritiek zou komen. Beel verdedigde zich door erop te 
wijzen dat een nieuw zuiveringsonderzoek een onwenselijk precedent zou op
leveren. Bovendien was het moeilijk na tien tot vijftien jaar nog betrouwbare 
informatie te krijgen over het gebeurde. Minister van Economische Zaken J. 
Zijlstra (ARP) was het wel met deze overwegingen eens, maar meende dat 
Schokking 'in de publieke opinie niet als volkomen gerehabiliteerd (zou) wor
den beschouwd'. Van Oven (PvdA) viel hem daarin bij. Daartegenover meen
den de KVP-ministers Van Thiel en H.B.J. Witte, respectievelijk van Maatschap
pelijk Werk en Wederopbouw en Volkshuisvesting, dat Schokking 'verplicht' 
was aan te blijven. Een ontslagaanvraag zou 'wijken voor chantage’ beduiden, 
aldus Witte. Dit sentiment lijkt de doorslag te hebben gegeven; ondanks de be
denkingen sloot het kabinet zich aan bij het oordeel van het driemanschap.29

De storm houdt aan

Nog op de dag van dit kabinetsberaad zond Beel een nota aan de Kamer waar
in het rapport van het driemanschap integraal was opgenomen. Daarnaast uitte 
de minister zich in de nota, mede naar aanleiding van de vragen van De Vos 
van Steenwijk, over de zuivering van Schokking en het benoemingsbeleid in 
deze kwestie.30 Zoals de pessimistische stemmen in de ministerraad al deden 
vermoeden, was het rapport-Donner niet voor iedereen bevredigend. De 
Tweede Kamer besloot vrijwel onmiddellijk het in handen te stellen van de
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vaste commissie voor Binnenlandse Zaken; zij nam het dus niet zonder meer 
voor kennisgeving aan.31

De verdeelde receptie door de pers was evenmin geruststellend. Weliswaar 
reageerden de meeste bladen, zoals Mulder en Koedijk schrijven, ‘instemmend 
en opgelucht', maar de commentaren ter linkerzijde werden bepaald door on
vrede. Het rapport bleek bovendien niet in staat de stroom van publicaties in te 
dammen. Enkele kranten, zoals het Algemeen Dagblad en de Maasbode, hadden 
zelf onderzoek op touw gezet naar de gebeurtenissen in Hazerswoude. Hieruit 
bleek dat, de twijfelachtige motieven voor publicatie daargelaten, op De Ru's 
speurwerk weinig viel af te dingen. Naarmate meer feiten bekend werden, 
kwamen ook de werkwijze en conclusie van het driemanschap onder vuur te 
liggen. De indruk werd sterker dat Donner c.s. hun oren nogal naar Schokking 
hadden laten hangen en aan verschillende tegenstrijdigheden achteloos voorbij 
waren gegaan.32

Woede over het rapport van het driemanschap dreef Mietje Pino, een zus 
van Jacob Pino, ertoe op 7 maart 1956 bij de Haagse officier van justitie een ver
zoek in te dienen om tot strafvervolging tegen Schokking over te gaan. Zowel 
de Haagse officier van justitie als de procureur-generaal adviseerde de minister 
van Justitie dit verzoek af te wijzen omdat de zaak vroeger al geseponeerd was 
en geen nieuwe feiten op tafel waren gekomen. Van Oven, die als jood zelf had 
moeten onderduiken tijdens de bezetting, worstelde een week lang met de be
slissing. Zoals hij op 6 juli 1956 tegenover de Tweede Kamer zou verklaren, 
achtervolgde de zaak-Schokking hem 'als een nachtmerrie’. Hij kon zich goed 
inleven in de Pino's, omdat hij zelf 'in de herfst van 1942 (was) als een opge
jaagd stuk wild'. Op 12 maart 1956 legde hij de zaak voor aan de ministerraad. 
Beel en Drees drongen er op aan niet op het vroegere sepot terug te komen, al 
achtte de minister-president het verloop van de zuivering van Schokking 'on
bevredigend'. Zelf bracht Van Oven als bezwaar tegen een juridische proce
dure in, dat de affaire daarmee 'jaren' zou kunnen worden gerekt. Op voorstel 
van Drees kwam de raad overeen dat de minister van Justitie de knoop zou 
doorhakken. Deze besloot enkele dagen later niet tot vervolging over te 
gaan.33

Schokking zelf ten slotte diende, daartoe aangemoedigd door het rapport 
van de commissie-Donner, tegen Van der Schaaf en De Ru een klacht in bij de 
Raad van Tucht van de Federatie van Nederlandse Journalisten. Dit had de bur
gemeester waarschijnlijk beter kunnen laten, want de klacht pakte averechts 
uit. De uitspraak van 11 mei 1956 bevatte weliswaar 'een ernstige berisping' 
voor Van der Schaaf vanwege de in de 'Verantwoording' genoemde motieven 
voor publicatie. Daar stond echter tegenover dat de Raad, die werd voorgeze
ten door de voormalige president van het Bijzonder Gerechtshof te Amster
dam, J.A. van Hamel, op basis van eigen onderzoek concludeerde dat het 
Haagsch Dagblad behoorlijk en gewetensvol te werk was gegaan. Vernietigend 
was het oordeel over het door Schokking te zijner verdediging aangevoerde 
valstrik-argument, dat ’te weinig overtuigende kracht bezat om enige beteke
nis te hebben’.34 Tegenover het voor Schokking positieve oordeel van de wijze
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mannen van de adviescommissie stond nu een gezaghebbende uitspraak die de 
critici van de Haagse burgemeester in het gelijk stelde.

Kamervragen

Ondertussen had de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 2 mei 1956 
een voorlopig verslag opgesteld over de kwestie. Opvallend hierin was vooral 
de waslijst van 22 vragen over het gebeurde in Hazerswoude van de kant van 
de PvdA’er Scheps, oud-verzetsman en redacteur van het weekblad Voormalig 
Verzet Nederland. Diens vragen vormden een weerklank van de uit de pers ver
nomen kritiek op de veronachtzaming van verschillende feiten en vragen door 
de commissie-Donner. Voorts uit te een deel van de Kamercommissie kritiek op 
de benoeming van de president van de Hoge Raad in de adviescommissie. Ge
zien zijn functie achtte men hem ongeschikt voor de behandeling van een 
kwestie die gemakkelijk in een strafzaak kon uitmonden. Dit bezwaar was niet 
uit de lucht gegrepen, want op 27 mei 1956 diende Mietje Pino bij de Hoge 
Raad beklag in tegen de beslissing van Van Oven om Schokking niet te vervol
gen. Het sprak voor zich dat Donner zich bij de behandeling van dit beklag liet 
vervangen door de vice-president van de Hoge Raad. De schijn was echter al 
gewekt dat de uitspraak van de Raad partijdig zou zijn.35 Ook binnen de Ka
mercommissie werd de niet-vervolging van Schokking overigens betreurd. 
Daarnaast werden vragen gesteld over het zuiveringsonderzoek en het benoe
mingsbeleid.36

Het kabinet was niet gelukkig met de vragenvloed van Scheps. In de me
morie van antwoord van 29 juni 1956 gingen beide betrokken ministers er dan 
ook niet op in. Volgens Beel en Van Oven ging het niet om een reconstructie 
van het gebeurde, maar om een waardering van de rol van Schokking daarbij. 
Daarbij zou de beantwoording van de vragen in het voorlopig verslag in feite 
een gerechtelijk vooronderzoek vergen en minister Van Oven had nu juist be
sloten deze weg niet te gaan. Dat de Hoge Raad op 26 juni 1956 het beklag van 
Mietje Pino had afgewezen, sterkte hem in deze beslissing. De uitspraak van de 
Hoge Raad en het verweer van de procureur-generaal waren als bijlage bij de 
memorie gevoegd 37

Het grootste gedeelte van de memorie van antwoord behandelde de voor
geschiedenis van de publicatie over Schokking en de daarna door de regering 
ondernomen stappen. De nadruk lag sterk op verdediging van de reactie van 
de ministers op de publicatie en slechts in het kort werden vragen over de zui
vering van Schokking en het benoemingsbeleid beantwoord. De conclusie van 
de memorie van antwoord was wat scherper geformuleerd dan die van de eer
dere nota. Terwijl daarin nog gesteld was dat de regering geen aanleiding zag 
om Schokkings aftreden te bevorderen, luidde het eindoordeel van de regering 
nu, dat 'mr. Schokking in zijn ambt behoort te worden gehandhaafd'.38 Moge
lijk was deze stelliger formulering het gevolg van een opmerking van minister 
Van Thiel in de ministerraadsvergadering van 5 maart 1956. Volgens hem wek
te de formulering uit de nota te zeer de suggestie dat Schokking 'toch eigenlijk
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wel uit eigener beweging ontslag zou dienen te vragen', terwijl het kabinet juist 
wenste dat de burgemeester niet zou opstappen.39

Debat over het debat

Nog voor het uitkomen van de memorie van antwoord deden zich twee ont
wikkelingen voor die de parlementaire behandeling van de zaak-Schokking in
grijpend beïnvloedden. Ten eerste bood minister-president Drees op 13 juni 
1956, de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen, de koningin het ontslag van 
zijn kabinet aan. Dit werd daardoor demissionair en kreeg als opdracht 'alles te 
doen wat in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk (was)'.40 Ten tweede 
diende zich de Greet Hofmans-affaire aan. Al op 6 juni 1956 was het kabinet op 
de hoogte gesteld van het op 13 juni daadwerkelijk verschenen artikel in Der 
Spiegel over de invloed van deze 'gebedsgenezeres’ op koningin Juliana. Toen 
negeren niet langer mogelijk was, werd besloten een commissie van drie wijze 
mannen in te stellen om de dreigende constitutionele crisis te bezweren. Minis
ter van Binnenlandse Zaken Beel werd aangezocht als lid van dit driemanschap 
en kondigde daarop aan zijn werkzaamheden als minister per 7 juli 1956 te zul
len beëindigen 41 Hij wilde echter uitdrukkelijk nog zelf de zaak-Schokking met 
de Kamer afhandelen. Samen met Van Oven rondde hij spoorslags de memorie 
van antwoord af en zond haar, zoals vermeld, op 29 juni 1956 naar de Kamer, 
de dag waarop ook de installatie van het driemanschap bekend werd ge
maakt.42 Daarop verzocht Beel de voorzitter van de Tweede Kamer het debat 
over de kwestie nog vóór de 7de juli op de agenda te zetten.

Op 3 juli 1956 vond daarover in de Tweede Kamer een ordedebat plaats, 
waarin interessante staatsrechtelijke vraagstukken werden aangeroerd. Oud 
trok het belang van een debat met Beel in twijfel omdat het kabinet inmiddels 
demissionair was en de minister bovendien binnen enkele dagen zou vertrek
ken. Welke politieke betekenis zou het debat onder deze omstandigheden nog 
kunnen hebben? 'Ik heb nog nooit zo'n wonderlijke Staatsrechtelijke figuur ge
zien', verzuchtte de liberale leider. Het leek hem het beste niet te debatteren en 
de stukken (zoals de memorie van antwoord) zonder hoofdelijke stemming ter 
kennisgeving aan te nemen 43

Kortenhorst, die op deze eerste vergadering van de Kamer na de verkie
zingen formeel als lijdelijk voorzitter optrad,44 achtte Ouds bezwaren onge
grond. Hij noemde het 'sportief en loyaal' van Beel om zijn beleid zelf tegen
over de Kamer te willen verdedigen, een opmerking die typerend lijkt voor 
deze voorzitter die het debat liefhad. Verder wees Kortenhorst onder meer op 
de praktische consequenties van Ouds argumentatie voor de voorstellen tot 
wijziging van de Grondwet die ook op de rol stonden en benadrukte hij de 
wenselijkheid van een snelle behandeling; Schokking leefde al maanden 'onder 
de zwaarste geestelijke druk'.45

Volgens PvdA-fractievoorzitter Burger was Ouds voorstel 'bedenkelijk'. 
Men kon toch niet zonder meer besluiten geen openbare discussie te houden 
over een kwestie 'die zo de volksconsciëntie heeft beroerd'. 'De gedachte alleen
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al vind ik absurd', aldus de sociaal-democraat. Ook het bezwaar van de demis
sionaire status deelde Burger niet. H.W. Tilanus, de fractievoorzitter van de 
CHU, de partij van Schokking, meende ook dat een openlijke discussie over de 
kwestie noodzakelijk was, al was het maar om er voor altijd een einde aan te 
maken. KVP-leider C.P.M. Romme had evenmin bezwaar tegen een debat. Na 
deze negatieve reacties legde Oud zich erbij neer dat de zaak toch werd behan
deld met een minister, tegenover wie de Kamer, zoals hij het uitdrukte, ’geen 
enkele sanctie' had.46

Linkse en liberale afkeuring en confessionele verdediging van het beleid

Het uiteindelijke Kamerdebat op 5 en 6 juli 1956 toonde nog eens aan hoe zeer 
de zaak-Schokking de gemoederen bezighield. Uren stonden belangstellenden 
in de rij voor een plaats op de publieke tribune. Dit geduld werd lang niet door 
alle sprekers beloond. Het was duidelijk dat vooral de fracties van PvdA en 
CPN meenden garen te kunnen spinnen bij de affaire. De PvdA’er Scheps was 
anderhalf uur aan het woord en H. Gortzak (CPN) bijna een uur. Daartegen
over namen de woordvoerders van de andere fracties genoegen met spreek
tijden van tien a vijftien minuten. Dit contrast is opmerkelijk, zeker gezien de 
enorme publieke belangstelling. Normaal gesproken zouden de betrokken Ka
merleden die ter profilering hebben aangegrepen. Blijkbaar voelden de fracties 
ter rechterzijde van de PvdA in wezen geen behoefte aan de discussie over 
Schokking.47

In inhoudelijk opzicht stonden de confessionele en niet-confessionele fracties 
tegenover elkaar, al moet daarbij worden aangetekend dat P. Zandt (SGP) zich 
terughoudend opstelde. Hij betreurde wel dat de zuivering van Schokking des
tijds niet beter was afgehandeld.48 Scheps laakte het rapport van de commissie- 
Donner -  zij had de zaak 'niet behoorlijk onderzocht' en velde desalniettemin 
'een zo beslissend en verstrekkend oordeel' -  en kwam langs die weg tot een 
afkeuring van het benoemingsbeleid. De commissie legde zich er blijkens het 
rapport bij neer dat er 'zeker twijfel' mogelijk bleef of Schokking wel alles had 
gedaan om zijn vermoeden van een provocatie te toetsen. Scheps was daar
over hevig verontwaardigd. Volgens hem raakte deze vraag juist het hart van 
het benoemingsbeleid, waarover het driemanschap zich had moeten uitspre
ken. Bikkelhard legde Scheps de centrale vraag op tafel: 'Wat hebben wij aan 
burgemeesters, die, laat ons zeggen, onder moeilijke omstandigheden als een 
bezetting, geen leiding weten te geven of die bij de eerste de beste moeilijkheid 
hun toevlucht nemen tot een theorie van de valstrik?' Hoewel Schokkings 
capaciteiten klaarblijkelijk voor het burgemeestersambt tekortschoten, was hij 
in Den Haag benoemd. En hoewel Beel inmiddels van de Hazerswoudse affaire 
op de hoogte was geweest, had hij Schokking in 1955 herbenoemd 49

Gortzak ging nog een stapje verder en achtte de zaak-Schokking sympto
matisch voor het naoorlogse 'zand erover'-beleid ten aanzien van falen en fou
ten in de bezettingstijd. Hij hekelde de bijzondere rechtspleging en de sfeer na 
de oorlog, waarin mensen elkaar met dossiers chanteerden, een sfeer die ook
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de achtergrond van de commotie rond de Haagse burgemeester vormde. Wat 
gematigder dan zijn collega's ter linkerzijde bekritiseerde VVD-woordvoerder 
G. Ritmeester het benoemingsbeleid, maar ook hij was van mening dat Beel in 
1955 te gemakkelijk aan de Hazerswoudse geschiedenis was voorbijgegaan. 
Ritmeester bekritiseerde wel de manier waarop de kwestie door de pers naar 
buiten was gebracht.50Scheps vond dat verwijt onterecht. In tweede termijn 
zou hij verklaren, dat de eigenlijke schuld voor de affaire lag bij gematigden in 
leidende kringen van de illegaliteit, onder wie zijn mede-Kamerlid Ritmeester, 
de voorzitter van het Voormalig Verzet Nederland. Deze hadden de burge
meester veel te lang de hand boven het hoofd gehouden.51

H.K.J. Beernink (CHU) achtte Schokkings benoeming daarentegen 'niet aan
vechtbaar' en A.B. Roosjen (ARP), die als oud-verzetsman wat negatiever 
tegenover de Haagse burgemeester stond, meende dat diens benoeming alleen 
commissaris van de koningin Kesper verweten kon worden. De KVP'er Van 
Rijckevorsel ging pal voor zijn minister staan. Met het beginsel van rechts
zekerheid in de hand verdedigde hij Schokkings herbenoeming in 1955. De be
voegde zuiveringsinstanties hadden zich over de zaak uitgesproken en daar
mee had Schokking er recht op in zijn ambt te worden gehandhaafd. Terwijl 
Scheps maar bleef aandringen op een feitelijke beoordeling van de gebeurtenis
sen in Hazerswoude, schaarden deze drie sprekers zich achter de weigering 
van Beel om op de 22 gedetailleerde vragen van de socialist in te gaan. De Ka
mer moest volgens hen niet op de stoel van de rechter gaan zitten en tot dan 
had zij ook altijd geweigerd zuiveringszaken te heropenen. Voorts betreurden 
zij alledrie dat de zaak via de pers naar buiten was gebracht en ook Ritmeester 
vond dat niet goed. Scheps had het Haagsch Dagblad daarentegen juist verde
digd 52

Met aflopende beslistheid drongen Gortzak, Scheps en Ritmeester aan op 
Schokkings ontslag of aftreden. Volgens geen van drieën was er destijds in 
Hazerswoude sprake geweest van een Duitse valstrik, al kon Ritmeester zich 
voorstellen dat de burgemeester onder invloed van een 'angstpsychose' in die 
veronderstelling had verkeerd. Hoewel hij niet aandrong op onmiddellijk ont
slag vreesde hij, 'dat de Regering op de duur toch naar mogelijkheden (zou) 
moeten uitzien om deze functionaris te vervangen'. Aan confessionele zijde 
was het beeld tegengesteld. Met aflopend enthousiasme verdedigden Beernink, 
Van Rijckevorsel en Roosjen het aanblijven van Schokking. De laatste spreker 
was daarbij wel erg zuinig en verklaarde namens de ARP-fractie met dubbele 
ontkenning: 'Wij willen niet uitspreken, dat mr. Schokking als burgemeester 
van 's-Gravenhage niet gehandhaafd zou kunnen worden.'53

Replieken van Beel en Van Oven

Om de linkse en liberale kritiek op zijn benoemingsbeleid te pareren beriep 
Beel zich op de waarschuwing van de commissie-Donner: 'Men hoede zich 
voor wijsheid achteraf'. Scheps’ oordeel over Schokkings capaciteiten was te 
hard; hij miskende de angst die vele Nederlanders in de oorlog hadden gekend.
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Mét de commissie vond Beel dat ook Schokkings verdere optreden in de jaren 
van de bezetting bij de beoordeling van de Hazerswoudse kwestie betrokken 
moest worden. ’Hier is een goed vaderlander in het geding’, verklaarde de mi
nister, 'laat niemand hieraan twijfelen.’ Ter verdediging van het benoemings
beleid haalde Beel een scala aan juridische en politiek-bestuurlijke argumenten 
van stal. Op de vraag of hij in 1952, toen hij werd ingelicht over de gebeurtenis
sen in Hazerswoude, niet een onderzoek tegen Schokking had moeten gelas
ten, antwoordde hij ontkennend. De overheid had na de oorlog nu eenmaal het 
beleid gehad om formeel afgeronde zuiveringszaken niet te heropenen zonder 
dat er sprake was van nieuwe feiten. Als het om een gezagsdrager ging, zou 
immers alleen de heropening van zo'n onderzoek diens positie al aantasten. 
Beel bleef dan ook van oordeel dat zijn benoemingsbeleid verantwoord was 
geweest. Hij handhaafde de eindconclusie van de nota over Schokking en ver
trouwde erop dat de Kamer zich daarmee zou willen verenigen.54

Minister van Justitie Van Oven voelde zich geroepen om diep in te gaan op 
de overwegingen die hem ertoe hadden aangezet het aanblijven van Schok
king te verdedigen, mede omdat de kritiek daarop in belangrijke mate van zijn 
eigen PvdA afkomstig was. In principe was hij voor een streng beleid ten aan
zien van in de bezettingstijd gemaakte fouten. En op zichzelf genomen was het 
uitleveren van 'joodse medeburgers in bezettingstijd aan de Duitse politie', zo
als Schokking had gedaan, een 'afschuwelijk misdrijf'. Desalniettemin meende 
Van Oven dat het onrechtvaardig zou zijn als de voormalige burgemeester van 
Hazerswoude daarvoor vervolgd zou worden. Volgens hem had Schokking 
werkelijk geloofd dat het bij de Pino's om een valstrik ging, waardoor hij ver
ondersteld had dat uitlevering aan de Duitsers geen gevaar voor het gezin zou 
betekenen.55 De minister kwam tot die overtuiging via een redenering, die vol
gens de NRC, 'aan de Kamer een verbaasd gemompel ontlokte'.56

Van Oven riep in herinnering hoe 'buitengewoon gemakkelijk het (in de 
oorlog) was om joodse kinderen veilig onder dak te brengen' en verklaarde: 
'Het was doodgemakkelijk geweest het ook te doen met het kind Pino. Dat de 
heer Schokking daaraan niet gedacht heeft, dat hij met de ouders ook het kind 
heeft laten arresteren -  ja, het moge paradoxaal klinken, maar het is niet anders 
- ,  bewijst voor mij volledig, dat hij gemeend heeft, dat de Pino's veilig zouden 
zijn.' De burgemeester had zich dus niet schuldig gemaakt aan het door Van 
Oven benoemde 'afschuwelijke misdrijf', maar had slechts 'een fatale en nood
lottige misgreep' begaan. Die moest hem volgens de minister veertien jaar na 
dato niet meer worden nagedragen, temeer daar Schokking zich verder een 
'goed vaderlander’ had betoond en zelf de waarheid niet uit de weg was ge
gaan.57

Moties van Scheps en Burger

In tweede termijn bleek, dat de antwoorden van beide ministers de grootste 
critici niet tot tevredenheid stemden. Vooral de betogen van de voorzitter van 
de PvdA-fractie Burger en zijn partijgenoot Scheps hadden een politieke lading,
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mede doordat beiden met een motie kwamen. Interessant waren ook de be
zwaren die Burger op grond van de geldende politieke mores tegen de conclu
sie van de memorie van antwoord aantekende. Het leek wel, merkte Burger 
op, dat de regering met deze conclusie een motie van vertrouwen aan de Ka
mer vroeg. De Kamer werd immers opgeroepen het regeringsstandpunt te on
derschrijven. Dat ging Burger toch te ver: de regering diende zich te beperken 
tot een uiteenzetting van haar beleid. Het was dan aan de Kamer om daarop 
op de door haar gewenste wijze te reageren. Burger refereerde hier aan de in 
Nederland geldende regel dat de regering het vertrouwen van het parlement 
geniet totdat het tegendeel gebleken is. In zijn repliek gaf Beel toe dat Burgers 
bezwaar hout sneed. De conclusie klonk inderdaad enigszins als een verzoek 
om een motie van vertrouwen. Dat was niet de bedoeling geweest, benadrukte 
Beel, want hij had ook aan het eind van zijn ministeriële loopbaan 'niet (willen) 
afwijken van de op dit punt bestaande conventies'.58

Voor Scheps bleef het onbestaanbaar dat iemand die ooit de Sicherheitsdienst 
had gebeld om mensen aan te geven burgemeester van Den Haag kon zijn. Sa
men met vier fractiegenoten diende hij een motie in, waarin de regering werd 
uitgenodigd, 'haar standpunt in de kwestie-Schokking in nadere overweging te 
nemen’. De meeste andere fracties verklaarden tegen deze motie te zullen 
stemmen. Beernink had als representant van de partij van Schokking begrijpe
lijkerwijze, zoals hij zei, 'geen behoefte' aan heroverweging van het regerings
standpunt. Van Rijckevorsel achtte de motie-Scheps, 'hoe zachtaardig ook ge
steld in feite toch niets anders (...) dan een motie van afkeuring' van het rege
ringsbeleid. Zijn fractie zou om deze reden tegenstemmen. Roosjen verklaarde 
dat de ARP-fractie zich achter deze afwijzing schaarde. Ook de VVD-fractie zou 
tegenstemmen, kondigde Oud aan, maar dan vanwege de demissionaire status 
van het kabinet. Die zorgde ervoor dat de motie geen politieke functie kon 
hebben, maar louter op de persoon van de minister was gericht, hetgeen Oud 
afkeurde. Gezien deze reacties was het geen verrassing dat de motie-Scheps het 
niet haalde. Zij werd met 47 tegen 28 stemmen verworpen. De stemming ver
liep geheel langs partijlijnen. Buiten de PvdA-fractie had alleen de afvaardiging 
van de CPN haar ondersteund. De SGP’ers Zandt en Van Dis onthielden zich 
van stemming.59

Burgers motie betrof minder de zaak-Schokking zelf dan de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor feiten die de minister onbekend zijn. Daarmee 
sneed hij een probleem aan dat voortdurend opduikt in de parlementaire ge
schiedenis en door de voortschrijdende bureaucratisering intussen alleen aan 
belang heeft gewonnen. De motie sprak de verwachting uit, dat de regering 
'voorzieningen (zou treffen) tot het ter beschikking hebben van noodzakelijke 
gegevens, ook omtrent antecedenten der gegadigden zulks ten einde de deug
delijkheid dier benoemingen zoveel mogelijk te waarborgen'. De regering 
moest de commissarissen van de koningin beter instrueren, opdat de minister 
voor een benoeming meer relevante informatie zou verkrijgen. De reacties op 
de motie-Burger waren verdeeld. Opvallend was de steun van ARP-woord- 
voerder Roosjen. Volgens hem wilde de motie uitdrukken, dat Schokking in
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1949 niet benoemd zou zijn als toen alle feiten bekend waren geweest. Roosjen 
was het daarmee eens en wilde de motie daarom zijn steun geven, 'tenzij daar
tegen van de Regeringstafel ernstige bezwaren zouden kunnen worden aange
voerd'.60

Zo ver kwam het niet en behoefde het ook niet te komen, aangezien de 
meeste fracties de motie-Burger afwezen. Vanuit dezelfde interpretatie van de 
motie als Roosjen wees Beernink haar af; hij bleef derhalve achter Schokking 
staan. Van Rijckevorsel vond de motie simpelweg niet wenselijk of noodzake
lijk. Met een ingenieus staatsrechtelijk betoog tekende Oud ten slotte bezwaar 
tegen de motie aan. Uit Burgers toelichting leidde hij af dat de motie erop neer
kwam dat de minister verantwoordelijk werd gesteld voor feiten die hem niet 
bekend waren. Dat ging Oud te ver; hij achtte het een onjuiste staatsrechtelijke 
figuur. Van een minister kon hoogstens worden gezegd dat hij bepaalde feiten 
'redelijkerwijze (had) moeten weten’ of dat hij bepaalde maatregelen zou moe
ten nemen om herhaling te voorkomen. Bij de stemming gaven de tegenstan
ders met een gering verschil de doorslag: de motie werd met 41 tegen 33 stem
men verworpen. Net als bij de motie-Scheps verliep de stemming geheel langs 
partijlijnen, alleen bevond de ARP zich nu onder de voorstemmers. De SGP- 
Kamerleden brachten hun stem wederom niet uit evenals dit keer F. den Har- 
tog (VVD). 61

In politiek opzicht was de zaak-Schokking daarmee afgelopen. De burge
meester leek gered, al was zijn blazoen zeker niet onbesmet uit de strijd te
voorschijn gekomen. Onmiddellijk na het debat gebeurde echter alsnog waar 
velen steeds op hadden aangedrongen. Terwijl Beel nog wat met de secretaris
generaal van zijn departement aan het napraten was, liet Schokking via zijn 
advocaat weten ontslag te willen vragen. Naar hij drie dagen later tegenover 
de Haagse gemeenteraad verklaarde, meende de burgemeester, ’dat het ver
trouwen, in de omvang, die (hij meende), dat voor een goede ambtsuitoefe
ning aanwezig moet zijn, niet in voldoende mate was teruggekeerd' na het 
rapport van de commissie-Donner en na de uitspraak van de Hoge Raad. Ook 
het Kamerdebat had dit niet veranderd, aldus Schokking. Volgens zijn biograaf 
reageerde Beel woedend.62 Hij had schijnbaar voor niets zijn nek uitgestoken!

Besluit

In het hiervoorgaande werden de drie belangrijkste oorlogsaffaires behandeld, 
waarmee het kabinet-Drees III werd geconfronteerd. De gemoederen liepen in 
alle gevallen hoog op, zowel in de publieke opinie als in de politiek. Daaruit 
bleek dat de wonden van de oorlog nog niet waren geheeld. Ook leefde bij 
sommigen een zekere onvrede over de juridische afwikkeling van de erflast 
van de bezettingsjaren. In het parlement werd dit ongenoegen vertolkt door 
oud-verzetslieden als Scheps, Gortzak en Roosjen. Toch stond de politieke, juri
dische en mentale verwerking van de oorlog niet steeds centraal in de parle
mentaire behandeling van de affaires. De discussies draaiden juist in belangrijke 
mate om zaken die buiten het eigenlijke onderwerp lagen. Daarnaast kan ge-
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constateerd worden, dat de parlementaire behandeling van de naweeën van de 
oorlog bij de zaak-Anneke Beekman een wending nam.

In het geval van de gratiëring van Lages lag de nadruk sterk op de instru- 
mentalisering van de oorlogsherinnering door de CPN. Met stilzwijgende 
goedkeuring van de andere fracties en actieve medewerking van de Kamer
voorzitter wist Burger de discussie in die richting te duwen. Hij vroeg zelf een 
interpellatie aan en kreeg zo de kans als eerste het woord te voeren. Daarmee 
hield hij zijn partijgenoot Donker, over wiens beleid het debat eigenlijk zou 
moeten gaan, enigszins uit de wind en zette hij de CPN, die eigenlijk zelf een 
interpellatie had willen plaatsen, buiten spel. Burgers verwijten aan de CPN 
waren in zoverre terecht, dat de communisten oorlogsaffaires vaak gebruikten 
als wapen in de strijd rond actuele onderwerpen als de herbewapening van 
Duitsland en in de slag om de kiezersgunst met de PvdA.

Voor de verhoudingen tussen de regeringsfracties en de relatie van het par
lement met de regering was het interpellatiedebat over de gratiëring van Lages 
van geringe betekenis. Voor het interpellatiedebat in de Eerste Kamer over de 
Bredase ontsnapping gold dit overigens nog sterker. Hoogstens werd de sa
menhang binnen de coalitie door de samenwerking tussen de PvdA'er Burger 
en de KVP'er Kortenhorst bij de interpellatie van de sociaal-democratische frac
tievoorzitter en de meegaande houding van de confessionele regeringsfracties 
bij beide interpellaties enigszins versterkt. Anders dan bij de interpellatie-Stok- 
vis, toen Kamerleden van ARP en CHU zich bij het communistische protest 
tegen de gratiëring van oorlogsmisdadigers hadden aangesloten, bleef de 
kritiek op het regeringsbeleid bij het debat over de interpellatie-Burger nage
noeg beperkt tot de CPN. Al tijdens de vorige kabinetsperiode had de Tweede 
Kamer zich onder enig protest neergelegd bij het gaandeweg genereuzer ge
worden gratiebeleid. De gratiëring van Lages vormde om deze reden geen 
nieuw politiek feit. De Bredase ontsnapping was daarbij toch te zeer een inci
dent om haar Donker, die juist was aangetreden, zwaar aan te rekenen.

Bij de zaak-Anneke Beekman en bij de kwestie-Schokking was geen sprake 
van een confrontatie tussen de communisten en de rest, maar stonden de ka
tholieken tegenover hun sociaal-democratische regeringspartners en de libera
len en communisten van de oppositie, terwijl de protestanten zich enigszins op 
de vlakte hielden. Deze wending is mogelijk te verklaren uit de politiek-ideolo- 
gische spanningen die het in 1954 uitgevaardigde mandement van de bisschop
pen had opgeroepen. De PvdA had sterk de behoefte zich tegen deze katho
lieke aanval te verweren en ook de VVD had kritiek op de roomse wereldlijke 
pretenties. Bij de zaak-Anneke Beekman werden de belangen van dit ontvoer
de joodse pleegkind en haar lotgenote Rebecca Meljado grotendeels bedolven 
onder de zwaarwichtige discussie over de scheiding tussen kerk en staat c.q. de 
mate van aangepastheid van de rooms-katholieke kerk en de katholieke zuil 
aan de Nederlandse samenleving. De Kamerleden Tendeloo (PvdA) en Oud 
(VVD) kruisten de degens met de KVP'ers Stokman en Beaufort (overigens 
allebei pater).
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Bij de zaak-Schokking ontstond eerst een discussie over de rol van de pers 
en over de door sommige confessionelen veronderstelde sociaal-democratische 
partijpolitieke motieven achter de publicatie over het oorlogsverleden van de 
Haagse burgemeester. Het debat in de Tweede Kamer draaide vooral uit op 
een confrontatie tussen de KVP en de PvdA over het beleid van de katholieke 
minister van Binnenlandse Zaken Beel, hoewel ook de sprekers van de VVD, 
ARP en CPN daarop kritiek uitten. De directe invloed van het mandement is 
hier waarschijnlijk minder groot geweest dan bij de zaak-Beekman; de afkondi
ging ervan lag inmiddels toch anderhalf tot twee jaar terug en intussen hadden 
zich andere belangrijke politieke gebeurtenissen voltrokken, waaronder op de 
eerste plaats de Huurwetcrisis van mei-juni 1955. Onmiskenbaar was echter de 
sterke profileringsdrift van de PvdA-fractie in het debat. Wellicht zag zij in de 
zaak-Schokking de kans iets terug te winnen aan politiek prestige van wat zij 
door de concessies op sociaal-economisch vlak gedurende Drees III had moeten 
inleveren.

Al droegen beide affaires bij aan de verslechtering van de relatie tussen KVP 
en PvdA, het effect op de politieke verhoudingen bleef beperkt. Zo hielden de 
beide bewindslieden stand: Donker had het geluk dat zijn beleid in de zaak- 
Beekman al gauw niet meer centraal stond en Beel was voor de rooms-rode 
coalitie te belangrijk om over een benoemingskwestie te kunnen struikelen. 
Het moet ook gezegd dat Burgers gematigde kritiek op Beels beleid waar
schijnlijk representatiever was voor de PvdA-fractie dan de tirades van haar 
zegsman Scheps, die in hoge mate door zijn eigen verzetsverleden waren 
ingegeven. De moties van beide PvdA'ers bleven dan ook binnen de marges 
die door de rooms-rode samenwerking werden gedicteerd.

Tussen ereschuld en welbegrepen eigenbelang. Regering en 
parlement over Molukkers en Indische Nederlanders

Overkomst en opvang

Net als zijn voorgangers werd het kabinet-Drees III geconfronteerd met de las
tige erfenis van het koloniale verleden. Ten eerste waren er de in 1951 naar 
Nederland overgebrachte 12.500 Molukkers, indertijd overigens meestal naar 
het belangrijkste Molukse eiland Ambon aangeduid als Ambonezen.63 De huis
vesting en verzorging van de Molukkers bleven problematisch door het vast
houden aan de tijdelijkheid van het verblijf in Nederland door de Nederlandse 
overheid en de Molukkers die streefden naar een onafhankelijke Zuid-Molukse 
republiek.64 Ten tweede had Nederland te maken met het probleem van de 
meer dan 100.000 nog in Indonesië verblijvende Nederlandse staatsburgers. 
Hun sociaal-economische positie werd over het algemeen steeds slechter, waar
door de Nederlandse overheid genoopt was hen maatschappelijk te ondersteu
nen. Vanwege die verslechterende positie zagen steeds meer Nederlanders in
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Indonesië zich genoodzaakt hun geluk elders te zoeken. Jaarlijks emigreerden 
c.q. vluchtten duizenden Nederlanders vanuit Indonesië naar Nederland en 
duizenden anderen maakten zich op hetzelfde te doen. Deze 'repatrianten' 
moesten in Nederland worden opgevangen in kampen en pensions en worden 
verzorgd. Een extra zorg hierbij was de mogelijke massale overkomst van de 
'Indische Nederlanders', nakomelingen van gemengd Indonesisch-Europese 
(voor)ouders met de Nederlandse nationaliteit.65 Zij vormden de grootste 
groep onder de Nederlanders in Indonesië. De regering trachtte de overkomst 
van grote aantallen Indische Nederlanders tegen te gaan door onder meer 
strenge criteria te verbinden aan de verstrekking van voorschotten voor de 
overtocht, die veel Nederlanders in Indonesië niet zelf konden betalen. Naar 
verwachting zouden de meesten van hen grote moeite hebben zich aan de Ne
derlandse samenleving en arbeidsmarkt aan te passen, aangezien zij nog nooit 
in Nederland waren geweest. Nederland kende na de Tweede Wereldoorlog 
tenslotte een enorm woningtekort en tot midden jaren vijftig dreigde periodiek 
ook een grote werkloosheid. Om deze redenen bevorderde de Nederlandse 
overheid ook de emigratie van tienduizenden Nederlanders naar Canada, 
Australië en Nieuw-Zeeland.

In deze uit de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië voortvloeiende 
kwesties stond de regering vaak tegenover een aanzienlijk deel van het parle
ment. Over het vraagstuk van de Molukkers werd voortdurend gediscussieerd, 
waarbij de regering door sommige ARP'ers en door de oppositiefracties van 
VVD, KNP en SGP voortdurend het verwijt werd gemaakt het Molukse zelfbe
schikkingsrecht tegenover Indonesië te weinig te ondersteunen. Met dit verwijt 
grepen deze Kamerleden terug op eerdere kritiek op de soevereiniteitsover
dracht en op het voorbehoud dat de VVD eind 1949 tijdens de behandeling in 
de Kamer ervan had gemaakt: garanties voor het zelfbeschikkingsrecht van de 
minderheden in Indonesië. Daarnaast viel het afhoudende overheidsbeleid ten 
aanzien van de Indische Nederlanders niet in goede aarde bij een groot aantal 
Kamerleden van vooral de confessionele regeringspartijen en de bovenge
noemde oppositiefracties. Bij de begrotingsbehandeling van Maatschappelijk 
Werk, het departement dat de zorg voor deze groepen voornamelijk voor zijn 
rekening nam, in de Tweede Kamer in november 1953 leidde dit tot een harde 
confrontatie tussen minister Van Thiel (KVP) en een belangrijk deel van de Ka
mer, waarbij een motie van de KNP'er Lemaire en een tegenmotie van de KVP 
voor extra commotie zorgden. Ook over de opvang en verzorging van de re
patrianten in Nederland rezen wel vragen in het parlement, al bleef het daarbij 
meestal tot aanmerkingen op aspecten van het beleid, zoals de soms gebrek
kige huisvesting. In het navolgende zal nader op de discussies rond de Moluk
kers en de Indische Nederlanders worden ingegaan. Welke beweegredenen 
lagen ten grondslag aan het regeringsbeleid ten aanzien van deze twee groe
pen en welke argumenten stelden parlementariërs daartegenover? Wat was 
daarbij de invloed van oud zeer over de soevereiniteitsoverdracht of van partij
politieke overwegingen?
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De opvang van de Molukkers en de kwestie-Ambon

Remilitarisering

Na aankomst in Nederland waren de Molukkers groepsgewijs ondergebracht 
in 'woonoorden': voormalige werkkampen, kazernes, kloosters en concentra
tiekampen. Hierdoor was er van integratie in de Nederlandse samenleving 
geen sprake. De regering zag dit niet als een bezwaar, aangezien zij ervan uit
ging dat de Molukkers zouden terugkeren naar het land van herkomst. De 
meeste Molukse organisaties deelden dit uitgangspunt. Zij streefden naar 
terugkeer naar een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek, de Republik Mnluku 
Selatan. Deze was op 24 april 1950 op Ambon ook daadwerkelijk uitgeroepen, 
maar had al snel het onderspit moeten delven tegen het Indonesische leger. 
Alleen op het grootste eiland Ceram zouden tot in de jaren zestig RMS-guerril- 
lastrijders actief blijven.66 Vanuit de Nederlandse samenleving kreeg het RMS- 
ideaal ondersteuning van conservatieve organisaties als de stichting Door De 
Eeuwen Trouw, een naam die refereerde aan de vermeende eeuwenlange loya
liteit van de overwegend christelijke Molukkers aan Nederland en het Oranje
huis, en Help Ambon in Nood.67 Het RMS-ideaal werd niet blijvend door alle 
Molukkers aangehangen: een deel van de Zuid-Oost-Molukkers keerde zich er 
al in 1952 van af. Ook deze groep richtte zich echter niet op een toekomst in 
Nederland, maar op terugkeer naar Indonesië.68

In eerste instantie ging de meeste aandacht van regering en parlement uit 
naar de eind 1952 en begin 1953 regelmatig voorkomende ordeverstoringen in 
de woonoorden. Deze kwamen deels voort uit de grote onvrede over de be
handeling door de Nederlandse overheid, in het bijzonder over het ontslag uit 
militaire dienst van de circa 3.500 voormalige militairen van het Koninklijk Ne- 
derlandsch-Indisch Leger onder hen bij aankomst in Nederland. Daarnaast wa
ren zij een gevolg van politieke, sociale, culturele en religieuze tegenstellingen 
binnen de Molukse gemeenschap die vrijwel meteen na aankomst in Neder
land aan de oppervlakte traden.69 De in augustus 1951 aangestelde Hoofdleider 
der Ambonezenwoonoorden in Nederland, generaal-majoor b.d. P. Scholten, 
zag herstel van de militaire status als dé oplossing om de Molukkers weer in 
het gareel te krijgen. Het kabinet-Drees II achtte het echter in strijd met afspra
ken met Indonesië -  Nederland had beloofd de Molukse ex-KNIL’ers niet ope
rationeel in te zetten -  en meende ook dat het de kansen op terugkeer ver
kleinde. Op grond van deze overwegingen wees het bij herhaling remilitarise- 
ringsverzoeken van Scholten af. Toen duidelijk was geworden dat het kabinet- 
Drees III dit beleid handhaafde, nam de oud-generaal medio november 1952 
ontslag.70

Leden van de rechtse fracties in de Tweede Kamer bekritiseerden de afwij
zende houding van de regering tegenover remilitarisering van de Molukkers, 
zoals zij voorheen ook al de rechtmatigheid van hun ontslag uit militaire dienst 
hadden aangevochten 71 Tijdens de schriftelijke behandeling van de begroting 
van Maatschappelijk Werk voor 1953, die enkele dagen na Scholtens ontslag
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begon, vroegen verscheidene leden van de begrotingscommissie waarom de 
regering niets voelde voor de door de voormalige Hoofdleider geadviseerde 
remilitarisering.72 Tijdens het begrotingsdebat op 25 en 26 maart 1953 drongen 
niet alleen vertegenwoordigers van de oppositionele VVD, SGP en KNP, maar 
ook sprekers van de regeringsfracties van KVP en ARP bij de minister aan op 
heroverweging van de remilitarisering 73 Het kabinet bleef echter bij zijn afwij
zende standpunt. Van Thiel meende dat de aanstelling van een Commissaris 
voor Ambonezenzorg, die een bundeling betekende van de daarvoor bij drie 
ministeries berustende verzorging van de Molukkers, voldoende soelaas bood. 
De commissaris kreeg een eigen dienst, het Commissariaat voor de Ambone
zenzorg, die rechtstreeks onder de minister van Maatschappelijk Werk ressor
teerde. De na november 1952 weergekeerde rust in de Molukse woonoorden 
weersprak volgens Van Thiel de bewering dat 'het handhaven van orde en 
rust, anders dan in militair verband, onmogelijk zou zijn’.74 Hoewel de militaire 
status van de Molukkers daarna nog regelmatig door enkele parlementariërs 
van de confessionele regeringspartijen en door leden van de oppositiefracties 
ter rechterzijde aan de orde werd gesteld, beschouwde de regering de kwestie 
als afgedaan.

Onrust in het Molukse woonoord Vught

Foto Politie-archief Vught /  M oluks Historisch Museum
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Het RMS-ideaal

De regering vond de 'conceptie' van een zelfstandige Zuid-Molukse republiek 
irreëel en een belemmering voor de door haar wenselijk geachte terugkeer 
naar Indonesië.75 Vanwege deze opstelling wreven vertegenwoordigers van 
ARP, CHU, VVD, SGP en KNP de regering herhaaldelijk aan dat zij te weinig 
deed voor de bevordering van het zelfbeschikkingsrecht van de Molukkers, 
waarvoor Nederland door de soevereiniteitsoverdracht een speciale verant
woordelijkheid droeg. Met ingewikkelde juridische argumentaties trachtten 
deze fracties enerzijds de onrechtmatigheid van de opheffing van de Indonesi
sche federatie aan te tonen en anderzijds de rechtmatigheid te onderbouwen 
van de uitroeping van de RMS, die hierop een reactie was geweest. De regering 
was het met deze redeneringen niet volledig oneens, maar beschouwde de 
zaak als een interne Indonesische aangelegenheid die zij bij de regering in Ja
karta alleen met grote omzichtigheid kon aankaarten. Zo weigerde minister 
J.M.A.H. Luns (KVP) bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Za
ken in de Tweede Kamer in december 1953 gevolg te geven aan het verzoek 
van VVD-woordvoerder Ritmeester om het standpunt van de RMS naar voren 
te brengen in de United Nations Commission for Indonesia, aangezien er vol
gens hem geen enkel uitzicht op succes was. Terwijl de Kamerleden P.J.S. Ger
brandy (ARP), die daarbij eerdere uitlatingen aanhaalde van de KVP’er Van 
Rijckevorsel die advocaat van de Molukse oud-militairen was geweest, en Le- 
maire Nederlandse erkenning van de RMS bepleitten, trok Luns de rechtmatig
heid van de proclamatie van de Zuid-Molukse republiek juist in twijfel 76

De woordvoerders van de grote regeringsfracties van PvdA en KVP onder
steunden het kabinetsbeleid ten aanzien van het RMS-ideaal. Eén keer schaarde 
zich opmerkelijk genoeg ook de woordvoerder van de ARP achter het kabinet. 
Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1953 in de
cember 1952 trad het Tweede-Kamerlid J. van Baal (ARP) op als vervanger van 
de zieke Gerbrandy, die op dit punt meestal het woord voor de ARP voerde. 
Van Baal pleitte bij die gelegenheid voor autonomie van de Zuid-Molukken 
binnen Indonesië, zoals ook de Nederlandse regering volgens hem wilde, en 
sprak zich uit tegen 'avonturen' voor de RMS.77 Daarmee week hij af van het 
pro-RMS-standpunt dat de ARP-fractie, in de persoon van Gerbrandy, normaal 
gesproken innam. Bijna vier jaar later wond Gerbrandy zich, getuige het door 
hem in november 1956 uitgegeven pamflet Ambon en de A.R. Partij, nog over 
deze doorkruising van zijn politiek door Van Baal op. Hij suggereerde dat deze 
voortkwam uit puur eigenbelang, aangezien Van Baal vlak na het debat door 
het kabinet met ingang van 1 april 1953 werd benoemd tot gouverneur van 
Nederlands Nieuw-Guinea.78 Van Baal deelde Gerbrandy's standpunt dan wel 
niet, van de antirevolutionaire partijlijn week hij niet wezenlijk af: de meeste 
leden van de parlementaire fracties en de leiding van de ARP hadden het extre
me standpunt van Gerbrandy en enkele andere pro-RMS-partijleden nooit ge
deeld. Nederland diende zich volgens hen wel in te zetten voor het zelfbeschik
kingsrecht van de Molukkers, maar een erkenning van de RMS eisten zij niet.
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Van Baals benoeming was waarschijnlijk gebaseerd op zijn ervaring in het be
stuur in de laatste kolonie in de Oost.79

Evenals organisaties als stichting Door De Eeuwen Trouwen Help Ambon in 
Nood gingen de meeste woordvoerders van de oppositiefracties van VVD, 
KNP en SGP en de protestantse regeringsfracties ervan uit dat op de Neder
landse regering een ereschuld ten aanzien van de Molukkers rustte. Zoals nog 
zal blijken, hanteerden zij dit argument ook veelvuldig in de discussie over de 
komst van de Indische Nederlanders. Nederland had vanwege die ereschuld de 
plicht om bij te dragen aan het herstel van het Ambonese volk in zijn rechten. 
Dat zij daarbij zo met hun morele gelijk schermden, wekte meer dan eens de 
ergernis van vertegenwoordigers van de grote regeringspartijen. Bij de behan
deling van de begroting van Buitenlandse Zaken in april 1955 gaf het Eerste- 
Kamerlid G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck (KVP) lucht aan die irritatie. Met na
druk verklaarde hij niet te willen meedoen aan het instandhouden van de illusie 
dat er ooit een soevereine Molukse staat zou komen. Daarbij bestreed hij de 
stelling dat Nederland in juridische of morele zin verplicht was om de totstand
koming van die staat te bevorderen. De Nederlandse regering kon niet meer 
doen dan op terughoudende wijze het Molukse streven naar een bevredigen
der rechtsorde te ondersteunen.80

De zelfzorg

Lange tijd ontmoedigde de overheid deelname van Molukkers aan het arbeids
proces, mede vanwege het overschot op de arbeidsmarkt in Nederland. De 
(her)scholing van volwassenen was vooral georiënteerd op een toekomst over
zee. Desalniettemin vonden veel Molukkers werk, bijvoorbeeld seizoenarbeid 
bij boeren, thuisarbeid als het schoonmaken van groenten, of ongeschoolde 
arbeid in fabrieken.81 Naarmate het 'tijdelijk verblijf' van de Molukkers in 
Nederland zich rekte, richtte de Nederlandse overheid zich op geleidelijke af
bouw van de volledige overheidsverzorging van de Molukkers. Vanaf 1954 
werden werkende Molukkers verplicht gesteld 60 % van hun loon af te staan 
aan het Commissariaat voor de Ambonezenzorg als bijdrage in de kosten van 
de verzorging in de woonoorden. Vervolgens kwam de overheid in 1956 met 
een zelfzorgregeling, onder meer vanwege de massale ontduiking van de bij
drageregeling. De Molukse gezinnen moesten voortaan eigen huishoudingen 
voeren; de centrale keukens in de woonoorden werden afgeschaft. Voorts 
dienden de mannen zich in te schrijven bij het arbeidsbureau. Alleen als zij geen 
werk hadden, konden zij een beroep doen op een speciale uitkeringsregeling. 
De eigen bijdrage en de zelfzorgregeling in de woonoorden werden in de regel 
met protest onthaald. De meeste Molukse organisaties achtten de zelfzorg strij
dig met de onderhoudsplicht voor de oud-KNIL-militairen die volgens hen nog 
altijd op de Nederlandse staat drukte 82

Bij regering en parlement was begrip voor deze Molukse bezwaren niet al
tijd voorhanden. Zo verklaarde F.H. van de Wetering (CHU) bij de behande
ling van de begroting van Maatschappelijk Werk in de Tweede Kamer in maart

356



Regering en parlement over Molukkers en Indische Nederlanders

1953 op weinig invoelende wijze: 'Het gelanterfanter en de werkschuwheid van 
vele Ambonezen in Nederland zijn naar mijn mening even erg als de bezetting 
van hun land.' De Molukkers moesten begrijpen dat zij voor hun land het 
waardevolst zouden zijn, als zij een vak leerden en gingen werken, aldus de 
CHU'er.83 Eerder had minister Van Thiel al de hoop uitgesproken dat de Mo
lukkers duidelijker zouden beseffen dat zij in Nederland te gast waren en dat 
zij meer medewerking zouden verlenen.84 Volgens de VVD'er Ritmeester was 
het echter onterecht dit van de Ambonezen te vragen. Niet zijzelf droegen im
mers de schuld voor hun 'allerellendigste positie', maar de Nederlandse rege
ring, zo betoogde hij in maart 1953.85

De invoering van de bijdrage- en zelfzorgregelingen werd door vrijwel het 
gehele parlement met instemming begroet. Ook critici van het regeringsbeleid 
achtten de maatregelen en de aan de Molukkers gestelde eisen 'redelijk', zoals 
Ritmeester bij de behandeling van de begroting van Maatschappelijk Werk in 
december 1954 verklaarde. Bij dezelfde gelegenheid beschreef J. Fokkema 
(ARP) de bijdrageregeling als 'een juist gekozen middel om de Ambonezen 
moreel en sociaal op te voeden'.86 De één jaar later ingevoerde zelfzorgrege- 
ling had volgens het antirevolutionaire Tweede-Kamerlid een grote pedagogi
sche waarde, die ondanks de Molukse bezwaren met krachtige hand moest 
worden doorgezet. Ook Van de Wetering juichte de nieuwe regeling toe. Deze 
kwam in zijn optiek tegemoet aan de wensen van de Molukkers zelf, die zich al 
lang afvroegen waarom zij nog steeds 'zo bebaboe-d' weerden.87

Terugkeer of integratie

Tussen 1953 en 1955 vonden geheime onderhandelingen plaats tussen enkele 
Molukse vertegenwoordigers en het Commissariaat voor de Ambonezenzorg 
over een onvoorwaardelijke repatriëring. De Indonesische regering gaf signa
len af daarmee eventueel akkoord te willen gaan, al creëerde zij tegelijkertijd 
veel hinderpalen voor terugkeer. Slechts een zeer klein aantal Molukse gezin
nen keerde daadwerkelijk naar Indonesië terug.88 Tegen deze achtergrond 
bleef minister Van Thiel bij de vaststelling van zijn beleid ten aanzien van de 
Molukkers uitgaan van hun uiteindelijke terugkeer, ondanks de toenemende 
participatie op de arbeidsmarkt en de vermindering van de overheidszorg. In 
verband hiermee bleef ook de huisvesting in woonoorden gehandhaafd. De 
kansen op een spoedige terugkeer van een aanzienlijk aantal Molukkers schat
te hij hoog in. Bij de meeste parlementariërs stuitte dit optimisme op grote re
serves. Zij stonden erop dat terugkeer nooit onder dwang zou mogen geschie
den en achtten de inschatting van de minister veel te rooskleurig. Al vrij snel 
uitten vertegenwoordigers van vooral de VVD en de PvdA het verlangen dat 
het kabinet zijn beleid meer zou richten op een langdurig verblijf van de Mo
lukkers in Nederland. Het liberale Eerste-Kamerlid De Vos van Steen wijk ver
klaarde in maart 1954 dat men ervan uit diende te gaan dat de Molukkers nog 
wel enige tijd in Nederland zouden blijven. Hij stelde in dit verband ook de 
huisvesting in woonoorden ter discussie en pleitte ervoor hen op te nemen in
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de Nederlandse samenleving. In zijn reactie verklaarde Van Thiel dat het mo
ment voor assimilatie van de Molukkers door middel van huisvesting in nor
male woningen nog niet gekomen was. Zij konden 'de steun, die het leven in 
groepsverband hun geeft, niet (...) missen’ en om die reden gaven zij zelf daar
aan ook de voorkeur, aldus de minister.89

De discussie was daarmee allerminst afgesloten. In maart 1955 bij de behan
deling van de begroting van Maatschappelijk Werk hield PvdA-senator H. Ver- 
wey-Jonker een uitvoerige uiteenzetting over het 'grote sociale probleem’ van 
de Molukkers. Bij hetzelfde debat hield Ruijs de Beerenbrouck een overeen
komstig betoog en in tweede termijn schaarde De Vos van Steenwijk zich ach
ter de analyse van zijn sociaal-democratische collega. Hoewel Verwey-Jonker 
het uitgangspunt van de regering niet afwees, meende zij toch dat het beleid te
kortschoot. Dit was weliswaar op terugkeer gericht, maar bood de Molukkers 
'geen uitzicht op een toekomst elders'. De regering zou meer aandacht moeten 
besteden aan de mogelijkheid van emigratie van individuen en kleine groepen. 
Zij zou daarvoor ten eerste serieus moeten onderzoeken welke emigratie
mogelijkheden er voor de Molukkers waren in Indonesië of elders, bijvoor
beeld in Suriname. In individuele gevallen betekende dit ook dat men perma
nente opname in Nederland onder ogen zou moeten zien. Ten tweede zouden 
de opleidingen voor Molukkers meer moeten worden toegesneden op die emi
gratiemogelijkheden. Ten derde was het volgens Verwey-Jonker nodig om 
'een te sterk groepsverband op een verstandige manier te doorbreken'. Dit 
was het grootste probleem, aangezien de sterke saamhorigheid een politiek 
karakter droeg en gevoed werd door politieke hoop. Daarmee doelde zij op 
het RMS-ideaal. Het ging erom het vertrouwen van de Molukkers in de Neder
landse overheid te versterken en daarvoor was 'een zekere individuatie nodig'. 
Het instellen van eigen huishoudingen onder eigen verantwoordelijkheid was 
een stap in de richting van die 'individuatie', al gold dit vooral de Molukse 
vrouwen. Daarnaast zou de overheid een verantwoorde beroepskeuzevoor
lichting moeten verlenen, ook voor volwassenen, en op den duur een verant
woorde voorlichting over emigratiekansen. Verwey-Jonker erkende wel dat 
deze maatregelen pas op lange termijn effect zouden sorteren, maar men 
moest er nu een begin mee maken om te voorkomen dat het Molukse vraag
stuk een slepend en zich uitbreidend probleem zou worden.90

Het betoog van Verwey-Jonker en de soortgelijke uitlatingen van haar ka
tholieke en liberale collega's betekenden in zekere zin een ommekeer. Voor het 
eerst gingen parlementariërs zo uitvoerig in op de sociale aspecten van het 
vraagstuk van de Molukkers in Nederland. Zij richtten zich daarbij nog wel op 
bevordering van de terugkeer, maar leken toch hier en daar al rekening te 
houden met een langdurig verblijf in Nederland en de daarbij behorende in
passing in de Nederlandse samenleving. Die tendens zette zich door toen Ver- 
weys partijgenoot N. Stufkens in november 1955 bij de begrotingsbehandeling 
in de Tweede Kamer vroeg of de Molukkers niet toch meer kans op inpassing 
zou moeten worden geboden. In dezelfde vergadering verlangde Fokkema dat 
de Molukkers tot het moment van hun terugkeer een plaats moesten krijgen in
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het maatschappelijk proces in Nederland.91 In maart 1956 pleitten de Eerste-Ka- 
merleden J. Schipper (ARP), De Vos van Steenwijk en H.M. van Lieshout (KVP) 
ten slotte voor de spoedige instelling van een commissie ter bestudering van 
het Molukse vraagstuk. Van Thiel verklaarde zich, op de valreep van zijn mi
nisterschap, bereid met de voorbereidingen voor de instelling van een derge
lijke commissie te beginnen.92 Uiteindelijk zou deze op 24 september 1957 wor
den ingesteld door Van Thiels opvolger M.A.M. Klompé. Als voorzitter werd 
Verwey-Jonker gems talleerd 93

De komst van de Indische Nederlanders naar Nederland94 

Het rapport-Werner

Eind 1949 waren er ongeveer 225.000 Nederlanders in Indonesië, onder wie 
rond 165.000 Indische Nederlanders.95 Bij de onderhandelingen over de onaf
hankelijkheid was Nederland ervan uitgegaan dat de meesten van deze laat- 
sten voor het Indonesische staatsburgerschap zouden opteren. Anders dan ver
wacht, bleek echter dat zij massaal de met Indonesië afgesproken termijn van 
twee jaar lieten verstrijken zonder van hun optierecht gebruik te maken. Ook 
een laatste campagne van Nederland om hen hiertoe aan te zetten bleef nage
noeg zonder resultaat. Dit had te maken met de verslechtering van de maat
schappelijke positie van de Indische Nederlanders onder het republikeinse be
wind. Binnen de hiërarchische, en mede naar huidskleur ingedeelde, Neder- 
lands-Indische samenleving waren deze Indo-Europeanen een betrekkelijk 
geprivilegieerde groep geweest, tussen de 'Inlanders' en de 'Vreemde Ooster
lingen’ (Chinezen, Arabieren etc.) enerzijds en de totoks (volbloed-Europeanen) 
anderzijds in. Zij vervulden vaak functies in het ambtelijke apparaat van het 
gouvernement of in het KNIL. De Indonesische onafhankelijkheid zette een 
streep door deze relatieve bevoorrechting: na verloop van tijd werden de 
meeste Indische Nederlanders ontslagen uit overheidsdienst en de republikein
se regering ontmoedigde bedrijven hen in dienst te nemen. Daarnaast onder
vonden de Indo-Europeanen de gevolgen van het door de economische moei
lijkheden stijgende prijspeil in Indonesië. Ook het vinden en behouden van 
huisvesting werd in toenemende mate een probleem; na ontslag uit overheids
dienst moest ook een eventuele dienstwoning worden opgegeven en op de 
woningmarkt werden de Indische Nederlanders verdrongen door de Indone
siërs. Ten slotte hadden de Indische Nederlanders te lijden van de spanningen 
in de Nederlands-Indonesische relaties. Door de sociaal-economische achteruit
gang en de negatieve bejegening door het republikeinse bewind keerden de 
meeste Indische Nederlanders zich blijvend af van het nieuwe Indonesië. Tege
lijk klampten zij zich des te sterker vast aan hun Nederlanderschap, omdat zij 
daaraan grotendeels hun gevoel van eigenwaarde ontleenden. Een groeiend 
aantal Indische Nederlanders zag geen andere uitweg dan naar Nederland te 
komen.96
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Ook na het verstrijken van de optietermijn aan het eind van 1951 was de 
Nederlandse overheid niet geneigd aan de overkomst van grote aantallen Indi
sche Nederlanders mee te werken. Een belangrijke rol in de voortzetting en 
aanscherping van de strikte politiek ten aanzien van de Indo-Europeanen speel
de het rapport van een ambtelijke commissie onder leiding van Ph.H.M. Wer- 
ner, inspecteur-generaal van het Rijksarbeidsbureau bij het ministerie voor So
ciale Zaken en Volksgezondheid, die van 29 mei tot 8 juli 1952 een studiereis 
naar Indonesië had gemaakt ter bestudering van het Indo-Europese vraag
stuk.97 In de literatuur over het Nederlandse immigrantenbeleid is het rapport- 
Werner, dat eind juli 1952 werd opgeleverd, nog altijd tamelijk omstreden, met 
name door de pejoratieve en neerbuigende typeringen van de Indische Neder
landers.98 De commissie achtte de betrokkenen zelf vanwege de moeilijkheden 
van het moment psychisch niet meer in staat een grondige afweging van hun 
belangen te maken. Hun oordeel over de toestand in Indonesië was veel te 
negatief en over hun kansen daarbuiten koesterden zij 'volkomen foutieve en 
fantastische denkbeelden’. Volgens de commissie-Werner was de Nederlandse 
overheid daarom genoodzaakt deze onderdanen 'in hun werkelijk begrepen 
eigenbelang zonodig tegen zichzelve te beschermen'. Dat dit maar al te zeer 
nodig was, bleek volgens de commissie uit de 'droeve en teleurstellende er
varingen’ die met de reeds eerder uit Indonesië overgekomen Nederlanders 
waren opgedaan. Daaruit was immers gebleken dat dezen 'nimmer (zouden) 
assimileren en blijvend tot de behoeftigen, zelfs tot de a-sociale elementen 
(dienden) te worden gerekend'99

Nadat de commissie-Werner aldus het eigen oordeel van de betrokkenen 
terzijde had geschoven, maakte zij zich op om een inschatting van hun toe
komstmogelijkheden te maken. Daartoe verdeelde zij de Nederlanders in Indo
nesië in twee groepen. Aan de ene kant stonden de import-Nederlanders en zij 
die daarmee op grond van opvoeding, opleiding en ontwikkeling op één lijn te 
stellen waren (de 'Westerse Nederlanders’). Aan de andere kant stonden de 
Indische Nederlanders, 'welke door afkomst, aard, aanleg en milieu physiek, 
psychisch, sociaal-economisch en cultureel op Indonesië zijn ingesteld' (de 'Oos
terse Nederlanders'). De oosterse Nederlanders waren in de optiek van de 
commissie het meest gebaat bij een voortgezet verblijf in Indonesië, dat im
mers ondanks alles hun moederland was en bleef. Als bijkomend argument liet 
de commissie daarbij gelden, 'dat vooreerst de Nederlandse arbeidsmarkt bij 
de huidige werkloosheid in tal van beroepen en in verband met de geheel 
andere aard van arbeid, alsmede gezien de concurrentie, selectie en vereiste ar
beidsproductiviteit voor deze Oosterse Nederlanders met hun specifieke eigen
schappen en hoedanigheden en hun arbeidstempo geen plaats biedt'. Ook de 
verdere kansen op assimilatie van deze groep achtte de commissie 'uiterst ge
ring, zo niet nihil’.100

Op basis van deze inschatting beval de commissie-Werner de regering aan 
de overtocht van Indische Nederlanders naar Nederland te 'reglementeren' en 
'een of andere modus’ te vinden om deze 'zonodig te kunnen verhinderen'. 
Daarnaast diende de Nederlandse regering door intensievere voorlichting over
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de beperkte kansen van Indische Nederlanders in Nederland, uitbouw van het 
maatschappelijk werk en een betere arbeidsbemiddeling in Indonesië de oriën
tatie op een voortgezet verblijf daar te versterken. Ten slotte adviseerde de 
commissie-Werner de regering het op aanpassing bij de Indonesische samen
leving gerichte ’assimilatieonderwijs' meer te ondersteunen, zodat de deelname 
van Indisch-Nederlandse kinderen aan de binnen het Nederlandse onderwijs 
passende 'concordante' scholen zou afnemen. Ook kon via de subsidiëring van 
de schoolgelden worden geprobeerd kinderen van 'op Indonesië georiënteer- 
den' naar assimilatiescholen te sluizen, zodat zij eerder zouden integreren in de 
Indonesische maatschappij en zouden afzien van vertrek naar Nederland.101 
De meeste van deze aanbevelingen werden bekrachtigd door de met de coör
dinatie van het sociale en culturele beleid ten aanzien van Indonesië belaste in
terdepartementale Commissie voor Aangelegenheden van Indonesië. Alleen 
de reglementering werd door deze commissie onuitvoerbaar geacht.102 Minis
ter Van Thiel nam de aanbevelingen over en gebruikte ze als uitgangspunten 
voor zijn beleid ten aanzien van de Indische Nederlanders.

Kritiek vanuit pers en politiek

Hoewel het rapport-Werner alleen was bedoeld voor de interne gedachtevor
ming binnen de overheid, lekte de inhoud al snel uit via twee samenvattende 
artikelen en een kritisch commentaar in de Niemve Rotterdamse Courant eind 
oktober 1952.103 De NRC verklaarde ernstig van mening te verschillen met de 
commissie-Werner. Volgens haar was 'de scheiding tussen Oosterse en Wester
se Nederlanders geenszins perfect’. Men zou er buitendien niet zonder meer 
van mogen uitgaan 'dat de eerste groep geen en de tweede groep wel voldoen
de assimilatiemogelijkheden in Nederland zou hebben'. De voorgestelde 'regle
mentering' stuitte volgens de NRC 'zowel op juridische als op morele bezwa
ren'. Daarnaast verwierp het liberale avondblad de notie dat de Indische Ne
derlanders tegen zichzelf zouden moeten worden beschermd.104

De NRC-artikelen zwengelden de parlementaire discussie over de kwestie 
van de Indische Nederlanders aan. Naar aanleiding van de samenvattingen 
vroegen verschillende Tweede-Kamerleden bij de behandeling van de begro
ting van Maatschappelijk Werk in het voorjaar van 1953 om inzage in het rap
port-Werner. Minister Van Thiel weigerde echter het ambtelijke document vrij 
te geven en hield ook na herhaald aandringen voet bij stuk.105 Daarnaast be
vatte het commentaar van de krant belangrijke voorzetten voor de latere par
lementaire discussie. Zo maakte Ritmeester bezwaar tegen een eventuele dis
criminatie tussen westerse en oosterse Nederlanders bij de toekenning van 
voorschotten voor de overtocht naar Nederland. Op soortgelijke wijze als de 
NRC verklaarde hij: 'Moreel is het niet te verantwoorden enige Nederlander in 
de steek te laten.'106

De discussie over het rapport-Werner leverde de aanzet voor een veel bre
der debat over de kwestie van de Indische Nederlanders bij de behandeling 
van de begroting van Maatschappelijk Werk voor 1954 in de Tweede Kamer.
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Hoewel Van Thiel het niet expliciet aanhaalde, volgde hij bij zijn verweer de 
redeneringen van het commissierapport. De kritische opmerkingen van de par
lementariërs waren deels een weerklank van het NRC-commentaar, al gebruik
ten zij ook nieuwe argumenten. Tijdens de schriftelijke voorbereiding in het 
najaar van 1953 informeerde vrijwel de gehele begrotingscommissie naar de 
maatstaven die Maatschappelijk Werk hanteerde bij de beoordeling van ver
zoeken om verscheping naar Nederland om sociale en medische redenen. 
Daarnaast werd erop aangedrongen dat Indische Nederlanders naar Nederland 
werden gebracht die in Indonesië moeilijkheden ondervonden met hun natio
naliteit, met het vinden van werk of met onderwijs.107

Van Thiel wees deze eis af. Dat de Indische Nederlanders in sociale moei
lijkheden verkeerden kon niet de doorslag geven bij de beslissing over ver
zoeken om 'opzending op Rijksvoorschotbasis'. Hun overkomst had immers 
pas zin als de betrokken Indische Nederlanders 'geacht (konden) worden (...) 
in Nederland wel in staat te zijn zich een redelijk bestaan te verwerven'. Omdat 
de meesten niet aan deze voorwaarde konden voldoen, wees het ministerie 
aanvragen af, erkende de minister. Volgens hem moest de centrale vraag zijn 
'of het welbegrepen eigenbelang van de betrokkenen (gebaat zou zijn) met een 
overkomst naar Nederland'. In zijn optiek luidde het antwoord hierop voor de 
meeste Indische Nederlanders negatief. Daaruit volgde dat de nadruk binnen 
het maatschappelijk werk moest liggen op het scheppen van mogelijkheden die 
hun in staat zouden stellen voor zichzelf en komende generaties in Indonesië 
opnieuw een bestaan te verschaffen. Zij zouden moeten 'omschakelen naar de 
eisen van de gewijzigde omstandigheden'. Om hen daarbij te helpen stimuleer
de de regering het assimilatieonderwijs en streefde zij naar oprichting van 
eveneens op de Indonesische arbeidsmarkt gerichte handels- en technische 
scholen. De minister voelde zich bevestigd in dit beleid door ervaringen met de 
al aanwezige repatrianten uit Indonesië, van wie velen volgens hem grote aan
passingsmoeilijkheden hadden.108

Ook over de verstrekking van een schoolgeldsubsidie aan behoeftige Indi
sche Nederlanders rezen bij de schriftelijke begrotingsbehandeling vragen. 
Enkele Kamerleden stelden expliciet dat het recht van de ouders om te bepalen 
of hun kinderen concordant dan wel assimilatieonderwijs zouden genieten, niet 
mocht worden aangetast door het achterwege blijven van een rijksbijdrage in 
de schoolgelden.109 In zijn reactie relativeerde Van Thiel het probleem. Hij 
wees erop dat de keuzevrijheid op zichzelf al werd ingeperkt door aanleg en 
milieu van de kinderen. Het was daarbij de vraag of bepaalde schooltypen 
overal aanwezig waren. Bovendien vond de minister het onverantwoord dat 
een kind, wiens de toekomst in Indonesië lag, door het verlenen van over
heidssteun minder geëigend onderwijs zou volgen.110

Het Kamerdebat

Tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer op 5, 10, 12 en 17 november 
1953 bleek dat dit paternalisme veel parlementariërs tegen de borst stuitte.
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Vrijwel iedereen uitte kritiek, al onderschreven de regeringsfracties van PvdA 
en KVP wel de wenselijkheid van een voortgezet verblijf van de Indische Ne
derlanders in Indonesië. De vertegenwoordigers van alle andere fracties, in
clusief de tot de regerende coalitie behorende ARP en CHU, zetten daaren
tegen grote vraagtekens bij dit uitgangspunt. De toestand van de Indische Ne
derlanders was volgens hen slechter dan Van Thiel haar schetste. Zo verklaarde 
Van de Wetering dat de Indische Nederlanders in principe weliswaar beter 'in 
het land van de zon' konden blijven, maar dan niet onder de actuele omstan
digheden. Nederland mocht daarom niet naar 'kunstmatige remmen' zoeken 
om hun overkomst te beletten. Men had immers 'te doen met Nederlanders, zij 
het ook, dat zij niet aan de kille boorden van ons land, maar onder de tropen
zon geboren zijn'.111

Het meest uitgesproken was de kritiek van de KNP'er Lemaire. Dat was 
niet verbazingwekkend, aangezien de oprichter van zijn partij, de oud-minister 
van Koloniën Ch.J.I.M. Welter, uit de KVP was gestapt uit onvrede over haar 
houding tegenover de Indonesische onafhankelijkheid. Bovendien had Lemaire 
de sterkst voorstelbare affiniteit met het onderwerp: hij was zelf Indo-Europe- 
aan. Hij was geboren en getogen in Nederlands-Indië, had gestudeerd aan de 
Rechtshogeschool te Batavia waar hij later hoogleraar was geworden en was 
ten slotte nog secretaris-generaal geweest van het departement van Justitie van 
het gouvernement. Pas na de oorlog, die hij in krijgsgevangenschap had door
gebracht, was hij naar Nederland gekomen. Van de sprekers die de toon in het 
debat zetten, hadden overigens de meesten een Indische achtergrond: Van de 
Wetering was in 1919 als Nederlands Hervormd predikant naar Indië gegaan 
en was daar directeur van de theologische school op Minahasa en later burge
meester van Palembang geworden. Na gevangenschap in de oorlog en een 
korte periode als hoofdambtenaar in het Indische bestuur was hij in 1947 terug
gekeerd naar Nederland. KVP-woordvoerder Th.M.J. de Graaf had in Utrecht 
indologie en Indisch recht gestudeerd, waarna hij in 1937 rechterlijk ambtenaar 
in Indië was geworden. Na de bevrijding uit Japanse gevangenschap was hij 
teruggekeerd naar Nederland. Een andere KVP’er, Van Rijckevorsel, mengde 
zich op een later tijdstip in het debat met een van de partijlijn afwijkend stand
punt. Zijn band met Indië was indirecter; zoals gezegd was hij vanaf 1951 opge
treden als advocaat voor de Ambonese ex-KNIL-militairen die hun ontslag uit 
militaire dienst aanvochten. In 1952 was Van Rijckevorsel als representant van 
de rechtervleugel van de KVP in de Tweede Kamer binnengehaald.112

In het debat noemde Lemaire het regeringsbeleid niet verantwoord en door 
de minister onvoldoende onderbouwd. De Indische Nederlanders waren in het 
nieuwe Indonesië even 'ontworteld' als in Nederland. Hun positie in Indonesië 
was daarbij slechter dan de minister beweerde; revolutie en onveiligheid maak
ten de toestand daar 'diabolisch'. In Nederland maakten zij daarentegen weer 
een kans; de minister schilderde de ervaringen van de reeds overgekomen re
patrianten veel te zwart. Van Thiel zou van deze generaliserende benadering 
van de Indische Nederlanders -  ook de commissie-Werner miskende hun hete
rogeniteit -  moeten overstappen op een individuele behandeling met goede
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voorlichting en werkelijk overleg met de betrokkenen. In laatste instantie 
moest de beslissing volgens Lemaire in hun eigen handen liggen. Met een ver
wijzing naar de Tweede Wereldoorlog, die nog eens de ernst van de toestand 
in Indonesië moest onderstrepen, betoogde hij: 'Zij, die met kennis van zaken, 
na rijp beraad, (naar Nederland) willen (komen), moeten, wanneer er enige 
waarschijnlijkheid is, dat zij hier kunnen aarden, de kans krijgen uit het "Duin
kerken" daar te ontsnappen.' De overheid diende hun zonodig de kosten van 
de overtocht voor te schieten.113

De motie-Lemaire

Nadat Van Thiel zich in zijn repliek niet overtuigd had betoond, diende Lemai
re in de tweede termijn een motie in, die mede-ondertekend werd door leden 
van ARP, VVD en CHU. Volgens het eerste punt van deze motie moest 'het 
oordeel van de betrokkenen ten aanzien van het vertrek uit Indonesië als door
slaggevende factor' fungeren bij de verstrekking van voorschotten voor de 
overtocht naar Nederland. Op de tweede plaats diende de regering ervoor te 
zorgen 'dat bij het verstrekken van schoolgeldsubsidies de vrije keuze der be
trokken ouders van het meest passende onderwijs voor hun kinderen volko
men (zou worden) geëerbiedigd'.114 Ritmeester voorzag de mede door hem 
ondertekende motie van een nadere toelichting. Hij wees erop dat de kosten 
voor de ondersteuning van de Indische Nederlanders in Indonesië flink waren 
gestegen en dat zij steeds meer uit het arbeidsproces werden geweerd. Daar
door waren er voor hen nog maar twee kansen: of Indonesiër worden, als hun 
die mogelijkheid opnieuw werd gegeven, of als uitgestotenen naar Nederland 
komen. Essentieel was dat men deze mensen, die immers Nederlanders waren, 
in hun beslissing vrij liet. 'Elke Nederlander heeft het recht op vrijheid, vrijheid 
van beschikking over zijn persoon en vrijheid om te zeggen, wat hij wil', aldus 
het liberale Kamerlid. Zonodig moest de overheid hun overkomst betalen, 
want tenslotte was zij ook ten dele verantwoordelijk voor de misère waarin de 
Indische Nederlanders terecht waren gekomen.115

Dat Lemaires motie mede werd oridertekend door VVD- en ARP-Kamer- 
leden en door de CHU'er Van de Wetering, was geen verrassing. Tijdens de 
debatten over de soevereiniteitsoverdracht van eind 1949 hadden zij immers 
ook één lijn getrokken. Destijds hadden afgevaardigden van die partijen al 
betoogd dat de regering bij de onderhandelingen onvoldoende garanties had 
bedongen voor het zelfbeschikkingsrecht van de minderheden in Indonesië en 
ook op andere punten hadden zij bezwaar aangetekend tegen het onderhande
lingsresultaat. Uiteindelijk hadden slechts de ARP, de CPN, vijf CHU'ers (van 
de acht) en de KNP tegengestemd. De VVD had de regering echter niet zozeer 
uit overtuiging ondersteund, maar vooral omdat zij er zelf zitting in had. Aan
gezien dit in 1953 niet meer het geval was, kon zij de vroegere reserves afwer
pen.116 Daarnaast deed de verwijzing naar de uit de soevereiniteitsoverdracht 
voortvloeiende bijzondere verantwoordelijkheid voor de Indische onderdanen 
denken aan de parlementaire discussie over de Wet huisvesting gerepatrieer-
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den in 1950. Het ARP-Kamerlid J. Algera had er bij die gelegenheid op geha
merd dat er 'een schuld te voldoen' was tegenover de repatrianten die slacht
offer waren geworden van het fatale Indonesiëbeleid.117

Opmerkelijk was overigens wel dat de CPN, die in 1950 in het huisvestings- 
debat lijnrecht tegenover de ARP stond, zich drie jaar later in het gezelschap 
van deze partij en de voltallige rechtse oppositie bevond. Destijds had zij er 
bezwaar tegen gemaakt dat op de Nederlandse woningmarkt voorrang zou 
worden verleend aan repatrianten, omdat autochtone arbeiders daardoor 
moesten wijken voor personen die, zoals het in het communistische jargon 
heette, hadden meegewerkt aan het Nederlandse imperialisme in Indonesië. 
Nu was het niet zo dat de CPN in november 1953 ineens het eerder verworpen 
ereschuld-argument van de ARP omhelsde. Tegenover het ARP-standpunt ble
ven de communisten stellen, dat niet de terugtrekking van het Nederlands ge
zag de bijzondere verantwoordelijkheid voor de Nederlanders in Indonesië 
met zich had meegebracht, maar de driehonderdjarige koloniale heerschappij 
en de rampzalige politiek tegenover Indonesië na de oorlog. Daarmee had de 
regering de Indische Nederlanders en de Molukkers tegen de meerderheid van 
het Indonesische volk opgezet, waardoor zij zich niet meer in hun geboorte
land thuisvoelden. De communisten sloten zich niettemin bij het protest van 
ARP, VVD, KNP en SGP aan vanwege de redenering van het kabinet dat de 
Indische Nederlanders omwille van het eigen belang tegen zichzelf beschermd 
dienden te worden. Het stak de CPN dat in de bestaande situatie alleen diege
nen die de overtocht niet zelf konden betalen met dit paternalisme van de rege
ring werden geconfronteerd. Spottend vroeg Gortzak zich af of de Indische 
Nederlanders die de overtocht wel zelf konden bekostigen dan niet tegen zich
zelf moesten worden beschermd. De communisten wreven de regering kort
om discriminatie van de minderbedeelde Indo-Europeanen aan. Overigens 
bleven zij ook van mening dat de Indische Nederlanders beter helemaal niet 
naar Nederland zouden kunnen komen, maar zich het beste zouden kunnen 
aanpassen aan het nieuwe Indonesië.118

De tegenmotie van De Graaf

Zowel KVP-woordvoerder De Graaf als zijn partijgenoot minister Van Thiel 
reageerde verstoord op de motie-Lemaire. De Graaf zat dan ook in een lastig 
parket, aangezien de motie-Lemaire inging tegen het beleid van een KVP-mi- 
nister op een punt waarop ook de KVP-fractie wel bedenkingen koesterde. 
Daarom bleef De Graaf betere waarborgen eisen voor een zorgvuldige beoor
deling van de vraag of een individuele Indische Nederlander gebaat was bij een 
voortgezet verblijf in Indonesië. Maar hij was ook van mening dat veel Indi
sche Nederlanders niet in staat waren een oordeel over hun eigen belang te 
vellen. Lemaires motie was voor De Graaf dan ook onaanvaardbaar.119

Op zijn beurt bekritiseerde ook Van Thiel de motie-Lemaire scherp, omdat 
die geheel voorbij ging aan de noodzaak van kennis van zaken, rijp beraad en 
de kans om in Nederland te aarden. De motie hield er geen rekening mee dat
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de visie van de Indische Nederlanders op de actuele omstandigheden en de toe
komstmogelijkheden in Indonesië was 'doorweven met geheel subjectieve ge
voelselementen'. Daarnaast was hun voorstelling van Nederland veel te roos
kleurig. Van Thiel, die hier bijna letterlijk uit het rapport-Werner leek te citeren, 
joeg de Kamerleden daarnaast vrees aan voor de consequenties die aan de 
motie-Lemaire kleefden. Uitvoering ervan zou volgens de regering resulteren 
in een massale overkomst van de Indische Nederlanders naar Nederland. Er 
restte Van Thiel dan ook niets anders dan te verklaren dat de regering de mo
tie, mocht zij onverhoopt door de Kamer worden aanvaard, naast zich neer 
zou leggen.120

In derde termijn presenteerde De Graaf een motie die, naar hij verklaarde, 
was bedoeld als een 'constructief' antwoord op Lemaires 'destructieve' motie. 
De regering werd gevraagd haast te maken met de organisatie van het maat
schappelijk werk in Indonesië. Bij deze organisatie dienden waarborgen te wor
den ingebouwd voor een 'consciëntieuze en deskundige' beoordeling van de 
vraag of het belang van een persoon of gezin het meest gebaat was bij voort
gezet verblijf in Indonesië. Mocht over het antwoord twijfel bestaan terwijl de 
betrokkenen een schoolgeldsubsidie hadden aangevraagd, dan zou het oordeel 
van de ouders de doorslag moeten geven bij de schoolkeuze. Eerder in het de
bat was al gebleken dat juist die keuzevrijheid de KVP-fractie na aan het hart 
lag. De motie-De Graaf lijkt dan ook vooral bedoeld te zijn geweest als blik
semafleider. Zij moest de toorn van veel KVP-Kamerleden over de wijze waar
op de regering met de 'Indische erfenis' omging kanaliseren in een richting die 
ongevaarlijk was voor de minister en het kabinet.121

Behalve De Graaf ondertekenden nog twee KVP-Kamerleden, alsmede 
twee PvdA'ers en één CHU'er de motie. Dat PvdA’ers haar ondersteunden 
mag op het eerste gezicht verrassend lijken, gezien het sociale imago van deze 
partij. De sociaal-democraten waren echter bezorgd over de kosten die opvang 
van een groot aantal Nederlanders uit de voormalige Indische rijksdelen met 
zich mee zou brengen. Handhaving in Indonesië leek hun in financieel opzicht 
gunstiger.122 Daarnaast achtten zij het waarschijnlijk noodzakelijk de gelederen 
te sluiten achter de regering-Drees nu deze door de oppositie en door enkele 
vertegenwoordigers van de confessionele regeringsfracties zo scherp geatta
queerd werd. Ook het feit dat een CHU-fractielid de motie-Lemaire onder
tekende en een fractiegenoot de tegenmotie-De Graaf, is minder vreemd dan 
het lijkt. Traditioneel kende de CHU uit principe al weinig fractiediscipline en al 
helemaal niet als het om de Indonesische kwestie ging.

Slotdebat en stemmingen

Door de indiening van de tegenmotie van De Graaf ontstond de behoefte om 
het debat enige tijd op te schorten. Besloten werd de behandeling van de mo
ties naar de volgende week te verplaatsen.123 De pauze in de beraadslagingen 
gaf Van Thiel de mogelijkheid om de problemen rond de moties in de minister
raad van 17 november 1953 te bespreken, enkele uren voor de uiteindelijke be-
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handeling ervan. De raad verklaarde zich akkoord met Van Thiels negatieve 
stellingname in de Kamer tegenover de motie-Lemaire. De antirevolutionaire 
minister van Verkeer en Waterstaat, J. Algera, die het eerder als Kamerlid al 
had opgenomen voor de repatrianten, bracht nog wel zijn bedenkingen naar 
voren. Hij had de indruk dat de positie van de Indische Nederlanders in Indo
nesië toch niet zo florissant was en hij meende dat zij in Nederland toch vrijer 
zouden zijn. Minister-president Drees was het daarmee niet eens: de Indische 
Nederlanders ontvingen helemaal geen slechte behandeling in Indonesië. Hij 
suggereerde opmerkelijk genoeg zelfs dat sommigen hun baan hadden verlo
ren door eigen toedoen. Zij hadden immers niet voor het Indonesisch staats
burgerschap geopteerd! Van Thiel voegde hieraan toe, dat ook de Hoge Com
missaris, W.F.L. graaf van Bylandt, die hij inmiddels had gesproken, de toe
stand van de Indische Nederlanders in Indonesië niet onhoudbaar achtte. Vol
gens Van Bylandt hadden zij in Nederland zelfs een veel geringere kans op een 
goede toekomst. Samen met hem was Van Thiel tot de conclusie gekomen dat 
de motie-De Graaf goeddeels acceptabel was, 'behoudens een opmerking over 
het onderwijs', waarmee waarschijnlijk de uiteindelijke keuzevrijheid van de 
ouders werd bedoeld.124

In de middag na de ministerraadsvergadering volgde het sluitstuk. Met een 
kleine wijziging in zijn motie reageerde Lemaire op Van Thiels verwijt als zou 
de motie geen rekening houden met het subjectieve beeld dat de Indische Ne
derlanders hadden van hun situatie in Indonesië en van hun toekomstmogelijk
heden in Nederland. Hij stelde voor in de aanvraagprocedure voor een over- 
tochtsvoorschot een fase in te lassen van 'overweging van aan betrokkenen 
verschafte nauwgezette en objectieve voorlichting omtrent hun vooruitzichten 
bij overkomst naar Nederland'. Volgens Lemaire zou deze voorlichtingsfase 
een massale overtocht voorkomen, zonder dat het recht van de betrokkenen 
om over het eigen lot te beslissen werd aangetast.125

Hierop kregen de andere parlementariërs de mogelijkheid zich over de mo
ties van Lemaire en De Graaf uit te spreken. De PvdA'er Stufkens bleek niet 
bijster tevreden te zijn met het overheidsbeleid, noch met Van Thiels reacties in 
het debat. Over het uitgangspunt dat de Indische Nederlanders beter in Indo
nesië konden blijven, was hij het echter met de bewindsman eens. Hoewel Stuf
kens begrip had voor de weerzin die het 'tegen-zichzelf-beschermen' opriep, 
achtte hij enige reglementering -  de term kwam van het rapport-Werner -  van 
de overkomst naar Nederland noodzakelijk. De 'eenzijdig op vrijheid gerichte' 
motie-Lemaire steunde hij dan ook niet. De motie-De Graaf, in zijn ogen vooral 
een poging om de zorg voor de Indische Nederlanders humaner te maken, 
kreeg wel de steun van de PvdA-fractie.126

ARP-fractievoorzitter J. Schouten nam een tegengesteld standpunt in. Van
uit het beginsel dat het inzicht van mensen niet ondergeschikt kon worden ge
maakt aan het inzicht van de overheid, steunde hij de verbeterde motie-Lemai
re en verwierp hij de motie-De Graaf. VVD-leider Oud sloot zich bij Schouten 
aan. Instemmend parafraseerde hij daarbij het 'critische commentaar' uit de 
NRC van 12 november 1953, waarin de vraag werd gesteld of de Nederlandse
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regering, die de Indische Nederlanders quasi onder curatele stelde, haar ver
antwoordelijkheid wel zou kunnen waarmaken. Gezien de onduidelijke situatie 
in Indonesië leek het de krant oiimogelijk dat de overheid zou kunnen bepalen 
wat voor de Indische Nederlanders uiteindelijk het beste zou zijn.127

Ongetwijfeld tot verdriet van De Graaf en Van Thiel voegde zich nu ook een 
lid van de KVP-fractie bij de ondersteuners van de motie-Lemaire. Van Rijcke
vorsel, pleitbezorger van de Molukse oud-KNIL-militairen, verklaarde het 
'voogdijstandpunt' van de regering niet met zijn geweten te kunnen verenigen. 
De juridische bezwaren die hij daarvoor aandroeg, kwamen grotendeels over
een met de argumenten van Lemaire. Ook wees Van Rijckevorsel op het ge
vaar van rechtsongelijkheid als de regering alleen de overtocht van minder
bedeelden bemoeilijkte. Bij de stemmingen bleek nog een partijgenoot van De 
Graaf en Van Thiel aan de zijde van de oppositie te staan: oud-luchtmachtpiloot
E. Visch.128

De reactie van de minister op deze in derde termijn gepresenteerde stand
punten en de daaropvolgende gedachtewisseling met de Kamer vormden gro
tendeels een herhaling van zetten. Van Thiel trok daarbij wat feller van leer 
tegen Lemaire dan voordien. Daarnaast verhelderde hij nog zijn standpunt ten 
aanzien van de motie-De Graaf, waarbij hij duidelijk maakte in principe tegen 
de motie van zijn partijgenoot geen bezwaar te hebben, al achtte hij haar niet 
noodzakelijk. Na stemverklaringen van dominee Zandt, fractievoorzitter van 
de SGP, Van Rijckevorsel en Gortzak -  allen voor de motie-Lemaire en tegen 
de motie-De Graaf -  volgden de stemmingen. De uitslagen waren perfect sym
metrisch: de motie-Lemaire werd verworpen met 48 tegen 26 stemmen en de 
motie-De Graaf werd aangenomen met dezelfde stemverhouding. De oppositie 
had Lemaires motie unaniem ondersteund en de regeringsfractie van de ARP 
had zich daar voltallig bij aangesloten. Van de andere regeringsfracties hadden 
KVP en CHU verdeeld en had de PvdA in haar geheel tegengestemd.129

De regering had met de uitslag van de stemmingen weliswaar een overwin
ning geboekt, maar de kritiek bleef toch niet geheel zonder gevolgen. Van 
Thiel was dermate onder de indruk geraakt dat hij nieuwe richtlijnen uitvaar
digde die althans de indruk wekten dat de scherpe kanten van het beleid ten 
aanzien van de Indische Nederlanders werden afgeslepen. Voortaan werden 
alle aanvragen voor overtochtsvoorschotten waarbij een beroep werd gedaan 
op sociale redenen door het ministerie zelf behandeld en daarnaast werden de 
criteria voor toekenning verruimd. Het uitgangspunt van het beleid, dat de 
oosters-ingestelde Indische Nederlanders beter af zouden zijn in Indonesië, 
bleef echter ongewijzigd. Het is volgens de historica's Gielen en Hommerson 
dan ook de vraag of het zoveel gemakkelijker werd om naar Nederland te 
komen. De betekenis van de nieuwe richtlijnen lag veeleer in het 'psychologi
sche effect': 'Tegenover de betrokkenen en de buitenwacht werd als het ware 
de verzekering gegeven, dat niemand bij voorbaat werd uitgesloten, doordat 
iedere aanvraag tot op de hoogste instantie op zijn merites werd beoor
deeld.'130

368



Regering en parlement over Molukkers en Indische Nederlanders

Mede door de versoepeling van het beleid zwakte de onenigheid tussen de 
regering en een belangrijk deel van het parlement op dit punt af. De toestand 
voor de Indische Nederlanders in Indonesië werd in navolgende jaren alsmaar 
slechter, waardoor steeds duidelijker werd dat daar voor hen geen behoorlijk 
bestaan was weggelegd. Langzaam werd de onvermijdelijkheid van hun over
komst naar Nederland ook door de overheid geaccepteerd. Toen Indonesië in 
november 1957 de betrekkingen met Nederland verbrak en alle Nederlanders 
uitwees, zette de Nederlandse regering een grote operatie op touw om alle 
overgebleven landgenoten te 'repatriëren'. Binnen enkele maanden werden 
alle Indische Nederlanders met een Nederlandse nationaliteit die dit wilden 
naar Nederland overgebracht. In de jaren erna zou nog een groot deel volgen 
van de 'spijtoptanten': diegenen die begin jaren vijftig (op Nederlands aanra
den) voor het Indonesisch staatsburgerschap hadden geopteerd en deze beslis
sing nu betreurden. Daarmee was het vraagstuk van de Indische Nederlanders 
voornamelijk een interne Nederlandse culturele, sociale en economische aange
legenheid geworden.

Besluit

Zowel in het geval van de Molukkers als dat van de Indische Nederlanders 
ging de Nederlandse overheid ervan uit dat hun toekomst in Indonesië lag. De 
Molukkers onderschreven dit uitgangspunt niet geheel. Zij streefden weliswaar 
naar terugkeer naar de Indische archipel, maar een grote meerderheid van hen 
wenste niet te leven onder de vlag van de Republiek Indonesië maar onder die 
van een zelfstandige Zuid-Molukse republiek, de RMS. De Indische Nederlan
ders waren het al helemaal niet met de regering in Den Haag eens. Gaandeweg 
richtte een steeds groter deel van deze groep zich op een toekomst in Neder
land. De paradoxale situatie deed zich dus voor dat de meeste Molukkers die al 
in Nederland waren, eigenlijk wilden terugkeren naar hun land van herkomst, 
terwijl de meeste Indische Nederlanders die nog overzee verbleven, liefst zo 
snel mogelijk naar Nederland zouden overkomen.

Wat de Molukkers betreft was het beleid van het kabinet-Drees III met het 
oog op de gewenste terugkeer in eerste instantie in het geheel niet gericht op 
integratie in de Nederlandse samenleving. De huisvesting in woonoorden bleef 
gehandhaafd, eventuele (bij)scholing was gericht op een toekomst overzee en 
deelname aan het arbeidsproces werd niet gestimuleerd. Het kabinet wees de 
door de Hoofdleider van de Woonoorden Scholten, door enkele parlementa
riërs van rechts en door de Molukkers zelf gewenste remilitarisering van de 
oud-KNIL'ers van de hand, omdat de kans op terugkeer erdoor zou verklei
nen. De regering zag daarbij niet in hoe terugkeer van de Molukkers zonder 
medewerking van Indonesië kon worden bereikt. Om deze reden bestempelde 
zij het RMS-ideaal als irreëel. Vanaf 1954 maakte het kabinet een einde aan de 
volledige overheidszorg om de kosten te drukken en de onwenselijke sociale 
en mentale gevolgen ervan tegen te gaan. De gelijktijdige, geheime onderhan- 
delingen tussen Molukse vertegenwoordigers, het Commissariaat voor de Am-
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bonezenzorg en de Indonesische regering over een mogelijke terugkeer be
duidden echter dat het uitgangspunt van het beleid onveranderd was gebleven.

Het beleid ten aanzien van de Molukkers was in het parlement aanvankelijk 
fel omstreden. De kritiek kwam vooral van de rechterzijde, waar de fracties 
van ARP, CHU, VVD, SGP en KNP de regering aanwreven te weinig te doen 
voor het Molukse zelfbeschikkingsrecht, terwijl door de soevereiniteitsover
dracht op Nederland toch een speciale verantwoordelijkheid tegenover deze 
voormalige onderdanen rustte. Volgens de ARP'er Gerbrandy verplichtte die 
'ereschuld’ de regering zelfs tot een bijdrage aan de verwezenlijking van het 
RMS-ideaal, maar zo ver gingen de meeste parlementariërs niet. De grote rege
ringsfracties van PvdA en KVP ergerden zich aan de moralistische toon van de 
critici. Zij meenden dat van de regering alleen kon worden gevraagd dat zij het 
Molukse streven naar een bevredigender rechtsorde in Indonesië voorzichtig 
ondersteunde.

Het terugschroeven van de overheidssteun en de omschakeling naar zelf
zorg werd vrijwel Kamerbreed gedragen. Zelfs belangenbehartigers van de 
Molukkers, als Fokkema (ARP) en Van de Wetering (CHU) vonden het terecht 
dat van hen een eigen bijdrage werd gevraagd en onderschreven het pedago
gische nut van de maatregelen. Daar stond tegenover dat in het parlement al 
vanaf 1954 twijfels werden geuit over het realiteitsgehalte van het uitgangspunt 
van het beleid: de terugkeer. Vooral de VVD en de PvdA meenden dat het 
kabinet er goed aan zou doen zich te richten op een langdurig verblijf van de 
Molukkers in Nederland. Het betoog van het Eerste-Kamerlid Verwey-Jonker 
(PvdA) in maart 1955 markeerde de ommekeer: zij verklaarde de tijd gekomen 
voor een omschakeling van een puur op terugkeer gericht beleid naar een be
leid dat meer aandacht schonk aan de sociale aspecten van het Molukse vraag
stuk. Andere fracties schaarden zich achter deze wens en begin 1956 bepleitte 
de Eerste Kamer de instelling van een studiecommissie, een pleidooi dat door 
minister Van Thiel werd gehonoreerd.

Ten aanzien van de Indische Nederlanders stelde het kabinet zich op het 
standpunt dat slechts een klein aantal ook in Nederland zijn draai zou kunnen 
vinden. Zonodig konden de kosten van hun overtocht door de Nederlandse 
overheid worden voorgeschoten. Het was daarentegen in het welbegrepen 
eigenbelang van de meeste Indische Nederlanders om in Indonesië te blijven, 
de grote moeilijkheden daar ten spijt. Nederland kon hen helpen zich aan de 
veranderde omstandigheden aan te passen door enige sociale steun te ver
strekken en hun passende scholing aan te bieden. Dit afhoudende beleid was 
mede ingegeven door zorg over de overbevolking en de arbeidsmarkt in 
Nederland. Anders dan van de Molukkers werd van de Indische Nederlanders 
die eenmaal in Nederland waren, geëist dat zij zo snel mogelijk assimileerden.

Net als in het geval van de Molukkers kwam de parlementaire kritiek voor
al van de rechterzijde. Deze critici baseerden zich op een aantal juridische en 
morele argumenten die in eikaars verlengde lagen. Ten eerste achtten zij het 
ontoelaatbaar dat de regering door een zekere reglementering van de over
komst van de Indische Nederlanders leek te willen afdingen op het recht van
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elke Nederlander, waar deze zich ook bevond, om naar Nederland te komen. 
Ten tweede maakten zij bezwaar tegen het onderscheid dat de regering aan
bracht tussen westerse en oosterse Nederlanders. Volgens de jurist Van Rijcke
vorsel en anderen (in dit geval ook de CPN'er Gortzak) resulteerde dit in discri
minatie van de tweede groep. Ten derde tekenden zij op het morele vlak be
zwaar aan tegen de bevoogdende houding die sprak uit het uitgangspunt dat 
de Indische Nederlanders tegen zichzelf zouden moeten worden beschermd. 
Het eigen oordeel van het individu diende in laatste instantie altijd boven het 
oordeel van de overheid te gaan. De oppositie en de weerspannige leden van 
de christelijke regeringsfracties bleven ongevoelig voor de in de parlementaire 
discussie overigens alleen omfloerst uitgesproken stelling uit het rapport-Wer
ner, dat de Indische Nederlanders onassimileerbaar zouden zijn.

Ten vierde, en dit was waarschijnlijk het belangrijkst, speelde in de argu
mentatie van de tegenstanders ter rechterzijde een grote dosis morele veront
waardiging mee over de onheuse bejegening die de Indische Nederlanders ten 
deel viel, deze uiterst loyale onderdanen die, zoals het heette, in aanhankelijk
heid aan vlag en vorstenhuis niemand voor hoefden te laten gaan. Met hetzelf
de ereschuld-argument dat hen ertoe aanzette voor de remilitarisering van de 
Molukse oud-KNIL’ers en de erkenning van de RMS te pleiten, meenden deze 
critici dat de Nederlandse regering de uit de soevereiniteitsoverdracht voort
vloeiende speciale verantwoordelijkheid voor de Indische Nederlanders moest 
waarmaken door hen in Nederland een nieuwe toekomst te bieden en eventu
ele overtochtskosten voor te schieten. Nederland moest simpelweg de conse
quenties van vroegere afspraken aanvaarden, ongeacht de daaraan verbonden 
kosten en bijkomende problemen. Hoe moreel hoogstaand deze argumentatie 
ook klonk, een valse noot ontbrak niet. Voor de rechtse partijen, ARP (met 
name Gerbrandy) en VVD voorop, was elke ’Indische’ discussie mede een gele
genheid om op het vroegere politieke gelijk te hameren. Ook nu weer bleek 
dat zij destijds met hun afwijzing van de soevereiniteitsoverdracht gelijk had
den gehad, dat leek steeds de ondertoon van hun betoog.

Partijpolitiek speelde in beide discussies een rol, maar tijdens en rondom het 
debat over de Indische Nederlanders was dit het duidelijkst. Zo trachtten de 
Volkskrant en ook De Graaf en Van Thiel de motie-Lemaire enkel voor te stellen 
als een poging van de KNP om partijpolitieke munt te slaan uit de kwestie. Dit 
verwijt was niet terecht en hypocriet. Natuurlijk was het deels partijpolitiek -  
de Indische kwestie was een voorname raison d'être van de KNP. Maar in dit 
geval speelde ook de persoonlijke geschiedenis van Welter en Lemaire een be
langrijke rol. Die was nauwelijks van de ’katholiek-nationale’ partijpolitiek te 
scheiden. Bovendien ging het argument van partijpolitiek voorbij aan de in- 
houd van Lemaires argumenten. Sterker nog, De Graaf en Van Thiel hanteer
den dit verwijt juist, als middel om de twijfelaars binnen de KVP-fractie achter 
het regeringsstandpunt verzameld te houden, zonder de inhoudelijke discussie 
aan te gaan. Ook de motie-De Graaf was voornamelijk bedoeld om de KVP- 
rijen gesloten te houden. Zij was feitelijk een als kritiek vermomde steunbetui
ging aan de regering en daarmee een bliksemafleider voor de onvrede binnen
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de KVP-fractie. Partijpolitiek speelde bij de KVP kortom minstens zo’n grote 
rol als bij de oppositie.

Ten slotte zij opgemerkt dat, de scherpe discussies ten spijt, toch vanaf het 
begin op enkele punten consensus tussen regering en de meeste fracties in 
beide Kamers bestond. Zo onderschreven alle fracties de noodzaak van assimi
latie van de in Nederland aanwezige Indische Nederlanders. Bovendien nam de 
eensgezindheid toe. Bij de regering rijpte het inzicht dat op den duur toch vrij
wel alle Indische Nederlanders naar Nederland zouden overkomen en naar
mate de terugkeer van de Molukkers in een verder verschiet kwam te liggen 
zagen parlement en kabinet steeds sterker in dat zij in de Nederlandse samen
leving geïntegreerd moesten worden, of zij nu wilden of niet.

Tussen zelfbeschikking en secessie. Kernkamp, het parlement en 
de verhouding tot 'de West’

Overeenstemming in New York

Na zijn aantreden liet de nieuwe minister van Uniezaken en Overzeese Rijks
delen, W.J.A. Kernkamp, er geen gras over groeien. In korte tijd wist deze 
voormalige hoogleraar staatsrecht de al jaren slepende onderhandelingen tus
sen Nederland en ’de West' over een nieuwe onderlinge verhouding binnen 
het koninkrijk vlot te trekken. Hij bereikte in november 1952 in New York 
overeenstemming met vertegenwoordigers van Suriname en de Antillen over 
de voorwaarden waaronder het overleg zou worden hervat, vlak voor een 
samenkomst van de Verenigde Naties waar de positie van de overzeese rijks
delen ter sprake zou komen. De eerste reacties waren bemoedigend; de Caribi
sche rijksdelen betoonden instemming met dit zogeheten Memorandum van 
New York en ook de ministerraad reageerde aanvankelijk positief.

In het Nederlandse parlement werd het akkoord echter onthaald op kritiek. 
Bij de begrotingsbehandeling in december 1952 maakten vrijwel alle Tweede- 
Kamerfracties bezwaar tegen Kernkamps interpretatie van het in het Memo
randum genoemde zelfbeschikkingsrecht voor de overzeese rijksdelen. Onhan
dig optreden van Kernkamp en, opmerkelijk genoeg, van minister-president 
Drees zorgde er vervolgens voor dat het debat verder escaleerde. In het navol
gende zal, voortbouwend op de voorhanden zijnde historiografie,131 nader op 
deze botsing tussen Kamer en kabinet worden ingegaan. Hoe kwam het tot 
deze confrontatie en welke beweegredenen schraagden de parlementaire kri
tiek? Welke rol speelden de eerdere verwikkelingen rond de dekolonisatie van 
Indonesië en de betrekkingen met dat land sinds de soevereiniteitsoverdracht? 
Welke gevolgen had het debat voor de politieke verhoudingen of bleven deze 
onberoerd?
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Voorgeschiedenis

Een nieuw rijksverband?

Met het Memorandum van New York leek er eindelijk schot te komen in de re
geling van de staatkundige verhoudingen tussen Nederland en de West, bijna 
tien jaar na de beroemde radiorede van koningin Wilhelmina van 6 december 
1942. Wilhelmina had daarin een rondetafelconferentie in het vooruitzicht ge
steld die zou moeten leiden tot 'een Rijksverband, waarin Nederland, Indone
sië, Suriname en Cura^'ao te zamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zich
zelf de inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen 
kracht, doch met de wil elkander bij te staan, zullen behartigen'. Hoewel Suri
name en de Antillen in de koninklijke rede met name waren genoemd, speel
den zij in de Nederlandse politiek geen enkele rol. Het idee van een nieuw 
rijksverband was uitsluitend bedoeld om de verhouding tot Nederlands-Indië 
te verbeteren.132 Met het eenzijdig uitroepen van de Indonesische onafhanke
lijkheid op 17 augustus 1945 door Soekarno en de daaropvolgende vijandelijk
heden bleek echter al snel dat van het door Wilhelmina genoemde rijksverband 
mét Indonesië geen sprake kon zijn. De situatie deed zich voor, dat besprekin
gen over een nieuw rijksverband nu op de politieke agenda stonden, terwijl in 
Nederland niemand de relevantie van een aparte regeling van de betrekkingen 
met Suriname en de Antillen inzag. Tot 1952 kwamen de beide rijksdelen in de 
verkiezingsprogramma's en beginselverklaringen van politieke partijen niet 
afzonderlijk aan de orde.133 In Nederlandse ogen waren de West-Indische sa
menlevingen klein en dorps, waarschijnlijk te klein om ooit op eigen benen te 
kunnen staan, en in politiek, bestuurlijk en economisch opzicht van een beden
kelijk niveau.134

Op aandringen van Suriname en de Antillen en om te voorkomen dat Ne
derland internationaal de indruk zou wekken vast te houden aan de koloniale 
verhoudingen, vond desalniettemin in 1948 een rondetafelconferentie plaats die 
een aanzet moest geven tot een ontwerp voor een Verenigd Koninkrijk op ba
sis van 'vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid'. Een voorstel voor een 
dergelijk ontwerp werd echter door het toenmalige kabinet-Drees-Van Schaik 
verworpen. In plaats daarvan besloot het tot afkondiging van een Interim- 
regeling voor Suriname en een voor de Antillen.135 Een door de West-Indische 
rijksdelen gewenste definitieve regeling kwam volgens Den Haag pas aan de 
orde als er duidelijkheid bestond over de Nederlands-Indonesische verhoudin
gen.136

De Nederlandse politiek over de nieuwe verhouding tot de West

Het Nederlandse parlement speelde bij de totstandkoming van de Interimrege- 
ling voor Suriname een opmerkelijke rol.137 Nadat diplomatiek overleg tussen 
de Nederlandse regering, de Surinaamse Staten en een parlementaire delegatie 
was uitgemond in een moeizaam compromis, begon de Tweede Kamer het
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wetsontwerp in juli 1949 lustig te amenderen. De Kamer aanvaardde een 
amendement van W.L.P.M. de Kort (KVP) over financiële gelijkstelling van het 
kweekschoolonderwijs en een van W. Schermerhorn (PvdA) over de huwe
lijkswetgeving. De Surinaamse Staten reageerden woedend. Zij achtten de op
stelling van het Nederlandse parlement 'in flagrante strijd met de autonomie' 
en inmenging in 'inwendige aangelegenheden'. De Kamer wuifde de kritiek 
weg; het waren wel degelijk koninkrijkszaken. Ook ging de Kamer voorbij aan 
het beroep van de Surinaamse Staten op de grondwettelijke bepaling dat de 
Interimregeling het resultaat diende te zijn van 'gemeen overleg' tussen 'gelijk
waardige partners'. Volledige overeenstemming tussen de rijksdelen was niet 
nodig en bovendien waren de grondwettelijke bepalingen van toepassing op 
de nieuwe rechtsorde en niet op een tussentijdse regeling, zo argumenteerde 
de Kamer. Onder druk van de Surinaamse Staten, de Verenigde Naties, de Pan- 
Amerikaanse Unie en de inter-Indonesische conferentie en op verzoek van de 
Eerste Kamer werd het ontwerp ingetrokken. Een nieuw ontwerp, waarin de 
gewraakte amendementen waren geneutraliseerd, werd uiteindelijk door alle 
partijen aanvaard. De Interimregeling voor Suriname trad in januari 1950 in 
w erking.138 Uit de debatten sprak de geringschatting van de West-Indische 
rijksdelen en van hun besluitvormende organen door de Tweede Kamer.

Na de Indonesische soevereiniteitsoverdracht van december 1949 kon een 
definitieve regeling niet meer op de lange baan worden geschoven, hoewel 
regering en parlement de voorkeur gaven aan 'een rustige doorwerking van 
de Interimregeling gedurende enige jaren'. In april 1952 vond een tweede 
rondetafelconferentie plaats die moest leiden tot een 'Statuut voor het Konink
rijk der Nederlanden'. Deze conferentie werd aan de vooravond van de verkie
zingen in Nederland echter opgeschort wegens een hevig geschil tussen Neder
land en Suriname over opname van het zelfbeschikkingsrecht. De Nederlandse 
delegatie zag in het zelfbeschikkingsrecht vooral het recht van secessie en acht
te opname in het Statuut onaanvaardbaar. Daadwerkelijke afscheiding van 
Suriname was weliswaar op geen enkele manier aan de orde, maar de Suri
naamse delegatie beschouwde opname van het zelfbeschikkingsrecht met inbe
grip van het recht van secessie als een principiële zaak. Het was voor Suriname 
de uitdrukking van de gelijkwaardigheid tussen de drie rijksdelen. Een poging 
van minister-president Drees om de zaak vlot te trekken liep vast op weder
zijds wantrouwen en onwil van de delegaties. Nederland verdacht Suriname 
ervan bewust op een mislukking aan te sturen. Dit wantrouwen richtte zich 
met name tegen het Surinaamse delegatielid J.A. Pengel die in een machtsstrijd 
was verwikkeld binnen de Nationale Partij Suriname; hij gebruikte de confe
rentie om zijn populariteit en machtspositie binnen deze partij te vergroten.139

In de verkiezingsprogramma’s voor 1952 van de partijen in Nederland 
werd voor het eerst afzonderlijke aandacht besteed aan de West. De verkon
digde standpunten van de partijen ontliepen elkaar niet zoveel, met uitzonde
ring van dat van de CPN. Er werd wat obligaat gezinspeeld op de nieuwe ver
houdingen met de West -  'in eenheid en verbondenheid’ -  en de hoop werd 
uitgesproken dat de onderhandelingen snel zouden worden hervat.140 Zo trof
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de nieuwe minister Kernkamp de inboedel van Overzeese Rijksdelen ten aan
zien van de West in september 1952 aan: vastgelopen besprekingen met Suri
name en de Antillen over nieuwe staatkundige verhoudingen die in Neder
landse ogen niet echt noodzakelijk waren, Nederlandse partijpolitieke stand
punten die elkaar nauwelijks ontliepen en een consensus in Nederland over 
weigering het zelfbeschikkingsrecht in het Statuut op te nemen. De ontwikke
lingen werden daarbij op de voet gevolgd door de Verenigde Naties en de 
landen van het Amerikaanse continent.

De Kamer over zelfbeschikkingsrecht en secessie 

Kamerbrede kritiek op het Memorandum

Tijdens de begrotingsdebatten van 16 en 17 december 1952 had de Tweede 
Kamer algemene waardering voor het door de minister voorgestelde beleid 
voor 1953. Deze werd na enige tijd echter volkomen overschaduwd door 
hevige kritiek van de Kamer op het optreden van de minister tijdens de New 
Yorkse onderhandelingen met Suriname en de Antillen. De kritiek was in gang 
gezet door een hartstochtelijk meningsverschil tussen parlement en minister 
over de betekenis van het zelfbeschikkingsrecht.141

In de schriftelijke fase van de behandeling van de begroting van Overzeese 
Rijksdelen hadden alle fracties laten weten het te betreuren dat de onderhande
lingen met de West in het voorbije voorjaar waren vastgelopen.142 Een groot 
aantal leden had zich afgevraagd of men met de tweede rondetafelconferentie 
niet te hard van stapel was gelopen en of het niet beter was om wat langer vast 
te houden aan de Interimregeling. De minister had daarop in de memorie van 
antwoord laten weten dat de ontwikkelingen na verdaging van deze conferen
tie in mei 1952 inmiddels waren voortgeschreden. Besprekingen met vertegen
woordigers van Suriname en de Antillen in New York hadden een bevredigend 
resultaat opgeleverd. Dit was neergelegd in een Memorandum van vijf punten 
en zou, zo verwachtte de minister, het te hervatten overleg in belangrijke mate 
bevorderen.143

Tijdens de begrotingsdebatten moest het Memorandum van New York het 
echter volledig ontgelden. De Kamer kon zich vooral niet vinden in het vijfde 
punt: 'In de Preambule van het Statuut zal het Zelfbeschikkingsrecht tot uiting 
kom en.’144 Het zelfbeschikkingsrecht was voor vele interpretaties vatbaar, 
maar Kernkamp scheen bij de onderhandelingen een voor Nederland radicale 
invulling van het begrip te hebben gehanteerd. Hij had het recht van secessie 
daarbij inbegrepen, zo was hij in de Surinaamse pers geciteerd: '(...) een vrije 
keuze van Suriname en de Ned. Antillen t.a.v. hun status staat dus niets meer in 
de weg. Indien een der Rijksdelen niet meer in het Koninkrijk wenst te blijven, 
moet dit verlangen door een wijziging van het statuut kunnen worden verwe
zenlijkt zonder dat een der andere Rijksdelen dit zal kunnen tegenhouden.'145

Tijdens het debat had alleen de CPN geen bezwaar tegen deze invulling van 
het begrip zelfbeschikkingsrecht. De communistische interesse ging meer uit
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naar een antwoord op de vraag of het daarmee mogelijk was de Surinaamse 
bauxietmijnen te nationaliseren. Aan het andere uiterste stond de ARP. Haar 
woordvoerder Van Baal wees zelfbeschikking en zeker ook het recht op seces- 
sie af; het was in strijd met Gods beschikking.146 De overige fracties maakten 
op zich geen bezwaar tegen opname van het zelfbeschikkingsrecht in de pre
ambule, maar des te meer tegen een daarin besloten recht van secessie. Zij 
vreesden dat Suriname voortdurend met het recht op afscheiding zou scher
men om concessies in het moederland af te dwingen. KVP-woordvoerder voor 
de West De Kort zette hoog in en sprak van een tijdbom onder het Koninkrijk. 
Zijn fractie vond, met uitzondering van Van Rijckevorsel,147 dat Suriname, als 
het dat beslist wilde, zich maar ogenblikkelijk moest afscheiden. Als eenmaal 
een rijksverband was aangegaan, kon van afscheiding geen sprake meer 
zijn.148 De PvdA-fractie vond afscheiding niet reëel, omdat Suriname noch de 
Antillen economisch of politiek op eigen benen zouden kunnen staan, aldus 
woordvoerder J. de Kadt. Suriname had er alle belang bij om in het Koninkrijk 
te blijven. De Kadt vreesde met het recht van secessie echter permanente chan
tage. De fractie kon weliswaar instemmen met een eenzijdig recht van afschei
ding, maar dat moest dan wel geclausuleerd zijn. Er moesten in het Statuut na
drukkelijk waarborgen tegen chantage worden opgenomen.149

Daar gaan ze weer ... - D rees :'... en denk er om, geef ze niet wéér per ongeluk zelfbeschik

kingsrecht!'

Opland, de Volkskrant, 9 januari 1954
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Van de Wetering (CHU) sloeg een wat minder dramatische toon aan en vroeg 
de minister en partijgenoot om opheldering over zijn invulling van het begrip. 
Volgens VVD-woordvoerder H.J. Ankersmit was het bedoelde zelfbeschik
kingsrecht niet te combineren met het idee van de onverbreekbare banden 
tussen Nederland en Suriname, terwijl Lemaire (KNP) ten slotte constateerde 
dat de Kamer met een nieuw politiek standpunt werd geconfronteerd. Het 
kabinet had tot dan toe de Surinaamse wens tot opname van het zelfbeschik
kingsrecht in het Statuut afgewezen en volgde nu de tegenovergestelde weg, 
aldus Lemaire. Hij betitelde het recht van secessie als destructief voor het 
nieuwe Koninkrijk en vroeg de minister naar de wordingsgeschiedenis van het 
Memorandum.150

Zo diskwalificeerde het parlement het Memorandum van New York met 
harde woorden ('tijdbom', 'chantage', 'destructief). De NRC vond die (diskw a
lificaties overdreven: 'Men kan zich er dan ook slechts over verbazen, dat de 
Kamer, die zich ten aanzien van Indonesië in het verleden zelfs op kritieke 
ogenblikken in meerderheid wist te onthouden van al te grote scherpslijperij, 
thans met betrekking tot de West de neiging vertoont in het andere uiterste te 
vervallen.'151 Vergeleken met de machteloosheid tegenover Indonesië waren 
de krachtige woorden in het parlement inderdaad opmerkelijk, maar gezien de 
voorgeschiedenis van het Memorandum, was de parlementaire houding toch 
minder verwonderlijk. Ten eerste had het Nederlandse parlement zich bij de 
debatten over de Interimregeling in december 1949 ook al weinig gelegen laten 
liggen aan de bereikte overeenstemming tussen de regering en de overzeese 
rijksdelen. Ten tweede had het kabinet een half jaar tevoren, bij de rondetafel
conferentie, de opname van het zelfbeschikkingsrecht nog uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. Ongetwijfeld overviel minister Kernkamp het parlement met 
deze koerswijziging. Hij had bovendien nog meer in petto, zo zou de volgende 
dag blijken.

Kernkamps repliek vergroot de onduidelijkheid

De volgende dag, 17 december 1952, diende Kernkamp de Kamer uitvoerig 
van repliek en lichtte hij de beweegredenen voor de New Yorkse samenkomst 
toe.152 De minister had het noodzakelijk geacht de impasse te doorbreken die 
tijdens de rondetafelconferentie in mei 1952 was ontstaan. Hij wilde overeen
stemming bereiken met Suriname en de Antillen over het zelfbeschikkings
recht, een van de belangrijkste geschilpunten op deze conferentie. De zaak was 
urgent geworden toen bleek dat de vertegenwoordigers van Suriname en de 
Antillen hangende de kwestie van het zelfbeschikkingsrecht weigerden deel uit 
te maken van de Nederlandse delegatie naar de zevende Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties, waar de zogeheten ’rapportagekwestie' aan de 
orde zou komen. Het VN-Handvest bepaalde dat (voormalige) koloniale mo
gendheden jaarlijks de VN dienden te informeren over de stand van zaken in 
de nog niet zelfbesturende gebiedsdelen. Nederland weigerde dit sinds 1951 
met het argument dat de Interimregeling de Antillen en Suriname inmiddels
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zelfbesturend had gemaakt. Van Latijns- en Noord-Amerikaanse zijde werd 
hieraan hevig getwijfeld, maar de zaak was voor een jaar opgeschort door de 
krachtige verdediging van het Nederlandse beleid in de vergadering door de 
Surinaamse en Antilliaanse vertegenwoordigers in de Nederlandse delega
tie.153 Het wegblijven van deze vertegenwoordigers bij de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties zou de rapportage geen goed doen en het inter
nationaal aanzien van Nederland evenmin, terwijl dit toch al ernstig geschon
den was door het moeizame dekolonisatie van Indonesië.154

Volgens Kernkamp bood de in het Memorandum gehanteerde invulling 
van het begrip zelfbeschikking met inbegrip van het recht van secessie verre
weg de meeste kansen op een nieuwe rechtsorde. Het recht van secessie was 
een principiële zaak. Daar Suriname en de Antillen er op korte termijn toch 
geen gebruik van zouden maken, werd het niet expliciet genoemd. Op deze 
manier zou het Koninkrijk voor lange tijd, 'misschien voor immer', bijeen kun
nen blijven. De minister achtte de geopperde suggestie van de Kamer dat Suri
name het recht van secessie als dreiging zou hanteren 'een uiting van wan
trouwen jegens het Surinaamse volk, dat dit volk bepaald niet verdient'.155

Vervolgens ging Kernkamp in op de vraag of het kabinet met zijn ziens
wijze instemde. De New Yorkse oplossing had de instemming gekregen van de 
daar eveneens aanwezige minister Luns (KVP). Minister-president Drees en 
vice-minister-president Beel hadden vervolgens telegrafisch hun goedkeuring 
verleend en hadden het Memorandum daarop in de ministerraad verdedigd. 
Bij zijn terugkeer deed Kernkamp verslag van het overleg in de ministerraad. 
De vijf punten van het Memorandum ontmoetten bij geen van de aanwezigen 
bezwaren, daar was Kernkamp althans van uitgegaan. Bij nader inzien, zo 
lichtte hij de Kamer in, lag het toch wat anders: 'De Ministerraad heeft daarvan 
kennis genomen en er is verder eigenlijk niet over gesproken, waaruit ik in 
mijn onschuld en ten gevolge waarschijnlijk van mijn parlementaire onervaren
heid aanvankelijk weer heb begrepen, dat het Kabinet hier achter stond. Dat is 
intussen nog niet het geval. Deze zaak moet nog worden uitgepraat en voor
lopig is dit standpunt dus alleen voor mijn rekening.'156 Kernkamp lijkt zich er 
niet van bewust te zijn geweest dat deze formulering staatsrechtelijk incorrect 
was, daar in de Kamer door een minister uitgedragen beleidspunten altijd het 
kabinetsstandpunt heten te zijn. Het Nederlandse kabinet is immers een colle
giaal college, dat gezamenlijk het regeringsbeleid bepaalt. Toch moet ter ver
dediging van Kernkamp wel worden vermeld dat geen van zijn collega’s in de 
bewuste vergadering van de ministerraad op 1 december 1952 bezwaar had 
aangetekend. Pas kort voor de begrotingsbehandeling in de Kamer had Beel 
op nader overleg aangedrongen. Kernkamp was door zijn collega's dus enigs
zins op het verkeerde been gezet en daardoor in verwarring geraakt.157

Kernkamp was overigens zeer bezorgd over de gevolgen van zijn menings
verschil met de Kamer; een statuut op basis van zijn conceptie leek hem de eni
ge oplossing. Met het standpunt van de Kamer was een dergelijk statuut nu ver 
weg, reden waarom hij nieuwe besprekingen zou aangaan met Suriname en de 
Antillen.
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Slotdebat in de Tweede Kamer en het debat in de senaat

Alle fracties bleken volledig verrast door de mededeling van Kernkamp dat hij 
het akkoord voor eigen rekening nam. Van de Wetering (CHU) toonde zich 
bijvoorbeeld stomverbaasd: 'Is het telegram uit New York dan niet begrepen? 
Wat is er toch gebeurd? Het Kabinet had uiteraard een standpunt. Wat zit hier 
toch achter?' De minister had zich niet mogen laten leiden door de dwingende 
Surinaamse houding in de rapportagekwestie. Hij had moeten blijven staan op 
afwijzing van secessie, aldus Van de Wetering. Alleen de PvdA-fractie was van 
oordeel dat het geen persoonlijke politiek van Kernkamp was. Luns was im
mers ook aanwezig geweest bij de besprekingen. Bovendien was het Memo
randum in de ministerraad aan de orde geweest, waarmee het kabinetspolitiek 
was geworden. De slotbeschouwing van Kernkamp had de PvdA-fractie echter 
zeer teleurgesteld; het was haar volstrekt niet duidelijk wat de minister nu 
precies wilde. De enige politiek die volgens woordvoerder De Kadt nu nog ge
voerd kon worden was 'dat wij nu de R.T.C. voortzetten en nu dat recht van 
secessie zodanig gaan bepalen, omschrijven, clausuleren, dat dit recht niet 
wordt tot een gevaar voor het Koninkrijk en voor Nederland'. Maar of dat ook 
was wat Kernkamp wilde? Het was De Kadt niet duidelijk. Hij betitelde de hele 
gang van zaken als een 'wankele wijze van politiek voeren door de Regering' 
en vreesde voor schade aan het 'nationaal en internationaal prestige'.158

De toestand was dermate kritiek dat de minister-president het noodzakelijk 
vond in de late avond het woord te voeren om opheldering te verschaffen over 
de opvattingen van het kabinet. Zijn verdediging van de handelwijze van 
Kernkamp schiep echter alleen maar meer onduidelijkheid. De ministerraad, zo 
zei Drees, had zich in het Memorandum kunnen vinden, maar achteraf was 
toch gebleken dat de raad ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht net een 
ander accent had gelegd dan Kernkamp had gedaan. De raad had niet voorzien 
dat er een secessierecht in besloten was. Het was een vervelend misverstand, 
veroorzaakt door een verschil van interpretatie. Niettemin verklaarde hij: 'Het 
Kabinet staat voor de vijf punten en zal deze naar mijn overtuiging niet kun
nen loslaten tegenover Suriname en de Antillen, waarmede men tot een voor
lopige overeenstemming is gekomen.’ Wel voegde Drees er onmiddellijk aan 
toe dat het ’enkel principiële punten’ waren, alsof hij de Kamer daarmee tevre
den kon stellen. Het ging er pas werkelijk om spannen wanneer het Statuut 
daadwerkelijk geconcipieerd ging worden, zo deed hij de zaak af.159

Hoewel er gemor bleef over de onduidelijke gang van zaken, was dat voor 
geen van de fracties aanleiding om de begroting van Overzeese Rijksdelen af te 
keuren. Men kon zich vinden in Kernkamps eerdere aankondiging van nieuwe 
besprekingen met Suriname en de Antillen, hetgeen de minister nog eens be
vestigde. 'Ik moet uiteraard ook wel zeggen, dat ik er voorlopig nog niet van 
overtuigd ben, dat andere oplossingen zo heel geschikt zullen zijn, maar ik wil 
alles proberen om een goede oplossing te verkrijgen.' Volgens de meeste frac
ties stond 'de zaak van de vijf punten' bovendien los van de begroting. De 
PvdA blokkeerde een snelle afronding van de al uren durende discussie door
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instemming met de begroting alsnog te koppelen aan voortgang van de onder- 
handelingen op basis van het Memorandum. Op het middernachtelijke uur be
traden nu nagenoeg alle fractieleiders nog het spreekgestoelte. Schouten (ARP), 
Romme (KVP), Tilanus (CHU), Welter (KNP) en VVD-woordvoerder Anker- 
smit meldden nog eens nadrukkelijk dat hun fracties zich van het Memo
randum distantieerden, maar desalniettemin de begroting goedkeurden. Deze 
werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.160

In de Eerste Kamer kwam het Memorandum van New York aan de orde bij 
de algemene politieke beschouwingen op 13 en 14 januari 1953. In vergelijking 
met alle ophef in de Tweede Kamer, stelde de senaat zich zeer terughoudend 
op. KVP-woordvoerder G.C.J.D. Kropman noemde het optreden van Kern
kamp ongelukkig, Molenaar (VVD) achtte daarnaast ook de houding van het 
kabinet laakbaar en In 't Veld (PvdA) sprak van een gebrek aan solidariteit; 
toen het moeilijk werd, was Kernkamp de steun van het kabinet onthouden.161 
Verder legden de senatoren de zaak naast zich neer. De gehele kwestie had 
daarmee een rustig slot kunnen krijgen, als niet de aartsconservatieve CHU'er
F.C. Gerretson had besloten een persoonlijke vendetta tegen Kernkamp te 
voeren. In een twee uur durend betoog beschuldigde Gerretson zijn partij
genoot en collega-hoogleraar aan de Utrechtse rijksuniversiteit van landver
raad.162 Twee maanden later zou hij dit nog eens dunnetjes overdoen bij de 
behandeling van de begroting van Overzeese Rijksdelen. Kernkamp was 
volgens hem een ’onwaardig minister'.163 Het zou Gerretson weliswaar veel 
publiciteit opleveren, maar de kaarten waren inmiddels al geschud.

Besluit

W.H. van Helsdingen typeerde in 1957 de debatten als 'volstrekt overbodige, 
nutteloze, onvruchtbare, tijdrovende en ernstige-vertraging-veroorzakende 
debatten'.164 Vanuit zijn perspectief -  hij was als ambtenaar vanaf het begin bij 
de onderhandelingen betrokken geweest -  was dat ongetwijfeld zo. Nu er na 
jaren van stroeve onderhandelingen eindelijk resultaat was geboekt met het 
Memorandum van New York, stak het parlement alsnog een spaak in het wiel. 
Het weigerde het secessierecht als onderdeel van het zelfbeschikkingsrecht te 
beschouwen, ook al was dat slechts theoretisch en was er van een daadwerke
lijke dreiging tot afscheiding geen sprake.

Achter de resolute opstelling van het parlement zat echter meer dan een 
principieel afwijzen van het secessierecht.165 Het was ook een uiting van parle
mentaire frustratie omdat controle op het dekolonisatiebeleid aan alle kanten 
faalde. Indonesië had zich al eenzijdig afgescheiden, ondanks alle concessies 
van een losser rijksverband, en nu zwaaide dat andere overzeese deel ook nog 
eens met het recht van secessie. Waar het parlement tegenover Indonesië 
steeds had moeten inbinden, kon het zich tegenover de West, die in de ogen 
van de Nederlandse parlementariërs weinig voorstelde, eindelijk laten gelden. 
Daarbij verried de grootspraak van Van Rijckevorsel dat Suriname zich maar 
onmiddellijk moest afscheiden weinig affectie met het land.
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Tegelijkertijd, en de parlementaire frustratie werd daar ongetwijfeld mede 
door gevoed, leek het dekolonisatieproces in de West niet meer te keren. Suri
name en de Antillen waren in feite meegelift met het dekolonisatiebeleid ten 
aanzien van Nederlands-Indië. Terwijl het Nederlandse beleid erop was gericht 
om Indië binnen het Koninkrijk te houden, maakte Caribisch Nederland onbe
doeld gebruik van de vele concessies die aan Indië wTaren voorgelegd. De ter
men gelijkwaardigheid en zelfbeschikking waarmee Nederland tevergeefs had 
getracht de Indonesiërs die naar zelfstandigheid streefden tevreden te stellen, 
waren helemaal niet voor Suriname bedoeld geweest. Maar tegen de tijd dat de 
breuk met Indonesië definitief was en men zich serieus met de West ging be
zighouden, kon de dekolonisatietrein daar niet meer worden stopgezet.166

Het gestoethaspel van Kernkamp en Drees tijdens de debatten maakte de 
sfeer in de Tweede Kamer er niet beter op. Er was grote onduidelijkheid over 
de steun van het kabinet voor de toezegging van minister Kernkamp aan Suri
name en de Antillen om het recht van secessie onder het zelfbeschikkingsrecht 
te laten vallen. Kernkamp liet onomwonden weten dat deze toezegging zijn 
persoonlijke verantwoordelijkheid was en dat hij niet wist of deze door de hele 
regering werd gedragen. Drees schiep vervolgens meer onduidelijkheid door 
de zaak af te doen als een misverstand door een 'verschil in interpretatie' tus
sen Kernkamp en de ministerraad. Het gestuntel van Kernkamp en Drees laat 
zich grotendeels verklaren uit politieke manoeuvres achter de schermen die het 
debat over de begroting van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen voorafgingen 
en begeleidden. Enkele dagen na het debat, in de ministerraad van 22 decem
ber 1952, gaf de premier hiervan een korte schets. Op 11 december 1952 had 
Kernkamp in de memorie van antwoord bij zijn begroting de vijf punten van 
het Memorandum van New York aan de Kamer meegedeeld. In reactie hierop 
had KVP-fractievoorzitter Romme, waarschijnlijk pas op 17 december, vlak 
vóór Kernkamp 's avonds de Kamer te woord stond, de minister-president 
telefonisch gevraagd of het kabinet wel achter de vijf punten stond. Het stil
zwijgen tijdens de ministerraad van 1 december 1952 indachtig, had Drees ge
antwoord dat er geen bezwaren waren gerezen. Romme, met dit antwoord 
blijkbaar niet tevreden, had daarop met Beel gesproken die verklaarde een 
andere indruk van de houding van het kabinet te hebben.167 Dit was eigenlijk 
geen faire opstelling van de vice-premier, want ook hij had tijdens het kabinets
beraad van 1 december zijn eventuele bezwaren voor zich gehouden. Het ge
volg was dat Kernkamp er voor koos de kwestie voor zijn persoonlijke verant
woordelijkheid te nemen. Dit was natuurlijk niet handig, al was het maar om
dat het staatsrechtelijk niet in de haak was, maar het gaat te ver om dit alleen 
hem aan te rekenen. Zijn geblunder werd mede veroorzaakt doordat Beel, 
daartoe aangezet door Romme, op het laatste moment op gedane zaken meen
de te moeten terugkomen.

Over de redenen van deze omslag van Beel kan slechts worden gespecu
leerd. De gang van zaken wekt de indruk dat Romme en Beel een staaltje poli
tiek poiverplay ten beste hebben gegeven om hun zin tegenover het kabinet 
door te drijven nadat Beel eerder zijn kans voorbij had laten gaan. Gezien
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Rommes politieke stijl en de afstandelijke houding die hij tegenover het kabi
net-Drees III innam, is deze uitleg zeker plausibel, al blijft de opstelling van Beel 
raadselachtig. Een andere verklaring -  een die minder van de kwade wil van de 
KVP-leider uitgaat en beter bij Beels positie past -  zou zijn dat Romme, ge
schrokken van de parlementaire reacties op het Memorandum en bevreesd dat 
die het kabinet schade zouden kunnen berokkenen, via Beel heeft getracht het 
kabinet tot een heroverweging van zijn standpunt te bewegen. Het moet dan 
in Rommes bedoeling hebben gelegen, dat Kernkamp zich zou onthouden van 
enige uitleg van het kabinetsstandpunt en om schorsing van de beraadslagin
gen zou hebben gevraagd als de Kamer daarmee geen genoegen zou hebben 
genomen. In de ministerraad van 22 december 1952 verklaarde S.L. Mansholt 
het te betreuren dat de minister niet om zo'n schorsing van de beraadslagingen 
had verzocht.168

Het omzeilen van deze kwestie en het leggen van rookgordijnen door 
Drees en Kernkamp in het parlement hadden averechts kunnen werken. De 
Kamer vroeg zich terecht af hoe het had kunnen gebeuren dat in een dergelijke 
belangrijke zaak onduidelijkheid had bestaan over de interpretatie van het zelf
beschikkingsrecht. Verder ging de Kamer echter niet, ook al bleven antwoor
den uit. Zij besloot uiteindelijk toch geen punt te maken van het optreden van 
Drees en Kernkamp, omdat nieuwe besprekingen waren toegezegd. Zo liep de 
zaak met een sisser af.

Het Statuut kwam nog binnen de regeerperiode van Drees III tot stand.169 
De onderhandelingen verliepen vlot mede dankzij de goede verstandhouding 
tussen minister Kernkamp en de vertegenwoordigers van Suriname en de An
tillen.170 Kernkamp stelde in eerste instantie voor om de erkenning van het 
zelfbeschikkingsrecht wel in het Statuut op te nemen, maar dan zonder gelijk
tijdige opname van het recht van secessie en mét vaststelling van een eenvou
dige wijzigingsprocedure. Het Statuut hoefde dan niet als eindstation te wor
den beschouwd. Suriname zag echter onverwacht geheel af van expliciete op
name van het zelfbeschikkingsrecht. Dat was niet alleen aan de goede ver
standhouding te danken, maar ook aan de veranderde politieke verhoudingen 
in Suriname zelf. De machtsstrijd binnen de Nationale Partij Suriname was 
inmiddels in het voordeel van Pengel beslist. Principieel vasthouden aan een 
recht van secessie dat toch niet geëffectueerd zou worden was niet langer 
noodzakelijk. Bovendien had Nederland te kennen gegeven dat er pas aan de 
economische infrastructuur zou worden gewerkt als de staatsrechtelijke ver
houdingen geregeld zouden zijn.171

Bij de debatten over het Statuut op 15 en 16 juli 1954 vond de minister niet 
langer het gehele parlement tegenover zich, maar, met uitzondering van wat 
individuele leden, slechts de gebruikelijke oppositie: VVD, KNP, SGP en 
CPN.172 Het Statuut werd aanvaard met 75 stemmen voor en 19 stemmen te
gen. In de Staten van de Nederlandse Antillen, de Staten van Suriname en in de 
Eerste Kamer ontmoette het voorstel geen zwaarwegende bezwaren.173 Op 15 
december 1954 vond de ondertekening van het Statuut door koningin Juliana 
plaats.

382



Kernkamp, het parlement en de verhouding tot 'de W est’

Koningin Juliana ondertekent het Statuut, 15 december 1954

Naast de koningin mw. W.M.A. Tellegen, directeur van het Kabinet der Koningin 
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structie van de gebeurtenissen in Hazerswoude en van het verdere verloop tot en met de 
discussie rond Schokking in 1956 biedt: Gerard Mulder en Paul Koedijk, Léés die krant! 
Geschiedenis van het naoorlogse Parool (Amsterdam 1996) p. 282-306. Verder: H.J.A. 
H ofland, Tegels lichten o f ware verhalen over de autorititeiten in het land van de vol
dongen feiten  (Amsterdam 1972) p. 96-105; H.J.A. Hofland, Hans Keiler en Hans Verha
gen, Vastberaden maar soepel en met mate. Herinneringen aan Nederland 1938-1948 
(Amsterdam  1976) p. 108-142; Lambert J. G iebels, Beel. Van vazal tot onderkoning. Bio
grafie 1902-1977 (Den Haag 1995) p. 386-389; De Haan, Na de ondergang, p. 106-116;
Paul Koedijk, ‘"Vrijheid in verantw oordelijkheid.” Journalistiek in de jaren vijftig' in: 
Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange 
jaren vijftig (Hilversum 1997) p. 211-247, aldaar p. 228-234. Sterk apologetisch is: Ludy 
Giebels, 'Fran^ois M arie Anne Schokking' in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 
deel 5 (elektronisch tekstbestand, Instituut voor N ederlandse G eschiedenis, Den Haag, 
versie 31 dec. 1999). Om Schokkings reputatie te redden voert Ludy Giebels aan dat hij 
in Hazerswoude steeds populair is gebleven -  de relevantie daarvan is twijfelachtig -  
en wijst zij op zijn grote betekenis als dijkgraaf van het hoogheem raadschap van Rijn
land, de functie die hem in 1956, enkele maanden na zijn ontslag als burgem eester, werd 
toegespeeld. Ludy Giebels schreef zelf een geschiedenis van het hoogheemraadschap: 
'Van w aterverversing tot afvalwaterzuivering. Rijnlands bemoeienis met de hoedanig
heid van het boezem w ater van 1927 lot 1965', Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis
2 (1993) p. 10-20. Zij beweert dat Schokkings lezing van de gebeurtenissen 'later op essen
tiële punten niet (is) tegengesproken'. Voor zover deze opmerking op de juridische en 
am btelijke afhandeling van de zaak duidt, is zij niet onjuist. Journalisten en historici 
hebben echter in de hierboven genoemde publicaties op basis van interviews met getui
gen en archiefonderzoek wel degelijk vraagtekens achter het relaas van de burgem eester 
geplaatst. Ludy Giebels gaat daar niet op in en houdt eenvoudigweg vast aan de conclu
sies van de commissie-Donner, die destijds al weinig bevredigend waren en inmiddels als 
volstrekt ontoereikend moeten worden beschouwd (zie de bespreking van de kwestie in 
dit hoofdstuk).
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Mulder en Koedijk, Léés die krant!, p. 298-299; ARA, Archief Drees, inv.nr. 657, Aante
keningen van Dr. Drees over de periode septem ber 1954-maart 1956 (hierna: ARA, Ar
chief Drees, Aantekeningen), p. 120-121.
Mulder en Koedijk, Léés die krant!, p. 300-301.
HTK Buitengewone zitting 1956, Aanhangsel, p. 2009. De vragen werden ingediend op 14 
februari 1956. De ministers deelden op de '16de mee een onderzoek te zullen instellen. 
ARA, Archief Drees, Aantekeningen, p. 120-121.
Ibidem; Mulder en Koedijk, Léés die krant!, p. 298-301. W aarom Drees deze kans om de 
affaire te onderdrukken liet lopen, is moeilijk vast te stellen. M ulder en Koedijk houden 
het erop dat de premier het aanbod niet durfde aan te grijpen omdat hij niet alle conse
quenties van het eventuele stoppen van het Haagsch Dagblad kon overzien.
Ibidem .
ARA, Notulen MR, 6 febr. 1956.
Mulder en Koedijk, Léés die krant! p. 292-294.
ARA, Notulen MR, 6 febr. 1956.
Beide andere leden waren E.H. Ebels, oud-commissaris van de koningin in Groningen, en 
L. N eher, oud-directeur-generaal van de PTT (HTK 1955-1956, Bijl. 4271, Nota naar 
aanleiding van publicaties in verschillende bladen betreffende de burgem eester der ge
m eente 's-Gravenhage, nr. 1, p. 1; Giebels, Beel, p. 387. Giebels noemt de voorzitter abu
sievelijk A.M. Donner).
HTK 1955-1956, Bijl. 4271, nr. 1, p. 1-3.
ARA, Notulen MR, 5 maart 1956.
HTK 1955-1956, Bijl. 4271, nr. 1.
HTK 1955-1956, p. 907.
M ulder en Koedijk, Léés die krant!, p. 303; Koedijk, 'Vrijheid in verantw oordelijkheid', 
p. 230, 321.
HTK 1955-1956, p. 2028; Notulen MR, 12 m aart 1956.
Citaten uit: Koedijk, 'Vrijheid in verantw oordelijkheid', p. 231-232.
Ibidem; HTK 1955-1956, Bijl. 4271, nr. 4, Bijlagen bij de MvA.
HTK 1955-1956, Bijl. 4271, nr. 2, VV. Dat de vragen van Scheps afkom stig zijn, blijkt uit 
G iebels, Beel, p. 388, en past ook bij Scheps' tijdens het plenaire debat geuitc klacht 
over de onwil van de m inister van Binnenlandse Zaken om in te gaan op deze vragen 
(HTK Buitengewone zitting 1956, p. 2007).
HTK 1955-1956, Bijl. 4271, nr. 3, MvA, p. 3; ibidem, nr. 4, Bijlagen bij de MvA.
Ibidem, nr. 3, MvA, p. 4.
ARA, Notulen MR, 5 maart 1956.
Ibidem, 4 juni 1956.
Giebels, Beel, p. 389.
ARA, Notulen MR, 2 juli 1956. Beel verzuimde daarbij nog de ministerraad te consulte
ren, terwijl toch het gehele kabinet voor dit stuk de verantwoordelijkheid droeg. In de 
vergadering van 2 juli 1956, die Beel al niet meer bijwoonde, sprak de raad uit deze gang 
van zaken te betreuren. Nochtans legden de ministers zich erbij neer.
HTK Buitengewone zitting 1956, p. 7-8.
Zoals volgens het reglement van orde gebruikelijk, werd zo'n eerste vergadering voorge
zeten door de laatst afgetreden voorzitter, die dan fungeerde als tijdelijk voorzitter tot 
de Kamer een nieuwe president koos.
Dit verw ijt w;as niet terecht, want Ouds voorstel om de stukken ter kennisgeving aan te 
nemen garandeerde juist een snelle afhandeling, zij hel dat deze niet zo bevredigend zou 
zijn tegen de achtergrond van de publieke opwinciing over de zaak (HTK Buitengewone 
zitting 1956, p. 8-9).
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46 Ibidem, p. 9-10.
47 Dat concludeerde ook de NRC in haar commentaar van 6 juli 1956.
48 HTK Buitengewone zitting 1956, p. 2022.
49 Ibidem, p. 2008. Het enige dat volgens Scheps nog voor beiden sprak, was dat zij 'gelijke

lijk slachtoffer (waren) van de weinig fraaie methode' van com m issaris van de koningin 
Kesper om zijn favorieten benoemd te krijgen (ibidem, p. 2011).

50 Toch was Ritm eester betrokken bij de totstandkom ing van het artikel van De Ru en als 
voorzitter van de N ationale Federatieve Raad van het Voorm alig Verzet w as hij ook al 
geraadpleegd bij een eerdere, doodgelopen poging eind 1951/begin  1952 om de zaak- 
Schokking aan te kaarten (Koedijk, 'Vrijheid in verantw oordelijkheid ', p. 228-234; 
M ulder en Koedijk, Léés die krant!, p. 296-297).

51 HTK Buitengewone zitting 1956, p. 2016-2022, 2030.
52 Ibidem, p. 2003, 2013-2016.
53 Ibidem, p. 2015, 2021-2022.
54 Ibidem, p. 2023-2027.
55 Ibidem, p. 2027-2028.
56 NRC, 7 juli 1956.
57 HTK Buitengew one zitting 1956, p. 2028-2029.
58 Ook de formulering in de conclusie van de MvA dat Schokking 'behoorde' te worden ge

handhaafd, stuitte Burger tegen de borst. Het begrip 'behoren' was hem te zeer 'door m o
m enten van m oraliteit geladen' (ibidem , p. 2034, 2039).

59 De m otie-Scheps werd mede ondertekend door W illems, Peschar, De Kadt en Bommer. 
Tegen stemden 28 KVP'ers, 7 CH U’ers, 7 V V D ers en 5 ARP'ers; 25 PvdA'ers en 3 CPN'ers 
stem den voor (ibidem, p. 2030-2040).

60 Ibidem, p. 2033-2035.
61 De m otie-Burger werd mede ondertekend door W illems, Verm eer, Vondeling en Goed

hart. Tegen stem den 28 KVP'ers, 7 CHU'ers en 6 VVD'ers; 25 PvdA'ers, 5 ARP'ers en 3 
CPN'ers stem den voor (ibidem, p. 2034-2040).

62 Giebels, Beel, p. 388; Schokkings verklaring in: NRC, 9 juli 1956.
Zie over de benam ing 'Am bonezen': J.A . M anusam a, Eigenlijk moest ik niet veel hebben 
van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953 (U trecht en 's-G ra
venhage 1999) p. 253 (n. 3-5).

64 Zie: Henk Sm eets en Justus Veenman, 'Steeds meer "thuis" in N ederland. Tien jaar ont
w ikkelingen in de Molukse bevolkingsgroep' in: Hans Vermeulen en Rinus Penninx (red.), 
Het democratisch ongeduld. De emancipatie van zes doelgroepen van het minderheden
beleid (Amsterdam  1995) p. 15-43, aldaar p. 17-19.

65 Er zijn ook goede gronden aan te voeren om onder 'Indische Nederlanders' alle personen 
met de N ederlandse nationaliteit te verstaan die kortere of langere tijd in Indië zijn ge
weest, maar hier wordt de beperktere definitie gevolgd uit: Wirn W illems en Leo Lucas- 
sen, 'Indische N ederlanders in een m igratie-prespectief in: Wim W illem s en Leo Lucas- 
sen (red .), Het onbekende vaderland De repatriëring van de Indische Nederlanders 
(1946-1964) ('s-Gravenhage 1994) p. 3-11, aldaar p. 5. Deze sluit het nauwst aan bij het 
taalgebruik in de hier beschreven discussie uit het begin van de jaren vijftig.

66 Richard C hauvel, Nationalists, sol diers en separatists. The Ambonese islands from  co- 
lonialism to revolt 1880-1950 (Leiden 1990) p. 347-392. Zie ook: Ben van Kaam, Ambon 
door de eeuwen (Baarn 1977) p. 113-152.

67 W. M anuhutu, 'Help Ambon in Nood. De rol van het particulier initiatief bij de RMS en 
de opvang van M olukkers in Nederland' in: W. Manuhutu en H. Sm eets (red.), Tijdelijk 
verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951 (Utrecht 1991) p. 74-87.
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68 G odefridus Ignatius Joseph Steijlen, RMS: van ideaal tot symbool. Moluks nationalisme 
in Nederland, 1951-1994 (Amsterdam  1996) p. 77-81,

69 Ibidem, p. 65-98.
/0  1 i. Smeets, 'De organisatie van de Ambone7en7.org' in: W. M anuhutu en H. Sm eets (red.), 

Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951 (U trecht 1991) p. 17-39, 
aldaar p. 27-34.

71 Zie M.H. Verw eij, 'De rekening van een koloniaal verleden' in: Ram akers (red.), Het 
kabinet-Drees 11, p. 695-727, aldaar p. 708-718.

' 2 HTK 1952-1953, Bijl. 2800-XII A, Rijksbegroting voor het departem ent van M aatschap
pelijk Werk voor het dienstjaar 1953, nr. 1, VV, p. 5.

73 HTK 1952-1953, p. 3506-3559.
74 Ibidem, p. 3553. Tot het ontslag van de 'Hoofdleider der Ambonezenw oonoorden in N e

derland' viel de verzorging van de M olukkers onder de Dienst M aatschappelijke Zorg 
van Binnenlandse Zaken c.q. M aatschappelijk W erk, w aaronder het hoofd van de Am 
bonezenzorg ressorteerde. 1 Iet beheer van de woonoorden was daarnaast in handen van 
de Rijksdienst voor de Uitvoering van W erken (DUW) van W ederopbouw en Volkshuis
vesting. De algemene verantwoordelijkheid voor het 'Am bonezenprobleem' berustte ten 
slotle bij Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Met de oprichting van het Comm issariaat 
voor de Ambonezenzorg op 16 november 1952 kwam de 'Ambonezenzorg', conform een ad
vies van de am btelijke top van M aatschappelijk Werk, onder een 'eenhoofdig burgerlijk 
bestuur'. Tot 1970 zou de zorg voor de Molukkers bij het Commissariaat voor de Ambone
zenzorg ondergebracht blijven (zie: Smeets, 'De organisatie van de Am bonezenzorg’).

7d HTK 1952-1953, Bijl. 2800-111, Rijksbegroting voor het departem ent van Buitenlandse 
Zaken voor het dienstjaar 1953, nr. 14, MvA, p. 23-24.

76 HTK 1953-1954, p. 671, 673-676, 681, 701-702. De komst van J.A. Manusama en de andere 
in N ieuw-Guinea verblijvende RM S-leiders naar Nederland was ook een punt van dis
cussie tussen regering en beide Kamers. Aanvankelijk overwoog de regering hen naar de 
W est te zenden, maar uiteindelijk w erden zij in septem ber 1953 naar N ederland ge
haald. Hoewel Manusama had moeten beloven zich te onthouden van politieke activi
teiten, ontpopte hij zich onm iddellijk als de grote leider van de RM S-bew eging in de 
Molukse w oonoorden. De Nederlandse overheid tolereerde dat om dat, zoals m inister 
Van Thiel het in de m inisterraad zei, 'de situatie in de Am bonese w oonoorden niet 
slechter is geworden na de overkom st van Ir. M anusama' (ARA, Notulen MR, 14 sept. 
1953 en 5 april '1954; M anusam a, Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek, p. 
237-252).

77 HTK 1952-1953, p. 368, 369.
78 P.S. G erbrandy, Ambon en de A.R. Partij. De vrijheidsstrijd van de Republiek der Zuid- 

Molitkken (Kampen 1956) p. 17-24. Van Baal gaat in zijn herinneringen in tegen het door 
Gerbrandy geuite verw ijt van eigenbelang door op te m erken dat minister W .J.A. Kern
kamp (CHU) van Overzeese Rijksdelen hem pas voor het gouverneurschap benaderde op 
de dag van het debat, onm iddellijk vóórdat hij voor zijn partij het woord zou gaan voe
ren in het begrotingsdebat (J. van Baal, Ontglipt verleden. Verhaal van mijn jaren in een 
wereld die voorbijging, deel 2, Leven in verandering 1947-1958 (Franeker 1989) p. 352).

7^ Door de luidruchtigheid waarmee Gerbrandy de bevrijding van Ambon eiste, had de bui
tenwereld de indruk dat de ARP zijn extrem e standpunt deelde. De partijleiding hield 
dit m isverstand tijdens de verkiezingen van 1952 uit electorale overw egingen in stand 
(Doeko Bosscher en Berteke W aaldijk, Ambon. Eer & schuld. Politiek en pressie rond de 
Republiek Zuid-Molukken (W eesp 1985) p. 77-95).

80 Met een steek in de richting van de ARP, wees Ruijs ten slotte nog op de rede van het Ka
merlid Van Baal die twee jaar tevoren al had aangegeven naar w elke oplossing men
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101

daarbij het beste zou kunnen streven, te weten naar M olukse autonom ie binnen Indonesië 
(HEK 1954-1955, p. 498).
Henk Sm eels, Molukkers in Vught (Vught 1996) p. 40-41.
Steijlen, RMS: van ideaal tot symbool, p. 91-92. Zie voor de bijdrageregeling ook: ARA, 
Notulen MR, 8 febr. 1954 en 7 mei 1956.
HTK 1952-1953, p. 3509.
HTK 1952-1953, Bijl. 2800-XIIA, nr. 2, MvA, p. 11.
HTK 1952-1953, p. 3529.
HTK 1954-1955, p. 3495, 3503.
HTK 1955-1956, p. 3104-3105, 3122.
In de periode 1952-1957 keerden 141 Molukkers naar Indonesië terug (Henk Smeets, 'Re
patriëring van M olukkers', Marinjo. Onafhankelijk Moluks maandblad, 1997, nr. 11, p. 
16-17).
HEK 1953-1954, p. 3186, 3217. Ook in regeringskringen was wel al vroeg twijfel geuit aan 
de m ogelijkheid van terugkeer. Staatssecretaris L. Götzen van Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen sprak in mei 1952 in de ministerraad de verw achting uit dat slechts een klein 
gedeelte van de M olukkers nog ooit naar Indonesië zou teruggaan. Niettemin hield de re
gering vast aan het officiële uitgangspunt van terugkeer van alle M olukkers, onder meer 
omdat men Indonesië wilde houden aan de toezegging hen terug te nemen (ARA, Notulen 
MR, 5 en 6 mei 1952).
HEK 1954-1955, p. 3308-3309, 3319-3320, 3338.
HTK 1955-1956, p. 3118.
HEK 1955-1956, p. 3061, 3064, 3069,3084.
Zie voor het verslag van deze com m issie: H. Verw ey-Jonker, Ambonezen in Nederland. 
Rapport van de commissie, ingesteld bij besluit van de minister van Maatschappelijk 
Werk, d.d.. 24 september 1957 ('s-G ravenhage 1959).
Dit onderdeel is in licht uitgebreide vorm eerder verschenen als Jacco Pekelder, '"M oreel 
is het niet te verantwoorden enige N ederlander in de steek te laten." Regering en parle
ment over de komst van de Indische N ederlanders in de jaren vijftig ’, Jaarboek Parle
mentaire Geschiedenis 1 (1999) p. 88-103.
Hans M eijer, Den Haag -  Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950- 
1962 (Utrecht 1994) p. 189.
Ibidem, p. 326-327; J.H . Kraak, De repatriëring uit Indonesië. Een onderzoek naar de in
tegratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving  (Den 
Haag 1957) p. 51-56, 97-103.
ARA, 2.03.01, code 3122, Verslag van de Comm issie ter bestudering van het Indo-Euro- 
pese vraagstuk in Indonesië, aangeboden op 30 juli 1952 (voortaan Rapport-W erner). De 
overige leden waren M.J. Hoytink, adjunct-directeur van de Dienst voor M aatschappe
lijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken, P.Th.J. van Tetering, referendaris 
a.o. bij het m inisterie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, en H. van Boheemen, 
oud-inspecteur van de Wet op het Lager Onderwijs in Indonesië en oud-directeur van het 
Onderwijs in Suriname.
Zie voor een uitgebreidere bespreking van het rapport en de discussie erover: Pekelder, 
"'Moreel is het niet te verantwoorden enige Nederlander in de steek te laten'", p. 89-93. 
Rapport-W erner, p. 29-30.
Ibidem, p. 33-34.
Ibidem, p. 29-31. Het N ederlandse m inisterie van Onderwijs subsidieerde scholen voor 
Nederlanders in Indonesie via de Stichting voor N ederlands O nderw ijs in Indonesië 
(HTK  1953-1954, Bijl. 3200-V I, R ijksbegroting voor het departem ent van O nderw ijs, 
Kunsten en W etenschappen voor het dienstjaar 1954, nr. 13, MvA, p. 31. Zie ook: H. Win-
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kelm an, Inventaris van de archieven van de Stichting voor Nederlands Onderwijs in In
donesië, 1950-1964 ('s-Gravenhage 1966)).

102 ARA, 2.03.01, code 3122, Advies aangaande het rapport-W erner d.d. 19 jan. 1953 van de 
Commissie voor Aangelegenheden van Indonesie aan de ministerraad.

103 NRC, 20, 21 en 22 okt. 1952.
104 Ibidem, 22 okt. 1952.
105 HTK 1952-1953, p. 3508; HTK 1952-1953, Bijl. 2800-XII A, nr. 1, VV, p. 5, nr. 2, MvA, p. 

10, nr. 12, Verslag, p. 2, HTK 1953-1954, p. 3087.
106 HTK 1952-1953, p. 3529.
107 H TK  1953-1954, B ijl. 3200-X II A, R ijk sb eg ro tin g  voor het d ep artem en t van 

M aatschappelijk Werk voor het dienstjaar 1954, nr. 8, VV, p. 4.
108 Ibidem, nr. 9, MvA, p. 8.
109 Ibidem, nr. 8, VV, p. 4-5.
110 Ibidem, nr. 9, MvA, p. 9.
111 HTK 1953-1954, p. 3086.
112 Inform atie over Lemaire gebaseerd op een verklaring van m evrouw  H.F.G. Lemaire, 

dochter van het besproken Kamerlid; overige gegevens in: A.W. Abspoel, Van Binnen- 
en Buitenhof. Schetsen van het Haagse Binnenhof (A m sterdam  1956).

113 HTK 1953-1954, p. 3075.
114 O ndertekenaars van de m otie naast Lemaire waren: W elter (KNP), Fokkema, Gerbran- 

dy en E.P. Verkerk (ARP), Van de W etering (CHU) en Ritm eester (VVD) (ibidem, p. 
3107).

115 Ibidem, p. 3109.
116 J.E.C.M . van Oerle e.a., 'H et parlem ent als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces’ 

in: P.F. M aas en J.M .M .J. Clerx (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na 
1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), band C, Koude Oorlog, dekolo
nisatie en integratie (Nijm egen 1996) p. 347-725, aldaar p. 572-597.

1 17 jan  Ramakers, '"Hier is een schuld te voldoen!" Het huisvestingsbeleid voor repatrian
ten, vergeleken met joodse vluchtelixigen' in: Wim W illems en Leo Lucassen (red.), Het 
onbekende vaderland. De repatriëring van de Indische Nederlanders (1946-1964) ('s- 
Gravenhage 1994) p. 108-120, Algera-citaat op p. 113.

118 Ibidem; HTK 1953-1954, p. 3180.
119 HTK 1953-1954, p. 3108.
120 Ibidem, p. 3137-3139.
121 O ndertekenaars naast De Graaf waren: Lucas, Klom pé en Peters (KVP), Slufkens en 

Burger (PvdA) en Beernink (CHU) {HTK 1953-1954, p. 3139-3140).
122 John Schuster, Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het na

oorlogse Croot-Brittannië en Nederland (Utrecht 1999) p. 89.
123 Op voorstel van A RP-fractievoorzitter Schouten werd de rest van de begroting van 

M aatschappelijk W erk wel afgehandeld. Zij werd zonder hoofdelijke stem m ig goedge
keurd. Daarvóór vond een korte discussie plaats tussen VVD-fractievoorzitter Oud en de 
Kam ervoorzitter, de KVP'er Kortenhorst. Deze laatste had gesuggereerd dat de rege
ring door de behandeling van de moties na de goedkeuring van de begroting, de motie-Le
maire, m ocht zij aangenomen worden, naast zich neer zou kunnen leggen, zonder dat zij 
bevreesd hoefde te zijn het vertrouwen van de Kamer te verliezen. Oud bracht daar 
tegenin dat goedkeuring van de begroting geenszins impliceerde dat men het gehele be
leid steunde. De Kamer kon ook daarna nog altijd het wantrouwen jegens de minister uit
spreken, los van de begrotingsbehandeling, mocht deze een eventueel aangenomen motie 
naast zich neer willen leggen (HTK 1953-1954, p. 3140-3141).

124 ARA, Notulen MR, 17 nov. 1953.
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ITTK 1953-1934, p. 3175.
Ibidem, p. 3175-3176.
Ibidem, p. 3176-3178; NRC, 12 nov. 1953.
De C lIU ’er Van de W etering leek ineens een middenpositie in te nemen. Hij pleitte voor 
intrekking van beide moties. De m otie-De Graaf was im m ers overbodig en de m otie-Le- 
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HOOFDSTUK VII

STAATSBEMOEIENIS VERSUS PARTICULIER 
INITIATIEF

Peter van Griensven, Peter van der Heiden en Jan Ram akers1

Inleiding

De verhouding tussen staat en particulier initiatief is sinds de opkomst van de 
verzorgingsstaat problematisch. Immers, daar waar de staat macht aan zich 
trekt, verliest het particulier initiatief aan terrein. Zowel op sociaal-cultureel ge
bied als ten aanzien van economische en sociale vraagstukken is dit spannings
veld evident. Op de terreinen van onderwijs, volksgezondheid en maatschap
pelijk werk waren van oudsher particuliere organisaties werkzaam die, sinds 
het begin van de twintigste eeuw maar vooral na de Duitse bezetting, door 
middel van regelgeving van een expansieve overheid een fors deel van hun 
vrijheid zagen inperken. Hetzelfde geldt, en zeker niet in mindere mate, voor 
de economische en sociale sector. De opkomst van de ondernemersorganisaties 
valt zelfs te herleiden tot verzet tegen een in de ondernemersvrijheid interve
niërende staat.2

Op het spanningsveld tussen staat en particuliere organisaties vonden 
voortdurend confrontaties plaats, uiteraard óók in de periode van het kabinet- 
Drees III. De grote christelijke partijen (KVP, ARP en CHU) kenden een op dit 
vlak in grote mate vergeli/393..!!n hadden hun 'subsidiariteitsbeginsel', de 
protestanten kenden hun 'soevereiniteit in eigen kring'. In beide ideologieën 
had de overheid niet eerder een verantw oordelijkheid dan wanneer 
particuliere kringen deze niet konden dragen. Een teveel aan over
heidsbemoeienis was deze partijen een gruwel; in parlement en samenleving 
ontpopten zij zich vooral als beschermers van het verzuilde (op levensbeschou
wing gestoelde) maatschappelijk middenveld. Ten aanzien van de economische 
ordening stonden zij, en met name de KVP, een corporatistisch systeem voor, 
waarin werkgevers en werknemers zoveel mogelijk samen hun onderlinge ge
schillen tot een aanvaardbaar compromis brachten, waarbij wederom de over
heid slechts zou mogen ingrijpen wanneer de sociale partners er niet uitkwa
men.
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Vanuit geheel andere wortels kwamen ook de liberalen (de VVD) tot een 
beperkte staatsopvatting: niet vanuit corporatistische beginselen, maar vanuit 
de idee van de individuele vrijheid. In het liberale denken stond de markt
werking voorop; enkel op die terreinen waarop deze niet of onvoldoende 
functioneerde diende de overheid in te grijpen, telkens met zo min mogelijk en 
zo gedecentraliseerd mogelijke regelgeving. De uitwerking van deze liberale 
houding sloot aardig aan bij de confessionele visie, vooral bij die van de in de 
jaren vijftig behoudende ARP.

Ook de sociaal-democraten (PvdA) zagen in vrijheid het grootste goed, 
maar weer op een geheel andere wijze dan de liberalen. In hun De zueg naar vrij
heid (1951) stelden zij dat de vrijheid van 'gewone mannen en vrouwen’ niet 
ondanks, maar juist dankzij overheidsingrijpen was verwezenlijkt.4 Vrijheid 
ontstond door planning, de overheid diende dan ook een stevige greep op 
zowel het maatschappelijke als vooral het economische leven te hebben. Deze 
staatsbemoeienis ging op economisch terrein zelfs zo ver dat zij streefden naar 
socialisatie van bedrijfstakken die het algemeen belang vertegenwoordigden, 
zoals het mijn- en verzekeringswezen. De communisten (CPN) gingen nog een 
forse stap verder, zij streefden een socialistische staat naar sovjetmodel na.

In de nu volgende drie paragrafen staat de verhouding tussen overheids
invloed en particulier initiatief centraal. Alle drie liggen ze op het economische 
terrein van deze problematiek. Dat wil niet zeggen dat op sociaal-cultureel 
gebied geen confrontaties voorkwamen. Bijvoorbeeld bij het onderwijsbeleid 
was de verhouding tussen het bijzonder (particulier) en openbaar (overheid) 
onderwijs en de mate van financiële gelijkstelling van het bijzonder aan het 
openbaar onderwijs een voortdurend terugkerend thema. Deze confrontaties 
waren echter vooral bedoeld voor de publieke tribune; inhoudelijk was de zaak 
allang geregeld, en was het wachten op budgettaire ruimte om de wensen ten 
behoeve van het bijzonder onderwijs te kunnen realiseren. Deze confrontaties 
klonken zo nu en dan wel spannend, maar leverden geen echte politieke 
spanning op.

Op het economische terrein lag dat anders. Nu de periode van wederop
bouw achter de rug was, vonden de partijen die toch al geen groot voorstander 
van staatsbemoeienis waren het tijd worden dat de staat een stapje terug deed 
uit het economisch leven. Met name de KVP zat in een lastig parket. Zij had 
sinds de bevrijding onafgebroken deel uitgemaakt van kabinetten die de staats
invloed juist hadden vergroot. Bij de verkiezingen van 1952 had zij een gevoe
lige tik gekregen door niet langer als grootste partij uit de stembus te komen; 
zij had de PvdA moeten laten voorgaan. Belangrijker nog was de interne strijd 
binnen de katholieke partij. Door haar jarenlange vrijage met de sociaal-demo
craten was de linkervleugel van de KVP stevig verankerd, maar sinds medio 
1951 was er een muitende rechtervleugel opgestaan. Deze groep-Steenberghe 
verzette zich juist tegen de vergaande overheidsbemoeienis, net als de rechtse 
afsplitsing KNP, die de KVP graag weer terugzag in de moederpartij.5 De VVD 
was nooit te beroerd om de KVP te afficheren als de loopjongen van de collecti- 
vistische PvdA, waarmee zij enerzijds de rechtervleugel van de KVP nieuwe

394



Inleiding

munitie gaf, en anderzijds zichzelf probeerde te profileren als het enige ware 
alternatief voor de sociaal-democratie.

Het was dit politieke strijdtoneel waarin de verhouding tussen staat en par
ticulier initiatief tot hevige botsingen kon leiden. Met als actoren: een kabinet 
bestaande uit confessionelen en sociaal-democraten met tegengestelde visies op 
deze verhouding; een PvdA-fractie die de invloed van de overheid op de eco
nomie wilde vergroten; een verdeelde KVP-fractie met een linkervleugel die 
graag wilde samenwerken met de PvdA en een rechtervleugel die niets van 
staatsbemoeienis wilde weten en een VVD-fractie die de KVP probeerde te 
mangelen. Forse conflicten konden gewoonweg niet uitblijven.

In het debat over de grondpolitiek verschilde de PvdA principieel van me
ning met haar coalitiegenoten. Waar de sociaal-democraten de bevoegdheid tot 
het bepalen van grond- en pachtprijzen aan de minister wilden laten, deden 
KVP en ARP hun uiterste best om het bedrijfsleven zelf te laten besluiten over 
deze prijzen. Preluderend op een Landbouwschap wilden deze confessionelen 
een nog op te richten publiekrechtelijk bedrijfsorgaan met deze taak belasten. 
De minister weigerde de bodem onder zijn garantieprijsbeleid te laten uitslaan. 
PvdA, VVD, CHU, CPN en SGP steunden hem daarin.

Daarna worden productiviteitsverbetering, bezitsvorming en de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie onder de loep genomen. Op het gebied van de 
productiviteitsverbetering stond de PvdA tegenover de coalitiegenoten, daar 
zij een actievere overheidstaak voorstond dan het stimuleren, coördineren en 
subsidiëren van initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Ook over de bezitsvor
ming raakten de sociaal-democraten slaags met vooral de KVP. Waar de katho
lieken maatregelen wensten voor individuele bezitsvorming, wenste de PvdA 
vooral collectieve bezitsspreiding. De invulling van de al in 1950 ingestelde PBO 
was een klassiek voorbeeld van de tegenstelling tussen overheid en particulier 
initiatief. De bedoeling van de PBO was immers om de overheid minder directe 
invloed op het bedrijfsleven te geven en de verantwoordelijkheid primair op te 
dragen aan werknemers en werkgevers zelf. Kernpunt in de discussies was 
echter niet de mate van overheidsinvloed, maar het al dan niet gedwongen op
leggen van bedrijfsschappen door de overheid. Een meerderheid van KVP en 
PvdA zag de rest van de Kamer tegenover zich, met de VVD als meest princi
piële tegenstander.

In de debatten over de oprichting van een sodafabriek in Delfzijl stond de 
PvdA, gesteund door de CPN en merkwaardigerwijze de KNP, lijnrecht tegen
over ARP-minister van Economische Zaken J. Zijlstra en een Kamermeerder
heid van KVP, CHU, ARP en VVD. De sociaal-democraten wilden eigenlijk dat 
het op te richten bedrijf een staatsbedrijf zou worden, maar wensten op zijn 
minst een veel grotere staatsinvloed op de exploitatie. Minister en Kamermeer
derheid wisten echter van geen wijken, zodat het wetsvoorstel het zonder de 
steun van de sociaal-democraten moest doen.
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Grondpolitiek op drijfzand

Inleiding6

Grond is in Nederland een schaars goed. Het land is klein en dichtbevolkt en 
diverse sectoren strijden om het gebruik van het grondoppervlak: land- en 
tuinbouw, bosbouw, verkeer en waterstaat, de industrie en de bouwsector. 
Volgens het bekende economische principe van vraag en aanbod leidt 
schaarste tot hoge prijzen. Grond is duur in Nederland.

Al voor de oorlog leidden de hoge grondprijzen tot problemen voor vooral 
kleine boeren, zeker op momenten dat de prijzen voor landbouwproducten 
ver achterbleven bij de grond- en pachtprijzen. In 1932 deed zich zo'n situatie 
voor, welke noopte tot regeringsingrijpen in de prijs van landbouwproducten. 
Het ingrijpen in de grondprijzen vond echter niet eerder plaats dan in 1940, on
der de Duitse bezetter. Deze vaardigde het Besluit houdende regelingen met 
betrekking tot het vervreemden van landbouwgronden uit, waarin de verkoop 
aan strenge eisen werd gebonden, onder het motto 'boerenland in boeren
hand'. Na de bevrijding werden de prijsbeheersingsmaatregelen uit dat besluit 
overgenomen in het Vervreemdingsbesluit onroerende zaken, waarin de 
grondprijzen gefixeerd bleven op het peil van 9 mei 1940. Nu was de redene
ring dus omgekeerd aan die in 1940: na 1945 was men vooral bang dat de prij
zen (ook voor landbouwproducten) de pan zouden uitrijzen. De prijsbeheer- 
sing gold nu ten behoeve van de consument en ten koste van de boeren.

In de daaropvolgende jaren stegen de prijzen en de lonen, terwijl de pacht
en grondprijzen gefixeerd bleven op vooroorlogs niveau. Die toestand werd 
door velen als onredelijk gezien, aangezien de pachters wel profijt hadden van 
de gestegen prijzen, maar de verpachtende eigenaren daar niets van terug
zagen in hun pacht of bij verkoop van hun land. Een vergelijkbaar probleem 
deed zich voor in de woningbouwsector, waar een discrepantie tussen de huur 
van oude en nieuwe woningen was ontstaan.7 Als gevolg van deze fixatie van 
de pacht- en grondprijzen staken zwarte prijzen de kop op; veelvuldig werd 
meer gevraagd en betaald voor de grond, terwijl daarnaast ook koppelver
koop (verkoop van zowel land als inventaris, en de laatste tegen een abnor
maal hoge prijs) werd gebruikt om toch een hogere dan de toegestane prijs bij 
verkoop van land te verkrijgen. Aangezien de regels op basis van het Ver
vreemdingsbesluit om de twee jaar moesten worden verlengd, kwam deze 
kwestie telkens terug in het parlement.

Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening S.L. Mansholt 
(PvdA) wilde deze kwestie duurzaam vastleggen in een tweetal regelingen: een 
nieuwe Pachtwet en een Regeling aangaande enkele rechtshandelingen met 
betrekking tot landbouwgronden. Deze laatste werd al in juli 1948 ingediend, 
maar de parlementaire behandeling vond pas plaats in april 1953. In de tussen-
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tijd werd het ontwerp enkeie malen ingrijpend gewijzigd. In de richtlijnen voor 
het regeerprogram was de wenselijkheid van een dergelijke regeling opgeno
men.8

Voor een deel van de Tweede Kamer duurde het wachten op het wetsont
werp blijkbaar te lang. In een tweetal interpellaties probeerde zowel W.J. Droe- 
sen (KVP) als Chr. van den Heuvel (ARP) de minister tot actie te bewegen op 
het gebied van de grond- en pachtprijzen. Droesen vond het tijd worden dat de 
verkoopprijs van grond aan de werkelijke economische waarde werd gekop
peld en niet langer gefixeerd bleef op vooroorlogs niveau. Hij diende daartoe 
een motie in die met de tegenstemmen van PvdA en CPN werd aangenomen. 
De KVP'er probeerde op deze wijze de door zijn fractie gewenste krent uit de 
pap van het wetsvoorstel te halen; hij liet doorschemeren met de rest van het 
wetsvoorstel veel minder haast te hebben.9 De interpellatie-Van den Heuvel 
betrof onrust over de door de minister aan de Grondkamers10 opgedragen 
richtlijnen voor de hoogst toelaatbare pachtprijs. De minister wachtte echter op 
een advies van de SER over de regeling en legde de moties naast zich neer in 
afwachting van de behandeling van het betreffende wetsvoorstel.

Schieten met een windbuks op een olifant

Met het wetsontwerp beoogde Mansholt een tweeledig doel te bereiken. Niet 
alleen wilde hij de prijsbeheersing een eigen wettelijke basis geven, ook wilde 
hij regels stellen om de versnippering van landbouwgronden tegen te gaan. 
Een slimme zet van de minister: hij koppelde een al lang gekoesterde wens van 
de boeren (hogere prijzen) aan een sterk verlangen van hem zelf (de versnip
pering aan banden leggen). De boeren wilden hogere pacht- en grondprijzen 
omdat deze mede de basis vormden voor de garantieprijzen die zij voor hun 
producten ontvingen. Wanneer de pacht- en grondprijzen omhoog gingen, zou 
het boereninkomen dus ook stijgen. De pacht- en grondprijzen mochten echter 
niet al teveel stijgen, aangezien deze dan niet meer in de garantieprijzen kon
den worden verdisconteerd. Daarom wilde de minister zelf de prijsbepalende 
bevoegdheid behouden.

In het ontwerp werd de fixatie op het prijspeil van 1940 losgelaten; voortaan 
zou de maximumprijs door de minister bij amvb worden vastgesteld nadat hij 
de Centrale Grondkamer en de Grondkamers had gehoord. De minister wilde 
de versnippering aanpakken door middel van een viertal bepalingen. Verkoop 
van grond mocht niet plaatsvinden wanneer dat een ondoelmatige verkaveling 
of ondoelmatige ligging ten opzichte van de bedrijfsgebouwen zou opleveren, 
wanneer het resultaat een bedrijf zou zijn dat een kleinere omvang had dan het 
gemiddelde in de streek waar dat bedrijf zich bevond, wanneer het te vormen 
bedrijf zo klein zou worden dat de ondernemer niet zijn volledige arbeids
kracht productief kon gebruiken, en wanneer het land gebruikt werd ter ver
krijging van neveninkomsten. Verkoop diende te worden goedgekeurd door 
de Grondkamer.11 De belangrijkste oorzaak voor versnippering, de vererving,
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viel buiten het bereik van de wet, aangezien een wijziging van het erfrecht te 
ingewikkeld bleek.

De langdurige en moeizame voorbereiding van het wetsontwerp voorspel
de niet veel goeds voor de parlementaire behandeling daarvan. Hoewel Mans
holt het ontwerp na het uitbrengen van het voorlopig verslag al zo ingrijpend 
had gewijzigd dat hij ervoor koos een nieuw wetsontwerp in te dienen, lagen 
er maar liefst 28 amendementen op de minister te wachten, op een wetsont
werp dat 35 artikelen telde. Na vijf jaren van voorbereiding zou de behande
ling nog eens vijf dagen duren.

In de Tweede Kamer bleek niemand echt tevreden met het gepresenteerde 
wetsvoorstel. Weliswaar was vrijwel eenieder doordrongen van de noodzaak 
van prijsbeheersing, de door de regering voorgestelde methode riep nogal wat 
kritiek op. Hetzelfde gold voor de wijze waarop in het voorstel de versnip
pering aan banden werd gelegd. Enerzijds ging dit sommigen te ver, anderzijds 
werd geconstateerd dat het voorstel feitelijk weinig om het lijf had aangezien 
de versnippering via het erfrecht, de belangrijkste oorzaak, niet werd aan
gepakt. Volgens Droesen leek het hierdoor teveel ’op het schieten met een 
windbuks op een olifant'.12 Van den Heuvel vroeg zich af waar de regeling nu 
helemaal over ging. Meer dan de helft van het land was verpacht en werd dus 
beschermd onder het regime van het Pachtbesluit. Van de rest werd het 
overgrote deel via het erfrecht opgesplitst. De enige verkoop vond plaats door 
'emigranten en oudere boeren die geen in de landbouw werkende kinderen 
hebben'.13 Ook A. Vondeling (PvdA) miste de aanpassing van het erfrecht; de 
regering had 'op jacht naar verscheurend wild, slechts een klein knaagdier (...) 
omgelegd'.14 Toch zouden hierover geen politieke strubbelingen plaatsvinden. 
Geen der woordvoerders zag een reële mogelijkheid het wetsontwerp zodanig 
te veranderen, dat wél in het erfrecht kon worden getreden. De politieke storm 
stak op over de vraag wie de bevoegdheid diende te hebben om de maximum
prijs voor grond vast te stellen: de minister of de Centrale Grondkamer. Een 
tweede conflict speelde rond de geldigheidsduur van de wet.

Prijsbeheersing als hoeksteen van het landbouwbeleid?

Tijdens de algemene beraadslagingen over het wetsvoorstel kwam de KVP'er 
Droesen vrij plotseling met het idee de gehele regeling een tijdelijk karakter te 
geven. In de schriftelijke voorbereiding was hierover met geen woord gerept. 
Droesen kon zich wel vinden in beheersing van de grondprijzen, maar meende 
dat de omstandigheden zodanig konden veranderen dat de noodzaak daar
voor weer zou verdwijnen. Daarnaast zou er, door het verlenen van tijdelijk
heid aan de regeling, automatisch een beoordelingsmoment komen voor de 
maatregelen om de versnippering tegen te gaan.15 Mochten die maatregelen 
niet effectief zijn, hetgeen hij verwachtte, dan zouden deze na vijf jaar automa
tisch hun geldigheid verliezen. Mochten ze wel werken, of mocht de noodzaak 
tot prijsbeheersing blijven bestaan (hetgeen hij net zo min verwachtte), dan
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was de wet eenvoudig te verlengen. Hij kondigde een amendement aan om de 
geldigheidsduur van de wet te beperken tot vijf jaar.16

In Mansholts visie zaagde Droesen met dit amendement een van de poten 
onder de stoel van het algemene landbouwbeleid uit. De Kamer diende zich 
principieel over beheersing van de grondprijzen uit te spreken, niet alleen over 
prijsbeheersing op dat moment. De minister vond het voorstel van Droesen 
'een zeer zwaar punt'. Bij het loslaten van de grondprijzen, wat volgens het 
idee van Droesen na vijfjaar automatisch zou gebeuren, zou het gehele land
bouwbeleid op de tocht komen te staan. Wanneer de grondprijzen stegen 
zouden de pachtprijzen die stijging volgen. Dat zou wel moeten, aangezien 
investeren in grond anders onrendabel zou worden. De stijging van de pacht
prijzen kon echter niet verdisconteerd worden in hogere prijzen voor de land
bouwproducten, daar deze gedicteerd werden door de wereldmarkt. Eenzij
dige verhoging van de prijzen zou de concurrentiepositie van Nederland aan
tasten. Logisch gevolg van hogere grondprijzen zou dus zijn dat boeren in hun 
bestaanszekerheid werden aangetast, en het garanderen van de bestaans
zekerheid was nou net een van de kernpunten van Mansholts beleid. Een punt 
dat vele malen door de Kamer was onderschreven! Daarnaast meende de 
minister dat de regeling nooit in het rechtsbewustzijn van de bevolking zou 
worden opgenomen wanneer deze een tijdelijk karakter zou hebben. De 
massale ontduiking door middel van zwarte prijzen zou dan blijven voort
bestaan.17

Door te vragen om een principiële ondersteuning van de prijsbeheersing 
maakte Mansholt het zichzelf niet gemakkelijk. Hij vond slechts steun bij zijn 
eigen PvdA en bij de CPN. PvdA-woordvoerder Vondeling veroordeelde 
Droesens plan fel. Volgens hem speelde de KVP'er hier de speculanten mee in 
de kaart. Wetende dat de prijsbeheersing slechts tijdelijk zou zijn, hoefden ze 
het maar vijf jaar uit te zingen om hogere prijzen voor hun grond te kunnen 
bedingen. Daarnaast zouden ook de verbeteringen die via amendementen in 
de wet terechtkwamen (waaronder een door Droesen zwaar bepleit voorstel 
om een pachter voorrang te geven bij verkoop van door hem gepachte grond) 
na vijf jaar weer verdwijnen. Voor de communist J. Haken ging het voorstel 
niet ver genoeg, maar de noodzaak van prijsbeheersing in het belang van het 
werkende volk stond voor hem buiten kijf.18 De overige woordvoerders, J. de 
Ruiter (CHU), F. den Hartog (VVD), A.W. Biewenga (ARP), W.L.G. Lemaire 
(KNP), Van den Heuvel en uiteraard Droesen spraken zich uit tegen het prin
cipe van prijsbeheersing, maar wilden deze (met uitzondering van Lemaire) 
wel in bijzondere omstandigheden zoals de vigerende toestaan. Mansholt was 
dus weinig opgeschoten. Hij putte zich nogmaals uit in argumenten. De be
staanszekerheid voor de boeren stond op het spel, de Grondkamers en de 
rechter zouden op basis van een tijdelijke regeling geen beleid kunnen maken 
en speculanten zouden slechts geduld hoeven te hebben om toch hun hogere 
prijs binnen te kunnen halen of de pachter te kunnen passeren. Daarnaast 
meende de minister dat de Kamer wel andere manieren had om zijn beleid te 
kunnen beoordelen. Hij nodigde de Kamer uit hem indien nodig te interpelle-

399



Hoofdstuk VII Staatsbemoeienis versus particulier initiatief

ren en hij toonde zich zelfs bereid jaarlijks een nota over de werking van deze 
regeling aan te bieden. De Kamer zond een slecht signaal uit naar de boeren
stand door geen vertrouwen in deze regeling te hebben. Het kind dreigde met 
het badwater te worden weggegooid.19 Het mocht echter allemaal niet baten, 
Droesen diende zijn amendement in.20

Een landbouw bedrijf in  de Noordoostpolder

Foto H istonsch-topogratische Atlas, Sociaal-H istorisch Centrum  voor Flevoland te Lelystad

Op verzoenende toon probeerde Mansholt het nog één keer. Hij verklaarde 
geen voorstander te zijn van prijsbeheersing op zich, maar dat er, gezien de 
schaarste van de grond, niets anders op zat dan de prijs ervan door de over
heid te laten vaststellen. Deze schaarste had geen tijdelijk karakter; in Neder
land was de verhouding tussen het aantal inwoners en het beschikbare grond
oppervlak structureel scheef. De bevolking nam sterker toe dan de oppervlakte 
aan cultuurgrond, dus de situatie zou alleen maar verslechteren. De voorstan
ders van het amendement vonden dat de wet over vijf jaar herzien moest 
worden omdat er teveel onzekerheden in zaten. De minister gaf toe dat er 
onzekerheden in zaten, maar meende dat het niet nodig was de wet daarom 
een tijdelijk karakter te geven. Een herziening zou kunnen plaatsvinden bij de 
behandeling van de Pachtwet. Op onnodige wijze zou de Kamer instabiliteit 
scheppen voor de boeren, voor de Grondkamers en voor de rechterlijke in
stanties. Het verbaasde Mansholt dat het amendement gehandhaafd was. De 
aanneming van een aantal amendementen21 moest toch wel zoveel bevredi-
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ging hebben gegeven dat het amendement verworpen zou worden. Hij vond 
het toch al verwonderlijk dat de Kamer vijf jaar wilde wachten wanneer bleek 
dat de regeling op punten niet deugde. Er zou dan toch onmiddellijk ingegre
pen moeten worden? Hij raadde het amendement met klem af.22 Tevergeefs, 
het werd aangenomen met 54 tegen 32 (PvdA, CPN en de VVD'er Den Hartog) 
stemmen.

Romme als oppositieleider?

Liep de spanning tussen KVP, CHU en ARP enerzijds, en tussen de minister en 
zijn geestverwante PvdA anderzijds al fors op bij het punt van de tijdelijkheid, 
bij de vraag wie de bevoegdheid zou krijgen de grondprijzen vast te stellen, 
sloeg de vlam echt in de pan. Hoewel daarover noch in de schriftelijke voor
bereiding, noch tijdens de algemene beraadslagingen was gerept, kwam de 
KVP’er Droesen met bezwaren met betrekking tot wie de algemene regelen 
diende vast te stellen ten aanzien van de prijsbeheersing, en wie als uitwerking 
daarvan de prijzen vast diende te stellen. In het wetsontwerp werden deze be
voegdheden bij de minister van Landbouw gelegd, die bij amvb zowel de 
regelen als de maximumprijzen zou vaststellen, terwijl Droesen meende dat 
hier geen overheidstaak lag: 'Ik wil liever het gehele beleid, voor zover dat nog 
vrij is, nadat hier is vastgesteld, dat de basis zal zijn de netto-pachtwaarde, 
overlaten aan de organen van het bedrijfsleven, als hoedanig ik de Grond
kamers meen te mogen zien.’23 Over deze twee visies ontspon zich een conflict 
tussen wederom KVP en ARP aan de ene, en Mansholt en zijn PvdA aan de 
andere kant, ditmaal gesteund door CHU en VVD.

Volgens Droesen was het dan wel terecht als de overheid in 'abnormale 
omstandigheden' de touwtjes van de prijsbeheersing in handen hield, maar de 
omstandigheden waren zodanig genormaliseerd dat dat niet langer nodig was. 
Het werd tijd om het bedrijfsleven zijn eigen verantwoordelijkheid te laten 
nemen en dus organen uit het bedrijfsleven met zowel de vaststelling van de 
algemene regelen als van de prijzen te belasten. Hij diende hiertoe een tweetal 
amendementen in, die beoogden beide bevoegdheden op te dragen aan de 
Centrale Grondkamer, zij het onder goedkeuring van de minister van Land
bouw.24 Droesen vond inhoudelijk steun bij de ARP, die er ook weinig voor 
voelde de bevoegdheden bij de minister te laten. Voor woordvoerder Biewen- 
ga was Droesens oplossing echter niet geheel bevredigend. De Centrale Grond
kamer was, net zo min als de regionale Grondkamers, een publiekrechtelijk 
orgaan, en kon daarom een zodanige bevoegdheid niet dragen. Hij meende 
dat het in oprichting zijnde Landbouwschap het meest aangewezen orgaan zou 
zijn voor de bevoegdheid tot prijsbeheersing en hij verlangde van Mansholt de 
toezegging dat het Landbouwschap die bevoegdheid op termijn zou verkrij
gen.25

Mansholt verzette zich met hand en tand tegen de beide amendementen. Bij 
aanneming zou de Centrale Grondkamer bevoegdheden krijgen op het terrein 
van het prijsbeleid. En dat terwijl het een orgaan betrof dat door niemand viel
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te controleren. De minister had niet de bevoegdheid de Centrale Grondkamer 
tot actie te dwingen als deze weigerachtig zou zijn en de Kamer zou zichzelf 
vleugellam maken door de bevoegdheid weg te halen bij de minister. Een 
minister viel immers te interpelleren, de Centrale Grondkamer opereerde vol
ledig buiten het blikveld van de politiek. Hetzelfde gold overigens voor een 
PBO-orgaan als het Landbouwschap. PBO-organen waren immers tripartite 
samengesteld, waarbij de overheid maar eenderde van de invloed zou heb
ben.26 Voor Mansholt waren beide amendementen onaanvaardbaar.27 Vonde
ling begreep er weinig van. Volgens de sociaal-democraat nam de noodzaak 
tot prijsbeheersing absoluut niet af, zou de noodzaak tot prijsbeheersing dus 
blijven bestaan, en dat was een bevoegdheid die principieel bij de regering 
behoorde: 'Ik geloof toch, meneer de Voorzitter, dat dit amendement beslist op 
een vergissing berust.'28 De Ruiter (CHU) meende ook dat de minister de be
voegdheid diende te behouden 29

Blijkbaar had Biewenga Droesen op een idee gebracht, want in tweede ter
mijn onderschreef de katholiek de gedachte dat het Landbouwschap wellicht 
een beter orgaan zou opleveren. Maar, zolang dat er niet was leek de Centrale 
Grondkamer hem de beste oplossing. In ieder geval diende de bevoegdheid uit 
handen van de regering gehaald te worden.30 Biewenga neigde naar steun 
voor Droesen, aangezien de minister niet te kennen had gegeven de bevoegd
heid eventueel later te willen overdragen aan een publiekrechtelijk orgaan. De 
bevoegdheid was gemakkelijker weer weg te halen bij de Centrale Grondka
mer dan bij de minister, redeneerde hij.31

Ook bij de gedachte van Biewenga had de minister zo zijn bedenkingen. 
Voor hem speelde dezelfde principiële vraag: kon een zaak van algemeen be
lang, zoals het prijsbeleid, worden overgelaten aan een publiekrechtelijk or
gaan? Volgens hem niet. Niet voor niets was in de Wet op de PBO de bevoegd
heid tot het treffen van prijsmaatregelen aan publiekrechtelijke organen ont
houden. De regering diende hiervoor verantwoordelijk te blijven. Ook de SER, 
overkoepelend orgaan in de PBO, had zich in meerderheid tegen een over
dracht van de bevoegdheid aan het Landbouwschap uitgesproken.32

Met deze afwijzing van het Landbouwschap als prijsbeheersingsorgaan 
daagde Mansholt KVP-leider C.P.M. Romme uit, de grootste pleitbezorger 
voor de PBO. Er ontstond een verbeten discussie tussen de beide kemphanen 
over de vraag wiens taak het nu eigenlijk was de regels en de prijzen vast te 
stellen. Volgens Romme was de prijsregelende bevoegdheid niet uitdrukkelijk 
uitgesloten in de Wet op de PBO, zodat het Landbouwschap zelf kon beslissen 
of zij daartoe al dan niet zou overgaan. Dat de SER daarop tegen was deerde 
Romme niet, dit orgaan had '-  ik zou bijna een lelijk woord gebruiken -  niets te 
maken met wat wij als zelfbestuur aan het Landbouwschap wensen op te dra
gen'. De bevoegdheid diende dus naar het Landbouwschap te gaan en in af
wachting daarvan naar de Centrale Grondkamer.33 Mansholt moest toegeven 
dat overdracht van de bevoegdheid weliswaar niet verboden was, maar kwam 
met nieuwe tegenargumenten. Ten eerste was het niet alleen een zaak van het 
bedrijfsleven, maar van het gehele Nederlandse volk. Een tweede argument
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had hij eerder al gebruikt in de discussie over de noodzaak tot prijsbeheersing. 
Wanneer de bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid werden wegge
haald, viel één van de peilers van zijn algemene landbouwbeleid weg. De 
minister van landbouw zou niet langer de grondprijzen kunnen bepalen, waar
door de bestaanszekerheid voor boeren niet langer kon worden gegarandeerd: 
'Er kan geen sprake zijn van een algemeen landbouwbeleid, waarbij de Rege
ring de verantwoordelijkheid moet nemen voor het stellen van de prijzen (van 
de agrarische producten, PvdH), indien men één van de essentiële punten eruit 
haalt. Ik moet hiertegen ernstig waarschuwen en wil wel zeggen, dat dit amen
dement onaanvaardbaar is.'34 Waar een groot deel van de Kamer de belangen 
van de boeren vooropzette, verdedigde Mansholt dus de belangen van de con
sumenten.

Een getergde Romme viel de minister keihard aan. Mansholt had bij de ver
dediging van het ontwerp een principiële discussie uitgelokt over de verhou
ding tussen de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven. Volgens de ka
tholieke voorman was het inhoudelijke geschil over het amendement wel in 
'irenische sfeer' op te lossen, maar niet als de minister het op deze manier in 
een groter verband wenste te plaatsen. Mansholt kon het amendement dan wel 
onaanvaardbaar vinden, voor Romme was het 'volstrekt onaanvaardbaar, wat 
de Minister over de verhouding in het algemeen van de Overheid tot het ge
organiseerde bedrijfsleven stelt'. De minister probeerde met oneigenlijke argu
menten de Wet op de PBO om zeep te helpen.35 Mansholt pareerde Rommes 
aanval vakkundig. Er was absoluut geen sprake van dat hij geen voorstander 
van de PBO zou zijn, integendeel. Enkel in het onderhavige geval had hij grote 
problemen. De Centrale Grondkamer was immers geen publiekrechtelijk or
gaan. En met het Landbouwschap was er een ander probleem; daarin zouden 
de grondeigenaren, toch zeer belanghebbend, niet vertegenwoordigd zijn. 
PBO-organen bestonden immers uit werkgevers en werknemers? Hij hand
haafde zijn bezwaren tegen de amendementen.36

De ver opgelopen spanning was uiteraard ook merkbaar voor Kamervoor
zitter L.G. Kortenhorst. Het leek hem 'in dit stadium van het debat' beter de 
beraadslagingen maar af te breken en een dag later weer verder te gaan. Deze 
schorsing gaf de duellerenden de mogelijkheid om in rustig overleg wat nader 
tot elkaar te komen, hetgeen, gezien het feit dat zowel de minister als Droesen 
met aangepaste voorstellen kwam, ook daadwerkelijk is gebeurd. Ook de ab
sentie van de minister-president bij het vervolg van het debat gaf aan dat de 
politieke spanning geweken was. W. Drees had tot het moment van schorsing 
de vergadering bijgewoond.

Mansholt had zijn wetsontwerp zodanig gewijzigd dat belanghebbende 
organisaties advies konden geven vóór de minister bij amvb de algemene 
regelen ten aanzien van de prijzen zou vaststellen. De gedachte om deze be
voegdheid aan de Centrale Grondkamer over te dragen bleef hij afwijzen. Dit 
orgaan was daartoe gewoonweg niet geëquipeerd. Ook was het geen orgaan 
van het bedrijfsleven. Een toch nog wat geagiteerde Mansholt lepelde voor de 
Kamer de samenstelling van de Centrale Grondkamer nog eens op. Naast een
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tweetal rechters van de Pachtkamer zaten er drie landbouwkundigen in, 'onder 
wie toevallig de heren C. van den Heuvel en Droesen’. De vraag of beide 
Kamerleden, voorstander van verhoging van de grondprijzen, zichzelf extra 
bevoegdheden zaten toe te kennen, liet hij onuitgesproken. Hij bleef op het 
principiële standpunt staan dat de overheid de algemene regelen ten aanzien 
van de grondprijzen diende vast te stellen, maar wilde de wens van de Kamer 
om het bedrijfsleven zoveel mogelijk in te schakelen honoreren door organen 
uit het bedrijfsleven adviesrecht te geven. Het tweede amendement-Droesen 
nam hij gewijzigd over. Nadat door de minister algemene regelen waren ge
steld, zouden de Grondkamers de bevoegdheid krijgen de normen ten aanzien 
van de prijzen voor hun regio vast te stellen, onder goedkeuring van de minis
ter.37

Voor de KVP was de tegemoetkoming echter onvoldoende. Droesen 
zwichtte weliswaar voor het 'onaanvaardbaar' van Mansholt voor zover het de 
toekenning van de bevoegdheid aan de Centrale Grondkamer betrof, maar hij 
bleef van mening dat die bevoegdheid niet bij de minister behoorde te blijven. 
Mansholt had hem overtuigd dat een PBO-orgaan daarvoor minder geschikt 
was, maar hij had een andere oplossing: er kon toch een orgaan in het leven 
worden geroepen waarin wél alle belanghebbenden vertegenwoordigd waren, 
de grondeigenaren inbegrepen?38 Door middel van zijn gewijzigde amende
ment wilde hij de bevoegdheid opdragen aan 'een daartoe bij de wet aan te wij
zen openbaar lichaam als bedoeld in artikel 152 van de Grondwet’. In afwach
ting van de oprichting van dit orgaan zou de bevoegdheid bij de minister 
blijven.39

Het nieuwe amendement werd niet erg enthousiast verwelkomd. Vonde
ling vroeg zich af of het wel kon, dat een Kamerlid zomaar een amendement 
uit de hoge hoed toverde en dat ter beraadslaging voorlegde. Inhoudelijk vond 
hij het helemaal curieus. Terwijl de PBO nog niet eens goed van start was ge
gaan, probeerde de KVP een nieuw orgaan in het leven te roepen dat daar
naast werd gezet. Een klap in het gezicht van de SER, oordeelde de sociaal
democraat, die meende dat het van de KVP ’een volkomen ondergraving (was) 
van dat prille plantje van de bedrijfsorganisatie, waarvoor de heer Romme zich 
zoveel moeite heeft gegeven om het te poten'. Met het door de minister gewij
zigde ontwerp kon hij wel leven.40

VVD-fractieleider P.J. Oud, teleurgesteld dat de ruzie van de dag ervoor in 
der minne geschikt leek, probeerde het vuurtje nog eens op te stoken. Hij con
stateerde dat de 'familieverhoudingen (...) nu niet zo heel vreedzaam' waren. 
Voor buitenstaanders moest het wel lijken 'alsof de heer Romme méér dan ik 
was wat men noemt: de leider van de oppositie'. Inhoudelijk was hij het vol
komen eens met Mansholt; het prijsbeleid diende bij de minister te berusten. 
Opmerkelijk voor de VVD, die niet bekend stond als voorstander van staats
bemoeienis in het prijsbeleid, maar liever de markt zijn werk liet doen. De 
houding van Oud is wel begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat de keuze niet 
was: prijsbeheersing of niet, maar wie de prijsbeheersing zou controleren, als
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die er toch was. Dan zagen de liberalen liever de te interpelleren minister met 
deze taak belast.

Ook Oud vond het KVP-amendement een aantasting van de PBO, en daar
naast vond hij het inhoudsloos. Verwachtte Droesen dat de minister na aan
neming van zijn amendement direct met een wet zou komen waarin dat 
nieuwe orgaan werd opgericht? Dat leek hem wel erg naïef. Oud verweet de 
KVP dat zij geen idee had hoe dat op te richten orgaan zou moeten uitzien, en 
het daarom maar weer terugschoof naar de minister. Het amendement was 'in 
een amerijtje ontworpen', en inhoudelijk niet meer dan 'een beleefde buiging 
voor een nieuw openbaar lichaam'.41 Volgens Romme had Oud zich er beter 
buiten kunnen laten. Hoe werkte het immers wanneer een derde zich in fami
lieruzies mengde? 'Dan pleegt de familie de moeilijkheden van de onenigheid 
op te ruimen en zich gezamenlijk te keren tegen degeen, die zich daarin 
mengt.' Nu viel dat nog wel mee, Romme was de enige die zich tegen Oud 
keerde. Overigens moest de minister uitkijken als iemand als Oud waarschuw
de voor aantasting van de PBO; de liberale fractieleider had zich daarvan be
paald geen voorstander betoond.42

Mansholt had duidelijk even genoeg van zijn katholieke coalitiepartner. Hij 
begreep niet dat er, na jaren van zorgvuldige voorbereiding, opeens gepro
beerd werd door middel van een amendement een principiële verandering in 
het wetsontwerp aan te brengen. Hij liet een verkapte dreiging horen aan het 
adres van Droesen: op deze manier w?erd verdere behandeling van het wets
ontwerp wel heel moeilijk. Kortom, Mansholt dreigde, bij aanneming van het 
amendement, het wetsvoorstel in te trekken! Hoewel hij de KVP en de ARP 
daarmee niet overtuigde, was er ruim voldoende steun in de Kamer om het ge
wijzigde wetsvoorstel er door te krijgen. Het amendement-Droesen werd met 
51 tegen 36 stemmen verworpen, waarbij alleen KVP en ARP vóór stemden.43

Vóór de definitieve stemming legde J.M. Willems (PvdA) namens zijn fractie 
nog een verklaring af, waarin hij tegen de KVP van leer trok vanwege 'de uit
holling' van het wetsontwerp. Vond hij het tijdelijk maken van wetgeving in 
het algemeen al verwerpelijk, in het onderhavige geval was het nog onbegrij
pelijker, aangezien de KVP belangrijke verbeteringen had binnengesleept. De 
PvdA zou wel voor het ontwerp stemmen, maar niet van harte. De 'onhoud
baarheid van de bestaande toestand', 'de overtuiging dat in de toekomst de 
juistheid van ons standpunt duidelijk zal blijken' en het vertrouwen dat de wet 
’tot de grens van het wettelijk mogelijke' zou worden uitgevoerd, waren vol
doende reden om het ontwerp toch te steunen 44 De CPN-fractie, die het toch 
al magere ontwerp te veel uitgekleed vond, en een deel van de ARP-fractie, dat 
meende dat de wet niet effectief zou zijn, stemden tegen. Het ontwerp werd 
met 66 tegen 11 stemmen aangenomen. Ten slotte stemde A.M. Lucas als enige 
KVP'er tegen.
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De senaat doet het nog eens dunnetjes over

In de Eerste Kamer klonken twee maanden later vergelijkbare geluiden als in 
de Tweede, al hield de KVP-woordvoerder, A.J. de Goeij, zich opmerkelijk stil. 
De kritiek dat de staat een grotere, en dus te grote, invloed in de grondpolitiek 
kreeg, kwam dit keer van CHU-senator G. Kolff.45 Mansholt kon zich hier
tegen gemakkelijk weren met een beroep op de onder dreiging van het amen- 
dement-Droesen gewijzigde bepaling dat de organen uit het bedrijfsleven 
vooraf zouden worden gehoord en dat uitvoering van de regels zou worden 
overgelaten aan de Grondkamers. De overheid kreeg juist minder te zeggen, 
volgens de minister. De VVD’er A.N. Molenaar wees fijntjes op de wijze 
waarop de tegenstanders in de Tweede Kamer zich hadden laten beetnemen. 
De ingeamendeerde tijdelijkheid was volgens hem een wassen neus, aangezien 
zowel een meerderheid in de Tweede Kamer als de minister ervan uitging dat 
de omstandigheden zich in de periode van vijf jaar niet zo zouden wijzigen dat 
de noodzaak voor prijsbeheersing zou verdwijnen. Het was gewoon een po
ging geweest van de KVP om de voor- en tegenstanders van prijsbeheersing 
binnen de eigen gelederen tevreden te stellen,46 een conclusie die ook al eerder 
door het socialistische dagblad Het Vrije Volk was getrokken.47 Mansholt ging 
hier wijselijk niet op in. Het wetsvoorstel werd aangenomen met 22 tegen 11 
stemmen en verscheen op 7 augustus 1953 in het Staatsblad.

Tot slot

De behandeling van het wetsvoorstel inzake de grondpolitiek had nogal wat 
voeten in de aarde. Het duurde maar liefst vijf jaar voor het in het parlement 
behandeld werd, en dat gedurende vijf dagen. Een waar amendementencircus 
was het resultaat, terwijl op twee punten de politieke spanning hoog opliep. In 
beide gevallen zag de minister twee coalitiegenoten, de KVP en de ARP, tegen
over zich. Beide strijdmomenten kwamen ook als verrassing; in beide gevallen 
was het voorstel tot wijziging niet in een van de eerdere schriftelijke of monde
linge voorbereidende rondes ingebracht.

De ideologische verschillen tussen de PvdA enerzijds en KVP en ARP ander
zijds kwamen in het debat over de bevoegdheid tot het stellen van algemene 
regelen ten aanzien van de grondprijzen haarscherp aan het licht. Waar de 
PvdA deze bevoegdheid principieel bij de overheid wilde laten, wilden de 
confessionelen deze bevoegdheid opdragen aan het bedrijfsleven zelf. Voor 
Mansholt, die stelde dat zonder deze bevoegdheid de bodem onder zijn land
bouwbeleid zou wegvallen, zou dan een onwerkbare situatie kunnen ontstaan. 
Hij verweerde zich, gesteund door 'zijn' PvdA-fractie en verrassenderwijs ook 
de liberalen (die deze gelegenheid om de coalitie uit elkaar te spelen niet lieten 
lopen), fel tegen het afnemen van deze bevoegdheid. Zo verklaarde hij het 
amendement verschillende malen onaanvaardbaar en dreigde zelfs het wets
ontwerp in te trekken wanneer het amendement-Droesen zou worden aange
nomen. Zelfs de aanwezigheid van minister-president Drees werd opportuun
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geacht. Er was echter een schorsing voor nodig om de strijdende partijen in 
zoverre weer bij elkaar te brengen, dat de ergste politieke spanning uit de lucht 
was. Door enigszins water bij de wijn te doen (het 'horen' van belanghebbende 
organisaties vooraf en het opdragen van de uitwerking van de algemene rege
len aan de Grondkamers) wist Mansholt voldoende steun te krijgen om de slag 
om het amendement te winnen.

Zoals zo vaak betekende het winnen van een slag niet dat de gehele oorlog 
succesvol werd afgesloten. De KVP had dan de slag om de verordenende be
voegdheid voor het bedrijfsleven wel verloren, door de gehele wet een tijdelijk 
karakter te verlenen was de mogelijkheid geopend op een later tijdstip alsnog 
de gewenste veranderingen aan te brengen. Hoe hard Mansholt ook riep dat 
het beperken van de werkingsduur van de wet evenzeer de bodem onder zijn 
beleid uitsloeg, het mocht niet baten. De minister kon vijf jaren werken met 
een wet die aan zijn verlangens voldeed, daarna zou het woord weer aan de 
Kamer zijn.

Overigens zou al op veel kortere termijn duidelijk worden dat het lastig was 
om de bevoegdheid voor het stellen van normen aan de Grondkamers over te 
laten. Al op 23 maart 1954, dus nog geen jaar na de behandeling van de wet, 
werd Mansholt geïnterpelleerd door de KVP'er B.A.A. Engelbertink, die vra
gen stelde over de naar zijn mening te sterke stijging van de pacht- en ver
koopprijzen. Mansholt kon de kritiek gemakkelijk afdoen met een verwijzing 
naar de autonome taak van de Grondkamers. De Grondkamers hadden im
mers in de wet de bevoegdheid gekregen om op basis van de door de minister 
vastgestelde algemene regelen de verkoopprijs vast te stellen. Zolang zij hun 
taak naar behoren vervulden kon hij niet ingrijpen. Een beperking van de auto
nomie van de Grondkamers vergde een wetswijziging, zo merkte de minister 
fijntjes op. De Kamer nam hiermee genoegen,48 maar in de periode van het 
kabinet-Drees IV zou de grondpolitiek wederom tot grote commotie leiden.

De gang van zaken rond deze wet illustreert bij uitstek de verwevenheid 
tussen ideologische tegenstellingen en praktische politiek. Wanneer deze beide 
elementen worden samengevoegd, ontstaat een explosief mengsel, dat maar 
een klein vonkje nodig heeft om politiek vuurwerk op te leveren. De ideolo
gische tegenstellingen zijn in abstracto vrijwel altijd overbrugbaar. Dat moet 
ook wel, aangezien een coalitiedemocratie als de Nederlandse anders onbe
stuurbaar zou zijn. Wanneer deze tegenstellingen echter een concrete invulling 
krijgen, zoals in het onderhavige geval, is er een grote kans op een politiek 
conflict. Uiteraard wisten de coalitiepartners van elkaar dat zij verschillend 
dachten over de wijze waarop de Wet vervreemding landbouwgronden zou 
moeten worden ingevuld. Toch werd de noodzaak van de wet in het regeer
program opgenomen en onderschreven door de fractievoorzitters. De nadere 
uitwerking, de politieke praktijk dus, leverde het conflict op.
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Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, bezitsvorming en bevorde
ring van de arbeidsproductiviteit

Inleiding

Met de benoeming in 1952 van voormalig KAB-voorzitter A.C. de Bruijn tot 
minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie ging een lang gekoesterde 
wens van de KVP in vervulling, zij het niet volledig. Het ging immers slechts 
om een minister zonder portefeuille die zijn ambtenarenapparaat moest 'lenen' 
van zijn collega van Economische Zaken, de ARP'er Zijlstra, die trouwens 
bekend stond als een kritisch beschouwer van de ontwikkelingen op PBO- 
gebied.49 Bovendien leek het erop dat de benoeming van De Bruijn materieel 
gezien niet strikt noodzakelijk was geweest; bij de formatie was de schijn ge
wekt dat de benoeming van de NVV'er J.G. Suurhoff op Sociale Zaken voor de 
katholieken moest worden gecompenseerd met de benoeming van de voor
malige KAB-voorzitter. Desondanks verwelkomde de KVP het optreden van 
de bewindsman na de totstandkoming van de Wet op de Bedrijfsorganisatie in
1950 als een tweede mijlpaal op weg naar een harmonieuze, solidaristische 
maatschappij, een alternatieve sociaal-economische ordening voor kapitalisme 
en socialisme.

Dat De Bruijn, behalve de PBO, ook de bezitsvorming en de bevordering 
van de arbeidsproductiviteit tot zijn takenpakket mocht rekenen, was niet 
vreemd. Zowel in theorie als in de praktijk hadden de drie beleidsterreinen veel 
met elkaar te maken. Ook bij (individuele) bezitsvorming als aanvulling op de 
sociale voorzieningen zou het, net als bij de PBO, gaan om het terugdringen 
van de overheidstaak, om het stimuleren van het individuele verantwoordelijk
heidsbesef en om de ontplooiing van de persoonlijkheid van de werknemer. 
De bezitsvorming zou de sociale en politieke rust bevorderen door de massa te 
deproletariseren. Bovendien zou zij, bijvoorbeeld door winstdeling, kunnen 
leiden tot versterking van het gemeenschapsgevoel binnen de onderneming. 
Bezitsvorming en arbeidsproductiviteit werkten als het ware als communice
rende vaten: de mogelijkheid een eigen bezit te vormen zou stimulerend kun
nen werken op de arbeidsproductiviteit, zonder welker verbetering omge
keerd bezitsvorming en verbetering van de reguliere inkomens niet betaalbaar 
zouden zijn. En de verbetering van de arbeidsproductiviteit tot slot was weer 
gebaat bij een voorspoedige ontwikkeling van de PBO. Het ging hier immers 
primair om een taak van het bedrijfsleven zelf. Omdat voorschriften en dwang
maatregelen averechts zouden werken, diende de overheid zich te beperken 
tot het stimuleren, coördineren en subsidiëren van maatregelen. De uitvoering 
was voorbehouden aan de bedrijfsgenoten.50

De minst omstreden kwestie van de drie was de noodzaak om de arbeids
productiviteit te verbeteren. Alleen de CPN vreesde dat productiviteitsverho-
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gende maatregelen zouden leiden tot uitbuiting van de arbeiders. Ook aan de 
wenselijkheid van individuele bezitsvorming twijfelden slechts weinigen; de 
periode van wederopbouw was voorbij, waardoor het mogelijk werd te den
ken aan een extraatje voor de werknemers. Wel legde de PvdA de prioriteit 
eerder bij de collectieve sociale voorzieningen en vreesde de CPN dat de indi
viduele bezitsvorming slechts was bedoeld om de arbeiders van gerechtvaar
digde looneisen af te houden. Toen het tegen het einde van de kabinetsperiode 
aankwam op de concrete invulling van de bezitsvorming, bleek deze toch nog 
de nodige ideologische splijtstof te bevatten die zelfs de formatie van het vierde 
kabinet-Drees op scherp leek te zetten. Voor de PBO gold iets vergelijkbaars: 
over de wenselijkheid was men het in theorie wel eens -  de Wet op de Bedrijfs
organisatie was met grote meerderheid aangenomen -  maar de uitvoering 
stuitte op de nodige problemen en tegenstellingen in de Kamer, niet in de 
laatste plaats omdat De Bruijn overgeleverd bleek aan de goede wil van de 
bedrijfsgenoten. Uiteindelijk rees zelfs de vraag of het wel zinvol was een af
zonderlijke minister te belasten met de uitvoering van de Wet op de Bedrijfs
organisatie. In het navolgende zal dieper worden ingegaan op de parlemen
taire debatten over deze drie zo nauw met elkaar samenhangende problemen.

Stimuleren, coördineren en subsidiëren. De bevordering van de 
arbeidsproductiviteit

Het vraagstuk van de arbeidsproductiviteit was niet nieuw. Ook onder het 
vorige kabinet had al een minister zonder portefeuille voor de productiviteits
verbetering gefunctioneerd: de KVP'er A.H.M. Albregts. De verbetering van 
de arbeidsproductiviteit was urgent gebleken door de structurele gevolgen van 
de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse economie, het wegvallen van 
Indonesië als 'welvaartsbron', de sterke bevolkingsgroei en vooral de beta- 
lingsbalansproblemen ten gevolge van de Koreacrisis. Veel indruk maakte het 
optreden van Albregts niet. In de praktijk werd hij overvleugeld door zijn col
lega van Economische Zaken, zijn partijgenoot J.R.M. van den Brink, van wiens 
ambtenarenapparaat hij gebruikmaakte en op wiens begroting zijn beleidster
rein prijkte. Bovendien kende de minister aan de overheid slechts een beperkte 
taak toe, zo bleek uit de Productiviteitsnota die hij op 8 oktober 1951 indiende. 
Het bedrijfsleven zou zelf de kar moeten trekken. Gezonde concurrentie en 
liberalisatie van -het handelsverkeer zag hij als noodzakelijke voorwaarden 
voor het welslagen van het beleid. Bedrijven zouden zelf hun organisatie moe
ten verbeteren. Ook zag hij mogelijkheden in het verruimen van de arbeids
duur door overwerk en ploegenarbeid, in het verbeteren van de arbeidsmobi
liteit, in tariefbeloning en een goede werkclassificatie die 'een verantwoorde 
rangorde' in de verschillende beroepen zou aanbrengen. De overheid zou zich 
bij dit alles moeten beperken tot het scheppen van gunstige voorwaarden. 
Vooral van de kant van de PvdA kreeg deze passieve houding veel kritiek. 
Desnoods moest de overheid ondernemers in het algemeen belang maar dwin
gen om productiviteitsverhogende maatregelen te nemen.51
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Dat zich uiteindelijk toch het 'miracle hollandais’ voltrok, het opvallend snel
le economische herstel na de Koreacrisis, zal meer te maken hebben gehad met 
het herstel van de internationale conjunctuur dan met het beleid van Albregts. 
Toch zag zijn opvolger, De Bruijn, wellicht misleid door de gunstige ontwikke
ling, aanvankelijk geen aanleiding om in een tweede productiviteitsnota het 
beleid aan te scherpen. Vooralsnog wenste hij zich te beperken tot het voort
zetten van het beleid van Albregts, waarbij hij voorlichting aan het bedrijfs
leven over technische en organisatorische verbeteringen centraal stelde.52

De Kamer beschouwde dit algemeen als een valse start. Zij vond het wel de
gelijk wenselijk dat De Bruijn zijn opvattingen helder in een nieuwe nota uit
eenzette. De economische situatie was met de beëindiging van de Koreacrisis 
immers ingrijpend veranderd. En hoewel vrijweel iedereen de noodzaak van 
productiviteitsverbetering onderschreef, kon men over de invulling van de 
maatregelen grondig van inzicht verschillen. Zo verwachtte A. Stapelkamp 
(ARP) van de minister dat hij het probleem minder technisch benaderde dan 
zijn voorganger. Het was vooral zaak de arbeider deel te maken van de be- 
drijfsgemeenschap. D. Roemers (PvdA) verlangde extra aandacht voor de 
werkgelegenheid omdat hij van een verbetering van de productiviteit arbeids- 
uitstoot vreesde. De VVD'er H.F. van Leeuwen was daarvoor minder bang als 
er maar een verantwoorde denivellering in de lonen plaatsvond zodat de 
koopkrachtige vraag zou stijgen, een opvatting die door KVP-woordvoerder 
Th.DJ.M. Koersen en Ch.J.I.M. Welter (KNP) werd gedeeld. Denivellering van 
de lonen op basis van een goede werkclassificatie zou de werknemers boven
dien prikkelen tot scholing waardoor de arbeid meer persoonlijke vreugde zou 
schenken. Alleen de CPN liet bij monde van J.F. Reuter weten niets te zien in al 
deze voorstellen, die de arbeid degradeerden tot koopwaar en slechts tot uit
buiting, werkloosheid en ziekteverzuim konden leiden. Flet Nederlandse be
drijfsleven liep aan de leiband van de Verenigde Staten, zoals de door het de
partement gefinancierde studiereizen overzee wel bewezen.53

De Bruijn beloofde aan de volgende begroting alsnog een nieuwe producti
viteitsnota toe te voegen. Wel waarschuwde hij op voorhand dat de verant
woordelijkheid primair bij het bedrijfsleven lag; de taak van de overheid bleef 
wat hem betrof beperkt tot stimuleren, coördineren en subsidiëren. Daarvoor 
had hij het niet onaanzienlijke bedrag van ƒ30 miljoen uit de tegenwaardereke- 
ning van de Marshallgelden tot zijn beschikking.54 Ook wees hij op de gedeelde 
verantwoordelijkheid in het kabinet. Zo ging zijn ambtgenoot van Sociale Za
ken over de lonen en die van Onderwijs over de vakopleiding. Met andere 
woorden: de Kamer kon maar met een beperkt deel van haar wensenpakket 
bij hem terecht.

Vooralsnog was het grootste probleem dat het in veel sectoren overheer
sende midden- en kleinbedrijf niet in staat was individueel organisatieonder
zoek te financieren. Daarom wilde De Bruijn bedrijfstaksgewijze productivi- 
teitscentra opzetten waarin werkgevers én werknemers waren vertegenwoor
digd. Overigens vond hij mét een aantal Kamerleden dat in het verleden de 
hoop te veel was gevestigd op technische research en te weinig op sociaal-psy-

410



PBO, bezitsvorming en bevordering van de arbeidsproductiviteit

chologisch en sociologisch onderzoek naar de menselijke verhoudingen in de 
onder nemin g.55

Uit de tweede productiviteitsnota, ondertekend door De Bruijn en Suurhoff, 
bleek dat, behalve technische projecten, inderdaad onder de verantwoordelijk
heid van de productiviteitscentra een aantal onderzoeksprojecten op dat gebied 
was gestart. De beschouwingen van beide bewindslieden over het belonings
systeem raakten ook aan de menselijke factor in de onderneming. Omdat de 
industrialisatie en de verbetering van de productiviteit hooggekwalificeerde 
arbeid vereisten, diende deze navenant te worden gehonoreerd. Zij constateer
den dat een denivellering van de lonen, mits gebaseerd op een grondige fun- 
ctieanalyse en dito werkclassificatie, in Nederland niet op weerstanden stuitte. 
Ook prestatiebeloning achtten zij aantoonbaar belangrijk voor verbetering van 
de arbeidsproductiviteit, maar ook deze mocht alleen op objectieve gronden 
worden toegekend. Dat in 1951 en 1952 de productiviteit overigens maar matig 
was gestegen, was volgens de bewindslieden te wijten aan conjuncturele pro
blemen.56

Na het plenaire debat kon De Bruijn met voldoening constateren dat in de 
Kamer een grote mate van overeenstemming heerste over de uitgangspunten 
en de uitwerking van zijn nota, de CPN natuurlijk weer daargelaten. Graag had 
hij nog meer aandacht besteed aan de menselijke arbeidsverhoudingen, maar 
dat was een relatief nieuw onderzoeksterrein, waarvoor nog te weinig deskun
digen beschikbaar waren.57

In de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in 1953 en 1954 -  die was in 
1953 met liefst 10,9% toegenomen, een gunstiger cijfer dan in Duitsland of de 
Verenigde Staten -  zag De Bruijn een bevestiging van de juistheid van zijn be
leid. De in de productiviteitsnota geëntameerde projecten moesten dan ook 
worden voortgezet en uitgebreid, voor welk doel de regering ook na uitput
ting van de tegenwaardegelden de middelen beschikbaar wilde stellen. Vooral 
in het midden- en kleinbedrijf was er nog veel winst te behalen, ook al zag de 
bewindsman problemen opdoemen als de arbeidsmarkt alsmaar krapper 
werd. De Kamer gaf hem haar fiat. Ook al relativeerde zij de stijging van de 
arbeidsproductiviteit -  er werd een inhaalslag gemaakt die andere landen al 
achter de rug hadden - , zij had er alle vertrouwen in dat nog een behoorlijke 
productiviteitsreserve kon worden aangeboord zolang het kabinet maar ga
rant stond voor de financiële onderbouwing van De Bruijns beleid.58

Bijzondere aandacht voor bezitsvorming?

De troonrede van 1952 beloofde dat 'bijzondere aandacht (zal) worden ge
schonken aan het vraagstuk van de bezitsvorming'.59 Ook dit was in het bij
zonder een wens van de KVP geweest. Bij zijn eerste begrotingsdebat legde De 
Bruijn uit waarom het streven naar bezitsvorming naadloos paste in het katho
lieke gedachtegoed.60 De vorming van persoonlijk bezit bij de massa van be- 
zitslozen (naast het collectieve bezit in het kader van de sociale zekerheid) zou 
bijdragen aan de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en aan het
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verantwoordelijkheidsbesef van het individu en het zou de sociale rust bevor
deren. Bezitsvorming door winstdeling -  een vorm die De Bruijns voorkeur 
genoot -  kon daarbij leiden tot versterking van de ondernemingsgemeen- 
schap. Pragmatischer was het argument dat bezitsvorming een stimulans zou 
zijn voor de verbetering van de arbeidsproductiviteit omdat de voornaamste 
bron voor bezitsvorming in de bedrijfswinsten lag. De minister waarschuwde 
echter dat de zaak nog in de kinderschoenen stond; de economische kant van 
de materie (de inkomensverschuiving, de betaalbaarheid uit productiviteitsver
betering, mogelijk verminderd aanbod van risicodragend kapitaal door winst
deling) moest nog grondig worden bestudeerd door de Commissie Bezitssprei- 
ding,61 die al in juni 1948 door de minister van Sociale Zaken was ingesteld. 
Bovendien zag hij ook hier, net als bij de productiviteitsbevordering, voor de 
staat maar een beperkte taak weggelegd. Veel zou afhangen van de samen
werking tussen de bedrijfsgenoten onderling en tussen de bedrijfsgenoten en 
de overheid.

In grote lijnen deelde de Kamer de inzichten van De Bruijn wel, al waren er 
ook kritische en waarschuwende geluiden te horen. Roemers was het bijvoor
beeld niet eens met de stelling dat de menselijke persoonlijkheid enkel bij een 
zekere mate van individueel bezit tot haar recht kon komen. In de sociaal
democratische gedachtegang was collectief bezit immers niet inferieur aan 
individueel bezit. Ook waarschuwde hij dat het winstdelingsprincipe de bijl aan 
de wortels van de geleide loonpolitiek kon leggen; winstdeling zou immers al
leen in winstgevende bedrijfstakken kunnen plaatsvinden. Ook de KVP’er 
Koersen vond de nadruk op winstdeling eenzijdig. Ambtenaren en werkne
mers in bedrijven zonder winstoogmerk zouden dan buiten de boot vallen. De 
liberaal J.G.H. Cornelissen zag vooral mogelijkheden in het bevorderen van 
het eigenwoningbezit voor lagere inkomens. Principiële bezwaren had echter 
alleen de CPN: bezitsvorming was niet meer dan een middel om de arbeiders 
van strijd voor betere lonen af te houden.62

Over bezitsvorming zou in de daarop volgende twee jaren in de debatten 
met De Bruijn nauwelijks meer worden gesproken omdat de rapportage van 
de Commissie Bezitsspreiding, tot teleurstelling van minister en parlement, als
maar uitbleef, en dat terwijl de economische ontwikkeling en de toenemende 
besparingen bij particulieren en bedrijfsleven een gunstig klimaat schiepen 
voor bezitsvorming. Wel gaf de minister al snel toe dat winstdeling waarschijn
lijk meer complicaties zou opleveren dan hij aanvankelijk had gedacht, al wilde 
hij de gedachte eraan nog niet definitief opgeven. Wellicht waren er meer 
mogelijkheden op het gebied van bedrijfssparen en het zogenaamde bestem- 
mingssparen, bijvoorbeeld voor een eigen woning. Het eigenwoningbezit wil
de hij graag stimuleren in overleg met Wederopbouw en Volkshuisvesting.63

Pas tegen het einde van zijn ambtstermijn, bij de behandeling van de begro
ting voor 1956, had De Bruijn het parlement iets concreets te bieden. De Com
missie Bezitsspreiding had in een interim-rapport uitgesproken dat naar haar 
mening door de werkgever gepremieerde spaarregelingen tot de belangrijkste 
middelen hoorden om bezitsvorming te stimuleren. De overheid zou deze sub-

412



PBO, bezitsvorming en bevordering van de arbeidsproductiviteit

sidiair kunnen ondersteunen. Een niet onbelangrijke minderheid van de com
missie was overigens van oordeel dat de overheid geen financiële middelen 
voor spaarregelingen mocht inzetten als zij niet ook financieel tegemoetkwam 
aan de laagste inkomensgroepen die niet tot sparen in staat waren.64

Het kabinet ging echter mee met de meerderheid van de commissie, die 
vond dat het probleem van de laagste inkomens een afzonderlijke oplossing 
behoefde en trok zo'n ƒ10 miljoen uit ter financiering van drie principebeslui
ten. Werkgevers zouden binnen zekere grenzen worden vrijgesteld van pre
mies en belastingen op premies die zij verleenden aan bouwspaarfondsen van 
werknemers. Een wetsontwerp daartoe was op 6 maart 1956 aan de Tweede 
Kamer aangeboden.65 De parlementaire behandeling kwam in deze kabinets
periode echter niet verder dan het voorlopig verslag, dat overigens geen 
nieuwe gezichtspunten bood. Bijdragen aan andere spaarfondsen werden van 
vrijstelling uitgesloten omdat die geen vorming van duurzaam bezit wisten te 
garanderen. Wel wilde het kabinet een jeugdspaarregeling en, in zijn hoedanig
heid van werkgever, een ambtenarenspaarregeling bevorderen.66

Nu de materie door de Commissie Bezitsspreiding en het principebesluit 
van het kabinet in de praktische sfeer was getrokken, bleek zij meer proble
men op te leveren dan aanvankelijk wellicht werd vermoed, ook al was de 
Kamer gematigd tevreden met de voorstellen. Roemers bijvoorbeeld maakte 
zich, mét de minderheid van de commissie, zorgen over hen die niet tot sparen 
in staat waren zoals, en dat moest de KVP aanspreken, veel grote gezinnen. De 
liberaal Van Leeuwen vond de fiscale handreiking aan de werkgevers wel erg 
mager en wilde liever het belastingvrije sparen stimuleren om tot bezitsvor
ming te komen. Dat leverde hem het verwijt van C.P. Hazenbosch (ARP) op 
dat hij alleen aan bezitsvorming wilde laten doen ten koste van 's Rijks kas. De 
antirevolutionair betreurde het wel dat de minister de fiscale faciliteiten beperk
te tot het bouwsparen, een opvatting die Koersen met hem deelde. Ook andere 
spaarfondsen die op duurzaam bezit waren gericht, moesten onder het regime 
van de regeling kunnen vallen 67

De Bruijn was het in zoverre met Roemers eens dat een premie op een 
spaarregeling zou moeten variëren met de gezinsgrootte, maar dat zou ten 
koste gaan van de eenvoud van de regeling. Voor belastingvrij sparen voelden 
het kabinet en de Commissie Bezitsspreiding nauwelijks iets, vooral niet omdat 
een fiscale voorziening voor lage inkomens minder betekenis had dan voor 
hoge. Veel meer dan het principebesluit had hij ook niet te bieden omdat hij op 
het geld moest letten. Bovendien, zo zette hij een domper op de toch al beperk
te feestvreugde, zou het nog wel even duren voor de besluiten in wettelijke re
gelingen waren vervat. Daar zou nog wel heel wat overleg met ambtgenoten 
en werkgevers- en werknemersorganisaties aan vooraf moeten gaan.

Bezitsvorming inzet van verkiezingen en formatie

Dat neemt niet weg dat het Haagsch Dagblad in het voorjaar van 1956 consta
teerde dat de bezitsvorming een verkiezingsthema begon te worden 68 Begin
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maart had Romme voor de Jongerenraad van de KVP al een schot voor de 
boeg gegeven door bevordering van bezitsvorming in de komende vier jaar 
een conditio sine qua non te noemen voor deelname van de KVP aan een nieuw 
kabinet. Het principebesluit van het kabinet op dit punt vond hij maar een be
scheiden stap.69 En inderdaad werd het debat over de bezitsvorming in de 
maanden vóór de verkiezingen in de pers nog eens dunnetjes overgedaan, 
waarbij het er aanmerkelijk feller aan toeging dan in het parlement. Toen bij
voorbeeld het socialistische Parool in de propaganda voor bezitsvorming 'een 
ondertoon van patronale bevoogding' vond doorklinken en de bevordering 
van het eigenwoningbezit maar conservatief vond werken, reageerde De Tijd 
met een draai om de oren van de socialistische bewindslieden: het ging de 
katholieken immers niet enkel om eigenwoningbezit, maar het was juist het 
socialistische smaldeel in het kabinet dat fiscale faciliteiten voor andere maat
regelen had getorpedeerd.70

Daarmee was de toon gezet voor de ook om andere redenen ongekend fel
le verkiezingsstrijd én voor de formatie. Terwijl de PvdA de verkiezingsstrijd 
inging met de leuze 'Geen bezitsvorming in de toekomst, maar bezitsspreiding 
nu!',71 waarmee zij pleitte voor collectieve bezitsvorming, bleef de KVP hame
ren op individuele bezitsvorming en op de noodzaak van fiscale voorzieningen 
om dat doel dichterbij te brengen. En de formatie van het vierde kabinet-Drees 
zou zich vier maanden lang voortslepen, niet in de laatste plaats omdat Romme 
de zaak blokkeerde door tegen de uitdrukkelijke wens van Drees fiscale maat
regelen ter bevordering van de bezitsvorming te blijven eisen.72 De 'bijzondere 
aandacht' voor de bezitsvorming onder Drees III was immers maar mager uit
gevallen.

De moeizame ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Een onvolkomen zoet?

De Wet op de (publiekrechtelijke) Bedrijfsorganisatie van 27 januari 1950 zou, 
zo meenden de voorstanders, de bestaande maatschappelijke structuur funda
menteel veranderen.73 Het sociaal-economisch bestel zou niet langer worden 
beheerst door het rauwe individualisme van het kapitalisme, noch door een 
collectivistisch staatssocialisme dat dodelijk was voor elke vorm van particulier 
initiatief. Voor zover bedrijfsgenoten, verenigd in bedrijfsorganen, gezamenlijk 
een eigen verantwoordelijkheid konden dragen, moest de staat hun daartoe in 
de nieuwe, harmonieuze, solidaristische sociaal-economische ordening ook in 
de gelegenheid stellen. Voor haar was er enkel nog een taak weggelegd voor 
zover de bedrijfsorganen niet in staat waren die zelf te vervullen én zij zou het 
algemeen belang moeten bewaken. Een gezonde, organische ordening van het 
bedrijfsleven, sociale rust en verantwoordelijkheidsbesef van de bedrijfsgeno
ten waren de pijlers waarop het PBO-gebouw rustte. Zodra de PBO zou zijn 
gerealiseerd, zou er zelfs voor de werkstaking geen plaats meer zijn; moreel 
zou het gebruik van het stakingswapen niet langer geoorloofd zijn.74 Kortom:
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de PBO zou de overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven terugdringen, de 
tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers overbruggen, en de zelf
werkzaamheid en het verantwoordelijkheidsbesef van de bedrijfsgenoten posi
tief beïnvloeden.

Het was aan de minister voor PBO om de instelling van de horizontale en 
verticale organen, de bedrijf- en productschappen, te bevorderen en te coördi
neren. Dat de wet hem hiertoe maar weinig instrumenten ter beschikking had 
gesteld, baarde aanvankelijk nauwelijks iemand zorgen. De wetgever had het 
overbodig, zelfs onwenselijk gevonden de minister veel dwangmiddelen in 
handen te geven. De PBO zou immers alleen kunnen functioneren als zij op ba
sis van vrijwilligheid en overeenstemming tussen de bedrijfsgenoten tot stand 
zou komen. Dwang van overheidswege riekte naar het verfoeide staatsdirigis- 
me. Omdat in politiek Den Haag maar weinigen, de CPN en de SGP daargela
ten, principiële bezwaren koesterden tegen de PBO en van de sociale partners 
alleen de niet-christelijke werkgevers blijk gaven van principiële bedenkingen, 
leek De Bruijn onder een gunstig gesternte van start te kunnen gaan.

Toch bleek al snel dat de Wet op de Bedrijfsorganisatie, misschien juist om
dat zij een welhaast ideaaltypisch product was van de Nederlandse compromis
sencultuur, in de praktijk de nodige tegenstellingen en problemen opriep als 
het aankwam op de daadwerkelijke instelling van bedrijf- en productschappen. 
Welke bevoegdheden moest men bijvoorbeeld aan de schappen toekennen? 
Was het wel gewenst onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in de be
drijfschappen te voeren terwijl de sociale partners al decennialang goede erva
ringen hadden met directe onderhandelingen over de collectieve arbeidsover
eenkomst? Met andere woorden: zou het bestaansrecht van werkgevers- en 
werknemersorganisaties niet worden bedreigd door het bedrijfsorgaan? En 
zou het toekennen van economische bevoegdheden aan de productschappen, 
en dus ook aan werknemersvertegenwoordigers, geen onaanvaardbare in
breuk betekenen op de ondernemerstaak? Dreigde niet het gevaar van mono- 
polie- of kartelvorming, waardoor de consumentenbelangen in het geding 
werden gebracht?75 Was het zinvol schappen in te stellen zonder verordenen
de bevoegdheden op sociaal en economisch gebied? Moest het mogelijk zijn 
bedrijfsorganen in te stellen in bedrijfstakken waar een onvoldoende represen
tatieve vertegenwoordigende organisatie werkzaam was, zoals in de midden
stand?76

Door dit alles verliep het overleg tussen bedrijfsgenoten onderling en tussen 
de bedrijfsgenoten en de SER, die de regering over de instelling van een be
drijfsorgaan moest adviseren, uiterst moeizaam en traag. En als de SER uitein
delijk tot een positief instellingsadvies was gekomen, moest de regering het 
advies nog toetsen aan de wet en aan het algemeen belang voor daadwerkelijk 
tot instelling van een bedrijfsorgaan kon worden overgegaan.

De trage instellingsprocedure was het kernprobleem waarmee De Bruijn 
worstelde, een probleem dat uiteindelijk vooral was terug te voeren op de 
overeenstemming tussen de bedrijfsgenoten die de wetgever over de instelling 
van een bedrijfsorgaan verwachtte. Als geen overeenstemming werd bereikt
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en het algemeen belang zulks eiste was de minister weliswaar gemachtigd zelf
standig het initiatief te nemen tot instelling van een bedrijfsorgaan bij wet,77 
maar hij riep daarmee wel de verdenking over zich af de staat een prominente 
rol te willen toebedelen. Anderzijds was de vraag wat een minister voor PBO in 
het kabinet had te zoeken als hij enkel kon afwachten tot partijen vrijwillig tot 
de instelling van een bedrijfsorgaan hadden besloten en de onderhandelingen 
over het instellingsadvies tussen de bedrijfsgenoten en de SER werden ge
voerd.

Hieronder zullen wij met name de discussies over het probleem van de 
overeenstemming volgen, die een hoogtepunt bereikten bij de instelling van 
een productschap voor de zuivel.

Overeenstemming een gebiedende eis?

Het parlement kende maar weinig geharnaste tegenstanders van de PBO: de 
SGP en de CPN. De SGP vreesde dat de PBO uiteindelijk toch zou verworden 
tot een instrument in handen van de staat, de CPN zag haar slechts als een pro
duct van reactionair katholiek gedachtegoed dat bedoeld was om de arbeiders 
van de klassenstrijd af te houden.78

M inister De Bruijn tijdens zijn  rede over de PBO voor de Jongerenraad van de KVP te Utrecht, 

24 januari 1953

Foto K liB /K D C  Nijmegen
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Uit principiële én uit pragmatische overwegingen waren de minister en de 
voorstanders van de PBO in het parlement ervóór het beleid te richten op vrij
willige totstandkoming van bedrijfsorganen, ook al bood de Wet op de Be
drijfsorganisatie de minister de mogelijkheid, als het niet anders kon, een be
drijfsorgaan bij wet op te leggen. De wet was immers nadrukkelijk bedoeld om 
de zelfwerkzaamheid en het verantwoordelijkheidsbesef van de bedrijfsgeno
ten te stimuleren; de overheid diende zich dan ook terughoudend op te stellen. 
Zulks was ook overeengekomen in de richtlijnen die ten grondslag lagen aan 
het kabinet. Had Drees in de eerste versie van zijn ontwerprichtlijnen nog 
voorgesteld dat door wetswijziging invoering van de PBO verplicht zou wor
den gesteld en een tijdstip zou worden bepaald voor algehele totstandkoming, 
in de uiteindelijke versie werd deze formulering sterk afgezwakt: de doelstel
lingen werden nog slechts tot beleidszaak verklaard.79 Toch was er sprake van 
gradaties in de opvattingen over het overeenstemmingsvereiste. VVD, ARP en 
KNP verklaarden vanaf het begin vrijwilligheid en overeenstemming tussen 
bedrijfsgenoten tot 'supreem beginsel', ook al betekende dat ongetwijfeld dat 
men veel geduld moest oefenen voor de nieuwe sociaal-economische ordening 
realiteit was.80 De KVP, de PvdA, de CHU én De Bruijn zelf sloten echter niet 
op voorhand uit dat de minister bij wet een bedrijfsorgaan zou opleggen als 
het algemeen en het bedrijfsbelang zulks eiste, ook al verwachtten zij weinig 
vrucht van de samenwerking in een schap dat op initiatief van de overheid tot 
stand was gekomen.81

Naarmate de tijd vorderde zonder concrete resultaten -  de procedures ble
ven veelal steken in de voorbereidende en adviserende fase -  scherpten de 
tegenstellingen zich echter aan. Toen in de loop van 1953 in een aantal sectoren 
van de voedselvoorziening de instelling van publiekrechtelijke organen dreig
de af te ketsen op gebrek aan overeenstemming over ondergeschikte punten 
als de bestuurssamenstelling, kondigde De Bruijn aan te overwegen zelf het ini
tiatief te nemen tot instelling van de bedrijfsorganen bij wet. Daartoe had hij al 
advies aangevraagd bij de SER. Er bestond immers wel overeenstemming tus
sen de vertegenwoordigende organisaties over de wenselijkheid van de be
drijfsorganen. Het algemeen belang vereiste de instelling van de bedrijfslicha- 
men. Als de wet de minister het instrument van instelling bij wet in handen gaf, 
moest hij er zo nodig ook gebruik van kunnen maken.82 Bovendien had de 
Tweede-Kamerfractie van de KVP in maart 1955 de minister een steuntje in de 
rug gegeven, toen zij bij monde van het vooraanstaande fractielid en partij
voorzitter W.J. Andriessen vragenderwijs aan de minister had gesuggereerd 
zelf de knoop maar door te hakken als het niet anders kon. Hoewel De Bruijn 
de ontwikkeling van de PBO inderdaad 'enigermate teleurstellend' achtte, bleef 
hij op dat moment nog de hoop koesteren dat de verwezenlijking van de be
drijfsorganisatie op basis van overeenstemming met de bedrijfsgenoten moge
lijk zou blijken.83

Niettemin debatteerde de Tweede Kamer in oktober 1955 over een door De 
Bruijn, Mansholt en Zijlstra ondertekend wetsontwerp tot instelling van een 
productschap voor zuivel. In deze sector waren de bedrijfsgenoten het welis-
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waar eens over de wenselijkheid van een bedrijfslichaam, maar de werkgevers 
hadden zich verzet tegen een paritaire bestuurssamenstelling met als belang
rijkste argument dat zij onvoldoende vertrouwen hadden in de deskundigheid 
van de werknemers-bestuurders als groep.S4 De wet stond echter slechts bij 
uitzondering afwijking van de pariteitsregel toe.85 De SER had niet positief wil
len adviseren over de instelling op initiatief van de minister omdat hij vreesde 
dat de verantwoordelijkheid in de toekomst voortdurend bij de overheid zou 
worden gelegd als de bedrijfsgenoten die niet zelf wilden nemen. Bedrijfslicha- 
men op basis van overeenstemming dreigden dan een uitzondering te worden.

Het kabinet liet andere belangen echter zwaarder wegen. De bedrijfstak 
kon een ordenend orgaan niet missen; daarover waren de bedrijfsgenoten het 
feitelijk ook eens. Gebrek aan regulering zou bijvoorbeeld tot onaanvaardbare 
prijsschommelingen leiden; het algemeen belang, in het bijzonder de loon- en 
prijspolitiek, verzette zich daartegen. Het alternatief, een rijksbureau van de 
centrale overheid dat allerlei ordenende taken op zich zou nemen, was onge
wenst; de ontwikkeling van de PBO zou er ernstig door worden gehinderd. 
Bovendien had de bedrijfstak er in het verleden blijk van gegeven zelf uitste
kend ordenend te kunnen optreden.86 Het kabinet geloofde niet dat bedrijfs
genoten in andere bedrijfstakken de verantwoordelijkheid nu maar aan de 
overheid zouden overlaten, al was het maar omdat zij dan hun invloed op de 
instellingsprocedure kwijtraakten. Er waren trouwens onvoldoende bijzondere 
omstandigheden om van de paritaire bestuurssamenstelling af te wijken 87

Het was al snel duidelijk dat het wetsontwerp het alleen zou redden dankzij 
de macht van het getal dat de twee grootste fracties, KVP en PvdA, vertegen
woordigden. Dat de CPN zou tegenstemmen lag voor de hand. De VVD en de 
ARP vonden het voorstel principieel onjuist en praktisch onverstandig. Van 
samenwerking zou op deze basis niets terechtkomen. Bedrijfsgenoten zouden 
zich geen moeite meer getroosten het eens te worden; de totstandkoming van 
de PBO zou uiteindelijk in handen van de overheid worden gelegd. Het pro
ductschap zou 'een regeringscreatuur' worden dat 'met bedrijfsorganisatie 
niets meer te maken (heeft)'. In dat geval ware een principiële oplossing beter: 
een rijksbureau was te prefereren boven gedwongen samenwerking.88 De 
CHU meende bovendien dat een rijksbureau de werkgevers wel eens over de 
streep kon trekken omdat zij uiteindelijk de PBO zouden prefereren boven een 
ambtelijke behandeling. Maar ook voor het overige raakte CHU-woordvoer- 
der De Ruiter 'niet erg in de wolken' van het wetsontwerp. In de praktijk bleek 
van de beloofde medezeggenschap en van het medebestuur weinig terecht te 
komen, zo bewees ook dit wetsontwerp weer. 'Het is allemaal veel mooier 
voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is.'89

KVP en PvdA meenden dat het kabinet wel een juist besluit had genomen. 
Geen der bedrijfsgenoten wees een productschap immers af of gaf de voorkeur 
aan een rijksbureau, aldus de KVP'er C.J. van der Ploeg. De bevordering van 
de PBO was een algemeen belang en de bedrijfsgenoten zouden elkaar in de 
praktijk wel weten te vinden. Hij noch PvdA-woordvoerder Vondeling zag 
reden te twijfelen aan de deskundigheid van de werknemersvertegenwoordi-
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gers in het bestuur. Zij hadden hun bekwaamheid in het verleden voldoende 
bewezen. Van der Ploegs fractiegenoot J. Groen vond overigens wel dat er vol
doende redenen waren om van de pariteitsregel af te wijken, maar hij zou zich 
om die reden niet tegen het wetsontwerp verzetten. Integendeel: hij vroeg de 
minister ook maar de knoop door te hakken in sectoren waar vergelijkbare 
problemen heersten.90

De Bruijn was verbaasd en verrast door de oppositie tegen het wetsont
werp. Principiële bezwaren had hij naar eigen zeggen nauwelijks gehoord. In 
feite werd de instelling van een belangrijk bedrijfsorgaan door een futiliteit op
gehouden. Het moet inderdaad een pijnlijke en voor de toekomst weinig hoop
gevende ervaring zijn geweest dat slechts de KVP en de PvdA vóór het wets
ontwerp stemden. VVD, ARP, CHU, CPN en KNP stemden tegen. Het ont
werp werd met 40 tegen 25 stemmen aangenomen.91 In de senaat spitste het 
debat zich, meer nog dan in de Tweede Kamer, toe op het principiële vraagstuk 
van de vereiste overeenstemming. Gevolgen voor de stemverhouding had dit 
echter niet. Op 1 februari 1956 stemden 24 senatoren van de KVP en de PvdA 
vóór en 13 senatoren van VVD, ARP, CHU en CPN tegen het wetsontwerp.92

Het nut van een minister voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Bij de laatste behandeling van de begroting voor Economische Zaken in 1955 
maakte De Bruijn de voorlopige balans op van zijn werk tijdens de kabinets
periode. De SER had zich een uiterst belangrijke plaats in de samenleving ver
worven. De agrarische sector zou aan het eind van de periode vrijwel geheel 
publiekrechtelijk zijn georganiseerd. Voor het midden- en kleinbedrijf waren 
de vooruitzichten ook gunstig, al wreekte zich in de detailhandel het gebrek 
aan een voldoende representatieve werknemersvertegenwoordiging. Instelling 
bij wet kon hier de oplossing bieden. In de industrie was een begin gemaakt, 
met name in de mijnbouw, maar de toestand was 'nog niet bevredigend te 
noemen'. In het bank- en verzekeringswezen en in het vervoersbedrijf was 
zelfs nog geen begin gemaakt met de realisering van de PBO. Niettemin koes
terde de minister nog steeds een 'onverwoestbaar vertrouwen’ in de PBO. Hij 
plaatste slechts één kanttekening: 'Ik wil ten aanzien van mijzelf getuigen, dat 
ik mij in het verleden waarschijnlijk met betrekking tot de tijdsbepaling heb 
vergist.'93

Inderdaad had de onverbeterlijke optimist De Bruijn om die reden in de Ka
mer regelmatig onder vuur gelegen. Ook zijn politieke vrienden hadden hem 
daarvoor gewaarschuwd 94 Tegen het eind van zijn ambtstermijn viel hem dan 
ook niet veel meer dan getemperde erkentelijkheid voor bereikte resultaten 
ten deel van de kant van de fracties van KVP, PvdA, ARP en CHU, ook al er
kenden zij dat ook deze minister geen ijzer met handen kon breken. De CPN 
en de SGP hadden natuurlijk geen goed woord voor het beleid over en de altijd 
sceptische Welter nam niet deel aan het debat: hij was inmiddels teruggekeerd 
in de moederschoot van de KVP.95
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Bleef over de VVD, die zich nooit van ganser harte achter de PBO had ge
schaard, maar die nu toch wel gevaarlijk ver opschoof in de richting van de 
tegenstanders van de nieuwe sociale ordening. In het voorlopig verslag had zij 
al geconstateerd dat in de industrie geen behoefte aan de PBO bestond omdat 
de werkgeversorganisaties in die sector sterk genoeg waren om hun eigen 
boontjes te doppen. Zij joeg de PBO-adepten tegen zich in het harnas omdat zij 
zich niet van dat standpunt distantieerde, maar daarom was de constatering 
nog niet minder juist.96 Tijdens het plenaire debat klaagde de liberaal Van 
Leeuwen dat in de PBO-organen te veel onderling bedisseld werd, waardoor de 
concurrentiegeest werd aangetast en gaf Cornelissen, die vooral de midden- 
standsbelangen behartigde, blijk van diepe, structurele teleurstelling in de ont
wikkeling van de PBO terwijl hij een groot aantal bezwaren tegen het systeem 
opsomde. Getoetst aan het aantal bedrijfstakken dat voor instelling van een be- 
drijfslichaam in aanmerking kwam, 'kan het nominale succes niet bijster groot 
worden genoemd'. Ernstiger was dat ook in bedrijfstakken waar wel bedrijfs
organen waren ingesteld van enig enthousiasme geen sprake was. Dat was er 
alleen in bestuurskringen, niet bij de bedrijfsgenoten. 'Men laat de PBO hiér ge
laten, daar onder protest, over zich komen, zoals de vrouw zich soms tegen wil 
en dank onderwerpt aan de wisselvalligheden van de mode.' Overeenstem
ming -  en die bleef voor de VVD een absoluut vereiste -  werd soms met kunst
en vliegwerk bereikt. Van een succes kon men dan niet spreken, ook al had de 
centrale overheid formeel dan geen dwangmiddelen toegepast. Te vaak was er 
sprake van vorm zonder inhoud, bijvoorbeeld omdat centrale werknemers
organisaties zich verzetten tegen het toekennen van bevoegdheden op sociaal 
terrein of omdat het prijs- en kartelbeleid van de regering zich, terecht, verzet
te tegen het toekennen van economische bevoegdheden aan de schappen. 
Waarom, zo vroeg Cornelissen zich af, moesten ondernemers dan hoge heffin
gen betalen, vooral als bestuursdaden over de hoofden van werknemers en 
werkgevers heengingen? Binnen de bedrijfslichamen was een kaste van mana
gers ontstaan, die weinig binding hadden met de bedrijfstak, waardoor de 
PBO-organen een min of meer autoritair karakter hadden gekregen. Veelzeg
gend was de beslotenheid waarin, anders dan de wetgever het had gewild, de 
bestuursvergaderingen veelal werden gehouden. Zolang de besturen niet 
rechtstreeks werden gekozen, zou de PBO niet gaan leven. De vertegenwoor
digende organisaties zouden de invloed nooit vrijwillig bij de leden leggen.97 
Het was illustratief voor de positie van De Bruijn, dat hij feitelijk weinig tegen 
de analyse van Cornelissen kon inbrengen. Hij geloofde niet dat deze juist was, 
maar zelfs als dat wel het geval was, kwam dat omdat bedrijfsgenoten zelf in 
gebreke bleven. Het systeem, dat alle mogelijkheden bood voor een democra
tisch bestuur, kon dan voor het falen niet verantwoordelijk worden gesteld.98

Als het bij de PBO inderdaad ging om een min of meer autonoom, zelfregu
lerend systeem, zoals De Bruijn hier suggereerde, en als de totstandkoming in
derdaad in hoge mate afhankelijk was van de welwillendheid van de bedrijfs
genoten, was het natuurlijk de vraag of het wel veel zin had in een volgend 
kabinet andermaal een minister voor de PBO op te nemen. In het antwoord op
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deze vraag weerspiegelde zich het slechts beperkte enthousiasme van de Ka
mer over De Bruijns resultaten. Alleen de KVP-fractie sprak zich onomwonden 
uit voor handhaving van een minister voor de PBO. Sterker nog, zij wenste een 
afzonderlijk departement voor dat doel, niet, zo verklaarde woordvoerder Van 
der Ploeg, om alle zaken van publiekrechtelijke organen naar zich toe te halen, 
maar om mogelijk te maken dat de minister op voet van gelijkheid met zijn 
ambtgenoten kon om gaan." Voor het overige was het lauwheid troef, ook bij 
de voorstanders van de PBO. Van hen was Roemers (PvdA) het meest uitge
sproken in zijn afwijzing van een PBO-departement. Als de sociale en economi
sche bevoegdheden van de PBO-organen onder dit departement kwamen te 
ressorteren, vreesde hij voor competentiegeschillen tussen de departementen, 
wat tot meer ambtenaren en kosten zou leiden. De PBO was niet gebaat bij een 
odium van ondoelmatigheid. Hazenbosch (ARP) en H. Kikkert (CHU) wilden 
niet treden in de verantwoordelijkheid van de kabinetsformateur, maar veel 
nut verwachtten zij vooralsnog niet van een PBO-departement.100 Gelet op de 
ronduit kritische houding tegenover de PBO van de overige fracties, was het 
niet verwonderlijk dat het optreden van De Bruijn eenmalig was. Bij de forma
tie van het vierde kabinet-Drees zou zijn beleidsterrein worden ondergebracht 
bij Binnenlandse Zaken.

Conclusie

ARP-woordvoerder en CNV-secretaris Hazenbosch gaf bij de behandeling van 
de begroting voor Economische Zaken in 1955 blijk van een opvallend helder 
inzicht in de weinig benijdenswaardige positie waarin De Bruijn verkeerde. De 
minister was wel heel sterk afhankelijk van de overeenstemming met en de 
medewerking van anderen, aldus Hazenbosch. Bij de productiviteitsbevorde- 
ring was hij afhankelijk van zijn ambtgenoten en de welwillendheid van het 
bedrijfsleven, bij de PBO moest hij niet alleen kunnen rekenen op de mede
werking van werkgevers en werknemers maar ook op een vlotte advisering 
door de SER en, voor zover het de bezitsvorming betrof, kon hij niet veel an
ders doen dan wachten op de rapportage van de Commissie Bezitsspreiding. 
Hazenbosch wilde bij de beoordeling van het beleid dan ook op voorhand met 
deze weinig begerenswaardige positie rekening houden.101

Gevoel voor de juiste beleefdheidsnormen die een jong en onervaren Ka
merlid tegenover een minister in acht had te nemen -  Hazenbosch was pas in
1953 op 31-jarige leeftijd lid geworden van de Tweede Kamer -  heeft hem 
wellicht weerhouden van de vraag in hoeverre De Bruijn (en de KVP) zichzelf 
in die positie hadden gemanoeuvreerd. Dat de Commissie Bezitsspreiding zo 
lang met haar rapportage op zich liet wachten, kwam hem wellicht goed uit. 
Per slot van rekening had hij zelf op dit vlak bij gebrek aan financiële middelen 
nog niet zo gek veel te bieden. Bovendien is het commissoriaal maken van een 
probleem een beproefde methode om een oplossing vooruit te schuiven. En bij 
de formatie van het vierde kabinet-Drees bleek de oplossing van dit probleem 
heel wat meer tegenstellingen te kunnen oproepen, dan men op het eerste ge-
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zicht zou verwachten. Waar het om de bevordering van de arbeidsproductivi
teit ging, heeft De Bruijn er nooit blijk van gegeven dwingende regelingen aan 
het bedrijfsleven te hebben willen opleggen. Hij zou er ook weinig politieke 
steun voor hebben gekregen nu de koers van het economisch beleid in de rich
ting van liberalisatie was verlegd. Bij de invoering van de PBO had De Bruijn 
wellicht wel eerder en vaker willen ingrijpen, zoals bleek bij de kwestie van het 
bedrijfsorgaan in de zuivelindustrie. Maar bij de PBO ging het dan ook om een 
kroonjuweel van de KVP én van de KAB waaruit De Bruijn voortkwam. Het 
bedrijfsorgaan in de zuivel moet hem echter ook hebben geleerd dat hij met 
het van hogerhand opleggen van bedrijfsorganen op het slappe koord balan
ceerde. De Bruijn mocht er wel voortdurend op hameren dat de Kamer in 
overgrote meerderheid akkoord was gegaan met een Wet op de Bedrijfsorga
nisatie die hem de mogelijkheid gaf zo nodig in te grijpen, het was toch maar 
zeer de vraag of die ooit was aangenomen als het element van vrijwilligheid 
niet zo nadrukkelijk in de wet had geprevaleerd. Het was per slot van rekening 
niet voor niets dat tijdens de formatie de naar overheidsdirigisme tenderende 
passage over de PBO uit de eerste versie van Drees' richtlijnen was verdwenen.

Bij de tiende verjaardag van de Wet op de Bedrijfsorganisatie keek De Bruijn 
in het kaderblad van de KAB, Ruim zicht, terug op wat op dat vlak bereikt was. 
Vrolijk werd hij er niet van. Sinds 1956 waren er-nog slechts zes kleine bedrijfs
organen bijgekomen. De Bruijn schrok er niet voor terug daar vooral zijn eigen 
partijgenoten op aan te spreken. In 1956 had de partij de eis te komen tot een 
ministerie voor PBO opgegeven. Er kwam zelfs geen minister meer. Eerst werd 
de 'grote, maatschappelijk reconstructieve zaak’ aangehaakt bij Binnenlandse 
Zaken, vervolgens bij Algemene Zaken zonder zelfs de naam van Publiekrech
telijke Bedrijfsorganisatie aan dat departement te verbinden. ’Indien een en 
ander al niet leidt tot de conclusie dat de PBO thans minder belangstelling heeft 
bij de KVP dan in 1956 nog het geval was (...) de schijn daartoe wordt mijns 
inziens alleszins gewekt.’ Door angstvallig verre te blijven van instelling van 
bedrijfsorganen bij wet, gaf de KVP het initiatief uit handen, hetgeen zich voor
al wreekte in de industrie: 'Welnu, die grote voorzichtigheid en grote behoed
zaamheid (en grote lankmoedigheid) zijn precies wat een deel van de principi
eel of feitelijk tegenstrevende grootondernemers nodig heeft: zij behoeven zich 
geen zorgen te maken: de regering komt immers toch niet met een ontwerp- 
instellingswet!' Het veto van de ondernemers was doorslaggevend. En de VVD 
hield hun de hand boven het hoofd.102
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’Wij hebben ook onze gevoeligheden.' De sodafabriek: staat of 
particulier initiatief?

Inleiding

Industrialisatie was een van de doeleinden van de naoorlogse Nederlandse eco
nomische politiek. Alle partijen onderschreven de gedachte dat de overheid 
hierbij een zekere rol had te vervullen. Over de mate waarin de overheidsbe
moeienis zich mocht uitstrekken, waren de meningen echter verdeeld.103 Dit 
bleek onder meer uit de discussie over de noodzaak en wenselijkheid van 
staatsbedrijven en staatsdeelnemingen. De PvdA was voorstandster van zo’n 
directe vorm van overheidsbemoeienis. In haar programma De weg naar vrij
heid uit 1951 bleek onder meer dat de partij socialisatie voorstond van het mijn
wezen en de zoutwinning.104 In deze ruime taakopvatting van de overheid zag 
de PvdA zich alleen gesteund door de CPN. De confessionele en liberale partij
en legden meer de nadruk op de ontwikkeling van het particuliere bedrijfs
leven. De overheid had voornamelijk een indirecte rol: zij diende een dusdanig 
klimaat te scheppen dat het particuliere bedrijfsleven zich ten volle kon ont
plooien. Alleen wanneer het particuliere bedrijfsleven in gebreke bleef, mocht 
de overheid een directe rol opeisen.

Een dergelijke situatie diende zich in 1952 aan toen in Winschoten een zout- 
horst werd ontdekt. De aanwezigheid van grote hoeveelheden zout op die 
locatie maakte dat een lang gekoesterde wens in vervulling zou kunnen gaan: 
de productie van soda, een belangrijke grondstof voor de chemische industrie, 
uit zout.105 Tot dan was Nederland voor de soda voornamelijk afhankelijk van 
het buitenland, met name van België dat in het Solvay-concern een van de 
grootste sodaproducenten van Europa bezat. Nederland kende wel een eigen 
zoutindustrie: de in 1918 in het leven geroepen NV Koninklijke Nederlandsche 
Zoutindustrie (KNZ). Bij de sodabereiding uit zout kwamen echter afvalstoffen 
vrij waarvoor in Nederland geen goede oplossing was. Met de ontdekking van 
zout bij Winschoten was er wel een oplossing voor dat probleem: de zee lag 
vlakbij.

Minister van Economische Zaken Zijlstra (ARP) onderkende het belang van 
de stichting van een Nederlandse sodafabriek. Zij kon de basis vormen voor de 
ontwikkeling van een chemische industrie. Er was nog een duidelijk voordeel: 
het noorden van Nederland was in industrialisatietermen een ontwikkelings
gebied. Een nieuwe industrie bood kansen het gebied te ontsluiten en creëerde 
bovendien werkgelegenheid. Verder zou de stichting van een 'eigen' sodafa
briek deviezen kunnen besparen, omdat men dan niet meer afhankelijk was 
van buitenlandse producenten. Er was dus veel voor het stichten van een soda
fabriek te zeggen. Ook een combinatie van bedrijven, de eerder genoemde 
KNZ, de Maatschappij tot Exploitatie var\ Kooksovengassen en de Koninklijke
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Nederlandse Zwavelzuurfabrieken v /h  Ketjen NV, was zeer geïnteresseerd in 
de vestiging van een nieuwe sodafabriek in Delfzijl. Deze bedrijven waren ech
ter niet in staat het totale benodigde kapitaal bij elkaar te brengen.

Aan minister Zijlstra derhalve de vraag of hier voor de overheid een taak 
was weggelegd en zo ja welke. Volgens de richtlijnen van het kabinet kon de 
minister alle kanten uit. In die richtlijnen stond namelijk dat de ontwikkeling 
van het 'normale' bedrijfsleven 'primair' was, maar 'waar de omstandigheden 
daar toe nopen' was ook 'participatie van de overheid in de investeringen’ 
toegestaan.106

Het voorstel van Zijlstra

Zijlstra besloot zijn medewerking te verlenen aan de stichting van de nieuwe 
sodafabriek. Hij nodigde ook de Staatsmijnen uit deel te nemen aan het project. 
De Staatsmijnen hadden sinds de bevrijding gewerkt aan een eigen sodapro- 
ductieproject. De sodafabriek van de Staatsmijnen die op het punt stond te 
worden opgestart, zou volgens een door de mijnen ontwikkeld procédé, 
zonder afvalwaterprobleem, gaan draaien. De productiecapaciteit van deze 
fabriek was echter beperkt door de geringe afzetmogelijkheid van het neven
product ammoniumchloride, en kon derhalve slechts een deel van de totale 
binnenlandse behoefte aan soda dekken. Op verzoek van Zijlstra bliezen de 
Staatsmijnen hun eigen sodaproject af. De minister had er een bedrag van ƒ3 
miljoen aan schadevergoeding voor over.107

In totaal was een bedrag van ƒ51 miljoen nodig voor het sodabedrijf in Delf
zijl. De combinatie van bedrijven (inclusief de Staatsmijnen) wilde zich garant 
stellen voor het plaatsen van een aandelenkapitaal van ƒ30 miljoen.108 De in
breng van de staat zou ƒ21 miljoen moeten zijn. De combinatie stelde als voor
waarde voor deelname aan het project dat deze ƒ21 miljoen beschikbaar kwam 
door middel van een achtergestelde lening met staatsgarantie op rente en aflos
sing. Zijlstra was bereid aan die voorwaarde te voldoen.109

De minister was bovendien bereid de exploitatieovereenkomst die de staat 
in 1918 met de KNZ had gesloten te herzien. De staat had volgens die overeen
komst de mogelijkheid het bedrijf te naasten. Verder was een bepaald aandeel 
in de winst bedongen. De KNZ meende dat zij zonder een herziening van het 
contract niet in staat was de nodige middelen aan te trekken voor deelneming 
in het sodaproject. Ook Zijlstra bleek hiervan overtuigd. De naastingsclausule 
zou komen te vervallen en er kwam een nieuwe wijze van berekening van het 
winstaandeel van de staat in KNZ.110

'Gevoeligheden'

Bij de discussie in het kabinet over het sodaproject waren het met name de 
sociaal-democratische ministers, in het bijzonder Drees en J. van de Kieft, die 
kanttekeningen plaatsten bij de door Zijlstra gemaakte opzet. De hamvraag 
was of de door de staat te lopen risico’s in verhouding stonden tot de risico's
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voor het particuliere bedrijfsleven en of de zeggenschap van de staat in ver
houding tot de risico's adequaat was geregeld. Echt moeilijk werd het Zijlstra 
niet gemaakt. Drees lag nog het meest dwars. Hij had met name problemen 
met de tegemoetkomingen aan de KNZ die volgens hem niet direct met het 
project verband hielden. Drees liet uiteindelijk dan ook aantekenen dat hij 
tegen de wijziging van de bestaande overeenkomst was. Aan de kern van Zijl- 
stra's plan werd echter niet getornd.111

Zijlstra heeft de discussie in de ministerraad achteraf betiteld als illustratief 
voor het milde klimaat van de kabinetten-Drees waarin de ministers elkaar 
nogal vrij lieten en zich niet al te veel met het beleidsterrein van de anderen 
bemoeiden: 'Ik kon mijn meer op de markteconomie gebaseerde overtuiging 
uitdragen en doorzetten, zonder de grondslagen van het kabinet aan te tasten. 
Ik vind dat de PvdA zich tolerant heeft opgesteld in een mate die ik bij de an
dere kabinetspartners, inclusief mijn eigen partij, niet altijd heb aangetroffen. 
Wel zei Drees een keer bijna en passant tegen mij met betrekking tot dat Soda 
Project: "Je moet het niet al te bont maken, wij hebben ook onze gevoelig
heden".'112 Hoe zat het met die gevoeligheden bij de partijgenoten van Drees 
in het parlement?

Het Tzveede-Kamerdebat

De Tweede Kamer kreeg op 9 april 1954 de wetsontwerpen aangeboden waar
in de herziening van de exploitatieovereenkomst met KNZ, de machtiging tot 
het verlenen van een lening en de deelname van de Staatsmijnen aan het pro
ject waren geregeld.113 Nog geen drie maanden daarna vond het plenaire 
debat in de Tweede Kamer plaats. De minister had haast; hij vond het tijd om 
zaken te doen. Zijn haast was mede ingegeven door het feit dat het machtige 
Solvay-concern uiteraard niet blij was met het project. Het kreeg er immers een 
concurrent bij. Het concern ging er zelfs toe over individuele Kamerleden te 
benaderen; daarnaast voerde het besprekingen met de beoogde combinatie, 
wellicht om tot een kartelovereenkomst te komen. De minister wilde snelheid 
om duidelijk te maken dat de Nederlandse politiek achter het project stond.114 
Hoe stonden 'de zaken' er in het parlement voor?

Een moeilijkheid bij de parlementaire behandeling van de wetsontwerpen 
was het feit dat de Kamer maar beperkt kon worden geïnformeerd over de 
achter gesloten deuren gevoerde onderhandelingen. De 'vijand' (Solvay) luis
terde immers mee. Zo lagen de voorwaarden van de garantie, waarover in be
ginsel tussen de combinatie en de regering overeenstemming was bereikt, ter 
vertrouwelijke inzage bij de griffie. Ook voor het overige was de minister in 
zijn memories van toelichting niet al te scheutig met informatie. Hoewel hij zich 
in zijn memorie van antwoord revancheerde met een wat uitgebreidere toe
lichting, spraken verschillende Kamerleden (G.M. Nederhorst (PvdA), Welter 
(KNP), Haken (CPN)) de minister aan op de gebrekkige informatievoorziening 
waardoor, naar de mening van deze leden, het nemen van een verantwoorde 
beslissing moeilijk was. Nederhorst sprak bovendien van een geforceerd snelle
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behandeling die niet voldeed aan de eisen van een goede parlementaire behan
deling.115 Anderen, zoals Kikkert (CHU) en J. Schouten (ARP), meenden dat 
een verantwoorde beslissing op basis van het gevoerde overleg wel degelijk 
mogelijk was.116

Zoals gezegd was de wens om te komen tot een eigen Nederlandse soda- 
industrie vrijwel algemeen. Welter was de enige die het risico te groot vond. 
Hij was niet overtuigd van de overlevingsmogelijkheden voor het bedrijf. Het 
zou immers moeten concurreren met 'het best georganiseerde en machtigste 
kartelbedrijf ter wereld’, niet alleen op de binnenlandse markt, maar gezien de 
geplande capaciteit ook in het buitenland. Of er strijd zou komen, was mede 
afhankelijk van de onderhandelingen die de combinatie en Solvay voerden. 
Welter wilde daarom de behandeling van de wetsontwerpen uitstellen tot de 
uitkomst van die onderhandelingen bekend was.117 Haken had naast andere 
kritiek zo zijn vraagtekens bij het vredelievende karakter van het te stichten 
bedrijf. Hij vreesde dat de fabriek ook gebruikt kon worden voor het produ
ceren van gifgas.118

Het meest omstreden was echter het feit dat Zijlstra de staat een rol op de 
achtergrond toebedeelde ten faveure van het particulier initiatief. Daarbij vond 
de minister met name Nederhorst op zijn weg. Nederhorst onderkende het be
lang van het sodaproject voor de werkgelegenheid, de exportpositie en de ont
wikkeling van het Noorden. Het project leek ook commercieel verantwoord. 
De PvdA-fractie vond echter de risicoverdeling tussen staat en particulier be
drijfsleven niet redelijk. De staat was, aldus Nederhorst, slechts geldschieter en 
verliesdrager, maar mocht geen deelhebber zijn. Die vorm had zijn fractie 
'nodeloos teleurgesteld'. Nederhorst wees erop dat de sociaal-democraten 
staatsexploitatie prefereerden wanneer er sprake was van een beperkte hoe
veelheid bodemschatten en van gevaar van monopolievorming. Dit was geen 
radicale, typisch socialistische eis, want in vergelijkbare gevallen in het verleden 
hadden ook katholieken en zelfs liberalen aangedrongen op staatsexploitatie. 
Ook Zijlstra's voorganger Van den Brink (KVP) bijvoorbeeld had zich volgens 
Nederhorst tijdens de discussies rond het bedrijf Breedband niet zo afkerig van 
overheidsexploitatie getoond als 'deze jonge ARP-minister voor wie de Staat er 
alleen maar is om kwade kansen te lopen, zonder hier maar iets tegenover te 
stellen'.119

Gelet op de 'koudwatervrees' van de minister voor socialisatie en gegeven 
het feit dat er sprake was van een gemengd kabinet, was de PvdA-fractie be
reid water bij de wijn te doen. Zij eiste geen staatsexploitatie, maar wel een 
vorm waarin de belangen van de gemeenschap waren veiliggesteld. Zijlstra 
moest echter wel beseffen dat deelname aan een gemengd kabinet ook voor 
hem en zijn politieke geestverwanten consequenties had. Als de PvdA niet het 
onderste uit de kan wilde hebben, diende de minister op zijn beurt rekening te 
houden met de sociaal-democratische beginselen. Nederhorst verweet de mi
nister zelfs welbewust te hebben gekozen voor een vorm die voor de PvdA 
onaanvaardbaar was, terwijl er wel degelijk een compromis mogelijk was in de 
vorm van een gemengd bedrijf met deelneming van staat én particulieren.120
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Nederhorst vond dat het contract slechts 'geschenken aan soda' bevatte, ter
wijl er voor de gemeenschap enkel verlieskansen waren. Zo was onder meer 
bepaald dat een 5% dividenduitkering voorrang had boven de uitbetaling van 
rente aan de staat. Naast alle voordelen in het contract deed de staat nog eens 
vrijwillig afstand van een aantal rechten die in het oude contract met KNZ wa
ren opgenomen, zoals de benoemingsprocedure voor de directie en commis
sarissen en de naastingsclausule. En alsof het allemaal niet op kon, was er nog 
de liquidatie van de sodafabriek van de Staatsmijnen, hetgeen ook als een weg
gevertje kon worden aangemerkt. Kortom, Zijlstra zou na aanneming van het 
wetsontwerp 'op meer dan één wijze als "de man van het cadeaustelsel" in de 
politieke geschiedenis van Nederland geboekstaafd blijven'.121

Het wetsontwerp bood volgens de PvdA-woordvoerder ook geen enkele 
garantie dat de onderneming een Nederlands karakter behield, dat zij niet zou 
worden opgeslokt door het bestaande Solvay-kartel en dat zij tegen lagere 
prijzen zou kunnen leveren dan de prijzen van de importsoda. Die garantie had 
verkregen kunnen worden door aan de staat een goedkeuringsrecht voor het 
aangaan van marktovereenkomsten te verlenen. De enige invloed die de staat 
kon laten gelden liep via de overheidsvertegenwoordiger, maar diens be
voegdheden waren onduidelijk. De ministers Zijlstra en Van de Kieft (tweede 
ondertekenaar) klampten zich vast aan de toezegging van de combinatie dat 
ook bij geslaagde besprekingen met Solvay de Nederlandse verwerkende in
dustrie op concurrerende voorwaarden zou worden bediend. Maar wat had 
zo'n toezegging om het lijf?122

Nederhorst behield zich het recht voor om in de tweede termijn een beslo
ten zitting van de Tweede Kamer te vragen als de statuten van de nieuwe com
binatie en de bedoelingen van het overleg met Solvay niet openbaar werden. 
Volgens hem was het overigens nog niet te laat om het wetsontwerp voor de 
PvdA-fractie aannemelijk te maken. Daar waren drie wijzigingen voor nodig, 
maar dat was dan ook het absolute minimum. In de eerste plaats moest de 
staatsgarantie op rente en aflossing van de achtergestelde lening worden om
gezet in een participatie van de staat zodra die garantie werkelijk werd aan
gesproken. Verder diende de regeringsvertegenwoordiger reële bevoegd
heden te krijgen. Ten slotte zou de regering de bestaande rechten jegens de 
KNZ moeten behouden. De naastingsclausule was immers een garantie tegen 
ongewenste overname van de KNZ en daarmee van het sodabedrijf. Om dit 
alles te bewerkstelligen wilde Nederhorst de beraadslagingen schorsen.123

Geen koudwatervrees

De minister was niet genoodzaakt gehoor te geven aan de wensen van Neder
horst, want in de Kamer had hij voldoende steun. De woordvoerders van KVP, 
ARP, CHU en VVD spraken over acceptabele risico's en toonden zich verheugd 
dat voor een particuliere opzet was gekozen. Het vervallen van de naastings
clausule was in de ogen van deze woordvoerders geen probleem. Wel rezen 
ook bij hen vragen over de mogelijkheid het Nederlandse karakter van de
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onderneming te garanderen en was er twijfel omtrent de hardheid van de toe
zegging dat de verwerkende industrie op concurrerende voorwaarden zou 
worden bediend.124 Bovendien deelde de KVP de kritiek van Nederhorst op de 
constructie inzake de dividenduitkering.125

Opvallend was de manier waarop ARP-fractieleider Schouten deelnam aan 
het debat. Schouten sprak na Nederhorst en wijdde bijna zijn gehele betoog 
aan de opmerkingen van de PvdA-woordvoerder. Nederhorst betitelde Schou
ten daarom als de 'minister in buitengewone dienst' die probeerde de repliek 
van de 'minister in gewone dienst' te 'naasten'.126

Schouten vond de opmerking van Nederhorst dat de staat slechts verlies- 
drager was onredelijk. En was het niet tijd dat de PvdA haar inzichten omtrent 
socialisatie aanpaste aan de ontwikkelingen die Nederland op industrieel 
gebied doormaakte, zo vroeg hij zich af? Alles was immers ingewikkelder 
geworden; de overheid miste de benodigde deskundigheid. Bovendien was een 
goede parlementaire controle op directies van overheidsbedrijven moeilijk. 
Schouten vreesde ook dat, wanneer er sprake zou zijn van een overheids
bedrijf, het geheel in de politieke sfeer zou belanden en dat de regering zou 
moeten gaan onderhandelen met internationale concerns of andere regeringen. 
Schouten ging verder in op Nederhorsts verwijzing naar het gemengde karak
ter van het kabinet. Hij wees op de gang van zaken rond de Zondagsrust127 en 
het Statuut voor de West128 waarbij de ARP ook niet aan haar trekken was ge
komen. Wanneer sinds 1952 was gehandeld volgens het 'principe-Nederhorst', 
dan was het allemaal een stuk makkelijker geweest, meende Schouten.129

Minister Zijlstra liet zich niet verleiden tot een uitgebreide principiële discus
sie. Hij constateerde, met Nederhorst, dat de opvattingen omtrent nationalisa
tie en socialisatie in de loop der tijden nog wel eens wisselden. Wel ontkende hij 
de koudwatervrees voor alles wat naar socialisatie riekte. De minister verklaar
de best bereid te zijn 'in een bepaalde situatie, wanneer het niet anders kan', 
mee te werken aan de oprichting van een staatsbedrijf. In dit geval zou dat ech
ter 'zeer onjuist' zijn geweest. In de eerste plaats had hij dan op zoek gemoeten 
naar een geschikte directie met chemische kennis en commercieel inzicht in de 
zout- en sodamarkt. Bovendien geloofde Zijlstra, evenmin als Schouten, dat de 
overheid met een volledige, dan wel zo groot mogelijke kapitaaldeelneming 
van de staat, zo veel meer reële invloed zou hebben dan in het voorliggende 
voorstel. Maar bovenal had hij groot vertrouwen in de verantwoordelijke lei
ders van de vier betrokken ondernemingen en verwachtte hij dat het samen
gaan van die bedrijven de basis kon leggen voor een belangrijke ontplooiing 
van de Nederlandse chemische industrie.130

Overigens gaf Zijlstra toe dat in een eerder concept wel sprake was geweest 
van overheidsparticipatie.131 Hij was echter tot de conclusie gekomen dat die 
opzet 'bedrijfseconomisch en eigenlijk van alle kanten niet deugde’132 en dat hij 
een consequentere koers moest varen: ofwel een meer volledig staatsbedrijf, 
ofwel een particulier bedrijf. Hij had voor de laatste optie gekozen, hoewel er 
via de deelname van de Staatsmijnen (eigendom van de staat, maar particulier 
geleid) wel een element van een gemengd bedrijf in zat. Daardoor was het
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verschil met de constructie van Nederhorst maar relatief.133 Aan Nederhorsts 
opmerkingen over de noodzaak van compromissen binnen een gemengd kabi
net, maakte de minister weinig woorden vuil. Hij volstond met het commen
taar dat het ontwerp uit een gemengd kabinet stamde.134

De argumentatie van Nederhorst voor staatsexploitatie was volgens Zijlstra 
in dit geval niet geldig, nog afgezien van de vraag of hij ze in het algemeen 
deelde. De zouthorst te Winschoten was voorlopig immers niet uitgeput en de 
minister had van de combinatie de waarborg gekregen dat zij zich niet zou 
gedragen als monopolist en dat zij haar producten tegen concurrerende voor
waarden zou leveren. Die waarborg was aanvankelijk alleen vastgelegd in de 
briefwisseling tussen de minister en de combinatie, maar hij had besloten deze 
ook vast te leggen in de garantie-overeenkomst zelf. De minister gaf evenwel 
ruiterlijk toe dat dit geen waterdichte garantie was.135

Om te voldoen aan de algemeen geuite wens dat de onderneming een Ne
derlands karakter zou behouden, had Zijlstra na het nader mondeling overleg 
in de statuten alsnog een aantal waarborgen opgenomen. De constructie was 
nu zo: de aandelen waren op naam en de meerderheid van de aandelen, met 
stemrecht, was in handen van de oprichters en kon slechts binnen die kring cir
culeren. Voor het vervreemden van de aandelen buiten die kring was toestem
ming van de minister vereist en de aandelen konden eventueel door de staat 
worden overgenomen. Verder was voor uitbreiding van het aandelenkapitaal 
eveneens toestemming van de minister nodig.136

Van cadeautjes aan Soda wilde de minister niet weten. Zijlstra vond dat er 
sprake was van een juiste verhouding tussen de lasten en baten voor de staat. 
Daarbij ging een vergelijking tussen de constructies die waren gekozen bij de 
sodafabriek en bij de oprichting van de KNZ aan het einde van de Eerste We
reldoorlog mank. Sindsdien waren immers de belastingen sterk verhoogd. De 
staat deelde derhalve in sterkere mate in de winsten van bedrijven dan destijds 
het geval was. Behalve participatie in de winst via de vennootschapsbelasting, 
deelde de staat in de winst via de deelname van de Staatsmijnen, het aandelen
pakket van de KNZ en via een 10% winstregeling van de KNZ. Zijlstra: 'Men 
kan zich op het standpunt stellen, dat het te weinig is, maar men kan niet stel
len, dat het afwezig is.'137

De bewindsman meende verder dat er sprake was van een rechtvaardige 
verdeling van de risico's. Niet alleen de staat liep risico's. Ook de KNZ liep via 
deelname aan het project en in haar gehele zoutbedrijf zeer belangrijke risico's. 
Het evenwicht in risico's mocht niet worden verstoord en de minister achtte 
het dan ook onmogelijk om wijziging aan te brengen in de voorwaarden, 
waaronder die van de preferentie van de dividenden, zonder de combinatie en 
de realisatie van het project in gevaar te brengen. Zijlstra wenste ook niet terug 
te komen op het schrappen van de naastingsclausule in de overeenkomst met 
de KNZ. Hier was geen sprake van een 'douceurtje', zoals Nederhorst meende. 
De clausule stond een gezonde ontwikkeling van het bedrijf in de weg.138

Echt veel had de minister dus niet te bieden. Dat er passages in de garantie
overeenkomst werden opgenomen over de levering tegen concurrerende

429



Hoofdstuk VII Staatsbemoeienis versus particulier initiatief

voorwaarden en over de waarborgen van het Nederlands karakter, was min of 
meer al toegezegd in eerder overleg. De enige echte nieuwe toezegging die de 
minister in het debat deed betrof de regeringsvertegenwoordiger. Naar aanlei
ding van het betoog van Nederhorst besloot de minister, na overleg met de 
combinatie, de regeringsvertegenwoordiger te 'promoveren' tot regerings
commissaris met dezelfde bevoegdheden die de commissarissen volgens de 
statuten hadden.139

Parlementair hoogst ongewenst

Na de eerste termijn vroeg PvdA-fractievoorzitter J.A.W. Burger om schorsing 
van het debat. Hij vond het parlementair hoogst ongewenst een beslissing te 
nemen en ook niet zinvol te repliceren zonder dat althans een commissie uit de 
Kamer de definitieve overeenkomst had ingezien. Haken en Wel ter steunden 
Burgers verzoek, maar met name Schouten kwam er tegen in verweer. De 
Kamervoorzitter stelde als compromis voor om diezelfde avond nog wél te 
repliceren, en de volgende morgen een overleg te houden tussen de minister 
en de commissie van voorbereiding, waarna eventueel nog een derde termijn 
kon worden ingelast. Hoewel niet geheel bevredigd, trok Burger zijn schor- 
singsvoorstel in. Nadat Nederhorst te kennen had gegeven dan alleen de vol
gende dag te willen spreken, besloot ook Schouten met zijn repliek te wach
ten.140

Het overleg had weinig effect. PvdA en minister, gesteund door een Kamer
meerderheid, bleven vrijwel diametraal tegenover elkaar staan. Zijlstra's op
vatting dat het slechts om graduele verschillen ging, berustte volgens Neder
horst op wishfull thinking. Het grootste deel van de bezwaren had de minister 
niet weten te weerleggen. Zijn argument van de hogere belastingdruk bijvoor
beeld maakte geen indruk. De minister wist toch ook dat de overheid die belas
tinggelden weer deels terugsluisde door bijvoorbeeld wegen aan te leggen ten 
behoeve van het bedrijfsleven. Ook de veranderingen in de garantieregeling 
waren, hoewel verbeteringen, ontoereikend om een brug te slaan naar de 
PvdA-fractie.141

De PvdA-woordvoerder was inmiddels wel tot de conclusie gekomen dat 
het als signaal naar Solvay beter was niet te wachten met een beslissing over 
het wetsontwerp tot na de besprekingen tussen Solvay en de combinatie. 
Mocht echter uit die besprekingen een kartelafspraak voortvloeien, dan zou de 
minister hieraan zijn goed- dan wel afkeuring moeten kunnen hechten. Een 
kartelafspraak kon immers de grondbeginselen van het wetsontwerp onder
graven. De minister had bij het nader overleg evenwel laten weten een derge
lijke bevoegdheid niet te wensen.142

Zijlstra deed in zijn slotbetoog nog een poging tot synthese. Hij benadrukte 
dat hij niet had geweten en ook niet had kunnen weten dat zijn opzet in strijd 
was met de PvdA-beginselen. Zijlstra had er zelfs De weg naar vrijheid nog eens 
op nageslagen, maar hij had hieruit geen duidelijke opvatting terzake kunnen 
destilleren. Uiteindelijk, zo concludeerde de minister, ging het er bij hem en de
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PvdA-fractie om, het gemeenschapsbelang voldoende tot zijn recht te laten ko
men. Als uiterste tegemoetkoming aan de PvdA liet Zijlstra in de statuten van 
de nieuwe onderneming opnemen dat de combinatie voor het aangaan van 
overeenkomsten met soortgelijke ondernemingen de goedkeuring van de mi
nister nodig had.143

Het was evenwel onvoldoende om de PvdA over de streep te trekken. Ne
derhorst waardeerde Zijlstra's pogingen aan de bezwaren van de PvdA tege
moet te komen en de 'redelijke en zakelijke' behandeling van het wetsontwerp. 
Bij een zorgvuldiger procedure was zelfs een compromis mogelijk geweest. 
Ook het gewijzigde voorstel hield echter een eenzijdig risico voor de gemeen
schap in en bepaalde groepen werden willekeurig bevoordeeld. De PvdA- 
fractie zou dan ook tegen de wetsontwerpen stemmen. De CPN deelde de 
bezwaren van Nederhorst en zou eveneens tegenstemmen. Welter ten slotte 
was door Zijlstra's betoog niet overtuigd dat het nieuwe bedrijf rendabel zou 
worden. Hij zag een onvoldoende zakelijke basis voor de financiële deelname 
van de staat om vóór te stemmen. Daarmee kwam de stemverhouding op 54 
vóór en 34 stemmen tegen.144

Partijgenoot van Zijlstra dwars in Eerste Kamer

De Eerste Kamer toonde zich misschien nog wel kritischer over het project dan 
de Tweede Kamer. Bij de Eerste-Kamerfracties van KVP en VVD viel namelijk 
meer aarzeling te bespeuren dan bij de geestverwanten aan de overzijde van 
het Binnenhof. Beide fracties stemden uiteindelijk toch vóór het wetsontwerp. 
De afgevaardigden van PvdA en CPN stemden net als hun collega's in de 
Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel. Tot de tegenstemmers hoorde ook Zijl
stra's partijgenoot H.J. Hellema die overigens verklaarde op persoonlijke titel 
aan het debat deel te nemen.

Hellema was principieel tegenstander van het verlenen van een staatsgaran
tie. Hij achtte de overheid niet in staat te beoordelen of de risico's verantwoord 
waren. De Staten-Generaal waren daar, op basis van onvolledige gegevens, he
lemaal niet capabel voor. Bovendien werd de overheid door een staatsgarantie 
belanghebbende in plaats van onpartijdig hoeder van het algemeen belang. 
Hoewel hij met deze argumentatie zijn geestverwante minister rechts inhaalde, 
was Hellema het met de PvdA eens dat de combinatie te gunstige voorwaar
den had weten te bedingen.145 Zijlstra stak zijn teleurstelling over de houding 
van zijn partijgenoot niet onder stoelen of banken, maar dit mocht, zoals ge
zegd, niet baten. De wetsontwerpen werden aangenomen met 28 tegen 16 
stemmen.146

'De kapitalistische belangen hebben gezegevierd.'

Ruim een jaar later, bij de algemene politieke beschouwingen, bleek dat de 
PvdA nog steeds moeite had met de uitkomst van het sodadebat. Het was 
enkele maanden na de kabinetscrisis naar aanleiding van de huurwetswijzi-
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ging147 en Burger maakte de balans op van het kabinet. Volgens de PvdA- 
fractieleider had het kabinet zijn 'zinrijkheid' wel bewezen, maar hij was on
aangenaam getroffen door de onmacht van het kabinet 'om con amore ge
meenschappelijk aanvaardbare oplossingen te vinden'.148 Voorbeelden waaruit 
zou blijken dat er onvoldoende bereidheid was om ook voor de PvdA aan
vaardbare compromissen te sluiten waren volgens Burger onder meer het 
huurprobleem en de kwestie van de atoomenergie.149 Tot hetzelfde rijtje be
hoorden ook de beslissingen van het kabinet inzake de voortgezette concessie 
der domaniale mijn150 en het sodaproject. Burger stelde dat bij het sodaproject 
'opnieuw waarden der Nederlandse bodem aan willekeurige particulieren ter 
beschikking werden gesteld, nog wel door middel van overheidsfinanciering'. 
De kapitalistische belangen hadden gezegevierd, ondanks het feit dat de minis
ter in beide Kamers harde noten te kraken had gekregen vanwege het 'blinde 
vertrouwen' van de minister in het particulier initiatief. Het kabinet was bij het 
sodaproject net als bij het huurprobleem bovendien afgeweken van de richt
lijnen van 1952 waarin uitdrukkelijk over de mogelijkheid van overheidspartici- 
patie was gesproken.

Slot

Volgens Zijlstra was de vraag in welke vorm het op te richten sodabedrijf 
moest worden gegoten een puur pragmatische. Zijn hart lag echter bij het par
ticulier initiatief, hetgeen ook in zijn wetsvoorstel tot uitdrukking kwam. In de 
ministerraad ontmoette Zijlstra slechts geringe weerstand van de PvdA-minis- 
ters. Drees was zich wel bewust van de 'gevoeligheden' bij zijn partijgenoten in 
de fractie, maar verbond daar geen consequenties aan.

Zijlstra wist zich verzekerd van een ruime Kamermeerderheid voor zijn 
plannen en kon daardoor de wensen van PvdA en CPN negeren. Of die hou
ding gunstig was voor de politieke verhoudingen op langere termijn, is vraag 
twee. Nederhorst en Burger namen in elk geval aanstoot aan de geringe be
reidheid van het kabinet om te komen tot een volwaardig compromis waarin 
ook de PvdA zich kon herkennen. Een soortgelijke houding nam het kabinet 
ook aan in de huurkwestie; de PvdA was ook daar niet bereid te slikken, wat 
vervolgens uitmondde in de kabinetscrisis van 1955. Wellicht was de onvrede 
bij de PvdA-fractie over het kabinetsbeleid inzake het sodaproject één van de 
bijdragen tot een klimaat waarin de kabinetscrisis van 1955 kon ontstaan.

Noten bij hoofdstuk VII

1 De inleiding en de paragraaf 'Grondpolitiek op drijfzand' zijn van de hand van Peter 
van der H eiden, de paragraaf 'Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en bevordering 
van de arbeidsproductiviteit' is van Jan Ramakers. Peter van G riensven schreef "'Wij 
hebben ook onze gevoeligheden." De sodafabriek: staat of particulier initiatief?’
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ondernemingen vloeiend. Ook vreesden de werkgevers dat de werknemers bij een paritai
re bestuurssam enstelling voortdurend de beslissende stem zouden hebben omdat er bij de 
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uit het prim air dividend (= aandeel in de gewone winst).

111 ARA, Notulen MR, 3 ,4  en 22 febr. 1954.
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anders geen doorgang kon vinden (De Ru, Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, p. 64- 
65; Clerx, 'Econom ische expansie door liberalisatie’, p. 429-435).

120 HTK 1953-1954, p. 4038-4039.
121 Ibidem, p. 4039-4040. Zijlstra zou het volgende jaar de Wet op het cadeaustelsel door 

het parlement loodsen.
122 Ibidem, p. 4040-4041.
123 Ibidem, p. 4041-4042.
124 Ibidem, p. 4028-4032, 4034-4036, 4043-4045.
125 Ibidem, p. 4029, 4048.
126 Ibidem, p. 4061.
127 Zie hoofdstuk V 'Vrijheid, gelijkheid en verdraagzaam heid'.
128 Zie hoofdstuk VI 'Naweeën van de bezettingsjaren en van het koloniale verleden'.
129 HTK 1953-1954, p. 4043-4047.
130 Ibidem, p. 4052-4053.
131 Het oorspronkelijke plan ging uit van een door de staat gegarandeerde lening van ƒ27 
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Ibidem. In de MvA verklaarde Zijlstra dat hem uiteindelijk was gebleken dat het per
manente risico dragende kapitaal op andere w ijze kon worden gefinancierd (HTK 1953-
1954, Bijl. 3447, nr. 12, MvA, p. 5-6).
HTK 1953-1954, p. 4054.
Ibidem, p. 4051.
Ibidem, p. 4051, 4053.
Ibidem, p. 4053.
Ibidem, p. 4052-4053.
Ibidem, p. 4054.
Ibidem, p. 4053.
Ibidem, p. 4055-4057, 4060.
Ibidem, p. 4064-4066.
Ibidem, p. 4063.
Ibidem, p. 4069-4071.
Ibidem, p. 4073-4074. Alleen bij het ontwerp-M achtigingswet werd hoofdelijk gestemd. 
HEK 1953-1954, p. 3423-3425.
Ibidem, p. 3459
Zie hoofdstuk V lll 'Inkom enspolitiek: de w elvaart verdeelt'.
HTK 1955-1956, p. 35. Vgl. het eerdergenoem de verwijt van Nederhorst dat Zijlstra on
voldoende bereid was tot compromissen, terwijl hij toch deel uilm aakte van een gemengd 
k abin et.
Ibidem, p. 35-36. Burger was ontstemd over het feit dat uit de nota omtrent kernreactoren 
en hun toepassingen van 14 juli 1955 was gebleken dat de regering kennelijk voornemens 
w as particuliere exploitanten 'genoegzame zeggenschap' te verleiien bij de ontwikkeling 
van atoom energie {HTK 1955-1956, Bijl. 4026, nr. I, Nota inzake het in Nederland te 
verrichten onderzoek op het gebied van kernreactoren en hun toepassingen, p. 2). De 
PvdA had overigens in juli 1954 ingestemd met een wetsontw erp dat de bouw van een 
proefkernreactor ten behoeve van w etenschappelijk kernfysisch onderzoek mogelijk 
m oest maken op basis van paritaire financiering van overheid en bedrijfsleven (HTK 
1953-1954, Bijl. 3404. Ontwerp van wel financiering van de bouw en inrichting van een 
kernreactor in Nederland; HTK 1953-1954, p. 2555-2564, 2580-2587).
De particuliere Dom aniale M ijn-M aatschap pij exploiteerde sinds 1925 de aan de staat 
loebehorende domaniale steenkolenm ijn in Kerkrade op basis van een overeenkomst met 
de staat. De verw achting was dat de mijn in 1952 uitgeput zou zijn, zodat de overeen
komst tot dat jaar gold. Ook na 1952 bleek exploitatie echter m ogelijk. Hen herziening 
van de overeenkomst werd noodzakelijk geacht. De onderhandelingen over het nieuwe 
contract vonden plaats ten tijde van het vorige kabinet. De PvdA stem de tegen de voort
zetting van de concessie omdat zij de exploitatie liever bij de Staatsm ijnen had onderge
bracht en omdat zij de vergoeding die de staat toekwam volgens de nieuw e concessie te 
klein vond (HTK 1952-1953, Bijl. 2856, Ontwerp van wet Goedkeuring van een verlenging 
en nadere wijziging van de overeenkomst tussen de Staat en de Dom aniale M ijn-Maat- 
schappij N.V. te K erkrade inzake de exploitatie van de dom aniale steenkolenm ijn al
daar; HTK 1952-1953, p. 930-938).
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HOOFDSTUK VIII

INKOMENSPOLITIEK: DE WELVAART VERDEELT

Peter van Griensven, Peter van der Heiden en Marieke Hellevoort1

Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de discussie over de inkomens
politiek zich vertaalde in de politieke verhoudingen in de periode 1952-1956.2 
De discussie voltrok zich in een periode van toenemende welvaart. Bovendien 
hadden de verkiezingen van 1952 het politieke landschap niet onbelangrijk ge
wijzigd, wat ook zijn weerslag had op de inkomenspolitieke discussie.

Gedurende de eerste naoorlogse jaren bestond er vanwege de heersende 
armoede en de ontredderde economie een zekere noodzaak de ideologische 
verschillen op de achtergrond te plaatsen. Zo was het mogelijk dat links en 
rechts zich in overgrote meerderheid schaarden achter een inkomenspolitiek 
die gekenmerkt werd door een grote mate van nivellering en een sterke over
heidsbemoeienis. Met het economisch herstel verdween echter de noodzaak en 
de bereidheid tot compromissen op het vlak van de inkomenspolitiek en ont
stond weer ruimte om de ideologische verschillen te benadrukken. Voor alle 
partijen was een terugkeer naar de laisser-faire-politiek van voor de oorlog 
uitgesloten. Daarmee hield de overeenstemming echter ook op. Uit de maat
schappijvisie van de verschillende partijen volgden uiteenlopende antwoorden 
op de vraag welke rol de overheid en de markt moest worden toebedeeld en 
welke elementen van de inkomenspolitiek uit de wederopbouwfase derhalve 
overboord moesten worden gezet en wanneer. In die keuze bleken de visies 
van de liberalen en de verschillende confessionele partijen over het algemeen 
minder ver van elkaar te liggen dan die van sociaal-democraten en confessio
nelen. De PvdA zag zich met andere woorden vanaf 1948, toen het economisch 
herstel zich begon af te tekenen, in het parlement vaak tegenover een Kamer
meerderheid geplaatst. Dit isolement bleek bijvoorbeeld in 1950 toen zij, slechts 
gesteund door de CPN, een verloren strijd streed voor behoud van het sys
teem van prijsbeheersing. Toen eind 1952 het economisch herstel helemaal vol
tooid bleek en plaats maakte voor een periode van sterke economische groei, 
kwamen niet alleen de laatste restanten van de herstelpolitiek onder extra
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zware druk te staan, er diende zich bovendien een nieuwe dimensie in de dis
cussie aan: de vraag hoe de herwonnen welvaart moest worden verdeeld. Ook 
dit vraagstuk ging met de nodige strijd gepaard, zodat de financieel expert van 
de PvdA, H.J. Hofstra, in 1955 verzuchtte: '(•••) de verdeling van de nationale 
armoede in de eerste jaren na de bevrijding is niet slecht gelukt, maar het blijkt 
thans, dat de verdeling van de nationale welvaart grotere moeilijkheden mee
brengt.’3

Het derde kabinet-Drees moest niet alleen zijn koers bepalen onder nieuwe 
economische omstandigheden, het opereerde bovendien in een gewijzigd poli
tiek krachtenveld. De verkiezingen van 1952 brachten flinke verschuivingen 
teweeg in de bestaande politieke machtsverhoudingen. Met name de KVP 
kreeg een gevoelige klap te verwerken. De partij verloor niet alleen drie zetels 
maar ook, met enkele duizenden stemmen verschil, haar positie als grootste 
partij aan de PvdA.4

De PvdA beschouwde de uitslag als het langverwachte succes van de door
braakgedachte.5 Wist de PvdA haar in 1952 versterkte machtsbasis te vertalen 
in een progressiever beleid? Dit was mede afhankelijk van de vraag hoe haar 
grootste coalitiegenoot zich in het kabinet en de Kamer zou opstellen; hoe deze 
zou omgaan met het geleden verlies. De KVP wilde de doorbraak een halt toe
roepen en de staatkundige eenheid onder de katholieken herstellen door een 
duidelijker eigen gezicht te tonen.6 Een strijdbare KVP, met een duidelijke 
eigen boodschap moest die kiezers weer kunnen terugwinnen.7 Het lag voor 
de hand dat de KVP zich met name ten opzichte van haar grootste concurrent, 
de PvdA, wilde profileren. Een kwestie die zich daarvoor uitstekend leende was 
de te volgen sociaal-economische en financiële koers in de gewijzigde economi
sche omstandigheden. De ruimte tot profilering was uiteraard wel beperkt 
door het feit dat beide partijen een coalitie aangingen.

Dit dilemma van de KVP bood perspectief voor de oppositie. De strategie 
van de nieuwbakken oppositieleider P.J. Oud (VVD) was van meet af aan dui
delijk: afzetten tegen de PvdA en lonken naar de christelijke coalitiepartijen.8 Al 
tijdens de eerste algemene beschouwingen na de verkiezingen voorspelde Oud 
dat de tegenstelling tussen socialisme en niet-socialisme de politiek meer en 
meer zou gaan beheersen. Die tegenstelling had bij de KVP, maar ook bij de 
ARP en CHU, al tot spanningen geleid. Hij riep de KVP op niet alleen in woord 
niet-socialistisch te zijn, maar het in de praktijk ook te bewijzen. Ook wees hij 
op het feit dat de VVD in programmatisch opzicht minder ver afstond van de 
confessionele partijen dan de PvdA.9

Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. In de eerste paragraaf gaat het 
om het verwijderingsproces tussen de PvdA en haar confessionele coalitiegeno
ten, met name de KVP, op het gebied van de sociaal-economische en financiële 
politiek in de periode 1952-1955. Op verschillende onderdelen van de inko
menspolitiek waren eind 1952 de sporen van het zogenaamde herstelbeleid 
nog duidelijk zichtbaar: een relatief hoge belastingdruk en van overheidswege 
kunstmatig laag gehouden lonen, huren en dividenden. Op al deze onderdelen 
moest worden beslist of en zo ja welke consequenties de herwonnen welvaart
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diende te krijgen. Op het terrein van de belastingen ging de strijd om de vraag 
of de belastingdruk niet omlaag kon worden gebracht en hoe de verdeling van 
de belastingdruk eruit moest zien. Bij de loonpolitieke discussies waren de be
langrijkste vragen in hoeverre de loontrekkers mochten profiteren van de wel
vaart en of de geleide loonpolitiek inmiddels niet haar beste tijd had gehad. 
Moest het bedrijfsleven niet meer zeggenschap krijgen om in vrijheid de loon- 
hoogte te bepalen? Soortgelijke vragen konden ook worden gesteld ten aan
zien van de dividenden die door de overheid aan banden waren gelegd. Bij de 
huurpolitiek drongen zich onder meer de volgende vragen op. Kon de door de 
overheid ingevoerde huurstop blijven voortduren? Hoe lang moesten huis
eigenaren verstoken blijven van een 'normaal' rendement op hun huizenbezit? 
Mocht een eventuele huurstijging geheel toevallen aan de huiseigenaren of 
mocht een deel worden 'afgeroomd' ten behoeve van een fonds waarmee 
nieuwbouwwoningen konden worden gefinancierd? Achtereenvolgens komen 
in deze paragraaf aan bod de eerste schermutselingen direct bij de start van het 
derde kabinet-Drees in 1952, de discussie over de belastingen, huren en lonen 
tijdens het zogenaamde monsterdebat in 1953, het debat over de huren en be
lastingen dat in 1955 tot een kabinetscrisis leidde, en ten slotte het vraagstuk 
van de overbesteding dat na de crisis de aandacht vroeg.

De laatste paragrafen gaan in op twee specifieke groeperingen die zich in de 
inkomenspolitieke aandacht mochten verheugen. Het betreft de pensioenge
rechtigden en de groep met de zogenaamde middeninkomens naar aanleiding 
van respectievelijk de totstandkoming van de AOW en het debat over de af
schaffing van schoolgelden.

Lange tijd gold dat 'oud' synoniem was voor 'arm'. Vanaf het begin van de 
vorige eeuw al trachtte de politiek een einde te maken aan het samengaan van 
deze begrippen. Twee jaar na de bevrijding werd een belangrijke stap in die 
richting gezet. De nood der tijden maakte niet alleen een maatregel ten behoe
ve van de ouderen wenselijk, zij creëerde ook het politieke klimaat om (althans 
tijdelijk) over een van de belangrijkste politieke strijdpunten heen te stappen. 
Dat strijdpunt was de vraag of de ouderdomsvoorziening in de vorm van een 
staatspensioen of in de vorm van een private verzekering diende te worden 
gegoten. De Noodwet Ouderdomsvoorziening van 1947 kreeg de vorm van 
een staatspensioen. Het duurde vervolgens nog tot halverwege de jaren vijftig 
eer de strijd over de vormgeving van de definitieve regeling kon worden be
slecht met een bevredigende synthese. Vrijwel de gehele Kamer schaarde zich 
achter die synthese die de grondslag vormde voor de Algemene Ouderdoms
wet. Toch rees er een politiek conflict tijdens de Kamerbehandeling in maart 
1956. De minister wilde namelijk voorkomen dat gepensioneerden met AOW 
en aanvullende pensioenregelingen boven een bepaald percentage van het 
laatst verdiende inkomen uitkwamen. Dit zou volgens de minister 'sociaal on
gewenste consequenties' hebben en daarom wilde hij de aanvullende pensioe
nen aan banden leggen. Een deel van de Kamer verzette zich heftig tegen deze 
ingrepen in verkregen rechten. Tot twee keer toe zag de minister zich gedwon
gen het onaanvaardbaar uit te spreken.
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Terwijl de ouderen in zekere zin 'profijt' hadden van de nood der tijden di
rect na de bevrijding, was de groep van middeninkomens juist in de verdruk
king geraakt. De geleide loonpolitiek en de belastingpolitiek, twee belangrijke 
pijlers van het herstelbeleid, hadden voor deze categorie nadelig uitgepakt. 
Toen de welvaart zijn intrede deed, groeiden ook de politieke belangstelling en 
de financiële ruimte voor de verbetering van de positie van de middeninko
mens. Begin jaren vijftig uitte de hernieuwde belangstelling voor deze groep 
zich in verschillende rapporten van de KVP en de PvdA.10 Die aandacht was er 
ook in het parlement. Bij de belastingdebatten bijvoorbeeld, maar ook tijdens 
de behandeling van een onderwerp als de schoolgelden. In het debat over de 
Schoolgeldwet, eind 1953 in de Tweede Kamer, was het met name opvallend 
dat de W D  bereid was haar principiële keuze tegen afschaffing van de school
gelden opzij te zetten ten behoeve van de electorale strijd om de middengroe
pen en van haar strategie om de KVP en de PvdA van elkaar te vervreemden.

Conflicten over inkomens, huren en belastingen

De eerste schermutselingen

Direct bij het begin van de kabinetsperiode werden twee zaken duidelijk die 
kenmerkend bleken te zijn voor de gehele periode van het derde kabinet- 
Drees. In de eerste plaats had de KVP na de verkiezingsnederlaag van 1952 
sterk de behoefte zich te profileren. Dit uitte zich onder andere tijdens een van 
de eerste discussies tussen de financieel specialist van de KVP, A.M. Lucas, en 
de PvdA-minister van Financiën, J. van de Kieft. Het onderwerp waarover zij in 
de clinch lagen, was de financieringswijze van de begroting. Achter die kwestie 
ging de vraag schuil in hoeverre de KVP zich gebonden achtte aan de richtlij
nen die tijdens de kabinetsformatie waren opgesteld. Het tweede kenmerken
de vinden we in de herijking van het sociaal-economische en financiële beleid 
onder invloed van de zich wijzigende economische omstandigheden. De eerste 
discussie hierover betrof de vraag of de dividendbeperking nog langer moes
ten worden gehandhaafd.

Profileringsdrang van de KVP 

Coalitiefracties gebonden aan de richtlijnen?

Formateur W. Drees zond op 2 juli 1952 zijn ontwerprichtlijnen naar de fractie
voorzitters van PvdA, KVP, ARP en CHU. Binnen een week wist Drees over
eenstemming te bereiken. Op 8 juli lieten de fracties weten akkoord te kunnen 
gaan met de inmiddels derde versie van de richtlijnen.11 De bedoeling van 
Drees was om de richtlijnen in een later stadium van de formatie met de be
oogde ministers verder uit te werken tot een regeerprogram. Door het moei
zame verloop van de onderhandelingen over de portefeuilleverdeling kwam
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hiervan, ook in de latere stadia van de formatie, echter niets terecht. Uiteinde
lijk trad het kabinet dus aan zonder een echt regeerprogram.

In een van de eerste vergaderingen van de ministerraad veronderstelde 
oud-formateur en minister van Justitie L.A. Donker (PvdA) dat, gelet op het feit 
dat de richtlijnen na de formatiepoging van Drees niet meer waren gewijzigd, 
deze richtlijnen het regeringsprogramma bevatten. Drees bevestigde dit.12 Het 
kabinet maakte er verder geen woorden meer aan vuil, maar alras bleek niet 
iedereen de uitleg van het kabinet te delen. Weliswaar waren de fracties die in 
het eerste stadium van de formatie hun goedkeuring hadden gegeven aan de 
richtlijnen dezelfde als de fracties die de uiteindelijke coalitie ondersteunden, 
maar konden zij, na de daarop volgende stadia in de formatie, nog worden 
gehouden aan die goedkeuring?

Het antwoord op die vraag kwam bij de behandeling van de begroting 
voor 195313 en dat was, voor zover het de KVP-Tweede-Kamerfractie betrof, 
een duidelijk neen. Al in de schriftelijke stukken had zij er geen misverstand 
over laten bestaan dat zij zich vrij voelde tegenover het kabinet én dat zij zich 
niet gebonden achtte aan de richtlijnen.14 Uit de bijdragen van de overige rege
ringsfracties bleek, impliciet (PvdA en CHU) dan wel expliciet (ARP), dat zij zich 
wel gebonden achtten aan de door hen geaccordeerde richtlijnen. Overigens 
verklaarde de ARP-fractie voor het overige wel 'vrij te staan tegenover het ka
binet'.15

Hoewel het kabinet dus kon weten waar het met de KVP-fractie aan toe 
was, leek dat besef pas echt door te dringen toen de KVP bij monde van Lucas 
tijdens de algemene beschouwingen een concreet onderwerp uit de richtlijnen 
aan de kaak stelde.

Lucas tast grenzen binding aan kabinet af

De begroting voor 1953 gaf op de gewone dienst een overschot te zien van 
ƒ131 miljoen. Volgens de richtlijnen moest een dergelijk overschot worden ge
bruikt voor de dekking van de uitgaven op de kapitaaldienst of voor versnelde 
aflossing van de staatsschuld.16 Het was namelijk twijfelachtig of er voldoende 
middelen op de kapitaalmarkt beschikbaar kwamen voor woningbouw en 
voor werkgelegenheidswerken en het werd wenselijk geacht de staatsschuld 
zo beperkt mogelijk te houden.

Minister van Financiën Van de Kieft hield voorlopig vast aan deze richtlijn, 
maar verklaarde ook dat er van een overschot waarschijnlijk weinig terecht 
zou komen, omdat er bij het opstellen van de begroting nog geen rekening 
was gehouden met de maatregelen om de werkgelegenheid te bevorderen en 
met de fiscale compensaties voor een ophanden zijnde huurverhoging. Deze 
zaken, waarover het kabinet zich nog beraadde, zouden veel geld kosten, zo
dat een discussie over de vraag waaraan het overschot moest worden besteed 
weinig zinvol was.17

Lucas ging echter niet zonder meer akkoord met deze uitleg. Hij verzette 
zich tegen de gedachte het overschot aan te wenden voor de financiering van
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de kapitaaldienst en kwam daarmee dus op gespannen voet te staan met de 
inhoud van één van de richtlijnen. Hij was principieel tegen het hoog houden 
van de belastingdruk met als doel de kapitaalsuitgaven te financieren. Dit 
kwam immers neer op overheveling van vermogen uit de private sfeer naar de 
publieke sfeer. En wanneer Van de Kieft zou pogen een 'specifiek socialistische 
maatschappij-ordening voor te bereiden, dan zouden wij ons tegenover hem 
moeten plaatsen', waarschuwde Lucas. Hij zag het overschot liever gebruikt 
voor een verlaging van de belastingdruk voor het bedrijfsleven want de zware 
belastingdruk frustreerde de investeringsbereidheid en daarmee de werkgele
genheid.18 De overige confessionele fracties en de liberalen dachten er trou
wens hetzelfde over.19

De financieel specialist van de PvdA, Hofstra, verweet de overige partijen te 
willen potverteren terwijl het nog allerminst zeker was of er ook daadwerkelijk 
een overschot zou optreden. Hij bestreed bovendien hun analyse van de werk
loosheid. Het probleem was niet een tekort aan kapitaal als gevolg van de te 
hoge belastingdruk, maar de onzekerheid omtrent de afzet waardoor de on
dernemers niet geneigd waren tot investeren. Hofstra wilde daarom een koop- 
krachtpolitiek door gerichte belastingverlaging of een verhoging van de over
heidsuitgaven.20

Een voorstel van Van de Kieft om rustig af te wachten totdat duidelijk was 
of er straks nog een overschot te verdelen viel, had vooralsnog geen effect.21 
Lucas wilde alvast de puntjes op de i zetten. Als hij straks vóór de begrotings- 
ontwerpen stemde, dan mocht dat niet worden uitgelegd als instemming met 
het aanwenden van het overschot voor de dekking van kapitaalsuitgaven. Om 
hier zeker van te zijn diende hij een motie van die strekking in 22

Van de Kieft was verrast door de zet van Lucas en wees op de richtlijnen die 
hij bij zijn aantreden als leidraad had aangetroffen: '(...) op die richtlijnen is dit 
Kabinet gevormd en aan die richtlijnen heb ik als fatsoenlijk man gemeend mij 
te moeten houden, omdat ik het er bovendien mede eens was!' Hij creëerde 
wel een opening voor Lucas met de woorden: 'Wanneer (...) de Kamer zich bij 
het aannemen van de wetsontwerpen (de begroting, PvG) straks niet gebon
den wil achten aan hetgeen in de troonrede, in de richtlijnen en in de Millioe- 
nennota te dien aanzien heeft gestaan, heb ik daartegen niet het minste be
zwaar. Men kan, wat mij betreft, dit debat gerust uitstellen tot blijkt welk 
bedrag gemoeid zal zijn met de voorstellen, die de regering meent te moeten 
doen.'23

Oppositieleider Oud (VVD) probeerde olie op het vuur te gooien door te 
constateren dat de KVP inging tegen de richtlijnen waaraan zij zich gebonden 
had. Van de Kieft kaatste de bal echter terug: 'Deze interruptie van de heer 
Oud lijkt mij een tikje gevaarlijk. Ik geloof, dat de heer Oud zich nooit aan richt
lijnen heeft gebonden, noch aan enig program.’24 Oud gaf echter niet op en 
probeerde de zaak scherper te stellen. Hij drong er bij Lucas op aan de motie 
gerichter te formuleren: een eventueel overschot moest worden gebruikt voor 
belastingverlaging. Dit zou dan uiteraard een afwijking zijn van de richtlijnen 
en zou de minister dwingen zijn standpunt hierover te bepalen.25 PvdA-fractie-
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voorzitter J.A.W. Burger was het met Oud eens. Hij vond de door Lucas ge
volgde methode een onwenselijke die tot allerlei misverstanden aanleiding 
gaf.26

Lucas vond het antwoord van de minister nog niet bevredigend genoeg. Hij 
wenste klip en klaar te horen dal de minister de fracties niet gebonden achtte 
aan de besteding van een overschot op de gewone dienst. De verwijzing van 
Van de Kieft naar de richtlijnen maakte op Lucas weinig indruk: '(•••) ik meen, 
dat voor ieder reeds vaststond, dat wij ons niet gebonden voelen aan de richt
lijnen.’27

Met een zekere tegenzin kwam Van de Kieft nog eens 'met nadruk verkla
ren, dat ik de geachte afgevaardigde de heer Lucas en degenen, die het met 
hem eens zijn, in geen enkel opzicht gebonden acht. Ik ben er volkomen van 
overtuigd, dat een debat over de beroemde en langzamerhand beruchte 131 
millioen kan plaatsvinden, als de Regering haar belastingvoorstellen heeft inge
diend.'28 Lucas was hiermee uiteindelijk tevreden en trok zijn motie in.29

Onrust in de ministerraad over de houding van de KVP-fractie

Na afloop van de algemene beschouwingen werd er in de ministerraad druk 
gespeculeerd over de betekenis van het optreden van Lucas. Drees was getrof
fen door de motie. Zij handelde niet alleen over een onderwerp dat nadrukke
lijk bij de vaststelling van de richtlijnen was besproken, maar de kwestie was 
bovendien irrelevant omdat er naar alle waarschijnlijkheid geen batig saldo zou 
optreden. Bovenal was Drees verbaasd over de mededeling van Lucas dat de 
KVP zich niet gebonden achtte aan de richtlijnen. 'Weliswaar was in enkele 
kranten reeds dit standpunt ingenomen en gingen passages in het voorlopig 
verslag in die richting, doch een zo uitdrukkelijke mededeling in de Kamer 
heeft een andere betekenis. Als dit het richtsnoer van de KVP-fractie zou zijn, 
betekent dit in feite, dat op een gegeven ogenblik het Kabinet uit elkaar valt’, 
aldus Drees. Ook KVP-minister van Binnenlandse Zaken L.J.M. Beel bleek ver
rast. Tijdens zijn formatiepoging had hij de vier fractievoorzitters gevraagd of 
zij nog wijzigingen wensten aan te brengen in de richtlijnen, waarop door alle 
vier ontkennend was geantwoord. Hoewel daarna niet meer van een zuiver 
parlementair kabinet kon worden gesproken, meende Beel dat de richtlijnen 
ook voor de KVP-fractie golden bij de beoordeling van het regeringsbeleid, zij 
het dan niet formeel. De twee andere kabinetsleden die een rol in de formatie 
hadden gespeeld, C. Staf (CHU) en Donker, deelden die mening. Beel wenste 
klaarheid en stelde voor dat de KVP-ministers een bespreking hielden met 
C.P.M. Romme. Zijn partijgenoot, minister A.C. de Bruijn, meende dat het niet 
alleen om de KVP-fractie ging en vroeg of de minister-president niet met alle 
vier de fractievoorzitters een bespreking kon hebben. Dit zou dan moeten ge
beuren vóór de behandeling van het ontwerp over de dividendbeperking 
waarover ook afspraken waren gemaakt in de richtlijnen. Dit voorstel kreeg 
geen steun; er zou alleen met Romme contact worden opgenomen.30 Het was 
al opmerkelijk genoeg dat de verklaarde dualist Drees hiermee akkoord ging.
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De minder aangename stemming ten aanzien van het kabinet

In de ministerraadsvergadering van 17 november kwam het resultaat van het 
overleg van de KVP-ministers met fractievoorzitter Romme ter sprake. Het 
kwam erop neer dat de katholieke leden van het kabinet zich intern -  formeel 
en moreel -  wél gebonden achtten aan de richtlijnen, maar de KVP-fractie niet, 
omdat zij het kabinet als extraparlementair beschouwde. De KVP-fractie was er 
zich evenwel van bewust dat zij haar politieke vrienden niet had ontraden om 
zitting te nemen in het kabinet, wetende dat zij wel gehouden waren aan de 
richtlijnen.31

Het PvdA-smaldeel in het kabinet zag de toekomst somber in. J.G. Suurhoff 
verwachtte dat de KVP-fractie zou proberen 'het kabinet met negatie van de 
richtlijnen zover in de richting van de eigen wensen te dringen dat nog juist 
geen kabinetscrisis ontstaat'. De PvdA-ministers waren bovendien bevreesd 
dat na de KVP-fractie ook de andere coalitiefracties zich gingen losmaken van 
de richtlijnen. Van de Kieft vond de discussie over de richtlijnen vrij acade
misch. Feit was echter dat hij in korte tijd een motie en twee amendementen 
van de KVP aan zijn broek had gekregen.32 Hij was ’niet voornemens op deze 
wijze lang te fungeren als de man, die de klappen krijgt’. Als de PvdA-fractie 
zich zo zou hebben opgesteld jegens zijn KVP-collega’s was het al lang op een 
breuk uitgelopen, veronderstelde Van de Kieft. Drees ten slotte was de overtui
ging toegedaan dat er wel degelijk sprake was van een parlementair kabinet. 
Ook hij voorzag weinig goeds: 'Zolang de door de verkiezingen gestegen tem
peratuur in de Kamer niet is afgekoeld, zal de minder aangename stemming 
ten aanzien van het Kabinet blijven.’ Het gebeurde alleen was echter onvol
doende grond voor aftreden van het kabinet. Dat kwam pas aan de orde als 
het parlement onaanvaardbare beslissingen nam. Hij riep zijn kabinet op 'zo
veel mogelijk solidair' op te treden. Er stonden nog grote vraagstukken op de 
agenda, zoals de werkgelegenheid, exportbevordering, belastingverlaging en 
huurverhoging, waarover het kabinet tot overeenstemming moest zien te ko
men.33

De ARP-ministers in het kabinet leken zich wat bekocht te voelen. J. Algera 
en J. Zijlstra wezen erop dat de ARP-fractie eigenlijk tegen het wetsontwerp tot 
verlenging van de dividendbeperking gekant was, maar dat zij, vanwege de 
richtlijnen, toch vóór ging stemmen.34

De katholieke bewindslieden J.M.L.Th. Cals en De Bruijn waren voorzichtig 
optimistisch. De eerste meende dat het niet zo'n vaart zou lopen, omdat Rom
me zijn politieke vrienden in het kabinet niet in de steek zou laten. De Bruijn 
nam het Romme weliswaar kwalijk dat de ministers vooraf niet op de hoogte 
waren gebracht van het fractiestandpunt, maar het overleg had hem gesterkt 
in de verwachting dat het niet spoedig tot een conflict met de Kamer zou ko
men. Beel ten slotte meende dat het niet veel verschil maakte of de KVP-fractie 
zich nou wel of niet gebonden achtte aan de richtlijnen; hij verwachtte dat het 
kabinet het toch wel moeilijk zou krijgen.35
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KVP ook op andere terreinen kritisch

De motie-Lucas was niet het enige bewijs dat Drees III van aanvang af een kriti
sche, strijdbare KVP tegenover zich vond. De eerste algemene beschouwingen 
gaven daarvan nog meer voorbeelden. Zo sprak Romme over de gezinspoli
tiek, een KVP-item bij uitstek, in dreigende taal. Hij was allerminst te spreken 
over de krachtdadigheidheid van het kabinet op dit beleidsterrein.36 Gebrek 
aan daadkracht zag Romme ook in de bestrijding van de werkloosheid, geen 
specifiek KVP-issue, maar op dat moment het vraagstuk dat de kiezers waar
schijnlijk de meeste zorgen baarde. In 1952 was de werkloosheid weer opgelo
pen in een reactie op de Koreahausse. Voor het kabinet was dit reden geweest 
om de werkloosheidsbestrijding tot speerpunt van het beleid te benoemen, 
maar er was nog steeds geen zicht op maatregelen. Romme waarschuwde het 
kabinet niet al te veel tijd te verspillen aan adviesaanvragen en een einde te ma
ken aan de mist op dit beleidsterrein.37

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we vaker de profileringsdrang van 
de KVP kunnen ontwaren. De economische ontwikkeling noopte de KVP, 
evenals de overige partijen, haar positie te bepalen inzake de te volgen koers. 
Dit bood mogelijkheden het eigen gezicht te tonen. De kernvraag was of het 
herstelbeleid verder op de helling moest. Dat bleek onder meer bij het debat 
over de verlenging van de dividendbeperking in november 1952.

Herstelbeleid verder op de helling? De dividendbeperking

De dividendbeperking was al tijdens de bezettingsjaren ingevoerd en bleef ook 
na de bevrijding gehandhaafd. De maatregel hield in dat de ondernemers niet 
vrij waren in de bestemming van winsten. Het deel dat zij wensten uit te keren 
aan dividenden was gebonden aan een bepaald maximum. Er waren sociaal- 
politieke en economische argumenten voor deze beperking van de dividenden. 
Iedereen diende een bijdrage te leveren aan het economische herstel. De divi
dendbeperking was voor de aandeelhouders wat de geleide loonpolitiek was 
voor de loontrekkers. De economische ratio achter de dividendbeperking was 
dat het niet uitgekeerde dividend niet consumptief, maar voor investeringen 
zou worden aangewend, wat van belang was voor de wederopbouw.38

Moest de dividendbeperking met de normalisering van de economische 
omstandigheden gehandhaafd blijven? In 1950 werd deze vraag bevestigend 
beantwoord. Het belangrijkste argument vóór handhaving van de dividend
beperking was de samenhang met de geleide loonpolitiek die nog niet kon 
worden gemist. Wel werden in 1950 de normen voor de beperking versoepeld 
en de regeling zou in 1952 aflopen als de omstandigheden dat toelieten.39

De toenmalige minister van Financiën, P. Lieftinck, constateerde echter eind 
1951 dat het in de gegeven omstandigheden niet mogelijk was om van de divi
dendbeperking af te zien. De regering had begin dat jaar een ingrijpende beste
dingsbeperking moeten doorvoeren om een evenwicht op de betalingsbalans 
te verkrijgen en extra defensie-uitgaven mogelijk te maken. Lieftinck stelde
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voor de regeling die op 31 december 1952 zou aflopen met drie jaar te verlen
gen. In dit verband wees hij nog eens op het nauwe verband tussen de loon
stop en de dividendbeperking.40

Bij de start van het derde kabinet-Drees was het voorlopig verslag op het 
wetsvoorstel van Lieftinck verschenen. De afhandeling lag op het bordje van 
zijn opvolger Van de Kieft. In de richtlijnen van het kabinet stond dat de divi
dendbeperking zou worden gehandhaafd, maar dat aan de SER advies zou 
worden gevraagd over de vraag of wijzigingen in het systeem dienden te wor
den aangebracht.41

Eind september 1952 boog het nieuwe kabinet zich over een concept-me- 
morie van antwoord. Met name Zijlstra drong aan op verkorting van de ter
mijn. Hij vond drie jaar te lang en niet in overeenstemming met de richtlijnen. 
Hij opteerde voor een periode van één jaar. Volgens Drees was één jaar echter 
te kort voor de SER-adviesaanvrage en het doorlopen van het behandelings- 
traject. Uiteindelijk stemde de ministerraad in met twee jaar verlenging. Drees 
wilde blijkbaar voorafgaand aan het plenaire debat enige zekerheid over de 
haalbaarheid van het in de ministerraad bereikte compromis, want hij ver
klaarde het wenselijk te vinden dat sommige ministers hierover contact zouden 
zoeken met de respectieve coalitiefracties. Beel meende dat met een termijn 
van twee jaar tot uitdrukking kon worden gebracht dat het kabinet zich nauw
gezet over de kwestie had beraden en dat daarbij het standpunt kon worden 
ingenomen dat een verdere verkorting van de termijn niet aanvaardbaar 
was.42

Toetssteen voor politieke gezindheid

Bij de behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer bleek dat alleen de 
PvdA zich volledig achter het wetsvoorstel schaarde. Hofstra moest toegeven 
dat de economische motieven voor handhaving van de dividendbeperking 
sinds 1950 aan belang hadden ingeboet. Hij hechtte echter veel waarde aan het 
psychologisch motief. De dividendbeperking was een onderdeel van een ge
heel van maatregelen van een op een redelijk sociaal evenwicht gerichte poli
tiek, waarin iedereen, dus ook de aandeelhouder, een offer moest brengen. 
Wanneer er één onderdeel uit zou worden gelicht, kwam het gehele beleid op 
losse schroeven te staan. Hofstra zag de beslissing over het wetsontwerp, hoe 
bescheiden de feitelijke uitwerking van de dividendbeperking ook was, dan 
ook als een toetssteen voor de politieke gezindheid 43

Bij de VVD, de SGP en de KNP hoefde Hofstra geen positieve gezindheid te 
verwachten. Zo noemde VVD-woordvoerder H.F. van Leeuwen de dividend
beperking verwerpelijk. Zij was een product van 'bedilziek en verkeerd gericht 
dirigisme'. Hij had geen boodschap aan het door de minister en Hofstra aange
voerde sociaal-psychologisch argument dat het bezwaarlijk was om wel de 
loonbeheersing te handhaven, maar de dividendbeperking af te schaffen. De 
arbeidersklasse had genoeg gezond verstand om het belang van het uitge
keerde dividend te begrijpen.44
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Hofstra's oproep de juiste politieke gezindheid te tonen was natuurlijk in de 
eerste plaats gericht aan het adres van de coalitiegenoten ARP, CHU en KVP. 
Chr. van den Heuvel van de ARP-fractie zag het liefst zo snel mogelijk een 
einde aan de dividendbeperking. De rest van de fractie dacht er net zo over, 
maar of iedereen daaraan bij de stemming dezelfde consequenties zou ver
binden, liet Van den Heuvel nog in het midden.45 F.H. van de Wetering (CHU) 
vond de verwikkelingen rond de verlenging van de dividendbeperking gaan 
lijken op een 'soort behendigheidsspel, waarbij de meerderheid der Kamer, die 
in beginsel tegen handhaving is, zich weer laat lijmen en in deze maatregel der 
geleide economie trapt’. In 1950 was een duidelijke eindtermijn gesteld, nu 
moest men weer wachten op 'dat muzikaal college der misthoorns', oftewel de 
SER. Van de Wetering was de enige die rechtstreeks refereerde aan de richt
lijnen uit de formatie. Hij meende dat de richtlijn niet moest worden geïnter
preteerd als een 'verdediging van deze op zichzelf te veroordelen dirigistische 
maatregel', maar als één die voorzag in de opheffing van de dividendbeper
king na overleg met de SER. Overigens achtte hij zichzelf niet gebonden aan de 
richtlijnen 46 Lucas verklaarde principieel tegen een dividendbeperking te zijn 
omdat zij ingreep in de eigendomsverhoudingen. Hij meende verder dat de 
motieven voor handhaving van de dividendbeperking minder sterk waren nu 
ook de teugels bij de geleide loonpolitiek werden gevierd. Omdat de regering 
voornemens was op korte termijn een SER-advies in te winnen en de regeling 
voor 1953 van weinig praktische betekenis was, wilde Lucas wel met een ver
lenging instemmen, maar hij vond één jaar genoeg 47 Van den Heuvel en Van 
de Wetering dachten er precies zo over. Alleen J.F. Reuter (CPN) vond dat de 
regeling niet ver genoeg ging 48

Amendement-Lucas

Van de Kieft probeerde de discussie te depolitiseren. Het ging niet om de vraag 
of er aan de dividendbeperking op den duur een einde diende te komen, maar 
wanneer. Uiteraard meende de minister dat die tijd nog niet was aangebroken. 
Ook hij meende dat het 'volkomen onlogisch' was één onderdeel uit het gehele 
pakket van beperkende maatregelen te lichten. Het verzoek van Lucas de ter
mijn nog verder te bekorten wees hij af: twee jaar was noodzakelijk voor een 
behoorlijke studie en behoorlijk overleg.49

Lucas vond die termijn overdreven en diende dan ook een amendement in 
om de termijn te bekorten tot één jaar. Het amendement werd aangenomen 
met 53 tegen 27 stemmen. PvdA en CPN stemden tegen. Hierop verklaarde 
ARP-fractievoorzitter J. Schouten dat, ondanks principiële bezwaren, een grote 
meerderheid van zijn fractie vóór het wetsontwerp zou stemmen, omdat vol
gens de richtlijnen de regering enige tijd moest worden gelaten om de SER te 
horen en haar standpunt te bepalen. De afgedwongen, beperking van de ver- 
lengingstermijn haalde ook de voltallige KVP- en de CHU-fracties over de 
streep. Het wetsontwerp werd aangenomen met 69 tegen 12 stemmen. De
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fracties van de VVD, de SGP en de KNP en Van den Heuvel (ARP) stemden 
tegen.50

Van de Kieft had geen grof geschut gebruikt om het amendement-Lucas te 
blokkeren. Dit was toch wel opmerkelijk in het licht van de eerder vermelde 
opmerking van Beel in de ministerraad dat een verdere beperking dan twee 
jaar niet aanvaardbaar was 51 In een latere bespreking in de ministerraad had 
Zijlstra zich echter gekeerd tegen het onaannemelijk verklaren van het amen
dement-Lucas. En hoewel Suurhoff nog eens had gewezen op de moeite waar
mee hij had ingestemd met de bekorting tot twee jaar, stelde Drees voor het 
amendement slechts met nadruk te bestrijden. Hij voegde daar wel aan toe dat 
het kabinet snel met een nieuw wetsontwerp diende te komen als het amende
ment toch zou worden aanvaard.52

In de Eerste Kamer stemden naast de gehele VVD-fractie ook de gehele 
CHU-fractie, één ARP-lid (H.J. Hellema) en vier KVP-senatoren (C.G.A. Mer- 
tens, H.J.J. van Velthoven, E.M.J.A. Sassen en L.F.H. Regout) tegen het wets
ontwerp, waardoor de stemverhouding kwam te liggen op 31 stemmen vóór 
en 15 tegen. De genoemde KVP-senatoren motiveerden hun tegenstem met de 
overweging dat de regering, ondanks een duidelijke meerderheid in het parle
ment tegen de dividendbeperking, nog eens aan de SER advies zou vragen 
over dat onderwerp. Zij achtten dit in strijd met de staatsrechtelijke verhoudin
gen. De CHU-fractie stemde tegen omdat in haar ogen niet duidelijk was of de 
wet wel rechtskracht bezat, nu zij pas in 1953 en niet in 1952 tot stand was ge
komen.53

SER-advies

Halverwege 1953 verscheen het SER-advies. De SER concludeerde dat de Wet 
op de dividendbeperking slechts een beperkte kwantitatieve betekenis had,54 
dat de economische motieven waren achterhaald en dat het 'politieke' verband 
tussen de dividendbeperking en de geleide loonpolitiek weliswaar begrijpelijk, 
maar niet helemaal reëel was.55 De SER adviseerde daarom de regeling nog 
een jaar te verlengen en daarna af te schaffen. In dat jaar moest 'het publiek in 
een rustige atmosfeer (...) worden voorgelicht over de geringe betekenis die 
onder de thans geldende omstandigheden aan de dividendbeperking als in
strument van economische politiek nog kan worden toegekend en over de ge
varen en onbillijkheden die aan voortzetting op langere termijn zouden zijn 
verbonden’.56

Van de Kieft stelde in de ministerraad voor het advies op te volgen. Ook 
Drees neigde in die richting want hij voorzag een periode van grotere strijd 
van de zijde van de arbeiders, die zich geen beperking meer zouden willen 
laten opleggen als dit met andere categorieën van de bevolking ook niet meer 
het geval was. De PvdA-ministers in het kabinet moesten echter bakzeil halen 
want de ministerraad besloot na stemming de dividendbeperking niet meer te 
verlengen 57
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Het feit dat de dividendbeperking voor 1953 nog was verlengd kan als een 
succesje voor de PvdA worden beschouwd. Immers, een meerderheid van de 
Tweede Kamer was de regeling in 1952 liever kwijt dan rijk. Het was wel een 
minimaal succes. Wat oorspronkelijk een driejarige verlenging had moeten 
zijn, was uiteindelijk één jaar geworden. Een poging van de PvdA-ministers er 
alsnog een jaartje bij te snoepen leed schipbreuk, hoewel de SER er zijn zegen 
aan had gegeven. De discussies over de verlengingstermijn hield gelijke tred 
met de economische ontwikkeling. Toen minister Lieftinck de driejarige termijn 
voorstelde, bevond Nederland zich in economische problemen als gevolg van 
de Koreacrisis. Tijdens het debat in de Tweede Kamer waren de naweeën van 
die crisis nog merkbaar. De regeling werd uiteindelijk afgeschaft toen de eco
nomie omsloeg in een hoogconjunctuur. In de volgende paragraaf zullen we 
zien dat ook het kabinetsbeleid ten aanzien van de belastingen en huren de 
economische ontwikkeling volgde. Verder zal blijken dat Romme het kabinet 
aanspoorde om ook de loonpolitiek aan de gewijzigde economische omstan
digheden aan te passen.

Het m onsterdebat

Eind 1953 vond in de Tweede Kamer een belangwekkend debat plaats. Tege
lijkertijd met de algemene politieke en financiële beschouwingen besprak de 
Tweede Kamer een door het kabinet ingediend pakket maatregelen op het ge
bied van de belastingen en huren. Tijdens dit zogenaamde 'monsterdebat'58 
stond tevens de loonpolitiek op de agenda.59 Vlak voor het debat was, na lang 
touwtrekken tussen werkgevers, werknemers en overheid, overeenstemming 
bereikt over een nieuwe loonronde. Het feit dat de totstandkoming van de 
loonsverhoging nogal wat voeten in de aarde had gehad, was voor KVP-frac- 
tievoorzitter Romme aanleiding het stelsel van de geleide loonpolitiek ter dis
cussie te stellen.

Belastingverlaging en huurverhoging

De bestedingsbeperking waartoe het vorige kabinet in 1951 had besloten, 
droeg er weliswaar toe bij dat de betalingsbalanspositie spectaculair verbeter
de, maar ook dat de werkloosheid eind 1952 sterk opliep. Het derde kabinet- 
Drees besloot in reactie op deze ontwikkeling de werkgelegenheidspolitiek tot 
speerpunt van zijn beleid te maken.60 Het kabinet liet eind 1952 weten een be
lastingverlaging voor te bereiden om de investeringen en daarmee de werk
gelegenheid te stimuleren.61

Tegelijkertijd onderzocht het kabinet de mogelijkheden van een huurverho
ging met compensatie via belastingverlaging en loonsverhoging. In 1940 was 
een huurstop voor vooroorlogse huizen ingevoerd. Ook na de bevrijding ble
ven de huren van vooroorlogse woningen bevroren. Deze huurbeheersing 
paste in het streven van de overheid om de lonen en prijzen laag te houden ten 
behoeve van het economisch herstel. De stop op de huren van vooroorlogse
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woningen creëerde echter een steeds groter wordende kloof tussen de huren 
van vooroorlogse woningen en die van nieuwbouwwoningen waarin wel de 
stijgende bouwkosten tot uitdrukking kwamen. In 1951 waren de huren van 
vooroorlogse woningen voor het eerst verhoogd.62 De nieuwe huurverhoging 
was een tweede stap op weg naar gelijktrekking van de huren van oude en 
nieuwe woningen. Het uiteindelijke doel was om de huren weer vrij te laten als 
de woningnood was opgelost.63 Dan zou de markt weer een 'normaal' rende
ment op huizenbezit bepalen. Vooralsnog was er echter sprake van schaarste 
op de huizenmarkt en was het aan de overheid een huurprijs te bepalen. Daar
bij moest die overheid schipperen tussen de belangen van de huiseigenaren en 
die van de huurders. Met de compensatie moest de stijging van de kosten van 
levensonderhoud voor de huurders worden opgevangen.

Nota over belasting en huurplannen

De besprekingen in het kabinet over de belasting- en huurmaatregelen werden 
doorkruist door de watersnoodramp die Nederland in februari 1953 trof. Om 
het ongeduld van de Kamers niet langer op de proef te stellen, stuurde het 
kabinet op 19 maart 1953 het parlement alvast een nota toe waarin het in grote 
lijnen zijn voornemens inzake de huurverhoging en belastingverlaging uiteen 
zette.64

Volgens de nota was de regering na ampele overweging tot de slotsom 
gekomen dat de maatregelen die zij in voorbereiding had niet achterwege 
konden blijven, al moest de belastingverlaging beperkter worden gehouden 
dan zonder de watersnood het geval zou zijn geweest. De regering had een 
zevental belastingmaatregelen voor het bedrijfsleven in petto met als doel de 
industrialisatie te bevorderen. De huurverhoging moest uiterlijk per 1 januari
1954 ingaan. De stijging van de kosten van levensonderhoud, die uit de huur
verhoging voortvloeide, zou gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd door 
een verlaging van de personele belasting, de afschaffing van de omzetbelasting 
op huisbrand en schoeisel en een vermindering van de suikeraccijns. Daarnaast 
waren een verlaging van de schoolgelden en enkele verlichtingen in de loon- 
en inkomstenbelasting in overweging die voornamelijk aan de middengroepen 
en de minst draagkrachtigen ten goede zouden komen.65 Ter aanvulling zou
den werknemers een loonsverhoging ontvangen.

Links en rechts verdeeld over belastingen en huren

Eind maart 1953 stelde een commissie uit de Tweede Kamer een lijst op met 134 
vragen over de nota.66 Vergeefse moeite, zo bleek, want tot een stelselmatige 
beantwoording van al die vragen kwam het niet. Wel kwamen de vragen deels 
aan bod in de memories van toelichting bij het pakket wetsontwerpen dat de 
regering uiteindelijk op 15 juni indiende.67 De enige afwijking van de wetsont
werpen ten opzichte van de in de nota geschetste voornemens was dat de be
lastingverlaging voor het bedrijfsleven een jaar eerder al, in 1953 dus, in wer
king zou treden. Inmiddels was ook besloten de Wet op de herkapitalisatie, een
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tijdelijke wet uit 1951 bedoeld om de investeringen te stimuleren, tot 1 juli 1954 
te verlengen. Verder bleek dat de voorgestelde belastingverlichting de schat
kist naar schatting zo'n ƒ367 miljoen kostte.68

De Tweede Kamer had forse kritiek op de wetsontwerpen. ZowTel bij de be
lastingmaatregelen als bij het voorstel over de huren scheidden zich de wegen 
tussen 'links' en 'rechts'. De PvdA vond dat de belastingverlaging niet sociaal 
rechtvaardig was verdeeld. De regering maakte de investeringsbeperking van
1951 wél, de consumptiebeperking van datzelfde jaar niet ongedaan. Voor een 
evenwichtige werkgelegenheidspolitiek was volgens de PvdA een vergroting 
van de binnenlandse koopkrachtige vraag noodzakelijk. De confessionelen en 
de liberalen vonden dat de belastingverlaging niet ver genoeg ging om het be
drijfsleven tot investeringen te stimuleren 69

De PvdA en de CPN vonden de huurverhoging te fors, de overige fracties 
hadden liever een grotere huurverhoging gezien.70 Eensgezind was men wel in 
de aandacht voor de middengroepen en de positie van de middenstand. Alle 
partijen waren bovendien bezorgd over het feit dat bepaalde groepen buiten 
de compensatie voor de huurverhoging vielen.71 Deze groepen behoorden niet 
tot de loontrekkenden en hadden dan ook geen profijt van loonsverhogingen; 
bovendien hadden zij een zo laag inkomen dat zij ook niet door verlaging van 
de directe belastingen waren geholpen. Zij werden dan ook als 'vergeten groe
pen' aangeduid.

Ook buiten de Kamer vielen de voorstellen geen enthousiast onthaal te 
beurt. De RVV, het samenwerkingsorgaan van NVV, KAB en CNV, zei 'iedere 
verantwoordelijkheid’ af te wijzen voor de mededeling van de regering dat de 
huurverhoging voor de ene helft zou worden gecompenseerd door verlaging 
van belastingen en voor de andere helft door loonsverhoging.72 De Raad wees 
op het feit dat de onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid en met de 
Regering over deze compensatiemaatregelen nog niet waren geopend.73

Kabinet komt met verdere belastingverlaging

Het kabinet was blijkbaar onder de indruk geraakt van de kritiek op zijn plan
nen. Eén dag voor Prinsjesdag kwam het met een extraatje op de proppen om 
'aan het alom levende verlangen naar een meer algemene belastingverlichting 
te voldoen'.74 Het was tot de conclusie gekomen dat boven op de belastingver
laging waartoe het in juni had besloten een verlaging van de loon- en inkom
stenbelasting van ƒ175 miljoen kon worden toegestaan.75 Het waren vooral de 
lagere en middeninkomens die van deze extra verlaging profiteerden. Volgens 
het kabinet hadden met name de middeninkomens in de eerste naoorlogse 
jaren een groot deel van de belastinginkomsten moeten opbrengen en was het 
een 'eis van een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de zware druk' om 
juist deze groep nu te ontlasten.76

Vanwaar deze vrijgevigheid? De begroting voor 1954, die de volgende dag 
zou worden ingediend, gaf op het eerste gezicht geen aanleiding tot extraatjes. 
Zij sloot met een aanzienlijk tekort (excl. kapitaaldienst ƒ401 miljoen). Volgens
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het kabinet was dit tekort echter deels het gevolg van eenmalige uitgaven in 
verband met de watersnoodramp (ƒ400 miljoen).77 Bovendien zouden de uit
gaven voor het herstel van de oorlogsschade binnen afzienbare termijn ver
minderen. Ten slotte bood de gunstige economische ontwikkeling wat extra 
ruimte.78

Jordaan, Vrij Nederland, 19 septem ber 1953

Dat de toegenomen welvaart niet de enige reden was voor de getoonde soe
pelheid, maar dat politieke motieven en de druk vanuit de Kamer hiertoe had
den bijgedragen, bleek uit een discussie in de ministerraad van 8 september. 
Daarin signaleerde Drees een groeiende weerstand in de Kamer tegen het so
lide financieel beleid dat de afgelopen jaren was gevoerd en dat onder meer 
gericht was geweest op schuldaflossing. Weliswaar was een dergelijke schuldaf
lossing in die omvang niet bij voortduring nodig, maar op dat moment dreigde 
de slinger te veel naar de andere kant uit te slaan. Hierdoor ontstond het ge-
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vaar van een zwalkend beleid. Drees erkende dat zowel in 1951 als in 1953 
sprake was van een neiging het economisch beleid te zwaar aan te zetten. Zijn 
partijgenoot Donker vond dat de regering met de belastingvoorstellen vrij ver 
ging, maar dat het uit 'politieke overwegingen noodzakelijk kan zijn deze stap 
te doen, aangezien men anders op te grote weerstanden zou stuiten'.79

Het feit dat het kabinet de extra belastingverlaging aan de middeninkomens 
ten goede liet komen, lag overigens in de lijn van de opvallende, hernieuwde 
aandacht voor die groep van de zijde van de KVP en de PvdA. Beide partijen 
waren druk aan het hengelen in deze electoraal gezien interessante stemmen- 
vijver, getuige verschillende publicaties eerder dat jaar over de positie van de 
middeninkomens.80

Kamer akkoord met grote lijn belastingplan

De plenaire behandeling van de belasting- en huurmaatregelen in de Tweede 
Kamer vond eind oktober 1953 plaats. In het debat bleek dat het kabinet met 
de extra lastenverlichting de spijker op de kop had geslagen. De grote lijn bleek 
nu voor alle fracties acceptabel, zij het om uiteenlopende redenen.

De aanvulling had de PvdA over de streep getrokken omdat hierdoor een 
evenwicht was gecreëerd tussen lastenverlichting voor het bedrijfsleven en 
verlichtingen in de consumptieve sfeer. De PvdA zag de belastingverlaging wel 
als een risico. Er was immers een groot tekort op de begroting en de fase van 
hoogconjunctuur noopte eigenlijk tot het creëren van overschotten op de be
groting voor slechtere tijden en sanering van de staatsschuld. Maar de PvdA 
wenste het risico te aanvaarden. In de eerste plaats zag zij het als een morele 
verplichting aan de bevolking die in 1951 met respectabele discipline de con- 
sumptiebeperking had aanvaard. Daarbij merkte Burger met nadruk op dat de 
PvdA blij was dat nu ook iets voor de middengroepen kon worden gedaan. 'De 
PvdA heeft nimmer een tegenstelling tussen de arbeiders en de middengroe
pen in iemands belang geacht.’81 Burger waarschuwde wel dat de PvdA groei
ende welvaart en accentuering van inkomensverschillen niet verenigbaar vond. 
De tweede reden voor de PvdA om de belastingverlaging te accepteren was 
dat deze gunstig was voor het bedrijfsleven. Ook de PvdA vreesde namelijk 
dat er anders onvoldoende zou worden geïnvesteerd, waardoor op de langere 
termijn werkloosheid dreigde.82

Voor de PvdA was de omvang van de belastingverlaging het uiterste waar
toe zij bereid was, voor de overige fracties ging deze eigenlijk niet ver genoeg. 
Zij zagen haar allerminst als een risico. De begroting bevatte in principe vol
doende ruimte voor een verdere belastingverlaging. Het probleem was echter, 
aldus de woordvoerders van KVP, ARP en VVD, dat de minister van Financiën 
onvoldoende optrad tegen de stijging van de overheidsuitgaven, hetgeen ver
dere belastingverlaging bemoeilijkte.83 De CPN meende dat met een drastische 
beperking van de defensie-uitgaven verdere belastingverlaging mogelijk was 
geweest.84

457



H oofdstuk VIII Inkomenspolitiek: de welvaart verdeelt

Oppositieleider Oud ging het verst in zijn kritiek op de minister van Finan
ciën. Volgens hem had de Kamer van de minister slechts met moeite enige 
concessies kunnen lospeuteren, maar diens socialistische visie bleef de fiscale 
politiek beheersen. Het feit dat Van de Kieft pas maanden later zijn verder
gaande belastingvoorstel had ingediend, was hiervoor illustratief. Oud vond de 
instemming van de PvdA met de belastingverlaging merkwaardig. Zij had zich 
immers in de verkiezingen telkenmale tegen belastingverlichting uitgesproken. 
Hij constateerde dat de christelijke coalitiegenoten meer gemeen hadden met 
de oppositie dan met de PvdA. Het kabinet was zwak, want in zichzelf over dit 
soort dingen verdeeld en dus niet in staat om leiding te geven. De leiding 
kwam van de Kamer en niet van het kabinet, aldus Oud. Volgens de oppositie
leider waren de compromissen die het kabinet op financieel-economisch gebied 
sloot zelfs fataal.85 Ch.J.Ï.M. Welter (KNP) uitte zich in soortgelijke bewoordin
gen. Hij begreep de medewerking van de PvdA aan de belastingverlaging ech
ter wel. De PvdA had volgens Welter 'door deze kleine concessie te doen, (...) 
zeer waarschijnlijk een crisis voorkomen’. Voor het kabinet was het politieke 
zelfmoord geweest wanneer het de spanning niet had verminderd door de 
aanvullende maatregel.86

Drees reageerde geïrriteerd op de woorden van Oud. De samenwerking op 
brede basis was volgens Drees zegenrijk en de suggestie dat de verhoudingen 
in het kabinet steeds slechter werden en de spanningen steeds groter, was een
voudig belachelijk. Ook de jaarlijks terugkerende reprimande aan de Kamer 
dat zij aan de ene kant kritiek had op de omvang van de uitgaven en aan de 
andere kant aandrong op meer geld voor sympathieke doeleinden, ontbrak 
niet in Drees' betoog. Dit keer had hij speciaal laten nagaan wat de VVD-fractie 
aan wensen had geuit bij de begrotingsbehandeling van het afgelopen jaar.87

Oud meende dat de m inister-president zijn frustratie op de VVD 
afreageerde, maar dat diens onvrede eigenlijk de regeringspartijen KVP, CHU 
en ARP gold. De kritiek op de hoogte van de uitgaven kwam immers ook van 
Romme, H.W. Tilanus en Schouten.88

Van de Kieft verwierp de kritiek dat hij onvoldoende streng was jegens zijn 
collega-ministers en dat hij weinig oog had voor de stijging van de overheids
uitgaven. De praktijk was dezelfde gebleven als onder Lieftinck, maar in plaats 
van het persen met een ernstig en somber gezicht en met een lange theoreti
sche uiteenzetting deed hij het met een glimlach op het gelaat, een 'bon mot' en 
een klop op de schouder van het slachtoffer.89 Ten slotte verzekerde Van de 
Kieft de Kamer dat hij er absoluut niet op uit was om 'staatssocialistisch staats
vermogen' te kweken.90

Wijzigingen belastingvoorstellen onaanvaardbaar

De overeenstemming op hoofdlijnen met het plan betekende niet dat de Ka
mer geen kritiek had op onderdelen of dat ze geen suggesties aandroeg voor 
wijzigingen en aanvullingen. Bron van zorg voor alle fracties waren de 'verge-
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ten' groepen. Het kabinet besloot de SER advies over dit moeilijke probleem te 
vragen.91

Ook voor de middenstand wilde de Kamer verdergaande tegemoetkomin
gen. Zo stelde Romme een wijziging voor in de vereveningsbelasting waar
door ƒ23 miljoen ten goede zou komen aan 'de kleine ondernemertjes'. Van de 
Kieft verklaarde echter dat het voorliggende plan redelijk en zelfs 'de enig mo
gelijke voor het ogenblik, de beste in praktische bedoelingen en in praktische 
gerichtheid' was.92 Voorstellen die de schatkist nog meer in moeilijkheden zou
den kunnen brengen, wilde hij niet in overweging nemen. Niettemin kwam 
staatssecretaris van Financiën W.H. van den Berge, die na de minister sprak, 
met de aankondiging van twee Nota's van Wijzigingen, die nog eens, toeval of 
niet, ƒ23 miljoen aan tegemoetkomingen bevatte: ƒ12 miljoen voor verbetering 
van de regeling van de zogenaamde commissarissenbelasting en ƒ11 miljoen 
voor verlichtingen die met name aan de kleine ondernemers ten goede zouden 
komen.93

Deze voorstellen van de regering waren voor de Kamercommissie, die de 
behandeling van de wetsontwerpen had voorbereid, aanleiding om tussen de 
termijnen door nader mondeling overleg te voeren met de bewindslieden van 
Financiën. Belangrijkste vraag was of niet Rommes voorstel de voorkeur ver
diende. De bewindslieden hielden echter voet bij stuk en verklaarden dat hun 
voorstellen op een meer verantwoorde wijze aan de kleine middenstanders ten 
goede kwamen, terwijl de wijziging van de commissarissenbelasting ook door 
de overgrote meerderheid van de Kamer als urgent was bestempeld. Een deel 
van de commissie was het uiteindelijk met de bewindslieden eens, de anderen 
waren niet overtuigd of wachtten nadere gegevens van de staatssecretaris af 
alvorens een standpunt te bepalen.94

Romme bleef bij zijn eigen voorstel, omdat het gehele bedrag van ƒ23 mil
joen ten goede zou komen aan de kleine ondernemers, terwijl dit in de plannen 
van de regering slechts ƒ11 miljoen was.95 Hofstra wond zich op over de hou
ding van de KVP: met de extra voorstellen kwam de regering ook tegemoet 
aan haar wensen. Nu die wensen waren ingewilligd, kwam haar fractievoorzit
ter opeens weer met andere wensen.96

Schouten verweet het kabinet niet duidelijk zijn positie te hebben bepaald. 
Eerst verklaarde het kabinet dat de grens was bereikt, vervolgens trok het toch 
weer ƒ23 miljoen extra uit. Dit wankele opereren van het kabinet deed hem 
waarschijnlijk besluiten nog maar eens een nieuw voorstel te opperen: verla
ging van de vereveningsheffing met 1% 97

Romme, Schouten en anderen met wijzigingsvoorstellen vingen echter bot. 
Van de Kieft verklaarde dat het kabinet geen van deze initiatieven in overwe
ging kon nemen omdat het eigen voorstel het beschikbare bedrag op de beste 
wijze besteedde.98 De minister sprak deze woorden aan het eind van de alge
mene beschouwingen. Toen de Kamer na het weekend aan de behandeling van 
de verschillende wetsontwerpen wilde beginnen, vroeg de minister opnieuw 
het woord. Hij liet, om misverstanden te voorkomen, weten dat eventuele 
voorstellen waarin de wensen van Romme of Schouten waren neergelegd voor
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de regering 'onaanvaardbaar' w aren." Het kabinet dreigde dus, zoals Romme 
het formuleerde, met een 'massagraf'.

Romme bleek niet bereid in dat massagraf af te dalen hoewel hij zich af
vroeg waarom de keuze van de regering 'zoveel voortreffelijker, om niet te 
zeggen zozeer alleenzaligmakend' was. Hij wilde dan ook weten waarom de 
minister dit zware middel inzette.100 Van de Kieft beperkte zich tot de verkla
ring dat een groot deel van het bedrag dat met het voorstel van Romme ge
moeid was niet op de juiste plaats terecht zou komen, te weten bij de kleine 
ondernemers. De regering vond dit niet verantwoord.101 Romme drong ver
der niet meer aan.

De verdere behandeling van de verschillende wetsontwerpen leverde wei
nig moeilijkheden op. De Tweede Kamer aanvaardde ze zonder hoofdelijke 
stemming. De PvdA en de CPN lieten wel aantekenen tegen de onderdelen van 
één van de wetsontwerpen te hebben gestemd die tot doel hadden de zoge
naamde speculatiewinstbelasting op te heffen.102 Hofstra had tevergeefs ge
tracht via een amendement de speculatiewinstbelasting te handhaven. De dis
cussie over dit onderdeel vertoonde overigens veel gelijkenis met de discussie 
over de dividendbelasting. Voor de regering en een ruime meerderheid in de 
Kamer was het feit dat de maatregel materieel gezien weinig voorstelde en de 
praktijk moeilijk controleerbaar was, reden voor afschaffing. Voor de PvdA en 
de CPN was met name het principiële argument dat 'inkomen’ uit speculatie, 
evenals inkomen uit arbeid, belast diende te worden, reden om de regeling te 
handhaven.10-

Wijziging Huurwet: wapenstilstand

Anders dan Van de Kieft had minister H.B.J. Witte (KVP) van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting geen zware woorden nodig om het huurverhogingsvoor- 
stel aangenomen te krijgen. Het wetsvoorstel passeerde de Tweede Kamer 
zonder hoofdelijke stemming. Alleen de CPN liet aantekenen geacht te worden 
tegen het voorstel te hebben gestemd.104 De brede steun die het wetsvoorstel 
verwierf was evenwel meer het gevolg van een tijdelijke wapenstilstand dan 
van instemming met het beleid. Want eigenlijk was geen van de partijen tevre
den. Dat de huren verhoogd dienden te worden en dat hiervoor een compen
satie moest worden gegeven was vrijwel onomstreden. Maar de Kamer was op 
het onverzoenlijke af verdeeld over de vraag hoe hoog het percentage van de 
huurverhoging diende te zijn, en in samenhang daarmee, welke bestemming 
er aan de huurverhoging moest worden gegeven. De PvdA was voorstander 
van een huuregalisatiefonds, te vormen uit afroming van eventuele winsten op 
huizenbezit als gevolg van de huurverhoging. De gelden uit dit huuregalisatie
fonds dienden vervolgens voor nieuwbouw te worden aangewend. Confessio
nelen en liberalen daarentegen wensten de huiseigenaren vrij te laten in de be
steding van de middelen als gevolg van de huurverhoging.105

Het regeringsvoorstel vertoonde duidelijk de trekken van een compromis. 
Het gekozen percentage was, door het ontbreken van de instelling van een
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huuregalisatiefonds, voor de PvdA-fractie aan de hoge kant. De overige fracties 
hadden juist liever een hogere huurstijging gezien, een grotere stap richting 
liberalisering van de huurprijzen. De Kamer bleek voorlopig met het compro
mis te kunnen leven. Voorlopig, want fractiespecialist J. Bommer (PvdA) ver
klaarde in dit debat te willen afzien van het forceren van een uitspraak over de 
kwestie van een huuregalisatiefonds hij zei er in een later stadium op terug te 
komen, 'overtuigd als ik nu eenmaal ben, dat de feiten ons te enigertijd tot een 
uitspraak zullen dwingen’.106 Anderhalf jaar later stond de huurkwestie op
nieuw op de agenda van de Tweede Kamer. Minister Witte stond toen tegen
over een veel minder coulante Kamer.

Loonpolitiek ter discussie

Met zijn huurvoorstel en de aangepaste belastingmaatregelen wist het kabinet 
aardig te manoeuvreren tussen de wensen van de verschillende coalitiegeno
ten. Het meeste politieke vuurwerk tijdens het monsterdebat kwam dan ook 
niet voort uit de interactie tussen kabinet en parlement, maar speelde zich bin
nen het parlement zelf af. Het vuurwerk ontstond door een actie van de KVP- 
fractieleider die een onverwachte aanval inzette op het bestaande loonpolitieke 
systeem. Dit bracht met name bij de PvdA de nodige commotie teweeg. Om de 
achtergrond van die actie te begrijpen, moeten we eerst de verwikkelingen op 
het loonpolitieke front bezien welke aan het monsterdebat voorafgingen.

Loonronde van de indexcijfers

Zoals eerder gememoreerd was de RVV verbolgen over het feit dat het kabi
net in maart 1953 zonder vooroverleg met de Stichting van de Arbeid had 
medegedeeld dat de huurverhoging voor de werknemers voor de helft moest 
worden gecompenseerd door de belastingverlaging en voor de andere helft 
door een loonsverhoging.107

Nadat de onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid alsnog waren ge
start, bleek tussen de werkgevers- en de werknemersorganisaties nogal wat 
verschil van inzicht te bestaan. De werknemers wilden niet alleen spreken over 
de compensatie van de huurverhoging, maar ook over de opheffing van de 
consumptiebeperking waartoe in 1951 was besloten. De werkgevers waren 
hiertoe na enig gekissebis wel bereid.108 Daar hield echter de overeenstem
ming op. Groot struikelblok was het percentage van de loonsverhoging. De 
werknemersorganisaties eisten 6%, de werkgeversorganisaties wilden niet ver
der gaan dan 4%. Na een maandenlange 'dans om de cijfers' liepen de onder
handelingen in september vast.109 Een poging van minister Suurhoff om de 
partijen weer om de onderhandelingstafel te krijgen mislukte. Op voorstel van 
één van de werkgeversvoorzitters werd de hulp ingeroepen van drie onaf
hankelijke deskundigen die een oordeel moesten vellen over de door de onder- 
handelingspartijen gebruikte cijfers en berekeningsmethodes. In de twee dagen 
waarop deze deskundigen hierover hun licht lieten schijnen, kwam vanuit de 
interdepartementale Loon- en Prijscommissie de constatering dat het CBS-
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indexcijfer betreffende de kosten van het gezinsgebruik, zoals dat bij de onder
handelingen was gehanteerd, niet correct was en naar beneden diende te 
worden bijgesteld. De conclusie van de deskundigen op basis van dit nieuwe 
cijfer was uiteindelijk dat een loonsverhoging van 4,8% nodig was. Het was een 
uiterst wrange boodschap voor de werknemersorganisaties, te meer omdat de 
deskundigen hun verder op vrijwel alle punten in het gelijk stelden. Hoe moes
ten zij hun leden uitleggen dat hun eis van 6% weliswaar volkomen redelijk 
was geweest, maar dat zo'n loonsverhoging er toch niet inzat?110 Na het rap
port van de deskundigen werden de onderhandelingen nog korte tijd hervat, 
maar opnieuw kon geen overeenstemming worden bereikt. De werknemers 
hielden vast aan de eis van 6% en vroegen de regering een nader onderzoek 
naar de CBS-cijfers. Zij ging echter niet op dit verzoek in en hakte de knoop uit
eindelijk zelf door: zij besloot het advies van de deskundigen te volgen en een 
algemene loonsverhoging van 5% bindend voor te schrijven.111

De teleurstelling bij de werknemersorganisaties was groot. De vakbewe
ging had zich sinds de bevrijding beheerst opgesteld en had zo bijgedragen aan 
de welvaart die Nederland op dat moment kende. Zij had van de werkgevers 
en de overheid dan ook een soepeler en ruimhartiger opstelling verwacht.112

Geleide loonpolitiek onder vuur

Tezelfdertijd kwam de discussie op gang of de geleide loonpolitiek niet op de 
helling moest. De grote mate van overheidsinvloed op de loonvorming was na 
de bevrijding in confessionele en liberale kring gedoogd in het belang van het 
herstel van de economie. Nu het einde van het herstelbeleid duidelijk in zicht 
was, kwam het vraagstuk duidelijker aan de oppervlakte.11-’

Tijdens de formatie was de kwestie van de geleide loonpolitiek ook aan de 
orde geweest. De PvdA en de confessionele partijen waren tot een compromis- 
formulering gekomen. De richtlijn luidde: 'Handhaving van de geleide loon
politiek met dien verstande dat over de vraag of wijzigingen dienen te worden 
aangebracht in het thans geldende systeem advies zal worden gevraagd aan de 
SER.' In de eerste, door Drees opgestelde versie was er nog ondubbelzinnig 
sprake geweest van handhaving van de geleide loonpolitiek. Op aandrang van 
de confessionele fracties was daar de SER-adviesaanvrage aan toegevoegd.114 
Het door minister Suurhoff gevraagde advies verscheen in maart 1953.

De SER bleek verdeeld. De kleinst mogelijke meerderheid, bestaande uit de 
vertegenwoordigers van de werkgevers, de KAB, het CNV en twee kroon- 
leden, wenste het bestaande systeem te verlaten voor een systeem van vrijere 
loonvorming, de zogenaamde 'margepolitiek'. Een grote minderheid, waar
onder het NVV en elf kroonleden, wenste het bestaande systeem te handha
ven.115 De SER adviseerde wel eensgezind om de eerstkomende twee jaar het 
bestaande systeem te handhaven, maar bij de toepassing ervan meer soepel
heid te betrachten.

Midden in de compensatiebesprekingen tussen werkgevers en werknemers 
kwamen de werkgeversorganisaties met een verklaring over het loonvor-
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mingssysteem. Zij wilden dat het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid 
kreeg voor de loonvorming en dat de lonen zouden worden gedifferentieerd 
naar de resultaten in de onderneming en bedrijfstak. De meeste opschudding 
veroorzaakte echter de mededeling dat de werkgevers na 1 januari 1954, be
houdens uitzonderlijke omstandigheden, niet meer aan algemene loonmaat
regelen konden meewerken. De RVV begreep hieruit dat de werkgevers na die 
datum de medewerking aan de geleide loonpolitiek zouden opzeggen, hetgeen 
in strijd was met het unanieme SER-advies om voorlopig het bestaande loon
systeem te handhaven. Hoewel de werkgevers in een nadere toelichting op de 
verklaring ontkenden zich daarvan te willen losmaken, was het duidelijk dat zij 
vastberaden waren de geleide loonpolitiek zo snel mogelijk ten grave te dra
gen. Volgens het NVV zetten de werkgevers met dergelijke verklaringen de 
samenwerking in de Stichting van de Arbeid op het spel. Ook de confessionele 
vakbeweging, die principieel wél voor een vrijere loonpolitiek was, kon de ver
klaring van de werkgevers, zonder voorafgaand overleg in de Stichting van de 
Arbeid, maar matig waarderen.116

Ook binnen het kabinet kon, nadat het SER-rapport was binnengekomen, 
een discussie over de loonvorming niet uitblijven. Het kabinet leek weinig 
haast te hebben. In juni 1953 besloot de ministerraad Suurhoff, De Bruijn en 
Zijlstra nader overleg te laten voeren over het vraagstuk.117 In de troonrede 
van september 1953 verklaarde de regering nog te overwegen of wijzigingen 
in het systeem of in de organisatie van de tot dan toe gevolgde loonpolitiek ge
wenst waren.118 Voor KVP-fractievoorzitter Romme was dit geen vraag, zo 
bleek tijdens het monsterdebat in oktober/november 1953.

Motie-Romme: knuppel in het hoenderhoek

Burger, die vóór Romme aan het woord kwam, stelde enkele kritische vragen 
over de passage in de troonrede waarin eventuele wijzigingen van het loonsys
teem in het vooruitzicht waren gesteld. Kwam het kabinet hiermee tegemoet 
aan de exclamaties, aan de weinig uitzicht biedende vrijheidsromantiek van de 
werkgeversorganisaties? De werkgevers dienden volgens Burger te beseffen 
met welke fatale maatschappelijke perspectieven zij jongleerden als zij de 
werknemers opnieuw, ten koste van werkgelegenheid en arbeidsvrede, de 
klassenstrijd wilden aanzeggen.119

Romme ging tijdens het monsterdebat uitvoerig in op de gang van zaken 
rond de laatste loonronde die hij onbevredigend noemde, onder meer omdat 
de centrale organisaties in de Stichting van de Arbeid niet zelf tot overeenstem
ming hadden kunnen komen en moesten terugvallen op de staat.120 Maar de 
grootste moeite had de KVP-fractievoorzitter met het minutieuze gereken. 'Ik 
geloof, dat nog maar heel weinig mensen een dergelijke opzet van loonbepa- 
ling verdragen, en ik vind dit een teken van gezondheid.’121

Romme vond het hoog tijd om de geleide loonpolitiek te verruilen voor een 
vrijere loonvorming. De tijd hiervoor was rijp omdat het binnen het bestaande 
systeem niet mogelijk was de economische armslag te vertalen in hogere lonen
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in bedrijfstakken met goede resultaten. Hij wenste een systeem, waarbinnen 
het bedrijfstakgewijze georganiseerde bedrijfsleven een redelijke vrijheid 
kreeg in de loonvorming voor zijn eigen bedrijfstak. Romme wilde binnen dat 
nieuwe systeem wel een loonvloer handhaven, zodat aan de werknemers een 
passende bestaansmogelijkheid was gegarandeerd. Ook behield de regering in 
de opzet van Romme de bevoegdheid om loonregelingen te weren die het al
gemeen welzijn in gevaar brachten. Romme vond het wenselijk de vrijheids- 
verruiming al met ingang van 1954 te laten ingaan. Daarna dienden zo spoedig 
mogelijk de overgebleven bevoegdheden van het College van Rijksbemidde
laars naar de SER te worden overgeheveld. De regering diende over deze wij
zigingen in het systeem overleg te voeren met het bedrijfsleven.122

Drees m et het badw ater w eggooien ... - 'Pas op, ik trek de stop eruit!'

Opland, de Volkskrant, 24 oktober 1953

Romme legde zijn wensen neer in een motie die hij al in de eerste termijn in
diende. Dit was opmerkelijk, want volgens de parlementaire zeden biedt een 
Kamerlid de regering eerst de mogelijkheid tot reageren alvorens een motie 
wordt ingediend. Romme deed dit naar eigen zeggen 'om zoveel mogelijk mis
verstand te voorkomen en om terstond aan Regering en Kamer een nauw
keurig overwogen, maar overigens feilbare formulering onzer gedachten ter 
beschikking te stellen (...) '.123 Later, op het vijfde partijcongres van de KVP, in 
november 1953, gaf hij toe dat het niet gebruikelijk was om al in de eerste ter-
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mijn van een debat een motie in te dienen. Maar Romme had het noodzakelijk 
geacht om 'in deze gevoelige zaak niet te komen rondspartelen in een zee van 
misverstanden en toedichtingen'. De tweede reden was de agitatie van het 
NVV tegen de mededeling van de regering in de troonrede dat zij een wijzi
ging van het loonsysteem overwoog. 'In deze omstandigheden was naar onze 
mening een ruwe stoot nodig om de wagen niet te laten ontsporen.' Romme 
ontkende dat zijn motie een politieke bijbedoeling had. De KVP was niet van 
zins om een breekijzer in het kabinet te planten'.124

De blijkbaar goed voorbereide aanval op de geleide loonpolitiek sloeg bij de 
PvdA-fractie in als een bom. Hofstra trad als eerste tegen de motie in het ge
weer omdat fractievoorzitter Burger al had gesproken. Hij wees de motie als 
onuitvoerbaar en verwerpelijk van de hand. Wie moest er beslissen als werk
gevers en werknemers het niet eens konden worden, zo vroeg Hofstra zich af. 
Was de laatste loonronde niet een afdoend bewijs voor het te grote optimisme 
van Romme over de mogelijkheid om overeenstemming te bereiken in de be
drijfstakken? Hofstra voorzag verstoring van de arbeidsvrede en vreesde dat 
de politiek van volledige werkgelegenheid niet te handhaven viel zonder be
heersing van de lonen. Bovendien wees hij op de mogelijkheid dat sommige 
werknemers erop vooruit zouden gaan maar dat hun collega's in andere be
drijfstakken juist het reële loon zouden zien dalen. Ook de tegenstelling tussen 
de lonen in de stad en op het platteland dreigden door het 'systeem-Romme' 
weer te worden vergroot. Ten slotte had Hofstra grote bezwaren tegen de pro
cedure. Eerst diende het bedrijfsleven zich over het vraagstuk uit te spreken. 
De SER had dit reeds gedaan en daarbij geconcludeerd dat het bestaande 
systeem in elk geval voor de komende een a twee jaar gehandhaafd moest 
worden. Daarnaast was besloten de kwestie opnieuw aan de Stichting van de 
Arbeid voor te leggen.125

De procedurele argumenten werden ook door minister-president Drees 
dankbaar aangegrepen om Romme tot kalmte te manen. Bovendien, zo ver
klaarde Drees, had de regering onlangs besloten de ministers van Economische 
Zaken, Sociale Zaken en PBO te vragen een gezamenlijk rapport op te stellen 
over de loonpolitiek. Hij riep Romme dan ook op af te wachten waartoe het 
overleg binnen de regering en tussen de regering en de Stichting van de Arbeid 
zou leiden. Hij wilde het overleg in vrijheid doen plaatsvinden zonder dat de 
regering vooraf door een motie in een bepaalde richting werd gestuurd.126 
Overigens onderkende ook Drees dat aan het bestaande loonsysteem bezwa
ren kleefden, maar hij vond dat die bezwaren in de discussie werden overbe
licht.127

ARP, CHU, KNP en VVD onderschreven het beginsel van een vrijere loon
vorming ook, maar niet alle onderdelen van de motie van Romme kregen bij
val. Over de precieze uitwerking wilden ze eerst de standpunten in het bedrijfs
leven horen. Oud en Schouten riepen Romme dan ook op een motie in te die
nen waarin alleen een principiële uitspraak voor vrijere loonvorming was vast
gelegd.128 Romme gaf daaraan geen gehoor. Hij wilde geen vage uitspraak 
maar een vrijere loonvorming met inbegrip van de elementen die in de motie
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waren opgesom d.129 Romme ging solo, wat hem achteraf op commentaar 
kwam te staan van het 'rechtse geweten' van de KVP, F.J.F.M. Duynstee: in de 
door Romme gevolgde verrassingstactiek 'zit iets, dat bepaald niet gezond is 
en dat er onherroepelijk toe leidt, dat op zich zelf bevriende fracties zich terecht 
onveilig moeten gevoelen tegenover de KVP-fractie. Waarom zo iets te spelen 
alsof men ’t spel wel in zijn eentje afkan?'130

Romme was wel bereid enigszins tegemoet te komen aan de regering. Hij 
trok de motie niet in, maar vroeg haar hangende te houden waardoor de schijn 
van onvrijheid van het overleg kon worden vermeden.131 Romme toonde 
geen enkel begrip voor het betoog van Hofstra. Hij verweet hem het tijdelijke 
stelsel tot een blijvend stelsel te willen maken en te weinig achting te hebben 
voor de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf.132

Volgens Burger probeerde Romme geforceerd een tegenstelling te creëren 
tussen Hofstra en de regering. Hij onderschreef de opvatting van Drees dat het 
beter was om eerst het overleg in het bedrijfsleven en binnen de regering af te 
wachten. De belangen waren veel te groot.133

Een laatste verzoek van Drees om de motie in te trekken om haar later 
eventueel weer in te dienen was niet aan Romme besteed.134 De motie werd op 
30 oktober 1953 van de agenda afgevoerd en bleef vervolgens twee jaar lang 
boven de Kamer 'zweven'.135 In december 1955 trok Romme zijn motie in; we 
komen hier later op terug.136

De motie-Romme was een verrassende en politiek tactische actie die paste in 
de profileringsstrategie die de KVP in 1952 had ontwikkeld. Romme wist met 
zijn motie alle schijnwerpers op zich te richten. De pers besteedde er uitgebreid 
aandacht aan. Daarbij was de beeldspraak niet van de lucht: 'Romme-bom' 
(Delftse Courant), 'politieke voetzoeker' (Arnhems Dagblad) en 'knuppel in het 
hoenderhok' (de Volkskrant).137 De KVP-fractieleider slaagde er ook in het zelf
vertrouwen van zijn partij flink op te vijzelen. De reactie in de Gazet van Lim
burg sprak wat dat betreft boekdelen: 'De motie-Romme geeft de richtlijnen 
aan voor een juister loon- en voor een deugdelijker staatsbeleid. Moge de 
PvdA in het licht van dit anders gewende beleid eindelijk een verantwoorde
lijke progressieve politiek volgen, ook nu de KVP leidt.'138 Dat zelfvertrouwen 
van de KVP moest inderdaad vooral ten koste gaan van de PvdA die door de 
motie in het defensief was gedrongen. De verhoudingen tussen de KVP en de 
PvdA werden er in elk geval niet beter op. De Nieuwe Haarlemsche Courant on
derkende potentiële gevaren: de motie hield een ombuiging in van het tot dan 
toe gevoerde beleid, een nieuwe koers. 'Floe zullen de socialistische ministers in 
het kabinet hierop reageren? Waarschijnlijk zal men wel weer de weg opgaan 
der compromissen. (...) Intussen kan het niet anders of de stemming tussen 
KVP en PvdA zowel in de Kamer als in het kabinet moet wel steeds onbehaag
lijker worden.’ 139 Ook het NVV was door de motie in het defensief gedrukt. 
De KVP-leider was uiteraard de grote boeman: 'Prof. Romme had blijkbaar 
minder geduld dan behoefte aan sensatie. Zo ontstonden zelfs crisisgeruchten. 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat dat ook de bedoeling was.' 
Het NVV vond de motie een 'symptoom van een ontwikkeling in conservatie-
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ve richting’. De vakcentrale toonde zich bereid 'ieder redelijk voorstel tot wijzi
ging in het loonsysteem te overwegen', maar beloofde felle tegenstand als de 
grote waarden van het bestaande loonsysteem teniet gedaan zouden wor
den.140

Welvaartsronde

De loonsverhoging die Romme tot zijn motie had aangezet, ging op 1 januari 
1954 in. Een half jaar later richtte de RVV zich met een verzoek tot de Stichting 
van de Arbeid om de mogelijkheid van een nieuwe loonronde te onderzoeken. 
De gezamenlijke werknemersorganisaties vonden dat door prijsverhogingen 
in de laatste maanden de loonronde van 1 januari weer deels teniet was ge
daan. Bovendien waren zij van oordeel dat de arbeiders niet evenredig profi
teerden van de welvaartsstijging en dat hun aandeel daarin dus moest worden 
vergroot. Overigens was de situatie op de arbeidsmarkt er ook naar om nieu
we looneisen te stellen. In verschillende sectoren was er sprake van tekorten 
aan personeel, en werkgevers keerden op grote schaal zwarte lonen uit om 
personeel aan zich te binden.141

De Stichting van de Arbeid legde de kwestie voor aan de SER, die in augus
tus 1954 tot de conclusie kwam dat de werknemers inderdaad achterbleven in 
de welvaartsstijging.142 De SER meende dat er ook economisch gezien geen 
aanleiding voor de regering was om zich tegen een loonsverhoging te verzet
ten. Het nationaal product, de export, de werkgelegenheid en de betalingsba
lans ontwikkelden zich zeer positief. Over de wenselijke hoogte van de loons
verhoging konden de SER-leden het niet eens worden; daarom deed de raad 
daarover geen uitspraak.143

De onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid over de precieze moda
liteiten van de loonsverhoging verliepen, zeker in vergelijking tot de vorige 
loonronde, vrij vlot. De werkgevers en werknemers binnen de Stichting van de 
Arbeid bereikten binnen twee weken overeenstemming over een loonronde 
van 6%.144

De regering nam het 'bod' van 6% van de sociale partners over, hoewel zij 
eigenlijk niet verder had willen gaan dan 3%. Een delegatie uit de ministerraad 
had tijdens de onderhandelingen bij de werkgevers en werknemers gewezen 
op de noodzaak van beperking.145 In het kabinet heerste namelijk grote be
zorgdheid over de ontwikkelingen op het loonfront. Met name Drees en Zijl
stra waren ongerust. Volgens Drees bevond men zich met de lonen in een ge
vaarlijk stadium. Het College van Rijksbemiddelaars had in verschillende 
bedrijfstakken extra loonsverhogingen toegestaan. Ook kwamen in enkele 
bedrijfstakken zwarte lonen voor. Volgens Drees bestond het gevaar dat ’na 
negen jaar loonbeheersing het loonbeleid ons ontglipt'.146 Het kabinet durfde 
het ondanks zijn ongerustheid over de loonontwikkeling blijkbaar toch niet 
aan om in te grijpen in de resultaten van het overleg tussen de sociale part
ners.147 Waarschijnlijk wilde het kabinet de toch al gespannen verhoudingen in
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het bedrijfsleven -  de vorige loonronde was geen succes geweest en het man
dement had ook al geen goed gedaan -  niet verder verstoren.

De loonsverhoging ging per 1 oktober 1954 in en hoewel zij niet verplicht 
was gesteld, zodat er een zekere mate van vrijheid was voor de verschillende 
bedrijfstakken, leidde de krapte op de arbeidsmarkt tot een vrijwel integrale 
toekenning.148

De loonronde van oktober 1954 ging de geschiedenis in als de eerste wel- 
vaartsronde. Zij luidde een nieuwe fase in de loonpolitiek in. Bij de vorige loon
onderhandelingen was immers steeds de ontwikkeling van de kosten van 
levensonderhoud het richtsnoer geweest. De loonsverhogingen waren niet 
meer geweest dan een inhaalslag op de inmiddels opgelopen 'achterstand'.149 
Dit keer was er naar de ontwikkeling en de verdeling van het nationaal inko
men gekeken. Bij de onderhandelingen stond voortaan de vraag voorop in 
welke mate de werknemers konden delen in de gestegen welvaart. De gunsti
ge economische ontwikkeling maakte deze koerswijziging mogelijk.150

De koerswijziging was ook politiek van belang. Romme had het systeem 
van de geleide loonpolitiek aangeklaagd met het argument dat deze de wel
vaart van de werknemers in de weg stond. Voor de PvdA en het NVV was de 
welvaartsronde een welkom bewijs dat ook binnen het bestaande loonsysteem 
welvaartsverbetering voor de werknemers mogelijk was.151

Het crisisdebat

In de SER-nota van augustus 1954 over een eventuele loonsverhoging stelde de 
raad dat de regering tegelijk met een besluit over de loonsverhoging ook een 
principebesluit zou moeten nemen over een nieuwe huurverhoging. De gevol
gen van de huurverhoging dienden zoveel mogelijk te worden gecompenseerd 
door een verlaging van de belastingen, zodat er ook iets voor de 'vergeten 
groepen' werd gedaan.152 In het najaar van 1954, één jaar na het monsterdebat, 
besloot het kabinet inderdaad een nieuwe grote operatie op het gebied van de 
belastingen en huren voor te bereiden. Het bleef Nederland economisch voor 
de wind gaan, dus was een tweede ronde van belastingverlaging en huurver
hoging mogelijk. Het zou nog tot mei 1955 duren eer de Tweede Kamer de 
desbetreffende wetsontwerpen in plenaire vergadering zou bespreken. Dit de
bat mondde uiteindelijk uit in een kabinetscrisis.

Nieuwe belastingverlaging en huurverhoging 

Voorstellen van het kabinet

Het voornemen om tot een nieuwe belastingverlaging over te gaan was het 
gevolg van een onderzoek naar het financiële beleid over de langere termijn 
dat Van de Kieft in samenwerking met Economische Zaken en het Centraal 
Planbureau had geëntameerd.15̂  Uit dit onderzoek was gebleken dat in de be
groting van 1956 en 1957 ’enige ruimte' zou ontstaan. Van de Kieft meende dat
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een belastingverlaging van ƒ550 miljoen per 1 januari 1956 mogelijk was. Eind 
augustus 1954 vroeg Van de Kieft of de ministerraad in verband met het op
stellen van de troonrede en miljoenennota een overleg kon wijden aan het toe
komstige financiële beleid en het vraagstuk van de huren.154 De raad besloot 
om op 9 september in een extra zitting bijeen te komen. Het zou een cruciale 
vergadering worden, met grote gevolgen.

In die extra ministerraadsvergadering van 9 september 1954 zette eerst mi
nister van Financiën Van de Kieft de plannen over belastingverlaging uiteen; 
daarna lichtte zijn collega van Wederopbouw en Volkshuisvesting Witte de 
plannen inzake de huurverhoging toe. Beide ministers kregen na enige discus
sie hun voorstellen er ongewijzigd door.

Van de Kieft legde uit waarom belastingverlaging mogelijk was. De econo
mie floreerde, de uitgaven voor het herstel van de watersnoodschade waren 
grotendeels afgewikkeld en er was besloten tot enige verlaging van de ramin
gen voor defensiedoeleinden. De belastingverlaging bestond in de eerste plaats 
uit een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en de omzetbelasting. 
Daarnaast stelde Van de Kieft voor om de in 1951, in verband met de extra de- 
fensie-inspanning, ingevoerde belastingverhogingen niet te verlengen, met één 
uitzondering. De verhoogde vennootschapsbelasting wilde de minister slechts 
voor de helft schrappen. Het bedrag dat hij daarmee 'bespaarde' (ƒ60 miljoen) 
wilde hij gebruiken voor een verdere verlaging van de inkomstenbelasting. 
Van de Kieft verdedigde deze uitzondering met een verwijzing naar de hoge 
winsten die door de vennootschappen werden gemaakt en de spanning op de 
arbeidsmarkt. Hij achtte het noodzakelijk méér te doen voor particulieren dan 
voor bedrijven. Met name de middengroepen konden hiervan profiteren.155

De PvdA-ministers Suurhoff en S.L. Mansholt hadden uit conjunctuurpoli- 
tieke overwegingen problemen met de belastingverlaging. Suurhoff stelde 
voor op dat moment alleen dat te doen wat 'politiek noodzakelijk' was en de 
rest te bewaren tot er een conjuncturele omslag kwam. Minister van Economi
sche Zaken Zijlstra erkende dat belastingverlagingen op dat ogenblik uit den 
boze waren, maar vanwege de structurele betekenis en de excessieve hoogte 
van de belastingen was het toch raadzaam het voorstel van de minister van 
Financiën te aanvaarden. Drees zat op dezelfde lijn; hij vond het vanwege de 
hoge belastingdruk verklaarbaar dat Van de Kieft nu een belastingverlaging 
voorstelde. De KVP-ministers en Zijlstra hadden moeite met het voorstel de 
vennootschapsbelasting slechts gedeeltelijk te verminderen. Zij vreesden poli
tieke moeilijkheden. Het alternatief dat Zijlstra voorstelde kreeg in de minister
raad echter geen gunstig onthaal. Uiteindelijk bleken alle bezwaren overkome
lijk; Van de Kieft loodste, zoals gezegd, zijn belastingplan ongewijzigd door de 
ministerraad.156

Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting Witte voelde de hete 
adem van de Kamer al in de nek en was daarom voorstander van een zo spoe
dig mogelijke invoering van zowel een belastingverlaging als een huurver
hoging: 'Indien de Regering hiertoe het initiatief niet neemt, zal de Kamer de 
Regering hiertoe nopen', aldus Witte. Lastig was de vraag hoe de huurverho-
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ging vorm moest krijgen: welk percentage en wel of geen afroming. Witte had 
een compromis in gedachten. Hij wist dat voor de PvdA een nieuwe huurver
hoging alleen met een huurbelasting aanvaardbaar zou zijn. Zonder in te gaan 
op de vraag of een huurbelasting rechtvaardig was of niet, meende hij de in
voering ervan als uitgangspunt te moeten nemen. Maar daartegenover diende 
dan wel een flinke huurverhoging te staan. Witte vond één belangrijke huur- 
stijging wenselijker dan meer kleine stapjes. In concreto dacht hij aan een ver
hoging van 26% en een huurbelasting van 25-30% van de huurverhoging.157

Hoewel de ministers Zijlstra, Beel en F.J.F.M. van Thiel (Maatschappelijk 
Werk) moeite hadden met de afroming, verzetten zij zich toch niet tegen het 
voorstel. Besloten werd dat Witte een huurverhoging van ongeveer 25% met 
afroming zou gaan voorbereiden. Over de concrete uitwerking van de afro
ming besloot de ministerraad in beginsel, conform Wittes voorstel, dat een 
huurbelasting zou worden ingevoerd van 25-30% van de huurverhoging ten 
behoeve van de subsidiëring van nieuwbouwwoningen door middel van een 
huuregalisatiefonds.158

Tevens nam de raad het besluit dat het belastingplan gecoördineerd met de 
huurverhoging diende te worden uitgevoerd. Over de datum waarop de nieu
we maatregelen van kracht moesten worden, werd geen besluit genomen. Er 
was wel even over gesproken. Van de Kieft dacht dat de ministerraad er al mee 
had ingestemd dat de maatregelen in 1956 moesten ingaan -  in 1955 wilde hij 
nog aflossen op de buitenlandse schuld - ,  maar Witte bestreed dat de raad zich 
al over een datum had uitgesproken. Daarna was dit onderwerp van tafel ge
raakt.

De regering maakte haar plannen in de troonrede van september 1954 be
kend. Koningin Juliana meldde dat in het jaar ervoor in economisch opzicht 
weer een grote stap vooruit was gemaakt. Een belastingverlaging was moge
lijk en een huurverhoging had de regering 'in overweging', zo luidde de voor
zichtige formulering. De regering 'denkt daarbij aan de mogelijkheid van een 
bestemmingsheffing teneinde een deel van de verhoging, wellicht via een egali
satiefonds, ten bate te doen komen van de financiering van nieuwe wonin
gen'.159 In de troonrede werd geen ingangsdatum genoemd voor de maat
regelen, maar in de miljoenennota wél: 1 januari 1956!160

De plannen van het kabinet vonden een gunstig onthaal in de socialistische 
pers. Het Vrije Volk vond dat het kabinet trachtte een 'verantwoord evenwicht 
te vinden tussen een politiek van potverteren en een al te star financieel beleid'. 
Voldoening was er met name over de passage in de troonrede over de huur
verhoging en in het bijzonder over het egalisatiefonds, hoewel de voorwaar
delijke terminologie die het kabinet bezigde de feestvreugde nog wat temper
de.161 Gelet op de reacties in de katholieke en liberale pers was er vanuit die 
kringen zwaar weer op komst voor het kabinet. Met name het egalisatiefonds 
stuitte op de nodige bedenkingen en er was kritiek op de belastingverlaging 
die te lang op zich liet wachten. De Volkskrant schreef op enigszins dreigende 
toon dat de passages over de huur- en belastingpolitiek niet zonder meer het 
vertrouwen gaven 'dat het Kabinet halverwege (zijn werkperiode) op de
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goede weg blijft. Ook nu is wellicht nodig, dat de Kamer bij het uitstippelen van 
de koers een grotere rol speelt dan haar normaal toevalt. Er zijn al politieke 
spanningen (als gevolg van het mandement, PvG), die overwonnen moeten 
worden en deze zouden dus groter kunnen worden als straks meningsverschil 
zou ontstaan over de te volgen koers.'162

Kritiek vanuit de Tweede Kamer

De kritiek op het tijdstip waarop de belastingverlaging zou ingaan, op de ver
lenging van de vennootschapsbelasting en op het egalisatiefonds bleef inder
daad niet uit, zo bleek tijdens de algemene politieke beschouwingen die begin 
oktober 1954 plaatsvonden. Daarbij scheidden zich de wegen tussen de PvdA 
aan de ene en de rest van de Kamer aan de andere kant. Alleen over het voor
stel van de vennootschapsbelasting dachten de PvdA-fractie en de CPN-fractie 
hetzelfde.163 Romme had ernstige bezwaren tegen de verlenging. Hij vroeg de 
regering van het voorstel af te zien, zodat hij niet met een daartoe strekkend 
voorstel hoefde te komen. Romme, Schouten en Welter vonden dat de rege
ring in strijd handelde met afspraken uit 1951. Oud, ook tegenstander van de 
verlenging, vond dit verwijt iets te ver gaan.164 Het is van belang hier op te 
merken dat de algemene beschouwingen van dit jaar in belangrijke mate in het 
teken stonden van het bisschoppelijk mandement. Hoewel het al op 30 mei was 
verschenen en de kranten er gedurende de gehele zomer van 1954 vol van 
hadden gestaan, kruisten de Kamerleden hierover pas de degens in oktober 
1954.165 De sfeer die door de discussie over het mandement werd opgeroepen, 
speelde vanzelfsprekend ook een rol bij de beschouwingen over de huren en 
de belastingen.

De niet-socialistische woordvoerders waren, behalve in hun afkeuring van 
de verlenging van de vennootschapsbelasting, ook eensgezind in hun teleur
stelling over het tijdstip van de belastingverlaging. Romme sprak hierover in 
dreigende termen. De Regering hoefde er niet op te rekenen dat de KVP-fractie 
het in de miljoenennota genoemde tijdstip zou accepteren. De krachtigste be
strijding ondervond echter het voornemen tot het instellen van een egalisatie
fonds. Oud noemde het 'principieel onjuist' en een 'koude socialisatie van het 
woningbezit’. Volgens hem was er in het gehele huurbeleid geen duidelijke lijn 
te ontdekken. Hij verweet de regering gebrek aan regeerkracht. Welter noem
de het huuregalisatiefonds een 'socialistisch stokpaardje' en ook Tilanus zag 
weinig in een 'nieuwe kunstconstructie’. Romme ten slotte maande de regering 
indirect het voorstel maar terug te nemen. Hij betwijfelde sterk of zij aanneme
lijk kon maken dat een huurbelasting nodig was. Vervolgens verklaarde hij: 
'(...) het zou mij niets verbazen, wanneer een nadere overweging van de Rege
ring haar er toe bracht te zeggen: dit is toch eigenlijk niet aannemelijk te maken 
en wij zullen dus van die huurbelasting moeten afzien.’ Zoals nog zal blijken 
gebeurde precies wat Romme reeds vermoedde!166

Burger, die als eerste had gesproken, wist natuurlijk dat de sprekers na hem 
met kritiek op het egalisatiefonds en het tijdstip van de belastingverlaging
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zouden komen. Hij had blijkbaar geen groot vertrouwen in de standvastigheid 
van het kabinet want hij maande het zich een zelfverzekerder houding aan te 
meten en te laten zien dat het bij de komende financiële beschouwingen be
stand was tegen de aandrang die er ongetwijfeld zou komen uit de hoek van 
de katholieken. Burger verklaarde zich niet tegen de nieuwe voorstellen inzake 
de belastingverlaging, hetgeen electoraal gezien ook weinig verstandig zou zijn 
geweest, maar hij waarschuwde het kabinet wél de grenzen in ogenschouw te 
nemen. Die grenzen lagen daar waar de 'sociale en culturele verheffing van de 
grote massa van ons volk' in het gedrang dreigde te komen. Bovendien was 
het ook uit conjunctureel oogpunt van belang te zorgen voor een appeltje voor 
de dorst. Burger steunde de regering in het voornemen tot een huurverhoging, 
mits er inderdaad een egalisatiefonds en voldoende compensatie kwam.167

Die steun zal voor Drees niet onwelkom zijn geweest. Ondanks de forse kri
tiek concludeerde hij dat het debat niet zodanige conflictstof opleverde tussen 
regering en parlement dat aanblijven van het kabinet onmogelijk was. Met het 
mandement wellicht in het achterhoofd verklaarde Drees bovendien dat de sa
menwerking in het kabinet goed was. Er waren wel meningsverschillen, maar 
die verliepen veel minder langs partijlijnen dan men buiten het kabinet veron
derstelde. Drees vroeg de Kamer een zelfde houding aan te nemen, met name 
ten aanzien van de bestemmingsheffing; hij riep de Kamer op het voorstel te 
zijner tijd op zijn zakelijke merites te beoordelen en niet te halsstarrig te zijn. 
Principes dienden gereserveerd te blijven voor de werkelijk grote beginselen. 
Hier was geen sprake van een socialistische hobby, zoals Welter het had uitge
drukt. Ook in katholieke kring was de mogelijkheid van een bestemmingshef
fing al eens geopperd, onder meer door het Eerste-Kamerlid E.A.H. Kraaijvan- 
ger en door het oud-Tweede-Kamerlid Steinmetz.168

Drees ontkende dat de regering met haar voorstel om de verhoogde ven
nootschapsbelasting te handhaven in strijd handelde met eerder gemaakte af
spraken. Maar met zijn verklaring dat de Kamer vrij was om het voorstel al 
dan niet te aanvaarden omdat de regering hierover geen onaanvaardbaar zou 
uitspreken, leek het lot van het voorstel bij voorbaat bezegeld.169

Gepasseerde Van de Kieft verdedigt voorstel-Drees tegenover Hofstra

Drees deelde voorts nog mee dat het kabinet niet star wenste vast te houden 
aan de ingangsdatum van 1 januari 1956 voor de belastingverlaging. Uit con
junctureel oogpunt was die datum weliswaar te verdedigen, maar de abnor
male belastingdruk rechtvaardigde een eerdere datum, te weten 1 juli 1955.170

Met deze toezegging passeerde Drees zijn minister van Financiën, Van de 
Kieft, die op dat moment in de Verenigde Staten verbleef. Tijdens diens afwe
zigheid had Witte in de ministerraad de datum van de belastingverlaging ter 
sprake gebracht. Hij had erop gewezen dat in de miljoenennota 1 januari 1956 
was vermeld, maar dat dit niet in de ministerraad was afgesproken. Hierop had 
Drees meegedeeld te overwegen om bij de algemene beschouwingen de mo
gelijkheid van vervroeging naar 1 juli 1955 aan te kondigen.171
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Van de Kieft bleek bij zijn terugkeer onaangenaam verrast door deze mede
deling van Drees in de Kamer. Hij betreurde het dat deze beslissing in de minis
terraad zonder overleg met hem was genomen. Hij snapte niet dat de raad 
zoveel haast had en vond dat in de Kamer rustig had kunnen worden verwe
zen naar de financiële beschouwingen. Drees wees er echter op dat over de 
datum die Van de Kieft had genoemd (1 januari 1956), door de ministerraad 
geen beslissing was genomen. De premier vond het bovendien tactisch onjuist 
bij de algemene beschouwingen vast te houden aan één datum.172

De vervroeging van de datum werd van verschillende zijden onder vuur 
genomen. S. de Groot (CPN) vond dat hieruit -  en trouwens ook uit de kwestie 
van de vennootschapsbelasting -  bleek dat de regering was gezwicht voor de 
werkgevers en de KVP.173 Het KVP-propagandablad De Opmars presenteerde 
de vervroeging van de belastingverlaging als 'een streep aan de balk voor de 
KVP-fractie1.174 Ook het PvdA-blad Paraat vermoedde dat het kabinet tijdens 
de afwezigheid van Van de Kieft 'onder de indruk' was gekomen van de poli
tieke druk van KVP, ARP, CHU en VVD.175

De reactie van de PvdA-fractie op de vervroeging van de belastingverlaging 
kwam een maand later, in november 1954, bij de financiële beschouwingen. Fi
nancieel specialist Hofstra trad tegenover Van de Kieft in het strijdperk. Aan de 
gepasseerde Van de Kieft derhalve de taak het door Drees toegezegde te ver
dedigen. Hofstra wilde van de minister precies weten op grond van welke 
argumenten de regering een belastingverlaging mogelijk en wenselijk achtte, 
hoe zij was gekomen tot het bedrag en welke argumenten zij had voor het tijd
stip van de belastingverlaging. Hofstra zelf was allerminst overtuigd van de 
budgettaire, conjuncturele en economisch structurele noodzaak en wenselijk
heid van belastingverlaging, met name niet van een belastingverlaging in 1955. 
Bovendien moest volgens de PvdA-fractie het nut van belastingverlaging 
worden afgewogen tegenover het nut van additionele overheidsuitgaven. Er 
waren op sociaal-cultureel gebied nog talloze wensen te vervullen.176

Van de overige sprekers had Van de Kieft bij de financiële beschouwingen 
niets te duchten, althans voor zover het het tijdstip van de belastingverlaging 
betrof. Wel gingen zij met Van de Kieft het jaarlijkse ritueel aan rond de (te 
grote) hoogte van de overheidsuitgaven en de (te lage) raming van de midde
len en was er wederom kritiek op het voornemen de verhoogde vennoot
schapsbelasting te continueren en een egalisatiefonds in te voeren.177

Van de Kieft wist Hofstra in het geheel niet te overtuigen. Met name diens 
betoog inzake het conjuncturele aspect was volgens Hofstra bijzonder zwak. 
De minister verwachtte dat 1956 een iets moeilijker jaar zou worden met meer 
werkloosheid. Hij meende dan ook dat het 'niet onverstandig leek' dan tot een 
belastingverlaging over te gaan. Hofstra vond Van de Kiefts betoog zelfs slaan 
'als een tang op een varken1.178 Drees kwalificeerde de reactie van zijn partijge
noot Hofstra in zijn persoonlijke aantekeningen als 'onaangenaam scherp’.179 
Scherp was ook de reactie van het NVV. Zijn orgaan, De Vakbeweging, verweet 
Van de Kieft een gebrek aan visie. De toezegging van de regering was 'volko
men onbegrijpelijk’ en 'rook bij voorbaat naar een kleurloze concessie'. 'Uit de
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door de minister gegeven argumentatie putten wij het vermoeden, dat de mi
nister geen weerstand heeft kunnen bieden aan het verlangen naar belasting
verlaging', aldus De Vakbeweging,180

De grondslag voor de onvrede in PvdA- en NVV-kring was volgens de 
Volkskrant gelegen in een richtingenstrijd bij de sociaal-democraten. De PvdA 
had haar beste mensen in het kabinet zitten. Dat waren de figuren die de PvdA 
sinds de oorlog 'het kalme aanschijn' hadden gegeven en die te rekenen waren 
tot de sociaal-democraten 'a la de Engelse Labour-party'. Deze gematigden 
kwamen in conflict met de zogenaamde 'oud-socialisten-door-dik-en-dun van 
de Franse stempel' die in de fractie de overhand hadden.181

Een zekere tegenstelling openbaarde zich inderdaad, zoals onder meer 
bleek in een bijeenkomst van NVV, PvdA-partijbestuur en PvdA-ministers. 
Drees waarschuwde zijn partijgenoten niet al te veel te sputteren tegen de be
lastingverlaging 'terwijl men ten slotte toch voor wil stemmen'. Dit zou de 
partij schaden en de indruk wekken 'alsof wij willen vasthouden aan hoge be
lastingen'. Hij vroeg zijn partijgenoten de zaak niet alleen 'te bezien vanuit 
conjunctureel oogpunt'.182 Vooralsnog had de oproep van Drees weinig effect. 
In de daaropvolgende maanden herhaalde Drees zijn waarschuwing nog en
kele keren.183 Tegelijkertijd voltrok zich op het gebied van het beleid ten aan
zien van de huren een ontwikkeling waardoor het kabinet zich nog verder 
verwijderde van de PvdA-fractie.

Politiek steekspel rond melkprijs

Eind 1954, begin 1955 zette de ministerraad de besprekingen over de belasting
voorstellen en de huurverhoging voort. Ondertussen nam het kabinet, na hef
tige discussie, ook een besluit tot verhoging van de melkprijs.184 Aanleiding tot 
die maatregel was de gestegen kostprijs van melk, onder meer als gevolg van 
de laatste loonronde. Toen deze beslissing begin januari bekend werd, ontstak 
een storm van protest. De prijsverhoging was een zware aanslag op de porte
monnee van de consument. De Stichting van de Arbeid was verbolgen over het 
feit dat er geen overleg was geweest. En hoe was de maatregel te rijmen met 
het door de regering eerder verkondigde streven naar rust op het prijzenfront 
en haar beroep op het bedrijfsleven de loonronde niet door te berekenen in de 
prijzen? 18̂

De onrust in het land die door de maatregel was verwekt vertaalde zich in 
een interpellatie van de KVP'er W.J, Droesen.186 Het werd een politiek steek
spel zonder winnaars. Een motie van Droesen, waarin deze subsidieverhoging 
bepleitte en compensatie voor met name grote gezinnen en bejaarden, kreeg 
geen steun. De PvdA-fractie stelde een brede interpellatie over het gehele loon- 
en prijsbeleid voor en probeerde zo de 'eigen' minister van Landbouw in de 
luwte te zetten.187 Die interpellatie zou moeten worden gericht aan de minis
ters van Economische Zaken, van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van 
Sociale Zaken en van Financiën. Niet alleen de voorgestelde volgorde verraad
de een politieke afleidingsmanoeuvre, maar het ontbreken van de minister van
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Landbouw was toch wel heel opvallend. Overigens kwam het niet eens tot een 
interpellatie omdat de interpellant (G.M. Nederhorst) uitstel vroeg totdat de 
indexcijfers over de kosten van levensonderhoud bekend waren.188 Op het uit
stel volgde uiteindelijk afstel. De grote debatten over de belastingen en huren 
eisten weldra alle aandacht op.

De driehonderd-vijf-en-zestig-daagse -  Directeur D rees:'. . .  we m oeten tenslotte b liiven  
d ra a ien !'

Opland, de Volkskrant, 8 januari 1955

Kabinet past voorstel inzake de huurverhoging aan

Begin januari 1955 kwam het kabinet in de politieke problemen over de huur
verhoging. Op 7 januari vond een bespreking plaats tussen Witte, Beel, Van de 
Kieft, Suurhoff en Drees. In dit gesprek kondigde Witte aan geen kans te zien 
de invoering van een huurbelasting te verdedigen. Hij verklaarde de maatregel 
alleen te kunnen motiveren als een compromisoplossing. Een principiële en 
zakelijke motivering, zoals de PvdA-ministers voor ogen stond, wilde of kon 
Witte niet voor zijn rekening nemen. In een verslag van het gesprek noteerde 
Drees: ’Witte laat duidelijk uitkomen dat hij een kabinetscrisis zou betreu
ren.'189 Die kans was natuurlijk levensgroot aanwezig. De kans dat die crisis 
zijn oorsprong binnen het kabinet zelf kreeg, verminderde door een nieuw 
voorstel van Drees. Hij wilde de huurverhoging van 25% beperken tot 10%
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zonder afroming, vanwege de gestegen lasten van de melkprijs en de zieken
fondspremie. Drees signaleerde dat zijn voorstel in goede aarde viel, al betreur
de Witte de beperking. Besloten werd de PvdA- en KVP-fracties te polsen over 
dit nieuwe voorstel.190

Drees ving bot bij de PvdA-fractie. Zijn argument dat het weliswaar een 
principiële aderlating was, maar dat het in de praktijk betekende dat de mensen 
door de huurverhoging minder zwaar werden getroffen, maakte weinig in
druk. Drees stelde vast dat het wel eens op een kabinetscrisis kon uitdraaien. 
Via Beel hoorde Drees dat Romme wél wat voelde voor een kleine huurverho
ging zonder afroming in plaats van een grote verhoging met afroming.191

Op 24 januari besprak de voltallige ministerraad de kwestie van de huurver
hoging en de belastingmaatregelen. Witte zette nog eens uiteen dat hij bij de 
uitwerking van de compromisoplossing van september op grote moeilijkheden 
was gestuit, met name voor wat betreft de presentatie en realisatie van de 
huurbelasting. Hij achtte twee andere mogelijkheden wel aanvaardbaar. De 
eerste was een huurverhoging van 10% zonder afroming (het voorstel van 
Drees). De ander optie was alleen een huurverhoging toe te staan als de huis
eigenaar onderhoudswerkzaamheden pleegde. Van de Kieft meende dat de 
ministerraad er zakelijk gezien wel uit zou komen, maar dat 'er politieke facto
ren zijn gaan werken, welke een oplossing wel zeer bemoeilijken'. Beel leek de 
zakelijke sfeer in het kabinet te bevestigen met zijn stelling dat afroming geen 
principekwestie voor hem was. Maar hij vond evenals Witte een goede onder
bouwing voor de afroming moeilijk. Het bezwaar van niet afromen kon vol
gens Beel worden ondervangen door een beperktere huurverhoging. De 
PvdA-ministers waren echter maar al te goed op de hoogte van de gevoelig
heid van deze materie in de PvdA-fractie. Niet afromen zou voor haar onaan
vaardbaar zijn. Bovendien, zo verklaarde Drees, dacht men in die fractie, 'zij 
het ten onrechte', dat de regering eerst was bezweken voor de aandrang tot 
vervroeging van de belastingverlaging en nu ook nog eens dreigde terug te 
komen op de toegezegde afroming.192

Toen over verschillende alternatieve voorstellen geen overeenstemming 
kon worden bereikt, vroeg Beel de discussie te schorsen. Tn de avondvergade
ring kwam hij namens de katholieke ministers met een nieuw compromis
voorstel: het voorstel-Drees -  een huurverhoging van 10% zonder afroming -  
maar dan alleen voor woningen boven een bepaalde huurgrens. De huren van 
zogenaamde arbeiderswoningen zouden buiten de verhoging vallen. Die 
avond was de kogel nog niet helemaal door de kerk, maar er tekende zich wel 
al een grote mate van overeenstemming af. Een belangrijk punt vond de raad 
de presentatie van het voorstel. Zijlstra, Donker en Staf meenden dat bij de pre
sentatie de noodzaak tot loon- en prijsstabilisatie als uitgangspunt moest wor
den genomen. Bijkomend voordeel daarvan was dat de zogenaamde 'vergeten 
groepen’ buiten de verhoging zouden vallen. De belangrijkste vraag was na
tuurlijk wat er over de afroming moest worden gemeld. De KVP-ministers Beel 
en Van Thiel wensten niet al bij voorbaat toe te zeggen dat er bij een toekom
stige huurverhoging wél afroming zou plaatsvinden. De overige ministers
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wilden op zijn minst de indruk vermijden dat de afroming in 'de ijskast’ was 
verdwenen.193 De formulering die uiteindelijk zou worden gekozen was dat de 
kwestie van de huurbelasting voorshands buiten beschouwing kon worden ge
laten nu tot een kleinere huurverhoging was besloten.194

In de volgende vergadering gingen de PvdA-ministers vlot akkoord met 
het compromisvoorstel van Beel. Van Thiel, die slechts wilde meewerken aan 
het compromis met het oog op het 'grotere belang van de stabiliteit van de Re
gering', wilde van de PvdA-ministers horen hoe hoog zij de kansen inschatten 
dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aan het voorstel politieke consequen
ties zou verbinden. Drees verklaarde niet te weten hoe de fractie zou stemmen. 
Hij achtte tegenstemmen mogelijk, maar verwachtte niet dat de fractie om het 
voorstel een breuk in het kabinet zou willen forceren.195 Een cruciale inschat
tingsfout, zoals nog zal blijken. In enkele volgende vergaderingen probeerde 
Mansholt, gesteund door A.A. van Rhijn en De Bruijn, het voorstel voor de 
PvdA nog aantrekkelijker te maken door de grens waarbij de huurverhoging 
moest beginnen hoger te stellen. Het resultaat was opnieuw een compromis.196

De besprekingen over de belastingverlaging, die gelijktijdig plaatsvonden, 
verliepen vlotter dan die over de huurkwestie. De discussie richt zich vooral op 
het voornemen van Van de Kieft de geplande ƒ550 miljoen met ƒ50 miljoen 
naar beneden bij te stellen omdat zich nieuwe uitgavenstijgingen hadden aan
gediend. Ondanks protest van de KVP-ministers kreeg Van de Kieft zijn zin.197

Eerste Kamer keurt nieuw huurvoorstel af

Eind januari lekten de nieuwe huurplannen uit naar de pers. De scherpste reac
tie kwam van Het Parool, dat sprak van een 'capitulatie' van de PvdA-ministers. 
Drees vermoedde dat deze formulering op instigatie van zijn partijgenoot H. 
Vos in deze krant terecht was gekomen.198 De mening van Het Parool werd ge
deeld door het NVV. Dit had al in september van het jaar ervoor, bij de onder
handelingen over de loonronde, een huurverhoging alleen aanvaardbaar ge
noemd indien deze gepaard ging met de invoering van een huurbelasting.199 
Het NVV was dan ook woedend over de koerswijziging van het kabinet. In 
een reactie noemde het verbondsbestuur het nieuwe huurvoorstel 'een volko
men onvruchtbaar compromis, omdat het noch economisch, noch sociaal ver
antwoord is'. Het bestuur was ernstig verontrust over het jongste beleid van 
het kabinet, want het eerdere besluit tot vervroeging van de belastingverlaging 
was immers al 'een capituleren voor een reactionaire druk met als gevolg een 
bevoordeling van de hoogste inkomens'.200 De roep van het kabinet om rust 
op het loon- en prijsfront deed het NVV het ergste vrezen; het verbond betwij
felde of de regering de prijzen in de hand kon houden. Het was voor het NVV 
in ieder geval 'onaanvaardbaar' dat bij een stijgende welvaart het levenspeil 
van de arbeiders gelijk zou blijven of door prijsverhogingen zelfs achteruit zou 
gaan. Het NVV eiste dus een aandeel in de stijgende welvaart201

De Eerste Kamer was op het moment dat de pers lucht kreeg van de nieuwe 
plannen van het kabinet juist bezig met de voorbereidingen van haar algemene
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politieke beschouwingen. De kwestie belandde prompt op de agenda. Het 
commentaar van senator A.N. Molenaar (VVD) was niet mals. Het nieuwe 
compromis, voor zover hem bekend, was 'een bedroevend staaltje van rege
ren', 'een van de treurigste resultaten van de politiek van deze Regering' en 
een 'manifestatie van onmacht'. Dat de afroming voorlopig in de ijskast was 
terechtgekomen was maar een schrale troost, want 'een dringend geboden 
hervorming, een aanpassing, wordt geofferd op het altaar van de politiek’. 'Het 
bijeenblijven van het kabinet is van hogere waarde dan dat een oplossing 
wordt gevonden voor dit brandende vraagstuk.' Molenaar vond bovendien de 
terughoudendheid waarmee de regering in de memorie van antwoord had ge
reageerd op vragen naar aanleiding van de persberichten, getuigen van weinig 
achting voor de Kamer. Ook vroeg hij zich af hoe de informatie voortijdig bij 
de pers was beland.202

Het commentaar van J. Brandenburg (CPN) was eveneens vernietigend: 'De 
heer Romme hoeft maar te bellen en hij wordt op zijn wenken bediend.' Hij 
hoopte dat het NVV de poot stijf zou houden. Opmerkelijk was dat G.C.J.D. 
Kropman (KVP) niet wenste in te gaan op de persberichten. Dit kon volgens 
hem beter geschieden bij de verschillende begrotingshoofdstukken en als er 
meer gegevens beschikbaar waren.203

De fractievoorzitter van de PvdA, tevens oud-minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, J. in 't Veld, reageerde wel fris van de lever. Hij betreurde 
het nieuwe compromis inzake de huren ten zeerste. Het kabinet had de weg 
van de minste weerstand gekozen. Zijn conclusie beloofde weinig goeds: hij 
had liever geen voorstel gezien dan dit compromis. In 't Veld verklaarde dat de 
fracties van de PvdA geen kabinetscrisis begeerden. Maar de laatste tijd waren 
er wel enkele tendensen te constateren die tot grote bezorgdheid stemden, en 
die ertoe zouden kunnen leiden dat de fracties het beleid niet meer met hun be
ginselen in overeenstemming zouden kunnen brengen.204 Het kabinet was dus 
gewaarschuwd.

Drees was hoogst ongelukkig met het feit dat er gelekt was naar de pers, 
met name omdat de motivering van de wijziging in het huurbeleid niet tot haar 
recht was gekomen. De schets die Drees in de Eerste Kamer gaf van de achter
gronden voor de beleidswijziging was opmerkelijk te noemen. Drees sprak 
niet over de ommezwaai die Witte had gemaakt. De minister-president was 
natuurlijk niet verplicht om met dit 'detail' uit de school te klappen, maar de 
voorstelling alsof niet het principe van de afroming, maar de ontwikkeling op 
het loon- en prijsfront aan de basis had gelegen van de koerswijziging, was 
toch wel een miskenning van het politieke karakter ervan. Volgens Drees was 
het kabinet zonder enige twijfel tot een gezamenlijk voorstel gekomen voor 
een huurverhoging met afroming als de dreigende loon- en prijsspiraal dit niet 
had doorkruist.20n Zowel de Volkskrant als Vrij Nederland plaatste vraagtekens 
bij de motivering van het kabinet voor de koerswijziging. De Volkskrant zag het 
gewijzigde huurbeleid als een mogelijk bewijs van onmacht, 'tenzij het kabinet 
in staat zou blijken om aan te tonen, dat de vrees voor de lonen- en prijzenspi- 
raal werkelijk hét argument is geweest'.206 Vrij Nederland wist zelfs te melden
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dat de KVP het kabinet 'onderhands' had laten weten dat zij het desnoods zou 
laten vallen als de huurbelasting zou doorgaan. Dit werd later door Drees in de 
Eerste Kamer naar het rijk der fabelen verwezen.207 Overigens vond Vrij Nede
rland dat de regering de economische omstandigheden aangreep om van de 
nood een deugd te maken: 'Zij heeft sedert enkele weken een nieuwe economi
sche politiek. Een anti-inflatiepolitiek. Geschrokken van de geweldige psycholo
gische invloed van de jongste prijsverhogingen, wil zij thans ten koste van alles 
het prijsniveau handhaven. Geen loonronden meer, zo enigszins mogelijk. In 
dat kader past de nieuwe huurpolitiek thans wonderwel.'208 Hetzelfde gold 
voor de belastingverlaging die dienst kon doen als compensatie voor de prijs
stijgingen van de afgelopen tijd.

Drees sneed ook de vervroeging van de invoering van de belastingverla
ging nog eens aan. Hij was geenszins gezwicht voor de Tweede Kamer. De 
vraag of de verlaging op 1 juli dan wel 1 januari diende in te gaan was volgens 
Drees uit conjunctureel oogpunt nauwelijks van betekenis. Hij vond persoon
lijk een zo spoedig mogelijke verlaging wenselijk. In de eerste plaats vanwege 
de hoge belastingdruk en in de tweede plaats omdat (een deel van) de voorstel
len voor de 'vergeten' groepen verlichting bracht.209 Evenals bij de wijziging 
van het huurbeleid stelde Drees de kwestie van de belastingverlaging dus nog
al eenzijdig in het licht van zakelijke overwegingen. Gelet op de discussies in de 
ministerraad kon echter ook hier moeilijk worden geabstraheerd van de poli
tieke component. Ook over het passeren van Van de Kieft inzake het tijdstip 
stapte Drees wel heel makkelijk heen door te wijzen op de drukke werkzaam
heden.

Bij de aansluitende financiële beschouwingen bleek dat uit conjunctureel 
oogpunt geen enkele senator gelukkig was met het gekozen tijdstip voor 
belastingverlaging. Maar behalve J. van Tilburg (PvdA) en R. Pollema (CHU) 
vond niemand dit voldoende opwegen tegen de noodzaak om de belasting
druk te verlagen.210

Tweede Kamer eveneens vernietigend over koerswijziging

De regering diende op 7 maart 1955 bij de Tweede Kamer de eerste belasting
en huurwetsontwerpen in 211 Na enkele weken al verscheen het voorlopig ver
slag op het huurwetsvoorstel. Het was vernietigend. De Tweede Kamer was 
unaniem in haar kritiek: het wetsvoorstel 'vermocht van geen enkele zijde in
stemming te verwerven'.212 De KVP laakte het ontbreken van een duidelijk 
doel en van een methodiek om eindelijk eens tot een oplossing van het huur- 
vraagstuk te komen. Wederom was het huurbeleid tot sluitstuk van de loon- 
en prijspolitiek gemaakt. Als zelfs in de heersende hoogconjunctuur geen forse 
stap richting de oplossing van het huurvraagstuk kon worden gezet, wanneer 
dan wel, zo vroeg de KVP zich af. Ook de PvdA had ernstige bezwaren. Dit 
voorstel bracht de oplossing van het huurvraagstuk nauwelijks een stap dich
terbij, omzeilde de bestaande moeilijkheden en schiep er zelfs weer nieuwe bij. 
Ook de kwalificaties van andere politieke groeperingen, zoals 'gemodder', 'te-
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leurstelling en verbazing', 'opportunistisch', lieten aan duidelijkheid niets te 
wensen over: het kabinet had een groot probleem als het zijn voorstellen door
zette.213

In vergelijking met de reacties op het huurontwerp was het voorlopig ver
slag over de verschillende belastingontwerpen redelijk mild. De grote lijn van 
de kritiek was bekend sinds de laatste politieke en financiële beschouwingen: 
de PvdA stond op de rem terwijl de overige fracties juist meer gas wilden ge
ven. De PvdA wees daarom op de noodzaak van verschillende nieuwe voorzie
ningen en het gevaar van lastenverlichting in de fase van hoogconjunctuur. De 
overige fracties wilden weten hoe het stond met de raming van de middelen. 
Zij verwachtten nieuwe meevallers die verdergaande belastingverlaging moge
lijk zouden maken. De vermindering van de belastingverlaging van ƒ550 naar 
ƒ500 miljoen vond bij deze fracties weinig begrip. De gedeeltelijke handhaving 
van de verhoogde vennootschapsbelasting bleef voor de confessionele en libe
rale fracties een moeilijk te accepteren maatregel. De PvdA-fractie juichte deze 
maatregel toe. Toch was de verdeling van de belastingverlaging over de ver
schillende bevolkingsgroepen niet geheel overeenkomstig haar wensen. Zij 
wilde meer verlichting van de indirecte en minder van de directe belastingen, 
wat ten goede zou komen aan de middengroepen en de lagere inkomens. De 
belastingvoorstellen in de bestaande vorm waren volgens de PvdA-fractie te 
zeer een tegemoetkoming aan de beter gesitueerden.214

Huurverhoging en belastingverlaging worden gekoppeld

Op 18 april besprak de ministerraad de te volgen strategie. Witte vond dat in
trekking van het huurvoorstel geen optie was. Het kabinet zou zijn gezicht 
verliezen als het voor de tweede keer voor gerezen moeilijkheden uit de weg 
ging. Witte zag slechts één alternatief: 'Het enige, dat de Regering dan achter 
de hand heeft, is koppeling van de huurverhoging met de belastingverlaging, 
aangezien de Kamer deze verlaging bijzonder aantrekkelijk vindt.' Een vorm 
van politieke chantage dus, hoewel Witte van plan was als argument aan te 
dragen dat de koppeling al vanaf het begin de bedoeling was geweest.215 
Overigens had Witte zich laten inspireren door Beel die de mogelijkheid van 
een koppeling in een eerdere ministerraadsvergadering had geopperd.216

Witte kreeg steun van Staf, Algera en J.W. Beyen. Bij de PvdA-ministers in 
het kabinet lag de koppeling moeilijk. Drees en Van de Kieft wezen erop dat er 
maar een beperkt zakelijk verband was tussen de huurverhoging en de belas
tingverlaging. Drees wilde eigenlijk niet verder gaan dan een mededeling aan 
de Kamer dat bij een eventuele verwerping van het huurvoorstel de belasting
verlaging niet onverminderd kon worden gehandhaafd. Van de Kieft wilde het 
liefst terugkeren naar het oorspronkelijke plan, namelijk een grotere huurver
hoging met afroming. Mansholt vond het beter het ontwerp maar wél in te 
trekken. Hoewel hij niet de indruk wilde wekken ’alsof hij Minister Witte thans 
in de steek zou willen laten’, vond hij de huurverhoging niet belangrijk genoeg 
om er een halszaak voor het kabinet van te maken. Suurhoff was wel geneigd
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'op gevoelsoverwegingen het voorstel van minister Witte te steunen. (...) Bij 
intrekking van het huurontwerp zou Minister Witte in een onmogelijke situatie 
komen en zou ook de Kabinetshomogeniteit zijn aangetast', aldus Suurhoff.217

De volgende dag kwam een delegatie uit de ministerraad, bestaande uit 
Beel, Witte, Van den Berge, Van de Kieft en Drees, bijeen om een passage over 
de koppeling te formuleren 218 In de memorie van antwoord bij het wetsont- 
werp-Wijziging van de Huurwet was uiteindelijk het volgende te lezen: 'Het 
gaat hier om een complex van velerlei onderling samenhangende belangen, die 
tegen elkaar moeten worden afgewogen en waarbij gezocht moet worden 
naar oplossingen, welke met de verschillende er bij betrokken belangen zo veel 
mogelijk rekening houden. Ook in het onderhavige ontwerp van wet moet, te 
zamen met de tegelijkertijd aanhangig gemaakte voorstellen in zake de belas
tingen, als het resultaat van een dergelijke afweging van belangen worden 
beschouwd. De Regering ziet de maatregelen (...) dan ook in onverbrekelijk 
verband.’219 Het kabinet, inclusief de PvdA-ministers, sloeg dus de buigen-of- 
barstenkoers in.

Eind april vond nader overleg plaats tussen de commissie van voorberei
ding van de belastingontwerpen, minister-president Drees en de bewindslieden 
van Financiën, Van de Kieft en Van den Berge. De commissie was uiteraard 
benieuwd naar de betekenis van de mededeling over het 'onverbrekelijk ver
band’. De kabinetsleden merkten op dat zij bij dit overleg alleen het verband 
wensten te bespreken voor zover het van zakelijke aard was.220 Zij wensten 
met andere woorden de politieke zijde van de kwestie onbesproken te laten. 
Drees had van verschillende kanten vernomen 'dat het leggen van (een) poli
tiek verband veel meer bezwaren zou oproepen dan uit de weg ruimen'. Het 
zou kunnen worden opgevat als ’een onredelijke dwang op de Kamer’.221 Het 
was de Kamer natuurlijk ook zonder expliciete dreiging met een kabinetscrisis 
wel duidelijk wat de consequenties zouden zijn van verwerping van het huur- 
voorstel.

Het zakelijke verband kwam erop neer dat een deel van de belastingverla
ging bedoeld was als compensatie voor de huurverhoging. Bij een eventuele 
afwijzing van die huurverhoging door de Staten-Generaal 'zou de Regering 
derhalve genoopt zijn nader te overwegen wat haar ten aanzien van de belas
tingvoorstellen te doen staat'.222 Het 'onverbrekelijk verband' mocht echter 
niet worden uitgelegd alsof de Staten-Generaal het complex van maatregelen 
slechts had te aanvaarden zoals het daar lag en dat ieder amendement a priori 
voor de regering onaanvaardbaar zou zijn. Over het bedrag van de belasting
verlaging dat gerelateerd kon worden aan de huurverhoging bleven de be
windslieden wat vaag. Het ging om ’een veel hoger bedrag' dan ƒ40 miljoen. 
Het kabinet had geen oren naar de suggestie die in het voorlopig verslag was 
gedaan om de partiële huurverhoging te vervangen door een algemene verho
ging van 10%. Dan was namelijk geen compensatie via de belastingen mogelijk 
maar was een nieuwe loonronde nodig 223
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De kansen van het ontwerp-Huurwet

In de dagen die restten tot de openbare behandeling in de Tweede Kamer werd 
druk gespeculeerd over de kansen van het ontwerp-Huurwet. Drees maakte 
voor zichzelf op 30 april de volgende inschatting: 'Vooralsnog schijnt het mij 
mogelijk dat de KVP voor stemt, de anti’s en Christelijk-Historischen tegen, 
maar het is denkbaar dat de meerderheid daarvan anders handelt, in welk ge
val echter 51 stemmen vermoedelijk niet zullen worden verkregen, omdat er 
wel enkelen zullen zijn die anders handelen. De beslissing kan dus komen te 
liggen bij de fractie van de PvdA.'224 De kans dat zijn eigen partij het voorstel 
aan de vereiste meerderheid zou helpen was niet groot. Op de dag dat Drees 
deze aantekeningen maakte, was hij aanwezig geweest op een vergadering 
van het PvdA-partijbestuur. Daar bleken overwegende bezwaren tegen het 
voorstel te bestaan. 'Natuurlijk Vos, ditmaal plotseling bijgevallen door Mans
holt, die aldoor wel het ontwerp heel zwak heeft gevonden, maar nog niet had 
doen blijken dat hij vond dat er maar een crisis aan moest worden gewaagd. 
Vermeer en o.a. Willems voelden daar niets voor, maar voorlopig scheen dat 
maar weinig te helpen', zo noteerde Drees. Hij wees zijn partijgenoten op de 
mogelijke gevolgen: crisis en mogelijk vervroegde verkiezingen waar de partij 
dan aan zou moeten deelnemen terwijl zij in betrekkelijk grote verwarring 
verkeerde, onder meer door de tegenstelling tussen de PvdA-ministers en de 
fractie.

Enkele dagen later vergaderde de PvdA-fractie over het ontwerp-Huurwet. 
Ook de ministers Suurhoff en Van de Kieft waren bij de vergadering aanwezig. 
Zij wisten na afloop te melden dat een mogelijke oplossing in de vorm van een 
amendement, om vast te stellen dat ook alle arbeiderswoningen buiten de ver
hoging vielen, na aanvankelijke staking van stemmen, uiteindelijk door 'om
gaan van De Kadt' was verworpen. Drees concludeerde die dag: 'Daarmee is de 
kans op een bevredigend resultaat wel heel klein geworden.'225

In de ministerraadsvergadering voorafgaand aan het Kamerdebat meldde 
Drees dan ook dat naar alle waarschijnlijkheid het wetsontwerp geen meerder
heid in de Kamer kreeg. De procedure daarna zou dan als volgt zijn: Witte zou 
hierin aanleiding zien om zijn ontslag in te dienen, de andere KVP-ministers 
zouden volgen, het kabinet was daarna demissionair.226 Vervolgens stelde 
Drees voor de Kamervoorzitter te vragen de volgorde van de te behandelen 
wetsontwerpen om te draaien, zodat eerst de Huurwetswijziging aan bod zou 
komen. Dit voorstel stuitte echter op verzet van Beel. Hij reageerde fel: ’(...) 
zowel het huurontwerp als de belastingontwerpen (waren) Kabinetspolitiek, 
hetgeen betekent, dat in geval de Ministers niet meer hierachter staan er ge
sproken moet worden van een Kabinetscrisis reeds nu.'227 Zijn reactie leek 
erop te duiden dat hij de PvdA-ministers ervan verdacht het bijltje er al bij te 
hebben neergegooid. Beel achtte het wetsvoorstel goed verdedigbaar. Wan
neer de Kamer het ontwerp-Huurwet zou verwerpen was dat haar verant
woordelijkheid.228
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Mansholt vond dat het kabinet een fout had gemaakt om na het voorlopig 
verslag toch door te zetten. Hij herinnerde er ook nog eens aan dat hij zich 
tegen de politieke koppeling had verzet. Hij suggereerde dat het kabinet een 
beleid had gevolgd, dat voor de Kamer onaanvaardbaar was. Hij vond een 
kabinetscrisis niet gewenst; er waren nog belangrijke wetsontwerpen af te han
delen en hij vond dat het kabinet over het algemeen niet slecht werkte. Mans
holt stelde daarom alsnog een algemene huurverhoging van 10% voor, gecom
penseerd door óf een loonsverhoging óf een verlaging van de indirecte belas
tingen. Hij kreeg voor zijn voorstel geen steun. Van de Kieft wees Mansholt 
erop dat uit eerdere besprekingen was gebleken dat een huurverhoging van 
10% over de gehele linie zonder afroming voor de PvdA-fractie aanleiding kon 
vormen om de partijgenoten-ministers tot aftreden te dwingen. Drees viel Van 
de Kieft bij en vond bovendien dat de grenzen van de mogelijkheden om tot 
beleidswijziging te komen wel waren bereikt. Ook een voorstel van J.M.A.H. 
Luns om enige maanden uitstel te vragen vond de raad niet haalbaar. Mansholt 
en Drees waren hiervoor wel geporteerd, maar de laatste vreesde dat de Ka
mer niet akkoord zou gaan met uitstel van de belastingverlaging.229 Het kabi
net ging dus de strijd met de Tweede Kamer aan zonder een alternatief achter 
de hand. Het had zijn speelruimte verbruikt. Het woord was nu aan de Kamer.

Het debat in de Tweede Kamer in eerste termijn

Gelet op de eerdere discussies gaven de algemene beschouwingen enkele 
kleine verrassingen te zien. Het meest verrassend was misschien wel de milde 
toon waarop Hofstra over de belastingvoorstellen sprak. Hoewel hij bleef 
vinden dat belastingverlaging op dat moment conjunctureel onverantwoord 
was, kondigde hij aan geen poging te zullen ondernemen om het tijdstip ervan 
te wijzigen. Hij richtte zijn pijlen vooral op de verdeling van de belastingverla
ging. De loontrekkenden en de middengroepen waren de afgelopen jaren ach
tergebleven in de welvaartsstijging, terwijl de winsten onevenredig waren ge
stegen. De PvdA-fractie zou daarom het voorstel van de vennootschapsbelas
ting steunen. Zij wilde wel dat de regering binnen het pakket belastingmaat
regelen het accent zou verleggen van de directe naar de indirecte belastingen. 
Hiermee zouden de minder draagkrachtigen geholpen zijn en het was daar
naast ook goed voor de beheersing van het prijspeil. Bovendien moest er een 
verandering komen in de opbouw van het tarief van de inkomstenbelasting. 
De topinkomens dienden zwaarder te worden belast en de tarieven voor de 
minder draagkrachtigen, de middengroepen en de ongehuwden moesten om
laag. Hofstra's eerdere verzoek aan de regering uit te zoeken hoe deze wens 
binnen de gestelde omvang van de belastingverlaging kon worden bereikt, 
was niet gehonoreerd. Mocht de regering niet alsnog aan zijn wensen voldoen 
dan zou Hofstra een motie indienen.230

Lucas putte uit de houding van Hofstra tegenover de belastingverlaging de 
hoop dat zij elkaar, ondanks de duidelijke principiële verschillen, in de praktijk 
konden vinden en dat het moment nog niet was aangebroken waarop hun we-
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gen zich zouden scheiden. Hofstra's wens om de hogere inkomens zwaarder te 
belasten vond echter geen gehoor bij de grootste coalitiegenoot. Lucas wilde 
dat ook zij in redelijke mate in een lastenverlichting deelden. 'Wij wensen, dat 
in onze maatschappij de Christelijke naastenliefde zal heersen. Dit betekent dat 
wij aan de financieel minder draagkrachtigen speciale zorg willen wijden. Dit 
betekent echter niet, dat wij de rechtvaardigheid enkel en alleen zouden willen 
volgen naar één zijde.' Een teer punt voor Lucas bleef de vennootschapsbelas
ting. Hij meende dat het 'vertrouwen tussen minister en Kamer' gediend was 
door hier de verhoging ten behoeve van de defensie-uitgaven ongedaan te ma
ken.231 De meningen op dit punt waren echter aan het schuiven, met name 
doordat in werkgeverskringen, blijkens een adres aan de regering, de voor
keur werd gegeven aan een verdere verlaging van de inkomstenbelasting 
boven een verlaging van de vennootschapsbelasting. Van Leeuwen (VVD) zag 
hierin blijkbaar aanleiding voorstellen in die richting te doen door middel van 
een amendement.232 Hoewel er ook nog verschillende andere wensen werden 
geuit, was de stemming ten aanzien van de belastingvoorstellen over het alge
meen welwillend te noemen. Dit kon over het voorstel tot wijziging van de 
Huurwet niet worden gezegd.

De kritiek op het voorstel was onveranderd groot en algemeen. Dit was 
ook niet verwonderlijk, want zoals A. Stapelkamp (ARP) terecht opmerkte had 
de minister sinds de verschijning van het voorlopig verslag geen poging ge
daan om de kwestie een stap dichter bij een oplossing te brengen.233 Opnieuw 
vielen er vernietigende kwalificaties te beluisteren: 'impotent compromis' (Van 
Leeuwen), 'typische oplossing van een zwakke regering’ (Welter, KNP), 'bijna 
belachelijk voorstel' (W.F.E. baron van der Feltz, CHU).234 Het was met name 
Welter die het door de regering gelegde verband tussen de belastingvoorstel
len en de huurkwestie van vernietigend commentaar voorzag. Volgens Welter 
bracht de regering de Kamer daarmee in een dwangpositie. 'Hier zien wij dus 
de parlementaire democratie op zijn slechtst, omdat het Parlement wordt ge
dwongen, regelingen te aanvaarden, die het eigenlijk in grote meerderheid 
onaannemelijk acht. Dit is zonder twijfel één van de wrange gevolgen van de 
brede-basispolitiek der laatste jaren, waardoor de interne verhoudingen in het 
Kabinet gespannen moesten geraken op principiële punten als dit en die 
bovendien de grootste partijen in de Kamer niet meer vrij doet staan tegen
over de Regering.' Van den Heuvel vond het bedroevend dat de kwestie van 
de huren om politieke redenen niet tot een oplossing kon worden gebracht. 
Van der Feltz noemde de huren 'de speelbal van de politiek'.235

De uitweg uit de impasse was volgens verschillende Kamerleden een alge
mene verhoging van de huren van 10%. Woordvoerders van alle fracties, be
halve de PvdA en de CPN, drongen hierop aan.236 Met uitzondering van de 
KVP zochten deze fracties de compensatie voor zo'n algemene verhoging in 
een verdere verlaging van de belastingen. W.J. Andriessen (KVP) noemde ook 
een kleine loonronde als compensatie mogelijk. Zijn partijgenoot F. van Vliet 
liet overigens in eerste termijn al weten dat zijn fractie in beginsel niet afwij
zend stond tegenover het huurvoorstel, maar hij liet nog in het midden of het
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eindoordeel positief zou uitvallen.237 Van Vliet raadde de minister aan samen 
met de vaste Kamercommissie 'vertrouwvol beraad’ te houden over de lastige 
en scherpe kanten van het huurprobleem om zodoende een aantal obstakels 
uit de weg te ruimen en duidelijke plannen en richtlijnen voor het huurvraag- 
stuk te krijgen 238

Of de minister hiertoe nog de gelegenheid zou krijgen, als hij dat al wenste, 
was echter nog maar de vraag. PvdA-woordvoerder Bommer liet namelijk we
ten dat het bij zijn fractie op 'overwegende bezwaren’ stuitte voor een derde 
keer aan een huurverhoging mee te werken zonder dat er over de bestem
mingsheffing een klare beslissing was genomen. Hij voelde ook niets voor een 
algemene huurverhoging van 10% die 'opnieuw uitsluitend ten bate van de 
huiseigenaren' zou komen. De gedachte van Andriessen inzake een kleine 
loonsverhoging, die de overheid kennelijk aan het bedrijfsleven moest opleg
gen, noemde Bommer opmerkelijk omdat de KVP toch voorstander was van 
een vrijere loonvorming. Bommer had het logisch gevonden als de regering 
helemaal had afgezien van haar huurplannen. Hij pleitte ervoor de huurverho
ging uit te stellen totdat zij gepaard kon gaan met een verhoging van het loon
peil en gecoördineerd kon worden met de invoering van de definitieve ouder
domsvoorziening, die dan tevens de compensatie voor de zogenaamde 'verge
ten groepen' vergemakkelijkte.239 Ook CPN-woordvoerder Reuter wilde dat 
de regering het wetsvoorstel introk; de Kamer mocht het niet accepteren.240

Het kabinet had de Tweede Kamer noch ten aanzien van de belastingen, 
noch op het terrein van de huurverhoging iets te bieden. Alle suggesties wer
den van de hand gewezen. Een algemene huurverhoging van 10% met com
pensatie in de belastingsfeer was volgens Van de Kieft te kostbaar. Zijn collega 
van Economische Zaken wees het voorstel van Andriessen voor een beperkte 
loonsverhoging af. De regering had hiertegen 'vrijwel onoverkomelijke be
zwaren’ mede omdat hiermee ook een corresponderende aanpassing van de 
sociale uitkeringen gepaard diende te gaan. Witte ten slotte wees het voorstel 
van Bommer om te wachten op de invoering van de ouderdomsvoorziening 
van de hand. Van de Kieft was ook niet van plan zijn partijgenoot Hofstra tege
moet te komen inzake de verdeling van de belastingverlaging. Hij wilde vast
houden aan de uniforme verlaging over de verschillende inkomensklassen, 
omdat in het verleden de hogere inkomens tot tweemaal toe niet hadden ge
profiteerd van een lastenverlichting; hij vond het onrechtvaardig wederom te 
discrimineren. Aan het totaalbedrag van de belastingverlaging viel volgens 
Van de Kieft niet te tornen, evenmin als aan de verhouding tussen directe en 
indirecte belastingen. Alleen als de Kamer verschuivingen wilde binnen deze 
kaders, was de regering bereid daar ernstig naar te kijken.241

De verdediging van het huurvoorstel door Witte was een tamme bedoe
ning. Zijn eerste zin sprak boekdelen: 'Het is niet een bijzonder aantrekkelijke 
taak om een voorstel te verdedigen, dat geen solutie brengt en eigenlijk ook 
geen perspectief biedt voor een verdere oplossing van het huurprobleem.’242 
Witte kweet zich dan ook met moeite van die taak. Alvorens in te gaan op het 
wetsvoorstel schetste hij de algemene problematiek rond het huurbeleid. Daar-
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bij was het grootste probleem, zo gaf Witte openlijk toe, dat van de afroming. 
Het leek hem niet verstandig daarvoor een oplossing te zoeken ten tijde van 
politieke hoogspanning, tijdens een kabinetsformatie of naar aanleiding van 
een concreet voorstel. Hij zag meer in de suggestie van Van Vliet om in ver
trouwvol beraad met de vaste Kamercommissie nog eens nader op de kwestie 
in te gaan.243

Witte ontkende dat het wetsontwerp het resultaat was van een compromis 
over het principe van afroming en dat de tegenstelling over de huurbelasting 
de facto een verdergaande huurverhoging had geblokkeerd. 'Dit is niet het ge
val. Ik wil niet stellen, dal, indien de kijk op het sociaal-economisch gebeuren 
zich niet had gewijzigd, er geen moeilijkheden zouden zijn ontstaan, die onop
losbaar waren, maar de ontwikkeling van de sociaal-economische verhoudin
gen en de kijk van de Regering op het probleem van lonen en prijzen zijn niet 
voor de oplossing van deze problemen pour besoin de la cause te voorschijn 
getoverd.' De keuze was uiteindelijk óf een partiële huurverhoging óf geen 
huurverhoging. Witte gaf toe dat er nadelen kleefden aan een partiële verho
ging -  hij gebruikte in navolging van zijn collega Zijlstra zelf ook de kwalificatie 
'kreupele huurverhoging’ - ,  maar het was in elk geval een stap in de goede 
richting. Witte vond het daarom niet verantwoord de kans om tenminste iets te 
doen voorbij te laten gaan. Dit inzicht werd bovendien door het hele kabinet 
gedeeld, voegde Witte er ten overvloede aan toe.244

Ten slotte betrad ook de minister-president het spreekgestoelte om de con
sequenties van verwerping van het ontwerp-Huurwet uiteen te zetten. Drees 
deed dit met de nodige schroom 'omdat men de Regering er zo licht van ver
denkt, dit te doen om politieke pressie uit te oefenen'. Daar stond echter tegen
over dat de Kamer bij haar beslissing alle gevolgen tegenover elkaar moest 
kunnen afwegen. Verwerping van het wetsontwerp bracht niet alleen de belas
tingverlaging in gevaar, maar zette ook het voortbestaan van het kabinet op 
het spel: 'Hij (Witte, PvG) acht het niet verantwoord als er thans niets gebeurt. 
Dit zijn de woorden, die hij heeft gebruikt. Men moet deze woorden zeer ern
stig opvatten. (...) Men moet kunnen begrijpen, dat een Minister aanleiding kan 
vinden, als hij er in het geheel niet in slaagt op dit punt nog een stap te doen, 
verder het huurbeleid niet met zijn verantwoordelijkheid te willen dekken, en 
dat men, gegeven de wijze, waarop het voorstel tot stand is gekomen, en ge
geven de verhoudingen in het Kabinet, dan ook met verdere consequenties 
moet rekenen.' Zo was het ontwerp-Huurwet, dat ook volgens Drees 'op zich
zelf misschien niet zo belangrijk kan worden geacht', verworden tot een be
dreiging, niet alleen voor de belastingverlaging, maar ook voor het politieke 
leven van minister Witte en ten slotte voor het gehele kabinet. 245

Overigens bleef Drees, evenals Witte, nogal vaag in de verklaring waarom 
het kabinet het oorspronkelijke voorstel had teruggenomen. Enerzijds waren 
het 'zakelijke moeilijkheden' geweest die een oplossing in de weg hadden ge
staan, anderzijds had de afromingskwestie een rol gespeeld. Het oorspronke
lijke plan, waarin de afroming nog voorkwam, was volgens Drees niet zomaar 
uit de lucht komen vallen. Al in de richtlijnen van het kabinet was een huurver-
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hoging met afroming opgenomen; een dergelijk voorstel kon dus van de rege
ring worden verwacht. Het kabinet had de kwestie echter voorlopig in de ijs
kast gezet om na te gaan, in welke vorm en in welke omvang afroming zou 
moeten geschieden en met welke bestemming. Vervolgens voegde Drees daar
aan zonder nadere uitleg nog toe dat er ook 'andere overwegingen’ waren ge
weest om de huurverhoging te beperken.246

Het ontwerp-Huurwet haalt het niet: kabinetscrisis

De volgende dag, vrijdag 13 mei, was het woord weer aan de Kamer. De ver
dediging van Witte had op geen enkele fractie, misschien met uitzondering van 
Wittes partijgenoten, indruk gemaakt. Ook de dreiging van een kabinetscrisis 
leek het standpunt van de PvdA-fractie niet te beïnvloeden. Bommer hand
haafde zijn bezwaren. De door Drees voorgehouden consequenties stonden 
volgens Bommer in geen verhouding tot de betekenis van de zaak. Hij stelde 
daarom voor de beslissing over het wetsontwerp aan te houden, zodat overleg 
in een rustiger sfeer kon plaatsvinden. Anders dan in het voorstel van Van 
Vliet diende dus ook het wetsontwerp zelf in het overleg te worden betrok
ken.247

Oppositieleider Oud wees ieder vertrouwvol beraad af als in strijd met de 
zelfstandige positie van regering en Kamer. Volgens Oud hoefde de regering 
zich niet te verontschuldigen voor de politieke pressie die zij uitoefende. Maar 
wat de politieke gevolgen precies inhielden, was hem niet duidelijk. Wat deed 
de regering bijvoorbeeld als de PvdA-fractie tegenstemde, maar het wetsont
werp toch werd aanvaard? Oud zou het juist vinden als Witte dan niet opstap
te. Van de VVD-fractie hoefde Witte geen steun te verwachten. Oud meende 
dat het fataal was voor het gezag van het parlement als het, om een crisis te 
voorkomen, een maatregel aanvaardde die het principieel verkeerd achtte. 
Bovendien was hij niet erg onder de indruk van de dreigende kabinetscrisis. Hij 
voorspelde dat er toch wel een belastingverlaging kwam als de Huurwet werd 
verworpen, 'waarschijnlijk zelfs van dezelfde heren Ministers, die op het ogen
blik achter de groene tafel zitten'.248 Oud beschikte over goede voorspellende 
gaven.

Bij verschillende fracties heerste nog grote twijfel over de uiteindelijke stel- 
lingname jegens het huurvoorstel. Van de Wetering (CHU) neigde tot aanvaar
ding om de belastingverlaging niet in gevaar te brengen. Welter verklaarde 
zich nog te beraden, maar leek net als Van de Wetering geneigd tot aanvaar
ding: 'Wij zijn nuchter genoeg om te erkennen, dat een beperkte belastingver
laging en een kreupele huurverhoging toch altijd meer zijn dan niets en dat een 
vermindering van euvel op zich niet verwerpelijk kan zijn.' Schouten helde de 
andere kant op: 'Als ik vandaag moest beslissen, dan zouden de politieke ge
volgen ten slotte mijn positie tegenover de wijziging van de Huurwet niet be
palen.' Het feit dat de PvdA-fractie, als grootste coalitiegenoot, het ontwerp 
blijkbaar niet wenste te steunen, maakte het voor de overige fracties nog moei- 
lijker om 'zo mild mogelijk te oordelen over wat in uitzicht is gesteld met be-
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trekking tot de politieke consequenties', aldus Schouten. De posities van CPN 
en KVP waren wel zeker. De CPN-fractie zou tegenstemmen; de KVP zou 
voorstemmen. Al met al bleef het lot van het huurontwerp onzeker. 249

Ook over de belastingontwerpen was het laatste woord nog niet gezegd. Zo 
diende Hofstra zijn reeds aangekondigde motie in waarin de regering werd op
gedragen een andere verdeling aan te brengen. Romme zag hierin een poging 
van de PvdA om de belastingverlaging nog enige tijd uit te stellen, hetgeen 
Burger overigens fel ontkende. Ook inhoudelijk was Romme het met de motie 
niet eens: men mocht de aandacht voor de economisch sterkeren niet laten 
'verslonzen’. De KVP op haar beurt diende bij monde van Lucas twee amende
menten in: één om de duur van de maatregel voor de vennootschapsbelasting 
te beperken tot twee jaar en één om een grens te stellen aan het gecumuleerde 
bedrag aan verschuldigde inkomsten- en vermogensbelasting.250

Nadat de Kamervoorzitter rond half acht de beraadslagingen had geschorst, 
hadden kabinet en Kamer drie dagen de tijd zich te bezinnen. Op maandag 
wijdde het kabinet een morgen- en middagvergadering aan de situatie. De mi
nister-president en zijn collega-PvdA-ministers bleken wel wat te voelen voor 
het amendement dat Bommer aan minister Witte had voorgelegd; het beoogde 
de huurgrenzen nog iets verder op te trekken. Met name voor de KVP-minis
ters was dit voorstel echter onaanvaardbaar. Zo merkte Beel op dat het voor
liggende voorstel al het zoveelste compromis was waartoe de ministerraad had 
besloten; het kabinet moest niet de indruk wekken dat het van het ene in het 
andere compromis viel. Bovendien zou een concessie aan de PvdA-fractie ertoe 
kunnen leiden dat de overige fracties gingen tegenstemmen.251 Tussen de twee 
vergaderingen door werd dit gepolst bij Romme. De verwachting bleek 
ju ist.252 Toen ook deze poging om tot een mogelijke oplossing te komen 
strandde, besprak het kabinet de procedure die gevolgd diende te worden bij 
en na de ontslagprocedure. Beel drong er bij Drees op aan om bij verwerping 
van het ontwerp-Huurwet het ontslag van het gehele kabinet aan te bieden. 
Drees verklaarde zich hiermee akkoord.253

De volgende dag, dinsdag 17 mei, was de dag van de waarheid. De crisis 
hing in de lucht, zo viel ook uit de betogen van de bewindslieden op te maken. 
Van de Kieft, die als eerste aan de tweede termijn begon, verklaarde niet al te 
diep meer te willen ingaan op de belastingvoorstellen. Dit kon eventueel nog 
nadat de Huurwet zou zijn aangenomen. Wel liet hij Hofstra weten dat de 
regering zijn motie stellig moest ontraden.254 Opvallend was dat 'zijn' staats
secretaris nog een nieuwe suggestie aandroeg: extra afschrijvingen zouden 
mogelijk zijn bij de inkomstenbelasting voor huiseigenaren die niet 'profiteer
den' van de huurverhoging. Hofstra vroeg nog om nadere inlichtingen omdat 
dit voorstel van 'beslissende betekenis (kon) zijn voor de stemming over het 
wetsontwerp'. Van de Kieft wilde echter niet verder op de details ingaan 'om
dat er toch werkelijk -  ik zou haast zeggen -  iets ernstiger aangelegenheden in 
de lucht hangen’.255
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Drees en Witte overleggen tijdens het Huurwetdebat, 17 mei 1955

Foto Spaam estad

Witte hield nog wel een betoog waarin hij de positieve kanten van het ont- 
werp-Huurwet voor het voetlicht bracht. Op de kwestie van de huurbelasting 
ging hij niet meer in: 'Dit is een punt, waarop innerlijk de bereidheid moet be
staan, gezamenlijk een oplossing te vinden. Wordt deze oplossing niet gevon
den, dan is niet de Regering in haar huidige samenstelling verantwoordelijk 
voor het niet kunnen, maar dan ligt eigenlijk de verdeeldheid in het Nederland
se volk zelf en dan is het duidelijk, dat, indien wij niet kunnen komen tot een 
voor de Staten-Generaal aanvaardbaar voorstel, de Regering een andere sa
menstelling nodig heeft.' Drees sloot de rij van sprekers met een laatste oproep 
om het ontwerp-Huurvvet te aanvaarden. Mocht dat gebeuren zonder de stem 
van de PvdA-fractie, dan was het volgens Drees aan die fractie om te bepalen 
of de vertrouwensvraag aan de orde was.256
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De allerlaatste poging om een crisis te voorkomen kwam van PvdA-frac- 
tieleider Burger. Hij vroeg de regering in een motie de behandeling van de 
Huurwet te schorsen voor nader beraad tussen Kamer en minister. Hij zei er 
uitdrukkelijk bij dat hij geen vertraging van de belastingvoorstellen beoogde; 
wat hij wilde was een ontkoppeling van beide vraagstukken, hetgeen 'ook 
voor het prestige van het Parlement niet zonder betekenis (zou) zijn'.257 Oud 
vond de motie een 'verstandige oplossing', maar liet zijn oordeel afhangen van 
het antwoord van de regering. Dat deden ook Tilanus en Schouten 258 De rege
ring reageerde afwijzend. Er kon volgens Drees geen ontkoppeling plaatsvin
den. Hij zag niet in dat er op korte termijn een compleet nieuw voorstel kon 
komen; bovendien zag de minister-president weinig verschil tussen aanneming 
van de motie en verwerping van het voorstel over de huren. Burger trok ver
volgens zijn motie in.259 De Kamer verwierp ten slotte nog een door de rege
ring onaanvaardbaar verklaard amendement van Van Leeuwen, inhoudende 
een algemene huurverhoging van 10% 260

Het debat naderde rond half zes in de middag van 17 mei zijn ontknoping. 
Achtereenvolgens beklommen vooral fractievoorzitters en een enkel 'gewoon’ 
Kamerlid het spreekgestoelte voor het afleggen van een stemverklaring. Al
leen de fractieleider van de CPN zag daarvan af, maar het was duidelijk dat de 
regering van de communisten geen steun hoefde te verwachten. Burger, Oud, 
Welter en P. Zandt (SGP) verklaarden tegen het wetsontwerp te zullen stem
men. Burger liet daarbij aantekenen dat dit niet mocht worden opgevat als een 
uiting van afkeuring van het beleid van Witte, dat in grote lijnen de instem
ming had van de PvdA-fractie. Hij vond het bovendien 'onjuist en betreurens- 
waardig’ als de regering politieke gevolgen zou verbinden aan een eventuele 
verwerping van het ontwerp-Huurwet. Romme verklaarde dat hij gesteld voor 
’de kwade keuze tussen kreupel en lam’ voor het eerste koos. Zo ook Tilanus 
en Schouten, maar beiden spraken niet namens de gehele fractie. De 'dissiden
ten' waren J.J.R. Schmal (CHU) en P.J.S. Gerbrandy (ARP) die behalve tegen de 
zakelijke kant van het wetsvoorstel ook bezwaar maakten tegen de politieke 
koppeling, die een gezonde werking van het parlementaire stelsel schade toe
bracht.261 De stemverhouding kwam daarmee op 50 tegen en 48 stemmen 
vóór het wetsontwerp.262 Drees vroeg hierop aan de Kamervoorzitter om de 
behandeling van de overige op de agenda voorkomende onderwerpen te 
schorsen. Het kabinet was gevallen. In het volgende hoofdstuk zullen de kabi
netscrisis en de oplossing ervan, die ruim twee weken in beslag nam, nader 
worden beschouwd.

Uitweg uit de crisis. Coalitie sluit de gelederen

Acht dagen na de val van het kabinet, op 25 mei 1955, gaf koningin Juliana aan 
Burger de opdracht tot reconstructie van het kabinet. Op 2 juni meldde het Ka
binet der Koningin dat Burgers missie was geslaagd en dat Drees de ontslag
aanvrage van zijn kabinet had ingetrokken 263 Het kabinet stond weer op de 
rails. Drees zette op 7 juni in de regeringsverklaring de voorstellen uiteen
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waarover het kabinet en de regeringsfracties het door bemiddeling van Burger 
eens waren geworden. Ondertussen bleef het gewenst, aldus Drees, het beraad 
over de huurpolitiek voort te zetten.264

In plaats van de gedeeltelijke huurverhoging van 5 tot 10% zou er een alge
mene huurverhoging van 5% voor vooroorlogse woningen worden voorge
steld. Daarnaast kwam er een tweetal fiscale maatregelen die de exploitatielas
ten voor de huiseigenaren van zowel vooroorlogse als nieuwbouwwoningen 
verminderden: een verlaging van de grondbelasting en verhoging van het af
schrijvingspercentage op huurinkomsten in de inkomstenbelasting.265 In het 
wetsvoorstel tot huurverhoging kwam een clausule die bepaalde dat de verho
ging kwam te vervallen als de huiseigenaren het noodzakelijk onderhoud ver
waarloosden. Ook op het gebied van de belastingen veranderde er het een en 
ander. Vanwege het verlies aan belastinginkomsten door de verlaging van de 
grondbelasting moest de oorspronkelijk voorgenomen verlaging van de loon- 
en inkomstenbelasting van 8% naar 6% worden teruggebracht. Daar stond dan 
weer tegenover dat de huurders van duurdere woningen geen 10 maar 5% 
huurverhoging hoefden te betalen. Bovendien werd de omzetbelasting op sui
ker en textiel verder verlaagd. De ingangsdatum van verlaging van de grond
belasting werd vastgesteld op 1 januari 1956. De andere belastingverlagingen 
zouden, tegelijk met de huurverhoging, in plaats van op 1 juli, op 1 september 
in gaan.266

Waarom waren deze voorstellen nu wel voor alle betrokken partijen aan
vaardbaar? Voor de KVP, de ARP en de CHU was het van belang dat er geen 
afroming van de huurverhoging plaatsvond en dat er toch een redelijke ver
betering van het rendement voor de huiseigenaren in het verschiet lag. Deze 
partijen konden dus tevreden zijn. En de PvdA? Voor de PvdA werd het leed 
van het niet doorgaan van de afroming verzacht door de beperkte omvang 
van de huurverhoging en door de onderhoudsclausule.267 De totale 'reddings
operatie' kostte het kabinet ƒ21 miljoen meer derving aan belastinginkomsten 
dan in de oorspronkelijke plannen.268 Het bleek echter bereid deze prijs te be
talen om de rit tot het einde toe te kunnen uitzitten.

Het was te verwachten dat de behandeling van de nieuwe belasting- en 
huurvoorstellen in het parlement weinig om het lijf zou hebben. Dat bleek in
derdaad het geval. Het compromis lag er en de coalitiepartijen wensten daar 
niet aan te tornen. Zij beperkten zich, in het debat dat plaatsvond van 7 tot en 
met 9 juli, tot het ontleden van het compromis op eigen winstpunten en het 
uiten van enkele kleine wensen.

Zo kwam bij de behandeling van de huurwetswijziging nog een amende
ment van de KVP'er Van Vliet in stemming, dat tot doel had ook de verhuur
ders van bedrijfspanden van de huurverhoging te laten profiteren. Alleen de 
CPN stemde tegen. Twee amendementen van PvdA'er Bommer met nadere 
regels over de onderhoudskwestie verwierven geen meerderheid. De regeling 
van het onderhoud ontmoette overigens nogal wat scepsis. Welter zag er zelfs 
een verkapte vorm van afroming in, zodat de PvdA via een omweg toch haar 
doel zou hebben bereikt. De PvdA beschouwde het inderdaad als een winst-
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punt. De overige fracties hadden vooral twijfels over de uitvoerbaarheid en 
effectiviteit van de onderhoudsbepaling. Ook minister Witte twijfelde openlijk 
of de dreiging de verhuurders de 5% huurverhoging te onthouden voldoende 
pressie tot onderhoud opleverde. Hij zag het als een eerste stap om ervaring 
op te doen. Uiteindelijk stemde alleen de CPN tegen het wetsontwerp.269

Maar zoals gezegd stond de uitslag van het debat al van tevoren vast. De 
oppositie liet niet na de collega's van de regeringsfracties te wijzen op hun ge- 
committeerdheid aan de uitkomst van de formatie. CPN-Kamerlid H. Gortzak 
deed dat op de van hem bekende beeldende wijze: 'Men ziet hier een tevreden 
stel klaverjassers bij elkaar! Iedereen ontdekt winstpunten en poogt deze voor 
zijn partij te incasseren. Dit is zelfs zo sterk, dat men vanmiddag zelfs niet kon 
wachten met de aankondiging, dat men de ingediende amendementen meteen 
al wilde intrekken, terwijl deze nog niet aan de orde waren.’ Gortzak had het 
speciaal op de PvdA gemunt die bereid was 'de opvattingen van de heer Rom
me door dik en dun te volgen'. Volgens Gortzak had Hofstra zijn motie, die 
vroeg om een betere verdeling van de belastingverlaging, ten onrechte inge
trokken. Naar zijn mening waren ’de kleintjes' de dupe geworden van de re
constructie van het kabinet. Hofstra vond dat in de nieuwe belastingvoorstellen 
wél aan zijn wensen was tegemoetgekomen, omdat de positie van de midden
groepen verbeterde en de hogere inkomens er wat minder op vooruit gingen. 
Alleen de positie van de groep van ongehuwden en de ouden van dagen bleef 
zorgelijk. Daar was de gehele Kamer het overigens mee eens en ook de rege
ring erkende het probleem. Een amendement van Van Leeuwen om het ver
schil in belasting voor ongehuwden en gehuwden te verkleinen maakte echter 
geen schijn van kans. De regering vond het amendement onaanvaardbaar om
dat zij zakelijke bezwaren had tegen de inhoud. Bovendien had zij toegezegd 
het probleem van de ongehuwden bij de komende technische herziening te 
zullen bekijken. Van Leeuwen trok vervolgens zijn amendement in.270

De regeringsfracties hadden nog een ander motief om zich uit te spreken 
tegen het amendement-Van Leeuwen. Lucas, Van de Wetering en Hofstra 
verklaarden achtereenvolgens dat zij al hun amendementen introkken en ook 
geen enkel ander amendement zouden steunen omdat zij niet aan het compro
mis wensten te tornen. Kortom: de kortelings gesloten gelederen moesten 
stevig gesloten blijven. Voor Gortzak waren die verklaringen het bewijs dat de 
ministers inderdaad ’zetministers' waren geworden. VVD-fractievoorzitter 
Oud ging zelfs zo ver dat hij de volgende verklaring aflegde: 'Ik wil de Kamer 
mededelen, dat mijn politieke vrienden en ik ons niet langer opgewekt voelen, 
aan deze beraadslagingen deel te nemen, omdat wij volkomen begrijpen, dat 
deze openbare beraadslaging geen betekenis meer heeft na de compromissen, 
die binnenskamers door de vier partijen, die de Regeringsmeerderheid vor
men, zijn gesloten. Wij hebben het gevoel, dat wij hier zitten voor spek en bo
nen, en aangezien wij daarin geen lust hebben, zullen mijn politieke vrienden 
en ik aan de verdere behandeling niet deelnemen. De uitkomst is toch tevoren 
verzekerd.'271 Vervolgens verliet de VVD-fractie demonstratief de Tweede
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Kamer. De belastingwetsontwerpen werden ten slotte zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.272

Ook de Eerste Kamer aanvaardde de belastingvoorstellen zonder hoofde
lijke stemming. Bij de behandeling van het wetsontwerp-Wijziging van de 
Huurwet probeerde VVD-senator Molenaar nog een motie aanvaard te krijgen 
waarin hij de regering verzocht vóór de verkiezingen nog een nieuwe huur
verhoging door te voeren. Alleen de VVD-senatoren stemden vóór de motie. 
De Eerste Kamer nam de huurwetswijziging met 31 tegen 2 stemmen aan. R.H. 
baron de Vos van Steenwijk (VVD) en Brandenburg (CPN) stemden tegen 273

Na de crisis

De lijm waarmee Burger het kabinet had weten te herstellen, bleek sterk ge
noeg tot de verkiezingen van 1956. De gemoederen hadden tijdens de crisis 
hun voorlopig kookpunt bereikt. De coalitiegenoten wensten geen nieuwe 
brokken te maken. Dat wilde uiteraard niet zeggen dat de regeringspartijen het 
na de crisis opeens roerend met elkaar eens waren. Dit bleek wel tijdens de al
gemene financiële beschouwingen eind 1955 toen de Kamer zich boog over een 
aantal maatregelen van het kabinet tegen een dreigende overbesteding. We
derom werd duidelijk dat de sociaal-democraten een geheel eigen visie hadden 
op het te voeren financieel-economische beleid in een periode van hoogcon
junctuur. Het debat mondde uit in een door de KVP’er Lucas ingediende motie. 
Niet zozeer de strekking als wel de intentie van de motie verried de tegenstel
lingen, zoals we hieronder zullen zien.

Vervolgens gaan we in op de principiële beslissing die het kabinet in no
vember 1955 nam inzake de loonpolitiek. Terwijl het kabinet 'om' was, bleken 
de standpunten in het parlement over deze kwestie, onder invloed van de 
hoogconjunctuur, inmiddels wat te zijn verschoven. Bovendien bleken de 
sociale partners moeite te hebben met de eerste schreden op het pad van de 
vrijheid.

Weinig animo voor anticyclisch begrotingsbeleid

Waar halverwege 1955 het kabinet zich nog verplicht zag een fikse belasting
verlaging door te voeren, moest het eind 1955 alweer zachtjes op de rem trap
pen om aan de dreigende overbesteding een monetair tegenwicht te bieden. 
Volgens de leer van de anticyclische conjunctuurpolitiek was de belastingverla
ging van 1955 (achteraf beschouwd) een toonbeeld van verkeerde timing. Een 
anticyclisch beleid immers schreef in een fase van hoogconjunctuur het creëren 
van begrotingsoverschotten voor en stond tekorten toe in een fase van laag
conjunctuur. De belastingverlaging van 1955 gaf de hoogconjunctuur nog een 
extra stimulans, werkte met andere woorden procyclisch. Procyclisch was ook 
het beleid van het kabinet om de overbesteding te bestrijden die zich in 1955 
begon af te tekenen 274 De animo voor het voeren van een anticyclische poli
tiek was niet groot. De Keynesiaanse leer had eigenlijk alleen in Hofstra een
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fervent pleitbezorger.275 Hofstra vond het spijtig dat het kabinet geen conse
quente anticyclische politiek voerde. Dit was overigens een internationaal ver
schijnsel. Maar het was ook een gebrek aan daadkracht van het kabinet, dat 
onder invloed van de KVP duidelijke keuzes uit de weg ging. Hofstra besefte 
overigens wel dat belastingverhoging niet haalbaar was, hoewel het in de ge
geven hoogconjunctuur eigenlijk wel was geboden. Na de recente belasting
verlagingen zou dat immers blijk geven van een onvast beleid. 276 Bij de con
fessionele en liberale fracties was de animo voor een anticyclische begrotings- 
politiek niet groot. Van Leeuwen (VVD) verwoordde waarom: het was een 're
ceptuur, die maar al te gaarne wordt overgenomen door politici, wier streven 
gericht is op uitholling en vernietiging van het particulier bezit'.277 De confes
sionele en liberale woordvoerders stonden argwanend tegenover het kweken 
van begrotingsoverschotten in een periode van hoogconjunctuur, beducht als 
zij waren voor vermogensvorming door de overheid. Diezelfde vrees uitte zich 
ook in de herhaalde pleidooien voor belastingverlaging en beperking van de 
overheidsuitgaven. De motie-Lucas, die wees op de noodzaak om (ook) in de 
overheidssector de investeringen te beperken, moet ook in dit licht worden 
gezien.

Bestedingsbeperking: de motie-Lucas

Eind 1955 begonnen langzaam maar zeker de schaduwzijden van de aanhou
dende hoogconjunctuur duidelijk te worden. De Nederlandse economie ver
toonde de eerste symptomen van overspanning: op de arbeidsmarkt heersten 
ernstige tekorten, de positie van de betalingsbalans verslechterde en ook het 
beeld van de overheidsfinanciën was niet onverdeeld gunstig.278 Het gevaar 
van overbesteding lag op de loer.

Het kabinet keek aanvankelijk de kat uit de boom. In de miljoenennota die 
minister Van de Kieft in september 1955 naar de Kamer stuurde, verklaarde hij 
dat vooral het buitenland verantwoordelijk was voor de bestedingsimpulsen. 
Overheidsmaatregelen om de bestedingsdrang af te remmen zouden derhalve 
alleen een grotere afzet in het buitenland tot gevolg hebben. Wel meende Van 
de Kieft dat het noodzakelijk was het conjunctuurverloop nauwlettend in de 
gaten te houden.279 Tijdens de algemene politieke beschouwingen herhaalde 
Drees dit standpunt. De regering zou zo nodig maatregelen treffen.280

Enkele weken later al was het zover. Op 20 oktober 1955 kondigde het mi
nisterie van Financiën twee maatregelen aan om de binnenlandse bestedingen 
af te remmen: het vervroegde de inning van de vennootschapsbelasting en 
verlaagde het percentage waarmee vervroegd kon worden afgeschreven op 
investeringen 281

De Tweede Kamer deelde de zorgen van het kabinet over een dreigende 
overbesteding, maar vroeg zich wel af waarom het kabinet bij het opstellen 
van de miljoenennota nog geen reden had gezien tot ingrijpen en nu opeens 
vvel. Het antwoord van Van de Kieft was niet overtuigend. Hij schetste name
lijk zo'n positief beeld van de economische en financiële situatie dat hij de be-
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staande twijfel eigenlijk alleen vergrootte. Volgens de minister was er, zeker de 
laatste maanden, sprake van een gunstige betalingsbalanspositie; het prijspeil 
was goed; de goud- en deviezenreserve was stabiel en er was geen overdreven 
kredietexpansie. Alleen de overspannen arbeidsmarkt gaf aanleiding tot zor
gen. Overeenkomstig die gegevens had het kabinet besloten op beperkte 
schaal in te grijpen. Of en wanneer er nog nadere maatregelen nodig waren, 
was een kwestie van intern kabinetsberaad.282

Hofstra deelde het optimisme van de minister niet. Volgens hem was de 
situatie veel ernstiger dan de minister deed voorkomen en kwam het kabinet 
eigenlijk al te laat met de maatregelen. De overbesteding was het gevolg van 
een te hoge investeringsdrang bij de bedrijven, die weer voortkwam uit de 
hoge winsten. De grote winstgroei kwam ook tot uitdrukking in de verschui
ving van de inkomensverdeling ten nadele van de werknemers.283 Alleen de 
communistische fractie deelde Hofstra's analyse.284 De confessionele en liberale 
woordvoerders waren juist huiverig om al te zeer in te grijpen bij het investe
rende bedrijfsleven. Dit zou, zoals Lucas het uitdrukte, wel eens het slachten 
van de kip met de gouden eieren kunnen betekenen. Het bedrijfsleven gene
reerde immers werkgelegenheid. Wat deze woordvoerders het meeste stoorde 
was dat de minister wel de bestedingen in de particuliere sector wilde beper
ken, maar dat hij de overheidssector ongemoeid liet. Waarom deed hij niets 
aan de stijgende overheidsuitgaven? Zij vermoedden dat het met de bezuini
gingsdrift van de minister maar treurig was gesteld.285

Van de Kieft bestreed natuurlijk dat hij onvoldoende bezuinigde; de uitga
ven waren niet te hoog. Op termijn, zo had hij ook in de toelichting op zijn be
groting verklaard, was er wellicht reden voor bezinning op het uitgaven
niveau. Die opmerking had hij gemaakt om de totale overheidsdienst van kos- 
tenbesef te doordringen en vanwege de 'allerwonderlijkste hoogconjunctuur- 
stemming’ bij het volk. Zij was bovendien bedoeld als waarschuwing aan de 
Kamer om terughoudendheid te betrachten in de roep om meer uitgaven 286

Ook de nadere toelichting van de minister op de maatregelen bleek niet 
voldoende om de confessionele en liberale woordvoerders van de noodzaak 
ervan te overtuigen. Toch zouden zij zich er niet tegen verzetten. Daarvoor 
waren zij waarschijnlijk te beperkt. Lucas vond het echter wel gewenst de 
minister te binden aan een richtsnoer voor het geval verder ingrijpen nood
zakelijk zou worden. Samen met Van Leeuwen (VVD), Van den Heuvel (ARP), 
Van de Wetering (CHU) en Welter (KNP) diende hij een motie in met de strek
king dat, wanneer de investeringen moesten worden afgeremd, dit niet alleen 
in de particuliere sector, maar evenzeer in de overheidssector zou plaatsvin
den 287 De handtekening van Hofstra ontbrak onder de motie. De KVP toonde 
wederom meer feeling  te hebben met de confessionele coalitiegenoten en zelfs 
met de oppositionele VVD-fractie dan met haar grootste regeringspartner.

Hofstra noemde de motie van zijn collega's 'op zichzelf redelijk', maar hij 
zag er geen enkele aanleiding voor. Het kabinet handelde immers al overeen
komstig de richtlijn die in de motie was neergelegd. Uit de motie sprak alleen
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maar nodeloos wantrouwen jegens Witte en Algera, die verantwoordelijk wa
ren voor een groot deel van de publieke investeringen.288

Van de Kieft voelde zich onheus bejegend: 'Barbertje moet hangen!’, riep hij 
geplaagd. Met voorbeelden trachtte de minister de Kamer ervan te overtuigen 
dat hij in de publieke sector wel degelijk, ondanks de druk vanuit de Kamer om 
meer te doen, met de voet op de rem opereerde. Dat hij als sociaal-democrati- 
sche minister een natuurlijke voorkeur zou hebben voor investeringen van de 
overheid bestreed hij. 'De overgrote meerderheid van de investeringen valt bij 
mijn collega’s de heren Algera en Zijlstra. Als men met dergelijke kinderachtig
heden begint, wordt de strijd toch wel onplezierig.' Van de Kieft vond de motie 
overbodig, een slag in de lucht en 'onvriendelijk tegenover de regering, die (...) 
in haar geheel dit niet verdient'. De motie was bovendien een 'leeg gebaar', 
omdat de Kamerleden verzuimden aan te geven welke investeringswerken er 
dan wel geschrapt konden worden. Daar kwam nog bij dat het bedrag aan 
overheidsinvesteringen (ƒ500 miljoen) in verhouding tot de totale investerin
gen (ƒ2,26 miljard) zeer beperkt was. Maar de ondertekenaars hielden voet bij 
stuk. De minister mocht de motie zelfs opvatten als een 'ernstige, maar zeker 
niet in onwelwillendheid gegeven steun'. 'Naar hangende Barbertjes gaat mijn 
verlangen niet uit', aldus Lucas. De motie werd aangenomen met 48 stemmen 
vóór en 23 stemmen tegen (PvdA en CPN).289 Het volgende kabinet zag zich 
in 1957 genoodzaakt een ingrijpende bestedingsbeperking door te voeren 
waarbij ook de investeringen van overheidswege niet werden gespaard. Het is 
overigens te veel eer om te suggereren dat dit enkel een gevolg was van de 
motie-Lucas.

Geen Kamercommissie doelmatigheid overheidsuitgaven

Minder succesvol was Lucas' voorstel een aparte Kamercommissie in te stellen 
om de doelmatigheid van de overheidsuitgaven te onderzoeken. Verschillende 
fractiespecialisten die zijn motie wel hadden gesteund, zagen in dit voorstel 
praktische en staatsrechtelijke bezwaren. Ook Hofstra zag er niets in. Daarmee 
was niet gezegd, zo benadrukte hij, dat de PvdA geen oog had voor de stijging 
van de overheidsuitgaven en de efficiency ervan. Maar hij stond argwanend 
tegenover de roep van de andere fracties om verlaging van de overheids
uitgaven; deze leek voort te komen uit ’een gezindheid die de betekenis van de 
werkzaamheid van de overheid miskent en die belastingverlaging bijna altijd 
principieel boven overheidsuitgaven stelt'. Hij zag eventueel wel een taak weg
gelegd voor de Rekenkamer.290

Aanvankelijk was er nog hoop voor Lucas want Van de Kieft zegde toe 
diens voorstel in het kabinet te bespreken.291 Op vragen uit de Eerste Kamer 
naar de stand van zaken van die bespreking antwoordde de bewindsman dat 
uit nadere bestudering was gebleken dat aan het voorstel staatsrechtelijke en 
bestuurlijke bezwaren kleefden.292 Het vraagstuk van de uitgavenbeheersing 
hield ook de senatoren nog flink bezig. De voorzitter van de KVP-fractie 
G.C.J.D. Kropman bijvoorbeeld vroeg bij de algemene politieke beschouwin-
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gen zelfs om een parlementaire enquête.293 Ook die gedachte vond weinig 
steun. Van de Kieft wist het vraagstuk van de politieke agenda af te voeren 
door dankbaar gebruik te maken van een suggestie van H.J. Hellema (ARP) 
om een studiecommissie in te stellen.294 Overigens liet de woordvoerder van 
de CHU-fractie, R. Pollema, zich onomwonden kritisch uit over de motie-Lucas 
die toch ook de handtekening van zijn partijgenoot Van de Wetering droeg. Hij 
betreurde het dat een meerderheid in de Tweede Kamer de minister zo onwel
willend had bejegend bij zijn vierde begrotingsrede. De CHU-fractie wilde ge
zegd hebben dat 'deze minister het vaderland uitnemend heeft gediend'. Soort
gelijke instemming met het beleid viel ook te beluisteren bij de KVP-senator 
F.G.C.J.M. Teulings.295

Koerswijziging in de loonpolitiek

Bij de algemene beschouwingen in oktober 1955 kondigde Drees aan dat een 
beslissing over de toekomstige loonpolitiek aanstaande was. Het kabinet had 
het SER-rapport terzake ontvangen en zou nog voor de behandeling van de 
begroting van Sociale Zaken uitsluitsel geven. Romme was tevreden met deze 
voortvarendheid. Burger, die al wel vermoedde uit welke hoek de wind zou 
waaien, gaf nog eens uiting aan zijn zorgen over de gevolgen van een vrijere 
loonvorming, zorgen die niet alleen bij de PvdA en het NVV te beluisteren 
waren. Volgens Burger vroeg men zich in steeds breder kring af of de motie- 
Romme niet het begin van het einde had ingeluid van het zogenaamde miracle 
hollandais: het wonderbaarlijk snelle herstel van Nederland dat voor een be
langrijk deel werd toegeschreven aan het systeem van geleide loonvorming en 
de daarmee gepaard gaande arbeidsvrede.296 Inderdaad was door de bestaan
de hoogconjunctuur in sommige werkgeverskringen het enthousiasme voor 
een vrijere loonvorming geluwd en gingen bij eerdere tegenstanders zelfs 
stemmen op vóór de geleide loonpolitiek.297

Het kabinet liet in de memorie van antwoord op de begroting van Sociale 
Zaken weten in beginsel bereid te zijn tot het overhevelen van loonpolitieke 
bevoegdheden naar het georganiseerde bedrijfsleven, gerepresenteerd in de 
SER. Over de precieze organisatievorm was nog uitvoerig beraad nodig, zodat 
het niet waarschijnlijk was dat het desbetreffende wetsvoorstel de Kamer nog 
voor de verkiezingen zou bereiken. Het kabinet zou ook meewerken aan een 
soepelere loonpolitiek. Ook daarvan ontbrak nog een concrete uitwerking. Het 
kabinet was intussen wel bereid het College van Rijksbemiddelaars een aanwij
zing te geven om bij de overweging van de loonvoorstellen bedrijfstaksgewij- 
ze differentiatie toe te laten 'naar gelang werkgelegenheid, produktiviteit en 
rentabiliteit van de onderhavige bedrijfstak daartoe aanleiding geven, een en 
ander uiteraard met inachtneming van het beginsel van coördinatie (...)'.29S

Het kabinet-Drees III zette het systeem van geleide loonvorming niet radi
caal overboord, maar opende wel de deur naar een vrijere loonvorming. Grote 
haast toonde het niet. De uitwerking was nog weinig concreet. Het kabinet
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hinkte bovendien nog sterk op twee gedachten: differentiatie aan de ene en 
coördinatie aan de andere kant.

De haan die koning kraait

Jordaan, Het Parool, 6 juni 1955

Reacties opvallend gematigd

Suurhoff had tijdens het plenaire begrotingsdebat weinig toe te voegen aan de 
memorie van antwoord. Duidelijk was dat de minister zich loyaal achter het ka
binetsstandpunt opstelde, maar dat diep in zijn hart een voorkeur school voor 
het systeem van de geleide loonpolitiek. Hij besefte evenwel ten volle dat dit 
systeem slechts kon werken wanneer een meerderheid in het bedrijfsleven er
achter stond.

Het commentaar in de Tweede Kamer op de koerswijziging was opvallend 
gematigd. De CPN-fractie was het meest uitgesproken negatief. Zij wilde het 
systeem van de geleide lonen onverkort handhaven. De PvdA-fractie was lijd
zamer; bij haar was inmiddels het besef gegroeid dat bijstelling van de koers 
onvermijdelijk was. Het systeem was door de confessionele werknemers en de 
werkgevers, door de aanvallen vanuit de Kamer en door het verschijnsel van 
de zwarte lonen inmiddels zodanig ondergraven dat het voor het kabinet 
moeilijk was om op de oude voet door te gaan. De PvdA-fractie was dan ook
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bereid het kabinet te volgen, maar niet zonder grote bezorgdheid over de 
uitwerking van de differentiatie. D. Roemers vreesde onder meer voor inflatie, 
met alle funeste gevolgen van dien voor de vergeten groepen, voor werkloos
heid en voor het ontstaan van nieuwe vergeten groepen zoals de landarbeiders 
en het overheidspersoneel.299

De confessionele en liberale fracties hadden meer reden tot vreugde, maar 
van een hosannastemming was geen sprake. Bij hen bestond weliswaar tevre
denheid over de principiële beslissing, maar blijkbaar ook een zekere drempel
vrees om juist in de fase van superhoogconjunctuur meer vrijheid toe te staan. 
Bij de liberaal Van Leeuwen was die pragmatische twijfel het duidelijkst. Hij 
vroeg zich hardop af of het wel de beste tijd was om 'plotseling de banden los 
te gooien’. Ook Romme toonde weinig haast. Hij verklaarde te begrijpen dat 
de concrete uitwerking de nodige tijd zou vergen. Hij deelde ook de zorgen 
van de minister en meende dat het te vroeg was om victorie te kraaien. De be- 
ginseluitspraak van het kabinet was voor Romme niettemin voldoende om zijn 
motie uit 1953 'even levensblij als stervensbereid’ in te trekken.300

Opvallend was de nadrukkelijke roep uit de confessionele en liberale hoek 
om overheidscoördinatie en om bijzondere aandacht voor de positie van de 
landarbeiders in het nieuwe systeem. Van dit laatste maakte de PvdA-fractie 
handig gebruik door bij de behandeling van de begroting van Landbouw een 
motie in te dienen met als strekking dat de nieuwe loonpolitiek niet zou mogen 
leiden tot nieuwe achterstanden voor de landarbeiders. De Kamer nam de mo
tie zonder hoofdelijke stemming aan.301 Het NVV had weinig bewondering 
voor de houding van de confessionelen en liberalen: 'Men mist de moed de 
consequentie van zijn eigen standpunt te trekken. Men schreeuwt dat de arbei
ders in de winstgevende bedrijven te kort wordt gedaan. Men verfoeit algeme
ne loonsverhogingen, maar men durft blijkbaar niemand naar de wachtkamer 
te verwijzen. Dan rekent men blijkbaar op de zelfverantwoordelijkheid en dis
cipline van het NVV, maar dan rekent men mis!'302

Begin 1956 volgde de eerste proeve van bekwaamheid voor het bedrijfs
leven om te tonen hoe het was gesteld met het verantwoordelijkheidsbesef en 
de discipline.

Loonoverleg 1955-1956

In juli 1955 was de Stichting van de Arbeid, op initiatief van de werknemers
organisaties, besprekingen gestart over een eventuele nieuwe loonronde. De 
besprekingen verliepen moeizaam. De werknemersorganisaties waren onder
ling verdeeld. Het NVV wilde een algemene loonronde overeenkomstig het 
gebruik binnen de geleide loonpolitiek. De KAB en het CNV wilden bedrijfs- 
taksgewijze of ondernemingsgewijze verhogingen en liepen daarmee vooruit 
op een vrijere loonpolitiek. De werkgeversorganisaties wensten voorlopig een 
pas op de plaats te maken. De eventuele ruimte voor loonsverhoging wilden zij 
reserveren voor de compensatie van een verdere huurverhoging en van de 
premie van de ouderdomsverzekering die op korte termijn zou worden inge-
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voerd. Uit overleg tussen de Stichting en het kabinet volgde het voorstel om de 
SER een onderzoek te laten doen naar de ruimte voor een loonsverhoging. 
Bovendien ging het kabinet akkoord met enige verruiming onder voorwaar
den in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Die voorwaarden hielden onder 
meer in dat de verbeteringen tezamen niet meer dan 3% van de jaarlonen 
mochten bedragen en dat er geen prijsstijgingen uit mochten voortvloeien 303 
Het kabinet wist op deze manier enige verlichting te bieden en toch de stabili- 
satiepolitiek voort te zetten die rust op het loon- en prijsfront predikte.

Maar ook vanuit de Kamer stond de stabilisatiepolitiek onder druk. Met 
name de PvdA trok fel van leer. Mikpunt van kritiek was Zijlstra, eerstverant
woordelijke voor het prijsbeleid. Burger liet bij de algemene politieke beschou
wingen weten weinig vertrouwen te hebben in de bereidheid en de kunde van 
het kabinet om anders dan via loonmaatregelen de werknemers hun aandeel in 
de gestegen welvaart te geven. Hij vond dat er te weinig systematisch werd 
opgetreden tegen nodeloos hoge prijzen. Een nieuwe algemene loonronde was 
daardoor de enige mogelijkheid tot rechtvaardigheid: 'Ergens zal de Regering 
een halt dienen toe te roepen aan de moraal, die luidt: de belastingverlagingen 
gaan nooit ver genoeg, de dividendenstroom is nooit hoog en ongeremd ge
noeg en al zijn de kartels en de prijzen onaantastbaar genoeg, toch komt een 
loonronde altijd te vroeg.'304 De PvdA-fractie verklaarde zich niettemin bereid 
te wachten op het onderzoek van de SER.

Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken kreeg Zijlstra 
van Nederhorst en Roemers zware verwijten naar het hoofd geslingerd. 
Nederhorst stelde dat de economische groei alleen de ondernemers ten goede 
kwam en dat Zijlstra's beleid 'niet onbelangrijke sociale bedenkingen' opriep. 
De PvdA stelde als alternatief een beleid voor waarbij lonen, prijzen en inves
teringen langzaam maar zeker zouden stijgen en waarbij ervoor zou worden 
gezorgd dat deze beweging gecontroleerd was en niet uit de hand liep.305

Zijlstra was 'verbaasd en hier en daar zelfs verbijsterd' door de kritiek op 
zijn beleid en het aangedragen alternatief. Het stabilisatiebeleid was immers 
mede gebaseerd op sociale overwegingen; het was gericht op het verkrijgen 
van reële in plaats van nominale loonstijgingen en nam de zogenaamde 'ver
geten groepen' in bescherming. Volgens de minister werkte het beleid goed. 
Het prijsindexcijfer was sinds de loonronde van 1954 gelijk gebleven, terwijl de 
lonen waren gestegen.306

De SER studeerde inmiddels nog op de vraag of de werknemers hun aan
deel in de stijgende welvaart wel hadden gekregen. Die vraag bleek moeilijk te 
beantwoorden.

'Brevet van onvermogen' voor bedrijfsleven

In februari 1956 had de SER eindelijk zijn 'ruimte'-rapport gereed. Uit het rap
port sprak echter grote verdeeldheid. De Raad was niet in staat gebleken een 
eenstemmig antwoord te vinden op de vraag of en hoeveel achterstand de 
werknemers hadden opgelopen. Oorzaak was het feit dat de verschillende par-
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tijen andere uitgangspunten (peildata) namen en derhalve tot verschillende 
conclusies kwamen.307 Bij de besprekingen in de Stichting van de Arbeid over 
het rapport kon ook geen overeenstemming worden bereikt. Hierop schortten 
de werkgevers de besprekingen op. Zij wilden de verschillende voorstellen ter 
beoordeling aan de overheid voorleggen! Dit was tegen het zere been van de 
werknemers. Het was ook een wonderlijke daad. Enkele maanden nadat het 
kabinet had laten weten de bevoegdheden naar het bedrijfsleven te willen 
overhevelen, riepen de werkgevers de overheid weer te hulp. Een en ander 
had wel tot gevolg dat de drie vakcentrales, die officieel na het mandement niet 
meer gezamenlijk opereerden, naar elkaar werden toegedreven en één front 
tegen de werkgevers vormden. Gezamenlijk kondigden zij aan dat de Stichting 
had opgehouden te functioneren.308 Daarmee was het sociaal overleg in een 
heuse crisis beland. De Gelderlander constateerde zuur dat de SER en de Stich
ting van de Arbeid zichzelf bij het afleggen van de eerste proeve van be
kwaamheid 'een betreurenswaardig brevet van onvermogen' hadden uitge
reikt.309 Het Vrije Volk kon enig cynisch commentaar niet onderdrukken. Het 
socialistische blad constateerde dat de overheid toch nog wel ergens goed voor 
scheen te zijn en 'dat de voorstanders van de vrijere loonpolitiek nu een grote 
angst hebben voor de vrijheid, waarover zij zo dierbaar konden spreken'.310

Minister Suurhoff wist door bemiddeling de onderhandelende partijen toch 
weer om de tafel te krijgen. Na intensief overleg tussen de Stichting van de Ar
beid en het kabinet maakte het kabinet op 19 maart bekend dat er een besluit 
was genomen. Het kabinet ging akkoord met een verhoging van de lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden met maximaal 6%. Wanneer de verhoging be
perkt bleef tot 3% mocht, met toestemming, gehele of gedeeltelijke doorbere
kening in de prijzen plaatsvinden. De resterende 3% moest uit de winst worden 
betaald. Het kabinet bracht dus een zekere differentiatie aan, maar in de prak
tijk bleek deze niet te werken. In het gehele bedrijfsleven werd de maximale 
toegestane loonsverhoging gegeven.311 Bij de eerste loonsverhoging in het 
kader van de nieuwe loonpolitiek bleek een sturende overheid noodzakelijk 
om het kijvende bedrijfsleven tot elkaar te brengen en bovendien kwam er in 
de praktijk weinig terecht van de beoogde differentiatie.

Conclusies

De stijgende welvaart zette de brede-basiscoalitie van PvdA, KVP, ARP en 
CHU onder zware druk. Het vraagstuk van de verdeling van de welvaart werd 
nog extra gecompliceerd, omdat het moest worden opgelost binnen verscho
ven politieke machtsverhoudingen.

De verkiezingen van 1952 hadden de KVP een gevoelig verlies bezorgd. Zij 
wilde haar verloren koppositie heroveren en sloeg een profileringskoers in. De 
noodzakelijke ruimte voor die profilering kreeg, of nam de KVP-fractie dooi
de onduidelijkheid over de status van de richtlijnen; zij verklaarde vri] te staan 
tegenover de richtlijnen en wist zich zo in een relatief onafhankelijke positie 
tegenover het kabinet te manoeuvreren. Die vrijheid verzwakte de positie van
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het kabinet, wat vooral in de eerste maanden voor de nodige onrust in de mi
nistersploeg zorgde. De houding van Romme c.s. zette ook de onderlinge ver
houdingen tussen met name de roomse en de rode coalitiefracties onder druk. 
De PvdA-fractie beschouwde het kabinet wél als een parlementair kabinet. Dat 
de KVP-fractie dat niet deed maakte haar tot een weinig betrouwbare coalitie
genoot.

De KVP-fractie greep de zich wijzigende economische omstandigheden aan 
om zich te profileren. In de fase van wederopbouw en het economisch herstel 
had de KVP op het ideologische vlak water bij de wijn moeten doen. Zo was de 
mate van overheidsbemoeienis met de inkomenspolitiek noodzakelijkerwijs 
groter geweest. In 1952 was het herstel echter zo goed als voltooid en diende 
zich een periode van economische groei aan. De armoede als bindende factor 
was verdwenen, de noodzaak om compromissen te sluiten evenzo. De her
wonnen welvaart bood de ruimte zich terug te trekken op het eigen ideologi
sche erf. Meer dan eens bleek de KVP op het programmatische vlak beter te 
kunnen aansluiten bij de confessionele coalitiegenoten en de liberalen dan bij de 
sociaal-democratische partner.

De PvdA belandde daardoor in de onderhavige parlementaire periode 
steeds vaker in een geïsoleerde positie. De sociaal-democratische fractie vond 
niet alleen de KVP vaker tegenover dan naast zich, ook het kabinet voer een 
koers waarin de fractie zich moeilijk kon herkennen. Al dan niet onder druk 
van een Kamermeerderheid was het kabinet bereid verschillende restanten van 
het herstelbeleid te verwijderen: het kabinet schafte de dividendbeperking af, 
verlaagde de belastingdruk, verhoogde het huurpeil zonder afroming en wij
zigde het loonpolitieke systeem. De PvdA-fractie zag daarmee de mogelijk
heden tot het voeren van een progressieve politiek steeds verder verkleind. De 
frustratie hierover liep zelfs zo hoog op dat zij een kabinetscrisis riskeerde en 
kreeg.

De oppositie had getalsmatig weinig in de melk te brokken, maar wist haar 
mogelijkheden optimaal te benutten. De VVD profiteerde van de groeiende 
tegenstellingen tussen KVP en PvdA en wakkerde deze waar mogelijk aan 
door met de KVP, de ARP en de CHU één lijn te trekken tegen de sociaal
democraten. De CPN had in de PvdA een gemakkelijk doelwit. Er waren voor
beelden te over om de PvdA-fractie onder de neus te wrijven dat zij en haar 
geestverwanten in het kabinet weer onder het juk van Romme waren doorge
gaan. De oppositie hielp zo mee het klimaat te creëren waarin de PvdA-fractie 
tot haar wanhoopsdaad kwam om het kabinet te laten struikelen.
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De totstandkoming van de AOW

De lange lijdensweg van de ouderdomsvoorziening

De Algemene Ouderdomswet (AOW) kende een lange voorgeschiedenis voor
dat dit onderwerp van 15 tot en met 22 maart 1956 in de Tweede Kamer werd 
besproken. Al in 1890 werd op verzoek van de Kamer een staatscommissie in
gesteld die gegevens moest verzamelen ten einde te komen tot een 'verzeke
ring van het lot van oude of verminkte werklieden'. In 1905 werd een eerste 
ontwerp-Invaliditeitswet ingediend, waarin een verplichte verzekering voor 
alle werknemers tegen arbeidsongeschiktheid wegens invaliditeit of ouderdom 
werd voorgesteld. Dit ontwerp was overduidelijk een werknemersverzeke
ring, de draagwijdte was beperkt tot personen in loondienst. Hier lag echter 
geen principiële afwijzing van een volksverzekering aan ten grondslag, doch 
de praktische moeilijkheid om premie in te houden van personen die op andere 
wijze dan in loondienst in hun levensonderhoud voorzagen. De val van het ka- 
binet-Kuyper verhinderde parlementaire behandeling, maar twee jaar later 
werd een nieuw ontwerp ingediend, dat ten aanzien van de oudedagsvoorzie
ning vergelijkbaar was met dat van A. Kuyper (ARP). Ook dit ontwerp haalde 
door aftreden van het kabinet het Staatsblad niet.

Met de indiening van de ontwerp-Invaliditeitswet door minister A.S. Talma 
(ARP) in 1911 barstte de principiële discussie los die tot in de jaren vijftig zou 
voortduren, en die de belangrijkste reden was voor het uitblijven van een per
manente wettelijke regeling: de discussie over verzekering versus staatspen
sioen. Onder een verzekering wordt een stelsel verstaan wraarin de verzekerde 
een premie betaalt om, wanneer hij aan de voorwaarden voldoet, een uitkering 
te ontvangen. Deze uitkering is afhankelijk van de opgebouwde premie. De 
confessionelen waren voorstander van zo'n oudedagsvoorziening op basis van 
individuele premiebetaling. Zij wensten de individuele verantwoordelijkheid 
van de werknemer voor zijn oude dag terug te zien; de pensioenuitkering 
diende dus afhankelijk te zijn van individueel betaalde premie. De sociaal-de
mocraten daarentegen waren een fel voorvechter van het staatspensioen. Een 
staatspensioen wijkt principieel af van een verzekering, daar de uitkering niet 
gebaseerd is op individueel betaalde premie. Iedereen die de pensioengerech
tigde leeftijd heeft bereikt krijgt een uitkering, die uit de algemene middelen 
w’ordt gefinancierd.

Het wetsontwerp van Talma, gebaseerd op de verzekeringsgedachte, werd 
na lang politiek getouwtrek in 1919 door het parlement aangenomen en aange
vuld met de Ouderdomswet, op grond waarvan niet-loonarbeiders zich op vrij
willige basis konden verzekeren. Overigens kende deze Ouderdomswet al as
pecten van staatspensionering in artikel 357. Dit overgangsartikel bepaalde dat 
70-jarigen (de toenmalige pensioenleeftijd) na invoering direct een recht op uit-
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kering kregen, terwijl zij uiteraard nog niet in staat waren geweest pensioen op 
te bouwen. Deze uitkering zou uit de staatskas worden betaald. Daarnaast wer
den de uitkeringen niet volledig door eigen premies gefinancierd; ook werkge
vers en de overheid droegen hieraan bij.312

Hoewel er in de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog nog veelvuldig 
over dit onderwerp werd gedebatteerd in het parlement, bleven de wetten- 
Talma van kracht tot aan de Noodwet-Drees van 1947. Op grond van deze wet 
kregen vrijwel alle mannelijke en ongehuwde vrouwelijke Nederlanders boven 
de 65 jaar recht op een uitkering, zonder dat daar een premieverplichting 
tegenover stond. De uitkeringen werden gefinancierd uit de belastingen. Het 
stelsel van staatspensionering had hiermee zijn (tijdelijke) intrede gemaakt, het
geen unaniem werd geaccepteerd gezien de nood onder de bejaarden.313

Van Noodïvct naar AO W

Nadat de voorstanders van staatspensionering enerzijds en van een verzeke
ringsstelsel anderzijds gedurende een lange periode lijnrecht tegenover elkaar 
hadden gestaan, bleken de ideeën langzamerhand naar elkaar te zijn toege
groeid. Het ei van Columbus, de verplichte volksverzekering, werd gevonden 
binnen de RVV, en ingebracht in de SER. Het door minister Suurhoff (PvdA) in
gediende wetsontwerp nam dit idee vrijwel volledig over. De ouderdomsvoor
ziening werd aldus in de vorm van een verplichte volksverzekering gegoten, 
een stelsel dat als synthese van de beide principes werd bestempeld. De verze
keringsgedachte kwam terug in de premiebetaling, maar op een bijzondere 
manier. De financiering zou namelijk plaatsvinden op basis van een 'omslag
stelsel', waarin de werkende generaties de uitkeringen voor de gepensioneer
den zouden betalen. Er was dus geen sprake van een individueel opgebouwde 
verzekering met een daarop gebaseerd individueel uitkeringsrecht. De aanhan
gers van de staatspensioengedachte zagen hun zienswijze terug in het feit dat 
iedere Nederlander, ongeacht inkomen of bezit, een gelijke uitkering zou krij
gen, en natuurlijk in het feit dat geen individuele verzekeringspremie diende te 
worden betaald. De uitkering krachtens de AOW was een bodempensioen, 
aanvullende pensioenvoorzieningen werden gestimuleerd. Zo was er de Wet 
betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, waardoor be
paalde categorieën werknemers verplicht werden een aanvullend pensioen op 
te bouwen. De AOW was een welvaartsvast pensioen; de hoogte van de uitke
ring zou gelijke tred vertonen met die van de lonen.314

Dankzij de gevonden synthese was het grote politieke strijdpunt al voor de 
behandeling van het wetsontwerp verdwenen. De strijd over staatspensioen of 
verzekering was achterhaald, aangezien de synthese deze beide elkaar uitslui
tende visies tot een nieuw systeem had samengesmolten. Dit betekende echter 
niet dat hierover niet werd gesproken; een groot deel van de algemene be
schouwingen over het wetsvoorstel handelde juist over de kenmerken van 
deze synthese. Pikant detail: bij indiening van het wetsontwerp heette het oor
spronkelijk 'Wet Algemene Ouderdomsverzekering', dezelfde naam als die
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waaronder het Kamerdebat plaatsvond. Bij nota van wijziging werd de naam 
veranderd in Algemene Ouderdomswet.

Een ander, op dat moment politiek veel belangrijker, punt betrof de aanpas
sing van particuliere pensioenen aan de nieuwe situatie. De AOW bood immers 
een nog beperkt bodempensioen, waar bovenop de particuliere (bedrijfs-, on- 
dernemings- en individuele) pensioenen een écht onbezorgde oude dag dien
den te garanderen. Deze pensioenen bestonden al tientallen jaren. Door cumu
latie van deze particuliere pensioenen met het AOW-bodempensioen zou het 
kunnen voorkomen dat gepensioneerden een hoger pensioen zouden ontvan
gen dan het volgens de minister wenselijke percentage van ca. 70% van hun 
laatstverdiende loon. Het was zelfs niet uitgesloten dat zij méér zouden krijgen 
dan dat loon. Om deze 'sociaal ongewenste’ mogelijkheden uit te sluiten had de 
minister een drietal artikelen opgenomen in het wetsontwerp, waarin werd be
paald dat onder bepaalde omstandigheden de particulier opgebouwde pensioe
nen aangepast zouden kunnen worden aan de nieuwe omstandigheden. Deze 
artikelen, 60, 61 en 62, riepen een storm van protest op, zowel in de Tweede 
Kamer als daarbuiten. De minister moest zelfs dreigen met intrekking van de 
gehele wet én met aftreden om voldoende steun voor zijn voorstellen te verza
melen.

A rose by any other name...

De discussie over de oudedagsvoorziening in Nederland had zelf al de pen
sioengerechtigde leeftijd behaald voordat er van een permanente wettelijke 
regeling sprake was. Gedurende zestig van de vijfenzestig jaar die de discussie 
had geduurd, was van de tegenstelling verzekering versus staatspensioen een 
verlammende werking uitgegaan. De synthese tussen deze twee gedachten 
was een broos goed en mocht bepaald geen compromis worden genoemd. Een 
compromis betekent immers dat er een vergelijk gevonden is, dat beide partij
en water bij de wijn zouden hebben gedaan. De synthese was echter een in 
elkaar schuiven van deze beide standpunten. Althans, zo werd het gepresen
teerd.

In de Tweede Kamer wrongen de oude voorstanders van de orthodoxe ver
zekeringsgedachte zich in allerlei bochten om de synthese naar zich toe te rede
neren. De antirevolutionair Stapelkamp meende dat het begrip verzekering 
een 'evolutie' had door gemaakt, waardoor het wetsontwerp daar zeker onder 
viel. Immers, er werd premie betaald om een later risico te kunnen opvangen. 
Weliswaar niet op individuele basis, maar ook een collectief opgebrachte pre
mie was een premie. En weliswaar werd de premie niet betaald door degenen 
die later de uitkering zouden ontvangen (het omslagstelsel), maar ook dat 
maakte niet uit.315 Hij werd hierin gesteund door W.L.P.M. de Kort (KVP), die 
meende dat zowel de persoonlijke als de groepsverantwoordelijkheid zo sterk 
in het wetsontwerp aanwezig was, dat het verzekeringskarakter behouden 
bleef.316 CHU-Kamerlid H. Kikkert gaf de meest uitgebreide verklaring. Na
tuurlijk was er sprake van een verzekering. Er werd immers een premie gehe-
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ven en geen belasting. Daarnaast was er een verband tussen premie en uitke
ring, want wie 'schuldig nalatig' was in de premiebetaling zou geen uitkering 
ontvangen. Ten slotte zou de uitkering voor iedereen zijn, niet alleen voor be- 
hoeftigen, waardoor het karakter van armenzorg (zoals het staatspensioen 
door de confessionelen werd gezien) niet in de wet aanwezig was. 'Wie dit 
wetsontwerp dan ook ziet als een stap in de richting van het Staatspensioen, 
vergist zich naar mijn bescheiden mening', concludeerde hij.317 PvdA-woord- 
voerder Th.J.A.M. van Lier ging voorzichtig met de broze synthese om. Welis
waar vond hij dat de voorstanders van het staatspensioen bepaald niet onte
vreden mochten zijn met de uiteindelijke uitkomst, maar tegelijkertijd onder
streepte hij het verzekeringskarakter van de wet, onder complimenten voor de 
'grootse denkprestatie' van de voormalige tegenstanders.318 Een fraaie steek 
onder water.

Oppositieleider Oud (VVD) hoefde niet zo behoedzaam te zijn. Het begrip 
'sociale verzekering' was zo ruim gedefinieerd in de memorie van toelichting 
dat ook een volledig staatspensioen daar nog onder zou vallen. De minister 
meende dat van sociale verzekering sprake was indien een groep van personen 
bijdroeg aan een fonds, waaruit uitkeringen zouden worden gedaan aan perso
nen tot die groep behorend, wanneer zich bepaalde omstandigheden zouden 
voordoen. Als men nu de groep definieerde als 'het Nederlandse volk’, dan zou 
zelfs bij financiering door middel van de belastingen nog van sociale verzeke
ring sprake zijn! Kortom, de voorstanders van de verzekeringsgedachte hiel
den zichzelf voor het lapje. Het synthetisch karakter van het voorliggende ont
werp ontging hem ten enen male. Het was een compromis, niet meer en niet 
minder, waarbij de confessionelen voor een groot deel bakzeil hadden gehaald: 
'Het is bij zo'n compromis volstrekt niet zo, dat altijd de middenweg wordt ge
volgd (...), maar het is bij zo'n compromis ook vaak zo, dat de ene partij gelijk 
krijgt ten aanzien van de zaak en dat de andere partij gelijk krijgt ten aanzien 
van de naam, waaronder de zaak zal worden aangekondigd.' Dat er maar heel 
weinig sprake was van een verzekering, onderbouwde hij met de volgende ar
gumenten. Er was geen verband tussen premie en uitkering daar de uitkering 
afhankelijk was van de loonindex en de premie afhankelijk was van het inko
men. Feitelijk betrof het dus een bestemmingsbelasting en geen verzekerings
premie. Dat het een belasting betrof en geen premie, werd nog geaccentueerd 
door de vrijstelling van premiebetaling voor mensen met een laag inkomen.319 
Staatspensioen dus, en geen verzekering: 'Ik denk, dat hierop de bekende re
gels van Shakespeare van toepassing zijn: "What's in a name? That which we 
call a rose by any other name would smell as sweet."’320 Oud werd in zijn kwa
lificatie gesteund door SGP-dominee Zandt, die zijn uiterste best deed het verz
ekeringskarakter van de wet weg te redeneren. Binnen de orthodox-christelijke 
ideeën van de SGP was het verzekeren tegen toekomstige risico's strijdig met 
de voorzienigheid Gods.321

Hoe het ook was, de Kamer was unaniem tevreden met de gekozen opzet 
voor de oudedagsvoorziening. De aanhangers van het verzekeringsprincipe 
vonden voldoende elementen uit hun gedachtegoed terug om te kunnen in-
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stemmen met het voorstel, de aanhangers van het staatspensioen konden zich 
er nog meer in vinden. De confessionelen reageerden nauwelijks op de provo
catie van Oud, de socialisten keken wel uit om Oud te steunen. De 'synthese', 
waarvan wel duidelijk was dat die inderdaad meer richting staatspensioen ging, 
was hun veel te kostbaar. De grondslag van de wet werd aldus van harte ge
accepteerd, de uitwerking ervan zou slechts op één punt moeilijkheden veroor
zaken. Maar dan wel meteen zware moeilijkheden.

Rechts komt op voor verkregen rechten

Zoals in de inleiding al uiteengezet, kende het ontwerp-AOW een drietal zeer 
gevoelige artikelen. In de artikelen 60, 61 en 62 werd de mogelijkheid geopend 
voor pensioenfondsen om hun pensioenen aan te passen aan de nieuwe situa
tie. Immers, op het moment waarop deze pensioenfondsen contractuele ver
plichtingen waren aangegaan met hun cliënten, was er van een bodempensioen 
nog geen enkele sprake. Veel bedrijfs-, ondernemings- en particuliere pensioe
nen hadden met een dergelijke voorziening dan ook geen rekening gehouden.

In de AOW werd een drietal aanvullende pensioenen onderscheiden. In de 
eerste plaats waren dat pensioenen die in hun reglementen al de mogelijkheid 
kenden om, wanneer er van overheidswege in een bodempensioen werd voor
zien, het opgebouwde aanvullende pensioen daaraan (gedeeltelijk) aan te pas
sen. In de tweede plaats waren er pensioenfondsen die een dergelijke aanpas
sing in hun reglementen niet kenden of zelfs uitdrukkelijk uitsloten. Deze twee 
types waren voornamelijk collectieve bedrijfs- en ondernemingspensioenfond
sen. Ten slotte waren er nog de zogenaamde 'op polis gestelde' pensioenen. Dit 
waren vrijwel uitsluitend particuliere, individuele pensioenen. Deze werden 
van de mogelijkheid tot aanpassing uitgezonderd, aangezien zij individuele 
overeenkomsten waren.

Volgens de minister zou het 'ongewenste sociaal-politieke consequenties' 
hebben wanneer de verhouding tussen loon en pensioen teveel zou afwijken 
van de ratio 100:70. Het zou een vreemde figuur opleveren wanneer men als 
gepensioneerde meer inkomen had dan als werkende. Daarnaast zou het de 
solidariteit tussen de generaties in de weg kunnen staan. Het was immers te 
voorzien dat, vanaf het moment van invoering van de AOW, pensioenfondsen 
daadwerkelijk aanvullende pensioenvoorzieningen zouden gaan aanbieden. 
Dan zou de toestand zich voordoen dat de werkende generatie, die wél AOW- 
premie zou gaan betalen, een lager totaalpensioen zou ontvangen dan de reeds 
gepensioneerde generatie, die AOW ontving zonder ook maar een cent premie 
te hebben betaald. De artikelen 60 tot en met 62 waren nodig om in ieder geval 
de mogelijkheid te creëren deze ongewenste situatie te voorkomen. Overigens 
was deze aanpassingsmogelijkheid op aandringen van de Tweede Kamer in het 
vooroverleg wel beperkt. Enkel pensioenfondsen die een paritair samengesteld 
bestuur kenden (dus op basis van een gelijke werkgevers- en werknemersver
tegenwoordiging) mochten hun uitkeringen aanpassen. In de praktijk beteken-
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de dit dat werknemers akkoord moesten gaan met aanpassing van de aanvul
lende uitkering nu er een wettelijke bodemvoorziening was geschapen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer had grote problemen met de drie 
artikelen, zoals de minister deze had voorgelegd. KVP en PvdA meenden dat 
de mogelijkheid tot aanpassing een verdere beperking diende te krijgen, aan
gezien zij vreesden dat pensioenfondsen wel eens konden doorschieten in hun 
aanpassingsdrift. ARP, VVD, CPN en SGP waren van mening dat aanpassing in 
geen geval mocht plaatsvinden, aangezien dan in verkregen rechten werd ge
treden. De minister daarentegen was van mening dat de mogelijkheid een pei
ler van de wet was, waaraan niet mocht worden getornd.

Artikel 60, waarin werd bepaald dat verhoging van de AOW-uitkering na 
beëindiging van het dienstverband niet mocht worden verrekend met het aan
vullend pensioen, en dat een onvolledig pensioen slechts naar rato van die on
volledigheid mocht worden aangepast, werd nog vrij gemakkelijk geamen
deerd. De Kamer steunde unaniem een viertal amendementen (ondertekend 
door PvdA'ers, KVP'ers, CHU'ers en ARP'ers) waarin verdere beperking van 
de aanpassing werd vastgesteld. Twintig procent van de AOW-uitkering werd 
zo uitgezonderd van aanpassing, hetgeen werd beargumenteerd met de ver
schillende premieperiodes voor bodem- en aanvullend pensioen (de AOW ken
de vijftig premiejaren, pensioenfondsen daarentegen veertig). Tevens werd 
bepaald dat maximaal 1% van het bodempensioen per dienstjaar vóór de in
werkingtreding van de wet in mindering mocht worden gebracht. Hoewel de 
minister niet gelukkig was met deze wijzigingen, accepteerde hij deze wel.322

De discussie over de artikelen 61 en 62 verliep een stuk grimmiger. In artikel 
61 werd de mogelijkheid geopend voor pensioenfondsen die geen aanpassings- 
mogelijkheid kenden, alsnog tot aanpassing over te gaan, terwijl artikel 62 een 
zodanige beslissing algemeen verbindend verklaarde voor de rechthebbenden.

De VVD’er Van Leeuwen diende het meest vergaande amendement in. Hij 
wilde in de tekst van artikel 61 uitsluiten dat reeds toegekende pensioenen zou
den worden gekort. Trad de regering met de korting van reeds aangegane, 
doch niet toegekende pensioenen al in verkregen rechten, bij al wel toegeken
de rechten was dat overduidelijk. Daarnaast hoopte hij dat aanneming van het 
amendement een zodanig signaal aan de pensioenfondsbesturen zou zijn, dat 
zij niet tot aanpassing zouden overgaan.323 Minister Suurhoff had in een eerder 
mondeling overleg al aangegeven dat hij dergelijke pogingen om de aanpas- 
singsmogelijkheid te torpederen onaanvaardbaar vond. Het was volgens de 
bewindsman onmogelijk om deze materie te regelen vanuit puur formeel-juri- 
disch oogpunt. Het kon dan wel zo zijn dat strikt formeel gezien in verkregen 
rechten werd getreden, maar dat gebeurde op een positieve wijze: iedereen 
ging erop vooruit. Verkregen rechten werden geruild voor meer en betere 
rechten. Zonder de mogelijkheid tot aanpassing zou er een ongewenste sociale 
situatie optreden, hetgeen kabinetsberaad noodzakelijk zou maken.324 VVD- 
fractieleider Oud vroeg zich af wat de minister bedoelde met zijn 'onaanvaard
baar'. Het kon toch niet zo zijn dat de minister het wetsontwerp zou intrekken 
als het amendement van zijn fractiegenoot werd aangenomen. Oud verklaarde
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zijn best te doen om 'de vlek' van de aantasting van verkregen rechten op het 
overigens mooie wetsontwerp weg te poetsen. Als hij dat niet tot het uiterste 
zou proberen, zou hij niet voor het wetsontwerp kunnen stemmen. Mocht de 
minister inderdaad politieke consequenties verbinden aan het amendement, 
dan lag de verantwoordelijkheid daarvoor bij de minister: 'Als blijkt, dat de 
meerderheid van de Kamer dit niet wil, dan is het voor de verantwoordelijk
heid van de Minister, als het bodempensioen niet zou doorgaan.' De liberaal 
wilde een duidelijke verklaring van de minister over wat hij met zijn 'onaan
vaardbaar' bedoelde.32:1 De antirevolutionair Stapelkamp sloot zich daarbij 
aan.326 KVP-fractievoorzitter Romme waste zijn liberale collega de oren. Hij 
vond het onbegrijpelijk dat Oud de verantwoordelijkheid voor het eventueel 
intrekken van het wetsontwerp volledig bij de minister legde. Suurhoff had 
duidelijk gemaakt wat de consequenties zouden zijn wanneer de aanpassings- 
mogelijkheid uit het wetsontwerp werd geamendeerd; wanneer de liberale 
fractie daaraan meewerkte, droeg zij op zijn minst medeverantwoordelijkheid 
voor het uitblijven van de oudedagsvoorziening: 'Voor de voorzienbare gevol
gen van die daad is hij dus medeverantwoordelijk.' Hij verweet Oud te vluch
ten voor zijn verantwoordelijkheid, óók inhoudelijk, daar de VVD'er had laten 
weten tegen de aanpassingsmogelijkheid te zullen stemmen, maar mocht die in 
de wet blijven, toch vóór de AOW te stemmen.327 ARP-leider Schouten steunde 
Oud in zijn pogingen om de gewraakte artikelen uit de wet te krijgen of op zijn 
minst fors te amenderen. Ook hij meende dat het met het 'onaanvaardbaar' 
nog weleens zou kunnen loslopen. In ieder geval wenste hij niet te wijken voor 
het machtswoord van de minister, zeker niet voordat dat plenair was uitge
sproken. Hij riep de minister op om deze verklaring achterwege te laten.328 
PvdA-fractievoorzitter Burger kon in deze battle o f the titans niet achterblijven. 
Nu de regering beweerde zo zwaar te hechten aan de aanpassingsmogelijk
heid, diende de Kamer in te binden voor het grote goed van de oudedags
voorziening. Zijn fractie probeerde te bereiken wat voor de regering nog net 
aanvaardbaar was, namelijk een beperking van die aanpassingsmogelijkheid: 
'Ik meen, dat hier geen halszaak van gemaakt moet worden.’329

Minister Suurhoff legde nog eens uit wat hij wenste te bereiken: de moge
lijkheid om de aanvullende pensioenen te korten, geen verplichting. Zonder 
deze mogelijkheid, die een groot aantal pensioenfondsen allang kenden, zou 
het pensioen boven een sociaal wenselijk niveau uitkomen, hetgeen hij onaan
vaardbaar vond. Op verzoek van Oud legde hij uit wat hij daaronder verstond. 
Hij zou schorsing van de beraadslagingen aanvragen om het kabinet voor te 
stellen het wetsontwerp in te trekken. Tevens zou hij zijn ontslag als minister 
van Sociale Zaken indienen: 'Ik meen, dat men na alles, wat er gebeurd is, en na 
de jaren, die ik besteed heb om dit wetsontwerp in deze vorm tot stand te 
brengen, van een bewindsman eigenlijk niet anders verwachten kan.’330
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'W ilt u vragen of het goed is dat ik van Suurhoff ga trekken?'

| Da.W.D REES]

W im, Elseiners Weekblad 16 ju li 1955

Oud zwichtte niet. Hij bleef van mening dai de artikelen 61 en 62 uit het wets
ontwerp dienden te verdwijnen. Het amendement-Van Leeuwen achtte hij een 
kleine verbetering van een slechte regeling, waar hij dus voor zou stemmen. 
Aanneming van het amendement (kansloos, gezien de opstelling van een 
royale Kamermeerderheid) betekende echter niet dat hij vóór deze artikelen 
zou stemmen. Hoewel iets verbeterd, bleef de regeling ongewenst. Hij wenste 
echter niet voor het eventuele intrekken van het wetsontwerp verantwoorde
lijk te worden gesteld. Intrekken zou alleen gebeuren als een Kamermeerder
heid de VVD steunde en daar was geen sprake van. En ook al zou het ontwerp 
worden ingetrokken, dan zou een volgende minister het even zo snel weer in
dienen. Overigens zou hij het gehele wetsontwerp wél steunen, gezien het 
grote belang van de oudedagsvoorziening.331 Romme sneerde dat Oud zich 
deze houding enkel kon permitteren omdat hij in de oppositie zat. Als lid 'van 
een gouvernementele partij' kon hij dat zelf niet. Hij verweet Oud een 'pu- 
beriële' mentaliteit, daar de liberaal niet wilde geloven wat hem niet goed uit
kwam. De katholieke fractievoorzitter nam de regering wél serieus wanneer zij 
een amendement onaanvaardbaar verklaarde.332 Burger verweet Oud dema
gogie. Het was onzinnig om te stellen dat verkregen rechten werden aangetast, 
terwijl die materieel alleen werden verbeterd. De lichtvaardigheid waarmee 
Oud het 'onaanvaardbaar' afdeed, verbijsterde de sociaal-democraat: 'De ge-
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achte afgevaardigde de heer Oud zegt: Als de Minister heengaat, komt het 
bodempensioen immers toch. (...) Men heeft een mensenleeftijd nodig gehad 
met Kabinetten met en zonder de heer Oud om een voorziening te treffen zo 
goed en zo best als men maar wilde. Nooit is zij er echter gekomen. Eindelijk, 
met de PvdA in de regering, komt er een concreet voorstel ter tafel en nu is de 
geachte afgevaardigde de heer Oud voornemens om een andere, betere rege
ling te maken, zonder dat de PvdA eraan te pas komt.' Want, zo dreigde Bur
ger, als de AOW werd ingetrokken zou de PvdA weleens uit de regering kun
nen stappen.333 Suurhoff bevestigde nog eens het ontwerp in te trekken en op 
te stappen als het amendement-Van Leeuwen werd aangenomen, of als de arti
kelen uit de wet zouden worden gestemd.334 Het amendement-Van Leeuwen 
werd met 60 tegen 24 stemmen verworpen, waarbij VVD, CPN, SGP en zeven 
ARP’ers vóór stemden.335

Beperking mag wel

Het tweede amendement op artikel 61 kwam van KVP en PvdA. In een eerder 
stadium had eerste indiener De Kort (KVP) de inhoud van zijn amendement al 
weergegeven, waarop de minister had verzocht tot overleg in de commissie 
van voorbereiding. De Kort wilde dat pensioenfondsen die nog geen aanpas- 
singsmogelijkheid kenden maximaal 1,25 % van het bodempensioen per dienst
jaar vóór de inwerkingtreding van de wet van het aanvullend pensioen moch
ten aftrekken. Ook dit amendement was voor Suurhoff onaanvaardbaar, daar 
het de pensioenfondsen teveel beperkte en nog steeds tot een te grote cumu
latie kon leiden. De minister meende dat het bedrijfsleven heel goed zelf in 
staat was om een juist gebruik van de ongelimiteerde aanpassingsmogelijkheid 
te maken. De Kort bestreed dit, door erop te wijzen dat ook 'het bedrijfsleven 
de deugd (niet) ten volle' bezat. Een opmerkelijke rolwisseling tussen een ka
tholiek en een sociaal-democraat! Het naderde volgens De Kort een testimonium 
paupertatis, wanneer de wetgever geen normen zou opnemen omdat deze te 
lastig te vinden zouden zijn. Te grote cumulatie zou alleen bij extreme omstan
digheden mogelijk zijn, voor hem onvoldoende reden om deze norm niet te 
stellen. 'Ik heb niet alleen op dit punt, maar op meerdere punten van dit wets
ontwerp al reeds lang alle perfectionisme aan de kapstok gehangen. En de Mi
nister behoeft geen poging te wagen. Het blijft aan de kapstok hangen.’336 

Ferme woorden, die niet erg lang standhielden. Al snel bleek dat De Korts 
jasje van perfectionisme aan een ander haakje was gehangen. In tussentijds 
mondeling overleg met de commissie van voorbereiding had de minister aan
neming van een ongewijzigd amendement-De Kort onaanvaardbaar ver
klaard, en daarbij gedicteerd welke veranderingen het amendement voor hem 
wel aanvaardbaar zouden maken. De 1,25% diende te worden gewijzigd in 
1,50%, en er moest een regeling inkomen dat de minister vrijstelling van de 
norm kon verlenen aan individuele pensioenfondsen. De indieners van het 
amendement gingen hiermee akkoord en wijzigden hun amendement in deze 
zin.337
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Dit was uiteraard koren op de molen van Oud, die even tevoren nog het 
verwijt had gehoord dat hij zou vluchten voor zijn verantwoordelijkheid. De 
Kort had volgens hem 'de weg van de minste weerstand' gekozen, en was al 
voor het plenaire debat 'op de vlucht gegaan'.-*38 Hij vroeg zich af of het niet 
heel wat meer indruk op de minister had gemaakt als niet hij, maar de KVP de 
rug recht had gehouden met haar amendement. Oud vertegenwoordigde im
mers een oppositiepartij met negen zetels, de KVP was een regeringspartij met 
dertig zetels! Door de opstelling van de KVP en de PvdA (PvdA'er Van Lier 
was medeondertekenaar van het amendement) kon de minister gemakkelijk 
dreigen met intrekken en opstappen; hij was toch verzekerd van een royale 
meerderheid in de Kamer. Als de regeringspartijen de zaak al vooraf uitmaak
ten had het weinig zin om zakelijk oppositie te voeren.339 Ook Schouten meen
de dat de KVP wel erg snel was gezwicht; hij had nog geen 'onaanvaardbaar' 
gehoord. Romme was kort met zijn antwoord: 'Om iets te verstaan heeft de 
een één keer en de ander drie keer nodig.' Voor hem was het onaanvaardbaar 
duidelijk genoeg geweest. 340

Het amendement-De Kort werd zonder hoofdelijke stemming aangeno
men, waarna het geamendeerde artikel 61 met 59 tegen 25 stemmen eveneens 
werd aangenomen.341 Artikel 62, waarin de aanpassing verbindend werd ver
klaard voor alle rechthebbenden, werd aangenomen met 67 tegen 18 stemmen. 
De voltallige ARP-fractie stemde ditmaal voor.

De stemming over het totale wetsontwerp werd nog voorafgegaan door 
een tweetal stemverklaringen. SGP-fractievoorzitter Zandt verklaarde dat zijn 
tweemansfractie tegen het wetsvoorstel zou stemmen omdat gewetensbe
zwaarden een aan de premie gelijke belasting moesten betalen, terwijl zij 'om 
des gewetens wil' geen gebruik van de pensioenvoorziening zouden maken, 
omdat het behoefte-element niet in de wet zat waardoor ook 'schatrijke per
sonen' een uitkering kregen, omdat mensen die toch al in een noodsituatie 
zaten ook nog eens jaarlijks tot ƒ400 aan premie moesten gaan betalen, en om
dat het ontwerp teveel het karakter van 'staatssocialisme' droeg. Namens de 
CPN verklaarde G. Wagenaar dat het pensioenbedrag veel te laag was (zijn 
fractie had vergeefs geprobeerd verhogingen van de AOW-uitkering in de wet 
te amenderen) en dat hij bezwaar bleef houden tegen het aantasten van ver
worven rechten. Toch steunde zijn fractie de AOW, daar zij beoogde dat 'een 
betere verzorging van de ouden van dagen, na zo'n lange strijd eindelijk wat 
meer werkelijkheid zal worden'.342 Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen, zoals gezegd met tegenstem van de SGP'ers Zandt en 
C.N. van Dis. Suurhoff ontving de felicitaties van een vrijwel volledige Kamer.

Tot slot: eindelijk een einde aan 'oud en arm'

De lange voorgeschiedenis van de oudedagsvoorziening in Nederland gaf aan 
dat het een ideologisch zwaar beladen materie betrof. Zo zwaar beladen zelfs 
dat de politiek zélf er niet uitkwam en telkenmale voorstellen in de onover
brugbare kloof liet stranden. Pas op het moment dat buiten de politiek, in de

512



Dc totstandkoming van de AOW

RVV en later in de SER, een 'synthese' tussen de verzekeringsgedachte en de 
idee van het staatspensioen werd gevonden, was de politiek in staat een per
manente wettelijke regeling tot stand te brengen. Deze synthese stond politiek 
niet meer ter discussie, hoewel aan het synthetisch karakter werd getwijfeld. 
Niet voor niets hoefden de voorstanders van het staatspensioen weinig moeite 
te doen om de synthese te aanvaarden. VVD-fractievoorzitter Oud concludeer
de dan ook dat het geen synthese, maar een compromis betrof, waarbij de 
voorstanders van het staatspensioen inhoudelijk hadden gewonnen, en de 
voorstanders van de verzekering slechts de naam 'verzekering’ hadden bin
nengehaald. In ieder geval moesten de 'verzekeraars' zich nogal wat moeite 
getroosten om de AOW in verzekeringstermen uit te leggen.

Het enige politieke vuurwerk ontstond rond de aanpassingsmogelijkheid 
van aanvullende pensioenen. Een unanieme Kamer wenste deze mogelijkheid 
te beperken, een deel van de Kamer (VVD, ARP, CPN en SGP) wenste deze 
zelfs volledig weg te amenderen; zij weigerde aantasting van verkregen rech
ten te accepteren. Minister Suurhoff verzette zich hevig tegen deze pogingen, 
daar onvoldoende aanpassingsruimte tot een 'sociaal ongewenste’ verhouding 
tussen lonen en pensioenen zou leiden. Hij moest twee keer het 'onaanvaard
baar' uitspreken, hetgeen hem voldoende steun in de Kamer gaf om zijn wet er 
vrijwel ongeschonden door te krijgen.

Suurhoff vond de gang van zaken eigenlijk maar jammerlijk. Nog voor het 
echte politieke gekrakeel losbarstte, verzuchtte hij: 'Een parlementair debat als 
thans gevoerd wordt, leidt er vanzelf toe, dat een groot deel van de aandacht 
en de tijd wordt besteed aan die detailpunten, waarover zekere meningsver
schillen bestaan en waarop kritiek is. Het is toch wel jammer, dat op deze wijze 
eigenlijk aan een groots project, als hier tot stand te komen, niet voldoende 
recht wedervaart, omdat nu eenmaal de discussies in deze Kamer in de pers te
rechtkomen, en dan moet het, geloof ik, op het Nederlandse volk een oneven
redige indruk maken, wanneer de Minister een zo groot deel van zijn tijd be
steedde aan de weerlegging van de detailkritiek en aan de grootsheid van het 
project niet toekomt.'343 De dankbaarheid van de bevolking was er echter niet 
minder om.

Na de Noodwet-Drees had de PvdA wederom een minister die de zorg 
voor de ouden van dagen had geregeld. De sociaal-democraten wilden dit 
uiteraard electoraal zo goed mogelijk uitbuiten; het tamboereren op het 'trek
ken van Drees' had hen tenslotte ook bepaald geen windeieren gelegd. Met de 
verkiezingen voor de deur kwam het Suurhoff en zijn partij daarom bijzonder 
slecht uit dat de behandeling van de wet nogal kritisch was geweest. Dat de kri
tiek op het wetsvoorstel juist op het terrein van de aanpassing aan de aanvul
lende pensioenen werd gericht, is vanuit electoraal oogpunt ook goed verklaar
baar. De PvdA kon zich dan wel beroepen op de volbrenging van de algemene 
ouderdomsvoorziening, VVD, ARP en CPN hadden duidelijk proberen te 
maken dat er nog wel een smetje op zat dat zij gaarne hadden weggepoetst. 
Daarmee konden zij op hun beurt electoraal de boer op.
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De liberale weg van de verworpen moties: het schoolgelddebat

Inleiding

Op 16 en 17 december 1954 behandelde de Tweede Kamer het ontwerp van de 
Wet tot regeling van de heffing van schoolgeld, kortweg Schoolgeldwet ge
noemd. De wet beoogde afschaffing van het schoolgeld voor de lagere school 
tot en met de tweede klas van de middelbare school, zijnde het einde van leer
plichtige leeftijd, en verlaging van het schoolgeld voor de hogere leerjaren.344 
Afschaffing van het schoolgeld over de hele linie was een van de wensen van 
de sociaal-democraten, maar een Kamermeerderheid van liberalen en confes
sionelen deelde deze wens niet. Weliswaar was de Tweede Kamer al enige 
jaren unaniem van mening dat het schoolgeld omlaag moest, maar de fracties 
waren verdeeld over de mate waarin dit moest gebeuren. Tijdens het vorige 
kabinet had de PvdA zich sterk gemaakt voor kosteloos onderwijs, maar zij 
was daarbij op de fracties ter rechterzijde gestuit. De KVP, VVD, CHU en ARP 
waren principieel tegen kosteloos onderwijs. Zij wensten weliswaar reductie 
van de schoolgelden, maar zagen de verantwoordelijkheid van ouders voor 
hun schoolgaande kinderen graag in een financiële bijdrage aan het onderwijs 
uitgedrukt.345 Een tegemoetkoming in de kosten van het onderwijs voor 
minder draagkrachtigen kon in de ogen van de liberale en confessionele frac
ties het beste worden gerealiseerd door middel van belastingaftrek.

Met het ontwerp-Schoolgeldwet leken de sociaal-democratische en confes
sionele coalitiepartners van het kabinet-Drees III elkaar te hebben gevonden in 
een compromis dat afschaffing van het schoolgeld mogelijk maakte voor al
thans een deel van het onderwijs. In de debatten over het wetsontwerp stelde 
de VVD dit compromis echter danig op de proef en trachtte zij verdeeldheid in 
de coalitie te zaaien.

Afschaffing schoolgeld en belastingmaatregelen

Tijdens de formatie had de PvdA niet haar zin gekregen waar het de afschaf
fing van het schoolgeld over de gehele linie betrof. Na kritiek van de ARP, 
CHU en KVP stelde formateur Drees slechts een onderzoek in het vooruitzicht 
naar het al dan niet afschaffen of verminderen van het schoolgeld voor de leer
plichtige jeugd.346 Hoewel de PvdA-fractie de afzwakking van de formulering 
bezwaarlijk vond, besloot zij de zaak niet op de spits te drijven en ging zij er op 
een enkel fractielid na mee akkoord.347 De richtlijn luidde: 'Onderzocht zal 
worden of voor leerlingen van de lagere school -  wellicht voor alle leerplichtige 
leerlingen -  het schoolgeld ware af te schaffen dan wel de regeling ware te ver
eenvoudigen. Tevens zal worden onderzocht of meer belastingfaciliteiten no
dig zijn voor kinderen in opleiding of voor kosten van eigen studie. Verrui-
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ming studietoelagen.' In de troonrede van 16 september 1952 was deze formu
lering nagenoeg ongewijzigd op genomen.348

De PvdA toonde zich bij de behandeling van de onderwijsbegroting voor 
1953 tevreden. De fractie prees coalitiepartner KVP die nu akkoord was met 
afschaffing van het schoolgeld, al was het dan alleen voor het verplichte onder
wijs. PvdA-woordvoerder H. van Sleen zag het als stap in de goede richting: 
'Men is daar dus op de goede weg, Mijnheer de voorzitter, op de weg naar de 
vrijheid. Met de afschaffing van schoolgeld voor het verplichte onderwijs is 
men het nu eens; met het andere (...) zal men wel volgen, het kan wat korter of 
langer duren, maar men zal er niet aan ontkomen. (...) Daartegenover stelt 
men dan het lapmiddel om ter zake belastingfaciliteiten te verlenen. Maar wat 
helpt er nu meer: afschaffing van het schoolgeld of een aftrek voor schoolgeld 
op het belastingbiljet, waardoor dit slechts voor een deel tot uiting komt?'349

Ook de KVP-fractie had haar wensen deels ingewilligd gezien. De ouderbij
drage was voor een deel blijven bestaan omdat de afschaffing van het school
geld was beperkt tot het verplichte onderwijs. Verder waren zowel in de richt
lijnen als in de troonrede belastingfaciliteiten aangekondigd. KVP-woordvoer- 
der J.G. Stokman benadrukte tijdens de begrotingsbehandeling nogmaals dat 
een financiële bijdrage ouders betrokken hield bij de opleiding van hun kinde
ren. Verder liet hij weten het te betreuren dat de minister in de memorie van 
antwoord niets over belastingaftrek had gezegd. Stokman maakte hierbij, zoals 
in liberale en confessionele kringen gebruikelijk was, een directe koppeling tus
sen de financiering van het onderwijs en de positie van de middengroepen.350 
Belastingaftrek was voor liberalen en confessionelen een belangrijke manier 
om wat te doen aan de slechte materiële positie waarin de middengroepen ver
keerden. Kinderen uit deze groepen genoten relatief veel onderwijs na de leer
plichtige leeftijd, zo was de redenering, en daarom kwam belastingaftrek voor 
studiemogelijkheden met name de middengroepen ten goede.351

Het Russisch eitje van de liberalen

Op 12 december 1953 diende minister Cals (KVP) het wetsvoorstel in tot rege
ling van de heffing van schoolgeld. Het werd in de vaste Kamercommissie 
langdurig voorbereid en het zou nog een jaar duren voordat het ter behande
ling in de Tweede Kamer kwam. De PvdA-leden in de commissie lieten weten 
akkoord te gaan met het voorstel, als een fase in de ontwikkeling naar koste
loos onderwijs over de hele lijn. Confessionele leden zeiden vooral uit prakti
sche overwegingen met het voorstel in te stemmen. Wel vonden zij het van 
belang dat scholen gecompenseerd zouden worden voor derving van het 
schoolgeld. Dat gold met name voor bijzondere scholen in oprichting. Deze 
waren van dat schoolgeld afhankelijk omdat zij de eerste twee jaar nog geen 
subsidie van het Rijk kregen. Het VVD-lid van de commissie liet weten princi
piële bezwaren tegen het voorstel te hebben.3r>2 Zo leken de kaarten geschud: 
de coalitiepartners zouden akkoord gaan, de liberale oppositie zou zich ver
zetten tegen het voorstel.
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De plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 16 en 17 december 1954 
liep echter anders dan verwacht.353 De VVD diende bij monde van A. Forta- 
nier-de Wit een amendement in waarin zij verzocht de schoolgelden over de 
hele linie af te schaffen behalve voor het universitaire en avondonderwijs 354 
Principieel, zo zei Fortanier, was ze tegen het wetsontwerp. De liberale fractie 
vond afschaffing van het schoolgeld weinig bevorderlijk voor het verantwoor
delijkheidsbesef van de ouders. Het was een praktische keuze dat de fractie 
met het ontwerp meeging. De schoolgelden moesten toch verlaagd worden, de 
innings- en administratiekosten waren erg hoog (ƒ50 miljoen per jaar) en af
schaffing van het schoolgeld over de hele linie bedroeg slechts ƒ 1,6 miljoen 
meer. Fortanier zag daarom geen enkele reden de afschaffing te beperken tot 
de leerplichtige leeftijd. Bovendien rekenden de ouders er al op, omdat afschaf
fing onderdeel was van een complex van aangekondigde belastingverlagingen 
ter verlichting van de positie van de middengroepen. Haar voorstel was ook 
uitdrukkelijk bedoeld ter financiële ondersteuning van deze middengroepen. 
Aangezien de middengroepen hun kinderen nogal eens een opleiding gaven 
als zij de leerplichtige leeftijd te boven waren, moesten met name zij schoolgeld 
betalen en dat was onredelijk.355

De confessionele fracties spraken hun verbazing uit over het amendement. 
Het week volkomen af van de tot dan gevoerde liberale politiek, constateerde 
A.B. Roosjen (ARP), en het leek op het 'typisch sociaal-democratische streven', 
namelijk alles 'tot staatstaak te verheffen wat allereerst de taak der ouders 
is '356 Ook de KVP'er J.M. Peters zei 'stom verbaasd' te zijn omdat hij dacht dat 
de liberalen principieel tegen afschaffing van schoolgeld waren. 'Politiek doop
water’ was over het hoofd van Fortanier gevloeid.357 Ook Tilanus vond het 
maar een wonderlijke gang van zaken: de liberalen bakten een Russisch eitje, 
bromde de CHU-fractievoorzitter, en dat eitje smaakte hem niet.358

De communisten en sociaal-democraten lieten weten het liberale amende
ment te zullen steunen. PvdA-woordvoerder Van Sleen was aangenaam ver
rast en het scheen hem niet te deren waar het VVD-standpunt vandaan kwam, 
ook al miste hij 'de bekoorlijkheid van het frisse'. Hij was, zo zei hij, nog niet 
vergeten dat de VVD in 1951 haar stem had onthouden aan de motie waarin 
kosteloos onderwijs over de gehele linie werd gevraagd.359

Het zag er echter niet naar uit dat het liberale amendement het zou halen. 
De liberalen, sociaal-democraten en communisten beschikten samen slechts 
over 45 stemmen en van verdeeldheid in het confessionele kamp was geen 
sprake. Minister van Binnenlandse Zaken Beel, die de zieke Cals verving, liet 
ook nog eens duidelijk weten van het amendement niets te moeten hebben. 
Het was het meest verstrekkende dat hij ooit had gezien: vrijwel het hele wets
ontwerp zou veranderen. Hij achtte het onjuist een wetsontwerp zodanig te 
amenderen dat het een heel andere strekking kreeg. Het amendement was 
daarom 'ontoelaatbaar'. Hij zou het wetsontwerp terugnemen als de Kamer 
het amendement zou aanvaarden.360
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Recht voor allen -  D e V V D  strijdt voor de middengroepen

RECHT VOOR ALLEN
De V. V.D. strijdt voor de m iddengroepen

VVD -archief, Docum entatiecentrum  N ederlandse Politieke Partijen

Bij nader inzien meende de PvdA zich toch niet achter het liberale amendement 
te moeten scharen. In tweede termijn krabbelde de fractie terug en greep daar
bij Beels ontoelaatbaar aan. Het amendement amputeerde het voorliggende 
wetsontwerp volledig, aldus Van Sleen, en dat leek hem niet de bedoeling.361 
Zo waren er twee fracties die tijdens het debat een volledig ander standpunt in-
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namen dan op grond van hun stellingnamen vooraf zou zijn verwacht. Een 
principieel tegenstander van kosteloos onderwijs, de VVD, had een amende
ment ingediend dat dat doel juist dichterbij bracht, terwijl de principiële voor
stander van kosteloos onderwijs, de PvdA, tegen het amendement meende te 
moeten stemmen.

De iveg van de verworpen m oties

Aan het einde van het debat mengden de fractievoorzitters zich in de discussie. 
Volgens Oud (VVD) lag het accent van het wetsontwerp op het fiscale karakter. 
Afschaffing van schoolgeld was een onderdeel van een complex aan belasting
maatregelen. Men stond voor de vraag hoe de vermindering van lasten 'op de 
billijkste en rechtvaardigste wijze kon worden doorgevoerd met inachtneming 
van wat de schatkist kon dragen'.362 KVP-fractieleider Romme ontkende dat 
het een belastingmaatregel betrof en voerde als bewijs de troonrede van 1952 
aan, waarin een onderzoek naar afschaffing van het schoolgeld voor de leer
plichtige jeugd in het vooruitzicht was gesteld. 363

In feite hadden beiden natuurlijk gelijk en waren zij zich daar ook zeker van 
bewust. Afschaffing van het schoolgeld was wel degelijk met zoveel woorden 
onder de fiscale maatregelen aangekondigd. Op 19 maart 1953 had de regering 
in een nota over belasting- en huurplannen verlaging van de schoolgelden en 
verlaging van loon- en inkomstenbelasting aangekondigd als lastenverlichting 
voor met name de middengroepen en de minst draagkrachtigen. Daarentegen 
had zowel in de richtlijnen als in de troonrede het accent meer gelegen op af
schaffing van het schoolgeld als zodanig dan op lastenverlichting via het belas
tingformulier.364 De verschillende accenten waren nu juist onderdeel van het 
compromis waarin sociaal-democraten en confessionelen elkaar hadden gevon
den. Romme sprong op het einde van het debat in feite in de bres voor de coa
litie, terwijl Oud deze hevig aanviel. Ook fractieleider Burger (PvdA) mengde 
zich in de discussie en schaarde zich achter de coalitie. Hij vond het wetsont
werp een redelijk compromis in de regeringscombinatie en daarom zou zijn 
fractie het steunen. Steun voor het amendement was niet aan de orde omdat 
Beel het ontwerp zou terugnemen als het zou worden aanvaard. Het zou dan 
nog langer duren voordat kosteloos onderwijs een feit was, aldus Burger.365

Het liberale amendement was ongetwijfeld meer bedoeld om de zaken bin
nen de coalitie op de kop te zetten dan om het schoolgeld werkelijk over de 
hele linie af te schaffen, al was het niet langer bezwaarlijk wanneer dat wel ge
beurde. Fortanier had het amendement daarom ook uitdrukkelijk voorgesteld 
als een voorstel tot financiële ondersteuning van de middengroepen. De 
middengroepen waren eerder in de rooms-rode coalitie oorzaak geweest van 
een aanvaring tussen KVP en PvdA.366 Hoewel ook de PvdA zich inmiddels 
niet meer helemaal onverschillig opstelde ten opzichte van deze groepen, 
waren ze eerder een bindmiddel tussen liberalen en confessionelen dan tussen 
KVP en PvdA. 367
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De strategie van de VVD was vanaf het aantreden van Drees III erop gericht 
het rechterdeel van de KVP los te weken van de coalitie. Onder aanvoering van 
Oud voerde de VVD felle propaganda tegen de PvdA. De politiek werd vol
gens de liberale fractievoorzitter beheerst door een onoverbrugbare tegenstel
ling tussen socialistisch en niet-socialistisch, die in het rooms-rode kabinet tot 
onbevredigende compromissen leidde. De samenstelling van het kabinet weer
hield de regering ervan een slagvaardig beleid te voeren. Een coalitie van de 
fracties ter rechterzijde was het beste antwoord op dit wankelende rooms-rode 
beleid.368 Oud had zelf eerder, in een debat over de studiebeurzen en -voorzie
ningen in mei 1953, een tipje van de sluier van de liberale strategie opgelicht. 
'De weg naar succes is geplaveid met verworpen moties', zo lichtte hij zijn wei
gering toe om een motie in te trekken, die alleen liberale en communistische 
steun had.369 Zo ook verging het het am endem ent-Fortanier over het school
geld. Het werd verworpen met 64 stemmen tegen en alleen de 11 stemmen 
van VVD en CPN voor. Het ontwerp-Schoolgeldwet zelf werd uiteindelijk aan
genomen met 59 stemmen voor. Alleen de 16 Kam erleden van ARP, SGP en 
KNP stemden tegen.370

Conclusie

Met de Schoolgeldwet hadden sociaal-democraten en confessionelen elkaar ge
vonden in een comprom is dat afschaffing van het schoolgeld voor een groot 
deel van het onderwijs mogelijk maakte. Met de aanvaarding van het wets
voorstel haalde de PvdA althans een deel binnen van hetgeen al lang op het 
sociaal-democratische wensenlijstje stond: kosteloos onderwijs. In zoverre was 
de PvdA zeker succesvol. Het was echter de VVD die in de debatten over het 
w etsvoorstel in decem ber 1954 de hoofdrol opeiste. De fractie trachtte de 
tegenstellingen binnen de coalitie aan te scherpen door zaken aan te kaarten 
waarover in de coalitie verdeeldheid scheen te heersen.

De liberale fractie pleitte in het debat voor verbetering van de positie van de 
middengroepen. Zij suggereerde dat de KVP de middengroepen, haar natuur
lijke electoraat, in de steek liet, omdat het schoolgeld voor niet-leerplichtigen 
dat voor het grootste deel door deze groepen opgebracht moest worden in het 
wetsontwerp wel bleef bestaan. Bovendien wisten de liberalen de suggestie te 
wekken dat de PvdA zich verlaagde tot bijwagen van de KVP. Zij verkwansel
de haar principes om de coalitie bijeen te kunnen houden. Duidelijker kon dat 
niet worden toen de PvdA het amendement verwierp dat afschaffing van het 
schoolgeld over de hele linie beoogde. H et verworpen am endem ent leidde 
voor de VVD weliswaar niet op korte termijn tot succes, maar de liberalen wis
ten hiermee w ederom  een beeld te schetsen van een gem ankeerde coalitie, 
waarbij KVP en PvdA aan hun principes voorbij moesten gaan om deze bijeen 
te kunnen houden. Het was een beeldvorm ing die op langere termijn wel 
degelijk zou uitbetalen: het einde van de room s-rode coalitie in 1958 en de 
daaropvolgende deelname van de VVD aan een rechts kabinet.
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91 Het advies verscheen uiteindelijk pas in maart 1956 (zie: Dercksen, Fortuyn en Jaspers, 
Vijfendertig jaar SER-adviezen, p. 346).

92 HTK 1953-1954, p. 259.
93 HTK 1953-1954, Bijl. 3041, nr. 9, Tweede Nota van W ijzigingen en ibidem, nr. 10, Derde 

Nota van W ijzigingen.
94 HTK 1953-1954, Bijl. 3037-3206, nr. 10, Verslag van het nader m ondeling overleg.
95 HTK 1953-1954, p. 295.
96 Ibidem, p. 310.
97 Ibidem, p. 305-306.
98 Ibidem, p. 348.
99 Ibidem, p. 362.
100 Ibidem, p. 374-375.
101 Ibidem, p. 376.
' ° 2 Ibidem, p. 411.
103 Ibidem, p. 377-380. Hofstra hanteerde in zijn verdediging overigens alleen zakelijke ar

gumenten.
104 Ibidem, p. 3062.
10n Vgl. J. van der Schaar, Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid  

(Delft 1987) p. 105.
106 HT/C 1953-1954, p. 219.
107 O fficieel had het kabinet, i.c. de m inister van Sociale Zaken, hiertoe het volste recht. 

Volgens het geldende loonsysteem waren het imm ers de m inister en, op basis van diens 
algem ene aanw ijzingen, het onafhankelijke College van R ijksbem iddelaars, die de 
loonrichtlijnen vaststelden. De officiële taak van de Stichting van de Arbeid was om 
het College van Rijksbemiddelaars van een advies te voorzien. De praktijk was evenwel 
zo gegroeid dat de loonrichtlijnen eerst na de onderhandelingen tussen w erkgevers- en 
w erknem ersorganisaties in de Stichting van de Arbeid en na overleg tussen m inister en 
Stichting w erden vastgesteld (zie M .G. Levenbach, De Nederlandse loonpolitiek (Al- 
phen aan den Rijn 1955) p. 10-15).

108 Aanvankelijk wilden de werkgevers de vraag of opheffing van de consum ptiebeperking 
m ogelijk w as laten onderzoeken door de SER (Keesings Historisch Archief (1953) p. 
10754).

109 E. Hueting, F. de Jong Edz. en R. Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Ne
derlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981 (Amsterdam  1983) p. 240; Paraat, 17 
okt. 1953, p. 356-357.

110  Paraat, 17 okt. 1953.
111 De loonsverhoging van 5% gold voor werknemers van 23 jaar en ouder. Over de jeugdlonen 

moest nog nader overleg plaatsvinden. In de nieuwe richtlijnen was bovendien bepaald 
dat in het bedrijfstaksgewijze overleg enige differentiatie tussen de lonen voor geschool
den en ongeschoolden mocht plaatsvinden en dat de afstand tussen de lonen in de ver
schillende gem eenteklassen m ocht w orden verm inderd (Keesings Historisch Archief
(1953) p. 10891).

112  Ibidem, p. 10879 voor reacties NVV, CNV, KAB en EVC.
113  W .J.P.M . Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland. Terugblik en perspectief (Al- 

phen aan den Rijn 1980) p. 290. In januari 1953 bijvoorbeeld had het aan de KVP geli
eerde Centrum  voor Staatkundige Vorming zich in een rapport uitgesproken voor een 
vrijere loonvorm ing {Keesings Historisch Archief (1953) p. 10452).

114  ARA, Archief Drees, inv.nr. 6, (Derde ontwerp) richtlijnen (zie bijlage I in dit boek).
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Dercksen, Fortuyn en Jaspers, Vijfendertig jaar SER-adviezen, p. 322-324. De m otivering 
van de verschillende SER-leden om het m eerderheids-, resp. het m inderheidsstandpunt 
te onderschrijven w as overigens niet eenduidig.
Keesings Historisch Archief (1953) p. 10767-10768.
ARA, Notulen MR, 8 juni 1953.
'Leden van de Staten-Generaal', p. 42-43.
HTK 1953-1954, p. 118.
Ibidem, p. 133.
Ibidem .
Ibidem, p. 134-135.
Ibidem, p. 134.
De Opmars, 20 nov. 1953, p. 5.
HTK 1953-1954, p. 162-163.
Ibidem, p. 246-248. Drees verklaarde in de ministerraad op 26 oktober 1953 het niet juist 
te achten om aan de motie de kabinetskwestie te verbinden, omdat de regering niet ge
bonden was aan de uitvoering ervan. Hij vond het overigens principieel onjuist van Rom
me om al in de eerste termijn een motie in te dienen (ARA, Notulen MR, 26 okt. 1953).
HTK 1953-1954, p. 246.
Ibidem, p. 293-294, 307.
Ibidem, p. 359.
De Maasbode, 5 nov. 1953. Duynstee was verder wel lovend voor wal betreft het inhou
delijke van de motie: '(•••) een meesterstuk om voor 'n ieder tastbaar te maken, dat chris
telijke politiek en confessionele partijvorm ing waarlijk niets met een onsociaal beleid te 
maken hebben, integendeel'. (De Maasbode, 23 okt. 1953).
HTK 1953-1954, p. 297.
Ibidem, p. 296.
Ibidem, p. 299.
Ibidem, p. 343.
Ibidem, p. 359.
HTK 1955-1956, p. 3397.
Alle geciteerd in: Paraat, 31 okt. 1953.
Gazet van Limburg, 23 okt. 1953. Zie ook Bornewasser, Katholieke Volkspartij, p. 321. 
Nieuwe Haarlemsche Courant, 26 okt. 1953; vgl. Het Binnenhof, 24 okt. 1953, Algemeen  
Handelsblad, 24 okt. 1953, Vrij Nederland, 31 okt. 1953.
De Vakbeweging 5 (1953) p. 339.
Hueting, De Jong Edz. en Neij, Naar groter eenheid, p. 253; Keesings Historisch Archief
(1954) p. 11460-11461.
Hueting, De Jong Edz. en Neij, Naar groter eenheid, p. 253.
Dercksen, Fortuyn en Jaspers, Vijfendertig jaar SER-adviezen, p. 337.
Er was wel een onderbreking geweest omdat de werkgevers in eerste instantie niet verder 
wilden gaan dan 5%. Na enkele dagen al kon het overleg echter w'orden hervat (Kee
sings Historisch Archief (1954) p. 11471, 11484).
ARA, Notulen MR, 13 sept 1954. Het gesprek kwam op een ongelukkig moment, namelijk 
tijdens een korte onderbreking (zie vorige noot). Daarmee werd de illusie gewekt dat de 
regering bem iddelde tussen de 'strijdende partijen' waarmee herinneringen aan de inter
ventie van 'wijze m annen', een jaar eerder, bovenkwam en (Sociale Voorlichting 10 (1954) 
nr. 3, p. 45).
ARA, Notulen MR, 9 sept. 1954.
Zo verklaarde Suurhoff in de ministerraad toen de onderhandelingen even waren vast
gelopen dat het hem goed leek 'dat in de Stichting van de Arbeid nog een poging wordt
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gedaan om het eens te worden nu dezer dagen het advies over het toekomstig loonbeleid 
zai worden uitgebracht Als tweemaal achtereen de Regering een beslissing moet nemen, 
omdat men het in de Stichting van de Arbeid niet eens kan w orden zou zulks een weinig 
gelukkige inleiding op een w ijziging van het loonbeleid zijn'. (ARA, N otulen MR, 13 
sept. 1954).

148 J.P. W indm uller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, deel 2 (Utrecht en 
Antw erpen 1977) p. 69; Sociale Voorlichting 10 (1954) nr. 3, p. 45-47.
In het kader van de bestedingsbeperking was in 1951 slechts de helft van de stijging van 
de kosten van levensonderhoud gecompenseerd (P.G.T.W. van Griensven, 'Sociale Zaken: 
spanning tussen het sociaal wenselijke en economisch mogelijke' in: Ramakers (red.), Het 
kabinet-Drees 11, p. 163-166).

InO Levenbach, De Nederlandse loonpolitiek, p. 20; W indm uller en De Galan, Arbeidsver
houdingen in Nederland, p. 69.

151 Paraat, 4 sept. 1954, p. 241; De Vakbeweging 6 (1954) p. 274-275; zie ook rede Burger: 
HTK  1954-1955, p. 28; vgl. Hueting, De Jong Edz. en Neij, Naar groter eenheid, p. 253- 
254.

152  Keesings Historisch Archief (1954) p. 11461.
153 W aarschijnlijk was dit het resultaat van de in septem ber 1953 opgeworpen suggestie van 

Zijlstra om in het daarop volgende voorjaar een discussie te voeren over de verhouding 
tussen volks- en staatshuishouding. Die suggestie deed Zijlstra naar aanleiding van de 
eerste belastingverlaging. Donker ondersteunde die suggestie toen aangezien hij vond 
dat het kabinet met de voorstellen m isschien een brug te ver ging gelet op de m ogelijk
heid van een conjuncturele omslag. Er viel derhalve een behoefte te bespeuren om te ko
men tot een lange term ijnvisie van het kabinet. Drees was sceptisch over de m ogelijk
heden hiervan (ARA, Notulen MR, 8 sept. 1953).

5̂4 Ibidem, 30-31 aug. 1954.
' 55 Ibidem, 9 sept. 1954.
156 Ibidem.
157  Ibidem. Zodat voor de eigenaren, voor belasting, 75-70% van de huurstijging restte. Na 

belasting was dit plusminus 50%.
Ibidem.

159 'Leden van de Staten-Generaal', p. 48.
160 HTK 1954-1955, Bijl. 3700, Nota betreffende de toestand van ‘s Rijks Financiën behoren

de bij de ontvverp-begroting voor 1955, p. 33.
161 //(>£ Vrije Volk, 21 sept. 1954.
102 de Volkskrant, 22 sept. 1954. Zie ook De Maasbode, 21 sept. 1954; De Opmars, 8 okt. 

1954; Het Vaderland, 21 sept. 1954.
163 HTK 1954-1955, p. 173, 196.
164 Ibidem, p. 52, 60, 70, 97.
165 Zie hoofdstuk III 'Politiek rondom het mandement van 1954'.
166 HTK 1954- 1955 , p . 37, 44, 52, 68, 103.
167  Ibidem, p. 28, 29-30. Ook het NVV had te kennen gegeven alleen een huurverhoging met 

egalisatiefonds te accepteren (Keesings Historisch Archief (1954) p. 11485).
168 HYK 1954-1955, p. 79, 82. Kraaijvanger: HEK  1953-1954, p. 3043; Steinm etz had zich 

vóór een bestemm ingsheffing uitgesproken tijdens de jaarvergadering 1952 van de Natio
nale W oningraad.

169 HTK 1954-1955, p. 79-80.
170 Ibidem, p. 81.
171 ARA, Notulen MR, 27 sept. 1954.
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Ibidem, 18 okt. 1954; zie ook: ARA, Archief Drees, inv.nr. 657, A antekeningen van Dr. 
Drees over de periode septem ber 1954-maart 1956 (hierna: ARA, Archief Drees, Aan
tekeningen), 14 okt. 1954.
HTK 1954-1955, p. 113.
De Opmars, 7 jan. 1954.
Paraat, 27 nov. 1954.
HTK 1954-1955, p. 169-175.
Ibidem, p. 179, 181-183, 186-187, 191-193, 198-201.
Ibidem, p. 211, 224.
ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 10 nov. 1954.
De Vakbeweging 6 (1954) nr. 23.
de Volkskrant, 31 dec. 1954. Ter illustratie van de m oeilijkheden binnen de PvdA w ees 
de Volkskrant niet alleen op het conflict over de vervroeging van de belastingverlaging, 
maar ook op de tegenstelling tussen Drees en Burger over het m andement (zie hoofdstuk
III 'Politiek rondom hel mandement van 1954').
Ibidem, 24 nov. 1954.
Ibidem, 29 jan. 1955. Drees verklaarde in een vergadering van het partijbestuur te hebben 
bereikt dat er geen aanval werd ondernomen tegen het ingaan van de belastingverlaging 
op 1 juli. In zijn aantekeningen van 24 m aart 1955 schreef Drees n.a.v. een vergadering in 
'de C entrale' (de Centrale Arbeiders Levensverzekeringsm aatschappij) met Donker, 
Suurhoff, Burger, Bommer, Hofstra, W illems, Oosterhuis, Roem ers, In 't Veld, Albrecht, 
Vos en Verm eer het volgende: 'In mijn antwoord zette ik uiteen hoe noodzakelijk het was 
de buitengewoon hoge belastingen te verlagen nu de financiële toestand zoveel gunstiger 
was geworden, en hoe onverstandig hel was daartegen te sputteren terwijl de fractie ten
slotte w aarschijnlijk toch zal voorstem men. Wat terecht had kunnen worden voorgesteld 
als ene bekroning van het goede financiele werk door Lieftinck begonnen kan nu worden 
voorgesteld als aan ons afgedwongen. Burger was het met mij eens dat de zaak verkeerd 
is behandeld, ook uit propagandistisch oogpunt.' (ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 
24 m aart 1955). Drees voegde later aan zijn aantekeningen toe dat in 1955 niet kon wor
den voorzien dat de financiële toestand in 1956 danig zou verslechteren.
ARA, Notulen MR, 24 en 27 dec. 1954.
Keesings Historisch Archief (1955) p. 11685. Volgens de NRC (11 jan. 1955) wilde Mans- 
holt van geen tegenstelling weten tussen hem en Zijlstra. De regering had zich immers op 
het standpunt gesteld dat de loonronde bij onvoldoende W'inst mocht w orden doorbere
kend. Noch de boeren op de zandgronden, noch de boeren in de weidegebieden maakten 
een zodanige winst op de melk dat doorberekening in de kostprijs niet gerechtvaardigd 
was.
HTK 1954-1955, p. 3586-3625.
De Volkskrant (18 febr. 1955) suggereerde dat M ansholt door de PvdA -fractie in be
scherm ing werd genom en omdal hij gold als een van de kandidaten voor de opvolging 
van Drees.
HTK 1954-1955, p. 682.
ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 7 jan. 1955.
Ibidem.
Ibidem, 12 jan. 1955.
ARA, Notulen MR, 24 jan. 1955.
Ibidem.
HEK 1954-1955, Bijl. 3700, Algemene politieke beschouw ingen, nr. 80c, N ader eindver
slag van de com m issie van rapporteurs; ibidem, nr. 80d, Nota naar aanleiding van het 
nader eindverslag. De Eerste Kamer was juist bezig met de schriftelijke stukken ter voor-
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bereiding van de algemene politieke beschouwingen loen in de pers berichten verschenen 
over de koerswijziging van het kabinet. De comm issie van rapporteurs vroeg het kabinet 
hierover nadere m ededelingen te doen voor aanvang van het plenaire debat. Zie ook 
verderop in de tekst.

195 ARA, Notulen MR, 26 jan. 1955. Drees noteerde op 26 januari in zijn aantekeningen dat de 
avond ervoor M ansholt, Van Rhijn en Van de Kieft een bespreking hadden gehad met 
een paar leden van de fractie, onder m eer met Bommer, Hofstra en Verm eer. Hij schreef 
vervolgens: 'W aarschijnlijk zal de fractie tegen stem m en, maar er geen kabinetskw estie 
uit willen zien voortkom en.' (ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 26 jan. 1955) Op 13 
april 1955 was er wederom  een bespreking; dit keer tussen Van de Kieft en enkele leden 
van de PvdA-fractie over de belastingen. Drees noteerde: ’( ...)  de tegenstellingen blijven 
aldoor bestaan, maar er is nauw elijks te verw achten dat de fractie tenslotte tegen zal 
stemmen.' (ibidem, 13 april 1955).

19^ ARA, Notulen MR, 31 jan. 1955 en 7 febr. 1955.
197 Ibidem, 26 jan. 1955.
198 ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 2 febr. 1955.
199 Keesmgs Historisch Archief (1954) p. 11485.
200 Geciteerd in Dc Gelderlander, 19 febr. 1955 en liet Parool 17 febr. 1955. Zie ook: De Vak

beweging 7 (1955) 22 febr..
201 Zie ook 'Na de crisis' verderop in dit hoofdstuk.
202 HEK 1954-1955, p. 211-212
203 Ibidem, p. 217, 239.
204 Ibidem, p. 224, 225; vgl. Het Vrije Volk, 3 febr. 1955.
205 Ibidem, p. 237, 238.
206 (j e  Volkskrant, 1 en 11 febr. 1955.
207 HEK 1954-1955, p. 253
208 Vrij Nederland, 5 febr. 1955.
209 HEK 1954-1955, p. 235.
210 Ibidem, p. 269, 281-282.
211  Hl'K 1954-1955, Bijl. 3885, W ijziging van de inkomstenbelasting, van de loonbelasting en 

van de vennootschapsbelasting; W ijziging van de verm ogensbelasting; W ijziging van de 
om zetbelasting; W ijziging van de m otorrijtuigenbelasting; ibidem, Bijl. 3887, W ijziging 
van de personele belasting; ibidem, Bijl. 3886, W etsontwerp w ijziging van de Huurwet.

212  Ibidem, Bijl. 3886, nr. 4, VV, p. 1.
213  Ibidem, p. 2-3.
214  Ibidem, Bijl. 3885, 3887, nr. 13, VV, p. 1-10.
215  ARA, Notulen MR, 18 april 1955.
21(  ̂ Ibidem, 4 april 1955.
217  Ibidem, 18 april 1955.
218 ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 19 april 1955.
2 19 HTK 1954-1955, Bijl. 3886, nr. 5, MvA, p. 3. In de MvA bij de belastingvoorstellen heette 

het: 'De Regering grijpt voorts deze gelegenheid aan om nogmaals er op te wijzen, dat zij 
de onderhavige belastingm aatregel en de voorgestelde huurverhoging ziet in onverbre
kelijk verband. Elk van beide soorten van voorzieningen maakt een essentieel deel uit 
van het complex van m aatregelen, dat zij, alle om standigheden in aanm erking nemende 
en mede gezien tegen de achtergrond van hel door haar gevoerde loon- en prijsbeleid, 
verantwoord en nodig acht.' (HTK 1954-1955, Bijl. 3885, 3887, nr. 14, MvA, p. 2).

220 HTK 1954-1955, Bijl. 3885, 3887, nr. 19, Verslag, p. 1.
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ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 30 april 1955. Drees had over de zaak een brief 
van Burger ontvangen en een gesprek met Kamervoorzitter Kortenhorst gehad. Schouten 
had tegenover Zijlstra van vergelijkbare gevoelens blijk gegeven.
HTK 1954-1955, Bijl. 3885, 3887, nr. 19, Verslag, p. 1 .
Ibidem, p. 2.
ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 30 april 1955.
Ibidem, 30 april en 3 mei 1955. De gedachte een am endem ent voor te stellen was geba
seerd op cijfers van fractiespecialist Bommer, maar het idee werd door hem niet onder
steund. De ministers Van de Kieft en Suurhoff verdedigden de poging wel (ibidem, 3 mei 
1955).
ARA, Notulen MR, 6 mei 1955. Dit w as hem door Witte en Beel m eegedeeld (ARA, Ar
chief Drees, Aantekeningen, 30 april 1955). Later drong Beel er bij Drees op aan het hele 
kabinet te laten aftreden (ibidem, 16 mei 1955).
ARA, Notulen MR, 6 mei 1955.
Ibidem.
Ibidem .
HTK 1954-1955, p. 869-878.
Ibidem, p. 879, 882, 885-886.
HTK 1954-1955, Bijl. 3885, nr. 22, Amendement van de heer Van Leeuwen.
HTK 1954-1955, p. 927.
Ibidem, p. 864, 915, 921.
Ibidem, p. 915, 922.
Ibidem, p. 864, 897, 905, 907, 914. Door Van Leeuwen was een am endement van die strek
king ingediend (HTK 1954-1955, Bijl. 3886, nr. 9, Am endem ent van de heer Van Leeu
wen).
HTK 1954-1955, p. 911.
Ibidem, p. 905.
Ibidem, p. 918-920.
Ibidem, p. 926.
Ibidem, p. 936, 939-940, 950, 955.
Ibidem, p. 950.
Ibidem, p. 951. Ook Drees wilde 'zo snel mogelijk na dit debat' komen tot een 'rustig be
raad' over het toekomstige huurbeleid. Ibidem, p. 960.
Ibidem, p. 952, 955. W itte verklaarde dat hij al een kans had moeten laten lopen, nam e
lijk bij de laatste loonronde in oktober 1954. Hij weet dat aan de verschillende procedu
res voor loonsverhoging en huurverhoging waardoor een gelijktijdig treffen van m aatre
gelen moeilijk was. 'Dat deze ruimte, welke er voor een verdere huuraanpassing op dat 
m oment inderdaad bestond, niet kon w orden benut, is een op zich zelf zeer te betreuren 
om standigheid, w elke echter slechts achteraf kan w orden geconstateerd.' (ibidem, p. 
950).
Ibidem, p. 959.
Ibidem, p. 958-959.
Ibidem, p. 986.
HTK 1954-1955, p. 977-978.
Ibidem, p. 963, 973, 982-983, 988, 993.
Ibidem, p. 968, 970, 978-979, 994.
ARA, Notulen MR, 16 mei 1955.
ARA, Archief Drees, Aantekeningen, 16 mei 1955.
ARA, Notulen MR, 16 mei 1955.
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254  HTK 1954-1955, p. 999. Persoonlijk had Van de Kieft de beslissing over de motie aan de 
Kamer w illen overlaten. De KVP-m inisters verzetten zich hiertegen (ARA, Notulen 
MR, 16 mei 1955).

255 Ht K 1954-1955, p. 999, 1011, 1013
256 Ibidem, p. 1002-1004.
257  Ibidem, p. 1005.
258 Ibidem, p. 1005-1007.
2d9 Ibidem, p. 1007-1008. Het voorstel van Burger was al op vrijdag 13 mei in het senioren

convent besproken. Drees vernam de suggestie pas op dinsdagmorgen, de crisisdag, en was 
dus enigszins overvallen door de motie, maar hij zag hierin toch al weinig heil. (ARA, 
Archief Van Raalte, inv.nr. 91, Gesprek Van Raalte-Drees, 25 mei 1955).

260 f^et g] stem m en vóór en 17 tegen. Vóór stem den VVD, KNP, v ijf ARP'ers en twee 
CH U 'ers. Een am endem ent van Reuter (CPN ), inhoudende een vorm van fixatie van 
huurprijzen, kreeg alleen steun van de eigen fractieleden (HTK 1954-1955, p. 1015-1017).

261 Ibidem, p. 1018-1019.
262 Slechts twee leden waren bij de stem ming niet aanwezig: Mol (KVP) en De Groot (CPN).
26:1 F.J.F.M . D uynstee, De kabinetsformaties '1946-1965 (Deventer 1966) p. 76; Keesings His

torisch Archief (1955) p. '11927.
264 HTK 1954-1955, p. 1023-1024.
265 Deze twee maatregelen kwamen voor huiseigenaren in 'waarde' overeen m et een huur

verhoging van 5% (ARA, Notulen MR, 31 mei 1955). Het totale effect was een verklei
ning van het verschil tussen oude en nieuwe huren met 8,5%  (Keesings Historisch Ar
chief (1955) p. 11940).

266 HTK 1954-1955, p. 1024. De verlagingen voor textiel en suiker waren tijdelijk tot 31 de
cember 1956, daarna zou worden bezien of op een andere wijze com pensatie kon worden 
gevonden.

2 6 7 Vgi c .P .M . Rom me, ‘De oplossing der crisis. Zakelijke en politieke aspecten', Katho
liek Staatkundig Maandschrift 9 (1955) nr. 4, p. 121-125.

268 De budgettaire gevolgen van de maatregelen: eenmalig plus ƒ60 m iljoen door latere in
voering belastingverlaging; eenmalig plus ƒ 12 miljoen door vervanging van een deel van 
de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting door een iets later ingaande verm inde
ring van de grondbelasting en tot 31 december 1956 minus ƒ93 miljoen door verlaging om
zetbelasting op textiel en suiker (HTK 1954-1955, p. 1024; Keesings Historisch Archief
(1955) p. 11939-11940).

269 HTK 1954-1955, p. 1177, 1183, 1203, 1208, 1211, 1213.
270 Ibidem, p. 1155-1156, 1168-1169, 1220-1221.
271 Ibidem, p. 1222-1223.
272  Ibidem, p. 1213-1214, 1219, 1222, 1225, 1227, 1229,1232.
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HOOFDSTUK IX

'ZO MOOI ALS VROEGER IS HET NOOIT MEER 
GEWORDEN.' 
DE KABINETSCRISIS EN DE FORMATIE VAN 1955

Peter van Griensven

Inleiding

Op 17 mei 1955 sneuvelde het derde kabinet-Drees in de Tweede Kamer over 
het ontwerp-Huurwet van minister H.B.J. W itte.1 Precies drie weken later las 
premier W. Drees in de Kamer de regeringsverklaring voor waarin hij uiteen
zette waarom en op welke grondslag het kabinet meende zijn werk te kunnen 
hervatten. Het kabinet was gelijmd en hoopte de rit te kunnen uitzitten. Wat 
was er in die tussentijd allemaal gebeurd? Waarom was het kabinet nu eigenlijk 
ten val gebracht en waarom kon de coalitie toch weer worden opgelapt? En 
hoe moet de crisis van 1955 worden geduid in het bredere kader van de rooms- 
rode samenwerking en de brede-basiscoalities in de periode 1945-1958?

In de perscommentaren die direct na de crisis verschenen werden verschil
lende 'schuldigen' aan de crisis genoemd. Hieronder wordt eerst een overzicht 
gegeven van de verschillende 'theorieën' die kunnen worden herleid uit de 
persreacties. Vervolgens wordt ingegaan op de form atie en het aansluitende 
debat over de regeringsverklaring waarin de Kamer zich uitliet over de schuld
vraag. Daarna wordt stilgestaan bij de algemene politieke beschouwingen die 
vijf maanden na de crisis plaatsvonden. Bij die gelegenheid blikten enkele 
hoofdrolspelers rond de crisis nog eens terug. Ten slotte volgt een nadere be
schouwing van de crisis en de formatie.

De beklaagdenbank

Wie zaten er in de beklaagdenbank en waarom moeten zij als mogelijke schul
dige worden aangemerkt? Wie de dag na de crisis de commentaren in de pers 
er op nasloeg kreeg de volgende verklaringen aangereikt.2 De eerste verkla-
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ring was dat de crisis eigenlijk als een bedrijfsongeval m oest worden be
schouwd, zonder echte schuldige. De PvdA-fractie zou zich misrekend hebben 
en zou in de veronderstelling hebben verkeerd dat ondanks haar tegenstem 
een meerderheid uiteindelijk toch vóór het ontw erp-H uurw et zou stemmen. 
Zij had het kabinet niet w7illens en wetens laten vallen. In de tweede verklaring 
was het kabinet de hoofdschuldige. Door de druk die het kabinet op het parle
ment had uitgeoefend moest het kabinet uiteindelijk zelf zwichten. Een derde 
verklaring was dat de PvdA-fractie wél in het beklaagdenbankje moest plaats
nemen. Met name de linkervleugel van de fractie zou uit onvrede met het kabi
netsbeleid bewust hebben aangestuurd op de val van het kabinet. Volgens een 
vierde theorie moest de beschuldigende vinger in de richting van de KVP wor
den gewezen. Een sterker wordende conservatieve vleugel in de KVP had een 
oplossing voor het huurvraagstuk geblokkeerd. Een combinatie van de twee 
laatste verklaringen leverde de stelling op dat de groeiende tegenstelling tussen 
de PvdA en de KVP, zo men wil tussen progressief en conservatief, of tussen 
socialistisch en niet-socialistisch, de grondslag vormde voor de val van het ka
binet.

De vraag naar de oorzaken en de verantwoordelijkheden speelde uiteraard 
ook een rol bij het zoeken naar een uitweg uit de crisis. Want wie moest daarbij 
het voortouw nemen en hoe groot was eigenlijk de wil om tot een oplossing te 
kom en?

De formatie

Drie uur na afloop van het crisisdebat bood m inister-president Drees de ont
slagaanvrage aan koningin Juliana aan. De koningin vroeg Drees en L.J.M. Beel, 
die gezamenlijk naar Soestdijk waren afgereisd, om een toelichting op het ge
beurde. Zij verklaarde van de gehele situatie niets meer te begrijpen. Drees 
vertelde Juliana wat hij tijdens de autorit naar Soestdijk ook al tegenover zijn 
vriend Beel had verklaarci. Zijn betoog kwam neer op een volledig onbegrip 
voor de houding van de PvdA-fractie. 'Hij had hiervoor geen goed woord over 
en kon er maar niet over uit dat men op zulk een ondoordachte wijze had ge
handeld.’ Drees begreep ook niets van de opstelling van minister S.L. Mansholt 
in de kwestie. M ansholt had zich in partijverband achter diegenen geschaard 
die tegen het kabinetsstandpunt waren, zoals H. Vos, H.J. Hofstra en J. Bom- 
mer. De demissionair minister-president verwachtte overigens dat de PvdA bij 
eventuele verkiezingen een gevoelige klap zou krijgen, mede vanwege de ge
bleken verdeeldheid in eigen kring. Voor de KVP zag Drees juist winst in het 
verschiet. De hele situatie was voor hem onoverzichtelijk en hij zag ook geen 
oplossing, zo liet hij de koningin weten.3

Ook Beel verklaarde tegenover de majesteit geen begrip te hebben voor de 
houding van de PvdA-fractie tegenover de partijgenoten in het kabinet. De die
pere oorzaak van de crisis was volgens Beel de onvrede van de PvdA-fractie,
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en met name van de linkervleugel, over het gevoerde beleid en de groeiende 
kloof tussen hen en de overige coalitiepartijen. Drees droeg vervolgens ook het 
mandement aan als oorzaak voor de crisis. Hij herinnerde de koningin vervol
gens aan het feit dat al bij de bespreking van de richtlijnen in 1952 verschil van 
inzicht bestond over de huurkwestie, maar dat toen het probleem nog op het 
theoretische vlak lag. Beel verklaarde dat ook in het kabinet tegengestelde vi
sies hadden geheerst over de huurkwestie, maar dat daar 'met het oog op de 
funeste gevolgen van een crisis' een compromis was gesloten.4

Beel raadde koningin Juliana aan de bekende regel qui cnsse pai/e toe te pas
sen, wat zou betekenen dat eerst P.J. Oud (VVD), en als deze mislukte, J.A.W. 
Burger (PvdA) belast moest worden met de formatie van een nieuw kabinet.5 
Maar volgens Drees wilde de koningin 'gaarne een weg zoeken om het Kabi
net te behouden'.6 Zij nam het ontslag van het kabinet in beraad en begon met 
het gebruikelijke inwinnen van adviezen.

Daarbij bleek dat er binnen de KVP verschillende opvattingen heersten over 
de te nemen stappen. KVP-Tweede-Kamerfractievoorzitter C.P.M. Romme wil
de, evenals Beel, de breker-betaalt-form ule hanteren. De opdracht m oest zijn 
de vorming van een kabinet, 'waarvan op grond van zijn zedelijke band met 
een meerderheid der Kamer redelijkerwijze een voldoende regeerkracht tot de 
periodieke verkiezingen van 1956 mag worden verwacht’.7 Als die poging op 
niets uitliep, wilde Romme vervroegde verkiezingen laten houden. Zijn partij
genoot Kam ervoorzitter L.G. Kortenhorst bleek echter niets te voelen voor 
vervroegde verkiezingen. Hij adviseerde de koningin aan te sturen op behoud 
van het kabinet. Hij had ook al een oplossing voor de huurkwestie in gedachte. 
De belastingverlaging die door het kabinet aan de huurverhoging was gekop
peld, kon door de crisis pas later ingaan. De middelen die het kabinet daardoor 
'bespaarde' konden worden aangewend voor onderhoud aan oude woningen. 
Het onderhoud was voor de PvdA een belangrijk punt. De PvdA zou dan wel 
genoegen m oeten nemen met een algemene huurverhoging van 10% zonder 
afroming. Deze suggestie deed Kortenhorst overigens ook publiekelijk in zijn 
rubriek in de Volkskrant.8 De adviezen van Burger, Oud en J. Schouten (ARP) 
wezen eveneens in de richting van reconstructie van het kabinet. H.W. Tilanus 
(CHU) zat meer op de lijn van Romme.9

Rapporteur Drees stuit op onwil Romme

Op vrijdag 20 mei ontving koningin Juliana Drees op paleis Voorhout. Ze gaf 
hem geen formele (in)form ateursopdracht maar vroeg hem op te treden als 
rapporteur; een novum in de form atiegeschiedenis. Hij m oest de meningen 
polsen over de vraag of behoud van het kabinet mogelijk was door een oplos
sing voor het huurvraagstuk waarin kabinet en Kamer zich konden vinden. De 
koningin, aldus Drees, zag geen heil in een opdracht aan Oud of Burger, zoals 
haar door Romme en Beel was geadviseerd: 'W aarom tijd laten verlopen met 
hopeloze pogingen?’10
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Drees bij het verlaten van het paleis aan het Lange Voorhout nadat hij aan de koningin zijn  

ontslag heeft aangeboden, 20 mei 1955

Foto Spaam estad 
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Juliana liet Drees w eten dat Romme haar had geadviseerd om vervroegde 
verkiezingen te houden w anneer Oud en Burger zouden m islukken. De 
premier vreesde dat Romme wel eens het struikelblok kon gaan vormen. De 
koningin was wél optimistisch, vooral door het advies van Kortenhorst. Drees 
kon de constructieve houding van Kortenhorst wel waarderen, maar vond de 
suggestie 'niet praktisch’.11

Drees belde eerst Beel en vervolgens Kortenhorst om de situatie bij de KVP 
te peilen. Ook Beel zag in de suggestie van Kortenhorst geen reële oplossing; 
hier was zeker niet op de eerste plaats sprake van een technisch probleem. Beel 
vertrouwde Drees toe, dat, nu de crisis eenmaal een feit was, Romme meer dan 
tevoren voelde voor vervroegde verkiezingen. Van Kortenhorst hoorde Drees 
dat de KVP-fractie verdeeld zou zijn .12

Drees wachtte vervolgens een dag om Romme te polsen. Eerst was er een 
PvdA-partijraadvergadering waar Drees en Burger hun uiteenlopende visies op 
de crisis gaven. Volgens Drees had de fractie akkoord moeten gaan met het 
wetsvoorstel. In een later stadium hadden de KVP-m inisters vast wel inge
stemd met afroming, maar 'het was niet mogelijk in de publieke discussie de 
afroming te forceren'.13 Drees wees er ook op dat de politieke tegenstellingen 
al in 1952 door de verkiezingen waren verscherpt. Vervolgens was daar het 
mandement en ten slotte de crisis nog eens bovenop gekomen. Burger verde
digde op zijn beurt de houding van de fractie en schoof de schuld voor de crisis 
in de schoenen van het kabinet. Hij wees de suggestie dat zijn fractie bewust 
had aangestuurd op een crisis met kracht van de hand.14 Uiteindelijk trad de 
PvdA naar buiten met een verzoenend communiqué dat blijk gaf van de wens 
tot verdere samenwerking in het kabinet.15

Diezelfde dag hield Romme een rede voor de KRO. Romme vond het 'nogal 
dom' dat de socialistische pers hem de schuld voor de crisis en de breuk in de 
brede basis in de schoenen wilden schuiven: wanneer er één persoon jaar in 
jaar uit, onafgebroken had geijverd voor de politiek van de brede basis, dan 
was hij dat geweest. De KVP-fractievoorzitter verklaarde dat 'de socialisten, 
liberalen, communisten en wat kleiner goed’ (sic) eensgezind een einde wilden 
maken aan de brede-basispolitiek van het kabinet-Drees. En binnen de PvdA 
was het de ’richting-Vos’ geweest die de ’richting-D rees’ de voet had dwars- 
gezet. Romme betreurde het dat belangrijke voorzieningen als de belastingver
laging en de ouderdomsvoorziening vertraging opliepen.16

Of er binnen de PvdA-fractie stemdwang was toegepast, wilde Romme zelf 
niet hardop zeggen. Maar er waren bladen, aldus Romme, die dat wél wisten te 
melden. Dit sloeg onder meer op De Tijd die had geschreven dat de PvdA-frac
tie één van haar leden (F.J. Goedhart, PvG) speciaal uit Turkije had laten over
komen om het kabinet te laten vallen .17 Volgens het PvdA-blad Paraat kon 
Romme echter gerust zijn; er was geen fractiediscipline opgelegd. Niet bij het 
huurvoorstel van W itte, noch bij enige andere gelegenheid. Fractiediscipline, 
zoals Romme bedoelde, bestond in de PvdA namelijk niet.18

In het telefoongesprek dat Romme en Drees een dag later voerden, bleek 
dat bij de KVP de deur nog stevig op slot zat. Romme verklaarde ’op het ogen-
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blik niet te kunnen meewerken aan een poging als de Koningin bedoelt'. Hij 
voegde daar nog aan toe, 'dat de Koningin, die wel eens te optimistisch is, niet 
in de gedachte moet worden gebracht dat uit "op het ogenblik" voortvloeit, dat 
het daarna wel mogelijk zal zijn’.19 Ook bij Tilanus ving Drees bot.

Drees gaf op 23 mei in de ministerraad een overzicht van de gebeurtenissen. 
In de discussie die daarop volgde, vlogen Mansholt en Beel elkaar in de haren. 
Aanleiding was de stelling van Mansholt dat het kabinet sinds het voorlopig 
verslag bij het ontwerp-Huurwet een koers had gevolgd die wel tot een crisis 
moest leiden en dat naar zijn overtuiging de PvdA-fractie juist had gehandeld. 
Beel was woedend over deze, zijns inziens onterechte aanval op Drees, de 
overige ministers van de PvdA en het kabinet. Er was maar liefst tot driemaal 
toe een compromis gesloten om een crisis te vermijden. 'Hier gaan onze wegen 
uiteen', beet een opgewonden Beel zijn collega M ansholt toe.20 J.G. Suurhoff, 
M ansholt, J. Zijlstra en W itte lieten doorschemeren dat het wenselijk zou zijn 
indien het kabinet een poging zou doen om tot een oplossing te komen. Drees, 
Beel en C. Staf vonden echter dat er op dat ogenblik nog geen taak was wegge
legd voor het demissionaire kabinet.21

Drees deed vervolgens verslag van zijn bevindingen aan koningin Juliana. 
In het communiqué dat werd uitgegeven, heette het dat er geen voldoende 
politieke grondslag bestond voor een poging om alsnog overeenstem m ing te 
bereiken over het huurbeleid, zodat het kabinet zou kunnen aanblijven. De 
term 'politiek' gaf aan dat de zakelijke punten betreffende het huurbeleid niet 
aan de orde waren geweest.22

Ook rapporteur Kortenhorst vindt Romme tegenover zich

Nog wilde de koningin niet overgaan tot een opdracht aan Oud of Burger. Zij 
wilde opnieuw proberen of het oude kabinet niet te redden was. W ederom 
stelde ze een rapporteur aan, ditmaal Kortenhorst, die ze de opdracht gaf nog 
eens in KVP-kring te polsen. Deze opdracht kan, zoals Giebels heeft gedaan, 
worden uitgelegd als een teken dat de koningin moeite had om tot een beslis
sing te kom en.23 Het kan ook worden gezien als een duidelijke keuze voor de 
'richting-Kortenhorst' en een poging om Romme onder druk te zetten om zijn 
koers richting Kamerontbinding en vervroegde verkiezingen te verlaten.

De vasthoudendheid van Juliana en het optreden van Kortenhorst hadden 
geen zichtbaar effect, leidden eerder tot irritatie binnen de KVP-gelederen. Beel 
vreesde dat het uitblijven van een formele opdracht tot kabinetsformatie de be
trokken partijen verder van elkaar zou verwijderen. Er diende snel duidelijk
heid te komen en met name de PvdA moest aangeven in hoeverre zij bereid 
was in te schikken. Burger moest dus snel worden benoemd tot formateur. 
Beel was ook niet blij met het solistische optreden van Kortenhorst want daar
mee dreigde de schuldvraag voor de crisis te worden verlegd van de PvdA- 
fractie naar de KVP-fractie.24

In het gesprek tussen Kortenhorst en Romme bleek nog eens duidelijk dat 
zij lijnrecht tegenover elkaar stonden. Kortenhorst zou het verschrikkelijk vin-
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den als een eventuele opdracht aan Burger mislukte. De KVP-fractievoorzitter 
vond het daarentegen allemaal niet zo vreselijk erg. Hij was duidelijk niet be
vreesd voor, ja speculeerde zelfs al op een mislukking en vervroegde verkie
zingen, verkiezingen waarbij de PvdA 'een beetje, niet te veel' zou verliezen. 
Die kans achtte hij blijkbaar reëel, gelet op het feit dat de PvdA 'schuldig' was 
aan de crisis en ook omdat de discussie over het m andem ent wat naar de ach
tergrond was gedrongen.25 Evenals Beel stoorde Romme zich aan de handel
wijze van partijgenoot Kortenhorst. Hij maakte dat, op Rom m iaanse wijze, 
ook wereldkundig door in een radiorede te spreken over een 'eerste verloren 
week waarin verantwoordelijkheden zijn aanvaard, die nooit tot een oplossing 
konden leiden’.26 Het was een duidelijke reprimande aan het adres van Korten
horst en, wellicht onbedoeld, ook aan koningin Juliana.27 Romme kreeg uitein
delijk zijn zin. Burger werd op 25 mei tot formateur benoemd 28

Burger form ateur

De koningin gaf Burger de opdracht tot reconstructie van het kabinet.29 In de 
brief die Burger een dag na zijn installatie tot formateur liet uitgaan naar de 
fractievoorzitters van KVP, CHU, ARP en J.M. W illems die namens de PvdA- 
fractie optrad, verzekerde Burger dat de PvdA de brede basis niet wenste te 
beëindigen, maar dat het puur de zakelijke bezwaren tegen het wetsvoorstel 
waren geweest die de PvdA-fractie hadden bewogen tegen te stem m en.30 De 
brief bevatte verder twee voorstellen om te komen tot een oplossing van de 
huurkwestie. Burgers eerste voorstel was om voor de verhuurders een tweetal 
fiscale tegem oetkom ingen te treffen die in waarde overeenkwam en met de 
huurverhoging van het verworpen w etsvoorstel.31 Een beslissing over een 
'echte' huurverhoging zou later kunnen worden genomen. In de tussentijd kon 
het 'vertrouwvol beraad' plaatsvinden, zoals in het crisisdebat was voorge
steld.32 Zijn alternatieve voorstel was een huurverhoging van 15% met een af
roming van 5% en compensaties.33

De huurverhoging met afroming was voor de confessionele fractievoorzit
ters, die onderling contact hielden, niet aanvaardbaar.34 Zij zagen wel iets in de 
fiscale tegemoetkomingen, mits deze gepaard gingen m et een beperkte 'echte' 
huurverhoging zonder afroming. Zo werd de PvdA opnieuw voor de keus ge
plaatst of zij een huurverhoging zonder afroming w ilde accepteren. In het 
partijbestuur wilden hard-liners zoals Vos en J.H. Scheps het hard spelen. Elke 
huurverhoging zonder afroming zou een politieke nederlaag zijn. Een meer
derheid van het partijbestuur raadde de PvdA-fractie ten slotte toch aan voor
alsnog te blijven meewerken aan de reconstructie van het kabinet 35

Burger bleek bereid tegemoet te komen aan de wens van de confessionele 
fracties om zijn eerste voorstel aan te vullen met een 'echte' huurverhoging 
van 5%. Hij eiste wel dat deze gepaard zou gaan met garanties voor behoorlijk 
onderhoud; hiermee kwam hij de PvdA tegemoet. Het tijdstip van de huurver
hoging liet Burger nog open en was afhankelijk van de wijze van compensatie: 
óf bij de eerstvolgende loonronde, óf zoveel eerder als er overeenstem m ing
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was over de compensatie. De belastingverlaging van ƒ500 miljoen, die door het 
kabinet aan de huurverhoging was gekoppeld, moest worden verminderd met 
het bedrag dat de fiscale tegemoetkomingen aan de verhuurders kostte. De 
aangepaste belastingverlaging diende zo spoedig mogelijk te worden doorge
voerd. Dit betekende dus in feite een loskoppeling van belasting- en huurmaat- 
regelen, wat voor het kabinet in de aanloop naar de crisis onaanvaardbaar was 
geweest. Met zijn voorstel schiep Burger voor de coalitiefracties een win-win- 
situatie. KVP, CHU en ARP 'kregen' een redelijke verbetering van het rende
ment voor de huiseigenaren zonder afroming. Winst voor de PvdA waren de 
beperkte omvang van de huurverhoging en de garanties voor het woning- 
onderhoud. Het beraad in de verschillende fracties en tussen de formateur en 
de fractievoorzitters van KVP, ARP en CHU en Willems was dan ook van dien 
aard dat Burger 'een begin van overeenstem m ing’ kon m elden. Vervolgens 
zond hij het voorstel, vergezeld van enige vragen, door naar het kabinet.36

Tegelijkertijd stuurde Burger zijn partijgenoten in de ministerraad een brief 
op poten. Hij verklaarde niet te kunnen begrijpen dat zij hadden ingestemd 
met het wetsvoorstel van Witte. Solidariteit jegens een collega-minister had niet 
moeten meespelen, maar 'de positie van de partij, ook tegenover de KVP'. Hij 
verweet zijn partijgenoten in het kabinet te hebben ingestemd met de koppe
ling van de huurverhoging en de belastingverlaging, terwijl zij wisten dat de 
fractie daar tegen was. De fractie had zich daarentegen 'tot de grens van het 
m ogelijke' loyaal getoond met 'haar' ministers, zoals wel was gebleken in de 
kwestie van de belastingverlaging. Burger waarschuwde dat de houding van 
de PvdA-ministers er toe zou kunnen leiden dat 'de fractie verwordt tot een 
werktuig voor een compromissenpolitiek, een situatie, die ik niet met mijn ver
antwoordelijkheid zou kunnen dekken’.37

De bespreking in het kabinet over het nieuwe voorstel van Burger vond 
plaats op dinsdag 31 mei. Het was een dubbeltje op zijn kant; halverwege de 
vergadering verzuchtte Drees nog dat uit de discussie bleek, dat men op alle 
mogelijke wijzen klem zat. De moeilijkste punten waren het tijdstip waarop de 
huurverhoging moest ingaan, de verlangde compensatie en de kwestie van het 
onderhoud. Burger had in het midden gelaten of de compensatie in de lonen of 
in de belastingen moest worden gezocht. Het kabinet zag zich geplaatst voor 
de grenzen die het eerder zelf had getrokken: geen loonronde en niet meer be
lastingverlaging dan ƒ500 miljoen. Uiteindelijk wist het kabinet toch, binnen het 
door Burger gestelde kader, overeenstemming te bereiken. Om de fiscale tege
moetkomingen aan de verhuurders te kunnen betalen, werd de voorgenomen 
verlaging van de inkomstenbelasting van 8% naar 6% bijgesteld. De compensa
tie voor de huurverhoging bestond uit een tijdelijke afschaffing van de omzet
belasting op textiel en op suiker.38 De schatkist derfde daardoor belasting
inkomsten. Daar stond evenwel tegenover dat de reeds geplande belastingver
laging later zou ingaan, wat weer voordelig was voor de schatkist 39 Plet kabi
net wilde vasthouden aan de koppeling door de belastingverlaging en huurver
hoging tegelijkertijd op 1 september te laten ingaan. De huurverhoging gold 
niet in geval het onderhoud aan de woningen ernstig was verwaarloosd.40

542



De formatie

's Avonds volgde een bespreking tussen de formateur, een delegatie uit het 
kabinet bestaande uit Drees, Beel, Witte, Staf, Zijlstra en J. van de Kieft en 
Willems, Romme, Schouten en Tilanus.41 Burger wenste van het kabinet de toe
zegging dat er tot de verkiezingen geen nieuwe huurronde zou plaatsvinden. 
Hoewel Drees hierop verklaarde dat dit onwaarschijnlijk was, kon het kabinet 
geen formele toezegging doen. Burger en W illems bleken teleurgesteld te zijn 
in het feit dat het kabinet de compensatie niet in de lonen maar in de belastin
gen had gezocht. Wellicht hoopten zij dat compensatie in de lonen een verder
gaande nieuwe loonronde zou uitlokken. Burger en W illems wensten ook gro
tere zekerheid in de onderhoudskwestie: gelijktijdig met de huurverhoging 
diende de onderhoudsplicht te worden geregeld. Drees stelde voor dit via een 
algemene maatregel van bestuur te regelen. Burger ging niet zonder meer ak
koord. Hij wilde zich nog beraden op de vraag of hij kon instemm en met de 
kabinetsplannen.42

Burger zette zich vervolgens aan het schrijven van een brief aan het kabinet 
waarin hij opnieuw de vraag aan de orde stelde of het kabinet een volgende 
huurverhoging overwoog en of er gelijktijdig met de invoering van de huur
verhoging garanties voor onderhoud kwamen. Van de onderhoudskw estie 
maakte hij een breekpunt. Zonder zekerheid over dit voor de PvdA belang
rijke punt zou de formatie mislukken, zo liet Burger weten. Burger probeerde 
bij Romme alvast de garantie te krijgen dat ook hij akkoord was wanneer het 
kabinet een voor de formateur bevredigend antwoord gaf. Maar Romme gaf 
geen uitsluitsel met het argument dat hij de inhoud van de brief niet kende. 
Tegenover Beel verklaarde Romme dat hij met aanvullende punten zou komen 
als het kabinet zou ingaan op de door Burger opgeworpen kwesties.43

De brief wekte de nodige ergernis, vooral bij Beel en de andere KVP-minis- 
ters. Tijdens de m inisterraadsvergadering die gewijd was aan de brief stelde 
Beel dat hij op staatsrechtelijke gronden niet wilde garanderen dat er geen 
nieuw e huurronde zou komen. Ook de verdere uitw erking van de onder
houdskwestie wilde Beel niet met de formateur bespreken. Burger ging te veel 
op de stoel van het kabinet zitten en gaf blijk van onvoldoende vertrouwen in 
het kabinet. M ansholt en Suurhoff toonden wel begrip voor het optreden van 
Burger. De laatste w’ees op het feit dat op het aanvankelijke voorstel van Bur
ger -  de 'pseudo-huurverhoging' -  de eis van Romme en Tilanus was gevolgd 
dat er een algemene huurverhoging van 5% moest komen en dat dit voor de 
PvdA-fractie slechts aanvaardbaar was geweest indien hieraan een onder- 
houdsclausule was verbonden. Suurhoff vond het dan ook niet vreemd dat 
Burger garanties wilde voor het onderhoud. Beel wilde het hard spelen en in 
het antwoord aan Burger slechts verwijzen naar de eerdere bespreking van 31 
mei. Drees stelde voor een antwoord te ontwerpen waarin de zakelijke inhoud 
van de toezeggingen van de bespreking van dinsdagavond werden herhaald. 
Het conceptantwoord zou hij dan nog aan Beel en W itte overleggen. Het kabi
net ging hiermee akkoord.44

Blijkbaar hielden Beel en Romme er rekening mee dat Burger het antwoord 
onvoldoende vond. Zij overlegden namelijk over de koers die in dat geval ge-
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volgd diende te worden. Er zou dan een kabinet moeten komen dat tot Kamer
ontbinding zou overgaan en verkiezingen zou uitschrijven.45 Ook Drees hield 
er rekening mee dat alles op het laatste moment nog kon mislukken. Dit liet hij 
ook weten aan de hoofdredacteur van Het Vrije Volk, zijn goede vriend K. Vos
kuil die bij hem  thuis op bezoek was. Voskuil ging vervolgens naar Burger om 
op een tegemoetkomende houding aan te dringen. Ook M ansholt verzekerde 
Burger dat er niet meer te bereiken viel en dat hij zich er bij m oest neerleg
gen.46 En zo geschiedde. Burger vond de brief van Drees 'volkomen redelijk' 
en ging akkoord. Nadat ook de andere fractievoorzitters het groene licht had
den gegeven,47 kon Burger naar Soestdijk om Juliana te berichten dat de crisis 
was opgelost. Op 3 juni om elf uur 's avonds maakte het Kabinet der Koningin 
bekend dat de vorstin het kabinet had verzocht op de ontslagaanvrage terug te 
komen 48 De volgende dag bespraken Juliana en Drees de gang van zaken nog 
eens uitvoerig over de telefoon. Drees noteerde over dat gesprek: 'Zij is zeer 
ingenomen met het blijven van het kabinet.’ Tussen haakjes voegde Drees daar 
nog aan toe: 'In Het Parool stond later dat in parlementaire kringen het gerucht 
ging, dat de koningin mij perse wilde behouden.'49

Het debat over de regeringsverklaring

In de regeringsverklaring die Drees op 7 juni 1955 in de Tweede Kamer voorlas 
zette hij uiteen waarom het kabinet meende zijn taak te kunnen voortzetten. In 
de eerste plaats had het overleg van Burger met de fractievoorzitters en het ka
binet geleid tot voorstellen waarvoor het kabinet de nodige steun verwachtte. 
Bovendien was het votum van de Kamer niet gericht geweest tegen de rege- 
ringspolitiek in het algemeen. Ten slotte was het landsbelang ermee gediend 
wanneer er geen langdurige onderbreking intrad, mede met het oog op ver
schillende belangrijke en urgente wetsontwerpen die aanhangig of in voorbe
reiding waren.50

In het debat dat op de regeringsverklaring volgde, kwam uiteraard ook de 
schuldvraag aan de orde. Het was bijna hartverwarmend hoe Oud zijn collega 
Burger en diens fractie in bescherming nam. Oud veegde niet alleen zijn eigen 
straatje schoon, maar nam en passant dat van de PvdA-fractie mee. O nder
tussen probeerde hij de PvdA en de KVP tegen elkaar uit te spelen. Oud zei 
verbaasd te zijn over de radiorede van Romme w aarin deze alle schuld bij de 
PvdA-fractie had gelegd. Romme had kennelijk geen oog voor het feit dat het 
wetsontwerp een verwerpelijk voorstel was geweest en dat de positie van de 
Kamer in het geding was. Ook ging Romme aldus voorbij aan de verantwoor
delijkheid van het kabinet. In de handelwijze van het kabinet lag de wezenlijke 
oorzaak volgens Oud. Het kabinet had immers een ontwerp ingediend dat het 
zelf had gekwalificeerd als kreupel, vervolgens had het dit ontwerp ook na een 
vernietigend voorlopig verslag ongewijzigd gehandhaafd en ten slotte had het 
hardnekkig vastgehouden aan de koppeling. Oud vond dat Burger zelfs meer 
had gedaan om een crisis te voorkomen dan Romme. Burger had op 17 mei 
nog een concessie gedaan door voor te stellen nader overleg te plegen, maar
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de belastingverlaging door te laten gaan. 'Zelf heb ik toen tot de heer Burger 
gezegd: wij moeten eerst horen wat de Regering er van vindt. De heren Tilanus 
en Schouten zijn toen hetzelfde komen verklaren. Ik had toen de indruk, dat, 
als een oplossing zou kunnen worden gevonden in de richting die de heer Bur
ger voorstond, en als daardoor een crisis zou kunnen worden voorkomen, die 
beide geachte afgevaardigden daarvoor zeker zouden hebben gevoeld. De 
heer Romme heeft echter bepaald niet aandrang in die richting uitgeoefend.' 
Oud liet uiteraard niet na te herinneren aan zijn voorspelling van 17 mei dat het 
kabinet na enige tijd wel weer achter de regeringstafel zou plaatsnemen. Hij 
had zich terecht niet al te ongerust gemaakt over de aangekondigde politieke 
gevolgen. Dit in tegenstelling tot Romme die, volgens Oud, aan wanhoop ten 
prooi was gevallen. Romme zou vast wel opgelucht zijn nu de formatie was ge
lukt, opperde Oud met de nodige ironie. Natuurlijk vermoedde ook Oud dat 
Romme met de gedachte had gespeeld aan vervroegde verkiezingen.51

Romme had uiteraard een geheel andere kijk op de schuldvraag dan Oud. 
De verantwoordelijkheid voor het wegsturen van het kabinet kwam voor re
kening van de Kam ermeerderheid. Romme vond de Kam erm eerderheid niet 
alleen verantwoordelijk, maar ook schuldig omdat zij het kabinet ten onrechte 
had laten vallen.52 Romme en Schouten verwierpen de gedachte van Oud dat 
het vóór de crisis mogelijk zou zijn geweest tot overeenstemming te komen.53 
Romme bestreed verder de opvatting van Oud dat het kabinet uiteindelijk 
door de knieën was gegaan. Nog steeds was er sprake van een koppeling tus
sen belastingverlaging en huurverhoging. Volgens Romme en Tilanus had de 
PvdA-fractie het m eeste water bij de wijn moeten doen door toch een, zij het 
bescheiden, huurverhoging zonder afroming te accepteren en, evenzo verras
send, akkoord te gaan met de halvering van de grondbelasting.54 Beiden we
zen ook op de richtingenstrijd en het onbehagen over de brede-basispolitiek 
binnen de PvdA als achterliggende oorzaak van de crisis. Tilanus noemde in dit 
verband ook nog het m andem ent.55 Romme hoopte dat de regeringsgezinde 
richting binnen de PvdA-fractie door de crisis als sterkste uit de bus was geko
men en dat dit zo zou blijven. Dan was de crisis, ondanks alles, nodig en nuttig 
gew eest.56

W illems prees op zijn beurt de objectiviteit in het betoog van Oud. Daar
tegenover stond de 'kreupele voorlichting' in de katholieke pers en de 'politie
ke acrobatiek' die Romm e tentoonspreidde. W illems roem de Romme als een 
groot en volleerd tacticus, maar hij had zich dit keer helemaal overtroffen 'door 
zodanig te spelen met de gedachte aan Kam erontbinding en vervroegde ver
kiezingen, dat hij er een oplossing, die hem aanvankelijk als totaal onmogelijk 
voorkwam, mee heeft willen bevorderen. (...)  Ik moet toegeven, dat het een 
knap staaltje is van politieke acrobatiek, maar het vergaat mij hierbij als de 
dichter: ik hoor wel de woorden, maar mij ontbreekt het geloof.'57 De eenslui
dende, niet door stem dwang totstandgekomen stem tegen het wetsontwerp 
was geen stem tegen de brede basis geweest, verzekerde Willems. Het was een 
w eloverw ogen stem  gew eest. De veronderstelling, door C h.J.I.M . W elter 
(KNP) geuit, dat de PvdA had tegengestemd in de verwachting dat het kreupe-
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le ontwerp-Huurwet toch wel zou worden aangenomen, was namelijk onjuist. 
Ook Willems meende dat de motie-Burger, waarin om schorsing van de behan
deling van hel ontwerp-H uurwet en nader beraad met de m inister was ge
vraagd, met de steun van Romme een oplossing had kunnen bieden. Uiteinde
lijk kon men zeggen, aldus Willems, dat de motie toch tot uitvoering was geko
men, zij het op een ietwat ongebruikelijke en voor herhaling ook weinig aan
bevelingswaardige wijze.58

Terugkeer der gladiatoren

Jordaan, Vrij Nederland, 11 juni 1955

Oud had weliswaar 'grenzenloze bewondering' voor het feit dat Burger er als
nog in was geslaagd de crisis te bezweren, maar hij had ook fundamentele kri
tiek op de gang van zaken tijdens die formatie. De form atie schiep een on
duidelijke verhouding tussen Kamer en regering. Er was een bedenkelijke stap 
gezet in de richting van een gouvernement d'assemblee: regeren door het parle-
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ment. Oud vergeleek de gang van zaken met de reconstructie in 1922 van het 
kabinet-Ruijs de Beerenbrouck, toen gesproken werd van 'zetm inisters'.^9 
Welter, J.J.R. Schmal (CHU), P.J.S. Gerbrandy (ARP) en P. Zandt (SGP), even
eens behorende tot de groep van stemmers tegen het ontwerp-Huurwet, deel
den Ouds kritiek. Schmal bijvoorbeeld sprak van het 'gereïncarneerd kabinet’ 
als de 'gevangene van een aantal op zichzelf vriendelijke fractieleiders'.60 W el
ter meende dat de parlementaire democratie was geschonden. Langs omwegen 
en via geheim overleg met een aantal fractievoorzitters was een kabinet her
steld dat het vertrouwen niet meer had bij de m eerderheid van de Kamer. 
VVD, CPN, SGP en KNP, tezamen een vijfde deel van de Kamer, waren be
schouwd als een ijuantité négligcablc.61

Romme, Tilanus, Schouten en W illems wezen die kritiek eensgezind van de 
hand. Er was staatsrechtelijk geen enkel bezwaar tegen de gevolgde procedure, 
want tijdens de formatie hadden kabinet, formateur en fractievoorzitters ge
handeld binnen de eigen verantwoordelijkheden. Romme stelde dat de crisis 
wel schadelijk was geweest voor het aanzien van het democratisch bestel bij 'de 
massa', die had moeten ervaren dat een beperkte huurregeling zo'n grote poli
tieke breuk teweeg kon brengen, die dan vervolgens in zeventien dagen weer 
kon w orden hersteld .62 Uiteraard hield Romme de tegenstem m ers verant
woordelijk voor 'deze diepere ravage'. Willems vermocht die ravage niet te on
derkennen.

Volgens Drees viel het kabinet niets te verwijten. W eliswaar had het de ka- 
binetskwestie gesteld, maar de crisis was niet het gevolg van de halsstarrige 
houding van het kabinet. De Kamer had het kabinetsvoorstel afgekeurd, maar 
in diezelfde Kamer was evenmin overeenstemming geweest omtrent hetgeen 
men wél zou willen. Er was voor het kabinet geen reden om aan te nemen dat 
er overeenstem m ing kon worden bereikt over een ander huurvoorstel. Het 
kabinet zag bovendien niet in dat het wetsvoorstel in strijd zou zijn geweest 
met partijbeginselen of dat het een belem m ering zou vorm en voor het toe
komstige huurbeleid.63

Drees wees nadrukkelijk de voorstelling van de hand alsof de motie-Burger 
een uitweg had geboden en dat de motie uiteindelijk toch was uitgevoerd. De 
motie impliceerde een ontkoppeling die voor het kabinet onaanvaardbaar was. 
In de nieuwe voorstellen was de koppeling gehandhaafd. Drees was ervan 
overtuigd dat men over bezwaren was heengestapt waaraan aanvankelijk zou 
zijn vastgehouden, omdat er geen andere oplossing voorhanden was. Van ver
schillende kanten waren concessies gedaan, ook van de kant van het kabinet 
dat bijvoorbeeld bedenkingen had gehad bij het voorstel tot verlaging van de 
grondbelasting.64

Ook de minister-president vond de procedure van de formatie staatsrechte
lijk en staatkundig verantwoord. Er was geen sprake van geweest, dat er voor
stellen kant en klaar aan het kabinet waren voorgelegd en dat conclusies aan 
het kabinet waren gedicteerd. Hij zag de nieuwe voorstellen eerder als een na
dere uitwerking van de richtlijnen van 1952.65
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Algemene politieke beschouwingen 1955: de balans opgemaakt

Enkele maanden na de crisis, in oktober en november 1955, vonden de laatste 
algem ene politieke beschouwingen van het derde kabinet-Drees plaats. Ver
schillende sprekers maakten daarbij de balans op van de voorbije parlem en
taire periode en uiteraard kwam ook de crisis aan bod.

Romme betoogde in zijn terugblik op de voorbije jaren, dat de KVP blijk 
had gegeven van een gouvernementele houding jegens het kabinet. Bij de start 
van het kabinet, zo gaf Romme toe, had de KVP enige reserves getoond van
wege de aanvankelijk dadenloze houding en het ontbreken van een program. 
Zij kon die reserve, nog steeds volgens Romme, al in 1953 afleggen toen bleek 
dat het kabinet een program had ontwikkeld dat de instemm ing had van de 
KVP. Zo was het kabinet op het financiële vlak, met nam e op belastinggebied, 
een juiste richting ingeslagen door primair de ontwikkeling van het bedrijfs
leven te bevorderen en bovendien had het voor de KVP vertrouwenwekkende 
maatregelen genomen op het terrein van de gezinspolitiek. Ook na 1953 waren 
er, uiteraard mede als gevolg van de inbreng van de KVP, vele zaken bereikt 
die volgens Romme een gouvernementele houding rechtvaardigden: een stij
gende lijn in de woningbouw, een succesvolle voortzetting van het industria
lisatie- en exportbeleid, de (komende) AOW, verschillende zaken op onderwijs
gebied, een tweede belastingverlaging, een verbetering van de positie van de 
m iddengroepen en ten slotte verschillende m aatregelen op het gebied van 
maatschappelijk werk en de middenstandspolitiek.66

Burger reageerde als door een wesp gestoken op het relaas van Romme. Hij 
had van die gouvernem entele houding van de KVP w einig gemerkt. Zij had 
zich in 1952 gedistantieerd van de richtlijnen en het jaar daarop het kabinet 
bijna doen struikelen over de motie-Romme. In 1954 had de KVP geprobeerd 
'om de poten onder de stoel van de KVP-m inister W itte w eg te zagen’, toen 
deze een huuregalisatiefonds wilde instellen. Volgens Burger had zij het kabi
net 'kennelijk contre coeur aan het werk gezien'. Hij vond het dan ook frap
pant dat de KVP moord en brand had geschreeuwd toen het kabinet dreigde te 
vallen. De conclusie kon niet anders zijn dan dat zij ten langen leste de waarde 
van het voortbestaan van het kabinet-Drees had ingezien, zodat de positie van 
het kabinet steviger was dan ooit.67

Hoewel Burger verklaarde dat het juist de PvdA was geweest die onafge
broken de betekenis van het kabinet had ingezien, gaven enkele opmerkingen 
van de PvdA-fractieleider duidelijk blijk van onvrede met het kabinet. W at te 
denken van de veelzeggende opmerking dat de PvdA het kabinet ’op enigszins 
krachtdadige wijze, in een acceptabel spoor (had) moeten terugrangeren'? Ook 
liet Burger weten dat zijn fractie meer dan eens onaangenaam  getroffen was 
door 'de onm acht om con amore gem eenschappelijk aanvaardbare oplossin
gen te vinden’.68 Ter illustratie noemde Burger onder andere het huurpro-
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bleem en de kwestie van de atoomenergie. Bij het laatstgenoem de vraagstuk 
voer het kabinet op het blinde vertrouwen van de minister van Economische 
Zaken in het particulier initiatief.69 Burger had verder kritiek op de regering 
omdat zij de prijzen onvoldoende beheerste, maar geen loonronde wilde toe
staan.70

Burger voorzag ten slotte nieuwe problemen over het huurvraagstuk. De 
regering ging volgens Burger, blijkbaar als vanzelfsprekend, uit van een nieu
we huurverhoging in 1956 en nog wel een van 25%. Dit maakte hij tenminste 
op uit het adviesverzoek van de regering aan de SER en de Stichting van de 
Arbeid inzake de econom ische ruim te.71 Burger waarschuwde dat hij, gezien 
de houding van de andere regeringspartijen, in deze kwestie de handen vol
ledig vrij wenste te houden. De PvdA was bereid tot een aanpassing van de 
huren aan de gestegen bouwkosten, maar daarbij gold de eis dat aan de huis
eigenaren alleen een norm aal rendem ent m ocht toevallen, 'alle dem agogie 
over de arm e weduwe met haar twee huisjes, w aarvan zij leven moet, ten 
spijt'.72

Al met al vond Burger het hoogst noodzakelijk dat de verkiezingen duide
lijkheid zouden scheppen: het Nederlandse volk moest zich maar eens uitspre
ken voor restauratie of voor voortgezette progressiviteit.73 Uiteraard was een 
keuze voor progressiviteit een keuze voor de PvdA.

Ook enkele andere sprekers maakten de balans op. Schouten verklaarde, 
zonder overigens concreet te worden, dat de ARP-fractie in vele gevallen het 
kabinet had kunnen steunen, al was dat meermalen met een zekere reserve 
gepaard gegaan. Bij verschillende gelegenheden had zijn fractie zich echter 
tegen het regeringsbeleid moeten keren. Bij het ontw erp-H uurw et had zij, 
ondanks ernstige bezw aren, vóórgestemd, omdat vaststond dat verwerping 
een crisis tot gevolg zou hebben en de ARP een crisis niet in 's lands belang 
achtte. Het was een m oeilijke beslissing geweest, mede omdat het kabinets
beleid tijdig gericht had moeten zijn op een oplossing in gemeen overleg met 
de Kamer. Schouten vond dat Burger overigens te ver ging door het zo voor te 
stellen alsof alleen de PvdA gezorgd had voor een oplossing de crisis. Burger 
beaam de terstond dat ook anderen, waaronder het dem issionaire kabinet, 
daaraan een bijdrage hadden geleverd.74 Schouten liet overigens nog weten in
1952 liever een christelijk kabinet te hebben zien aantreden. Het bestaande ka
binet was echter het beste dat toen te verkrijgen was.75

Het oordeel van CHU-fractievoorzitter Tilanus over het kabinetsbeleid was 
het meest positief. Hij sprak waardering uit voor hetgeen het kabinet in de af
gelopen periode tot stand had gebracht. Daarin lag eveneens een gunstig oor
deel opgesloten over de brede-basispolitiek. Tilanus ging slechts kort in op de 
H uurwetcrisis. Hij had nogal wat ’vleugelgeklepper' bij de PvdA waargeno
men. Tilanus complimenteerde Burger met het feit dat hij 'rust in de kooi' had 
weten te brengen en een oplossing had gevonden voor de crisis 76

Van de oppositie was weinig lof voor het kabinetsbeleid te verwachten. Op
positieleider Oud meende dat het kabinet weinig reden had om trots te zijn op 
hetgeen in de afgelopen drie jaar was gepresteerd. Het kabinet had zich laten
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drijven op de golven van de hoogconjunctuur en had weinig visie getoond. De 
oorzaak voor het in gebreke blijven van het kabinet in zaken als de huurkwes- 
tie lag volgens Oud in het gebrek aan eenheid van inzicht, in het onvermogen 
te kunnen kiezen tussen de socialistische en de niet-socialistische oplossing. Oud 
constateerde dat hel met de verhouding tussen de regeringspartijen niet zo 
best gesteld was. De felste strijd -  de communisten buiten beschouwing gelaten 
-  werd immers gevoerd tussen de PvdA en de KVP.77

Romme begon zijn weerwoord op het betoog van Burger op de wijze-va- 
der-toon. Met lag nu eenmaal voor de hand dat tussen samenwerkende partij
en zo af en toe ook een wat minder vriendelijk geluid naar boven kwam. Maar 
volgens Romme had hij werkelijk geen aanleiding gegeven voor het 'hakke- 
teren' van Burger op zijn partij. Romme schreef een en ander toe aan de in de 
PvdA levende 'dwanggedachte' die doorbraak heette en die alle remmen los
gooide.78 Volgens Romme was Burgers rede een 'Vossiaanse vorm  van verkie
zingsstrijd', bedoeld 'tot het opwekken van meer vurigheid voor de lijsttrek
ker, dr. Drees’.79 Het was een verwijzing naar de richtingenstrijd die Romme in 
de PvdA ontwaarde tussen een linkervleugel waartoe oud-m inister Vos zou 
behoren en een meer gematigde vleugel waarvan Drees een exponent was. De 
door Burger gewekte suggestie dat de KVP een dubbelrol had gespeeld tegen
over het kabinet, wees Romme nadrukkelijk af. Het kabinet was opgetreden 
als een extraparlementair kabinet en van enige binding aan de richtlijnen kon 
dan ook geen sprake zijn geweest.80 Zijn motie voor vrijere loonvorming uit
1953 was ook zeker geen stok tussen de benen van het kabinet geweest, maar 
een geslaagde poging om de verstarring in de besluitvorm ing over de proce
dure van de loonvorming te voorkomen. En de crisis? Daarvoor trof de KVP 
geen enkele blaam; zij kwam geheel voor rekening van de PvdA.81

Drees mengde zich niet in de voortijdige verkiezingsstrijd. Hij constateerde 
slechts dat het in deze periode van econom ische bloei m oeilijker was om het 
roer recht te houden dan in een periode van nood.82

De crisis en de formatie nader beschouwd

De eerste van de vier 'theorieën' die we in het begin van dit hoofdstuk noem 
den, was de theorie van het lege beklaagdenbankje; de crisis was een ongeluk
je, het gevolg van een misrekening van de zijde van de PvdA-fractie die er ei
genlijk van was uitgegaan dat er voor het wetsontwerp toch wel een meerder
heid zou zijn te vinden, zodat er geen gevaar dreigde voor het voortbestaan 
van het kabinet. Feit is dat de stemming een dubbeltje op zijn kant was. Wan
neer de dissidente ARP- en CHU-leden Gerbrandy en Sclunal niet hadden 
tegengestemd was het wetsontwerp aangenomen geweest en was het kabinet 
naar alle w aarschijnlijkheid gewoon blijven zitten. Het is im m ers onw aar
schijnlijk dat de PvdA-fractie 'haar' ministers zou hebben geboden alsnog de 
portefeuilles ter beschikking te stellen. Feit is echter ook dat de PvdA-fractie
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unaniem tegen het ontwerp stemde en daarmee welbewust het risico nam dat 
er een kabinetscrisis uit zou voortvloeien. We mogen er bovendien van uitgaan 
dat bij de PvdA-fractie wel degelijk rekening is gehouden met het stemgedrag 
van de overige fracties, inclusief mogelijke dissidenten.

Voor de overige drie theorieën is misschien meer te zeggen. Het lijkt echter 
niet juist de crisis van 1955 toe te schrijven aan één oorzaak en één schuldige. 
De verklaring voor de crisis ligt eerder in het gezamenlijk optreden van de oor
zaken die in de drie theorieën zijn genoemd. In het kort gezegd was de crisis 
het gevolg van:

Het onhandige optreden van het kabinet bij de tweede ronde van belasting
verlaging en huurverhoging, waardoor het vooral de PvdA-fractie tegen zich 
in het harnas joeg.

De profileringsdrang van de KVP-fractie sinds de verkiezingen van 1952 en 
het mandement van 1954, waardoor de verhoudingen tussen de twee grootste 
coalitiegenoten al flink op de proef waren gesteld.

Het isolement van de PvdA-fractie inzake financieel en sociaal-economische 
vraagstukken in een periode van toenemende welvaart.

Het kabinet: verstrikt gerankt

Volgens Zijlstra heerste er bij de meeste kabinetsleden na de fatale stemming 
op 17 mei 1955 geen gedeprimeerde stemming. Zij gingen die avond 'vrolijk 
met elkaar dineren', in de veronderstelling dat alles wel goed zo kom en.83 
Drees was allerminst vrolijk toen hij zich tijdens de autorit naar Soestdijk bij 
Beel beklaagde over de streek die zijn partijgenoten van de Tweede-Kamer- 
fractie het kabinet hadden geleverd. Bovendien zag hij ook geen oplossing, zo 
liet hij koningin Juliana weten.84 Zo'n twintig jaar na dato overheerste bij Drees 
nog steeds het onbegrip: 'Deze crisis is een heel wonderlijk geval geweest. Het 
ging om een zeer beperkte huurverhoging. Als men ze vergelijkt met wat in 
latere jaren op dit gebied gebeurd is, betekende ze niets. Maar toen had vooral 
de PvdA nog al bezwaren. (...)  M aanden lang was aan de voorbereiding van 
het ontwerp gearbeid, en in dit geval hadden de ministers van de Partij van de 
Arbeid, met medeweten van het kabinet, contact opgenomen met de Tweede 
Kam erfractie van de Partij van de Arbeid. Deze was van oordeel, al bond zij 
zich zelf niet uitdrukkelijk, dat er voor ons geen reden in lag om een breuk in 
het kabinet te veroorzaken. Toen het voorstel in de Tw eede Kam er kwam, 
stem de echter de gehele fractie van de Partij van de Arbeid tegen ; anderen 
stemden vooral om de regering in moeilijkheden te brengen.’85 Was de handel
wijze van de PvdA-fractie inderdaad zo wonderlijk?

Mansholt vond van niet, wat hem overigens een flinke aanvaring met Beel 
opleverde. Zijn stelling, onder meer geuit tijdens de formatie in de m inister
raad, dat de PvdA-fractie niet anders kon handelen dan zij had gedaan, kunnen 
we voor een groot deel onderschrijven. Bij de eerste belastingverlaging en 
huurverhoging in 1953 had zij immers duidelijk te kennen gegeven dat zij een 
volgende huurverhoging alleen wilde accepteren indien dat gepaard ging met
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de instelling van een huuregalisatiefonds. Dit huuregalisatiefonds was voor de 
PvdA-fractie een principieel punt. Het kabinet ging aanvankelijk in op de eis en 
maakte dit, zij het met enig voorbehoud, kenbaar in de troonrede van 1954. 
Het kabinet krabbelde echter terug. De koerswijziging werd door het kabinet 
uitsluitend gemotiveerd met de dreigende loon- en prijsspiraal. Nog afgezien 
van het feit dat het kabinet zelf een impuls had gegeven aan die loon- en prijs
spiraal door per 1 januari 1955 de melkprijs te verhogen en enkele maanden 
eerder nog in te stemmen met een grotere loonronde dan het eigenlijk wenste, 
was de argumentatie van het kabinet een miskenning van het politieke karak
ter van de koerswijziging. De weerstand die het egalisatiefonds opriep bij de 
confessionele en liberale fracties was daaraan immers niet vreemd.

Hen tweede tik op de neus kreeg de PvdA-fractie door de vervroeging van 
de belastingverlaging die aanvankelijk was voorzien voor 1 januari 1956, maar 
door Drees, tegen de zin van Van de Kieft, een half jaar werd vervroegd. De 
PvdA-fractie had bedenkingen bij deze tweede grote belastingverlaging, maar 
beschouwde de vervroeging, al dan niet terecht, als een knieval van het kabinet 
voor de andere regeringspartijen. Kortom, de PvdA-fractie was, althans voelde 
zich, tot tweemaal toe gebruuskeerd door het kabinet.

Ook de confessionele coalitiefracties waren allerm inst tevreden met de 
koerswijziging van het kabinet. De 'pijn' voor deze fracties was echter minder 
groot dan voor de PvdA-fractie. Zij moesten weliswaar genoegen nemen met 
een kleinere huurverhoging en wat minder belastingverlaging dan oorspron
kelijk was aangekondigd, daartegenover stond de winst van het niet doorgaan 
van het egalisatiefonds en de versnelling van de lastenverlichting.

Het kabinet wilde ondanks de Kamerbrede kritiek op met name het ont- 
werp-Huurwet van geen wijken weten. Na het zigzagbeleid sloeg het de ram
koers in. Het kabinet schuwde een zekere politieke chantage niet. De koppeling 
van het ontwerp aan de belastingverlaging en de dreiging met een kabinetscri
sis moesten de Kamer over de streep trekken. Het kabinet was zozeer verstrikt 
geraakt in het eigen compromis dat er geen ruimte was voor alternatieven. De 
Kam erfracties moesten slikken of stikken: voorstemmen of de verantwoorde
lijkheid op zich nemen voor het af- of uitstel van de populaire belastingverla
ging en voor een politieke crisis. De PvdA-fractie paste daarvoor, onder meer 
uit frustratie over het beleid en de handelwijze van het kabinet. De rol van het 
kabinet in de crisis is in de literatuur onderbelicht gebleven. De verklaring 
wordt veelal gezocht in de twee andere genoemde oorzaken. Zo wijst ]. Bos
mans erop dat het tekenend is voor de sfeer tussen de regeringspartijen wan
neer de PvdA-fractie de samenwerking op het spel zet vanwege 'schoonheids
foutjes' in het wetsontw erp.86 Dit moge waar zijn, maar met de term 'schoon
heidsfoutjes' wordt de betekenis van de koerswijziging van het kabinet voor 
de PvdA-fractie wat al te zeer gebagatelliseerd.
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Profileringsdrang van de KVP-Tïueede-Kamerfractie en het mandement

De verkiezingsuitslag van 1952, en in reactie daarop de profileringsdrift van 
met name de KVP, is door verschillende auteurs, onder wie Bosmans, A. Visser 
en F.J. ter Heide al aangevoerd als argument om de crisis van 1955 te kunnen 
begrijpen.87 In het vorige hoofdstuk zijn enkele staaltjes van die profilerings
drang beschreven. Zo nam de KVP-fractie direct afstand van het kabinet door 
zich vrij te verklaren ten opzichte van de richtlijnen. In 1953 gooide de KVP 
met de m otie-Rom m e een knuppel in het hoenderhok door het vooral in 
PvdA-kring gekoesterde systeem van de geleide loonpolitiek ter discussie te 
stellen. W eer een jaar later zette het mandement de politieke verhoudingen 
tussen met name de KVP en de PvdA nog extra op scherp. Het mandement 
was m isschien mede geïnspireerd door katholieke politici, maar uiteindelijk 
een actie van de bisschoppen. In elk geval nam  de KVP geen afstand van dit 
door de PvdA en het NVV als kwetsend ervaren stuk. Na het mandement was 
voor sommigen in de PvdA reeds de grens bereikt en gingen stemmen op de 
sam enwerking met de KVP op te zeggen.88 De voorstanders van zo'n breuk 
werden echter overvleugeld door de voorstanders van continuering van de 
samenwerking. De wond die was geslagen, kreeg echter nauwelijks tijd om te 
helen. Sterker nog, enkele maanden later werd er opnieuw zout in de wond 
gestrooid door de koerswijziging van het kabinet in de huurkwestie en de ver
vroeging van de belastingverlaging. Beide konden worden opgevat als winst
punten voor de KVP en even zovele verliesposten voor de PvdA. Het bleek 
genoeg om de stemming in de fractie dit keer in het voordeel van de 'brekers' 
te doen omslaan. Gelet op het vervolg, was dit niet zozeer bedoeld om een 
definitieve breuk te bewerkstelligen, als wel om een krachtig signaal af te ge
ven dat de grens aan het incasseringsvermogen was bereikt.

Overigens waren, zoals we hierboven reeds zagen, ook Drees en Tilanus er 
stellig van overtuigd dat het mandement een van de verklarende factoren was 
voor de crisis. Verschillende auteurs sluiten zich hierbij aan.89

De PvdA-fractie: dubbel geïsoleerd

De PvdA-fractie was met haar unanieme stem tegen het ontw erp-H uurwet 
uitdrukkelijk de hoofdverdachte in het beklaagdenbankje. In het voorgaande 
zijn enkele verzachtende om standigheden aangevoerd, die de PvdA-fractie 
zeker niet vrijpleiten, maar die haar tot niet meer dan m edeschuldige maken. 
Het kernprobleem  van de PvdA-fractie was de geïsoleerde positie waarin zij 
met nam e in financiële en sociaal-econom ische vraagstukken steeds vaker 
kwam te verkeren. Dit had alles te maken met de verandering in de economi
sche omstandigheden die zich na 1952 voltrok. De PvdA had zich als het ware 
vereenzelvigd met het beleid zoals dat sinds de bevrijding was gevoerd om de 
wederopbouw te bewerkstelligen. Zij wilde dit beleid ook na de wederop- 
bouwfase voortzetten met hier en daar slechts lichte aanpassingen. Voor de 
overige partijen was de herwonnen welvaart die zich ten tijde van het derde
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kabinet-Drees aandiende juist het startschot voor een fundamentele herbezin
ning op de sociaal-economische receptuur van na de bevrijding. Daarbij bleken 
de confessionele partijen en de VVD vaak op een lijn te zitten, zodat de PvdA- 
fractie zich meer dan eens geplaatst zag tegenover een Kamermeerderheid. De 
eerdergenoemde profileringsdrang van de KVP, die met name tot uitdrukking 
kwam op sociaal-economisch en financieel terrein, vergrootte het isolement al
leen maar.

De PvdA-fractie vervreemdde ook van de partijgenoten-ministers in het ka
binet. Het waren stuk voor stuk ervaren bestuurders, maar toch miste de frac
tie een duidelijk herkenbare sociaal-dem ocratische inbreng in het kabinets
beleid, met name waar het financieel-econom isch vraagstukken betrof.90 Dat 
het kabinet in een periode van hoogconjunctuur belastingen wilde verlagen 
viel voor Hofstra, de financieel specialist van de PvdA-fractie, bijvoorbeeld 
m oeilijk te rijmen met de door hem gepropageerde anticyclische begrotings- 
politiek. De PvdA-bewindslieden waren overigens maar al te goed op de hoog
te van het feit dat de fractie, of althans een deel ervan, zich niet kon vinden in 
het beleid. In de aanloop naar de crisis was er herhaaldelijk overleg over de 
huur- en belastingmaatregelen. De PvdA-bewindslieden hechtten uiteindelijk 
meer waarde aan het kabinetscompromis dan aan de bezwaren van de fractie. 
Dat de fractie unaniem bereid bleek een kabinetscrisis te riskeren, zou kunnen 
wijzen op het toepassen van stemdwang door Burger. In elk geval was de druk 
blijkbaar ook op de meer gematigden in de fractie zo hoog opgelopen, dat ook 
zij zich lieten overhalen partijcoryfeeën als Drees, Suurhoff, Van de Kieft en 
L.A. Donker naar huis te sturen.

Ook het geestverwante NVV had zich in uiterst scherpe bewoordingen uit
gelaten over de koerswijziging van het kabinet en oefende zo druk uit op de 
fractie om een daad te stellen. Volgens het NVV waren de PvdA-m inisters 
overstag gegaan voor de reactionaire druk. W anneer ook de fractie zich achter 
het ontw erp-H uurw et had geschaard was ook zij tot een slaaf van Romme 
gedegradeerd.

W ellicht dat ook de angst voor dissidente groeperingen binnen de partij, 
zoals het in februari 1955 opgerichte Sociaal-Dem ocratisch Centrum , de me
ningsvorming in de PvdA-fractie rond de Huurwetcrisis heeft beïnvloed.91

Samemoerking voortgezet: de form atie

Drie weken waren er nodig geweest om een uitweg te vinden uit de crisis. Ko
ningin Juliana eiste in het begin van de formatie de hoofdrol voor zich op. Zij 
liet duidelijk merken dat het haar wens was dat het kabinet zou terugkeren. In 
Kortenhorst vond zij een bondgenoot. Kortenhorst stuitte echter, net als Drees, 
op een onw illige Romme die een kans rook de PvdA een electoraal lesje te 
leren voor het ten val brengen van het kabinet. Romme vond dat Burger de 
formatieopdracht moest krijgen. Wanneer deze mislukte lag de weg naar ver
kiezingen open. Maar Burger wist zijn opdracht wél tot een goed einde te bren
gen. Van Esterik en Van Tijn schrijven de uitweg uit de crisis toe aan het handi-
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ge opereren van Burger.92 Visser wijst op de nederlaag die de PvdA-fractie 
bereid was te slikken 93 Maar bovenal bood die oplossing een voor alle partijen 
te prefereren alternatief boven het kreupele voorstel waarin het kabinet ver
strikt was geraakt omdat er voor alle betrokken partijen één of meer positieve 
elem enten w aren waarm ee zij voor de dag konden komen. Dit was vooral 
voor de PvdA-fractie van belang, die bij het oude voorstel slechts te verliezen 
had gehad. Alleen al met het feit dat de leider van de PvdA-fractie er in was ge
slaagd een alternatief te bedenken, bezorgde de PvdA het nodige prestige.

Met het nieuwe voorstel creëerde Burger een uitweg uit de doodlopende 
straat waarin het kabinet en het parlem ent waren beland. Daarmee was één 
van de drie oorzaken die ten grondslag lagen aan de crisis verdwenen. Zoals 
gezegd waren de drie oorzaken ieder afzonderlijk onvoldoende om de crisis te 
verklaren, maar was juist de com binatie ervan fataal. De formatie gaf weer 
lucht om de sam enwerking voort te zetten. De wil was aanwezig, deels ook 
door gebrek aan een alternatief. Voor de PvdA lag bij breken slechts een oppo
sitierol in het verschiet; een weinig aanlokkelijk perspectief. Bovendien had de 
coalitie nog belangrijke zaken op de rol staan, zoals de AOW. Ook de KVP had 
vooralsnog geen reden om de samenwerking op te zeggen. Haar strategie van 
profilering legde haar geen windeieren; Romme kon bij de laatste algemene 
beschouwingen redelijk tevreden terugblikken.

De coalitie bleef echter belast met de twee overige genoemde kwalen. De 
KVP volhardde ook na 1955 in haar profileringskoers en de PvdA zag zich 
steeds teruggeworpen in haar isolement. Daardoor was het slechts de vraag 
wanneer de coalitie definitief aan haar kwalen zou bezwijken. Met de crisis van 
1955 was blijkbaar een poi?it o f  no retu rn  gepasseerd. Zijlstra duidde daarop met 
de opmerking in zijn memoires: 'Voordat wij er goed en wel erg in hadden wa
ren wij weer terug, alsof er niets was gebeurd. Maar er was wél iets gebeurd. 
Zo mooi als vroeger is het nooit meer geworden.'94
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HOOFDSTUK X

CONCLUSIES

Carla van Baaien en Jan Ramakers

Het derde kabinet onder Drees' leiding ging niet van start onder een gunstig 
politiek gesternte. Na een onverwachte verkiezingsuitslag in juni 1952, waarbij 
de PvdA won en de KVP verloor, en na een moeizaam verlopen formatie, was 
er weinig vertrouwen in het nieuwe kabinet. KVP-leider Romme voorspelde 
het een korte levensduur en PvdA-voorman Drees vermoedde dat er crises op 
komst waren. Toch zou het kabinet de volledige termijn van vier jaar volma
ken. Hoe was dat mogelijk?

In het onderstaande wordt de balans opgemaakt van deze kabinetsperiode, 
zowel inhoudelijk als politiek. W at waren de prestaties van het kabinet, wat de 
m islukkingen en de teleurstellingen, welke rol speelde het parlem ent hierbij, 
hoe verschoven de m achtsverhoudingen en naar aanleiding waarvan? Maar 
eerst volgt een typering van de ministersploeg als geheel, van de verschillende 
fracties in de Tweede Kamer en van het gemeen overleg tussen regering en 
parlement in de periode 1952-1956.

Het kabinet, de Tweede Kamer en de samenwerking

Het kabinet: no nonsense in de jaren vijftig

Het derde kabinet-Drees was, net als de twee voorafgaande kabinetten, op 
brede basis samengesteld. M inisters afkomstig uit vier verschillende partijen 
maakten er deel van uit. De VVD had plaats gemaakt voor de ARP, die twee 
ministers leverde; de CHU had eveneens twee vertegenwoordigers, de PvdA 
leverde vijf ministers en de KVP zes. Getalsmatig had de KVP bij de formatie 
winst geboekt maar de zetels waren niet alle even 'zwaar'; zo werden de in 
politiek opzicht niet zo belangrijke posten M aatschappelijk W erk en Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie, beide nieuw in 1952, door KVP'ers bezet. Ook 
was er nog een partijloze minister van liberale snit, op Buitenlandse Zaken. Van 
de zestien ministers waren er maar liefst twaalf nieuw. Alleen Drees (PvdA), 
M ansholt (PvdA), Beel (KVP) en Staf (CHU), vier politieke zw aargewichten, 
zetten hun ambt voort.
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Het kabinet werd een hecht team dat, zoals gezegd, tegen de verwachtin
gen in de volle termijn zou volmaken. Kenmerkend voor de ministersploeg 
was een grote gerichtheid op resultaat. De ideologische veren waren in deze 
jaren bepaald nog niet afgeschud maar de bewindslieden pronkten er niet mee; 
Nederland, dat de gevolgen van de Duitse bezetting materieel bezien nog maar 
net te boven was en dat zojuist alweer een nieuwe internationale crisis had 
m eegem aakt, de Koreacrisis, dat N ederland m oest vooral goed worden be
stuurd. Dus zochten de ministers van sociaal-democratische, van katholieke en 
van protestantse signatuur vooral naar het mogelijke en het haalbare. In de 
praktijk betekende zo'n realistische en pragmatische instelling een grote mate 
van compromisbereidheid. Dit kwam de kwaliteit van de besluitvorming overi
gens niet altijd ten goede. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de 'kreupele 
Huurwet' uit het voorjaar van 1955. Over dat voorstel was zó vaak gepraat en 
het was zó vaak bijgesteld dat het eigenlijk helemaal geen kleur meer had: het 
was rood noch rooms noch iets anders; bovendien bood het geen goede oplos
sing voor de problemen op de huurwoningmarkt. Het voorstel haalde dan ook 
geen Kamermeerderheid. De crisis van 1955 was het gevolg.

Op vele andere momenten was de grote bereidheid binnen het kabinet om 
er samen uit te komen effectief. De compromisbereidheid is toe te schrijven aan 
een aantal factoren: aan de karakters van de individuele ministers (veel op 'har
m onie’ gerichte personen), aan het besef bij de meesten dat er slechts effectief 
geregeerd kon worden als de programmapunten van de eigen partij niet heilig 
werden verklaard alsmede aan de inspanningen van Drees de discussie zakelijk 
te houden. Drees vond dat ideologische argumenten maar bewaard moesten 
worden voor de w erkelijk principiële kwesties. O verigens zouden ook écht 
principiële zaken, anders dan in de Kamer, nauwelijks tot discussie in de minis
terraad leiden.

Het kabinet verkeerde bij aanvang in een enigszins sombere stemming. Het 
wist dat het weinig vertrouwen genoot en bovendien zag het zich geconfron
teerd met een groot m aatschappelijk probleem, de hoge werkloosheid. Maar 
die stemming sloeg spoedig om. De econom ie groeide zeer voorspoedig -  de 
kosten van de w atersnoodram p begin februari 1953 konden bijvoorbeeld 
moeiteloos worden opgevangen -  en het kabinet zag de toekomst weldra vol 
vertrouwen tegemoet. Terecht, zo zou blijken. Het kabinet werd zeer produc
tief; in 1956 zou het een indrukwekkende hoeveelheid wet- en regelgeving op 
zijn naam hebben gebracht. Gezien de sam enstelling van het kabinet (slechts 
vijf sociaal-democraten tegenover tien confessionele ministers) en zijn streven 
naar het politiek haalbare, is het niet verwonderlijk dat veel besluiten sterker 
overeenkwamen met de idealen van de confessionele partijen dan met die van 
de PvdA. Overigens bleven de bewindslieden, ondanks hun zonnige kijk op de 
toekomst, gedurende de gehele periode in de regel voorzichtig opereren. 
Drees III straalde degelijkheid en betrouwbaarheid uit.
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De Tzveede Kamer: ivel een brede m aar geen stabiele basis

Er bevonden zich meer politieke zwaargewichten in het parlem ent dan in het 
kabinet. Van drie van de vier regeringspartijen zaten de leiders in de Kamer. 
Romme voor de KVP, Schouten voor de ARP en Tilanus voor de CHU. Alleen 
de PvdA-leider, Drees, zat in de regering. De drie genoemde fractievoorzitters 
waren door de wol geverfde politici en in hun partij al sinds lange tijd de onbe
twiste voormannen. Ook de voorzitters van de oppositiefracties VVD (Oud), 
KNP (Welter) en SGP (Zandt) waren ervaren en invloedrijk binnen de eigen 
partij. De fractievoorzitter van de PvdA, Burger, was weliswaar niet de politiek 
leider van de partij en nieuw als fractievoorzitter, maar hij was wel een ervaren 
politicus: voormalig minister, Kamerlid sinds 1945 en tijdelijk fractievoorzitter 
tijdens de langdurige ziekte van Donker. Alleen bij de CPN trad een nieuwe 
fractievoorzitter op, te weten Gortzak.

Tijdens de onderhavige kabinetsperiode was de parlem entaire basis welis
waar breed -  maar liefst 81 van de 100 zetels behoorden regeringspartijen toe -  
maar nooit stabiel. Meteen al na de installatie van het kabinet, begin september 
1952, namen de KVP-fractie (30 zetels) en de ARP-fractie (12 zetels) de nodige 
afstand van het kabinet. Zij achtten zich niet gebonden aan de 'richtlijnen' -  het 
door Drees tijdens de form atie opgestelde, door de vier leiders van de rege
ringsfracties goedgekeurde en later nooit verder uitgew erkte conceptregeer- 
program -  en noemden het kabinet extraparlementair. Romme had die ruimte 
nodig omdat hij zijn partij na de verloren verkiezingen beter wilde profileren 
én omdat hij haar, met haar rechter- en linkervleugel, bij elkaar moest zien te 
houden. Schouten koos voor die opstelling niet alleen omdat zijn partij principi
eel dualistisch was, maar vooral ook omdat hij eigenlijk geen voorstander was 
van regeringssamenwerking met de PvdA. De PvdA en, in iets m indere mate, 
ook de CHU stelden zich wel vanaf het begin 'gouvernementeel' op.

Drees had de wankele parlementaire basis tijdens de formatie al voorzien 
toen hij zijn fractie toevertrouwde: 'eigenlijk is een m eerderheid tegen ons’. 
Maar het zou juist D rees’ eigen partij zijn die geleidelijk meer moeite kreeg met 
het kabinetsbeleid. Zo werd de brede basis in dubbel opzicht onstabiel. Ten eer
ste omdat de KVP en de ARP zich ten principale vrij achtten ten opzichte van 
het kabinet, ten tweede omdat de PvdA zich steeds minder herkende in het be
leid en zich feitelijk nogal eens als oppositiepartij ging gedragen. In de Kamer 
verliep de opstelling niet zelden, vooral als het ging om verdelingskwesties, 
langs de links-rechts-lijn (PvdA en CPN versus de confessionele fracties en de 
VVD) in plaats van langs de regeringscoalitie-oppositie-lijn. Overigens hoedde 
de PvdA zich er wel voor zich te veel te associëren met de communisten; in die 
tijd van Koude Oorlog probeerde geheel politiek Den Haag de CPN zoveel 
mogelijk te isoleren en de PvdA, juist de PvdA die in dezelfde electorale vijver 
viste, deed daaraan van harte mee.

563



Hoofdstuk X Conclusies

O ppositieleider Oud

Foto Spaarnestad
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De enige oppositiepartij die er echt toe deed, was zodoende de VVD. Haar frac
tievoorzitter, Oud, vervulde die oppositionele rol met verve. Zijn tactiek be
stond eruit de regeringspartijen, met name PvdA en KVP, zoveel mogelijk uit 
elkaar te spelen. Ofwel de ene ofwel de andere partij kreeg van Oud het verwijt 
te weinig principieel te zijn en de oren te veel naar de ander te laten hangen. In 
de Kamer groeiden rooms en rood inderdaad langzaam uiteen, maar dat lag 
minder aan de VVD dan aan andere zaken. In juni 1955 beleefde Oud zijn 
zwaarste moment. De regeringsfracties waren het er samen met de demissio
naire m inisters over eens geworden dat het zojuist gevallen kabinet moest 
worden gelijmd, want ondanks de gerezen conflicten was de wil om door te 
gaan groot. Oud begreep dat hij als oppositieleider totaal buitenspel stond in 
het debat over de nieuwe voorstellen inzake de huren en de belastingen -  de 
brede basis was immers net weer in elkaar getimmerd -  en hij weigerde dan 
ook daar verder aan mee te doen. Nadat hij met trillende stem een verklaring 
had afgelegd, verliet hij demonstratief de vergaderzaal, gevolgd door de gehe
le fractie.1

De samenwerking tnssen kabinet en Kamer

Over de samenwerking tussen kabinet en Kamer kan op grond van het boven
staande reeds worden vastgesteld dat zij niet vanzelfsprekend soepel verliep. 
Immers, twee regeringsfracties, de KVP en de ARP, beschouwden het kabinet 
als extraparlementair en weer een andere regeringsfractie, de PvdA, schaarde 
zich nogal eens in het oppositionele kamp. Toch was de sam enwerking over 
het algem een goed, in ieder geval zodanig dat men het, ondanks een aantal 
strubbelingen, uiteindelijk toch vier jaar met elkaar uithield. In deze termijn 
kwam men bovendien tot de eerder gememoreerde grote productie aan regel
en wetgeving. Hoe is dat te verklaren?

In de eerste plaats door politieke factoren: een meerderheid van de Kamer -  
de brede basis -  was in principe toch bereid het kabinet te steunen, ook al be
leed zij met de mond nogal eens iets anders. De KVP wilde graag regeren en 
wel het liefst in de bestaande 'brede' samenstelling; de PvdA wilde ook graag 
regeren, in 'brede' of 'smalle' samenstelling, omdat zij verwachtte vanuit een 
oppositierol weinig te kunnen bereiken.2 De goede sam enwerking werd dus 
tenminste voor een deel veroorzaakt door het gedrag van trouwe coalitiefrac
ties die wel eens vóór iets stemden terwijl ze het er eigenlijk niet of niet hele
maal mee eens waren.

In de tweede plaats was de vruchtbare samenwerking op inhoudelijke gron
den geënt. Belangrijk hierbij was het feit dat de opvattingen van de verschillen
de partijen inzake ordeningsvraagstukken vanaf het begin van de jaren vijftig 
naar elkaar toe begonnen te groeien. Daardoor kon men in het kabinet over 
veel zaken betreffende de sociaal-economische inrichting van Nederland eens
gezinde standpunten innem en, die in het parlem ent vervolgens voldoende 
steun vonden. Vanaf het begin van de jaren vijftig bekeerden partijen van con
fessionele en liberale snit zich tot de overtuiging dat de staat, ook in goede
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tijden, bepaalde verantwoordelijkheden had op sociaal-economisch terrein; de 
PvdA, op haar beurt, kwam tot het inzicht dat de staat niet alleenzaligmakend 
was. Tezamen waren die convergerende opvattingen op het terrein van de or
dening goed voor het leggen van het fundament van de -  later zo genoemde -  
verzorgings- of welvaartsstaat.3 Zo was bij de formatie van Drees III de instel
ling van een afzonderlijk departem ent voor M aatschappelijk W erk overeen
gekomen. Tijdens de regeerperiode van het kabinet kwam dit duidelijk tot uit
drukking bij bijvoorbeeld de Algemene Ouderdomswet en alle mogelijke rege
lingen die werden getroffen om de slachtoffers van de watersnoodramp tege
moet te komen. Uiteraard was dergelijk beleid alleen maar mogelijk omdat, het 
zij opnieuw vermeld, de economie een enorme groei doormaakte van zo'n vijf 
procent per jaar.

De verhouding tussen kabinet en Kamer kan worden getypeerd als een be
perkt dualistische. Dat wil zeggen dat de meeste politieke partijen in die tijd in 
principe uitgingen van de gescheiden verantwoordelijkheden van regering en 
parlement -  de een regeert, de ander controleert - ,  maar dat zij tegelijkertijd in 
de praktijk enige samenwerking tussen Kam erleden en ministers van dezelfde 
partij accepteerden. Drees bijvoorbeeld, en hij stond toch bekend als een echte 
dualist, schroom de niet zijn collega-m inisters op te roepen contact te zoeken 
met hun partijgenoten in de Kamer als er zaken moesten worden opgelost die 
politiek erg gevoelig lagen. In september 1952 bijvoorbeeld vond Drees het ge
wenst dat sommige ministers over het bereikte compromis inzake de dividend
beperking met hun fractiegenoten zouden spreken vóórdat het plenaire debat 
in de Kamer zou plaatsvinden en in januari 1955 besloot de ministerraad over 
het nieuwe voorstel inzake de huurverhoging eerst informeel de fracties van 
PvdA en KVP te polsen. De ene partij was dualistischer ingesteld dan de ande
re; de ARP was het meest principieel in dezen. En ook binnen partijen varieerde 
de dualistische gezindheid; Burger bijvoorbeeld hing het principe van de ge
scheiden verantw oordelijkheden minder aan dan Drees.4 Er was in de jaren 
vijftig overigens een tendens waarneembaar van een afnemend dualisme, met 
name waar het kabinetsform aties betrof. Form ateurs betrokken de fractie
voorzitters steeds intensiever bij de vorming van een nieuw kabinet; en som
mige fractievoorzitters spraken op hun beurt formatiezaken weer door met de 
fractie. Het ging dan niet alleen over de inhoud van het regeringsprogramma, 
maar ook over personen. Bij de formatie van Drees III bijvoorbeeld slaagde de 
KVP erin te voorkomen dat Hofstra (PvdA) minister van Financiën werd, ter
wijl hij voor zijn partij de aangewezen kandidaat was. Ook de tussentijdse kabi
netscrisis van 1955 werd opgelost in nauw overleg met de fractievoorzitters 
van de regeringspartijen, die daarover met hun fracties overlegden.

De Leidse politicoloog Visscher zei over de samenwerking tussen kabinet en 
parlem ent ten tijde van Drees III het volgende: de regering (had) een 
groot overwicht. Met een ”(zit)plaats op de tweede rang" was de positie van de 
Kam er raak getypeerd.'5 Voor deze stelling is inderdaad veel te zeggen. Pri
mair beoordeelde de Kamer, kritisch maar coöperatief, het kabinetsbeleid; het 
was niet zo dat zij de eigen wensen voorop zette. Ook in het regeerakkoord
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(wat eigenlijk een te mooi woord is voor de door Drees opgestelde richtlijnen) 
waren beleidsvoornemens slechts op hoofdpunten vastgelegd; aan het kabinet 
werd alle ruim te gelaten naar eigen inzichten te regeren. In die zin bleek de 
vage status van de richtlijnen een blessing in disguise. Het stelde het kabinet in 
staat in hoge mate zijn eigen gang te gaan en bood de Kam erfracties de gele
genheid zich ten opzichte van elkaar te profileren zonder dat zulks op dat mo
ment onherstelbare schade opleverde. Uitsluitend wanneer de Kamer zich wer
kelijk niet in voorgesteld beleid kon vinden, maakte zij dat kenbaar en kreeg zij 
ook vaak haar zin. Maar als een minister zich daar toch tegen teweerstelde, bij
voorbeeld door een amendement of een motie 'onaanvaardbaar' te noemen of 
door met zijn portefeuille te zwaaien, slikte de Kamer haar kritiek meestal 
haastig weer in. Zo zwichtte de KVP'er Droesen voor M ansholt die het 'onaan
vaardbaar' uitsprak over een amendement dat de bevoegdheid bij de minister 
wilde weghalen om grondprijzen vast te stellen. En de ARP’er Roosjen trok zijn 
motie over een nieuwe salarisregeling voor leraren schielijk weer in toen Cals 
haar interpreteerde als een motie van wantrouwen. Ook de KVP'er Peters en 
de PvdA'er Van Sleen capituleerden voor deze minister van Onderwijs toen hij 
hun voorstellen inzake klassenverkleining en het verplichte schoolgeld 'onaan
vaardbaar’ noemde.

Prestaties

Successen

De parlementair journalist Lindner heeft het derde kabinet-Drees eens een van 
de beste kabinetten van deze eeuw ’ genoemd.6 Enkel gelet op de bestuurlijke 
en wetgevende prestaties van het kabinet valt er veel voor deze positieve kwa
lificatie te zeggen, ook al moet daarbij worden aangetekend dat het kabinet het 
tij mee had, zeker op economisch gebied. Zijn successen waren dus niet alleen 
gebaseerd op eigen verdienste. Drees III oogstte ook wat de voorgaande kabi
netten onder leiciing van de sobere m inister-president hadden gezaaid. Hoe 
dan ook: het kabinet was qua regelgeving zeer productief. Onder de wetten die 
het voortbracht bevonden zich vele die grote m aatschappelijke betekenis 
hadden.7 Veel regelgeving raakte direct aan het leven van de burger. Ook voor 
de tijdgenoot moet Drees III een kabinet van m annetjesputters zijn geweest. 
Het parlem ent stemde in de regel op hoofdlijnen van harte in met de voor
stellen van het kabinet.8

Na de eerste zeven magere naoorlogse jaren braken beslist niet meteen de 
zeven uitbundig vette jaren aan, maar de gemiddelde Nederlander kon na 1952 
de broekriem  toch een gaatje losser maken. Het beleid van het kabinet maar 
vooral de onstuim ige ontwikkeling van de internationale conjunctuur resul
teerden in een ongekende econom ische expansie. Er heerste al snel volledige 
werkgelegenheid mede dankzij een succesvol w erkgelegenheidsbeleid. Door
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een drietal loonrondes kon de werknemer delen in de gestegen welvaart en de 
koopkracht steeg ook door belastingverlaging en de afschaffing van het 
schoolgeld voor een groot deel van de schoolgaande kinderen. Bovendien 
m aakte de A lgem ene O uderdom swet, m isschien wel hét kroonjuw eel van 
Drees III, een definitief einde aan de oude wetmatigheid dat ouderdom armoe
de met zich meebracht. Daarnaast zag het kabinet kans de staatsschuld te ver
kleinen. Het waren stuk voor stuk prestaties waarmee electoraal eer te behalen 
viel.

De buikriem vijf gaatjes wijder

Jordaan, Vrij Nederland, 3 oktober 1953

Minder zichtbaar en minder direct voelbaar voor de gewone burger waren de 
wetten die totstandkwamen ter regulering van de middenstandsbedrijvigheid, 
maar ook de Leningwet, de wijziging van de Beleggingswet, de W et toezicht 
credietwezen en de W et econom ische mededinging die in 1956 na een lange 
voorgeschiedenis in het Staatsblad kwam. Op het gebied van Sociale Zaken en
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Volksgezondheid gold dat voor de belangrijke Coördinatiewet sociale verzeke
ringen en de Gezondheidswet die het subsidiebeleid in de gezondheidszorg re
guleerde.

Ook de departem enten van binnenlands bestuur -  Binnenlandse Zaken en 
Justitie -  produceerden wetten en bestuurlijke regelingen die het dagelijks le
ven van de burger direct raakten. Een moeizaam totstandgekom en Zondags
wet regelde de zondagsrust al naar gelang de regionale en lokale opvattingen 
dienaangaande en de Crem atiewet maakte een einde aan het verbod op de 
lijkverbranding. De Bescherming Bevolking werd door het kabinet, en in het 
bijzonder door Beel, voortvarend aangepakt. Een nieuw ontw erp-Politiew et 
bereikte de Kamer, m aar zou pas na Drees III de eindstreep halen. Tijdens 
Donkers bewind bereikten veel wetsontwerpen een vergevorderd stadium van 
voorbereiding op het departem ent van Justitie, maar zij haalden de Tweede 
Kamer nog niet. De opheffing van de handelingsonbekwaam heid van de ge
huwde vrouw, door Donkers opvolger Van Oven door de Kam er geloodst, 
was vanuit em ancipatoir gezichtspunt van eminent belang, maar had in de 
dagelijkse praktijk voorlopig nog vooral een symbolische betekenis.

Minister W itte slaagde erin de woningbouw op een hoger plan te tillen en 
het eigenwoningbezit enigszins te stimuleren. Maar hoewel hij meer, grotere 
en kw alitatief betere w oningen bouwde dan zijn voorganger, werd, onder 
andere door de forse bevolkingsgroei, op de kwantitatieve w oningnood niet 
ingelopen. Het beleid op Verkeer en W aterstaat stond vrijw el geheel in het 
teken van de watersnoodramp. Het voortvarende herstel van de schade en het 
Deltaplan getuigden van de daadkracht van regering en parlement.

De ervaren Mansholt laveerde behendig én met het nodige succes tussen de 
belangen van de boeren en die van de consumenten van landbouwproducten. 
Belangrijke wetten die in deze periode onder zijn verantw oordelijkheid tot
standkwamen waren de Ruilverkavelingswet, de W et rechtshandelingen land
bouwgronden en de Jachtwet. Opmerkelijk is dat alleen in de landbouwsector 
het ordeningsinstrument van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie naar be
horen functioneerde omdat het voortbouwde op organisaties die de sector zelf 
in de jaren daarvoor had opgebouwd.

Voor de onderwijssector waren de Tweede Onderwijsnota, waar overigens 
pas enkele jaren later wat mee werd gedaan, en de Kleuteronderwijswet van 
groot belang. Het nieuwe ministerie van Maatschappelijk Werk kreeg vooral te 
maken met het relatief nieuwe verschijnsel van de immigratie van Indische Ne
derlanders en Molukkers. Hun opvang en de wijze van integratie waren niet 
onomstreden; die van de Indische Nederlanders was wel effectief. De situatie 
van de Molukkers, van wie iedereen verwachtte dat zij na verloop van tijd naar 
Indonesië zouden terugkeren, zou problematischer blijven. Misschien was het 
grootste succes van M aatschappelijk Werk in deze kabinetsperiode dat het be
paald sceptisch ontvangen departem ent erin slaagde zijn eigen bestaansrecht 
goeddeels te bewijzen.

De prestaties van het kabinet op gebieden die raakten aan de buitenlandse 
betrekkingen spraken wellicht het minst tot de verbeelding. De internationale
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politiek speelde zich letterlijk en figuurlijk ver van het bed van de Nederlander 
af, ook al hield de Koude Oorlog de gemoederen flink bezig. Wat allemaal pre
cies op de internationale podia gebeurde, drong al amper door tot het parle
ment, laat staan tot de man in de straat. De Nederlandse bijdrage aan de Euro
pese integratie was voorzichtig en beperkt, de opbouw van de krijgsmacht leek 
eerder te worden geleid door de wensen van de Verenigde Staten dan door die 
van de volksvertegenwoordiging en de fundamentele staatsrechtelijke beteke
nis van het nieuwe Statuut voor het Koninkrijk zal tot weinigen in de samen
stellende delen van het Koninkrijk zijn doorgedrongen.

Mislukkingen en teleurstellingen

Als het kabinet mislukkingen of teleurstellingen te slikken kreeg, was dat vaak 
op ondergeschikte punten. De nederlagen bijvoorbeeld van Cals bij het voor
stel de studieduur aan de Technische Hogeschool in Delft te beperken en van 
Staf over een liftverbod voor dienstplichtigen mogen voor de betrokken be
windslieden pijnlijk zijn geweest, materieel waren zij van weinig belang. Ook 
de zaak-Schokking, waarin het kabinet, dat bereid was geweest zijn nek uit te 
steken, door de Haagse burgemeester min of meer voor schut werd gezet, was 
feitelijk van beperkt belang.

Toch waren er ook enkele majeure kwesties waarin het kabinet faalde. De 
verbreking van de Nederlands-Indonesische Unie en de verdergaande ver
slechtering van de betrekkingen met de voormalige kolonie lagen in de lijn der 
verwachtingen na alles wat zich de afgelopen jaren had voorgedaan. Maar er 
zijn ook mislukkingen te noteren die aan het begin van de kabinetsperiode 
minder voor de hand lagen. Zo werden C als’ voorstellen voor de inrichting 
van het televisiebestel door de Kamer op de kop gezet, kon Binnenlandse Za
ken nog steeds niet de slepende kwestie van de financiële verhouding tussen 
Rijk en gemeenten tot een definitieve oplossing brengen, slaagde De Bruijn er, 
behalve in de landbouw, niet in de PBO van de grond te tillen, boekte hij even
min substantiële vooruitgang op het terrein van de bezitsvorm ing en slaagde 
het kabinet er niet in een bevredigende definitieve regeling voor de humanisti
sche geestelijke verzorging tot stand te brengen. De belastingverlaging die het 
kabinet onder druk van de Kamer had doorgevoerd, leidde tot oververhitting 
van de economie. Het volgende kabinet zat met de brokken. De Huurwetcrisis 
ten slotte valt slechts te verklaren uit een optelsom van materiële en politieke 
problemen die zich in de loop van de kabinetsperiode hebben voorgedaan.

Barsten in de brede basis

Visscher heeft de verwerping van een wetsvoorstel van de regering door de 
Tw eede Kam er eens als 'een bedrijfsongeval' getypeerd. H et systeem  van 
checks and balances is zo afgewogen dat de kans op een dergelijk ongeval klein
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is. Een Kamermeerderheid kan wijzigingen verlangen of het voorstel am ende
ren. De regering doet er verstandig aan de Kam erm eerderheid ruim hartig 
tegemoet te treden, maar zij behoudt van haar kant tot het einde toe het recht 
het voorstel terug te nemen. Daarom, zo betoogde Visscher, wordt door de 
Huurwetcrisis van 1955 ten onrechte het beeld opgeroepen dat het in die jaren 
wel vaker hardhandig toeging in de sfeer van de wetgeving.9 En inderdaad be
wijst de zojuist genoemde productie aan wet- en regelgeving dat er in de regel 
sprake was van een goede samenwerking tussen het kabinet en het parlement.

Maar, hoewel het perspectief in dit boek mogelijk wat is vertekend door de 
focus op 'politieke spanning', toch kan m oeilijk worden volgehouden dat de 
Huurwetcrisis niet meer was dan een te hoog opgelopen zakelijk, door het ka
binet onderschat verschil van mening over de gewenste hoogte van de huren 
en de besteding van de huuropbrengst. Tijdens de crisis kwamen dieper ge
w ortelde frustraties tot uitbarsting, ook al kon het kabinet nog worden ge
lijmd. Zijlstra zei met recht: 'Zo mooi als vroeger is het nooit meer gewor
den.'10 Het is wijsheid achteraf, maar daarom nog niet minder waar: de brede 
basis vertoonde definitief barsten die door de lijm nauw elijks meer konden 
worden gecamoufleerd. De Huurwetcrisis paste wel degelijk in een patroon.

De oorzaken die ten grondslag lagen aan de frustraties van vooral de PvdA 
zijn in dit boek meer dan eens aan de orde geweest: de afstand die de KVP- en 
de ARP-fractie namen van de richtlijnen die ten grondslag lagen aan het kabi
net na de voor de katholieken teleurstellende verkiezingsuitslag van 1952, het 
mandement van de bisschoppen dat poogde de katholieke kiezers weer in het 
gareel te krijgen ten koste van de PvdA en de gunstige economische ontwikke
ling die de noodzaak deed ontvallen aan het min of meer op sociaal-democrati
sche leest geschoeide wederopbouwbeleid onder leiding van de centrale over
heid. H ieronder zullen de barsten nader zichtbaar worden gemaakt aan de 
hand van de materiële en de immateriële vraagstukken.

Verdelingsvraagstukken

In de periode-Drees III liep de spanning tussen kabinet en parlement langzaam 
maar zeker op waar het ging om verdelingsvraagstukken. Niet zo verwonder
lijk natuurlijk, want er viel ook weer wat te verdelen. De liberalen en confessio
nelen wilden de econom ie zoveel mogelijk ruim  baan geven: een grotere rol 
voor de markt, een kleinere voor de staat en, hiermee samenhangend, hogere 
huren en lagere belastingen. De inkom ens zouden hierdoor onverm ijdelijk 
gaan denivelleren. Met grotere inkomensverschillen hadden deze partijen geen 
moeite, onder andere omdat denivellering de arbeidsproductiviteit zou kunnen 
stimuleren. En een groeiende economie was uiteindelijk in ieders belang. De 
PvdA en de CPN daarentegen zagen wel nog steeds een belangrijke rol weg
gelegd voor de overheid. Tevens wilden zij de laagste inkomens ontzien. Zij 
waren daarom in principe tegen denivellering en belastingverlaging. Lukte het 
de verschillende partijen in het kabinet nog altijd wel het eens te worden, zij het 
met steeds meer moeite, in het parlement kwamen de opvattingen steeds vaker
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en steeds verder uiteen te liggen. En aangezien het kabinet steeds meer een 
liberaal-confessionele koers ging varen, hooguit wat afgeremd of bijgestuurd 
door 'rood', kwam de PvdA-fractie op sociaal-economisch gebied in toenemen
de mate alleen te staan: alleen binnen het cluster van regeringsfracties en alleen 
(of samen met de CPN) tegenover het kabinet.

Vele voorbeelden kunnen deze constatering steunen. Eind 1952 werd met 
grote m eerderheid van stemmen een door Lucas (KVP) ingediend amende
ment aangenomen, dat in plaats van na twee jaar de dividendbeperking al na 
een jaar beoogde af te schaffen: alleen de PvdA en de CPN stemden tegen. 
Vanaf najaar 1953 hing de 'zwevende' m otie-Rom m e, die vroeg om een her
ziening van de geleide loonpolitiek, twee jaar lang als een zwaard van Damo- 
cles boven het kabinet. Eind 1953 verklaarde de PvdA-fractie zich maar net 
akkoord met de kabinetsplannen om de belastingen te verlagen (Burger waar
schuwde voor denivelleringseffecten) terwijl de andere regeringsfracties de 
verlaging eigenlijk niet ver genoeg vonden gaan. W eer een jaar later, in 1954, 
zag Zijlstra, zeer tot ongenoegen van de PvdA, af van overheidsdeelname in de 
exploitatie van een nieuw op te richten sodafabriek, terwijl de staat wel finan
ciële risico's liep bij dit voor de chemische industrie uiterst belangrijke bedrijf. 
Eind 1954, toen de verhouding tussen de KVP en de PvdA al behoorlijk onder 
druk stond als gevolg van het bisschoppelijk mandement uit dat voorjaar, be
treurde de PvdA-fractie de aangekondigde vervroeging van de belastingverla
ging; alleen de CPN-fractie deelde die mening. En in het voorjaar van 1955, 
toen de ontwerp-H uurwet in stemming werd gebracht, stemde de PvdA als 
enige fractie met de oppositie mee, al doende een kabinetscrisis veroorzakend. 
Overigens betekende dit alles niet dat de confessionelen voortdurend als één 
blok opereerden. Meer dan eens verschilden de KVP en de ARP van mening, 
bijvoorbeeld over de wijze waarop de AOW en de PBO in de praktijk vorm 
moesten krijgen.

Aan het einde van de rit was in ieder geval overduidelijk gebleken dat de 
combinatie van een kabinet op brede basis met een groeiende economie verre 
van ideaal was. In het kabinet werd het steeds lastiger om compromissen te vin
den; het lukte slechts bij de gratie van de beslotenheid van de m inisterraads
vergaderingen. In het parlement, waar de verschillende partijen in de volle open
baarheid hun principes ten overstaan van hun achterban hadden uit te dragen, 
werd het ondersteunen van die com prom issen echter steeds vaker een on
mogelijke opgave.

Immateriële vraagstukken

Naast de zojuist geconstateerde oplopende spanning over verdelingsvraag
stukken ontstond in het parlement ook volop spanning over een aantal prin
cipiële kwesties. Het ging hoofdzakelijk om de debatten over de Zondagswet, 
de Crematiewet, het bisschoppelijk mandement, de hum anistische geestelijke 
verzorging, enkele oorlogsaffaires en de positie van de vrouw. Stond bij de 
verdelingskwesties de PvdA, dikwijls samen met de CPN, tegenover de rest
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van de Kamer (ofwel: links tegenover rechts), bij de principiële debatten ston
den de PvdA, de VVD en de CPN meer dan eens tegenover de rest van de 
Kamer (ofwel: niet-confessioneel tegenover confessioneel). D uidelijk was in 
ieder geval dat in alle voorkom ende gevallen de brede basis in haar voegen 
begon te kraken.

Waar ging het bij de grote principiële debatten in essentie om? De confessio
nele partijen verdedigden de christelijke staat met bijbehorende waarden, zoals 
een gewaarborgde zondagsrust, crematie als afwijking van de 'normale' lijkbe
zorging/ geestelijke verzorging die alleen maar godsdienstige verzorging kon 
zijn en de vrouw wier taak, naar Gods orde, primair in het gezin lag. De niet- 
confessionele partijen daarentegen stonden principieel op het standpunt van de 
scheiding van kerk en staat en verdedigden een inrichting van de samenleving 
waarin deze ten volle tot uitdrukking kwam. Sleutelbegrippen daarbij waren 
vrijheid en gelijkheid. Vrijheid bijvoorbeeld om zelf te bepalen hoe de zondag 
door te brengen, hoe met de doden om te gaan, van welke organisaties men lid 
wilde zijn en ten slotte vrijheid om als gehuwde vrouw zelf, in overleg met de 
echtgenoot, te beslissen of een betaalde baan buitenshuis al dan niet gewenst 
was. En gelijkheid: tussen mannen en vrouwen, op de arbeidsmarkt en binnen 
het huw elijk, en tussen mensen met verschillende levensovertuigingen. Dat 
laatste betekende bijvoorbeeld dat eenieder die aan de zorgen van de staat was 
toevertrouwd, zoals gedetineerden, dienstplichtige m ilitairen en DUW-arbei- 
ders, recht had op geestelijke verzorging, of die nu van christelijke of van hu
manistische aard was.

Maar waar de debatten over de verdelingskwesties zorgden voor een op
lopende spanning in het parlement, culminerend in de Huurwetcrisis, slaagden 
de partijen er bij de principiële debatten lange tijd in de politieke schade aan de 
coalitie beperkt te houden. De partijen deden hun uiterste best de problemen te 
depolitiseren en rekening te houden met wederzijdse gevoeligheden. Zo bleef 
bij de Zondagswet en de Crematiewet de PvdA loyaal aan de coalitiepartners, 
al stemde zij in de Eerste Kamer verdeeld over de Crematiewet. Oppositielei
der Oud pakte deze gelegenheid overigens met beide handen aan om de PvdA 
te verwijten haar principes te verkwanselen en de individuele vrijheid van de 
burger in gevaar te brengen. Bij de debatten over de hum anistische geestelijke 
verzorging, waar de PvdA zich wel lijnrecht tegenover de confessionele fracties 
opstelde, was het de KVP die de druk van de ketel wist te halen door haar prin
cipiële verzet ertegen op te geven. Het duo Romm e-Stokman hield de intern 
verdeelde fractie bij elkaar door voor te stellen de hum anistische geestelijke 
verzorging wel toe te laten maar dan onder diverse beperkende voorwaarden 
en met de garantie dat deze niet met godsdienstige verzorging werd gelijk
gesteld. Het debat over het mandement, in het najaar van 1954, liep uiteindelijk 
met een sisser af. Burger zette hoog in, maar m oest inbinden vanwege knap 
weerwerk van Romme. Als het democratische karakter van de KVP wérkelijk 
in twijfel kon worden getrokken, wat Burger deed, dan kon de PvdA toch niet 
samen met zo'n partij in één kabinet blijven zitten! Dat zou de KVP nooit doen, 
als zij iets dergelijks bij een regeringspartner signaleerde, aldus Romme.
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Toen het in het najaar van 1955 en in het voorjaar van 1956 -  dus na de 
Huurwetcrisis -  ging om de positie van de vrouw, slaagden de regeringsfrac
ties er met meer in elkaar tegemoet te komen, laat staan het met elkaar eens te 
worden. ITet begon nu trouwens ook binnen de fracties te rommelen. De kwes
ties lagen zeer gevoelig. Voor Romme persoonlijk moet het buitengewoon on
aangenaam zijn geweest dat niet alleen de vrouwelijke KVP’ers, maar ook en
kele mannelijke dissidenten meestemden met de motie-Tendeloo, die de rege
ring verzocht een einde te maken aan het arbeidsverbod voor de gehuwde 
ambtenares. Een andere kwestie aangaande de positie van vrouwen, de op
heffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, bleek ver
deeldheid binnen de PvdA te zaaien. Bovendien nam de confessionele meerder
heid bij deze gelegenheid pesterig wraak voor de nederlaag die ze in septem
ber 1955 had geleden bij de aanvaarding van de motie-Tendeloo. Bij am ende
ment slaagde zij erin de bepaling in de wet te handhaven dat de man hoofd is 
van de echtvereniging. In de praktijk had de bepaling overigens geen enkele 
betekenis.

Ook de oorlogsaffaires maakten duidelijk dat de stemming tussen de coa
litiegenoten, met name rooms en rood, er na de Huurwetcrisis niet beter op 
werd. Tijdens het debat over de gratiëring van Lages in 1952 vormden de KVP 
en de PvdA nog één front. Maar bij de zaak-Anneke Beekman in 1955 en bij de 
affaire-Schokking in 1956 kwamen zij lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Een belangrijk verschil, ten slotte, tussen de verdelings- en de principiële 
vraagstukken was dat de eerstgenoem de ook de gem oederen in het kabinet 
flink bezighielden terwijl de principekwesties in de m inisterraad nauwelijks 
aandacht kregen. Tekenend wat dat betreft was dat de hum anistische geeste
lijke verzorging nooit onderwerp van diepgaande besprekingen is geweest, of
schoon tot twee keer toe, door verschillende m inisters, is geprobeerd het 
onderwerp op de agenda te krijgen. En het mandement kwam pas ter tafel op 
uitdrukkelijk verzoek van Mansholt. Ook over de emancipatie van de vrouw is 
in het kabinet niet gediscussieerd. Hoewel Drees naar eigen zeggen ideologi
sche debatten graag reserveerde voor de echt principiële kwesties, liet hij ook 
die in de ministerraad bij voorkeur achterwege. Drees debatteerde het liefst 
over zakelijke aangelegenheden, waarvoor pragmatische oplossingen mogelijk 
waren. Hij was wars van ideologisch gesteggel. Daar kwam alleen maar narig
heid van.

De kou tussen de coalitiepartners was ook na de reparatie van het kabinet, 
in juni 1955, nog geenszins uit de lucht. De behoefte zich wederzijds te profile
ren, zo nodig ten koste van elkaar, was gebleven. De verkiezingscam pagne 
van 1956 leverde het ultieme bewijs. Natuurlijk zijn verkiezingscampagnes juist 
bedoeld om de verschillen tussen de partijen aan het electoraat duidelijk te ma
ken, maar veelbetekenend was, zeker voor die tijd, het bikkelharde karakter 
van de campagne, vooral van de kant van de KVP die de PvdA voorstelde als 
een gevaar voor alles wat de katholieken heilig was. De barsten in de brede ba
sis leken structureel geworden.
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Politieke winst- en verliesrekening

Gezien de verkiezingsuitslag van 1956 kwam de brede basis, met name het 
rooms-rode deel, versterkt uit de strijd. De protestantse partijen verloren licht, 
de PvdA en de KVP wonnen fors (respectievelijk vier en drie zetels). De KVP 
groeide mede door de terugkeer van de KNP. De PvdA bleef de grootste partij. 
De kiezer gaf het kabinet een goed rapportcijfer.

Terugkijkend op de gehele periode-Drees III kunnen wij vaststellen dat in 
de optiek van de tijdgenoten de PvdA inderdaad veel heeft bereikt. Een succes
vol kabinet was het, ogenschijnlijk met een duidelijke PvdA-signatuur, onder 
leiding van een succesvolle PvdA-premier. W ie schreef bijvoorbeeld de tot
standkoming van de zo zeer gewenste Algemene Ouderdomswet niet toe aan 
'vader' Drees zelf? Electoraal legde dit kabinet de PvdA dan ook geen wind
eieren. Maar die m edaille had ook een keerzijde. De sociaal-dem ocratische 
kleur was naar de smaak van Burgers fractie door de compromissenpolitiek die 
het kabinet voerde wel erg verbleekt. Dal ontging een aanzienlijke groep men
sen binnen de PvdA niet. Er klonken verontruste geluiden, in de partij, in de 
fractie en zelfs in het kabinet in de persoon van Mansholt, en er dreigde interne 
verdeeldheid. Verontruste PvdA-leden richtten begin 1955 het Sociaal-Demo- 
cratisch Centrum op met als doel de sociaal-democratische idealen hoog te hou
den. De prijs voor meeregeren leek wel erg hoog te worden.

Bij de KVP nemen wij een omgekeerde ontwikkeling waar. Zij was verdeeld 
geweest in 1952, bij de aanvang van het kabinet, en had er sindsdien, met name 
in de persoon van Romme, alles aan gedaan om de eenheid onder de katholie
ken te herstellen. Dat was in 1956 voor een belangrijk deel gelukt. De KNP was 
weer opgegaan in de moederpartij, het mandement had de KVP politiek geen 
of weinig schade berokkend en de partij won weer bij de verkiezingen. Het 
kabinetsbeleid, zeker op econom isch gebied, was voor een belangrijk deel 
overeenkom stig de wensen van de partij; de KVP, daarin gesteund door de 
andere twee confessionele regeringspartijen, had bij de gevoerde comprom is
senpolitiek minder water bij de wijn hoeven doen dan de PvdA. Toch was ook 
bij de KVP niet alles rozengeur en maneschijn. Haar grootste ideaal, een geslo
ten katholieke zuil in een overigens op christelijke waarden gefundeerd Neder
land, werd steeds moeilijker bereikbaar. Niet voor niets was het mandement 
nodig geweest om dit ideaal alle gelovige katholieken nog eens voor te hou
den; vanzelfsprekend was het kerkelijk gezag niet meer. Humanisten verwier
ven langzaamaan erkenning voor hun levensbeschouwing, vrouwen - ook bin
nen de KVP - begonnen zich te roeren en bij de verkiezingen bleek toch dat 
steeds meer mensen uit het katholieke zuiden een stem hadden uitgebracht op 
de vermaledijde PvdA. Was dit tij nog te keren? De jaren vijftig bleven span
nend.11
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Noten bij hoofdstuk X

1 Zie het verslag op de voorpagina van de Volkskrant, 9 juli 1955.
2 Anneke V isser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde 

van de brede basis 1948-1958 (Amsterdam 1986) p. 285-288. De conclusie van haar boek -  
de verw erping van de stelling dat rooms en rood enkel bij de gratie van de 'uiterste nood
zaak' met elkaar sam enwerkten -  wordt door de uitkomsten van ons onderzoek beves
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3 F.J. ter H eide, Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in 
Nederland 1949-1958 (Kampen 1986) p. 144, 165, 183, 184, 203, 345-347, 362.

4 Zie voor de recente discussie over het (beperkte) dualisme in de jaren vijftig: Carla van 
Baaien, 'Beperking van het dualism e is haast niet te verm ijden', NRC Handelsblad, 17 
juni 2000; M. de Bruyne en B.J. van der Vlies, 'Kabinetsform atie nekt dualism e', ibidem, 
29 juni 2000; Peter van der Heiden en jacco Pekelder, 'De mythe van de dualistische jaren 
vijftig', jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2 (2000) p. 61-72. Vgl. E. van Raalte, Het 
Nederlandse parlement (6de druk; Den Haag 1977) p. 31-35.

 ̂ G. Visscher, "'De stoel van de regering." Parlementaire invloed voor en na de kentering' 
in: J.Th.J. van den Berg e.a. (red.), Tussen Nieuwspoort & Binnenhof. De jaren 60 als 
breuklijn in de naoorlogse ontwikkelingen in politiek en journalistiek. Opstellen aange
boden aan prof. dr. N. Cramer ('s-Gravenhage 1989) p. 189.

6 Jan Joost Lindner, 'Een van de beste kabinetten van deze eeuw', de Volkskrant, 6 juli 1998.
7 Zie ook: Visscher, 'De stoel van de regering', p. 177.
8 Visscher spreekt van 'een heel hartelijke en produktieve sam enw erking tussen kabinet 

en Kamer' (ibidem , p. 178).
9 Ibidem. Ook Bosmans kwalificeert de Huurwetcrisis trouwens op grond van de snelle re

paratie van het kabinet als niet meer dan 'een incident' (J. Bosmans, 'Kanttekeningen bij 
de politieke en parlem entaire ontwikkeling van Nederland, 1952-1973' in: H.W. von der 
Dunk e.a., Wederopboirw, welvaart en onrust. Nederland in de jaren vijftig en zestig 
(Houten 1986) p. 38).

10 Jelle Zijlstra, Per slot van rekening. Memoires (Amsterdam  1992) p. 67.
11 In tegenstelling tot de gangbare opvatting dat de jaren vijftig de saaie tegenhanger zijn 

van de opwindende jaren zestig. J.C .H. Blom, '"De Jaren Vijftig" en "De Jaren Zestig"?', 
BMGN 112 (1997) p. 522-523; vgl. Doeko Bosscher, 'De jaren vijftig epischer geduid', ibi
dem, p. 209-226.
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BIJLAGEN

Bijlage I (Derde ontwerp) richtlijnen, 8 ju li 1952 *

Voortzetting van de bevordering der internationale sam enwerking (Verenigde 
Naties, Atlantisch Pact, ratificatie Europese Defensie Gemeenschap, medewer
king aan verdergaande Europese integratie; werkzaam zijn voor een zo vrij moge
lijk internationaal handels- en betalingsverkeer).

Het samengaan met België en Luxemburg blijft op de voorgrond staan. De 
onderhandelingen over de verwezenlijking van de Benelux worden voortge
zet.

A andringen op internationale overeenstem m ing tot het verkrijgen van 
meer stabiliteit in de prijzen van belangrijke grondstoffen.

M edewerking aan de hulp op verschillend gebied aan de econom isch minder 
ontwikkelde gebieden.

Bereidheid tot hervatting van de besprekingen met Indonesië over de Neder- 
lands-Indonesische Unie enz., welke in Februari jl. werden opgeschort, tenein
de te trachten een verbetering in de betrekkingen tot stand te brengen (dit be
doelt in te sluiten de bereidheid om, als overeenstemming wordt bereikt over 
nieuwe bevredigende verdragen, mede te werken aan opheffing der Neder- 
lands-Indonesische Unie, wat echter niet bij voorbaat in de Regeringsverklaring 
tot uiting behoeft te worden gebracht).

Bij besprekingen met nadruk tot uiting brengen, dat het voor het verkrijgen van goe
de verhoudingen van het grootste belang is, dat tevens worden opgelost bestaande ge
schillen als de kwestie van de wapens van de Blitar en de Talisse, en het zonder 
berechting in hechtenis houden van Nederlanders en dat de mogelijkheid wordt 
geschapen tot een vrijwillige terugkeer van de Ambonezen.

Indonesische zaken in de plaats van door Minuor in de toekomst te behan
delen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en door die andere Ministeries, 
welke op grond van hun werkzaamheden daartoe verder aangewezen zijn.

Regeerprogram  opgesteld door Drees. Bron: ARA, A rchief Drees, inv.nr. 6. Cursief 
w eergegeven zijn de laatste w ijzigingen op aandrang van de fractievoorzitters van de 
regeringspartijen: Donker (PvdA), Romme (KVP), Schouten (ARP) en Tilanus (CHU).
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N ieuw -Guinea. Nederland zal, mede ter vervulling van zijn verplichting ex art. 
73 van het Handvest der Verenigde Naties zowel de economische ontwikkeling 
van het land als de geestelijke ontwikkeling der bevolking stelselmatig hebben 
te bevorderen om het in staat te stellen t.z.t. zelf over zijn toekomst te beslis
sen.

hl het gehele Nieuw-Guinea-beleid neemt het belang van deze ontwikkeling een 
centrale plaats in. Ten aanzien van de autochtone bevolking is rekening te honden met 
het verband in geaardheid tussen de Papoea's van het gehele eiland.

Bij de besprekingen met de voorzitters der vier fracties is aan de formateur geble
ken, dat over het verder te voeren beleid, binnen de grenzen van het in de beide vorige 
alinea's gestelde, geen overeenstemming kon worden verkregen. Men oordeelde het 
echter overwegend beziuaarlijk, uit het oogpunt van het Nederlandse belang, op dit ge
mis aan verdere overeenstemming de besprekingen tussen de formateur en de vier 
fractievoorzitters te laten afstuiten. Uit een en ander zuerd de conclusie getrokken, dat 
de Regering over het te voeren verdere beleid, binnen de grenzen van het in de beide 
vorige alinea's gestelde, de vrije hand moet hebben, en dat daartegenover de vier frac
ties eveneens geheel vrij blijven in haar beoordeling van het verdere beleid.

Parlementaire commissie naar Nieuw-Guinea ter nadere oriëntering voor de volks
vertegenwoordiging.

De W est. Voortgaan met voorbereiding van de nieuwe rechtsorde in het Ko
ninkrijk, waarbij niet noodzakelijk iedere stap op het gehele Koninkrijk betrek
king behoeft te hebben (d.w.z. desnoods afzonderlijk met de Antillen).

Bezien van econom ische en sociale politiek, werkgelegenheidsbeleid, woning
bouw en belastingpolitiek in onderling verband, waarbij er naar gestreefd 
moet worden:
1. dat het monetaire en budgettaire evenwicht wordt gehandhaafd en de uit
voer bevorderd;
2. dat de productie en het nationale inkomen stijgen;
3. dat daarbij in de verdeling van het nationale inkomen niet een ontwikkeling 
plaats heeft ten nadele van het minder-draagkrachtige deel der bevolking. 
Gegeven de structuurw erkloosheid in enkele gebieden en de aanwijzingen 
voor enige kentering in de conjunctuur in ongunstige richting, zal de werk- 
gelegenheidspolitiek, zowel ter voorkoming van werkloosheid als ter bestrij
ding van bestaande werkloosheid, van bijzonder groot belang zijn. Doeltref
fende organisatie en coördinatie van de organen, belast met de werkloosheids
bestrijding.

Primair is de ontwikkeling van het normale bedrijfsleven. Naast bevordering van de 
export zijn daartoe van belang vergroting zo mogelijk van de koopkracht in het binnen
land en de mogelijkheid van voldoende investeringen voor sterke industrialisatie. 
Waar de omstandigheden daartoe nopen participatie van de overheid in de investerin- 
gen.

Versnelling van de plannen voor de ontwikkelingsgebieden en uitbreiding 
daarvan over andere noodgebieden. Versnelling waar nodig van openbare, in het
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bijzonder ook cultuur-technische werken. Voorbereiding van verdere plannen op 
dit gebied, die als dat nodig is met spoed kunnen worden uitgevoerd.

Krachtige bevordering van verantwoorde emigratiemogelijkheden, met bijzondere 
aandacht voor de nazorg.

W oningbouw. De bouw van zovele woningen als mogelijk is, tenminste 55.000, 
zonder belangrijke vergroting van het aantal bouwarbeiders. Voor financie- 
ringsprogram  ook verder aansturen op overeenkomsten met de verzekerings
maatschappijen en pensioenfondsen voor een vaste regeling, met dien verstande, 
dat rekening wordt gehouden met de bevordering van evenwichtige verdeling van de 
beschikbare middelen over de verschillende behoeften. Bevordering van deelneming 
van de particuliere bouwnijverheid aan de voorziening in woningen. Voor ar
beiderswoningen onder de tegenwoordige omstandigheden in de eerste plaats 
w oningw etbouw, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de bouw door 
woningbouwverenigingen.

Beslissing over de huurkwestie nadat het advies van de SER is ingekomen. 
Enige verhoging is in elk geval noodzakelijk. Voorts zal te denken zijn aan bevorde
ring van gelijkmaking van huur, eventueel in étappes, van gelijkwaardige oude 
en nieuwe woningen, met compensatie voor de groepen huurders t.a.v. wie 
dat mogelijk en nodig is, en aan instelling van een egalisatiefonds, waarin een 
deel der huurverhoging wordt gestort.

Tijdig ter hand nemen van de voorbereiding van krotopruim ing op grote 
schaal, opdat deze kan worden aangepakt wanneer over enige jaren de bouw- 
bedrijvigheid overigens zou teruglopen.

Sociale po litiek . Tot stand brengen van een definitieve ouderdomsvoorziening 
ook voor zelfstandigen op de grondslag van de sociale verzekeringsgedachte, 
waarbij bijzondere aandacht is te schenken aan het plan van de Vakcentrales.

Handhaving van geleide loonpolitiek met dien verstande dat over de vraag of 
w ijzigingen dienen te worden aangebracht in het thans geldende systeem ad
vies zal worden gevraagd aan de SER. Daarbij worde ook betrokken de vraag of het 
wenselijk is loonsverhoging toe te laten in zodanige vorm, dat zij voor investeringsdoel- 
einden wordt aangewend.

Bij de kinderbijslag gestand doen de toezegging van verleden jaar, dat grote 
gezinnen bij de consumptiebeperking niet in evenredigheid meer zouden ach
teruitgaan dan anderen.

Definitieve regeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen op de grond
slag van de sociale verzekeringsgedachte.

Landbouwarbeidswet.
Herziening Ziekenfondswezen, waarbij ook aandacht worde geschonken aan de 

zelfstandigen.

Econom ische p o litiek . Op de noodzakelijkheid van industrialisatie, productie- 
en exportvergroting, werd reeds gewezen.
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Bijzondere aandacht voor de verdere ontginning van de nationale bodem- 
rijkdommen.

Krachtige doorvoering van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, opdat 
deze binnen een redelijke termijn over de gehele linie van het bedrijfsleven 
wordt verwerkelijkt.

Handhaving van dividendbeperking, met dien verstande, dat over de vraag of 
wijzigingen dienen te worden aangebracht in het thans geldende systeem advies zal 
worden gevraagd aan de SER.

Bevordering van toekenning van een winstaandeel aan de loon- en salaris- 
trekkenden in zodanige vorm, dat dit voor investeringsdoeleinden wordt aan
gewend. Advies hierover zal worden gevraagd aan de SER.

Een actieve middenstandspolitiek. Hiertoe aanvaarding van de gedachte de 
omzetbelasting niet meer te heffen bij de detaillist. Krachtige bevordering van het 
werk van het Economisch Instituut voor de Middenstand, mede gezien in het licht van 
doorvoering van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie ook voor de middenstand. In
geval van klaarblijkelijke overbezetting, welke niet voldoende door de Vestigingsioet 
zoordt bestreden, zal aandacht worden geschonken aan de wenselijkheid bij af
zonderlijke wet met behoefte-element te doen gelden. (Voor gemeenten moet mo
gelijkheid open blijven regelingen te treffen t.a.v. venters, marktkooplieden e.c.).

L an dbou w politiek . De landbouwpolitiek zal gericht moeten blijven op verho
ging van de productie, bestaanszekerheid voor de werkers in deze bedrijfstak, 
en zo goed en zo goedkoop mogelijke voorziening in de behoeften van het 
Nederlandse volk. Speciale aandacht zal zoor den geschonken aan het gezinsbedrijf

De bevoegdheden van de Minister van Landbouw, tot dusverre berustend 
op de z.g. Crisiswetgeving, dienen te worden neergelegd in een Landbouwwet, 
welke aangepast dient te worden aan de wetgeving inzake de Publiekrechte
lijke Bedrijfsorganisatie.

Effectieve regeling van pacht- en grondprijzen is noodzakelijk. Daarbij zijn in 
acht te nemen de redelijke belangen van de bezuerkers van de grond, van de grondeige
naren en van de consumenten.

Krachtige bevordering van herontginning en herverkaveling, in bijzondere gevallen 
in de geest als op Walcheren.

Een wet op de vervreem ding van landbouwgronden is nodig om het ont
staan door vervreemding van onrendabele te kleine bedrijven te voorkomen.

Financiële p o litiek . Bij het voeren der budgetpolitiek zoordt rekening gehouden met 
de algemene financiële en conjuncturele situatie, zuaarin het land zich bevindt. Het is 
voor 1953 nodig een deel van de gewone middelen te gebruiken voor de dek
king van kapitaalsuitgaven of voor versterkte aflossing van de staatsschuld, zo
wel om stijging van de reeds zeer hoge staatsschuld te beperken en de schuld 
zo mogelijk te verm inderen als omdat het anders zeer twijfelachtig is of de 
middelen voor de woningbouw en voor werken, noodzakelijk ook terwille van 
de werkgelegenheid, in voldoende mate zullen worden verkregen. Voor volgen
de jaren zal dit vraagstuk in het licht van de omstandigheden nader worden bezien.
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(Derde ontwerp) richtlijnen, 8 juli 1952

Indien enige belastingvermindering mogelijk mocht blijken, bijzondere aan
dacht geven aan het aspect van de uitbreiding der werkgelegenheid in het be
drijfsleven, aan de wenselijkheid de verbruiksbelasting te beperken teneinde de 
kosten van levensonderhoud te verlagen en aan het vraagstuk van progressie 
in de inkomstenbelasting, in het bijzonder met het oog op de middengroepen. 
In elk geval geen verschuiving in de verhouding tussen directe en indirecte 
belastingen, die de sociale rechtvaardigheid in het gedrang zou brengen. In 
verband met de zware lasten, die op de bevolking drukken, is bij de uitgaven 
soberheid en efficiency dringend geboden.

D efensie. Vasthouden aan het vierjarig financiële plafond voor uitgaven voor de de
fensie en daarmee verband houdende taken, w aarom trent verleden jaar overeen
stemming werd bereikt. De hiervoor gevoteerde belastingen opnieuw bezien, indien 
de opbrengst daarvan het geraamd bedrag belangrijk mocht overschrijden. Vergroting 
van de efficiency zal de reële betekenis van de toegestane bedragen voor de 
defensie kunnen doen stijgen.

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen. Onderzocht zal worden of voor leer
lingen van de lagere school (eventueel voor leerplichtige leerlingen in het alge
meen) het schoolgeld ware af te schaffen dan wel de regeling ware te vereen
voudigen. Tevens zal worden onderzocht of meer belastingfaciliteiten nodig 
zijn voor kinderen in opleiding of voor kosten van eigen studie.

Verruiming studietoelagen.
Bevordering cultuurpolitiek.
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Bijlage II Samenstelling van het kabinet-Drees III

Ministers

M inister-president, Algem ene Zaken 
W. Drees, PvdA

Buitenlandse Zaken
J.W . Beyen, partijloos

Ju stitie
L.A. Donker, PvdA (+ 4 febr. 1956)
L.J.M. Beel, KVP (a.i. 4 tot 15 febr. 1956) 
J.C. van Oven, PvdA (sinds 15 febr. 1956)

Binnenlandse Zaken
L.J.M. Beel, KVP (tot 7 juli 1956)
j.C . van Oven, PvdA (a.i. sinds 7 juli 1956)

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

Financiën
J. van de Kieft, PvdA

Oorlog en Marine
C. Staf, CHU

Economische Zaken 
J. Zijlstra, ARP

Staatssecretarissen

Financiën
W .11. van den Berge, p artijloos (sinds 1 

febr. 1953)

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
A. de W aal, KVP (sinds 1 febr. 1953)

M arine
H.C.W. Moorman, KVP

V erkeer en W aterstaat
J. Algera, ARP

W ederopbouw en Volkshuisvesting
1 l.B.J. W itte, KVP

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
S.L. Mansholt, PvdA

Sociale Zaken en Volksgezondheid 
j.G . Suurhoff, PvdA

(Uniezaken en) Overzeese R ijksdelen
W.J.A. Kernkamp, CHU (t  18 juli 1956)
C. Staf, CHU (a.i. sinds 28 juli 1956)

M aatschappelijk  W erk 
L.J.M. Beel, KVP (tot 9 sept. 1952)
F.J.F.M. van Thiel, KVP (sinds 9 sept. 1952)

Zonder portefeuille
A.C. de Bruijn, KVP (PBO)
J.M .A .II. Luns, KVP (Buitenlandse Zaken)

Oorlog
F.J. Kranenburg, PvdA 

Economische Zaken
G.M.J. Veldkamp, KVP (sinds 8 okt. 1952)

Sociale Zaken en Volksgezondheid
A.A. van Rhijn, PvdA
P. Muntendam, partijloos (tot 1 okt. 1953)
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Bijlage III Samenstelling van de Staten-Generaal

De Eerste Kam er (50)

K atholieke V olksp artij (17)
Kropman, G.C.J D.
Beaufort, L.J.C.
Derksen,
Goeij, A.J. de (3 mrt. 1953 -  t  15 juni 1954) 
Gou, L. de (sinds 20 sept. 1955)
Himst, M. van der (tot 20 sept. 1955) 
K raaijvanger, H.A.H.
Lieshout, H.M. van
Maenen, J.H.J. (sinds 18 okt. 1955)
Mertens, C.G.A.
M iddelhuis, J.A. (sinds 20 sept. 1955) 
N ijkam p, H.C.
Regout, L.F.H.
Roebroek, A.L.H.
Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J. (tot 20 sept.

1955)
Sassen, E.M.J.A.
Schuurm ans, N. (17 febr. 1953 -  20 sept. 

1955)
Steinkiihler, A.M.C.J. ( t  10 nov. 1952) 
Teulings, F.G.C.J.M.
Velthoven, H.J.J. van
Verhey, l l.J.M. (tot 3 jan. 1953 en sinds 6 juli

1954)
W ittem an, P.J.

Partij van de A rbeid (14)
Veld, J. in 't
Broeksz, J.B. (sinds 17 jan. 1956) 
Cam melbeeck, G.J.P.
Dreu, H.J. de 
Hoogland, J.L.
Jonkman, J.A, (voorzitter sinds 1 juni 1951) 
Kapteijn, P.J.
Loor, D. de (sinds 20 sept. 1955)
Kram er, J.J.

O oslerhuis, II.
Scherm erhorn, W.
Tilburg, J. van (tot 27 dec. 1955)
Tjeenk W illink, M.
Verwey-Jonker, H. (sinds 23 nov. 1954) 
W alsum, G.E. van (lot 20 sept. 1955)
W ibaut, F.
Woudenberg, C. (+ 16 okt. 1954)

A ntirevolutionaire Partij (7)
Anema, A.
Algra, H.
D iepenhorst, I.A.
H ellem a, H.J.
Rip, W.
Schipper, J.
Tjalm a, J.

C h ristelijk -H istorische U nie (6 )
Kol ff, G.
Gerretson, F.C.
Pollem a, R.
Reijers, J.
Vixseboxse, G.
Zwaan, J. de

V o lk sp artij voor V rijh e id  en D em ocratie 
(4)

M olenaar, A.N.
Louw es, H.D.
Vos van Steenwijk, R.F1. de 
W endelaar, W.C.

Com m unistische Partij van Nederland (2)
Brandenburg, J.
Geugjes, C.
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De Tzveede Kam er (100)

K ath olieke V o lksp artij (30)
Romme, C.P.M.
Andriessen, W.J.
Bachg, F.J.H.
Blaisse, P.A 
Droesen, W.J.
Engelbertink, B.A.A.
Fens, J.J.
Graaf, Th.M .J. de 
Groen, J.
Heuvel, N.I l.L. van den 
Hooij, Th.S.J.
Janssen, M.M.A.A.
Klompé, M.A.M.
Koersen, Th.D.J.M .
Koeverden, J.H.W . van
Kort, W.L.P.M. de (sinds 10 dec. 1952)
Kortenhorst, L.G. (Kam ervoorzitter)
Lucas, A.M.
Maenen, J.H.
Meel, C.J. van 
Mol, Chr.J.M .
Peters, J.M.
Ploeg, C.J. van der
Rijckevorsel, K.T.M . van
Roolvink, E.G.M. (12 febr. -  1 juni 1953)
Ruijs de Beerenbrouck, G .A.M .J. (sinds 22 

sept. 1955)
Serrarens, P.J.S (lol 3 dec. 1952)
Stokman, J.G.
Vink, J.C.H.H. de (sinds 30 juni 1953)
Visch, E. (sinds 14 okt. 1952)
Vliet, F. van
W aal, A. de (tot 2 febr. 1953)
W eijden, M.P. van der 
W ijffels, F.C.M . (tot 14 sept. 1955)
Zanden, 11.11. van der

Partij van de Arbeid (30)
Burger, J.A.W .
Berger, J.J.A. (tot 21 sept. 1954)
Boekhoven, G.
Blom, J.
Bommer, J. (sinds 9 dec. 1952)
Born, I I.J. van den 
Fgas, C.
G oedhart, F.J.
Goes van Naters, M. van der

Hagen, C.J.A.M . ten
Heroma-M eilink, D. (sinds 15 sept. 1953) 
H ofstra, H.J.
Joekes, A.M. (tot 1 nov. 1952)
Kadt, J. de 
Lienden, C.J. van 
Lier, Th.J.A .M . van 
Loor, D. de (tot 10 sept. 1953)
Nederhorst, G.M.
Peschar, II.
Ploeg-Ploeg, A.C.
Posthumus, S.A.
Roemers, D.
Ruygers, G.J.N.M.
Scheps, J.H.
Schilthuis, J.
Sleen, H. van 
Stufkens, N.
Tans, J G.FI. (sinds 7 okt. 1954)
Tendeloo, N.S.C.
Verm eer, E.A.
Vermooten, W .H. (sinds 21 sept. 1954) 
Vondeling, A.
Vorrink, J.J (tot 18 sept. 1954)
W illem s, J.M ,
Zeelenberg, J.

A ntirevolutionaire Partij (12)
Schouten, J.
Baal, J. van (14 okt. 1952 -  1 apr. 1953) 
Biew enga, A.W.
Bruins Slot, J.A .H .J.S.
Eijsden, H. van (sinds 3 febr. 1953) 
Fokkema, J.
Gerbrandy, P.J.S.
Hazenbosch, C.P. (sinds 15 apr. 1953) 
Heuvel, Chr. van den 
Roosjen, A.B.
Stapelkam p, A.
Terpstra, J. (+ 13 dec. 1952)
Verkerk, E.P.
Zaal, C. van der

C h ristelijk -H istorisch e Unie (9) 
Tilanus, H.W.
Beernink, II.K .J.
Feltz, W .F.E. van der (sinds 14 okt. 1952) 
Kikkert, II.
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K ro l Tj.
Ruiter, J. de
Schm al, J-J.R-
W etering, F.H. van de
W ttew aall van Stoetw egen, C.W .I.

V o lk sp artij voor V rijh e id  en D em ocratie 
(9)

Oud, P.J.
Ankersmit, H.J. (tot 9 dec. 1955)
Cornelissen, J.G.H.
Fortanier-de W it, A.
Hartog, F. den 
K orthals, 11.A.
Leeuwen, M.F. van 
Ritm eester, G.
Stoffels-van H aaften, J.M . (sinds 22 dec.

1955)

Zegering Hadders, R.

Com m unistische Partij van Nederland (6)
W agenaar, G.
Gortzak, H.
Groot, S. de 
Haken, J.
Lips-Odinot, M.F.
Reuter, J.F.

Staatkundig G ereform eerde Partij (2)
Zandt, P.
Dis, C.N. van

K atholieke N ationale Partij (2)
W elter, C h.J.l.M .
Lemaire, W.L.G.
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Bijlage IV Vaste Kamercommissies *

Tweede Kam er 

Begrotingscommissies

Begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken 
Begrotingscommissie voor Justitie 
Begrotingscommissie voor Binnenlandse zaken 
Begrotingscommissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Begrotingscommissie voor Financiën 
Begrotingscommissie voor Oorlog en Marine 
Begrotingscommissie voor W ederopbouw en Volkshuisvesting 
Begrotingscomm issie voor Verkeer en W aterstaat 
Begrotingscommissie voor Economische Zaken
Begrotingscommissie voor Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Begrotingscomm issie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Begrotingscomm issie voor M aatschappelijk Werk 
Begrotingscommissie voor Overzeese Rijksdelen

Vaste commissies

Comm issie voor de Rijksuitgaven 
Comm issie voor Buitenlandse Zaken 
Commissie voor Oorlog en Marine 
Commissie voor Overzeese Rijksdelen 
Commissie voor Economische Zaken 
Comm issie voor de Handelspolitiek 
Commissie voor de Industrie 
Com m issie voor Privaat- en Strafrecht 
Comm issie voor de Belastingen 
Commissie voor Financiën
Commissie voor Wederopbouw en Volkshuisvesting
Comm issie voor Verkeer En W aterstaat
Commissie voor het Onderwijs
Com m issie voor Radio- en Televisievraagstukken
Comm issie voor Sociale Zaken
Comm issie voor Sociale Verzekering
Commissie voor de Landbouw
Commissie voor Visserij
Commissie voor de Middenstand
Comm issie voor de Binnenlandse Veiligheid(sdienst)
Commissie voor de Bescherming Burgerbevolking 
Commissie voor de Provinciën en Gemeenten 
Commissie voor Binnenlandse Zaken 
Commissie voor de Watersnood 
Com m issie voor M aatschappelijk Werk

Voor de personele sam enstelling van de comm issies zie de Handelingen van de tweede 
vergadering van ieder zittingsjaar. Het aantal com m issies verschilt per zittingsjaar.

586



Vaste Kamercommissies

Com m issie voor de N aturalisaties
Comm issie voor de Scheepvaart
Comm issie voor de Verzoekschriften
Comm issie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden
Comm issie van Beroep voor de Ambtenaren der Stenographische Inrichting
Gemengde commissie voor de Stenographie

Eerste Kam er 

Vaste commissies

Comm issie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden der Kamer 
Gemengde commissie voor de Stenographie
Commissie van Beroep voor de Ambtenaren der Stenographische Inrichting 
Commissie voor de Verzoekschriften
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Bijlage V Enige biografische gegevens van in de periode juni 
1952 -  oktober 1956 nieuw in het parlement benoemde leden *

A nkersm it, H.J. (Deventer) VVD (TK) ”28-12-1895
Scheikundige. Nevenfuncties: directielid van diverse bedrijven in textiel en chemie, Te
vens dijkgraaf in het waterschap Salland.

Baal, J. van (Doorn) ARP (TK) *25-11-1909
Promoveerde in de letteren en wijsbegeerte op het thema 'Godsdienst en sam enleving in 
Nederlands N ieuw -Guinea'. Was assistent-resident en later hoofd van het kantoor be
volkingszaken in Nieuw-Guinea.

Berger, J.J.A . (Heiloo) PvdA (TK) *18-9-1918
Bezocht HBS en verdiepte zich door zelfstudie in sociale-verzekeringsvraagstukken. 
W as am btenaar bij de Raad van Arbeid te Rotterdam . N evenfuncties: o.a. lid van de 
SER, lid van de Sociale Verzekeringsraad en secretaris van de vakcentrale NVV.

B laisse, P.A. (Den Haag) KVP (TK) *24-4-1911
Jurist en econoom. Van 1934 tot 1935 secretaris van een textielfabriek, van 1935 tot 1940 
secretaris van Philips, van 1940 tot 1942 secretaris van de Hoofdgroep Industrie. Van
1945 tot aan aanvang Kam erlidm aatschap directeur bij het D irectoraat-G eneraal van 
de Buitenlandse Betrekkingen van het m inisterie van Econom ische Zaken.

Blom , J. (Den Haag) PvdA (TK) *23-9-1898
Vakbondsbestuurder: voorzitter van de Algemene Bond van Ambtenaren en van het Al
gemeen Com ité van O verheidspersoneel, tevens plaatsvervangend SER-Iid en bestuurs
lid van het NVV.

Bom mer, J. (Den Haag) PvdA (TK) *1-6-1901
Ontving slechts lager onderwijs. Was secretaris van de N ationale W oningraad en w et
houder van publieke werken en volkshuisvesting te Amsterdam. Tevens was hij adviseur 
van het ministerie van W ederopbouw en Volkshuisvesting.

Broeksz, J .B . (Hilversum) PvdA (EK) *12-2-1906
Trad na HBS in dienst van de VARA als chef de bureau. Werd daarna bezoldigd bestuur
der van de VARA. Nevenfuncties: om roepsecretaris VARA, bestuurslid van de NTS, lid 
gem eenteraad I iilversum .

D erksen, J.H .M . (Amsterdam) KVP (EK) *25-11-1899
Was onderwijzer. Nevenfunctie: voorzitter van het Katholieke O nderw ijzers Verbond.

D iepenhorst, I.A. (Amsterdam) ARP (EK) *18-7-1916
Jurist. Nevenfuncties: hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit.

Voor de biografische gegevens van reeds eerder benoemde Kamerleden zie de delen 3 en 4 
van de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.
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Egas, C. (Heiloo) PvdA (TK) *1-8-1913
Was landbouwkundig opzichter in de Noordoostpolder. Nevenfuncties: landbouwkundig 
m edewerker van de Wiardi Beekman Stichting en adviseur van de Bond van Landpach- 
ters en Hypotheekboeren in Nederland.

E ijsden, H, van (Rotterdam) ARP (TK) *16-1 l - l 903
Behaalde MO Staathuishoudkunde en statistiek. W as w erkzaam  in het bedrijfsleven. 
Nevenfunctie: directeur van de Christelijke Bond van Textiel-detailhandelaren.

G eugjes, C. (Amsterdam) CPN (EK) *30-1-1922
Bezocht een Mulo en avondscholen. Was werkzaam  als kantoorbediende, later lid van 
het partijsecretariaat van de CPN. Nevenfunctie: directeur van de CPN -partijkrant De 
W aa rh e id .

G oeij, A .J. de (Montfoort) KVP (EK) *31-10-1889
Landbouwer, ontving enkel lager onderwijs en herhalingsonderwijs. Tevens werkzaam in 
diverse boerenorganisaties.

Gou, L. de (Steenbergen) KVP (EK) *22-12-1916
Jurist. Was aanvankelijk advocaat, later referendaris bij de provincie Drenthe. Neven
functies: burgem eester van Steenbergen en heemraad van de Roosendaalsche en Steen- 
bergsche Vliet.

Hazenbosch, C.P. (Den Dolder) ARP (TK) *10-11-1921
Econoom. Was adjunct-secretaris van de hoofdafdeling Sociale Zaken van de Stichting 
van de Landbouw. Nevenfunctie: secretaris van de christelijke vakcentrale CNV.

H ellem a, H.J. (Amsterdam ) ARP (EK) *16-10-1900
Jurist. Nevenfuncties: advocaat, docent openbare financiën en buitengew oon hoogleraar 
belastingrecht aan de V rije Universiteit.

H erom a-M eilink, D. (Amstelveen) PvdA (TK) *18-4-1908
M aatschappelijk w erkster. Was secretaresse van de vrouw enorganisatie in de SDAP, 
later bekleedde zij dezelfde functie in de PvdA.

Him st, M . van der (Goes) KVP (EK) *25-3-1919
Was m etselaar. Nevenfunctie: bestuurder van de Katholieke Arbeidersbond in het bis
dom Breda.

Jo ek es, A.M . (Den Haag) PvdA (TK) *5-5-1885
Jurist en econoom. Van 1911 tot 1920 werkzaam in Nederlands-Indië, waarna hij am bte
naar werd op het departement van Arbeid. Van 1925 tot 1940 lid van de Tw eede Kamer 
voor de VDB, na de bevrijding voor de PvdA. Was van 1948 tot 1952 minister van Sociale 
Zaken. Na zijn korte hernieuw de Kam erlidm aatschap w erd hij lid van de Raad van 
S ta te .

Leeuw en, H.F. van (Laren, NH) VVD (TK) *26-11-1890
Jurist. Was directeur van de Tw entsche Bank NV. Nevenfuncties: adviseur van dezelfde 
bank en comm issaris van verschillende bedrijven.
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Lem aire, W .L.G. (Nijmegen) KNP (TK) *25-9-1907
Jurist. W as secretaris-generaal van het departement van Justitie in N ederlands-Indië en 
buitengew oon hoogleraar rechten aan de universiteit van Batavia.

Lier, Th.J.A .M . van (Den Haag) PvdA (TK) *11-5-1916
Jurist. W as directeur van diverse gew estelijk arbeidsbureaus. Voorzitter van de Katho
lieke W erkgem eenschap in de PvdA.

Loor, D. de (Delft) PvdA (EK) *11-10-1900
Voormalig onderw ijzer en schoolhoofd. Was lid van Provinciale Staten van Friesland en 
lid van de Tweede Kamer van 1948 tot 1953. Nevenfunctie: burgem eester van Delft.

M aenen, J.H .J. (Heerlen) KVP (EK) *31-3-1903
W as na m ulo-opleiding werkzaam bij het verkoopbureau van de Staatsm ijnen. Was be
stuurslid van de Katholieke Arbeidersbeweging, N evenfunctie: voorzitter KAB in Lim
burg.

M eel, C.J. van (Hilvarenbeek) KVP (TK) *13-2-1903
Studeerde aan de Landbouwhogeschool te W ageningen. Was werkzaam  als landbouw- 
attaché aan de N ederlandse am bassade te Parijs.

M ertens, C.G.A. (Venlo) KVP (EK) *15-3-1918
Was landbouwer. Nevenfuncties: voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en 
van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond.

M id delhu is, J.A . (Utrecht) KVP (EK) *5-3-1902
Bezocht de am bachtsschool. W erkte als textielarbeider en w as actief in de katholieke 
arbeidersbew eging. Werd voorzitter van de Katholieke Textielarbeidersbond, in 1948 
algemeen secretaris van de KAB. Nevenfunctie: verbondsvoorzitter van de KAB.

Peschar, H. (Haarlem ) PvdA (TK) *28-3-1921
Econoom. Was medewerker van de Wiardi Beekman Stichting.

Reuter, J.F . (Amsterdam) CPN (TK) *19-2-1912
Ontving slechts lager onderwijs. Was werkzaam als gem eenteam btenaar te Amsterdam. 
N evenfunctie: secretaris van de Eenheidsvakcentrale.

R ijckevorsel, K .T.M . van (Den Haag) KVP (TK) *27-3-1913
Jurist, was enige tijd werkzaam als notaris. Vanaf 1939 gevestigd als advocaat te Den 
Haag. W as van 1947 tot 1950 plaatsvervangend landsavocaat.

R oebroek, A.L.H. (Den Haag) KVP (TK) *1-9-1889
Landbouw kundig ingenieur. Vervulde functies als secretaris van de Algem ene N eder
landse Zuivelbond en directeur van een zuivelcoöperatie. Later werd hij rentmeester van 
de staatsdom einen te Klundert en dijkgraaf van het w aterschap Bloemendaal. Voor zijn 
Kamerlidmaatschap was hij achtereenvolgens directeur-generaal voor de landbouw en 
secretaris-generaal van het m inisterie van Landbouw en Visserij. N evenfunctie: lid van 
de Zuiderzeeraad.
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Enige biografische gegevens van nieuw benoemde Kamerleden

Roem ers, D. (Badhoevedorp) PvdA (TK) *6-2-1915
Econoom . W as directeur van het w etenschappelijk bureau van het NVV. Nevenfuncties: 
tweede voorzitter van het NVV en lid van de SER.

R uijs de Beerenbrouck, G .A .M .J. (Holtum-Born) KVP (TK en EK) *3-8-1904
Jurist. Was secretaris van de Kamer van Koophandel te Heerlen. W as van 1935-1948 lid 
van Provinciale Staten Limburg en van 1937-1948 lid van de Tw eede Kamer. Daarna lid 
van de Eerste Kamer, welk lidm aatschap hij in septem ber 1955 w eer verw isselde voor 
dat van de Tw eede Kamer

Sassen , E.M .J.A . (Vught) KVP (EK) *8-9-1911
Jurist. W as advocaat en procureur, lid van G edeputeerde Staten N oord-Brabant, van
1946 tot 1948 lid van de Tweede Kamer en van 1948 tot 1949 minister van Overzeese G e
biedsdelen in het kabinet-D rees-Van Schaik, uit welk am bt hij aftrad vanw ege m e
ningsverschillen over de Indonesische kw estie. N evenfuncties: lid Provinciale Staten 
N oord-Brabant en Nederlands vertegenwoordiger bij de EGKS.

Schuurm ans, N. (Den Bosch) KVP (EK) *1-2-1913
Katholiek theoloog. Vervulde een aantal functies in de Katholieke A rbeidersbew eging. 
Nevenfuncties: wethouder Sociale Zaken in Den Bosch.

S to ffels-van  H aaften, J.M . (Haarlem) VVD (TK) *28-4-1917
Juriste. W as w erkzaam  in het verzekeringsw ezen. N evenfuncties: lid van Provinciale 
Staten N oord-H olland, lid van de Com m issie van bestuur van de Provinciale Zieken
huizen van Noord-I lolland en bestuurslid van diverse vrouwenverenigingen.

Tans, J.G .H . (M aastricht) PvdA (TK) *19-1-1912
Neerlandicus. Was werkzaam als docent bij het voorbereidend hoger en middelbaar on
derwijs. Lid van de Katholieke W erkgem eenschap in de PvdA.

T eulings, F .G .C .J.M . (Vught) KVP (EK) *15-11-1891
Jurist. W as directeur bij C.N. Teulings' Koninklijke Drukkerijen en van 1929-1948 lid van 
de Tw eede Kamer. Was van 1921 tot 1946 secretaris van de RKSP en van 1949 tot 1951 
m inister van Binnenlandse Zaken, In het kabinet-Drees II (1951-1952) was hij vice-pre- 
m ier.

V eld, J , in ’t (Den Haag) PvdA (EK) *5-7-1895
Jurist W as gem eenteam btenaar in Rotterdam , lid van Provinciale Staten Zuid-H ol- 
land, burgem eester van Zaandam en van 1948 tot 1952 m inister van W ederopbouw en 
V olkshuisvesting. Nevenfunctie: lid van de Centrale Raad van Beroep

V erm ooten, W .H. (Amsterdam) PvdA (TK) *4-9-1898
Socioloog. Voorm alig leraar aan kw eekscholen en lycea. N evenfunctie: docent aan de 
U niversiteit van Amsterdam .

V erw ey-Jonker, H. (Eindhoven) PvdA (EK) *20-5-1908
Sociologe. Was werkzaam  als journaliste. N evenfunctie: lid van de gem eenteraad van 
Eindhoven.
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V ink , J.C .H .II. de (Utrecht) KVP (TK) *2-9-1909
Juriste. W as bestuurder van verschillende landelijke en lokale sociale organisaties. Was 
al eerder lid van de Tw eede Kamer in de periodes novem ber 1945-juni 1946 en september 
1947-juli 1948.

V isch, E. (Hilversum) KVP (TK) *31-12-1896
Luchtm achtofficier (kolonel) en metereoloog. Was hoofd van de m etereologische dienst 
van vliegveld Soesterberg, directeur van het N ederlands Luchtvaart Instituut en hoofd 
van de sectie O pleiding bij de luchtm achtstaf.

W aal, A. de (Utrecht) KVP (TK) *25-11-1906
Sociaal-geografe. Was docente aardrijkskunde, later w etenschappelijk m edew erker aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Vanaf 1949 lid van de U trechtse gem eenteraad. Was be
stuurslid en presidente van het Katholiek Vrouw endispuut. W erd op 1 februari 1953 
staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen.

W ijffe ls , F.C.M . (Brunssum) KVP (TK) *11-4-1893
Mijningenieur. Oud-lid van de Eerste Kamer en oud-m inister van Sociale Zaken. Neven
functies: curator van de TH Delft en lid van de Radioraad.

Zeelenberg, J. (Rotterdam) PvdA (TK) *26-7-1903
Juriste. Nevenfuncties: advocate en procureur. Is tevens lid van Provinciale Staten Zuid- 
Holland en van de gemeenteraad van Rotterdam.
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Bijlage VI Agenda van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

dalum onderwerp H TK , p.

1952

25-6 Tw eede-Kam erverkiezingen .

17-7 toespraak voorzitter (over werkwijze) 9-10
23-7 uitbreiding ledental TK (zie EK 31-7) 2003-2018
23-7 aftrekregeling Noodwet Ouderdomsvoorziening 3003-3004

2-9 Nieuw kabinet beëdigd: Drees III -

18-9 motie Van den Bom (CPN niet in commissie voor de 
Industrie)

18-19

14-10 salarissen rechterlijke m acht 2003-2006
15-10 interpellatie Burger (gratieverlening Lages) 2011-2035
4 -1 1 -7 -1 1 algemene politieke beschouwingen 45-162
6-11 vraag Groen (emigratiecijfers) 3003-3005
11-11 -1 3 -1 1 begroting Oorlog en Marine 168-237
11-11 verhoging kinderbijslag kleine zelfstandigen 3007-3014
11-11 -  13-11 begroting Landbouw 3015-3075
14-11 en 18-11 verlenging van de dividendbeperking 240-263
18-11 en 19-11 begroting Binnenlandse Zaken 2039-2099
20-11 -2 6 -1 1 begroting W ederopbouw en Volkshuisvesting 3077-3133
20-11 en 21-11 begroting Justitie 2101-2153
21-11 om zetbelasting tijdschriften 263-271
21-11 kw ijtschelding regeringskrediet aardappelm eel 3099-3100
26-11 -  28-11 begroting Financiën en deviezennota 284-340
2 8 -1 1 -4 -1 2 begroting Economische Zaken 3135-3241
2-12 interpellatie Gortzak (uitwijzing com m unistische 

Indonesiërs)
2159-2167

2-12 buitenlandse betrekkingen in de Grondwet 344-351
2-12 begroting Algemene Zaken (RVD) 351-354
4-12 vragen Biewenga (melkprijsbeleid) 3209-3210
9 -1 2 -1 0 -1 2 begroting Verkeer en W aterstaat 3243-3312
9-11 -  11-12 begroting Buitenlandse Zaken 362-460
11-12 cultureel verdrag met Zuid-Afrika 460-462
11-12 vragen W agenaar (DUW -uitkering) 3313-3314
11-12 begroting Zuiderzeefonds 3314-3327
12 -1 2 -1 7 -1 2 begroting Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 2171-2287
15-12 herdenking J. Terpstra 465-466
15-12 begroting Staatsdrukkerij (uitgave Handelingen) 2222-2223
15-12 begroting PTT (tariefsverhoging) 3329-3336
16-12 -  17-12 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 470-518
1 7 -1 2 -1 9 -1 2 begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid 3337-3427
19-12 voortgang PBO 523-525
19-12 afw ikkeling Beheersinstituut tot 1949 2289-2290
19-12 toespraak voorzitter (werkwijze) 525-526

1953

3-2 regeringsverklaring over de watersnoodramp 527-529
10-2 - 11-2 nota betreffende watersnood 1953 543-596
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datum onderwerp HTK , p.

1 2 -2 -1 3 -2 ontwerp-Stoomwet (stemming: 3441) 3429-3434
1 2 -2 -1 3 -2 v accin atie 3434-3444
12, 13 en 17-2 verlofregeling onderw ijzers/Fries op school? 2293-2320
13-2 bescherm ing slachtoffers watersnood 2314-2318
17-2 voorstel voorzitter (CPN niet in Commissie voor de 

W atersnood)
608-613

17-2 verlaging van de vereveningsheffing (i.v.m. 
W erkeloosheidsw et)

613-620

18-2 -  20-2 ontslagbescherm ing 2320-2379
17-2 vragen Nederhorst (EGKS en kolen/schrootprijs) 3445-3447
17-2 prijsbeheersing 3447-3449
19-2 vraag-N.H.L. van den Heuvel (watersnoodhulp) 625-626
20-2 uitbrengen exploiten (echtscheidingsvraagstuk) 2379-2382
20-2 grenswijziging Rucphen etc. 2384-2388
24-2 effecten rechtsherstel 630-633
24-2 heffen parkeergeld 633-645
24-2 -  25-2 tuberculosetest leerkrachten (stemming: 2409) 2389-2398
2 4 -2 -2 6 -2 kosten tweede TH 2398-2456
26-2 wijziging van de Kieswet 2457-2461
17-3 gemeenteraadsverkiezingen in watersnoodgebied 2463-2465
1 7 -3 -1 8 -3 noodvoorzieningen dijkherstel 3457-3483
1 8 -3 -2 5 -3 Zondagswet 2467-2480 +  2486- 

2540
19-3 wijziging gemeentegrens Arnhem etc. 2481-2486
19-3 vragen Biewenga (emigratie) 3485-3486
19-3 vragen Haken (loon dijkherstellers) 3486-3487
24-3 gebruik m arine-hospitaal (zie 15-7-1953) 664-668
24-3 bestrijding van de runderhorzel 3489-3490
24-3 afvalv erw erk ing 3490-3491
24-3 verdrag minimumlonen landbouw 3491-3492
24-3 ziekenfondsgrens 3492-3495
24-3 egalisatie kolenprijzen 3495-3504
25-3 -  26-3 begroting M aatschappelijk Werk 3505-3559
26-3 vragen over landbouwpolitiek (melk, Europa) 3543-3545
14-4 -  28-4 grondpolitiek; sanering landbouw 3561-3688
15-4 interpellatieverzoek G ortzak (5-m ei-viering) 683-685
15-4 vragen Gortzak (dijkherstel) 3583-3587
1 6 -4 -2 1 -4 staatloosheid (Spanje- en Oostfrontstrijders) 2545-2578
17-4 voorstel voorzitter (debat Europese constitutie) 689-690
21-4 interpellatie G ortzak (5-m ei-viering) 694-700
28-4 -  29-4 Europese Politieke Gemeenschap 707-730 + 740-775
28-4 geld voor Fokker/vliegveld Eelde 3689-3690
29-4 afschaffen 30% -tarief om zetbelasting 732-740
19-5 -  20-5 motie Fortanier-de Wit (studiebeurzen) 2581-2628
20-5 Inkw artieringsw et 785-788
2-6 beveiliging registers burgerlijke stand 2629-2636
2 -6 -1 7 -9 vraagpunten Burgerlijk W etboek (voorstellen Meijers) 2636-2772 +  2865- 

2940
4-6 vragen Vondeling (varkens en eieren) 3697-2698
10-6 rechtspositie N A VO -lroepen 805-808
10-6 kinderbijslag kleine zelfstandigen 3699-3700
10-6 Internationale Tarw e Overeenkomst 3701-3705
2-7 -  7-7 wijziging gem eentegrens Utrecht etc. 2772-2835
2-7 vragen Den Hartog. (Belgische importstop tomaten) 3709-3710
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7-7 wederopbouwplan watersnoodgebied
8-7 -  9-7 voorstel Van der Goes van Naters (Reglement van

Orde TK)
9-7 vraag Gortzak (Koreaanse krijgsgevangenen)
9-7 agrarische wederopbouw watersnoodgebied 
14-7 voorstel voorzitter (behandeling EDG-verdrag)
14-7 herstel schade watersnoodram p
1 4 -7 -1 5 -7  ontw erp-W et im m unisatie m ilitairen
15-7 gebruik m arine-hospitaal (vgl. 24-3-1953)
15-7 geen nieuwe staatsmijn
15-7 studiecommissie gevangenisbouw
15-7 ondernemingsraden en vakcentrales
16-7 radiodistributie PTT
16-7 interpellatie Roosjen (lerarensalarissen)
16-7 am btenarensalarissen
22-7 -  23-7 EDG-verdrag
23-7 vragen Chr. van den Heuvel (protestantse 

landbouwschool)
23-7 toespraak voorzitter (statistieken)
17-9 toespraak voorzitter (TK in het internationale 

verkeer)
17-9 protest Gortzak (kamercommissie)
17-9 Coördinatiewet sociale verzekering etc.
14-10 -  16-10 ontwerp-W et op de watersnoodschade 1953
15-10 voorstel voorzitter (algemene beschouwingen; zonder 

W /M v A )
20-10 -  4-11 algemene beschouwingen (incl. Ionen, belastingen, 

huren, industrialisatienota, deviezennota, 
w erkgelegenheid, sociale zekerheid)

4-11 huurverhoging bedrijfspanden
5-11 vragen Vondeling (melkprijs)
5 ,1 0 en 11-11 begroting M aatschappelijk Werk

5 ,6  en 10-11 begroting Binnenlandse Zaken
10-11 schadeloosstelling leden Staten-G eneraal
11-11 -  12-11 Vestigingswet bedrijven
12-11 vraag Burger (heksenjacht secretariaat VN)
12-11 en 17-11 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea
13-11 -  18-11 begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting

17-11 moties Lemaire, De Graaf (m aatschappelijk werk 
Indonesië)

17-11 -  18-11 voorstel Burger (verdrag afschaffen visa behandelen?)
18-11 -  20-11 begroting Justitie

19-11 -  25-11 instelling Raad voor de Jeugdvorm ing

25-11 -  1-12 begroting Economische Zaken
1-12 -  2-12 begroting Financiën
2-12 -  3-12 begroting Oorlog en Marine
4-12 motie Hagen (dienstplichtige onderwijzers)
4-12 en 10-12 nota inzake de gasvoorziening

8-12 Staatsvissershavenbedrijf IJmuiden

datum onderwerp HTK,  p .

3711-3724 
826-868

844-845
3727-3742
871-874
875-899
901-925
926-930
930-936
2837-2839
3745-3751
3753-3758
2841-2855
2855-2864
947-1028
3759-3761

1027-1028
5-6

9
3003-3027
28-109
71-74

112-413

3046-3061
3063-3064
3064-3110 + 3137- 
3139
2007-2059
2061-2068
3111-3152
426-427
427-458
3153-3173 +  3190- 
3219
3175-3190

443+459-463 
2083-2118 + 2133- 
2159
2118-2131 + 2161- 
2180
3223-3326 
482-499 +  636-549 
501-536 + 554-611 
615-616
3331-3348 + 3414- 
3427
3349-3350
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datum

8-12
8-12
8-12
8-12 -  15-12

9-12
9-12 -  14-12

14-12 -  15-12
15-12
16-12 -  17-12 
18-12 -  22-12

21-12 -  23-12

22-12 
2 3-12

1954

2-2
2-2
2-2
3-2
23-2
23-2
23-2
24-2
24-2  
3 -3
3-3  -  4-3
4-3

4-3
4 -3
23-3

23-3
23-3  -  24-3
25-3
2 5 - 3 - 1 - 4
25-3
26-3
26-3  -  8-4 
1-4
1-4 -  2-4
2 -4
6-4 -  7-4
7-4  
7 -4  
7-4
7-4
8-4  
28-4

begroting Zuiderzeefonds 3350-3365
begroting PTT 3366-3382
begroting Staatsdrukkerij (Handelingen) 2185-2187
begroting Onderwijs, Kunsten en W etenschappen 2187-2214 +  2229-

2324
pensioenverbeteringen 2215-2228
begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid 3382-3413 + 3429-

3486
interpellatie Bommer (huurverhoging) 3487-3498
verhoging uitkeringen met 5% (i.v.m. huurverhoging) 3498-3504 
begroting Buitenlandse Zaken 632-730
begroting Landbouw 3506-3556 +  3587-

3619
begroting Verkeer en W aterstaat 3556-3586 + 3619-

3666
Burger over ten onrechte gedetineerden 737-740
toespraak voorzitter (begrotingsprocedure) 743-745

onderwerp H TK ,  p.

bestem m ingskarakter Verkeersfonds 753-756
derde wijziging van de Kieswet 2329-2344
ontw ikkeling PBO 3667-3668
Grondwaterw et W aterleidingbedrijven 3669-3672
maaswijdte netten en minimummaten zeevis 3674-3684
bezoldiging m ilitaire rechters 2345-2350
herdenking oud-minister J.J.C . van Dijk 783-784
Rode-Kruisverdragen 793-801
interpellatie Reuter (com pensatie huurverhoging) 3685-3696
viering van de N ationale Feestdag 760-781
Europese conventie rechten van de mens 806-832 
voorstel Romme (parlementaire behandeling van een 833-849 
verdrag)
verhoging van pensioenen 2353-2357
vragen Den Hartog (Benelux en vis) 3697-3698 
parlem entaire behandeling van een verdrag (zie 4-3- 856-858 
1954)
uitbreiding handelsregister 3699-3712
interpellatie Engelbertink (pachtprijzen) 3713-3732
vragen Gortzak (kamp voor sociale jeugdzorg) 2361-2362
Indische oorlogsslachtoffers 864-929
interpellatie Gortzak (ouderdom svoorziening) 3733-3738
Europees verdrag Kernfysica 2363-2364
leeftijdsgrens notarisam bt/pensioenfonds 2386-2417
vraag Droesen (hetze Duitse grensboeren) 921-922
verzetspensioen 3741-3764
binnenvisserij 3765-3778
Bedrijfsvergunningenwet 3779-3802
wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie 3803
nota 'VAM' (verwerking stadsvuil) 3804-3817
Europese bestrijding mond- en klauwzeer 3818-1819
sigarenaccijns 937-941
vraag Goedhart (positie Juin in NAVO) 944-945
schuldpolitiek van de overheid 950-956
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datum onderwerp HTK, p.

28-4 -  29-4 rechtspraak bedrijfsorganisatie 2419-2447
7-5 w ijziging Veewet (hondsdolheid) 3821-3824
25-5 en 1-6 wijziging Garantiewet Indonesië (stemming: 1010) 970-1006
1-6 interpellatie Verm eer (positie Juin in de NAVO) 1011-1024
1 -6 -3 -6 sam enstelling en bezoldiging van rechterlijke colleges 2453-2477
2-6 -  9-6 instelling productschappen en opheffing 3827-3864 + 3881-

bedrijfschappen 3890
3-6 wijziging Ziekenfondsenbesluit 3837-3840
4-6 en 9-6 uitoefening van de diergeneeskunst 3865-3879 + 3890- 

3892
9 -6 -1 1 -6 Jachtw et 3892-3949
10-6 vragen Van Leeuwen (gebrek aan arbeidskrachten) 3909-3911
1 1 -6 -1 8 -6 Ruilverkavelingsw et 3950-4023
1 7 -6 -  18-6 verslag Algemene Vergadering VN 1044-1094
2 2 -6 -2 3 -6 nota inzake het defensiebeleid 1098-1160
24-6 -  29-6 lening t.b.v. soda-industrie (staatsinvloed?) 4025-4075
29-6 herdenking prof. E.M. Meijers 1145-1146
29-6 -  8-7 om zetbelasting 1167-1316
30-6 onteigenen t.b.v. defensie 1192-1193
29-6, 1 en 2-7 instelling van een Raad voor de Kunst (stemming: 2531) 2485-2518
1-7 wijziging van de Kweekschoohvet 2518-2530
6 - 7 -1 3 - 7 verbod fabrieksarbeid 14-jarige meisjes (stemming: 

4124)
4079-4111

7-7 -  8-7 sam enstelling voogdijraden 2533-2554
8-7 en 13-7 regeling landbouwarbeid 4112-4138
8 -7 -1 4 -7 financiële verhouding Rijk-gemeenten 1317-1385
1 3 -7 -  14-7 financiering kernreactor in Nederland 2555-2564 + 2580- 

2587
14-7 vraag Van der Ploeg (melkprijs) 4139
14-7 nadere verhoging van pensioenen met een toeslag 2566-2580
14-7 openbaar vervoer Schouwen-Duiveland 4140-4141
1 4 -7 -1 5 -7 organisatie stcenkolenm ijnindustrie 4142-4167
15-7 -  16-7 statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 1388-1449
16-7 toespraak van de voorzitter (cijfers) 1450-1451
14-7 -1 7 -9 M iddenstandsnota 1954 4171-4259
15-9 pensioenen reserve-m ilitairen 1464-1466
15-9 voorstel Reuter (interpellatie over lonen en prijzen) 1467-1468
17-9 aftrekbaarheid voor giften aan instellingen 1474-1487
23-9 verzoek Gortzak (CPN in vaste commissies) 8-9
23-9 interpellatieverzoek Gortzak (ouderdom suitkering) 14-15
23-9 parlem entaire behandeling van een verdrag 15-19
23-9 Aanwijzingswet PTT-1954 (incl. postgiro) 3003-3016
5 -1 0 -8 -1 0 algemene politieke beschouwingen (mandement) 25-123
26-10 Amerikaanse troepen in Nederland 129-141
2 6 -1 0 -2 7 -1 0 Beroepswet sociale verzekeringen 2005-2028
2 7 -1 0 -2 8 -1 0 onderwijs in de Friese taal 2030-2052
28-10 rechtspositie beroepsofficieren 147-163
28-10 vragen Haken (fabrieksaardappelen) 3017-3019
28-10 wijziging W oningwet i.v.m. BB (schuilkelders) 3020-3023
9-11 -  11-11 algemene financiële beschouwingen 168-245
10-11 vragen Ruygers (parlement W est-Europese Unie) 205-207
11-11 pensioen Kamerleden 2053-2054
11-11 -  12-11 begroting Binnenlandse Zaken 2055-2119
16-11 begroting Financiën 251-296
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datum onderwerp HTK, p.

17-11 -  19-11 begroting Economische Zaken 3027-3127
23-11 -2 6 -1 1 begroting Oorlog en Marine 308-406
23-11 -  25-11 begroting justitie 2123-2188
24-11 brief over de broodprijs 335-336
25-11 vraag Burger (schrappen in Handelingen) 34Ü-342
25-11 schipperspensioenen 3129-3131
25-11 verhoging pensioenen zeelieden-oorlogsslachtoffers 3132
30-11 -  1-12 begroting Landbouw 3135-3206
1, 2, 3 en 7-12 begroting Verkeer en W aterstaat 3207-3244 en

3267-3322
2-12 zaak-W ilm an (m arine-officier) 416-420
2-12 pensioen voor notarissen 3223-3224
2, 7, 8  en 9-12 begroting W ederopbouw en Volkshuisvesting 3245-3266 en

3323-3361
7 -1 2 -8 -1 2 verlenging Wet toezicht kredietwezen 427-440
8 -1 2 -1 3 -1 2 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 440-537
9-12 vragen Verm eer (liftverbod) 472-473
9-12 -  14-12 begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid 3362-3456
14-12 aanschaf em igrantenschip (stemming: 3481) 3457-3464
1 4 -1 2 -1 5 -1 2 afschaffen minimumprijs brood 3465-3490
1 5 -1 2 -1 6 -1 2 begroting M aatschappelijk Werk 3491-3548
16,17  en 20-12 Schoolgeldw et 2193-2233
20-12 interpellatie V erm eer (liftverbod) 552-566
20-12 verlenging diverse bezettingsm aatregelen 2236-2237
20-12 begroting PTT 3549-3560
20-12 begroting Zuiderzeefonds 3561-3579
21-12 -  22-12 begroting Buitenlandse Zaken 568-660
22-12 toespraak voorzitter (Duitse begrotingsprocedure ) 661-662

1955

1-2 interpellatie-aanvraag Droesen (m elkprijs) 670-671
1-2 - 2-2 interpellatie Droesen (melkprijs) 3586-3625
2-2 interpellatie-aanvraag V erm eer (liftverbod) 674-675
2-2 voorschot De Nederlandsche Bank aan de Staat 675-678
2-2 opheffing van de gemeente Hemmen 2243-2247
3-2 wijziging gemeentegrens Harlingen etc. 2249-2260
3-2 gem eentelijke herindeling Bom melerwaard 2261-2271
4, 8  en 9-2 Wet op de lijkverbranding 2273-2340
9-2 voorstel Gortzak (parlementaire behandeling van een 

verdrag)
687-691

9-2 - 10-2 wijziging gemeentegrens Hellendoorn etc. 2341-2357
10-2 -  15-2 Wet beperking cadeaustelsel 3627-3669
15-2 verzoek Haken (Commissie voor de Watersnood) 698-699
15-2 -2 4 -2 begroting Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 2359-2537
24-2 wijziging Middelbaar- en hoger-onderwijswet 2539-2543
8-3 m oties Gortzak (salarissen onderwijzers) 2545-2546
8-3 W et op de tandheelkundige inrichtingen 3671-3674
8-3 - 9-3 G ezondheidsw et (zie 2-11-1955) 3675-3705
9-3 uitblijven nota ziekenfondsgrens 3706-3707
9-3 instelling productschap voor pluimvee en eieren 3708-3711
9-3 en 16-3 beperking cumulatie pensioen en inkomsten 2547-2555 + 2635-

2644
10-3 vraag Gortzak (koudeloeslag) 3713-3714
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10-3 vraag Den H artog (aardappelafzet)
10,11 en 15-3 wetsontwerp kijkgeld en tweede televisienota
16-3 voorstel voorzitter (Bondsrepubliek Duitsland in 

N A V O )
16 ,17  en 22-3 interpellatie Gerbrandy (verscheping van Molukkers 

door Koninklijke Pakketvaart M aatschappij) 
(stemming: 776)

1 7 -3 -1 8 -3  interpellatie W agenaar (ontsnapte 
oorlogsmisdadigers)

18, 22 en 29-3 verdrag gelijke beloning voor vrouwen
29-3 -  30-3 akkoorden van Parijs (Bondsrepubliek Duitsland in

N A V O )
30-3 afwikkeling Indische pensioenen 
26-4 s taa tslo terij
26-4 diverse w etsontw erpen (leem ten strafrecht)
26-4 en 28-4 zu ivelcontrole/A ID

27-4 interpellatieverzoek Gortzak (stakende am btenaren) 
27-4 -  28-4 schoolgeldcorrectie bijzonder onderwijs
27-4 steun n.a.v. wateroverlast Overijssel (stemm ing: 3781)
28-4 vragen Haken (aardappelprijs)
10-5 -  17-5 (belastingverlaging en) huurverhoging
17-5 H uurw etcrisis: kabinet biedt ontslag aan
7-6 Regeringsverklaring
16-6 interparlem entair N A VO -contact
21-6 vraag Gortzak (parlem entaire behandeling van een 

verdrag)
21-6 geval van oorlogsschadevergoeding 
28-6 herdenking J. van den Tempel
2 8 -4 -2 9 -4  en onderwijsnota's
14-6 -  15-6
14-6 goedkeuring Internationale Tin Overeenkomst
15-6 tariefsverhoging PTT
15-6 en 21-6 effectenrechtsherstel (stemming: 2807/8)
16-6 wijziging begroting ABP
1 6 -6 -  17-6 openbaar lichaam Zuidelijke IJsselm eerpolders
17-6 en 21-6 Zondagswet
22-6 verdrag m.b.t. cognossement
22-6 en 24-6 ondertoezichtstelling kinderen
23-6 interpellatie De Groot (diam antindustrie)
24-6 uitbreiding Noodwet Ouderdomsvoorziening
24-6 -  29-6 invoering mogelijkheid van adoptie
2 9 -6 -3 0 -6  reorganisatie rechterlijke macht

2 9 -6 -3 0 -6  Wet justitiele docum entatie

30-6 -  1-7 wijziging van de Octrooiwet (stemming: 3836)
1-7 vragen Haken (Belgisch verbod Nederlandse tomaten)
1-7 en 5-7 nota sanering zeevisserij
5-7 wijziging Armenwet (lasten van verpleging)
6-7 en 13-7 Indisch pensioen

7-7 -  12-7 belastingverlaging en huurverhoging (zie 10-5-'55)
7-7 vragen Groen (Italiaanse tomatenpuree)

datum onderwerp HTK, p.

3714-3715
2557-2633
728-729

735-759

759-773

3719-3762
782-832

2647-2653
2655-2661
2662-2667
2669-2672 + 2686-
2696
842
2673-2685
3763-3778
3779-3781
854-1019
1019
1023-1063
1074-1076
1080-1082

1091-1095
1103
2691-2759

3793-3804
3805-3806
2762-2770
2772-2773
2774-2794
2795-2816
2817-2822
2823-2843
3811-3823
3825
2843-2888 
2889-2899 + 2907- 
2922
2900-2905 + 2923- 
2925
3827-3833
3835
3837-3879 
3880-3888 
1120-1143 + 1269- 
1274
1146-1232
3889-3890
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7-7 vragen Gortzak (vrijstelling militaire dienst 
onderwijzers)

2929-2930

7-7 vragen Fortanier-de W it (collegegeld) 2930-2932
1 2 -7 -1 3 -7 vluchtelingenverdrag 1235-1268
1 3 -7 -  14-7 wijziging gemeentegrens Tiel etc. 2935-2953
14-7 toespraak voorzitter (cijfers) 1276-1277
14-7 huur van gebouwen door het Rijk 3893-3896
13-9 financièle verhouding Rijk en provinciën 2955-2956
1 3 -9 -  15-9 regeling kleuteronderwijs 2957-3000m
14-9 W erkeloosheidsw et, seizoensarbeid en vakantiegeld 3901-3910
15-9 en 22-9 interpellatie Tendeloo (arbeid van de gehuwde vrouw) 3000n-3000jj + 

2003-2008
22-9 Kortenhorst 10 jaar Kamervoorzitter 5-6
22-9 lerugkeer CPN in vaste commissies? 9-10
22-9 -  23-9 en 
4-10

regeling kleuteronderwijs 2009-2086

4 -1 0 -1 0 -1 1 algemene politieke beschouwingen 26-116 en 155-223
7-10 afkoop Indonesische schulden 118-122
25-10 geen steun voor internationaal Moedercongres 126-129
25-10 -  28-10 w ettelijke regeling inzake stichtingen 2089-2139
25-10 -  26-10 instelling productschap Zuivel 3003-3036
27-10 aankoop landgoed 'Sorghvliet' (van Verenigde 

Staten )
133-136

28-10 bijdragen bescherming bevolking 2140-2145
28-10 uitvoering art. 17 Bankwet (dekking van 

bankbiljetten)
138-144

28-10 meetellen van pensioenjaren bezettingstijd 145-146
28-10 pensioen voor personeel A rtillerie-inrichtingen 3037-3041
2-11 am btenarensalarissen 2147-2164
2-11 ontwerp-Gezondheidswet (9-3-1955 geschorst) 3043-3046
2-11 -4 -1 1 pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers 3047-3085
4-11 Friese taal in rechtsverkeer 2167-2181
8-1 1 - 10-11 algemene financiële beschouwingen 154-223
10-11 ANW B vestiging Clingendael 3087-3088
10-11 -1 5 -1 1 begroting M aatschappelijk Werk 3089-3151
15-11 -  17-11 begroting Oorlog en Marine 228-229 en 319- 

337
17-11 -  18-11 begroting Financiën 300-318 en 340- 

362
18-11 begroting Gemeentefonds 363-364
22-11 -2 4 -1 1 begroting Justitie 2183-2265
22-11 -  24-11 begroting Binnenlandse Zaken 2207-2227 en 

2266-2307
25-11 begroting Algemene Zaken (5-mei-viering) 377-383
25-11 begroting PTT en Rijkspostspaarbank 3153-3162
25-11 begroting Staatsvissershavenbedrijf 3164-3165
25-11 en 29-11 regeling onderzoek treinongelukken 3166-3175
29-11 -3 0 -1 1 moties Koersen en Scheps (5-mei-viering) (stemming: 

416)
387-392

29-11 begroting Provinciefonds 2308-2309
29-11 oprichting NV luchtvaartterreinen 3176-3181
29-11 -  30-11 uitbreiding TK en EK 393-418
30-11 atoomverdrag met de Verenigde Staten 419-420
30-11 -  6-12 begroting Economische Zaken 3183-3315
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datum onderwerp HTK , p.

6-12 kinderbijslag invalide kinderen 3285-3286
6-12 begroting Zuiderzeefonds 3315-3327
7-12 w ijziging Kieswet 2313-2332
7-12 -  8-12 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 432-473
7-12 -  14-12 begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid 3329-3416 en

3443-3460
13-12 -  14-12 begroting W ederopbouw en Volkshuisvesting 3417-3490
15-12 -  16-12 begroting Landbouw 3491-3565
20-12 en 23-12 begroting Verkeer en W aterstaat 3568-3641
21- 1 2 - 22-12 begroting Buitenlandse Zaken 494-583
23-12 Landbouwsubsidie Suriname 588-589
23-12 uitkering verzetsstrijders (zie 2-11-1955 en 24-4-1956) 3642-3643
23-12 eindejaarstoespraak voorzitter 590
31-12 herdenking J.A. de Wilde en J.G. Pippel 592-593

1956

31-1 rechtstoestand m ilitairen 600-610
31-1 - 1-2 afwijking Dienstplichtw et (duur herhalingsoefening) 611-628
1-2 aardappelm oeheid veenkoloniën 3647-3648
1-2 w ijziging Wet Preventiefonds (tuberculosebestrijding) 3650-3652
1-2 Benelux-Protocollen (economische, sociale en 3653-3665

h an d e lsp o litiek )
1-2 en 3-2 m elkprijs 621-622 en 3667-

3695
7-2 herdenking L.A. Donker 633-634
7-2 -  16-2 begroting Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 2343-2512
14-2 regeringsverklaring (Indonesië zegt Unie op) 644-645
16-2 - 1 7 -2  Brabants watersnoodfonds 652-673
17-2 en 24-2 interpellatie Gortzak en brief m inister (koudetoeslag) 3699-3708
17-2 -  7-3 successierechten etc. 674-694 +  812-880

+  897-910
17-2 vragen Klompé (Europese integratie) 680-681
2 1 -2 -2 9 -2  wenselijkheid Grondwetsherziening; wijziging 697-811

bepalingen t.a.v. Provinciale Staten; pensioen TK; 
kostenvergoeding EK; uitzending militairen; inpassing 
Statuut; schrappen Unie; verm elding Nieuw-Guinea; 
buitenlandse betrekkingen (vervolg: 11-7-1956)

23-2 vraag Verm eer (legerhulp i.v.m. vorst) 735-736
23-2 vraag Burger (gezantschap Vaticaan) 744-746
29-2 algemene woningtelling 3709-3718
6-3 w ijziging Garantiew et KNIL (vgl. 14-2-1956) 881-896
7 -3 -1 4 -3  Wel economische mededinging 3720-3820
9-3 en 13-3 belastingrechtsp raak 2517-2538
13-3 —14-3 verlaging collegeld 2539-2557
14-3 uitbreiden beleggingsmogelijkheden ABP, giro etc. 922-930
15-3 vragen Gortzak (dood dienstplichtige) 932-934
15-3 pensioentoeslag i.v.m. w elvaartsronde 2559-2563
1 5 -3 -2 3 -3  algemene ouderdomsverzekering 3821-3973
21-3 vragen W agenaar/H aken (prijzen levensmiddelen) 3941-3944
22-3 vraag Romme (Verenigde Staten pro-Indonesië) 943-944
22-3 vraag W agenaar (m ilitair verlof) 944-945
22-3 -  23-3 verslag commissie Buitenlandse Zaken m.b.t. 946-975 + 980-981

supranationale regeling atoomenergie in W est-Europa
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10-4 -  11-4 conclusie wetsontwerp opheffing 
handelingsonbekwaamheid gehuwde vrouw

2569-2598

1 1 -4 -  13-4 beheersing van de grondprijs 3975-4034
13-4 en 17-4 verplichtstelling notariële akte 2599-2613
17-4 opleiding rechterlijke am btenaren 2614-2617
17-4 -  18-4 vragen Koersen en interpellatie verzoek Gortzak (5- 990-992 + 1010-

m ei-viering) 1011
1 7 -4 -1 8 -4 belastingheffing van overheidsbedrijven (stemming: 

1011)
993-1005

1 7 -4 -  18-4 w ijziging Wet toezicht kredietwezen 1006-1012
18-4 fiscale m aatregelen t.b.v. sigaren 1013-1014
1 8 -4 -2 0 -4 technisch hoger onderw ijs/vestiging TH 2619-682
20-4 wijziging van de Merkenwet 4035-4036
20-4 en 24-4 U itverkopenw ct 4037-4049
24-4 instelling productschap voor vis 4049-4950
24-4 m ilitaire oorlogsslachtoffers (incl. verzet) (zie 23-12- 

1955)
1023-1029

25-4 -  26-4 uitgifte cultuurgrond IJsselmeerpolders 1032-1066
26-4 -  27-4 herziening gemeentegrens Giessendam etc. 2686-2699
27-4 voorstel Oud (aftreden leden Staten Generaal) 1071-1073
27-4 en 2-5 opheffing handelingsonbekwaamheid gehuwde vrouw 

(zie 22-3-1956)
2701-2740

2-5 Europees verdrag toelatingseisen universiteiten 2721-2722
3-5 zaak-Lew in (joods slachtoffer geldzuivering) 1080-1084
3-5 tijdelijke regeling koop op afbetaling 4053-4065
6-6 pensioen ex-ministers etc. 1094-1099
6-6 wijziging gemeentegrens Doesburg etc. 2743-2745
6-6 bestuurshervorming landbouwhogeschool 4067-4069
13-6 Tw eede-Kam erverkiezingen -
3-7 voorstel voorzitter (nota-Schokking) 7-11
5-7 zaak-Schokking 2003-2040
11-7 G rondwetsvoorstellen (zie 21-2-1956) 29-47
20-9 toespraak voorzitter (uitbreiding ledental TK) 5-6

13-10 Nieuw kabinet beëdigd: Drees IV -
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Bijlage VII Agenda van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

datum onderwerp HEK, p.

1952

31-7 (buitengewone zitting) uitbreiding TK 2003-2016
16-12 salarissen rechterlijke macht 2011-2014
30-12 w ijziging geslachtsnaam  via N aturalisatiew et 2015-2018
30-12 verhoging kinderbijslag kleine zelfstandigen 3011-3015
30-12 grondwettigheid pensioenregeling Kamerleden 2019-2021

1953

6-1 cn 27-1 eerherstel rijksbouwm eester J. Vrijman (zie ook 192) 52-60 +  166-167
6-1 interpellatie In 't Veld (ontsnapping 

oorlogsmisdadigers)
2023-2039

13-1 - 14-1 algemene politieke beschouwingen 62-117
20-1 - 21-1 algemene financiële beschouwingen 119-164
27-1 en 3-2 verlenging dividendbeperking 167-203
3-2 verklaring Beel (watersnood) 189-191
3-2 W oltersom se bedrijfsorganisatie 203-207
3-2 -  4-2 begroting Oorlog en Marine 207-250
17-2 begroting Landbouw 3017-3048
18-2 inpassing W erkeloosheidsw et in organisatie sociale 

zekerheid
3049-3055

18-2 en 24-2 begroting Financiën 257-300
2 4 -2 - 25-2 begroting Justitie 2048-2092
3-3 -  41-3 begroting Binnenlandse Zaken 2093-2139
1 0 -3 - 11-3 begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting 3059-3107
1 7 -3 - 18-3 begroting Economische Zaken en Staatsmijnen 3109-3158
24-3 - 25-3 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 323-355
24-3 - 25-3 begroting minister PBO 3159-3185
25-3 wijziging grens gemeente Arnhem 2145-2146
31-3 egalisatie steenkolenprijzen 3187-3191
31-3 —1-4 begroting Buitenlandse Zaken 359-432
14-4 - 15-4 begroting Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 2147-2207
2 1 -4 - 22-4 begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid 3193-3266
2 8 -4 - 29-4 begroting Verkeer en W aterstaat; regelen dijkherstel 3267-3327
6-5 afschaffen 30% -tarief om zetbelasting 450-453
6-5 afw ikkeling Beheersinstituut tot 1949 2215-2221
12-5 nationaliteit Surinaam se Indonesiërs 2223-2226
29-4 en 6-5 begrotingen Zuiderzeefonds en PTT 3327-3345
19-5 - 20-5 verandering Grondwet (buitenlandse betrekkingen) 458-485
16-6 prem ieverdeling W erkeloosheidsw et 494-495
16-6 Inkw artieringsw et 495-496
16-6 motie M olenaar (opheffing spoorlijn Scheveningen) 3351-3363
7-7 -  8-7 kosten tweede TH 2231-2247
8-7 tuberculosetest leerkrachten 2247-2249
7-7 herziening landbouwverd ragen 3367-3371
7-7 -  8-7 begroting M aatschappelijk W erk 3371-3414
14-7 taakom schrijving PBO-m inister 504-506
21-7 en 4-8 rechtshandelingen m.b.t. landbouwgronden 3415-3449
28-7 staatloosheid (Spanje- en O ostfrontstrijders) 2253-2270
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4-8 uitgaven i.v.m. watersnood 517-518
4-8 rechtspositie N A V O -krijgsm acht/im m unisatie 

m ilita iren /m a rin eh o sp ita a l
519-525

4-8 hogere am btenarensalarissen 2271-2276
4-8 agrarische wederopbouw watersnoodgebied 3449-3451
4-8 kosten landbouwproefstation in Afrika 3451-3454
4-8 ondernemingsraden en vakcentrales 3454-3458
4-8 regeling m.b.t. wederopbouw watersnoodgebied 3458-3459
8-9 prijsbeheersing 3461-3464
22-9 instelling com m issie buitenlandse politiek 8-10
6-10 grens gemeente Utrecht 2003-2026
13-10 Zondagswet 2027-2046
1 3 -1 0 -1 4 -1 0 toepassing Wet materiële oorlogsschaden 18-44
3-11 huisvesting PTT 3005-3007
24-11 stadsverw arm ing Rotterdam 3011-3013
1-12 wijziging art. 55 W egenwet 3016-3019
15-12 aanschaf m unitie en materieel 68-69
15-12 ontslagbescherming 2051-2071
22-12 regeling schadeloosstelling leden TK 2075-2079
2 2 -1 2 -2 3 -1 2 belastingverlaging/com pensatie huurverhoging 74-108
22-12 -  23-12 wijziging I luurwet 3025-3050
23-12 Wet wa tersnood schade 108-116
23-12 coördinatie van verzekeringswetten 3051-3062

1954

12-1 verhoging pensioenen 2083-2094
19-1 interpellatie-aanvraag Brandenburg (prijsstijgingen) 123-124
19-1 -2 0 -1 verdrag oprichting Europese Defensie Gemeenschap 125-199
26-1 verzoek Gerretson i.v.m. EDG 202-203
2-2 monumentenzorg 2097-2099
9-2 wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie 3071-3072
9-2 geen nieuwe staatsmijn 209-219
16-2 -  17-2 algemene beschouwingen 222-302
23-2 -  24-2 begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting 3073-3102 +  3110- 

3119
24-2 derde wijziging Kieswet 2103-2107
24-2 Vestigingsw et bed rij ven 3103-3110
2-3 en 9-3 begroting Binnenlandse Zaken 2109-2168
2-3 en 9-3 begroting Financiën 308-370
1 6 -3 -  17-3 begroting Justitie 2171-2220
16-3 en 18-3 begroting Sociale Zaken 3121-3179
23-3 -  24-3 begroting Oorlog en Marine 380-439
23-3 -  25-3 begroting M aatschappelijk W erk 3181-3225
3 0 -3 -3 1 -3 begroting Verkeer en W aterstaat en Zuiderzeefonds 3227-3271
31-3 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 447-466
6-4 zaak-baron van B reu gel Douglas (Buitenlandse Zaken) 468-473
6-4 en 8-4 begroting Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 2223-2301
7-4 -  8-4 begroting Economische Zaken en Staatsmijnen 3273-3305 + 3331- 

3354
7-4 en 22-4 begroting Landbouw 3306-3330 + 3355- 

3372
22-4 pensioenverhoging 2303-2304
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datum onderwerp H EK , p.

29-4 en 27-7 begroting PTT (radiodistributie) 3331-3377 +  3401- 
3414

29-4 en 6-5 begroting Buitenlandse Zaken 486-563
11-5 invoering nieuwe guldens en rijksdaalders 566-568
11-5 verblijfkosten leden EK 2309-2314
11-5 instelling Raad voor de Jeugdvorm ing 2314-2320
18-5 Rode-Kruisverdragen 573-575
1-6 m otie-Gerretson (goedkeuring verdragen) 579-580
22-6 herdenking A .j. de Goeij 585
29-6 verzetspensioenen 3387-3391
6-7 w ijziging Garantiewet overheidspersoneel Indonesiè 596-598
6-7 Bedrijfsvergunningenwet 3393-3396
13-7 invoerrecht sinaasappels (zie 13-12 1955) 600-605
2 7-7 verdrag van Rome (1950) (rechten van de mens) 611-625
27-7 lesprogram ma kweekscholen 2335-2337
3-8 sam enstelling en bezoldiging van rechterlijke colleges 2339-2342
3-8 verhoging pensioenen met toeslag 2342-2345
3-8 busdienst Schouwen-Duiveland 3415-3420
3-8 -  4-8 steun voor ontwikkeling soda-industrie 3420-3438 + 3445- 

3459
3-8 -  4-8 verbod fabrieksarbeid 14-jarige meisjes 3438-3444 + 3459- 

3469
4-8 financiering bouw kernreactor 2347-2354
14-9 rechtspraak bedrijfsorganisatie 2357-2368
14-9 -  15-9 leeftijdsgrens notarisam bt/notarieel pensioenfonds 2368-2401
28-9 instelling productschappen en opheffing 

bedrijfschappen
3003-3016

12-10 nota toekomstige behoefte aan onderwijzers 2003-2047
12-10 statuut Internationale Arbeidsorganisatie 3017-3021
12-10 en 19-10 Overgangswet organisatie mijnbedrijven 3021-3041
19-10 herdenking C. Woudenberg 15
26-10 statuut Koninkrijk der Nederlanden 22-42 +51-60
26-10 frequentie zittingen Zuid-Pacific com m issie 42-50
2-11 aftrekbaarheid giften voor goed doel 62-64
2-11 Ruilverkavelingsw et 3043-3052
2-11 Jachtw et 3052-3060
9-11 legering Amerikaanse troepen in Nederland 69-82
9-11 interpellatie M olenaar (N ederlandse vorderingen 

India); zie 30-3 1955
82-91

7-12 rechtspositie beroepsofficieren 104-105
7-12 Wet op om zetbelasting 105-123
21-12 Aanwijzingswet PTT (incl. postgiro) 131-145 + 3071- 

3085
21-12 verlenging Wet toezicht kredietw ezen 145-151
22-12 voogdijraden 2067-2082
22-12 aankoop em igratieschip 3087-3103

1955

4-1 financiële verhouding Rijk en gemeenten 159-182
11-1 verhoging uitkeringen 3105-3112
18-1 arbeidstijd landarbeiders 3113-3124
1-2 Beroeps wet 2089-2093
8-2 -  9-2 algemene politieke beschouwingen 192-254
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Bijlagen

datum onderwerp HF.K, p.

1 5 -2 -  16-2 algemene financiële beschouwingen 256-307
22-2 begroting Algemene Zaken (bevoegdheden minister

president)
311-326

22-2 -  23-2 begroting Financiën 326-372
1-3 -  2-3 begroting Economische Zaken en Staatsmijnen 3127-3194
8-3 begroting PTT 3197-3205
8-3 -  9-3 begroting Justitie 2097-2148
1 5 -3 -  16-3 begroting Verkeer en W aterstaat 3207-3239 + 3275- 

3293
15-3 -  16-3 begroting Landbouw 3239-3275
22-3 -  23-3 instelling Raad voor de kunst 2151-2161 + 2193- 

2197
22-3 -  23-3 begroting Binnenlandse Zaken 2161-2191 + 2197- 

2220
23,29  en 30-3 begroting Oorlog en Marine 394-424 + 429-449
29-3 gemeentegrens Harlingen 2221-2222
29-3 -  30-3 begroting M aatschappelijk Werk 3295-3346
30-3 vragen M olenaar (Nederlandse vorderingen India) 425-428
30-3 en 5-4 begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting 3346-3390
5-4 begroting ABP 2223-2233
13-4 begroting Zuiderzeefonds 3391-3398
13 en 19-4 begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid 3398-3459
26-4 -  28-4 begroting Buitenlandse Zaken; W est-Duitsland in 

N A VO
462-545

3-5 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 548-566
10-5 verzoek N ederlandse lederfabrikanten 

(rech tsh erste lzaak )
2239-2243

10-5 tegengaan lichtvaardige echtscheidingen 2243-2260
10-5 regeling onderwijs in het Fries 2260-2278
17-5 ontwerp-W et heffing schoolgeld 2280-2285
1-6 kabinet dem issionair 577-579
1-6 voorstel van orde Algra (i.v.m. kabinetscrisis) 583-585
1-6 en 7-6 begroting Nieuw-Guinea 585-618
7 - 6 - 8-6 en 21-6 begroting Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 2289-2373
28-6 W et op de lijkverbranding 2376-2414
5-7 financiële gelijkstelling bijzonder onderwijs 2415-2418
5-7 en 12-7 beperking cadeaustelsel 3465-3489
12-7 renteloze voorschotten De Nederlandsche Bank aan de 

S ta a t
636-639

19-7 herdenking J.J. Vorrink 641
26-7 w ijziging Loterijwet 2423-2428
9-8 W et justitiële docum entatie 2430-2436
9-8 -  10-8 wijziging belastingwetten en Huurwet 651-708
27-9 aanvulling Zondagswet 2003-2012
27-9 wijziging Armenwet(kosten gemeentelijke verzorging) 3003-3004
4-10 W et kijkgeld 2013-2033
18-10 gemeentegrenzen Tiel etc. 2041-2045
8-11 instelling openbaar lichaam Zuidelijke 

IJsselm eerpolders
2047-2060

6-12 financiering 10-jarenplan Surinam e 35-41
6 -1 2 -7 -1 2 regeling kleuteronderwijs 2069-2109
13-12 en 21-12 vergoeding voor diplomaten 46-49 + 101-102
13-12 pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers 3009-3011
13-12 schorsing heffing invoerrechten sinaasappels etc. 50-59
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20-12 bijslag voor invalide kinderen 3013-1014
20-1 2 - 21-12 algemene politieke beschouwingen 64-126

1956

3-1 am btenarensalarissen 2117-2118
10-1 dekkingspercentage bankbiljetten 132-133
10-1 -  11-1 algemene financiële beschouwingen 134-176
17-1 ontwerp-Gezondheidswet 3019-3026
24-1 adoptieregeling 2121-2139
31-1 -  1-2 begroting Binnenlandse Zaken 2141-2186
31-1 instelling productschap zuivel etc. 3027-3039
7-2 herdenking L.A. Donker 185-186
7-2 interpellatie G erretson (Scheldekw estie) '187-198
7-2 verlenging bezettingsrecht 2187-2193
7-2 kosten van televisie 2195-2197
7-2 vakantiegeld, seizoensarbeid en W erkcloosheidsw et 3041-3043
14-2 begroting Financiën 202-241
21-2 begroting Algemene Zaken (Drees contra Gerretson) 245-261
28-2 begroting Justitie 2199-2238
29-2 pensioen personeel Artillerie Inrichtingen 3047-3054
6-3 -  7-3 begroting M aatschappelijk Werk 3055-3091
7-3 tijdelijke afw ijking Dienstplichtw et 269-271
13-3 geen verschijningsplicht voor ambtenaren 274-277
13-3 financiele structuur Staatsm ijnen 3093-3094
13-3 -  14-3 begroting W ederopbouw en Volkshuisvesting 3094-3143
20-3 verdrag status vluchtelingen 2 8 2 -2 9 5
27-3 -  28-3 begroting Economische Zaken en Staatsmijnen 3145-3203
3-4 -  4-4 begroting Oorlog en Marine 304-348
10-4 algemene woningtelling 1956 3207-3221
1 0 -4 -1 1 -4 begroting Sociale Zaken 3221-3269
17-4 staatsdeelnem ing Nederlandse M iddenstandsbank 356-359
17-418-4 begroting PTT en Rijkspostspaarbank 3271-3275 + 3317- 

3323
17,18 en24-4 begroting Landbouw 3275-3315 + 3323- 

3350
24, 25-4 en 2-5 Grondwetswijziging (buitenlandse betrekkingen; 

uitbreiding EK, TK; initiatief Oud etc.)
366-412 + 471-476

25-4 en 9-5 Friese taal in rechtsverkeer 2249-2269
1 -5 -2 -5 begroting Buitenlandse Zaken 415-468 + 476-499
8-5 -  9-5 begroting Verkeer en W aterstaat en Zuiderzeefonds 3353-3417
15-5 begroting Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 509-541
15-5 Wet adm inistratieve rechtspraak belastingzaken 2271-2275
22-5 collegegeld 2277-2278
22-5 -  23-5 begroting Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 2278-2315 + 2327- 

2356
29-5 uitstel behandeling Garantiew et KNIL 551-554
29-5 Beleggingswet 555-558
23-5 en 29-5 regeling inzake stichtingen 2317-2327 +  2357- 

2360
29-5 -  30-5 (uitvoering) AOW 3427-3476
5-6 TH in Eindhoven 2361-2374
6-6 motie Gerretson (Scheldekw estie) 565-568
6-6 afbetalingsovereenkomsten en conjunctuurpolitiek 3477-3495
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Bijlagen

datum onderwerp HEK, p.

12-6 Raadgevende interparlem entaire raad Benelux 570-576
12-6 handelingsonbekwaamheid gehuwde vrouw 2375-2393
19-6 Brabants watersnoodfonds 578-581
19-6 W et toezicht kredietwezen 582-586
19-6 wijziging in rechterlijke organisatie 2395-2407
26-6 voorstel In 't Veld (grondpolitiek van de agenda) 587-590
2 6 -6 - 27-6 Wet economische mededinging 3497-3514 +  3542-

3553
26-6 wijziging Octrooiwet (stemming: 3539) 3515-3522
2 6 -6 - 27-6 heffing rechten van successie etc. 591-605
2 6 -6 - 27-6 ver v reem d in gsbeslu i 11 and bou w grond en 3522-3542

608



GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR

Bronnen

Ongedrukte bronnen

Algemeen Rijksarchief, Den Haag 
Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Archief van de Ministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden en zijn onder

raden
Archief van het Ministerie voor Algemene Oorlogsvoering van het Koninkrijk 

(1940) 1942-1946 en Kabinet van de Minister-President (1940) 1946-1962 
Archief J.A.W. Burger 
Archief W. Drees 
Archief P.J. Koets 
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Rijksarchief Utrecht
Archief Humanistisch Verbond
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Archief Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken
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Archief Defensiecommissie

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen 
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Archief J.G. Stokman

Gedrukte bronnen

Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (HEK)
Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (HTK)
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Geraadpleegde bronnen en literatuur

Periodieken

Algemeen Handelsblad 
Het Binnenhof 
Brabants Nieuwsblad 
Economisch-Statistische Berichten 
Elsevier
Het Financiële Dagblad 
Friese Koerier 
Gazet van Limburg 
De Gelderlander 
Haagsch Dagblad 
Haagse Post 
Handelingen 
Het Huisgezin 
De Ingenieur
De katholiek in de Partij van de Arbeid
Katholieke Illustratie
Keesings Historisch Archief
Leidse Courant
Limburgsch Dagblad
De Linie
De Maasbode
Maas- en Roerbode
Mens en Wereld
Le Monde
De Nieuwe Eeuw
Nieuwe Haarlemsche Courant
Noordhollands Dagblad
NRC
NRC Handelsblad 
Ons Noorden 
De Opmars 
Paraat
Parlement en Kiezer 
Het Parool
Ruim zicht. Kaderblad van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging 
Sociale Voorlichting 
Staatsblad 
De Stem
Surinaams Niemus 
Te Elfder Ure 
De Telegraaf 
De Tijd 
Trouw
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Utrechts Katholiek Dagblad 
De Vakbeweging 
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A bspoel, A .W ., Van Binnen- en Buitenhof Schetsen van het Haagse Binnenhof (A m sterdam
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Baaien, C.C. van, ’Gods w ater over Gods akker. Het parlem ent en de watersnoodram p (1948- 
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Baaien, Carla van, 'H um anisten tussen doorbraak en verzuiling. Over de oprichting van het 
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Baudet, H., M. Ferunema e.a., Het Nederlands belang bij lndië (Utrecht en Antw erpen 1983) 
Beid, C.A. van den, Conjunctuur politiek in en om de jaren vijftig ('s-Gravenhage 1963)
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1952-1956

HET KABINET 
DREES III

De w ederopbouw  liep ten einde. Het was niet de ar

m oede die m oest w orden verdeeld, m aar de w el

vaart. Het derde kabinet-D rees (1 9 5 2 -1 9 5 6 ) leek dus 

het tij m ee te  hebben. Maar het werd allerm inst een 

gem akkelijke regeerp eriod e voor de brede coalitie 

van PvdA, KVP, ARP en CHU. Nu er eindelijk  eens iets 

te  verdelen w as, staken de aloude tegenstellingen  

tussen links en rechts de kop w eer op. W eliswaar zorgde de w atersnoodram p van 

1953 nog even voor een gevoel van saam horigheid , maar het bisschoppelijk  man

dem ent van 1954  m aakte hieraan w eer een einde. De kerk dreigde m et sancties 

tegen  katholieken die zich te  veel in lieten m et socialistische organisaties als de 

PvdA, het N W  en de VARA; dit leidde to t spanningen tussen de socialistische en 

con fession ele  regeringsfracties.

In 1955  viel het kabinet over de verhoging van de huren. Hoewel het nog kon 

w orden gelijm d, waren de parlem entaire verhoudingen grondig verstoord.

Behalve over d eze onderw erpen gaat Het kabinet-Drees III (195 2 -1 9 5 6 ): Barsten in 

de brede basis ond er andere over de form atie en de sam enstelling van het kabinet, 

de Europese eenw ording, de opvang van repatrianten uit Indonesië, de nasleep 

van de Tw eede W ereldoorlog en de gelijkberechtig ing van man en vrouw.

Het Centrum voor Parlem entaire G eschiedenis, gevestigd te  N ijm egen, is een sa

m enw erkingsverband van de Stichting Katholieke U niversiteit te  Nijm egen en de 

Stichting Parlem entaire G eschiedenis te  Den Haag. Het Centrum publiceert naast 

de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945  onder andere ook het 

Jaarboek parlementaire geschiedenis.


