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POLITIEK(E) OPSTELLEN 7 
1987

jaarlijkse uitgave van het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 

van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Katholieke Universiteit Nijmegen

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis - Nijmegen - 1987

1



CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Politiek(e)

Politiek(e) opstellen : jaarlijkse uitgave van het Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen. 
-1980 - .... - Nijmegen : Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis 
Verschijnt jaarlijks
Politiek(e) opstellen 7,1987. - 111. - Met lit. opg.
ISBN 90-71852-02-4 
SISO 330.3 UDC 32 
Trefw.: politiek ; opstellen.

Uitgever:
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
Postbus 9049 
6500 KK Nijmegen 
tel. 080-512463

Deze bundel kan worden besteld door overmaking van fl. 20,= (incl. ver
zendkosten) op bankrekening 23.24.86.441, NCB-bank (giro van de bank 
813042) ten name van Stichting Parlementaire Geschiedenis, onder ver
melding van "Politiek(e) opstellen 7 1987".

©1987 Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrif
telijke toestemming van de uitgever.

2



ORGANISATIE - SCHEMA

K.U. NIJMEGEN ----------------
FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

ALGEMENE WETENSCHAPPELIJKE LEIDING;
Prof. Mr O. Moorman van Kappen (voorz.)
Prof. Dr P.F. Maas (secr.)
Prof. Mr C.A.J.M. Kortmann 
Prof. Dr A.F. Manning

CENTRUM voor PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

(C.P.G.)

DAGELIJKSE WETENSCHAPPELIJKE LEIDING:
Prof. Dr P.F. Maas (directeur)

STAR 
Prof. Dr P.F. Maas 
Dr C.C. van Baaien 
Drs M.D. Bogaarts 
Drs J.W.L. Brouwer 
Mr P.P.T. Bovend'Eert 
Dr J.M.M.J. Clerx 
Mr J.H.Th.M. Cuppen 
Drs A.M.E. Loven-van Esser 
Drs J.E.C.M. van Oerle 
Prof. Dr J.M.H.J. Hemels (gedetacheerd)
G.H.T. Janssen-Hoeven (secretaresse)
R.R. de Valk (secretaresse)

RIJKSOVERHEID

NATIjDNALE STICHTING:
Drs Y.P.W. van der Werff (voorz.)
Dr G.W.B. Borrie (vice-voorz.)
M. Bakker (secr./penningm.)

Dr D. Dolman
Prof. Dr P.A.J.M. Steenkamp 
Mr H.H. Franke (adj.-secr.)

WETENSCHAPPELIJKE 
RAAD VAN ADVIES: 
Prof. Dr N. Cramer 
Prof. Dr A.E. Kersten 
Prof. Dr I. Schöffer



INHOUDSOPGAVE

Prof. dr P.F. Maas, Ten geleide

Mw Dr C.C. van Baaien, De K.L.M. als paradepaardje van een ver
armd Nederland (1948-1950)

Drs M.D. Bogaarts, De commissies voor defensieaangelegenheden, 
1910/1922-1975: staatscommissies of Kamercommissies?

Mr P.P.T. Bovend'Eert, Het verenigingsverbod voor ambtenaren 
van 1951

Dr J.M.M.J. Clerx, De Kamers van Koophandel en Fabrieken: van 
slaapkamers via rustkamers naar werkkamers

Mr J.H.Th.M. Cuppen, De positie van de D.U.W.-arbeider in de 
Werkloosheidswet

Drs J.J.M. Ramakers, Twee onder één kap. De huurprijs- en huur- 
beschermingsregeling in de Huurwet 1950



Ten Geleide

Prof. dr P.F. Maas

Prof. mr F.J.F.M. Duynstee kon zonder overdrijving de "founding father" 
van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog genoemd worden (C.P.G.). Vanaf 1 januari 1986 
functioneert het C.P.G. als een joint venture van de Katholieke Universi- 
teit Nijmegen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het C.P.G. wil 
in andere vorm het werk voortzetten van Van Welderen Rengers en Oud. 
In 1977 verscheen het eerste deel van de voorgenomen reeks, dat een 
beschrijving van het kabinet-Schermerhorn-Drees bevat. Binnen afzien
bare tijd komt het tweede deel gereed, dat het kabinet-Beel (1946-1948) tot 
onderwerp heeft. Het derde deel over het kabinet-Drees-Van Schaik (1948- 
1951) komt naar verwachting in 1990 gereed.
In afwachting van het verschijnen van de "grote delen" over de naoor
logse parlementaire geschiedenis besloot het C.P.G.-team in 1980 tot de uit
gave van een jaarlijkse bundel "Politiek(e) Opstellen". De bundel wil een 
voorproef leveren op de resultaten van het veelzijdige onderzoek, dat 
binnen het C.P.G. verricht wordt. Meer pretenties hebben deze "Politiek(e) 
Opstellen" niet. De oplage beloopt circa 150 exemplaren, die allereerst 
bestemd zijn voor de vele begunstigers van het C.P.G..
Miv dr C.C. van Baaien laat in haar bijdrage zien hoezeer prestige-over- 
wegingen regering en parlement deden besluiten om de verliesgevende 
K.L.M. financieel te ondersteunen (ong. 1950). De tot de verbeelding 
sprekende "nationale" luchtvaart moest het aangetaste zelfvertrouwen 
van het volk weer opvijzelen en vormde het luxe paradepaardje van de 
Nederlandse wederopbouw.
Drs M.D. Bogaarts analyseert het ontstaan, de taak, samenstelling en 
werkwijze van de staatscommissies voor Oorlog en Marine, later Defensie 
(1910-1975). Zijn verrassende conclusie luidt dat we materieel met vaste 
kamercommissies te maken hebben, die bovendien uniek zijn doordat 
zowel leden van de Eerste als van de Tweede Kamer daarin zitting hebben. 
Reden voor een aanvulling van "Het Nederlands Parlement" van E. van 
Raalte?
Mr P.P.T. Bovend'Eert bespreekt achtergronden en ontstaansgeschiedenis 
van het verenigingsverbod voor ambtenaren (1951). De ingrijpende voor
stellen van minister-president Drees terzake ontmoetten overwegende

7



bezwaren bij de meeste ministers, waarna volstaan werd met de vaststel
ling van een nieuwe lijst van voor ambtenaren verboden verenigingen. 
Slechts de fracties van K.V.P. en P.v.d.A. steunden de voorstellen voluit 
vanuit hun gemeenschappelijk beleden anti-communistische opstelling. 
Dr J.M.M.J. Clerx beschrijft de voorgeschiedenis en strekking van de wet 
op de Kamers van Koophandel (1949), dat primair rechtsherstel beoogde, 
maar bovendien de mogelijkheid opende om werknemersvertegenwoor
digers in de Kamers op te nemen. Een typische na-oorlogse sociale door
braak? Hoewel de plaats van de Kamers in de "vernieuwde" bedrijfsorga
nisatie (P.B.O.) nog onduidelijk was, toonden regering en parlement zich 
één van zin omtrent de eigen plaats van de Kamers: regionale organen 
voor algemene belangenbehartiging.
Mr J.H.Th.M. Cuppen legt de vinger op het merkwaardige verschil in be
handeling van de D.U.W.-arbeiders, die volgens de instellingsbeschikkin
gen van de D.U.W. in 1945 "gewone" werknemers waren, maar bij de be
handeling van de Werkloosheidswet plaats in een uitzonderingspositie 
toebedeeld kregen. Vrees voor oneigenlijke gebruik en voor misbruik 
vormde de achtergrond van de controverse tussen regering en parlement 
terzake. Het parlement stelde het beginsel veilig: de D.U.W.-werker bleef 
een "gewone" werknemer. Tegelijkertijd gaf het parlement de ruimte voor 
een uitzonderingsbeleid.
Drs f.J.M. Ramakers tenslotte onderzocht de tot wording van de huur
prijs- en huurbeschermingsmaatregelen in de Huurwet van 1950. De 
gevolgen van deze wet ijlen nog na in de verhoren van de Enquêtecom
missie (bouwsubsidies). De beleggers verweten de politiek -niet ten 
onrechte- dat het kunstmatig laag houden van de huurprijzen noodzake
lijkerwijs uitmondde in gerommel en geritsel met regelingen, die de 
woningproduktie moesten veilig stellen. Het huurbeleid van het kabinet- 
Drees-Van Schaik was goeddeels ondergeschikt gemaakt aan het herstelbe
leid, dat lage lonen vóóronderstelde. Verhoging van huren zou tot loon
eisen leiden.



De K.L.M als paradepaardje van een verarmd Nederland (1948-1950)

"Als hij de K.L.M. ziet, ademt ieder Nederlander op: Aha, wij zijn
er nog en wij kunnen toch nog wat!"

(Mr W.C. Wendelaar (V.V.D.), lid Eerste Kamer, 16 augustus 1950)

Mw Dr C.C. van Baaien

Inleiding
De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij had zich na de oorlog opmerke
lijk snel weten te herstellen. Onder de bezielende leiding van Albert Ples- 
man was het plat gebombardeerde Schiphol in hoog tempo weer opge
bouwd en werd de ene intercontinentale na de andere transatlantische 
verbinding hersteld. De luchtvaartmaatschappij kon zich als voorheen 
meten met de grote buitenlandse maatschappijen en Plesman was vast 
van zins niets na te laten die vooraanstaande plaats te behouden. Voort
durende aanpassing aan de zeer snelle veranderingen in de luchtvaart was 
daarbij het devies. Bedroeg de omzet van de K.L.M. in 1938 nog circa 11 
miljoen, nauwelijks tien jaar later was deze bijna vertienvoudigd ! .
Om de concurrentie met het buitenland te kunnen volhouden waren -net 
als voor de oorlog overigens- overheidsgelden voor de N.V. K.L.M. 
onontbeerlijk. In 1947 was met het oog daarop een wet aangenomen 
waarbij de ministers van Verkeer en van Financiën werden gemachtigd 
namens de staat voor een bedrag van ten hoogste 51 miljoen gulden deel 
te nemen in het K.L.M.-kapitaal, alsmede leningen c.q. garanties aan het 
bedrijf te verstrekken tot een bedrag van 50 miljoen gulden 2. De overheid 
verkreeg meer dan 50% van de aandelen en daarmee dus een doorslag
gevende stem. De bemoeienissen met de K.L.M. liepen via het 
departement van Verkeer en Waterstaat, waar de burgerlijke luchtvaart 
een van de zes hoofdafdelingen vormde.
Dit departement nu moest bij de aan vang van het eerste kabinet-Drees 
(1948-1951) fors bezuinigen aangezien het kabinet met enorme financiële 
tekorten kampte. Ook andere departementen moesten met minder geld

1 R.J. Vogels, "De K.L.M. sinds de bevrijding" in: R.A. Damsté en Ch. A. Cocheret 
(red.) Herrezen Nederland 1945-1955 ; z.pl. z.j.; A. van Kampen, Plesman: 
portret van een luchtreder, Hilversum 1960; Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij N.V., 's Gravenhage, Overzicht van het bedrijf over het jaar 1947, 
z.pl. z.j. (1948).

2 Wet van 4 augustus 1947, Stbl. H 294.
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zien rond te komen, maar "nergens in de Rijksbegroting (was) zo ernstig 
besnoeid" als op de begroting van Verkeer en Waterstaat, aldus het com
mentaar vanuit de Tweede Kamer 3. Van regeringszijde antwoordde men 
hierop door te wijzen op de primaire noodzaak van een sluitende begro
ting waarvoor minder belangrijk geachte zaken echt even moesten 
wijken4. In dit artikel wordt bekeken in hoeverre de nationale luchtvaart - 
lees de K.L.M.- getroffen werd door die bezuinigingsoperatie en wat de 
reactie van het parlement daarop was. Vervolgens wordt de houding van 
de Tweede en Eerste Kamer ten aanzien van de K.L.M. tijdens het kabinet- 
Drees I nader onder de loep genomen aan de hand van twee wetsont
werpen.

Bezuinigingen bij Verkeer en Waterstaat.
De minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, mr J.R.H. van Schaik 
(K.V.P.), die zich voor de taak gesteld zag de bezuinigingen door te voeren, 
besloot vooral de openbare werken (een onderdeel van de afdeling Rijks
waterstaat) aan te pakken. Dat wil zeggen: hij snoeide drastisch in het bud
get voor werken aan wegen, bruggen, kanalen, tunnels en polders. Onder
houdswerken werden tot het hoogst noodzakelijke teruggebracht, plannen 
voor nieuwe projecten belandden in de ijskast en ook werden reeds be
gonnen werken vertraagd of zelfs stilgelegd. Zo zette de minister een 
streep door de belofte van zijn voorganger H. Vos om het Amsterdam- 
Rijnkanaal op korte termijn te voltooien. Het budget voor dit kanaal 
schroefde hij rigoreus terug van 12 naar 5 miljoen gulden. In totaal werd 
circa 19 miljoen minder uitgetrokken voor de aanleg van land- en water
wegen dan Vos het jaar ervoor had gedaan 5.
Van Schaik verklaarde in de Memorie van Toelichting op zijn begrotings
hoofdstuk zich ervan bewust te zijn "dat met de op de begroting gestelde 
bedragen de waterstaatswerken en de waterstaatsdienst nauwelijks op peil 
kunnen worden gehouden (...)". Hij achtte "een begroting als deze dan ook 
alleen te verantwoorden, omdat grote belangen moeten wijken voor de

3 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-IX B nr 7, Rijksbegroting van Verkeer en Wa
terstaat voor het dienstjaar 1949, Voorlopig Verslag, p. 10.

4 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A, 1000-1 nr 8, Rijksbegroting Huis der Koningin voor 
het dienstjaar 1949, Memorie van Antwoord p. 45; H.T.K 1948-1949 Bijlagen-A 
1000-IX B nr 9, Memorie van Antwoord, p. 31.

5 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-IX B nr 2 en 3, Ontwerp van wet en Memorie 
van Toelichting.
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primaire noodzaak van het zo dicht mogelijk benaderen van een sluitende 
Rijksbegroting" 6.
De Tweede Kamer dacht daar anders over. Eensgezind struikelend over de 
ingediende voorstellen, protesteerde zij krachtig tegen het op grote schaal 
stopzetten van openbare werken, waarmee volgens haar geen enkel lands
belang was gediend7. Tijdens de algemene beschouwingen legde minister
president Drees (P.v.d.A.) uit, dat de plannen bij Verkeer en Waterstaat 
pasten in de door de Regering voorgestane conjunctuur-politiek. Volgens 
die politiek zouden arbeidsintensieve projecten zoals openbare werken pas 
moeten worden uitgevoerd in tijden van neergaande conjunctuur en 
daarmee samenhangende stijgende werkloosheid. Anno 1948 was het 
echter zaak met de beperkt voorhanden zijnde financiële middelen alle 
prioriteit te geven aan industrialisatie en woningbouw 8.
Die uiteenzetting overtuigde de Kamer echter allerminst zodat minister 
mr D.G.W. Spitzen (partijloos), die op 1 november 1948 het roer van Van 
Schaik had overgenomen, onder druk van de Kamer en na rijp beraad met 
minister Lieftinck (P.v.d.A.) van Financiën, besloot extra geld voor Rijks
waterstaat beschikbaar te stellen 9.

De luchtvaart ontzien.
Het extra bedrag van bijna 6 miljoen gulden verminderde de druk op de 
ketel wel enigszins, maar stelde de Kamer niet werkelijk tevreden. Verte
genwoordigers van alle partijen bleven aandringen op meer geld voor 
openbare werken. J. de Ruiter (C.H.U.) en J. Haken (C.P.N.) wezen in dit 
verband naar de luchtvaart: waarom was deze departementale afdeling, in 
vergelijking met Rijkswaterstaat, zo royaal bedeeld? 10. Haken vroeg bij
voorbeeld waarom er zo buitensporig veel geld voor de aanleg van 
vliegvelden was uitgetrokken. (De post "luchtvaarttereinen" slokte nog 
steeds bijna een derde deel op van het totale budget -ca. 48 miljoen gulden-

6 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-IX B nr 3, Memorie van Toelichting, p. 15.
7 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A, 1000-1 nr 4, Voorlopig Verslag, p. 17-18; H.T.K. 1948-

1949 Verslag, p. 151 e.v..
8 H.T.K. 1948-1949 Verslag, p. 207-208 .
9 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A, 1000-IX B nr 9, Memorie van Antwoord, p. 31;

H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-IX B nr 12, Nota van Wijziging.
10 H.T.K. 1948-1949 Verslag, p. 957-961; N.B. De begroting van het departement van 

Verkeer en Waterstaat bedroeg in totaal voor 1949 ca. 240 miljoen gulden. Voor 
Rijkswaterstaat (afd. V) was op de gewone dienst en op de buitengewone dienst
II (kapitaalsuitgaven) samen ca. 100 miljoen gulden uitgetrokken; voor de bur
gerlijke luchtvaart (afd. IV) ca. 34 miljoen gulden.
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dat diende voor de zogeheten kapitaalsuitgaven, uitgaven die onder meer 
voor de financiering van duurzame projecten -ook wegen, kanalen, 
bruggen en polders vielen hier onder- werden gebruikt). Haken meende 
dat de regering juist op de luchtvaart uitstekend had kunnen bezuinigen 
aangezien uitgerekend dit onderdeel van het departement weinig ren
dement opleverde. Het goederenvervoer door de lucht lag immers op 
bepaalde trajecten volledig stil en het passagiersvervoer speelde volgens 
hem "ook geen rol voor de anderhalve man en een paardekop, die er ge
bruik van maken" n . Het zou, aldus Haken, een groter landsbelang dienen 
het hiervoor bestemde geld te investeren in het land- en waterwegennet. 
Ook anderen betwijfelden de wijsheid van het luchtvaartbeleid. Geld voor 
de luchtvaart betekende immers in feite geld voor de K.L.M; en zat deze 
niet wat al te hoog in de mast met haar ambitieuze plannen? De K.L.M. 
moest toch rekening houden met een behoorlijke daling van inkomsten 
in de toekomst op de Indonesië-lijn, die tot dat moment de meest winst
gevende was. Voorts waarschuwden enkelen voor een "grootse opzet van 
de vliegvelden" wat in de komende jaren onvermijdelijk tot enorme uit
gaven zou leiden 12
Maar ondanks deze kritische geluiden wenste toch geen enkele partij, de 
C.P.N. uitgezonderd, werkelijk aan de begroting voor de luchtvaart te tor
nen. Dat was begrijpelijk want de bewondering voor de wijze waarop 
Plesman erin was geslaagd de K.L.M. tot een bedrijf van internationaal 
aanzien uit te bouwen, was grenzeloos. "(...) iedere spreker", aldus mr dr 
E.P. Verkerk (A.R.P.), "die over de luchtvaart spreekt en het K.L.M.-altaar 
nadert, (brengt) een plengoffer van dankbaarheid voor de door de K.L.M. 
betoonde activiteit" 13. Niet zo heel vreemd dus dat men in zo'n sfeer na 
enige gesputter toch geneigd was een ruime begroting voor de luchtvaart 
goed te keuren.
Bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat in de 
Eerste Kamer werd ongeveer hetzelfde commentaar gehoord als in de 
Tweede Kamer. Opnieuw vormden de bezuinigingen op openbare werken 
het mikpunt van kritiek en vonden sommigen dat de luchtvaart wel heel 
coulant was behandeld. Maar ook nu begonnen parlementariërs enigszins 
te zweven als zij hun waardering voor de K.L.M. uitspraken. Haar 
"onverstoorbare energie" en "onwrikbare doorzettingsvermogen" werden

11 Ibid ., p. 961.
12 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-IX B nr 7, Voorlopig Verslag, p. 9.
13 H.T.K. 1948-1949 Verslag, p. 1012
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alom geprezen. Het voorlopig verslag van die Kamer stelde vast: "In de 
moeilijke jaren, welke Nederland thans doormaakt (...) vervult de Ko
ninklijke Luchtvaart Maatschappij het Nederlandse volk met bijzonderen 
trots"14.
Het jaar daarop nam de kritiek op het geldverslindende luchtvaartbedrijf 
echter geleidelijk toe. Vooral in de Eerste Kamer begon men ter linker en 
ter rechter zijde voorzichtig te informeren naar de financiële consequen
ties van het overheidsbeleid ten aanzien van de K.L.M.. Mr L.F.H. Regout 
(K.V.P.) wilde bijvoorbeeld weten "in hoeverre deze op zich zelf prachtige 
organisatie eigenlijk niet een groot land achter zich veronderstelt in plaats 
van een verarmd land als Nederland" 15. Lieftinck stelde hem gerust: de 
regering zag er voortdurend op toe "dat in dit bedrijf niet te veel en te snel 
wordt geïnvesteerd". "Maar", zo voegde hij er toch als extra rechtvaardi
ging aan toe: "als men een dergelijk wereldbedrijf heeft, moet men zorgen, 
dat het niet achterblijft, anders kan men er beter mee ophouden" 16.
J. Brandenburg (C.P.N.) vond het onverteerbaar dat men aan Schiphol, 
"dat absoluut aan de ogenblikkelijke behoeften voldoet (...) ettelijke 
miljoenen ten laste blijft leggen, terwijl veel belangrijker werken daardoor 
blijven liggen" 17. Spitzen antwoordde daarop fijntjes" dat, wanneer men 
leek is, het niet mogelijk is zelfstandig te beoordelen of een vliegveld al 
dan niet aan de technische eisen voldoet" 18. Overigens doelde Branden
burg met die "veel belangrijker werken" onder meer op een brug bij Alk
maar, kosten fl. 400.000 , waarop door vertegenwoordigers van vrijwel alle 
partijen, in beide Kamers, bij herhaling was aangedrongen. Spitzen had 
steeds geantwoord dat er tot zijn spijt geen geld voor was.

Twee wetsontwerpen ter voorziening in de financiële behoeften van de 
K.L.M.
Werkelijk opvallend werd de voorkeursbehandeling van de K.L.M. door 
de regering bij twee wetsontwerpen die in de zomer van 1950 werden 
ingediend. Beide hadden ten doel de K.L.M. financieel bij te staan.
Het wetsontwerp "Tegemoetkoming aan de N.V. K.L.M. voor geleden 
verliezen" (een wijziging van het begrotingshoofdstuk Verkeer en Water
staat voor 1949) beoogde de maatschappij voor een bedrag van 37,5 miljoen

14 H.E.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-IX B nr 7, Voorlopig Verslag, p. 4.
15 H.E.K. 1949-1950 Verslag, p. 296.
16 Ibid.,p.328.
17 Ibid ., p. 498.
18 Idem .
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gulden schadeloos te stellen voor het in het jaar ervoor geleden verlies 
van circa 39,5 miljoen. Ruim 28 miljoen van dit verlies was ontstaan door 
de bijzonder moeilijke omstandigheden op de Nederland-Indonesië 
verbinding. Naar aanleiding van de tweede politionele actie in Indonesië, 
eind december 1948, hadden Pakistan, India, Birma en Ceylon een 
overvlieg- en landingsverbod voor Nederlandse vliegtuigen ingesteld, 
welk verbod zij pas ruim een half jaar later introkken. Daar de K.L.M. op 
verzoek van de Nederlandse regering de verbinding met Djakarta toch in 
stand had gehouden -via Mauritius, wat een zeer kostbare onderneming 
was- vond de regering het niet meer dan billijk de op deze route geleden 
verliezen te vergoeden. De rest van het gevraagde geld was bedoeld om 
verliezen te dekken die waren ontstaan doordat de produktie tegenviel en 
de verwachte kostendaling uitbleef 19.
Het tweede wetsontwerp, dat mede ondertekend was door Lieftinck, "Na
dere regeling van de verhouding tussen het Rijk en de K.L.M. N.V.", had 
tot doel een oplossing op langere termijn te vinden voor de vergrote 
kapitaalbehoefte van de K.L.M.; deze was zodanig toegenomen dat de wet 
van 1947 hierin al niet meer kon voorzien. In de nieuwe wet zouden de 
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën worden gemach
tigd tot een bedrag van 116 miljoen gulden in het kapitaal van de K.L.M. 
deel te nemen (voorheen 51 miljoen) en leningen c.q. garanties te 
verstrekken tot een bedrag van 65 miljoen (voorheen 50 miljoen) gulden. 
Deze wet moest de basis vormen voor de volgende concrete kapitaalbe
hoeften van de K.L.M. in 1950; 38,5 miljoen ter financiering van reeds 
gedane investeringen (met andere woorden: aflossing van kredieten), 26,5 
miljoen ter bekostiging van nieuwe investeringen en 15 miljoen om te 
kunnen deelnemen in de zojuist opgerichte Garuda Indonesian Airways 
N.V. 20. Beide wetsontwerpen werden in het parlement gelijktijdig aan de 
orde gesteld.

19 H.T.K. 1949-1950, Bijlagen 1666 nr 3, Wetsontwerp tot wijziging van het ne
gende hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 (Tegemoet
koming aan de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor geleden ver
liezen), Memorie van Toelichting; Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. 
’s-Gravenhage, Overzicht van het bedrijf over het jaar 1948 , z.pl. z.j. (1949); 
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. 's-Gravenhage, Overzicht van het 
bedrijf over het jaar 1949 , z.pl. z.j. (1950).

20 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1667 nr 3, Wetsontwerp tot nadere regeling van de 
verhouding tussen het Rijk en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., 
Memorie van Toelichting.
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Behandeling van de wetsontwerpen in de Tweede Kamer.
Vrijwel alle leden van de Tweede Kamer stemden in met de tegemoet
koming voor de verliespost Indonesië, alsmede met het bedrag voor deel
name in de Garuda Indonesian Airways; maar velen plaatsten de nodige 
vraagtekens bij de vergoeding voor andere verliezen (ca. 9 miljoen) en bij 
de nieuwe investeringen (26,5 miljoen). Men betwijfelde of het verstrek
ken van deze bedragen, in een tijd van zeer sobere overheidsinvesteringen 
economisch wel verantwoord was, want hoe was het eigenlijk gesteld met 
de financiële vooruitzichten van de K.L.M.?
Hoewel ook nu weer een aantal leden zeiden dat je de kwestie "breed" en 
"in groot verband" moest zien -vooral ir S.A. Posthumus (P.v.d.A.) en 
C.J.I.M. Welter (K.N.P.) schaarden zich onvoorwaardelijk achter de 
regeringsvoorstellen- werden de geluiden dat deze plannen toch te am
bitieus waren voor de draagkracht van ons land, steeds sterker. Men vroeg 
zich af of de leiding van de K.L.M. niet een enigszins overspannen beleid 
voerde, want hoe kon men dergelijke "ontzaglijke verliezen" anders ver
klaren?
G. Ritmeester (V.V.D.) merkte bijvoorbeeld op dat hij het volledig eens 
was met een eerder door Lieftinck gemaakte opmerking dat K.L.M.-direc- 
teur Plesman niet bepaald commercieel te noemen was. Plesman zou eens 
gezegd hebben dat de hoofdzaak van zijn beleid was: altijd "gereed te zijn 
voor een eventueel noodzakelijke volgende sprong" waarbij hij liet 
uitkomen dat geld geen belemmerende factor mocht vormen. Ritmeester 
sprak ook over de schitterende gebouwen op Schiphol en de ongekend 
luxueuze inrichting ervan. Hij vond dit "volkomen onjuist en 
afkeurenswaardig". Zijn commentaar op de wetsontwerpen als het ware 
samenvattend, riep Ritmeester uit: "Gaat dit nu maar zo, is daar totaal 
geen controle op?" 21. De C.P.N.-er J. Hoogcarspel contrasteerde het 
regeringsbeleid ten aanzien van de K.L.M. met dat betreffende de sociale 
voorzieningen. Hij concludeerde: terwijl de regering bij het laatstge
noemde onderdeel "op een ongelofelijke en dikwijls onverantwoordelijke 
wijze schriel en karig is", werd de K.L.M. zó even vele tientallen miljoe
nen guldens toegeschoven 22.
Minister Spitzen wees in zijn verdediging allereerst op het economische 
belang van de K.L.M., voor nu (werkgelegenheid, het plaatsen van orders 
door de K.L.M . bij bedrijven, snelle vorm van vervoer voor

21 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2216-2217.
22 Ibid., p. 2218.
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handelsartikelen, post en emigranten) en voor de toekomst: de burger
luchtvaart bood grote perspectieven en moest met alle kracht gesteund 
worden, want "een terughoudendheid in het heden veroorzaakt een 
achterstand, welke later niet meer zal kunnen worden ingehaald". Het 
toekomstige economische belang ontkrachtte Spitzen echter vervolgens 
zelf weer door op te merken dat voorspellingen inzake de luchtvaartex- 
ploitatie "uiterst onzeker" waren. Spitzen zag echter wel aankomen dat 
ook de door hem opgesomde "huidige economische belangen" van de 
K.L.M. de miljoenensteun in de ogen van de Tweede Kamer waarschijn
lijk niet zouden kunnen rechtvaardigen. Wat was bijvoorbeeld de waarde 
van het argument werkgelegenheid in een tijd zonder noemenswaardige 
werkloosheid?
Om dergelijke kritiek te ondervangen benadrukte Spitzen dat men niet 
uitsluitend op de directe rendabiliteit moest letten. Hij noemde de vol
gende immateriële voordelen. In de eerste plaats het gebruik van Neer- 
lands talenten: de traditie van ons land had getoond dat wij bij uitstek 
geschikt waren voor het verrichten van diensten in het internationale 
verkeer. Om die reden achtte hij dan ook "het streven naar het bereiken 
en behouden van een plaats van betekenis in het wereldluchtverkeer, uit
gaande boven de omvang, welke men in verband met de grootte van ons 
land zou verwachten, alleszins gerechtvaardigd". "Ons land is geroepen, 
een werkzaam aandeel te behouden in de wereldluchtvaart", aldus 
Spitzen. In de tweede plaats zou de K.L.M., vliegend op alle continenten, 
"op een bijzondere wijze het nationale element over de wereld" uitdragen 
en overal "goodwill" voor Nederland kweken.
Spitzen gaf toe dat de naoorlogse bedrijfsvoering van de K.L.M. wat over
spannen was geweest, maar beschouwde dat als aanvaardbaar en zelfs 
wenselijk; want als de K.L.M. met minder élan en dynamiek te werk was 
gegaan, dan was zij nu een onbeduidende maatschappij, onopvallend 
tussen de andere geweest. En de luxe op Schiphol was nu eenmaal 
noodzaak omdat, aldus de minister, de "zeer verwende consumenten" an
ders "de vliegtuigen van de K.L.M. niet meer frequenteren en andere 
maatschappijen kiezen" 23.
Daar de uiteenzetting van Spitzen dr A.M. Lucas (K.V.P.) niet werkelijk 
had overtuigd, diende hij een amendement in waarin hij voorstelde het

23 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1666 nr 5, Memorie van Antwoord; H.T.K. 1949-1950 
Bijlagen, 1667 nr 5 Memorie van Antwoord; H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2223- 
2228.
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financiële beheer van de K.L.M. aan de Algemene Rekenkamer op te dra
gen omdat dit "controle-lichaam (...) onafhankelijk van de Regering zijn 
taak uitoefent en daarom in staat is de gestie der Regering ten aanzien van 
het bedrijf in zijn onderzoek te betrekken". Het amendement was mede 
ondertekend door vertegenwoordigers van de A.R.P., de C.H.U. en de 
V.V.D., welke partijen tezamen met Lucas' partij de K.V.P. een meerder
heid in de Kamer vormden 24
Spitzen, die niets voelde voor "een zeer intense controle" op de gang van 
het bedrijf", kondigde aan het zeer ernstig te betreuren wanneer het 
amendement zou worden aangenomen. Hij wilde wel toezeggen dat hij de 
Rekenkamer zou "inschakelen", maar hij wilde niet verder gaan dan aan
bieding, op gezette tijden, van een accountantsrapport betreffende de 
K.L.M. aan de Rekenkamer. Nadat Lucas te kennen gaf die toezegging vol
strekt onvoldoende te vinden, deed Spitzen een concessie: zijn toezegging 
zou worden vastgelegd in de "Overeenkomst inzake de verhouding tussen 
het Rijk en de K.L.M. N.V.", welke overeenkomst als bijlage bij de wet 
gevoegd was.
Nadat ook met deze toezegging Spitzen er niet in slaagde Lucas zijn 
amendement te doen intrekken, bracht hij de kwestie in de ministerraad 
ter sprake. Lieftinck, die bang was dat de Staten-Generaal, buiten de 
regering om, de controle op de K.L.M. naar zich toe wilden trekken, en 
bovendien vreesde dat publikatie van gegevens over de K.L.M. nadelig 
zou kunnen zijn voor haar internationale concurrentiepositie, vond dat 
Spitzen het amendement onaanvaardbaar moest verklaren. Hoewel Lief
tinck besefte dat Lucas politiek gezien sterk stond, zou Spitzen het op 
staatsrechtelijke overwegingen niet moeten accepteren 25.
Drees schrok echter terug voor de mogelijke consequentie van deze hou
ding: een aftreden van Spitzen zou niet in verhouding zijn met de beteke
nis van het amendement en door de bevolking niet worden begrepen; 
bovendien zou de K.L.M. daar niet mee geholpen zijn. De minister-presi- 
dent opperde toen de gedachte dat Van den Brink, minister van 
Economische Zaken en partijgenoot van Lucas, maar eens "ondershands

24 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2229; zie ook: p. 2208.
25 Lieftinck merkte in dit verband op "dat deze kwestie de grondslagen raakt van 

de verhouding tussen Regering en Staten-Generaal en van het onderscheid 
tussen staats- en particuliere bedrijven". Hij wees erop dat "bij de K.L.M. nog 
een deel particulier kapitaal aanwezig is". A.R.A.-M.R. 2.02.05-394, Notulen van 
de Ministerraadsvergadering 17 juli 1950.
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contact" moest zoeken met Lucas. Van den Brink verklaarde zich hiertoe 
bereid 26.
De dag erna trok Lucas zijn amendement in. Hij ging nu wel akkoord met 
Spitzens voorstel om in de Overeenkomst tussen de regering en de K.L.M. 
een bepaling betreffende de Rekenkamer op te nemen; laatstgenoemde 
Kamer werd hierbij uitgenodigd om "op een nader met haar overeen te 
komen wijze" controle uit te oefenen op het financiële beheer van de 
K.L.M.. Hiermee werd bedoeld, zo zette Spitzen desgevraagd uiteen, dat op 
gezette tijden aan de Rekenkamer een accountantsrapport betreffende de 
K.L.M. zou worden aangeboden. Daarmee was hij er dus in feite in ge
slaagd de door hem gevreesde "zeer intense controle" van de Rekenkamer 
buiten de deur te houden.

DR. LUCAS (K.V.P.) VRAAGT DE REGERING:

Kan arm Nederland zich kostbare 
K.L.M. veroorloven?

Staatscontrole op 
beleid gewenst

(Van  onze correspondent)  
RIDDERZAAL, 13 Juli. — De 

Tweede Kamer is vanmiddag be
gonnen met de behandeling van

strev en  d er  K .L .M .-leid ing  en  d e  steu n , 
w elke de R e g erin g  daaraan  geet't. D aar
door w ord t h e t de K ath o liek e  fra c tie , die 
toch at n ie t veel bew ondering voor over- 
h etd sb ed rljv en  h eeft, w el m o eilijk  ge
m aak t te  e rk en n n en , d at de overh eid  In 
hepaalde g evallen  In h e t algem een be
lang de e x p lo ita tie  var» een o f andere 
onilérn em inK  te r  hand m oet nem en.

Z elfs <le m in ister  e rk en t dat h e t be
h eer  n ie t s teed s In  a lle  opzichten  even 
zu in ig  I3 g e w re s t. dat m en wel een s wat 
o versp an n en  h e e ft  gehandeld en e r  h ier

' —  - * - —** 1 I IIAT T

zegging, was h r t  dr. L ucas dan , d a t die 
contrd le  wettelUk Werd vastgelegd. H ij 
kondigde ln v erb an d  daarm ee daa ook 
een  paur am endem enten  aan.

M ilder In z ijn  oordeel w as m r. Algera 
(A .R .), hoew el ook deze m et b elan gste l
ling  het antw oord van m ln la ter  Spitzen 
op de bezw aren  van de k ath o liek e  w oord
voerder afw ach t. Hll ze lf w ilde ech ter 
n iet u itslu iten d  m et de K .L.M ., doch m eer 
m et de L u c h tv a a rt In  h e t a lgem een re 
kening houden. De gevraagde subsidie 
van 27,5 m lllloen  w as volgens hem  een 
gevolg van de verkeerd e Indoneslë-poll- 
tlek . D aar de R egerin g  er z e lf op heeft 
jan ged ron g en , o ver M auritiu s te vUegen, 
zal deze b ijstan d  w el n ie t m eer kunnen 
w orden gew eigerd. M r. A lgera had even. 
wel vertrou w en Ifl het nlan der K M .IL

De twee wetsontwerpen werden zonder hoofdelijke stemming aange
nomen. Alleen aan de C.P.N.-fractie werd op verzoek van Hoogcarspel de 
aantekening verleend tegen te hebben gestemd. De reden dat de Kamer, 
ondanks haar ernstige twijfels over het economische rendement, toch 
akkoord ging, was deels gelegen in het feit dat de leden, net als de regering, 
er ondanks alles van overtuigd waren dat een dergelijk uiterst modern en 
vooruitstrevend wereldbedrijf de naam van Nederland goed deed en dus 
een nationaal belang diende. Zelfs de tegen stemmende Hoogcarspel had 
gezegd dat het geenszins zijn bedoeling was de K.L.M. tot een continentale 
Westeuropese maatschappij terug te brengen. Ook vond men dat de K.L.M.

26 Idem.
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in eigen land de Nederlanders weer het nodige zelfvertrouwen kon geven, 
na het toch vrij pijnlijke verlies van Indonesië.
Welter (K.N.P.) formuleerde het zo: "Er is in de tegenwoordige tijd voor de 
gemiddelde Nederlander niet zoveel meer, waarop hij trots kan zijn. Uit 
persoonlijke ervaring en vergelijking weet ik, dat de K.L.M. een instelling 
is, waarop wij trots kunnen zijn, die onze vlag draagt over landen en 
zeeën, tot in de verste uithoeken der aarde, en die overal met zich brengt 
de Hollandse geest van degelijkheid en van door gemoedelijkheid getem
perde zakelijkheid, die in het verleden onze handel en scheepvaart groot 
heeft gemaakt". Mr J. Algera (A.R.P.) meende op zijn beurt dat "nu wij In- 
dië los hebben gelaten, misschien de K.L.M. een grootheid kan zijn, die (...) 
onze energie een nieuw arbeidsterrein kan geven". En T. Krol (C.H.U.) zei 
zich ervan bewust te zijn dat Nederland "zonder snelle verbindingen 
praktisch van de wereldkaart (zal) worden geveegd" 27.

Behandeling in de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer was aanvankelijk zeer nuchter in haar opstelling. Men 
uitte ernstige kritiek op de wijze van debatteren in de Tweede Kamer. Veel 
senatoren wezen er bijvoorbeeld op dat de regering eenvoudig van de 
vooronderstelling uitging dat de K.L.M. de huidige plaats in het wereld- 
luchtverkeer diende te behouden, zonder dat zij hiervoor werkelijk 
steekhoudende argumenten wist aan te voeren. Volgens hen was het beter 
zowel voor de schatkist als voor de "goodwill" van Nederland wanneer de 
K.L.M., indachtig het feit dat Nederland sterk verarmd was, zich eens 
beperkingen zou opleggen in plaats van alsmaar uit te breiden. Deze 
parlementariërs hadden daarom vooral veel bezwaren tegen de 
voorgestelde 26,5 miljoen gulden voor nieuwe investeringen. Zij hechtten 
trouwens weinig waarde aan de in de Tweede Kamer gegeven toezegging 
van extra controle door de Rekenkamer omdat naar hun mening het 
beleid bij de K.L.M. sterk visionair en persoonlijk getint was; een verder 
genoemd kenmerk was volgens hen luchthartigheid bij de beleidsvoering, 
wat zij overigens ook bij de regering meenden waar te nemen. Zij waren 
daarom uiterst verbaasd over het feit dat ook de handtekening van minis
ter Lieftinck, die op het terrein van zuinigheid toch bepaald naam had 
gemaakt, onder het wetsontwerp "Nadere regeling (...)" prijkte 28.

27 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2209,2212,2214.
28 H.E.K. 1949-1950 Bijlagen 1666, Voorlopig Verslag en H.E.K. 1949-1950 Bijlagen 

1667, Voorlopig Verslag.
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In de beantwoording liet Spitzen duidelijk uitkomen dat het uitgangspunt 
van de regering inderdaad was dat Nederland zijn forse greep op de 
wereldmarkt zou moeten behouden en zo mogelijk zelfs uitbreiden. 
Nieuw in Spitzens verdediging was echter het benadrukken van de een
maligheid van de hulp. De regering wilde de K.L.M. er na het bijzonder 
slechte jaar 1949 weer bovenop helpen; uiteraard zou zij niet bij voortdu
ring kunnen instaan voor omvangrijke financiële tegenslagen bij de 
K.L.M.. Hij bestreed echter te vuur en te zwaard dat het regeringsbeleid 
luchthartig zou zijn. De toekomstverwachting was nu goed, aldus Spitzen, 
die zich hierover kort tevoren overigens in voorzichtiger bewoordingen 
had uitgelaten, en dus moest de K.L.M. investeren. Zonder die 26,5 
miljoen gulden zou er "een volmaakt onvoldoende voorziening" voor de 
eerstkomende jaren zijn, zou de K.L.M. "een vogel zonder vleugels" wor
den 29.
Dat ook de Eerste Kamer akkoord ging met de wetsontwerpen, stoelde op 
dezelfde redenen als waarom de Tweede Kamer deze had aangenomen. 
Aan de ene kant noemde men het toch een essentieel belang voor Neder
land een grote, internationaal bekende luchtvaartmaatschappij te bezitten 
en aan de andere kant wees men ook hier op het psychologische effect van 
de K.L.M.. Mr W.C. Wendelaar (V.V.D.), een stuk enthousiaster dan zijn 
partijgenoot Ritmeester in de andere Kamer, noemde de K.L.M.: "Holland 
op zijn best". De katterige stemming, die zijns inziens in Nederland heer
ste, en het verloren zelfvertrouwen waren een gevolg van de 
bezettingstijd. "En tegen die ellendige stemming zie ik de K.L.M. als een 
van de weinige afweermiddelen. Als hij de K.L.M. ziet, ademt ieder 
Nederlander op: Aha, wij zijn er nog en wij kunnen toch nog wat!" 30.
De wetsontwerpen werden ook hier zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen; alleen Regout (K.V.P.), wiens grootste bezwaar was dat de 
regering de toenemende budgettaire moeilijkheden wel "zeer luchtig" op
nam, wenste de aantekening tegen te hebben gestemd.

Conclusie.
De luchtvaart in Nederland, gestalte krijgend in de K.L.M., was in de jaren 
1948-1950 verzekerd van een zeer krachtige politieke en financiële steun.

29 H.E.K. 1949-1950 Bijlagen 1666, Memorie van Antwoord en H.E.K. 1949-1950 
Bijlagen 1667, Memorie van Antwoord; H.E.K. 1949-1950 Verslag, p. 900-903, 
904.

30 H.E.K. 1949-1950 Verslag, p. 895.
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Dit werd in de eerste plaats duidelijk uit de begrotingen voor het departe
ment Verkeer en Waterstaat, waarop in die jaren flink werd bezuinigd, 
behalve op de afdeling luchtvaart. In de tweede plaats bleek die steun tij
dens de behandeling van twee in 1950 ingediende wetsontwerpen. Hoewel 
er verhoudingsgewijs enorme bedragen werden gevraagd werden de ont
werpen in beide Kamers uiteindelijk zonder problemen aangenomen.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat zowel de regering 
als het parlement het belang van de K.L.M. niet uitsluitend op economi
sche gronden beoordeelde. De regering deed weliswaar haar best het 
economische belang te onderstrepen -vooral voor de toekomst, want op 
dat moment draaide de K.L.M. met niet geringe verliezen- maar minder 
rationele argumenten bleken toch de boventoon te voeren: mogelijkheden 
om Nederlandse talenten aan te wenden, vlagvertoon over de hele wereld 
en last but not least: niet willen wijken voor concurrenten als onbe
redeneerd uitgangspunt. Ook het parlement, dat toch ernstige kritiek uitte 
op het financiële beleid van de K.L.M. zelf en op dat van de regering ten 
aanzien van de K.L.M., wilde haar niet in haar groei beknotten. Een 
meermalen gehoord argument was hierbij dat een imposante K.L.M. er toe 
zou bijdragen het aangetaste zelfvertrouwen van het Nederlandse volk 
weer op te krikken.
Samenvattend kan men stellen dat de K.L.M. in het naoorlogse Nederland 
zowel voor de regering als, zij het in mindere mate, voor het parlement 
een duidelijk prestige-object vormde. Begrijpelijk wordt dan ook waarom 
in een periode waarin het kabinet de touwtjes aan elkaar moest knopen, de 
K.L.M. toch vrij gemakkelijk tientallen miljoenen guldens steun kon 
verwerven: de K.L.M. vormde het paradepaardje van de Nederlandse 
wederopbouw.
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De commissies voor defensieaangelegenheden, 1910/1922-1975: 
staatscommissies of Kamercommissies?

Drs M.D. Bogaarts

In de opsomming van de Vaste Commissies uit de beide Kamers der 
Staten-Generaal, belast met de bestudering van (groepen van) wetsontwer
pen en sectoren van overheidsbeleid, in het handboek over "Het Neder
landse Parlement" van E. van Raalte ontbreekt tot op heden de aanduiding 
van het historisch fenomeen van de staatscommissies voor onderzoek 
naar de geldelijke en persoonlijke lasten bij de verdediging van het land 
en het doen van aanbevelingen met betrekking tot geldende wetten en 
wetsontwerpen, welke tussen 1910, respectievelijk 1922 als Leger- en 
Vlootcommissies en van 1948 tot 1975 als Defensiecommissie, (hoofd
zakelijk) samengesteld uit leden van de beide Kamers der Staten-Generaal, 
met een onderbreking voor de oorlogsjaren, hebben (heeft) gefunctio
neerd. Formeel zijn deze commissies niet te beschouwen als commissies 
uit de Kamers. Zij komen dan ook niet voor in de opsomming van de di
verse Vaste Commissies die de Tweede Kamer tot 1963/64 in haar Regle
ment van Orde heeft gekend; J.G. Pippel besteedde er in zijn handboek 
over de ontwikkeling van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer 
geen aandacht aan. In het Reglement van Orde van de Eerste Kamer zijn 
zij evenmin terug te vinden. Materieel waren deze door de regering inge
stelde staatscommissies echter evenmin loutere adviesorganen van de 
regering. De betreffende staatscommissies vertoonden namelijk ook, 
gemeten naar achtergrond en tijdstip van instelling, naar samenstelling en 
opdracht, naar werkwijze en werkinhoud, karaktertrekken van een Vaste 
Commissie, bemand met leden uit de beide Kamers der Staten-Generaal. 
Deze laatste constatering vindt ook steun in het feit dat de Tweede Kamer, 
die vóór 1940 er toe was overgegaan bij wijziging van het Reglement van 
Orde steeds nieuwe Vaste Commissies voor belangrijke onderwerpen in te 
stellen, lange tijd er van heeft afgezien om een eigenlijke en echte Vaste 
Commissie voor Defensieaangelegenheden in te stellen. Deze Kamer -veel 
later hierin gevolgd door de Eerste Kamer- stelde een dergelijke Commis
sie pas in het kader van de instelling van Vaste Commissies voor vrijwel 
alle begrotingsonderwerpen. De Tweede Kamer had kennelijk voor 
commissioriaal overleg over defensieaangelegenheden, zo nodig met 
vertegenwoordigers van de regering of met leden van de regering zelf, de 
nodige kaders bij de hand: de staatscommissies. In het onderstaande betoog
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zal duidelijk worden gemaakt hoezeer bij een volgende druk van het 
handboek van Van Raalte op dit punt de tekst een verwijzing naar deze 
bijzondere staatscommissies zou kunnen verdienen 1.

De ontwikkeling naar de Vaste Commissies in de Tweede Kamer; de 
uitzondering op de regel voor de Eerste Kamer?
Sedert de vaststelling van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer 
in 1815 zijn de bepalingen met betrekking tot de behandeling van wetsont
werpen en de uitoefening van de controle door de volksvertegenwoordi
ging op het beleid regelmatig herzien. Daarbij ging het steeds om versnel
ling van de procedure ter voorbereiding van de mondelinge beraadslagin
gen over wetsvoorstellen in plenaire zitting, de verzorging van een betere 
afspiegeling van de zich ontwikkelende politieke stromingen bij het uit
brengen van het schriftelijk verslag en van meer inbreng van kennis van 
zaken, alsook de intensivering van het contact tussen Kamer en regering. 
In aanvang geschiedde het onderzoek van wetsontwerpen door de steeds 
wisselende (tot 1919 om de twee maanden, daarna drie keer per par
lementair jaar) en bij loting samengestelde afdelingen (5 stuks). De 
voorzitters van de afdelingen vormden tesamen de Centrale Afdeling, die 
het Verslag van de afdelingen over de behandelde wetsontwerpen op
maakte, onder leiding van de Kamervoorzitter. Dit afdelingssysteem had 
het nadeel dat de meningen in de Kamer over bepaalde wetsvoorstellen 
onvoldoende per afdeling (loting!) en dus in het Verslag werden gerepre
senteerd en dat deskundigheid voor het uitbrengen van een Verslag te 
wensen overliet. Een eerste stap tot vereenvoudiging van het afde
lingssysteem en tot verbetering van de rapportage en vermijding van 
overbodig werk was de invoering van het College van Rapporteurs van de 
afdelingen, dat voortaan het Verslag opmaakte en met de regering in 
overleg trad en bepaalde of wijzigingen, voortvloeiend uit het overleg, 
nog aan de afdelingen dienden te worden voorgelegd. De Centrale Afde
ling stelde nog slechts de volgorde in de behandeling van wetsvoorstellen 
in de afdelingen vast (1845). Geleidelijk aan ontwikkelde zich de noodzaak 
om een college van zelfstandige rapporteurs in het leven te roepen, los 
van het afdelingssysteem samengesteld, teneinde bij meer ingewikkelde 
wetsontwerpen voorafgaand aan het afdelingsonderzoek, op verzoek van

1 Bedoeld zijn: J.G. Pippel, Het reglement van Orde van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. Zijn geschiedenis en toepassing, 's-Gravenhage 1950; idem, 
vervolg op de derde vermeerderde druk, 's-Gravenhage 1954; E. van Raalte, Het 
Nederlandse Parlement, 6e druk, 's-Gravenhage 1977, hfdst. 5, par. 4.

24



de regering of de Kamer, in hoofdlijnen aan te geven waarop het afde- 
lingsonderzoek zich zou moeten richten (twee-fasen structuur). In 1880 
werd daartoe het systeem van de Commissies van Onderzoek of Voorbe
reiding bij wijziging van het Reglement van Orde van deze Kamer inge
voerd. Tegelijk werd een commissie voor de staatsbegroting en de supple- 
toire begrotingen ingesteld, waaraan alle begrotingswetsontwerpen zouden 
worden voor gelegd. Het afdelingsonderzoek voor deze begrotingsontwer- 
pen verviel.
Dezelfde man, die met de katholieke voorman Schaepman betrokken was 
bij de voorstellen uit 1888, namelijk de toen nog anti-revolutionaire De 
Savomin Lohman, trok met zijn voorstel tot wijziging van het Reglement 
van Orde van de Tweede Kamer van 24 maart 1909 de hiervoor genoemde 
lijn door door de Commissies van Voorbereiding in hun samenstelling de 
politieke zienswijzen in de Kamer te doen weerspiegelen, begrotingscom
missies in te doen stellen en de mogelijkheid te openen om voor de duur 
van de zitting Vaste Commissies voor het onderzoek van tot zekere groep 
van onderwerpen behorende wetsontwerpen -waarbij met name gedacht 
werd aan defensiezaken (betrekking hebbende op de departementen van 
Oorlog en Marine) en juridische categorieën (bijvoorbeeld: privaat- en 
strafrecht)- te doen samenstellen. In beginsel werd het onderzoek door de 
afdelingen van de Kamer met deze commissies niet afgeschaft, maar wel 
werd met deze voorstellen van De Savornin Lohman, die in hoofdzaak 
aanvaard werden, de doodsklok geluid over het omslachtige, zij het op 
grond van de nog diffuse fractieverbindingen vrij logische afdelingssys
teem, dat ook in de schriftelijke fase van behandeling van een wetsvoors
tel alle Kamerleden aan bod liet komen.
Pas in 1925, na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging en de 
sterke worteling van de grote politieke richtingen in het politieke bestel 
met het daarmee verbonden groeiend gewicht van de fracties van deze 
politieke richtingen in de Kamer, wenste de Tweede Kamer het instituut 
van de Vaste Commissies naar de idee van 1909 te verwezenlijken. Er was 
immers goede ervaring opgedaan met het nieuwe systeem van de Com
missies van Voorbereiding en de bijzondere commissies voor bepaalde 
technische onderwerpen. In het reglement van Orde werd in 1925 vastge
legd dat deze Vaste Commissies zeven leden zouden tellen, voldoende om 
de diverse stromingen in de Kamer tot hun recht te laten komen. Het 
afdelingsonderzoek voor door deze Commissies te behandelen wetsont
werpen zou komen te vervallen. Bij het begin van het zittingsjaar 1925-
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1926 werden aldus door de Tweede Kamer ingesteld de Vaste Commissies 
voor Privaat- en Strafrecht, voor de Belastingen en voor het complex 
Openbare Werken-Verkeer-Waterstaat. Deze eerste groep Vaste Commis
sies werd in het interbellum afgerond met de instelling in 1932 van de 
Commissie voor Handelspolitieke Aangelegenheden 2.
Ging het bij de Vaste Commissies, zoals die hiervoor zijn genoemd, om 
commissies die zich bezig zouden houden met wetsontwerpen, daarnaast 
moet worden onderscheiden de instelling na de Eerste Wereldoorlog van 
een aantal Vaste Commissies uit de Tweede Kamer, die het beleid in een 
bepaalde sector tot voorwerp van aandacht hadden gekregen en daarover 
regelmatig met de regering van gedachten moesten wisselen, namelijk die 
voor Buitenlandse Zaken en Indische Zaken, en die moest waken over de 
Rijksuitgaven. De instelling van de Vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken volgde op acties van de sociaal-democraten Van Leeuwen en Troel- 
stra (1917), waarbij werd beoogd door middel van deze commissie de par
lementaire controle op het buitenlands beleid te vergroten. In 1919 kwam 
een desbetreffende bepaling in het Reglement van Orde van de Tweede 
Kamer. In 1923 volgde de invoering van een artikel in dit Reglement met 
betrekking tot de Vaste Commissie voor Rijksuitgaven, die de zuinigheid 
in het overheidsbeheer moest bevorderen. Deze commissie zou onder 
meer van de afzonderlijke deelverslagen van de Algemene Rekenkamer 
kennis nemen. Om een inzicht te krijgen in het beleid ten aanzien van de 
Overzeese Gebiedsdelen, buiten de gelegenheid die de behandeling van de 
begrotingen voor deze gebieden en de diverse op deze gebieden betrekking 
hebbende wetsontwerpen daartoe bood, werd in 1934 de Indische Commis
sie in het leven geroepen. De door de regering toegezegde medewerking 
aan de genoemde commissies voor Buitenlandse Zaken en Indische Zaken 
liep parallel met hetgeen in 1922 bij de grondwetsherziening omtrent de 
verantwoording van het buitenlands beleid en de ontwikkeling van de 
Overzeese Gebieden was bepaald. De instelling van deze groep Vaste 
Commissies is niet los te zien van de wijziging van 1909, al was deze 
specifieke vorm van Vaste Commissies toen niet voorzien.
Langer dan in de Tweede Kamer is in de Eerste Kamer vastgehouden aan 
het afdelingssysteem als gevolg van de terughoudende rol die de senaat 
door het ontbreken van het recht van amendement ten opzichte van

2 Voor de schets van de ontwikkelingen is gebruik gemaakt van J.G. Pippel, o.c ., 
eerste deel: P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Neder
landen, deel II, 2e druk, Zwolle 1970, hfdst. IX, par. 3; H.T.K. 1952-1953 Verslag, 
p. 826-831.
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wetsvoorstellen is toegewezen. In het begin van deze eeuw is door diverse 
staatscommissies tot herziening van de Grondwet voorgesteld de Eerste 
Kamer het recht van amendement of het recht van regres -het terugsturen 
van wetsontwerpen met voorstellen tot wijziging aan de Tweede Kamer- 
te verlenen, maar de regering heeft deze voorstellen niet gevolgd. Zou de 
regering deze voorstellen wel in een of andere vorm hebben over
genomen, dan was het mogelijk geweest dat ook in de Eerste Kamer vrij 
snel Vaste Commissies, sterk gelijkend op die van de Tweede Kamer, tot 
ontwikkeling waren gekomen. Nu bleef de terughoudende rol van de 
senaat bevestigd, ook in de na 1945 geleidelijk aan in deze Kamer inge
voerde Vaste Commissies -die voor Buitenlandse Zaken in 1950 was de 
eerste-, hetgeen tot uiting komt in de bepaling van het Reglement van 
Orde van de Eerste Kamer dat deze commissies dienen voor het verkrijgen 
van inlichtingen, waar in dat van de Tweede Kamer sprake is van het 
voeren van overleg met de regering. Als Kamer van revisie heeft de 
senaat echter een grotere afstand tot de regering te bewaren. Des te opmer
kelijker, zoals hieronder nog zal worden beschreven, dat niettemin leden 
van de Eerste Kamer vanaf het begin deel uitmaakten van de staats
commissies van Oorlog en Marine, die waren bedoeld om op de meest 
cruciale punten van het beleid van deze departementen onderzoek te doen 
met de mogelijkheid voorstellen te doen tot wijzigingen in de bestaande 
wetten en aanhangige ontwerpen van wet. Daarmee kwam de gebruike
lijke distantie ten opzichte van de regering in het geding en werd enkele 
leden van de Eerste Kamer een controle op het beleid, gelijk op met colle
ga's uit de Tweede Kamer, toegekend 3.

De Staatscommissies voor Oorlog en Marine uit de beide Kamers der
S taten-Generaal.
In het voorafgaande betoog ontbreekt een aanduiding van een Vaste Com
missie, belast met de Defensiezaken, die toen nog, tesamen met de verzor
ging van de binnenlandse veiligheid, het belangrijkste deel van de 
staatszorg uitmaakten. Gegeven de ontwikkeling in de Tweede Kamer 
naar de instelling van Vaste Commissies om complexe vraagstukken in
zake beleid en wetgeving te kunnen overzien en door toetsing van de 
rijksuitgaven een zuinig overheidsbeheer te kunnen bevorderen, is het op 
het eerste gezicht verwonderlijk dat juist voor zaken van Oorlog en Ma-

3 Hiervoor: J.Th. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nijmegen 1957, 
hfdst. II, par. 3.
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rine, twee departementen waar samenhang in het beleid en zuinig beheer 
zeker in het begin van de 20e eeuw dringende wensen van de Kamer 
waren, een dergelijke commissie uit de Tweede Kamer niet is ingesteld. 
Nadere bestudering van de Handelingen der Staten-Generaal levert echter 
de verklaring voor het achterwege blijven van deze commissie, toen de 
Kamer na de Eerste Wereldoorlog overging tot de instelling van Vaste 
Commissies: de Tweede Kamer heeft gevraagd om staatscommissies voor 
de bestudering van de verhouding tussen de besteding van geld en per
soonlijke verplichtingen, naar de geldende wetten, en de weerbaarheid 
van het land, bemand met leden uit de beide Kamers, in dezelfde tijd als 
waarin de Tweede Kamer overging tot de invoering van het systeem van 
Vaste Commissies. Een Vaste Commissie voor Defensieaangelegenheden 
uit de Tweede Kamer was derhalve eigenlijk niet meer nodig.
Wat was het geval? Sedert 1848 waren er op geen terrein van het over
heidsbeleid zoveel conflicten tussen regering en volksvertegenwoordiging 
ontstaan als op dat betreffende de defensie van het Rijk. Juist de uitgaven 
voor de departementen van Oorlog en Marine en de uitbreiding en ver
lenging van de dienstplicht zouden in het begin van de 20e eeuw struikel
blokken voor ministers en een geheel kabinet gaan vormen. Centraal in de 
defensiedebatten rond de eeuwwisseling stond de vraag of het handhaven 
van de neutraliteit en de defensie tegen een mogelijke aanval van een der 
mogendheden de sommen gelds en de persoonlijke, vrij willekeurig ver
deelde, lasten vorderde, die de ministers van Oorlog en Marine meenden 
nodig te hebben. Niet alleen radicalen, maar ook katholieken en liberalen 
waren van oordeel dat de mogelijkheden van het Koninkrijk in verhoud
ing tot mogendheden als Engeland en Duitsland beperkt waren en dat de 
stijgende lasten met de daaraan gekoppelde belasting verzwaring een 
bedreiging voor de economie van het land waren. In wezen vertrouwde 
men liever op het succes van de zelfs tandigheidspolitiek tussen de toen
malige grote mogendheden in. Voor de bescherming van de overzeese be
langen, met name in de Oost, was men in meerderheid bereid de Marine 
enige ruimte te geven, zeker als Indië zelf in de kosten daarvan bijdroeg. 
De vraag echter of de bouw van nieuwe pantserschepen, ter voltooiing 
van het vlootplan van Marineminister Jansen (1892), ook voor Nederland 
van belang was, heeft een meerderheid van radicalen, liberalen en 
katholieken in 1897 ten tijde van het kabinet-Pierson ontkennend beant
woord. De vlootopbouw met zijn snel verouderende schepen zou een 
brandend vraagstuk blijven. Een andere controverse betrof de vernieu
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wing van de legerorganisatie en de invoering van de persoonlijke dienst
plicht -ter vervanging van de militiedienstplicht-, die vanwege de moge
lijkheden van vrijlating en vrijstelling slechts een deel van de jonge 
mannen zou belasten, zoals door hetzelfde kabinet-Pierson (1897-1901) 
gewenst, met alle consequenties zoals de vergroting van het leger en de 
langdurige kazernering van een deel van de dienstplichtigen. Moest de 
volksvertegenwoordiging niet duidelijk grenzen trekken ten aanzien van 
de hiervoor gevorderde uitgaven en de persoonlijke verplichtingen in de 
vorm van de diensttijd? De minister van Oorlog in dit kabinet, de generaal 
Eland, trad af, toen de Kamer, wederom door steun van de katholieken 
aan het linkse kamp. de oefentijd tegen de wil van de minister in de wet 
wilde vastleggen (1901).
In de kern lag de oorzaak van de wrevel van de volksvertegenwoordiging 
over de uitgaven en de opzet van de nationale defensie in het gevoel dat 
de Kamers, door zich accoord te verklaren met een bepaalde vlootopbouw 
of legerorganisatie, van een behoorlijke controle en het budgetrecht waren 
beroofd. De ministers van Oorlog en Marine beriepen zich al gauw op het 
technisch karakter van de onderwerpen om een discussie in de kiem te 
smoren. Vooral de Tweede Kamer wilde zich een beter oordeel over deze 
onderwerpen verschaffen om de regeringsvoorstellen te kunnen toetsen 
en te kunnen amenderen. Deze wrevel ontlaadde zich vooral ten tijde van 
het zwakke minderheidskabinet-De Meester (1905-1908) van vrijzinnig- 
democraten (V.D.B.) en Unie-Liberalen, hetgeen tot uiting zou komen in 
een serie conflicten tussen de volksvertegenwoordiging en de regering 
over het defensiebeleid en zou eindigen met de val van het gehele kabinet. 
De minister van Oorlog, H.P. Staal, zette zich conform de verkiezings
beloften van de vrijzinnige concentratie in voor bezuinigingen op zijn 
departement, teneinde aan de jaarlijkse stijging een einde te maken. Bij de 
behandeling van de eerste begroting van Staal stelde het Kamerlid 
Marchant (V.D.B.) voor een parlementaire enquête te doen houden naar 
het gehele complex van de defensieuitgaven in verhouding tot de de- 
fensienoodzaak. De anti-revolutionair Talma zag weliswaar niets in een 
enquête met betrekking tot een dergelijk gevoelig onderwerp, maar hij 
herinnerde wel aan de vage belofte van de voorganger van Staal om een 
staatscommissie ter bestudering van de mogelijkheden tot bezuinigingen 
in te stellen. Zijn stelling was dat bevolking en Kamers moesten worden 
gerustgesteld over het beheer bij het departement van Oorlog. Aan de 
onzekerheid, waarin ondeskundigen onder de bevolking en in de Kamers
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verkeerden, moest een eind worden gemaakt. Een staatscommissie moest 
derhalve nagaan of datgene wat bij Oorlog werd besteed aan geld en per
soonlijke lasten ook in het belang van de defensie was. Staal vroeg op 21 
december 1905 hem ruim een jaar de tijd te geven om zelf met de nodige 
bezuinigingsvoorstellen te komen.
Staal kwam een jaar later wel met een begroting, die op enkele punten ge
tuigde van enige bezuinigingsijver. Op hoofdlijnen echter -organisatie, 
oefeningsduur, dienstplichtigen- was van geen ombuiging sprake. Op 21 
december 1906, de zogeheten Nacht van Staal, toen een deel van de 
rechterzijde te hoop liep tegen de minister die alleen dank zij de steun van 
enkele katholieken voorlopig kon blijven zitten, bleek Talma ongeduldig 
te zijn geworden. Hij vond het onjuist dat de minister doorging met een 
beleid, dat door onvoldoende inzicht bij de bevolking en de Kamers over 
het nut ervan alleen maar onrust kon verwekken. Hij stelde daarom bij 
motie voor om tot herstel van het vertrouwen in 's lands weerbaarheid en 
in de noodzaak van de gevraagde lasten een staatscommissie in te stellen 
om de zaken bij Oorlog nader te onderzoeken. Naast handtekeningen van 
A.R.P.-Kamerleden prijkten onder deze motie ook de namen van enkele 
vrijzinnig-democraten, een sociaal-democraat en een katholiek. De Kamer 
besliste evenwel dat door gebrek aan tijd uitstel van behandeling van deze 
motie nodig was. Talma legde zich hierbij neer; hij stelde er zich tevreden 
mee dat de minister was geconfronteerd met de wens van velen in de 
Kamer beter geinformeerd te worden over de achtergronden van het de
fensiebeleid. De begroting van Oorlog voor 1907 werd vervolgens door de 
Tweede Kamer aanvaard; in de senaat evenwel werd deze begroting ver
worpen. Het kabinet diende daarop zijn ontslag in, maar keerde met een 
nieuwe minister van Oorlog, Van Rappard, terug, zij het niet voor lang. 
Het was Van Rappard die, gevraagd naar zijn opvatting over de oppor
tuniteit van de eerder genoemde staatscommissie, liet weten niet goed te 
zien hoe zonder de schijn van partijdigheid de bedoelde commissie kon 
worden samengesteld en hoe de opdracht moest worden geformuleerd. De 
ervaring met commissies, die zich in het verleden met defensievraag- 
stukken hadden bezig gehouden, achtte hij niet bemoedigend. Het was 
duidelijk dat de minister er eigenlijk niets voor voelde. Talma bleek de 
bezwaren van de minister te delen: op 18 december 1907 trok hij zijn nog 
steeds niet in behandeling genomen motie over de instelling van de ge
noemde staatscommissie in.
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Het kabinet-De Meester kwam begin 1908 toch ten val, doordat in de 
Tweede Kamer door samenwerking van diegenen die de bezuinigingen op 
Oorlog afwezen en een groep van anti-militaristische sociaal-democraten 
en enkele vrijzinnig-democraten de begroting van Oorlog voor 1908 werd 
verworpen. Een kabinet van katholieken en anti-revolutionairen onder 
aanvoering van Heemskerk (1908-1913) trad aan. Aangezien de politieke 
spanningen over de defensie zeker niet geluwd waren en ook dit minder
heidskabinet het gevaar liep hierdoor vroegtijdig te sneuvelen, was dit 
kabineet tot concessies bereid, niet alleen op het punt van de dienstplicht, 
maar ook inzake de gevraagde staatscommissie. Het was het Kamerlid 
Marchant dat van de netelige positie van dit kabinet op het terrein van de 
defensiepolitiek gebruik wist te maken en het oude voorstel van de in
middels tot de ministersrang bevorderde Talma oprakelde. Op 23 december 
1909 diende hij diens oude motie in, met steun van de A.R.P., Liberale 
Unie, V.D.B. en sociaal-democraten (S.D.A.P.). Nadat op verzoek van de 
minister van Oorlog uit de motie de als negatief beoordeelde motivering 
omtrent de noodzaak bij de bevolking het vertrouwen in het defensieap- 
paraat te herstellen was verwijderd en de minister vervolgens had 
aangekondigd tegen de betreffende motie geen bezwaar te hebben, werd de 
motie met betrekking tot de instelling van een staatscommissie voor het 
onderzoek van de Oorlogslasten zonder hoofdelijke stemming aanvaard 4. 
Bij K.B. van 12 december 1910, nr. 56, werd de commissie betreffende het 
onderzoek aangaande de geldelijke en persoonlijke lasten voor de 
landsverdediging ingesteld. De installatie vond plaats op 4 februari 1911. 
Leden waren: de leden van de Eerste Kamer mr. P.C. 't Hooft (A.R.P.),

4 Zie H.T.K. 1905-1906 Verslag, p. 867 (Marchant); ibid., p. 926-927 (Talma); ibid., 
p. 937-938 (Staal); H.T.K. 1906-1907 Verslag, p. 1277 (Staal); ibid., p. 1208-1209 en 
1278-1279 (Talma) alwaar motie wordt ingediend; H.T.K. 1907-1908 Bijlagen-A 
hfdst. VIII nr 6, Rijks-begroting van Oorlog voor het dienstjaar 1908, Memorie 
van Antwoord, par. 5 (verwijzing naar de bij K.B. van 10 juli 1888, Stbl. 26 in
gestelde commissie-Oorlog); intrekking motie-Talma; H.T.K. 1907-1908 Verslag, 
p. 1226; H.T.K. 1909-1910 Verslag, p. 129 en p. 1315-1316 (Marchant) afhandeling 
motie-Marchant, H.T.K. 1910-1911 Verslag, p. 1623-1624. Voor de lijnen in de 
politieke ontwikkelingen is gebruik gemaakt van W.J. van Welderen Rengers, 
Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland 1849-1891, eerste deel, 
4e druk, 's-Gravenhage 1948; ibid., tweede deel 1891-1901, 's-Graven-hage 1948; 
ibid., derde deel 1901-1914, 's-Gravenhage 1950. Voor de toenmalige pleidooi-en 
voor een volksleger naar Zwitsers model door de V.D.B., zie: R.P.F. Bijkerk, 
"Naar een gewapend volk? Het defensiebeleid van de Vrijzinnig-Democra- 
tische Bond bij het aantreden van het kabinet-De Meester (1905-1908)", in: Me
dedelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, deel 9, 
1986, p. 7-30.
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voorzitter, en dr P.J.F. Vermeulen (r.k.); de leden van de Tweede Kamer 
L.F. Duymaer van Twist (A.R.P.), jhr. mr D.J. de Geer (C.H.U.), K. ter Laan 
(S.D.A.P.) mr H.P. Marchant (V.D.B.), J.B. Verhey (Unie-Lib.) en A.C.A. van 
Vuuren (r.k.), alsook de civiel-ingenieur L.M. Lambrechtsen van Ritthem. 
De toevoeging van de laatstgenoemde persoon onderstreepte het karakter 
van deze commissie als staatscommissie boven dat als een soort 
"parlementaire" Kamercommissie. Het niet-vervangen van diens opvol
ger in 1923 bewees dat de commissie er in geslaagd was de minister van 
Oorlog van haar karakter als bijzondere "parlementaire" commissie te 
overtuigen. De commissie kreeg in 1910 de officiële opdracht een onder
zoek in te stellen ter beantwoording van de vraag of de voor de verdedi
ging van het land bestede gelden en persoonlijke diensten volgens de 
bestaande wetten op de meest economisch en doeltreffende wijze tot 
verzekering van de weerbaarheid van het land werden aangewend, "opdat 
de overtuiging omtrent de noodzakelijkheid van de geldelijke en per
soonlijke lasten, welke de verdediging van het land eist, op afdoende 
gronden gevestigd moge zijn". De commissie kreeg de bevoegdheid wijzi
gingen in de bestaande wetten voor te stellen. Adviezen van personen uit 
het leger, die buiten de commissie stonden -aan de commissie waren twee 
officieren als adviserende leden toegevoegd-, konden worden ingewon
nen. Deze commissie, verder bekend als legercommissie, moet onder
scheiden worden van de Raad van Defensie (ingesteld in 1908), een ad
viesorgaan van de regering, waarvan de genoemde voorzitter van de 
Legercommissie een der niet-militaire leden was 5.
Blijkens de notulen van de vergaderingen van de Legercommissie in de 
eerste jaren is enerzijds aandacht besteed aan de mogelijkheid op terreinen 
als het onderricht, de geneeskundige dienst, de administratie, het vervoer 
bij Oorlog tot verbeteringen én tot bezuinigingen te komen, conform de 
oorspronkelijke opzet van deze commissie. Over de publicatie van de rap
porten van dit onderzoek is aanvankelijk enige strijd geweest: de commis
sie stelde zich op het standpunt dat deze rapporten openbaar dienden te 
zijn en aan de Kamers moesten worden aangeboden; de minister hield 
soms bepaalde rapporten achter, waarop de commissie besloot de rappor
ten altijd aan de Koningin in plaats van aan de minister aan te bieden,

5 Samenstelling van de Commissie betreffende onderzoek aangaande geldelijke 
en persoonlijke lasten voor de landsverdediging en de opdracht zijn afgedrukt 
in: J.A. Jungman en F.K. van Iterson (samenst.), Parlement en Kiezer 1911-1912, 
's-Gravenhage 1911, p. 22. Voor de Raad van Defensie, zie idem, p. 17-18. De 
gegevens ook in archief, cfr. supra noot 6.
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aangezien aanbieding aan de Koningin altijd werd gevolgd door prompte 
publicatie zoals de ervaring met een enkel rapport had geleerd. Anderzijds 
kreeg de commissie trekken van een Vaste Kamercommissie, die zich 
wenste te informeren over de achtergronden van het beleid, zoals dat in de 
Kamerstukken werd gepresenteerd. Bij dit laatste stuitte de commissie op 
weerstanden. Op 4 december 1911 verschafte de chef van de generale staf, 
lt. gen. C.J. Snijders, de commissie een toelichting op het mobilisatieplan 
van de Nederlandse krijgsmacht, die de commissie de indruk gaf dat zij 
met een kluitje in het riet was gestuurd. De voorlichting van de zijde van 
de militaire autoriteiten zou, naar de commissie te weten kwam, uitvoeri
ger kunnen zijn, als de commissie zich zou onderwerpen aan een geheim
houdingsplicht. De Kamerleden stonden echter op het standpunt dat zij als 
Kamerlid niemand verantwoording schuldig waren en niet zoals ambte
naren tot geheimhouding konden worden verplicht. Het was duidelijk dat 
de Kamerleden vonden dat dat deel van de opdracht van de commissie, 
dat zich richtte op het scheppen van het vertrouwen bij de bevolking in 
het beleid bij Oorlog, zich moeilijk verdroeg met geheimhouding; aan de 
andere kant was het begrijpelijk dat de ambtenaren, die ex officio onder de 
geheimhoudingsplicht vielen, niet bereid waren informatie te geven op 
vragen van de commissieleden, tenzij daar duidelijk door de betrokken 
minister opdracht toe was gegeven. De Kamerleden wensten echter niet te 
tornen aan de openbare controle van het beleid, ook al ging het hier om 
een staatscommissie.
De mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog heeft een versnelling 
teweeg gebracht in de ontwikkeling van karaktertrekken van de Leger
commissie als een soort Vaste Kamercommissie, met leden uit de beide 
Kamers, en naar de instelling van een met dezelfde bevoegdheden uitge
ruste Vlootcommissie. De kwestie van de geheimhoudingsplicht was de 
eerste toetssteen voor het gezag van de Legercommissie. Deze kwestie 
leidde namelijk in het najaar van 1915, toen de Legercommissie in het 
kader van haar opdracht meende de stellingen in Zeeland te moeten be
zoeken en ter plekke informatie wilde inwinnen over kleding, voeding en 
huisvesting van de militairen aldaar, tot een conflict, waaruit de commis
sie glorieus te voorschijn kwam. De plaatselijke commandant weigerde 
namelijk de commissie toe te laten, daarin bevestigd door opperbevelheb
ber Snijders. De commissie besloot haar werkzaamheden te staken. De 
minister van Oorlog heeft daarop Snijders teruggefloten. Gedurende de 
Wereldoorlog en de mobilisatie had de commissie zich bijgevolg ontwik-
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keld van staatscommissie met een beperkte (studie-)opdracht tot een con- 
trole-apparaat te velde van de Kamers, die met het nodige respect diende te 
worden bejegend. Erkenning van deze positie is af te lezen uit het verzoek 
van de minister van Oorlog in december 1918, wanneer de Wereldoorlog 
is beëindigd, aan de commissie zich te willen beschouwen als commissie 
van toezicht op de demobilisatie. De volgende stap zou hierop logisch 
aansluiten: in 1920 vroeg de Legercommissie de minister van Oorlog, in 
het kader van de ombouw van de krijgsmacht na de Wereldoorlog en de 
verwezenlijking van de voorgenomen bezuinigingen, om meer bevoegd
heden. De commissie wenste de mogelijkheid te hebben een onderzoek in 
te stellen naar aanleiding van te nemen maatregelen en voorstellen van 
wet naast de toetsing achteraf (besteding gelden en persoonlijke diensten 
krachtens geldende wetten). Daarmee kwam de commissie dicht in de 
buurt van het gangbare werk van de afdelingen in de Kamers en de enkele 
jaren later geïnstalleerde Vaste Commissies in de Tweede Kamer. De 
Legercommissie dreigde het werk neer te leggen -zij het na de nodige 
discussies, aangezien het C.H.U.-lid met deze methode veel moeite had-, 
indien hieraan niet tegemoet werd gekomen. De commissie weigerde 
alvast medewerking te verlenen aan de vervulling van een aantal vaca
tures, onder meer voor de plaats van de niet-parlementariër Lam- 
brechtsen. De minister van Oorlog beloofde daarop te bevorderen dat de 
opdracht van de Legercommissie in de gewenste zin zou worden bijge
steld. Deze belofte is nagekomen tegelijk met de verleende opdracht voor 
de nieuw te installeren Vlootcommissie. De commissie heeft vervolgens 
in afwachting van de inlossing van deze belofte aan de vervulling van de 
vacatures meegewerkt en weten te bereiken dat voor de periode 1920-1923 
het lid van de Raad van State, mr A.H.H. Struycken, aan de commissie 
werd toegevoegd, een duidelijke poging de commissie meer gewicht te 
geven. Struycken werd prompt voorzitter. Na 1923 bleef men liever voor
taan als parlementariërs onder elkaar, wat ook meer aansloot op de 
nieuwe en uitgebreide opdracht (K.B. 11 januari 1922, nr. 37) die was bin
nengehaald.
Kort na de instelling van de Legercommissie is al in de Tweede Kamer 
gevraagd een soorgelijke commissie voor vlootzaken in het leven te 
roepen. Doordat de kritische aandacht van de Kamer vooral uitging naar 
de begroting van Oorlog, was de toenmalige minister van Marine in staat 
met een lijst van bezwaren de Kamer van verdere aandrang en de instel
ling van een Vlootcommissie af te houden. Na de Wereldoorlog evenwel
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kreeg ook de Marine de volle aandacht van de Kamers. Onder het kabinet- 
Ruijs de Beerenbrouck (1918-1922) leidde het wantrouwen jegens de snel 
stijgende lasten en nieuwbouwplannen bij Marine bij een groot deel van 
de Kamers -de S.D.A.P. had zich principieel tot het pacifisme bekeerd, ter
wijl V.D.B, en sommige katholieken tegen dit idealistisch streven aan- 
leunden- niet alleen tot conflicten met de regering en het aftreden van de 
minister, maar ook tot de roep om een Vlootcommissie. Het vertrouwen 
van de bevolking en de Kamers in het Marinebeleid moest worden her
steld. Nadat eerst nog gedacht was aan een omvorming van de Legercom
missie tot algemene Defensiecommissie, is toch besloten tot de oprichting 
van een afzonderlijke Vlootcommissie, waarmee de departementale inde
ling werd gevolgd. Vastgelegd zou worden dat de beide commissies voor 
gemeenschappelijke defensievraagstukken dienden samen te werken. 
Zowel in het K.B. van 24 januari 1922, nr. 25, waarbij de Vlootcommissie 
werd ingesteld, als in het tegelijk uitgevaardigde nieuwe K.B. voor de 
Legercommissie werd ook bepaald dat de commissies voorstellen tot 
wijzigingen in ontwerpen van wet mochten doen, zoals de legercommis
sie dat had verlangd. De Vlootcommissie telde zeven leden -men verge
lijke de reglementair voorgeschreven omvang van de genoemde Vaste 
Commissies uit de Tweede Kamer- en wel uit de fracties van de katho
lieken (R.K.S.P.), A.R.P., C.H.U., S.D.A.P., V.D.B. en Unie-Liberalen. 
Opmerkelijk is dat tegenstanders van het regeringsbeleid als de pacifis
tische socialisten en vrijzinnig-democraten, waarvan de eerstgenoemden 
sedert de gebeurtenissen van november 1918 ook nog als revolutionair 
golden, zonder problemen in deze commissies werden opgenomen en 
daarin onbelemmerd zitting zouden houden. Van de oprichting van de 
Vlootcommissie en de nieuwe opdracht voor de Legercommissie is geen 
gebruik gemaakt om de S.D.A.P. van deelname aan het overleg uit te 
sluiten, zoals na de Tweede Wereldoorlog in 1948 bij gelegenheid van de 
omvorming van de Leger- en Vlootcommissies tot één Defensiecommissie 
wél is gedaan om de C.P.N. van dit soort overleg te weren, zoals nog zal 
worden beschreven. Evenmin hebben de gebeurtenissen in 1933, namelijk 
de opstand op "De Zeven Provinciën" en -vanwege het in bepaalde kring 
uitgesproken begrip voor de opstand- het ingevoerde verbod voor defen- 
sie-ambtenaren om lid te zijn van onder meer de S.D.A.P., geleid tot acties 
tegen het lidmaatschap van S.D.A.P.-Kamerleden van de twee commissies. 
De samenstelling van deze commissies vóór de Tweede Wereldoorlog on
derstreept het parlementaire karakter van deze staatscommissies, die de
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belangrijkste politieke groeperingen -ongeacht of de betrokken groeperin
gen het regeringsbeleid welgezind waren- dienden te representeren.
De hoge militairen en ambtenaren van de twee betrokken departementen 
hebben zich derhalve in de maandelijkse vergaderingen -totdat de dreiging 
van Nazi-Duitsland over Europa ging vallen en de commissie eensgezind 
naging of de defensie van het land nog wel in orde was- de zeer kritische 
vragen van de S.D.A.P.-leden van de commissies, van wie K. ter Laan in 
de Legercommissie een constante factor vormde, moeten laten welgeval
len. Die S.D.A.P.-vragen hadden vooral de strekking verdere bezuinigin
gen te bereiken, waarbij de S.D.A.P.-leden zich op het standpunt stelden 
dat in 1914 niet de strijdkrachten de onafhankelijkheid hadden bewaard, 
maar de neutraliteit in het losgebroken wereldconflict. Vanaf 1934 kwam 
Ter Laan op dit punt in de Legercommissie vrijwel alleen te staan, nog 
slechts zwak gesteund door het vrijzinnig-democratische commissielid. De 
overige leden van de commissie besloten zich in te zetten voor de 
verbetering van de strijdkrachten. Van hun verontrustende bevindingen 
van de toestand van het leger hebben zij bijvoorbeeld eind 1935 het Staats
hoofd op de hoogte gesteld. Conform de veranderde houding van zijn 
partij inzake de nationale defensie (S.D.A.P.-program 1937) liet Ter Laan 
zijn bezuinigingsdrift uiteindelijk varen. Het eensgezind loslaten door de 
Legercommissie van de oorspronkelijke gedachte achter de commissie - 
bezuiniging- heeft een tijdvak van grote activiteiten aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog voor deze commissie ingeluid, waarbij zij 
alle medewerking van Oorlog kreeg: bezoeken door het gehele land aan 
kazernes en stellingen; aanhoren van voordrachten door specialisten van 
alle wapens; indringende rapportage aan de autoriteiten. De Legercommis
sie werd hierdoor ook in den lande steeds meer gezien als invloedrijk or
gaan, getuige de brieven over defensieaangelegenheden die -afkomstig ook 
van officieren, bijvoorbeeld met pleidooien ten gunste van een drastische 
motorisatie van het leger- aan de commissie werden gericht.
De Vlootcommissie heeft in dezelfde periode in de schaduw van de 
Legercommissie moeten staan. Bij belangrijke zaken stond deze commissie 
buiten spel: bij de befaamde Vlootwet-discussie in het begin van de jaren 
'20 was een afzonderlijke staatscommissie ingesteld (de commissie-Patijn, 
waarvan ook de voorzitter van de Legercommissie, Struycken, deel uit
maakte); voor de bepaling van de maritieme middelen in Indië werd 
halverwege de jaren '30 een afzonderlijke commissie gevormd; de Vloot
commissie kreeg zelfs het rapport van de commissie ter bestudering van
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de maritieme defensie -eind jaren '30- niet in handen. Weliswaar werd de 
Vlootcommissie wel door marineofficieren ingelicht over de algemene 
strategie van de Marine, maar zij werd niet als partner gezien voor overleg 
over technische aangelegenheden zoals de opzet en uitrusting van de 
vloot. Wél mocht de Vlootcommissie zich bemoeien met zaken als de 
opleiding van de matrozen in Gorinchem, de keuring en aanschaf van 
kleding en levensmiddelen en de samenwerking tussen koopvaardijvloot 
en Marine. Zat hier de frustratie van de Marinekosten achter door de ver
werping van de Vlootwet in 1923? Heeft aan de andere kant de commissie 
weinig reden gehad zich met details van het marinebeleid in te laten, om
dat belangrijke aanschaf van materiaal zoveel geld voor zoveel jaar zou 
vergen, dat de regering daarvoor toch altijd bijzondere commissies zou in
stellen en afzonderlijke wetgeving zou voorbereiden? Zeker is dat de 
persoonlijke lasten bij de Marine veel geringer waren (merendeel beroeps- 
personeel) en het belang van de Marine voor de verdediging van het 
Nederlands grondgebied naar de toenmalige bedreigingen gerekend 
minder betekenis dan de Landmacht had. In ieder geval werd een dag voor 
de Duitse inval, op 9 mei 1940, in een vergadering van de Vlootcommissie 
geconstateerd dat de commissie in een impasse was geraakt en geen goed 
inzicht had in de bij een bepaalde strategie gewenste vlootopbouw. Een 
vervolg op deze vergadering zou uiteraard uitblijven. De bijeenkomst van 
de Legercommissie werd op 13 juli 1940 verdaagd, "tot tijd en wijle weder 
vruchtdragende arbeid kan worden verricht". De beide commissies zijn. 
zoals het afwikkelingsbureau van de krijgsmacht had uitgestippeld, niet
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opgeheven, maar in sluimertoestand gebracht, waaruit de bevrijdings- 
triomf hen zou wekken 6.

Van Leger- en Vlootcommissies naar één, eensgezinde Defensiecommis
sie.
Nog in de zomer van 1945 kwamen de Leger- en Vlootcommissies, waar
van de bijeenkomsten na de Duitse inval in 1940 waren verdaagd, weer tot 
leven. Men stond niet alleen voor de vraag hoe de nieuwe commissies 
moesten worden samengesteld om de opengevallen plaatsen van over
leden parlementsleden op te vullen en de uitslag van de te houden ver
kiezingen voor de Kamers tot gelding te brengen, maar ook voor de vraag 
of naast de oude taak, namelijk het toetsen van de uitgaven en de lasten 
om tot bezuinigingen te komen, ook andere taken, bijvoorbeeld het 
nastreven van verbeteringen, die eventueel ook tot bezuinigingen zouden

6 De gegevens over samenstelling, officiële taken en werkzaamheden van de 
Leger- en Vlootcommissies voor de periode 1911/1922 - 1940 zijn ontleend aan 
de archivalia van de beide commissies, aanwezig in Centraal Archievendepot 
van het Ministerie van Defensie, Den Haag. Voor de medewerking aan het on
derzoek voor dit deel van het onderwerp ben ik de secretaris-generaal van het 
Ministerie van Defensie en in het bijzonder het hoofd van genoemd depot, de 
heer G. Gans, en diens staf zeer erkentelijk. Voor de algemene context van het 
defensiebeleid, zie: H.W. van der Dunk, "Neutralis-me en defensie; het 
dilemma in de jaren dertig", in: G. Teitler (red.), Tussen crisis en oorlog. 
Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30, Dieren 1984, p. 5-23; J.A.M.M. 
Janssen, "Kerk, coalitie en defensie in het Interbellum", in: G. Teitler, o.c., p. 42- 
62; H.J.L. Vonhoff, "Defensiepolitiek van Liberalen en Vrijzinnig-Democraten 
in de jaren dertig", in: G. Teitler, o.c., p. 63-69; J.C.H. Blom, ""Durch kamen sie 
doch". Het Nederlands defensiebeleid in de jaren dertig opnieuw beschouwd", 
in: G. Teitler, o.c., p. 116-143; G. Teitler, "De krijgsmacht als Cassandra. 
Toekomstverwachtingen van Nederlandse mili-tairen", in: G. Teitler o.c., p. 70- 
87, vermeldt op p. 74 de jegens het Staatshoofd eind december 1935 geuite be
zorgdheid van de (parlementaire) Legercommissie over de lacunes in de 
Nederlandse defensie (-organisatie). Hier zij vermeld, dat de ministers van 
Oorlog, Marine en Koloniën op 1 september 1933 een commissie onder leiding 
van de oud-gouvemeur-generaal, A.W.F. Idenburg (A.R.P.) in het leven hebben 
geroepen om een reorganisatie van de krijgsmacht van het Rijk en een nieuwe 
regeling voor de verdeling van de Marine-uitgaven tussen Nederland en Ne- 
derlands-Indië, met het oog op bezuinigingen, te bereiken. Het rapport van de 
commissie-Idenburg is aan de Leger- en Vlootcommissies voor commentaar 
gezonden. De besparingen waren beperkt. De kwestie kruisers of vliegtuigen ter 
verdediging van Indië werd onderzocht door de commissie-Kan (1935). Het 
rapport van deze commissie is niet gepubliceerd. Het aan de Vlootcommissie 
niet doorgegeven rapport, waarover op 9 mei 1940 werd gesproken, betrof dat 
van een technische commissie m.b.t. de versterking van de Indische defensie 
(slagkruisercommissie). Over de Vlootcommissie in deze kwestie, zie: G. 
Teitler, De strijd om de slagkruisers 1938-1940, Dieren 1984, p. 60-62.
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kunnen leiden, door de nieuw te bemannen commissies moesten worden 
aangesneden. Vreemd genoeg heeft de Legercommissie in oude samen
stelling, waarvan nog slechts één lid zitting had in het parlement -het naar 
de P.v.d.A. overgegane voormalige V.D.B.-lid Schilthuis (Tweede Kamer)-, 
gemeend enkele vergaderingen te kunnen houden, voornamelijk over de 
achtergrond van de enorme uitgaven voor Oorlog. Als staatscommissie 
had zij dit recht, als bijzondere "parlementaire" commissie zeker niet. 
Vandaar dat er naar gestreefd werd om zo snel mogelijk, zoals bij de 
installatie van de nieuw samengestelde commissies in 1947 van de kant 
van de regering werd verklaard, het bij de instelling van de commissies 
beoogde contact met de beide Kamers te herstellen.
Bij K.B. van 31 mei 1947, nr. 24, werd de nieuwe Legercommissie be
noemd. Voorzitter werd het K.V.P. Eerste Kamerlid, de luitenant-generaal 
b.d. H.F.M. baron Van Voorst tot Voorst, chef-staf Landmacht in de meida
gen van 1940. Overige leden waren de C.H.U.-senator Vixseboxse en de 
Tweede Kamerleden Koersen (K.V.P.), Vermeer (P.v.d.A.), Vorrink 
(P.v.d.A.), Bruins Slot (A.R.P.), Vonk (P.v.d.V.-V.V.D.) en Wagenaar 
(C.P.N.). De uitnodiging aan Wagenaar om toe te treden tot de Legercom
missie markeerde de nieuwe politieke verhoudingen, waarbij de C.P.N. als 
een door de verkiezingen van 1946 (10% der stemmen) bevestigde grote, 
serieuze en door het verzetsverleden ook prestigieuze groepering werd 
aanvaard, althans voorlopig. Ook de verwijdering van ditzelfde commis
sielid een jaar later was significant voor de plotselinge veranderingen in 
de politieke verhoudingen. Wagenaar zou overigens, mogelijk vanwege 
de afkeuring door de C.P.N. van de inzet van vrijwel alle onder Oorlog 
ressorterende strijdkrachten in Indië bij de eerste politiële actie (20/21 juli -
4 augustus 1947), na de installatiebijeenkomst geen vergaderingen van 
deze commissie bijwonen; wél was hij enkele malen aanwezig bij verga
deringen van de Vlootcommissies, waarvan hij eveneens lid werd, en bij 
een gezamenlijke vergadering van Leger- en Vlootcommissies over de 
demobilisatie van de strijdkrachten in Indië op 29 oktober 1947. In deze 
laatste vergadering zou het C.P.N.-lid tevergeefs vragen naar de data voor 
de daadwerkelijke demobilisatie. Wagenaar was zeker niet zo lastig als Ter 
Laan (S.D.A.P.) vóór en kort na de oorlog in de Legercommissie. Aan de 
andere kant kreeg hij als commissielid de notulen van de commissies 
toegezonden, hetgeen bij de beoordeling in 1948 van de positie van de 
C.P.N.-vertegenwoordiging in de commissies een rol zal hebben gespeeld.
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Officieel werd nog geen wijziging gebracht in de opdracht van de commis
sie. Wél bleek uit de instailatierede van de minister van Oorlog in het 
rooms-rode kabinet-Beel, Fiévez, op 10 juli 1947 dat de minister in reactie 
op de dringende verzoeken van verschillende leden van de Legercommis
sie de vóór de oorlog gegroeide gebruiken in het werk van deze commissie 
-die in veel mindere mate bij de Vlootcommissie tot ontwikkeling waren 
gekomen- wenste te handhaven. De Legercommissie werd door Fiévez 
met zoveel woorden zowel als een soort Vaste Kamercommissie als een 
adviesorgaan gezien. Hij was namelijk van plan "het oordeel van de 
Commissie in te winnen omtrent onderwerpen, welke de landsverdedi
ging raken en welke op mijn ministerie in studie genomen met de bedoe
ling deze te gelegener tijd in aanmerking te brengen voor een behandeling 
in de volksvertegenwoordiging. Indien de Commissie bereid zou zijn in 
de toekomst hieraan mede een deel van haar tijd en aandacht te besteden, 
zou daardoor wellicht bereikt kunnen worden, dat mijnerzijds een inzicht 
kan worden verkregen in de gedachten, wensen en stromingen, welke ter 
zake in de volksvertegenwoordiging leven". Omdat de minister de com
missie met dit doel van mogelijk vertrouwelijke informatie zou voorzien, 
kondigde hij aan in voorkomende gevallen in het algemeen belang aan de 
leden van de Commissie te moeten verzoeken "om bepaalde onderwerpen 
niet buiten de enge kring der respectievelijke Kamer clubs te behandelen 
tot het tijdstip is gekomen, waarop tegen openbaar maken geen bezwaar 
meer bestaat".
Het verzoek van Fiévez is door zijn collega van Marine, Schagen van 
Leeuwen -die op 24 november 1947 zou aftreden-, herhaald, toen die op 10 
juli 1947 de nieuwe Vlootcommissie installeerde, met wederom Van 
Voorst als voorzitter en de Tweede Kamerleden Ruijs de Beerenbrouck 
(K.V.P.), Vermeer (P.v.d.A), Vorrink (P.v.d.A.), Roosjen (A.R.P.), Tilanus 
(C.H.U.), Korthals (P.v.d.V.-V.V.D.) en Wagenaar (C.P.N.) als leden 7 Het 
C.P.N.-lid heeft, anders dan bij de Legercommissie waarvan hij ook lid 
was, enkele vergaderingen van deze Vlootcommissie bijgewoond, moge
lijk omdat met uitzondering van de mariniers en kleine vaartuigen de 
vloot weinig met de operaties in Indië te maken had. De C.P.N.-fractie in

7 De gegevens over de na-oorlogse ontwikkelingen konden ten dele worden 
ontleend aan het in noot 6 genoemde archief en verder aan het semi-statisch 
archief van het Ministerie van Defensie, dossiers Leger- en Vlootcommissies 
1945-1948 en Defensiecommissie 1948-1950. Voor de hulp bij de inzage in dit 
laatstgenoemde archiefdeel ben ik de heer J. Rijpstra en diens medewerkers zeer 
dankbaar.
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de Tweede Kamer steunde overigens de begrotingen van Oorlog en Ma
rine voor 1948; die in de Eerste Kamer zou dat door de veranderde koers in 
het buitenlands beleid -zie hieronder- in het voorjaar van 1948 niet doen. 
Met het verzoek van de regering tot voorzichtigheid door de leden van de 
commissies met de verstrekte informaties werd een zware wissel getrok
ken op de volgzaamheid van dat deel van de commissie dat in het 
gevoerde beleid een aantasting van het algemeen belang moest zien. Men 
denke in dit verband aan het al genoemde verzet van de C.P.N. tegen de 
militaire actie in Indië en tegen de toetreding van Nederland tot een mili
taire alliantie van vijf westerse landen -te weten Engeland, Frankrijk en de 
Beneluxlanden- bij het Verdrag van Brussel in maart 1948. Aangezien een 
geheimhoudingsplicht niet was opgelegd -die zou pas in 1948 voor de 
nieuwe Defensiecommissie worden geformuleerd-, kon de regering weinig 
anders doen dan terughoudendheid betrachten bij de inform atie
verstrekking aan deze commissie op het moment dat de politieke tegen
standers van het beleid als risico's voor de vertrouwelijkheid van de 
gegeven inlichtingen over militaire aangelegenheden werden gezien. De 
Legercommissie kreeg immers, precies als de Vlootcommissie, in de pe
riode 1947-1948 van topmilitairen en één enkele maal van de minister zelf 
inlichtingen. Fiévez toonde zich daarbij bereid met de commissies om te 
gaan alsof er sprake was van echte Vaste Kamercommissie, zoals in het 
geval van de belangrijke herziening van de Dienstplichtwet.
De vraag of de vertrouwelijkheid van het overleg in de beide staatscom
missies bij voorbaat een niet verzekerd was. zolang tegenstanders van het 
militaire beleid, die men verdacht van banden met de republikeinen in 
Indië en met een buitenlandse mogendheid, deel uitmaakten van deze 
commissies heeft een rol gespeeld bij de fusie van de beide commissies. Al 
vanaf het najaar van 1947 hadden regelmatig gecombineerde vergaderin
gen van de twee commissies plaats gevonden. Het beleid van Marine en 
Oorlog liep toentertijd grotendeels over één spoor, namelijk dat van het 
militaire optreden in Indië. De uitgaven en verzwaring van de dienst
plicht hadden zeer veel te maken met dat optreden. Begin 1948 was er een 
nieuw argement gekomen om samenwerking tussen beide commissies te 
bevorderen. De totstandkoming van het al genoemde Verdrag van Brussel 
maakte het immers noodzakelijk leger- en vlootzaken in het gemeen
schappelijke kader van de West-Europese verdediging te zien. Een dag 
voor de officiële ondertekening van dat Verdrag polste Fiévez, die ook
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minister van Marine a.i. was, de beide commissies over een samengaan, 
waarop positief werd gereageerd.
De nieuwe oriëntatie in de defensiepolitiek van het land na het uitbreken 
van het Oost-West-conflict bracht met zich mee dat bij de samenstelling 
van de nieuw te vormen commissie de copie van dat conflict op nationaal 
niveau, namelijk tussen de C.P.N. en de overige politieke partijen, nader 
in beschouwing moest worden genomen. In de Tweede Kamer had een 
meerderheid van alle niet-communistische Kamerleden een dag na de 
ondertekening van het Verdrag van Brussel (17 maart 1948) steun ver
leend aan een motie-Van der Goes van Naters (P.v.d.A.) om communisten 
uit te sluiten van het lidmaatschap van de Vaste Comissie voor Buiten
landse Zaken uit deze Kamer. Bij gelegenheid van de behandeling van de 
begroting van Oorlog voor 1948 in de Eerste Kamer enkele weken later 
deed Van Voorst (K.V.P.), voorzitter van de Leger- en Vlootcommissies, de 
minister van Oorlog de suggestie communisten van genoemde commis
sies uit te sluiten. Hij achtte deze uitsluiting om veiligheidsredenen 
gewenst. "Ook onze bondgenoten zullen huiverig zijn ons hun geheimen 
mede te delen, indien zij niet de overtuiging hebben, dat zij besloten blij
ven binnen de kring van enkele ingewijden, die onder alle omstandighe
den aan hun zijde zullen staan in de grote controverse"! Met zijn voorstel 
beschuldigde Van Voorst het C.P.N.-lid van de commissies, de oud- 
verzetstrijder Wagenaar, ervan een mogelijk "lek" te zijn van informatie 
ten gunste van de gedachte tegenstander, de Sovjet-Unie. Opmerkelijk is 
dat de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en de Leger- en Vloot
commissies op één lijn werden gesteld in deze kwestie: de staatscommis
sies werden gezien in het verlengde van de Vaste Kamercommissie waar 
het ging om het bevorderen van het vrij overleg tussen leden van het 
parlement en de regering. Het Eerste Kamerlid Brandenburg (C.P.N.) heeft 
zich nog heftig verweerd tegen deze beschuldigingen jegens zijn partijge
noot en gesteld dat hij niet accepteerde dat communisten -zonder enig 
bewijs- voor landverraders werden uitgemaakt, maar veel haalde dat 
allemaal niet uit. Minister Fiévez zei van oordeel te zijn dat de motieven 
van de Tweede Kamer om zich uit te spreken over de samenstelling van 
de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ook golden voor de beide 
commissies. Bij zijn voordracht voor de nieuwe samengevoegde commis
sie zou hij daarmee rekening houden. De samenstelling van de commissie 
moest immers zodanig zijn dat de minister in de gelegenheid was 
"vertrouwelijk van gedachten te wisselen omtrent zaken, welke geen of
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nog geen openbaarheid verdragen, welke soms zelfs strikte geheimhou
ding eisen" 8
Bij K.B. van 12 mei 1948, nr. 51, werd de Defensiecommissie in het leven 
geroepen, nadat de oude Leger- en Vlootcommissies waren opgeheven. In 
de taken van deze nieuwe commissie werden de lijnen in de vooroorlogse 
en kort na-oorlogse ontwikkelingen in het verkeer tussen de Leger- en 
Vlootcommissies en de ministers van Oorlog en Marine doorgetrokken. 
De eerste taak bleef het onderzoek naar de besteding van de gelden en de 
persoonlijke diensten, hetgeen het karakter als een soort Kamercommissie 
(controlefunctie) onderstreepte. De tweede taak legde het voorstel van 
Fiévez uit 1947 vast om advies te geven in zaken die de ministers van 
Oorlog en Marine overwogen bij het parlement in behandeling te geven. 
Ten derde had de Defensiecommissie tot taak de aandacht te vestigen op 
nieuwe maatregelen, die naar het oordeel van de commissie noodzakelijk 
waren in het belang van de weerbaarheid van het land. Zeker de laatstge
noemde taak was meer toegesneden op de aard van de Defensiecommissie 
als staatscommissie. De commissie was, zoals de oude commissies, 
bevoegd adviezen in te winnen van personen in en buiten de krijgsmacht. 
Anders dan de oude commissies werd de Defensiecommissie een 
geheimhoudingsplicht opgelegd. Indien de commissie het gewenst achtte 
ruimere bekendheid te geven aan inzichten over een bepaald onderwerp, 
kon de commissie daartoe slechts overgaan, nadat door de betrokken 
minister(s) te kennen was gegeven dat uit hoofde van de eisen omtrent 
geheimhouding ter wille van de veiligheid van de staat dan wel op gron
den van regeringsbeleid tegen een zodanige publicatie geen bezwaren be
stonden. Ook voor de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de 
Tweede Kamer was vanaf het begin een soortgelijke plicht ingevoerd die 
er op neer komt dat alleen die zaken aan de Kamer kunnen worden 
m eegedeeld, waaromtrent de regering geen geheimhouding heeft 
opgelegd. Bij K.B. van 17 juni 1948, nr. 28, werden tot leden benoemd: de 
Eerste Kamerleden Van Voorst tot Voorst (K.V.P.), voorzitter, Van de Kieft 
(P.v.d.A.) en Vixseboxse (C.H.U.) en de Tweede Kamerleden Koersen 
(K.V.P.), Ruijs de Beerenbrouck (K.V.P.), Vorrink (P.v.d.A.), Vermeer 
(P.v.d.A.), Bruins Slot (A.R.P.), Roosjen (A.R.P.), Tilanus (C.H.U.) (werd

8 Motie-Van der Goes betreffende de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken 
van de Tweede Kamer, zie: H.T.K. 1947-1948 Verslag, p. 1561 en de eindstem
ming (K.V.P.-P.v.d.A.-A.R.P.-C.H.U.-V.V.D. contra C.P.N.; S.G.P. afwezig); ibid., 
p. 1594; H.E.K. 1947-1948 Verslag, p. 330 (voorstel-Van Voorst); ibid., p. 347 
(minister Fiévez); ibid., p. 348 (Brandenburg).
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met ingang van 28 oktober 1949 voorzitter), Vonk (V.V.D.) en Korthals 
(V.V.D.). De installatie van de Defensiecommissie, de adviseurs en het 
nieuwe secretariaat vond twee dagen na de Kamerverkiezingen plaats en 
wel op 9 juli 1948. De nieuwe commissie heeft overigens snel de behoefte 
gevoeld bij bepaalde gelegenheden van de aanwezigheid van secretaris en 
adviseurs verlost te kunnen zijn. In 1950 is bij K.B. aan deze wens om 
soms volledig als zuiver parlementaire commissie te kunnen vergaderen 
tegemoet gekomen 9.
Het bijzondere karakter van deze Defensiecommissie, bestaande uit leden 
van de beide Kamers der Staten-Generaal, kon ook worden afgeleid uit het 
standpunt van de regering de commissie niet te beschouwen als een vast 
college van advies en bijstand van de regering, waarvan de instelling ter 
uitvoering van het in 1922 in de Grondwet (1938: art. 80) hieromtrent 
op genomen artikel bij speciale wet -bij het ontbreken van de beoogde or
ganieke wet- had moeten plaats vinden, zoals dat wel is toegepast voor 
bijvoorbeeld de Dienstweigeringscommissie (1923). Kon in 1947 nog 
gesproken worden van het simpel tot leven wekken van de Leger- en 
Vlootcommissies die van vóór de grondwetsherziening-1922 dateerden, bij 
de Defensiecommissie ging het om een geheel nieuwe commissie, die 
naast de oude taak ook een algemeen adviserende taak kreeg. Het is niet 
onmogelijk dat de regering de Defensiecommissie hoe dan ook in het ver
lengde van de oude Leger- en Vlootcommissies wilde zien om zo een wet
telijke procedure voor deze Defensiecommissie te kunnen omzeilen. 
Daarmee vermeed de regering een confrontatie met de communisten in de 
Kamers over de beoogde samenstelling van deze commissie 10.

9 Zie hiervoor het K.B. van 30 augustus 1950, Stbl. 3, aanwezig in het in noot 7 
genoemde dossier Defensiecommissie.

10 P.J. Oud, Het constitutionele recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, 
2e druk, Zwolle 1967, p. 478, spreekt over het "min of meer blijvend karakter" 
van de Leger- en Vlootcommissies. Hoewel een organieke wet m.b.t. de uitvoe
ring van het door het amendement-Troelstra bij de behandeling van de 
voorstellen tot grondwetsherziening in 1921, in de Grondwet-1922 opgenomen
in art. 78 ("De instelling van vaste colleges van advies en bijstand aan de 
Regering geschiedt krachtens de wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hun
benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid") er nimmer is 
gekomen, heeft de regering sedertdien bij speciale wetten vaste colleges van 
advies in het leven geroepen, b.v. de Dienstweigeringscommissie, bij Wet van
13 juli 1923, Stbl. 357. Voor een algemene oriëntering over het onderwerp col
leges van advies e.d. zij verwezen naar: G.A. van Poelje, "Commissies en 
raden", in: Bestuurswetenschappen, jrg. 1975, p. 394-424 en de in dit artikel 
opgegeven literatuur. In het overzicht van Crijns over de commissies van ad
vies ontbreekt in de lijst van Defensie de Defensiecommissie.
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De defensiecommissie heeft tot in 1975 bestaan en is toen vervangen door 
de Adviesraad voor Defensieaangelegenheden (A.D.A.), waarvan aan
vankelijk eveneens, naast anderen, enkele parlementariërs lid waren. Als 
semi-Vaste (Parlementaire) Commissie voor Defensie was de Defensie
commissie inmiddels in betekenis uitgehold door de instelling van echte 
Vaste Commissies voor Oorlog en Marine, resp. Defensie (1959), in de 
beide Kamers der Staten-Generaal (resp. 17 september 1953; 12 december 
1967), waaraan de begrotingen en de wetsontwerpen op het gebied van 
Oorlog en Marine, resp. Defensie, in deze Kamers worden voorgelegd ter 
vervanging van het afdelingsonderzoek en de begrotingscommissies voor 
deze sector(en). De instelling van deze commissies was geen gevolg van de 
onvrede over het functioneren van de Defensiecommissie, maar vloeide 
voort uit de gevoelde behoefte de werkwijze van de Kamers te verbeteren. 
Het was Van der Goes (P.v.d.A.) die op 9 juli 1953 een meerderheid van de 
Tweede Kamer wist te overtuigen van het nut om in het Reglement van 
Orde onder meer te voorzien in de oprichting van Vaste Commissies voor 
alle departementale sectoren, behalve voor Algemene Zaken. Deze lijn 
werd later door de Eerste Kamer overgenomen. Had de defensiecommissie 
tot de invoering van de Vaste Commissie voor Defensieaangelegenheden 
in de senaat nog een bijzondere functie als een commissie voor leden uit 
de beide Kamers, die gezamenlijk over het algemeen defensiebeleid en 
vooral over de maatschappelijke positie van de krijgsmacht konden 
debatteren, sedert de invoering van de beide Vaste Commissies was de zin 
van de Defensiecommissie marginaal geworden. Het was dan ook niet zo 
vreemd dat D'66 in 1973 weigerde een zetel in de Defensiecommissie in te 
nemen: de commissie stelde eigenlijk niets meer voor. Een communist 
heeft nooit van de Defensiecommissie deel uitgemaakt; in 1967 is wél een 
communist lid geworden van de Vaste Commissie voor Defensieaangele
genheden uit de Tweede Kamer. Overigens wist de genoemde A.D.A. ook 
geen positie van enig belang te verwerven. Al na enkele jaren is deze Raad 
in een comateuze toestand geraakt. De minister van Defensie constateerde 
op 8 oktober 1985 dat de A.D.A. feitelijk was opgeheven, nadat bij K.B. de 
Adviesraad Vrede en Veiligheid was ingesteld. Van deze Adviesraad 
maken geen leden van het parlement meer deel uit n .

11 Gegevens over de ontwikkelingen van de Defensiecommissie en de A.D.A. 
verstrekt door de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf. Het 
voorstel-Van der Goes behandeld in: J.G. Pippel, o.c., p. 16-18 en p. 45-46, alsook
H.T.K. 1952-1953 Verslag, p. 826-867. In de Vaste Commissie voor Defensieaan
gelegenheden van de Tweede Kamer werd in maart 1967 het C.P.N.-kamerlid

45



Conclusie
Tussen 1910/1922 en 1975 is formeel sprake geweest van staatcommissies 
voor Oorlog en Marine, resp. Defensie, die echter materieel -qua samen
stelling, opdracht en werkwijze- sterke trekken hadden van Vaste Kamer
commissies, waarin vanaf de aanvang beide Kamers der Staten-Generaal 
vertegenwoordigd waren. In de Leger- en Vlootcommissies waren ook alle 
grotere politieke groeperingen door leden van het parlement vertege
nwoordigd. Het pluratistisch gehalte van deze commissies was groter dan 
die van de in 1948 geboren Defensiecommissie, aangezien de pacifistische 
S.D.A.P. wél aan de vooroorlogse genoemde commissies mocht meedoen, 
maar de Moskou-georiënteerde C.P.N. niet aan de Defensiecommissie. Het 
ontstaan van de Leger- en Vlootcommissies viel samen met de eerste 
pogingen in de Tweede Kamer niet alleen de wetgevende arbeid, maar ook 
de uitoefening van de controle op het beleid en het toezicht op het bestuur 
te verbeteren. De Legercommissie, die zich naar de oorspronkelijke op
dracht slechts had bezig te houden met de financiële en persoonlijke 
(dienstplicht) lasten in het defensiebeleid, is geleidelijk uitgegroeid tot een 
commissie, die onderwerpen uit de begroting voor Oorlog en wetsontwer
pen -voorzover die werden voorgelegd- mocht behandelen. De Vloot
commissie heeft vanaf het begin dezelfde uitgebreide bevoegdheden 
gekend, maar minder, betekend dan de Legercommissie. Het is curieus dat, 
waar op andere gebieden de Tweede Kamer is overgegaan tot de instelling 
van Vaste Commissies, voor Oorlog en Marine -die naar omvang van de 
begroting en structuur van de uitgaven toch als eersten in aanmerking 
zouden komen voor deze bijzondere aandacht van de Kamer- tot 1953 
daarvan is afgezien. Dat zou er op kunnen wijzen dat de Tweede Kamer 
aan het overleg in deze commissies genoeg had om een goede controle op 
het beleid te kunnen uitoefenen. Onderscheid was er in de aard van het 
overleg: in de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede 
Kamer is vanaf het begin de aanwezigheid van de bewindsman normaal 
geweest, ook al werd er toen een verschil gevoerd tussen de Kamer in 
pleno en deze Vaste Commissie waar het ging om de verplichting van de

W. Kremer benoemd. In 1973 is door de minister van Defensie aan de voorzit
ters van de beide Kamers gevraagd of de zetelverdeling over de parlementaire 
fracties in de Defensiecommissie bijstelling behoefde. Het antwoord daar-op was 
negatief. Op dat moment was de verdeling: 5 P.v.d.A., 5 K.V.P., 3 V.V.D., 3 
C.H.U., 3 A.R.P., 1 D.S.70. D'66 heeft de aangeboden zetel geweigerd, aldus de 
gegevens van de Afd. Voorlichting, Tweede Kamer.
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minister zijn beleid te verantwoorden. De Leger- en Vlootcommissies 
moesten het voor de oorlog doen met voorlichting door de adviserende 
officieren (bij de Defensiecommissie traden bij beschikking van 26 juli 1951 
hiervoor de chefs van staven in de plaats) of anderen. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog zijn de minister van Oorlog en Marine, resp. Defensie, in 
direct contact getreden met deze commissies. Het was uitzonderlijk, wan
neer de minister en de staatssecretarissen van deze ressorten de vergade
ringen van de Defensiecommissie niet bijwoonden. Daarmee was de 
overeenkomst met een gewone Vaste Commissie uit de Tweede Kamer 
vrijwel compleet.
Alles bijeen genomen kan er aanleiding zijn om de Leger-, en Vlootcom
missies, resp. de Defensiecommissie, niet alleen te zien als staatscommis
sies, maar ook als commissies die karaktertrekken vertoonden van Vaste 
Kamercommissies, waarin leden van de beide Kamers zitting hadden. Als 
zodanig hebben deze commissies onmiskenbaar schakels gevormd in de 
ontwikkeling in het systeem van de Vaste Commissies uit de Tweede en 
Eerste Kamer, zoals die voor Defensieaangelegenheden 12. De oude staats
commissies waren in één aspect ten opzichte van de latere Kamer
commissies uniek: de samenvoeging van leden uit de beide Kamers. De 
Verenigde Vergadering is een bekend -Prinsjesdag-! begrip; de Verenigde 
Commissie is dat niet.

12 Een interessante plaatsing van de Defensiecommissie in het commissiewerk in 
het Nederlandse parlement, vergezeld van een korte kenschets van de werk
zaamheden van deze commissie, door de jarenlange voorzitter van deze 
Defensiecommissie, zie: H.W. Tilanus, "The Committee System", in: Appèl, jrg. 
54, nr 8, december 1959, p. 91-93.
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Het verenigingsverbod voor ambtenaren van 1951.

Mr P.P. Bovend'Eert
Inleiding
Ten aanzien van de rechtspositie van ambtenaren speelt van oudsher de 
vraag, in hoeverre grondrechten beperking kunnen ondergaan met het 
oog op de speciale rechtsverhouding waarin de ambtenaar tot de overheid 
staat. De uitoefening van bijvoorbeeld het recht tot vrije meningsuiting of 
het recht tot vereniging en vergadering kan onder omstandigheden op 
gespannen voet komen te staan met de voor een ambtenaar vereiste loya
liteit aan de overheidsdienst en de grondslagen van de staatsorde 1.
Voor de tweede Wereldoorlog trad de overheid geregeld in individuele 
gevallen op tegen ambtenaren, aan wie vanwege hun politieke opstelling 
getwijfeld werd voor wat betreft hun loyaliteit aan de overheidsdienst 2 
Na de muiterij op "De Zeven Provinciën" in februari 1933 kwam de rege
ring tot algemeen wettelijke maatregelen. Aan het Algemeen Rijksambte- 
narenregelement (A.RA.R.) werd art. 97b toegevoegd, dat in lid 1 bepaalde 
dat aan de ambtenaar eervol ontslag kan worden verleend op grond van 
revolutionaire gezindheid. Lid 2 bepaalde dat eervol ontslag kan worden 
verleend aan een ambtenaar die lid was van een vereniging, waarvan de 
voorzitter van de ministerraad heeft verklaard, dat deze om de doeleinden 
die zij nastreeft of de middelen die zij aanwendt de behoorlijke vervulling 
van zijn plicht als ambtenaar in gevaar kan brengen of schaden 3. 
Bovendien leverde de medewerking of steunverlening aan een der gelijke 
vereniging of een van haar uitgaande aktie een ontslaggrond op. De voor
zitter van de ministerraad diende machtiging tot ontslagverlening aan 
rijksambtenaren te geven. De rijksoverheid vroeg de decentrale organen 
vergelijkbare maatregelen te treffen.
In de periode 1933-1940 werden met toepassing van voomoemde bepalin
gen verschillende beschikkingen van kracht van de voorzitter van de 
ministerraad betreffende verenigingsverboden voor ambtenaren. Naast 
verboden ten aanzien van revolutionair-socialistische en fascistische par
tijen en daarmee verwante (vak)organisaties alsmede ten aanzien van de 
N.S.B., kan met name genoemd worden het omstreden verbod van lid

1 Cfr. H.J. van Urk, Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen, deel IV 
Ambtenaren-recht, Alphen aan den Rijn 1938, p. 239 e.v..

2 Cfr. C.J.G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en Grondrechten, Alphen aan den 
Rijn 1979, p. 176 e.v..

3 C.J.G. Olde Kalter, o.c., p. 180 e.v..
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maatschap van de S.D.A.P. en N.V.V. voor militaire ambtenaren en bur
gerlijke ambtenaren bij het ministerie van Defensie. De regering stelde 
terzake in 1933 dat gelet op S.D.A.P.-partijresoluties gerede grond voor 
ernstige twijfel aan de goede gezindheid ten opzichte van het wettig gezag 
bestond. De gebeurtenissen rond "De Zeven Provinciën" hadden aange
toond dat het recht van de regering om haar gezag desnoods met geweld te 
handhaven, binnen de S.D.A.P. niet onvoorwaardelijk werd erkend.
Vanuit de Kamer bestreed met name de S.D.A.P.-fractie het regeringsbeleid 
inzake de verenigingsverboden. Zij stelde daarbij dat de maatregelen in 
strijd waren met art. 9 Grondwet betreffende het recht tot vereniging en 
vergadering. Een beperking van dit grondrecht was slechts bij wet toegela
ten. De getroffen maatregelen (bij K.B.) voldeden niet aan deze eis. Van 
regeringszijde werd echter met een beroep op de staatsrechtgeleerden Buys 
en Struycken betoogd dat de bijzondere rechtsverhouding van de ambte
naar tot de overheid meebracht, dat hij een deel van zijn grondwettelijke 
vrijheid prijs gaf. Bijzondere beperkingen, niet berustend op een wet, 
waren aldus toegelaten.
Vanaf 1936 wijzigde zich de houding van de regering ten aanzien van de 
S.D.A.P. geleidelijk in gunstige zin, hetgeen in september 1938 uiteindelijk 
leidde tot het schrappen van S.D.A.P. en N.V.V. van de in die maand bij 
beschikking van de voorzitter van de ministerraad opnieuw vastgestelde 
lijst van verboden vereni-gingen. In diezelfde maand kwam een nieuwe 
regeling (KB 1 september 1938, Stb. 351) tot stand. In de nieuwe formule
ring van art. 97b lid 1 A.R.A.R. kon aan een ambtenaar eervol ontslag 
worden verleend, indien naar het oordeel van het bevoegde gezag uit zijn 
gedragingen van een zodanige gezindheid bleek, dat geen voldoende 
waarborg aanwezig was, dat hij zijn plicht als ambtenaar onder alle om
standigheden getrouwelijk zou volbrengen. Lidmaatschap van een door de 
voorzitter van de ministerraad aangewezen vereniging vormde volgens 
art. 97 b lid 2 zo'n gedraging. De voorzitter van de Raad was in het vervolg 
verplicht het advies in te winnen van een commissie, alvorens hij 
machtiging tot ontslag verleende.
In de vooroorlogse praktijk inzake verenigingsverboden voor ambte
naren, welke leidde tot het ontslag van enige ambtenaren met een N.S.B.- 
gezindheid, werd de regering in haar beleid gesteund door een ruime 
kamermeerderheid, terwijl daarnaast de ambtenarenrechter eveneens uit-
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ging van de gedachtengang dat verenigingsverboden in deze aanvaardbaar 
waren 4
Na de Tweede Wereldoorlog zou ten aanzien van de C.P.N. een gelijk 
standpunt ingenomen worden.

Voorbereiding van maatregelen tegen de C.P.N.
Tegen de achtergrond van de toenemende anticommunistische houding 
binnen de regering en het parlement vroegen leden van de beide Kamers 
bij de algemene politieke beschouwingen van 1948 naar de regerings- 
voornemens tot beteugeling of afwering van de Staat ondermijnende 
invloeden 5. In de Tweede Kamer lieten zeer vele leden blijken het onver
antwoord te achten, indien bepaalde posten in het Ambtenarencorps door 
personen met communistische beginselen werden bezet. In de jaren 1949- 
1950 werden de parlementaire verlangens inzake maatregelen tegen de
C.P.N. bij verschillende gelegenheden herhaald 6.
Het kabinet-Drees deelde bij de algemene beschouwingen van 1948 in de 
Eerste Kamer mede, dat het waakzaam was tegenover gevaren die uit 
communistische aktie konden voortvloeien. Hoewel een algemeen ver
bod voor communisten om in overheidsdienst werkzaam te zijn, niet in 
voorbereiding was, zou wel gebruik gemaakt kunnen worden van art. 97b 
A.R.A.R.. Daartoe was in de loop van 1948 een commissie van advies on
der voorzitterschap van prof. Van Poelje ingesteld. Er was echter nog geen 
beslissing genomen over een nieuwe lijst van verboden verenigingen ex 
art. 97b A.R.A.R. 7.
Laatstgenoemde beslissing zou nog ruim twee jaar op zich laten wachten. 
Wat was hiervan de achtergrond en wat waren de overwegingen in de 
ministerraad bij de besluitvorming terzake?

4 Cfr. hierover uitvoerig C.J.G. Olde Kalter, o.c.., p. 180-190.
5 Het bestek van dit artikel laat niet toe de achtergronden van en ontwikkelingen 

in deze anticommunistische houding te schetsen. Verwezen zij naar H. Gort
zak, Hoop zonder illusies, Amsterdam 1985, p. 267 e.v..

6 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-1 nr 4. Rijksbegroting Huis der Koningin voor 
het dienstjaar 1949, Voorlopig Verslag, p. 10; H.E.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-1 
Rijksbegroting Huis der Koningin voor het dienstjaar 1949, Voorlopig Verslag, 
p. 8; H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1554 nr 4, wetsontwerp tot nadere voorzieningen 
met betrekking tot de bescherming van gegevens, waarvan de geheimhouding 
door het belang van de Staat wordt geboden, Voorlopig Verslag, p. 7; H.E.K. 1949-
1950 Bijlagen-A 1400-IV, Rijksbegroting van Justitie voor het dienstjaar 1950, 
Voorlopig Verslag, p. 2-3.

7 H.E.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-1, Memorie van Antwoord, p. 18. De laatstelijk 
in 1938 vastgestelde lijst kon overigens nog wel toegepast worden.
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In de ministerraadsvergadering van 30 maart 1949 ging de minister-presi- 
dent in op een mogelijk ambtenarenverbod voor communisten. De pre
mier deelde de raad mede dat hij de commissie-Van Poelje om advies had 
gevraagd omtrent de wenselijkheid beroep op de hoogste ambtenaren
rechter, de Centrale Raad van Beroep, uit te sluiten, indien een ambtenaar 
op grond van staatsgevaarlijke activiteiten werd ontslagen, nu deze 
gezindheid niet altijd op juridisch afdoende wijze zou zijn te bewijzen. 
Daarnaast had de premier de commissie gevraagd naar de wenselijkheid 
van vaststelling van een nieuwe lijst van voor ambtenaren verboden 
verenigingen. Drees liet blijken hiertegen overwegende bezwaren te 
koesteren. Uit de vooroorlogse praktijk was gebleken dat betrokken 
organisaties op vlotte wijze "mantelorganisaties" in het leven riepen die 
niet onder de lijst vielen, en dat betrokken ambtenaren slechts opgaven 
dat zij voor het lidmaatschap bedankten of een geheim lidmaatschap 
aanvaardden. Bovendien rees thans de vraag of de Eenheidsvakcentrale 
(E.V.C.) op de lijst moest worden opgenomen. Bedacht moest worden dat, 
hoewel het kader communistisch was, duizenden niet-communistische 
arbeiders lid waren van deze bond. Het ging er veeleer om, zo besloot 
Drees zijn betoog, te letten op de ambtelijke posten waar een gevaarlijke 
gezindheid er iets toe deed. Niet alle ambtenaren met een extremistische 
gezindheid dienden te worden verwijderd, maar alleen de gevaarlijkste 
elementen moesten worden weggehouden uit funkties, waar geheim
houding van belang was, of waar zij schade zouden kunnen aanrichten op 
vitale punten van de dienst of het bedrijf 8. De ministerraad reageerde 
vooralsnog niet op deze opmerkingen van Drees. Op 17 oktober 1949 
bepaalde de raad zijn standpunt toen Drees het vraagstuk middels een 
brief, waarin hij de argumenten pro en contra opsomde, in de raad aan de 
orde stelde 9.
Drees drong in zijn toelichting aan ervoor te waken dat op kwetsbare 
plaatsen geen ambtenaren zouden zitten met een staatsgevaarlijke gezind
heid. Hij concludeerde dat men om deze personen te verwijderen niets 
had aan de vaststelling van een nieuwe lijst, omdat zij als lid van de be
trokken organisaties zouden bedanken. De ministers bespraken vervol
gens de regeling van ontslag ex art. 97b A.R.A.R., waarbij de minister-pre-

8 A.R.A.-M.R. 2.02.05.-392, Notulen van de Ministerraadsvergadering 30 maart 
1949, nr lb, p. 1-2.

9 A.R.A.-M.R. 2.02.05.-393, Notulen van de Ministerraadsvergadering 17 oktober
1949, nr 18.
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sident de mogelijkheid van beperking van de rechtsgang van ontslagenen 
bij de ambtenarenrechter overwoog. Minister Van Schaik betoogde dat een 
lijst voor bepaalde situaties nodig kon zijn. De Kamer zou in gespannen 
situaties kunnen vragen wat de regering terzake had gedaan, in welk geval 
men een nieuwe lijst achter de hand zou moeten hebben.
De minister-president verklaarde zich met deze gedachtengang akkoord. 
De weg naar vaststelling van een nieuwe lijst stond aldus open. De com- 
missie-Van Poelje had ook in deze richting geadviseerd. Het doorslag
gevende argument voor de vaststelling van de lijst was echter oneigenlijk, 
namelijk om in tijden van nood de Kamer te kunnen apaiseren, door haar 
voor te kunnen houden dat een lijst was tot stand gekomen. Al met al een 
merkwaardige wijze van besluitvorming over een zo gewichtige aangele
genheid. Bij beschikking van de minister-president van 2 november 1949 
werd de bestaande lijst van 1938 in afwachting van de totstandkoming van 
een nieuwe lijst ingetrokken.
Voordat de raad beraadslaagde over de vaststelling van de nieuwe lijst 
verboden verenigingen stelde minister Rutten op 30 oktober 1950 een 
verwant probleem aan de orde in de raad, te weten het al of niet benoe
men van communistische ambtenaren. In casu betrof het de benoeming 
van een leraar voor hobo aan het muziekconservatorium te Amsterdam, 
waarvoor H. Stotijn, lid van het concertgebouworkest en overtuigd com
munist, in aanmerking kwam 10, 11. De minister achtte een benoeming 
zeer bezwaarlijk, gezien de invloed die op leerlingen kan worden uitgeoe
fend. De minister-president deelde deze mening. Had het rijk enige 
zeggenschap in deze, dan moest niet tot benoeming worden overgegaan. 
Minister Rutten zegde daarop toe de betreffende inspecteur terzake te in
strueren 12.
De vaststelling van een nieuwe lijst verboden verenigingen kwam pas 
opnieuw in de raad aan de orde op 6 november 1950. Bovendien stelden 
de verantwoordelijke bewindslieden, de minister-president en de minister 
van Binnenlandse Zaken, thans voor wijziging te brengen in art. 97b
A.R.A.R., teneinde een nieuw criterium voor een ontslag te hanteren en

10 Cfr. over H. Stotijn: G. Harmsen, "Nederlands kommunisme", in: ...................
Gebundelde Opstellen, Nijmegen, 1982, p. 55.

11 Krachtens overeenkomst tussen het Concertgebouworkest en het conservato
rium werden bij leraren-vacatures zo mogelijk leden van het orkest benoemd.

12 A.R.A.-M.R. 2.02.05.-394, Notulen van de Ministerraadsvergadering 30 oktober
1950, nr 2d. H. Stotijn werd niettemin in 1951 benoemd tot docent hobo, welke 
funktie hij tot 1964 vervulde (mededeling 12 oktober 1987 van de zijde van het 
Sweelinck-conservatorium te Amsterdam).
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het beroep op de ambtenarenrechter tegen een ontslag ex art. 97b vrijwel 
geheel uit te sluiten 13
De voorstellen stuitten op grote bezwaren in de raad. Alleen minister 
Stikker verklaarde zich onomwonden voorstander van de voorstellen. 
Minister Van Schaik stelde dat het ontslag geheel aan het gezag werd 
over gelaten. Hij zou liever een rechterlijke beroepsinstantie handhaven. 
Minister In 't Veld had bedenkingen tegen het niet volledig ter beschik
king stellen van stukken aan de beschuldigde en tegen het opnemen van 
de E.V.C. op de lijst. Lieftinck vroeg zich af welk orgaan de regering zou 
gebruiken bij de beoordeling van gegevens. Was dat de B.V.D., dan had 
Lieftinck overwegende bezwaren tegen de voorstellen, en kon hij zijn 
goedkeuring er niet aan geven. Minister Van Maarseveen ten slotte ver
wierp het voorgestelde criterium voor ontslag, en suggereerde een nieuwe 
redactie. Het verweer van de beide bewindslieden kon de raad niet over
tuigen. Drees betoogde nog dat de uitschakeling van de rechter noodza
kelijk was, nu hiermee samenhing dat de stukken niet volledig konden 
worden overgelegd, waardoor inlichtingencontacten verloren zouden 
gaan. Uiteindelijk werd de kwestie aangehouden tot een volgende verga
dering. Op 22 januari 1951 berichtte minister Teulings, dat na overleg tus
sen de betrokken departementen van Binnenlandse Zaken, Algemene Za
ken en Justitie besloten was af te zien van wijziging van art. 97b A.R.A.R.. 
Aldus zou worden volstaan met de afkondiging van een nieuwe lijst 
verboden verenigingen. De vaststelling ervan zou evenwel nog maanden 
op zich laten wachten, doordat zich moeilijkheden voordeden met de 
lagere overheidsorganen ten aanzien van de commissie van advies 14.
Bij beschikking van 17 december 1951 van de minister-president krachtens 
art. 97b A.R.A.R. werden de C.P.N. en aanverwante organisaties zoals de 
E.V.C. aangewezen als organisaties, welke de behoorlijke vervulling door 
de ambtenaar in 's Rijksdienst van zijn plicht als zodanig in gevaar kon

13 A.RA.-M.R. 2.02.05.-394, Notulen van de Ministerraadsvergadering 6 novem
ber 1950 nr 15. De betreffende ministerraadsstukken ontbreken in het archief dat 
berust bij het Algemeen Rijksarchief. De inhoud van de stukken kan slechts in 
grote lijnen afgeleid worden uit A.R.A.-M.R. 2.02.05.-394, Notulen van de 
Ministerraadsvergadering 6 november 1950 en A.R.A.-M.R. 2.02.05.-395, Notu
len van de Ministerraadsvergadering 22 januari 1951.

14 Cfr. verder A.R.A.-M.R. 2.02.05.-395, Notulen van de Ministerraadsvergadering
22 januari 1951, nr 16; A.R.A.-M.R. 2.02.05.-395, Notulen van de Ministerraads 
vergadering 16 juli 1951, nr 2K.
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den brengen of schaden. Aan de lagere organen werd verzocht dienover
eenkomstig te handelen 1S.
Bij twee gelegenheden vroegen leden van de Tweede Kamer een toelich
ting op deze maatregel, waarbij de Kamer in tweede instantie een oordeel 
terzake uitsprak.

Vragen - Burger
Op 21 december 1951, de laatste vergadering voor het kerstreces, stelde tij
dens het vragenuurtje het P.v.d.A.-kamerlid Burger vragen aan minister
president Drees. Het kamerlid maakte met name gebruik van de gelegen
heid om zijn geestverwante premier in staat te stellen de getroffen maat
regelen tegen de C.P.N. in de Kamer nader toe te lichten.
De premier stelde dat de democratie moreel gerechtigd was ter bescher
ming van het algemeen belang en de menselijke vrijheden beperkingen 
op te leggen aan hen, van wie duidelijk gebleken was dat zij de rechten en 
vrijheden van anders- denkenden zouden vernietigen, indien zij aan het 
bewind kwamen. Hoewel voorzichtigheid geboden was en ernstige bezwa
ren verbonden waren aan maatregelen van deze aard in een democratie, 
meende de regering dat thans overwegende redenen bestonden voor 
maatregelen tegen personen in overheidsdienst, in het bijzonder waar van 
vertrouwelijke gegevens kennis genomen werd of waar storing van 
werkzaamheden vitale belangen kon schaden.
De vaststelling van een nieuwe lijst van verboden verenigingen bood 
volgens Drees een duidelijke en heilzame richtlijn voor ambtenaren, 
teneinde hen ervan te weerhouden een noodlottige weg op te gaan. Op 
grond van deze lijst stond vast, wat onder politieke onbetrouwbaarheid 
werd verstaan, hetgeen de bewijsvoering vergemakkelijkte. Van de 
verenigingen die op de lijst voorkwamen stond vast dat zij: 1) streefden 
naar een totalitair staatsbestel; 2) toepassing van vrijwel alle daartoe dien
stige middelen geoorloofd achtten; 3) de internationale consignes van het 
Sovjet-blok volgden.
De minister-president meende dat het voorgaande voor de C.P.N. van al
gemene bekendheid was. Hij noemde in het bijzonder daarnaast de door 
communisten beheerste E.V.C., waarover hij opmerkte dat deze vakcen
trale haar leden in besloten vergaderingen over sabotage-aktiviteiten in 
bedrijven instrueerde.

15 C.J.G. Olde Kalter, o.c.., p. 202.
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Afsluitend stelde Drees dat de regering meende in de geest van een grote 
kamermeerderheid te hebben gehandeld 16.
Het lag voor de hand dat de C.P.N. het niet bij deze stellingname van het 
kabinet liet zitten. De afgevaardigde Wagenaar vroeg via de voorzitter de 
Kamer in dezelfde vergadering nog verlof om zo spoedig mogelijk een 
interpellatie te houden. Het kerstreces gooide echter enig roet in het eten. 
Op 5 februari 1952 vond uiteindelijk "de interpellatie-Wagenaar" plaats 17.

De interpellatie-Wagenaar
Voorafgaande aan het stellen van de interpellatievragen stond Wagenaar 
uitvoerig stil bij de achtergronden en gevolgen van de maatregelen tegen 
de C.P.N..
Het lid van de C.P.N.-fractie was van mening dat deze maatregelen op 
bevel van de Verenigde Staten in de satelliet-staten van het Atlantisch 
pact werden doorgevoerd. Kenmerkend hiervoor was dat de maatregelen 
werden afgekondigd kort voordat de premier in december 1951 een bezoek 
aan de U.S.A. bracht. De maatregelen waren volgens Wagenaar een na
bootsing van het beruchte comité van on-Amerikaanse activiteit. Zij 
openden de mogelijkheid tot een heksenjacht op communisten in Neder
land. Daarbij werd een systeem van verklikkers opgezet, mochten de be
trokken ambtenaren de belastende stukken niet inzien, en waren zij niet 
vrij in de keuze van hun advocaat. Men kon zich het niet fascistischer in
denken. Het waren niet de communisten die de burgerlijke vrijheden on
dermijnden, maar de regering, waarin de K.V.P. commandeerde en de 
P.v.d.A.-ministers naar haar neo-fascistische pijpen dansten.
Wagenaar bestreed in felle bewoordingen de suggestie van de minister
president bij de beantwoording van de vragen-Burger, dat communisten 
aanslagen voorbereidden en sabotage organiseerden. Hij daagde de presi
dent uit bewijzen terzake aan te dragen, en voegde hieraan toe; ".... als de 
Minister-President dat niet doet, dan ben ik zo vrij hem een grove leuge
naar te noemen".
Daarnaast wees Wagenaar op de verenigingsverboden van voor de 
Tweede Wereldoorlog, waarvan de communisten eveneens het slachtoffer 
geworden waren. Hoewel zij door de kabinetten-Colijn politiek onbe
trouwbaar geacht werden, hadden zij tijdens de oorlog gevochten voor de 
vrijheid van het volk. Diegenen echter, die de communisten voor de oor

16 Cfr. H.T.K. 1951-1952 Verslag, p. 1268-1269.
17 Ibid., p. 1272-1273 en p. 1391-1409.
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log vervolgden, dienden tijdens de oorlog de Duitsers. Wagenaar verwees 
in dit verband onder andere naar Colijn die in zijn brochure "Op de Grens 
van twee werelden" het samengaan met Nazi-Duitsland bepleitte, alsmede 
naar de toenmalige minister van Oorlog, Staf, die in november 1941 als 
voorzitter van de commissie voor de uitzending van boeren naar Oost- 
Europa ten overstaan van Nederlandse fascisten sprak over de "prachtige 
opgave" om op vreemde bodem te werken voor de voedselvoorziening 18. 
Nadat Wagenaar benadrukt had dat de C.P.N. blijkens haar beginselpro
gram slechts langs de weg van overtuiging het volk wilde meekrijgen, 
richtte hij een zeventiental vragen tot de minister-President.
Daarbij had ten eerste een aantal vragen betrekking op de vermeende 
schending van de vrijheid van vereniging, zoals neergelegd in de 
Grondwet en het recentelijk gesloten Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Ten tweede vroeg de 
geachte afgevaardigde de premier zijn mededelingen in de Kamer van 21 
december 1951 met bewijzen te staven. En ten derde stelde Wagenaar een 
aantal vragen over de ontslagprocedure op grond van art. 97b A.R.A.R., 
waarbij centraal stond in hoeverre deze procedure in overeenstemming 
was met beginselen van rechtszekerheid 19.
De minister-president toonde zich bereid aanstonds de vragen te beant
woorden.
De in art. 97b A.R.A.R. vereiste commissie van advies was ingesteld in 
oktober 1948 naar aanleiding van de staatsgreep in Tsjecho-Slowakije, 
waar in een parlementair democratisch staatsbestel de communisten door 
gebruik te maken van hun machtsposities in de regering en de ambtelijke 
dienst de macht van een minderheid aan het gehele volk hadden 
opgelegd. Met het oog op de mogelijkheid dat zich ook in Nederland een 
dergelijk streven zou ontwikkelen was de commissie opnieuw ingesteld. 
De Kamer was hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Aan het vaststellen van 
een lijst van verboden verenigingen was uitvoerig overleg binnen de 
regering en met de commissie vooraf gegaan.
De minister-president bestreed de opvatting dat sprake was van schending 
van grond- en mensenrechten. Bij al de betreffende regelingen van de 
vrijheden gold immers, dat daarmee geen onbeperkt recht tot misbruik 
gegeven werd. Daarbij merkte hij overigens op dat geen enkel land van 
het Sovjet-blok tot dergelijke verdragen was toegetreden.

18 Cfr. in dezelfde zin K. Groen, Landverraad , Weesp 1974, p. 292.
19 Cfr. H.T.K. 1951-1952 Verslag, p. 1390-1393.
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Uitvoerig stond de premier stil bij de procedure ex art. 97b A.R.A.R.. Hij 
benadrukte daarbij dat de samenstelling van de commissie van dien aard 
was, dat zij ongetwijfeld niet anders dan bij strikte noodzakelijkheid zou 
handelen en ten volle met het belang van de betrokken ambtenaar zou 
rekening houden. Regering en commissie waren van oordeel dat 
terughoudend moest worden opgetreden, zodat bijvoorbeeld in een con
creet geval een oplossing denkbaar was niet door ontslag, maar door over
plaatsing. Van een "heksenjacht" of het opzetten van een verklikkers- 
systeem kon geen sprake zijn.
Tot besluit van zijn beantwoording van vragen ging de premier nader in 
op de motieven om tegen communistische organisaties op te treden. 
Allereerst herhaalde hij zijn overwegingen van 21 december 1951 betref
fende het communistische streven naar een totalitair staatsbestel, de 
geoorloofdheid van vrijwel alle daartoe dienstige middelen en het opvol
gen van de consignes van het Sovjet-blok. Wijzend op spionagegevallen 
in andere landen meende hij dat duidelijk was dat de verplichtingen 
tegenover het Sovjet-blok voor communisten voor alles gingen. Ingeval 
van oorlog zouden zij de zijde van dit blok kiezen.
De premier weigerde evenwel zijn beweringen over sabotage-activiteiten 
met bewijzen te staven, aangezien de regering daarmee haar inlichtingen
bronnen zou kunnen prijsgeven. Zo naïef was de regering niet. Boven
dien werden de regeringsmaatregelen voldoende gerechtvaardigd op 
grond van algemeen bekende openbare gedragingen van communisten, 
waarbij Drees in het bijzonder het advies van "De Waarheid" noemde om 
wapens per schip aangevoerd voor de Nederlandse defensie, overboord te 
werpen! De getroffen beperkte beveiligingsmaatregelen hadden, zo besloot 
Drees zijn betoog, ten doel de kans te beperken, "dat vergif in onze soep 
wordt gedaan" 20.
Aan het kamerdebat, dat op het antwoord van de minister-president 
volgde, werd slechts deelgenomen door leden van de fracties van C.P.N., 
P.v.d.A. en K.V.P..
Wagenaar opende het debat en zorgde aanstonds voor een incident. Hij 
stelde dat de premier niet gekomen was met bewijzen dat de C.P.N. zich op 
sabotage zou toeleggen. Daaruit concludeerde Wagenaar dat de minister
president in dit opzicht leugens verstrekte.
De kamervoorzitter liet deze woorden niet passeren en onderbrak het be
toog van Wagenaar met de woorden: "Een Nederlandse Minister-Presi-

20 Ibid., p. 1393-1396.
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dent verkoopt nooit leugens. Dit woord is ontoelaatbaar. Dit moet U terug 
nemen".
Daarop paste Wagenaar zijn speech aan door te constateren dat de minis
ter-president bewust onwaarheid verkondigde 21. Immers de premier 
baseerde zijn beschuldigingen in hoofdzaak slechts op verhaaltjes in 
weekbladen over spionage in andere landen. Voor het overige herhaalde 
Wagenaar, dat de regering een heksenjacht opende, en met behulp van de
B.V.D. een verklikkerssysteem opzette. Hij benadrukte dat de C.P.N. zelf 
haar politiek bepaalde zonder inmenging van buitenaf. Wel ging zij daar
bij uit van "de studie der ervaringen en van de successen van de Sovjet- 
Unie en de communistische partij in de Sovjet-Unie". De communisten 
zagen de Sovjet-Unie als "Baanbreekster, die het onderpand vormt voor 
het succes van hun eigen streven".
Teneinde een kameruitspraak over de regeringsmaatregelen uit te lokken 
diende Wagenaar een motie in, waarin als oordeel uitgesproken werd dat 
het verenigingsverbod in strijd was met de rechtsopvattingen van het 
Nederlandse volk en derhalve ingetrokken diende te worden 22.
Vervolgens kreeg Burger (P.v.d.A.) het woord. Hij ontkende dat er sprake 
was van Amerikaanse invloed op het handelen van de regering. Het 
vraagstuk, met welke middelen een regering moest verzekeren dat zij 
zeggenschap behield over het ambtelijk apparaat en dus kon regeren, was 
een probleem waarmee Westerse democratieën nu eenmaal geconfron
teerd werden, omdat zij zichzelf moesten verdedigen. Vandaar dat recen
telijk in Groot-Brittannië en in België, en thans in Nederland maatregelen 
werden genomen.
Democratisch Nederland kon het zijns inziens heus wel klaren met de 
communisten, maar het gevaar school in de communistische legermacht, 
waarvan de C.P.N. de voorhoede was. Ter adstructie wees hij daarbij op de 
verklaring van partijvoorzitter Paul de Groot op het C.P.N.-partijcongres 
van februari 1950, dat "het Nederlandse volk het Sovjet-Russische leger 
als bevrijdingsleger zou ontvangen".
De Nederlandse regering gaf met haar maatregelen te kennen dat zij de 
hulptroepen van een vreemde mogendheid niet op Nederlandse sleutel
posities begeerde. Het betrof volgens Burger daarbij slechts security-maat- 
regelen, waarbij een eventueel ontslag niet gelegen was in de communis-

21 Ibid.., p. 1396; D.J. Hoekstra, Een minister-president verkoopt nooit leugens. 
Onparlementair taalgebruik, Dieren 1984, p. 64-65.

22 H.T.K. 1951-1952 Verslag, p. 1396-1398.
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tische overtuiging, maar in ontbrekende geschiktheid van een anti- 
democraat om in kritieke omstandigheden een democratische sleutelposi
tie te bezetten. Van massa-ontslag kon geen sprake zijn, wel van passende 
zorgvuldigheid 23.

De toon van het hierop volgende betoog van Dassen (K.V.P.) was aanzien
lijk gematigder dan dat van Burger. Dassen stelde voorop dat aan de 
Grondwet geen bezwaren tegen het ambtenarenverbod ontleend konden 
worden. Hij verwees daarbij naar het standpunt van de regering in de der
tiger jaren, ondersteund door staatsrechtgeleerden als Struycken en Van 
der Pot. Hoewel de K.V.P. niet verheugd was over de maatregelen, er
kende zij dat de regering in het besef van haar verantwoordelijkheid 
terecht en juist had gehandeld. Het waren maatregelen in het kader van de 
staatsveiligheid, die bovendien een psychologische werking hadden, om
dat de bevolking thans kon zien, dat het de regering ernst was om 
ondermijnende invloeden tegen ons staatsbestel in het ambtenarencorps 
te weren 24.
Alvorens de motie-Wagenaar in stemming werd gebracht, leverden de
C.P.N.-fractieleden Stokvis, Gortzak en Haken, het P.v.d.A.-fractielid 
Scheps en premier Drees nog een bijdrage aan het kamerdebat. Daarbij 
kwam Stokvis gemotiveerd tot de conclusie dat art. 97b A.R.A.R. wel 
degelijk in strijd was met de Grondwet. Hij verweet de minister-president 
dat deze zich niet over de staatsrechtelijke merites had uitgelaten maar 
zich "trouwhartig" had verloren "in een wijdlopig relaas van naïeve anti
communistische bakerpraatjes". Gortzak riep evenals Haken de minister
president nogmaals op te komen met bewijzen voor zijn beschuldigingen 
tegen de C.P.N.. Scheps en zijn geestverwante minister-president tenslotte 
zetten zich scherp af tegen de communistische regimes van het oostblok. 
Laatstgenoemde weigerde opnieuw de inlichtingenbronnen te openbaren 
op grond waarvan de regering gegevens had over vermeende sabotage- 
activiteiten. De motivering tot het treffen van maatregelen was overigens 
principieel gebaseerd op "dingen die van algemene bekendheid zijn". 
Aangaande de staatsrechtelijke bezwaren tegen het verenigingsverbod 
verwees Drees afsluitend eenvoudigheidshalve naar het oordeel van 
regering en Staten-Generaal terzake in de jaren dertig. Daarin was thans 
geen verandering gekomen 25.

23 ibid ., p. 1398-1399.
24 I b i d p. 1399-1400.
25 Ibid ., p. 1400-1409.
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De motie-Wagenaar werd met 62 tegen 7 stemmen verworpen. Voor de 
motie stemden slechts de aanwezige C.P.N.-leden. De Kamer liet hiermee 
in ruime meerderheid blijken het regeringsbeleid inzake de verenigings
verboden voor ambtenaren te steunen.

Slot
Het kabinet-Drees trof de maatregelen, die betrekking hadden op een 
verenigingsverbod voor ambtenaren om lid te zijn van de C.P.N. en aan
verwante organisaties niet dan na aanzienlijk aarzeling. De door premier 
Drees in de ministerraad gedane ingrijpende voorstellen ontmoetten 
overwegende bezwaren bij de meeste ministers, hetgeen ertoe leidde dat 
volstaan werd met de vaststelling van een nieuwe lijst verboden vereni
gingen. In de Kamer leken slechts de fracties van P.v.d.A. en K.V.P. het 
regeringsbeleid nadrukkelijk te steunen. De overige niet-communistische 
fracties stelden zich althans bij de kamerdebatten over de verenigings
verboden terughoudend op. Nochtans steunden zij het regeringsbeleid bij 
de stemming over de motie-Wagenaar.
De beschikking van de minister-president van 17 december 1951 heeft in 
de praktijk bepaald niet tot massa-ontslagen geleid. Zij verviel in 1970, 
toen bij besluit van 15 augustus 1970 het tweede lid van art. 97b A.R.A.R. 
werd ingetrokken. In de loop van de jaren vijftig had de Centrale Raad 
van Beroep de werking van grondrechten in de ambtenaarsverhouding 
erkend.
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De Kamers van Koophandel en Fabrieken: van slaapkamers via rustka
mers naar werkkamers.

Dr J.M.M.J. Clerx

Historie
Kamers van Koophandel hebben in Europa al een lange traditie. In 1599 
beschikte de stad Marseille reeds over een soort Kamer van Koophandel 1. 
De doelstelling van dergelijke Kamers bestond ook toen uit het bevorde
ren van de belangen van handel en nijverheid.
Met de komst van Napoleon werd in 1810 in Nederland de Franse 
administratie van kracht. Deze bepaalde onder meer dat in een groot aan
tal steden waaronder Amsterdam en Rotterdam, Kamers van Koophandel 
moesten worden ingesteld. Het initiatief tot oprichting van een Kamer 
werd tot in 1920 door de gemeenteraad genomen. De Kamers waren voor 
wat betreft hun activiteiten afhankelijk van geldmiddelen die door de 
gemeenten beschikbaar werden gesteld. De gemeenten waren daarmee niet 
altijd even scheutig, getuige het feit dat de Kamers nogal eens werden 
getypeerd als ”slaap"kamers.
Tot de invoering van een wettelijke regeling in 1920 ontbrak een overkoe
peling van de plaatselijke Kamers. Dat beperkte hun invloed op de cen
trale overheid. Het gescheiden optreden maakte het bijvoorbeeld moeilijk 
tot een eensluidende advisering van de overheid te komen. De onduide
lijk structuur en een toenemende behoefte aan beter voor hun taak toege
ruste Kamers gaven in 1920 mede de aanzet tot reorganisatie van de 
Kamers van Koophandel.

De Wet op de Kamers van Koophandel uit 1920
Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog trad schaarste op waardoor de 
overheid genoodzaakt was meer leiding te gaan geven aan het economi
sche leven. Snel bleek dat ze daartoe onvoldoende was toegerust. Onder 
meer ontbrak "een soort burgelijke stand voor de handel" 2

1 H.K. de Langen, De jongste ontwikkeling van de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken, Meppel 1952, p. 11.

2 W.F. Lichtenauer, "De nieuwe wettelijke regeling voor de Kamer van Koop
handel en Fabrieken ", in: De Naamlooze Vennootschap, jrg. 27 (1949), p. 82.
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Op grond van de Handelsregisterwet, die in 1918 in het Staatsblad ver
scheen, verkreeg de overheid de bevoegdheid tot registratie van het be
drijfsleven over te gaan. De Kamers van Koophandel kregen de taak het 
handelsregister decentraal te beheren. De regering bereikte hiermee dat 
haar relatie met het bedrijfsleven beter werd georganiseerd. Tevens gaven 
de retributies die verbonden waren aan de inschrijving in het handelsre
gister haar de mogelijkheid tot een reorganisatie van de Kamers over te 
gaan. De inkomsten uit het handelsregister vielen immers toe aan de 
Kamers die zo financieel onafhankelijk werden van de wisselende op min 
of meer willekeurige wijze toebedeelde middelen en door de gemeenten. 
De nieuwe financiering bood de Kamers de mogelijkheid zich beter te 
outilleren voor activiteiten ter ondersteuning van het plaatselijke be
drijfsleven.
De nieuwe structuur voor de Kamers werd in de wet van 1920 vastgelegd. 
Doel van de wet was het bereiken van meer samenhang in het beleid van 
de Kamers door het land te verdelen in economisch-geografische districten 
elk met een eigen Kamer van Koophandel. Een dergelijk district kende 
zoveel mogelijk hetzelfde economische accent. Zo werd bijvoorbeeld 
gestreefd naar de instelling van een wolkamer, een linnenkamer enz. 3. In 
totaal werden 36 van dergelijke districten gevormd. De interne structuur 
van de Kamers bestond uit twee afdelingen namelijk een afdeling voor het 
grootbedrijf en een voor het kleinbedrijf. Het departement van Econo
mische Zaken hield een zeker toezicht op de Kamers. Zo moesten de be
grotingen worden goedgekeurd en behoefde het gevoerde financiële beleid 
goedkeuring achteraf. Voorts moest een algemeen verslag worden in ge
diend betreffende de gang van zaken van handel en nijverheid in een 
bepaald district. De ingeschrevenen in het Handelsregister hadden ten 
aanzien van de leden van de Kamers actief en passief kiesrecht. Stemplicht 
was er niet en zou weinig effect hebben gesorteerd, omdat de meeste 
verkiezingen bij enkele kandidaatstelling verliepen.
De werking van de wet in de praktijk was teleurstellend. Gesteld kan wor
den, dat de economisch-geografisch bepaalde Kamers alleen het plaatse
lijke en regionale bedrijfsleven tot steun waren. Invloed op de centraal 
gevoerde economische politiek was er nauwelijks, omdat de 36 Kamers 
onderling geen eenheid vormden en dus ook geen eenduidig signaal aan 
de overheid kon geven. Als de overheid al contact zocht met de Kamers, 
dan beperkte ze haar consultaties tot de grote Kamers. Ook de lagere over-

3 Ibid., p. 82.
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heden in de vorm van provincies en gemeenten toonden weinig belang
stelling voor de Kamers, vooral omdat deze lagere overheden geen alge
mene grensoverschrijdende economische politiek voerden.
De samenstelling der Kamers leek alleen schijnbaar democratisch geregeld. 
De leden werden gekozen door de ingeschrevenen in het handelsregister, 
maar dit gaf geen enkele garantie dat de afdelingen der Kamers een 
samenstelling kregen, die overeen kwam met de structuur van het be
drijfsleven in het betreffende gebied. De opkomst voor dergelijke verkie
zingen was namelijk in de regel zeer gering, waardoor een kleine wel aan 
de stemming deelnemende groep een onevenredig groot aantal zetels kon 
bemachtigen. "Ontdaan van alle franje was de samenstelling der Kamers 
na 1922 dus nog altijd het uitvloeisel van een stelsel dat zeer veel op 
coöptatie leek" 4
De betekenis van de Kamers kwam echter wel in een andere fase te ver
keren toen haar een eigen wettelijke grondslag werd gegeven. Schmal 
(C.H.U.) die als ambtenaar nauw bij de wetgeving voor de Kamers van 
Koophandel was betrokken, typeerde de Kamers de eerste jaren na 1921 als 
rustkamers in de militaire zin van het woord 5. Het was derhalve de pe
riode waarin kracht en strijdmiddelen werden verzameld om tot een meer 
effectieve strijdwijze over te gaan.

De Kamers en de bezettingstijd
Met ingang van 1 april 1942 werden de Kamers van Koophandel ontbon
den op basis van een besluit van de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. De bezetter wenste het 
bedrijfsleven dienstbaar te maken aan zijn ideologische doeleinden door 
de instelling van nieuwe organen met verordenende bevoegdheden. 
Daarin paste uiteraard geen Kamer van Koophandel die in grote mate 
zelfstandig werk verrichtte en alleen achteraf beleidsmatig werd gecontro
leerd.
De grondslag voor een dergelijke opbouw van de organisatie van het 
bedrijfsleven werd gelegd door de Secretaris-Generaal van het Department 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bij besluit van 31 oktober 1940 en 
door middel van het zogenaamde basisbesluit 6. De uitvoering van het

4 Ibid., p. 83.
5 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2179.
6 W.C.L. van der Grinten, De organisatie van het bedrijfsleven, Alphen aan den 

Rijn 1944, p. 1.
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principe werd per 12 november 1940 overgedragen aan de commissie- 
Woltersom. Deze commissie was in opdracht van de bezetter ook bevoegd 
ordenende regels op te stellen voor andere organisaties van het bedrijfsle
ven, waarbij in het bijzonder te denken viel aan de Kamers van Koophan
del. De Kamers van Koophandel vormden daarmee een deel van de 
geheel nieuwe, ordenende bedrijfsorganisatie.
De bezetter vond de legitimiteit voor de schepping van de nieuwe organen 
in de artikelen 152 e.v. van de Grondwet, waarin de mogelijkheid werd 
geopend tot het stichten van lichamen met verordenende bevoegdheid 
voor het beroeps- en het bedrijfsleven.
Elke onderneming werd met gelijksoortige bedrijven samengevoegd tot 
een vakgroep. De vakgroepen werden vervolgens gekoppeld tot bedrijfs
groepen voor zover ze een gemeenschappelijke kenmerk hadden, zoals 
het gebruik van eenzelfde grondstof. Boven de bedrijfsgroepen stonden 
een 6-tal hoofdbedrijfsgroepen (industrie, ambacht, handel, verkeer, 
bankwezen en het verzekeringswezen), die vervolgens weer werden 
overkoepeld door een Raad voor het Bedrijfsleven.
Het aantal officiële Kamers van Koophandel werd teruggebracht tot 11 en 
vond daarmee aansluiting bij het aantal provincies. De andere 25 Kamers 
bleven, ondergeschikt aan de proviniciale Kamers, bestaan. De Kamers 
maakten deel uit van de zelfstandige organisaties ter ontwikkeling van het 
bedrijfsleven. Tevens werd het Führer-beginsel in de Kamers ingevoerd. 
De voorzitter was de centrale figuur die steeds voor een periode van twee 
jaar werd benoemd. Met twee plaatsvervangende leden vormden hij het 
dagelijkse bestuur. De voorzitter werd bijgestaan door een door hem be
noemde Raad van Bijstand. De voorzitter van de Kamer benoemde tevens 
de voorzitters van de hoofdbedrijfsgroepen. De Kamers van Koophandel 
voelden zich genoodzaakt hun medewerking te verlenen aan de maatre
gelen van de Duitse bezetter. Bij weigering was de kans groot dat de regio
naal opgebouwde Kamers van Koophandel zouden worden weggedrukt 
door de functioneel opgebouwde Woltersomse organisatie, hetgeen niet in 
het belang van de natie geacht werd 7.
Volgens Van der Grinten was er door de bezettingsregeling alleen op pa- 
pier veel veranderd. De praktijk bleef veelal gelijk, omdat de mensen die 
de wet moesten uitvoeren dezelfde bleven. De nationaal-socialisten had

7 Joh. de Vries, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amster
dam 1811-1961, Amsterdam 1961, p. 219.
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den zodoende ook geen echte invloed op de Kamers 8. De naoorlogse pro
blemen rond de economische collaboratie doen evenwel meer problemen 
vermoeden,

De wet op de Kamers van Koophandel 1950
Na de Tweede Wereldoorlog werd op basis van een schrijven van de 
minister van Handel, Nijverheid en Landbouw d.d. 31 mei 1945 direct ge
broken met het verfoeide leidersbeginsel. Voor de beslissingen van de 
voorzitter stonden voortaan de beslissingen van het Dagelijks Bestuur. 
Voor het overige bleef de bezettingsregeling nog geruime tijd bestaan. De 
regeling uit 1920 kon niet zo maar worden heringevoerd. Allereerst was de 
positie van de Kamers tijdens de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van 
het bedrijfsleven aanzienlijk veranderd. De Kamers werden nu veel meer 
ingeschakeld bij de door de overheid getroffen maatregelen. Tevens be
stonden er bezwaren tegen de werking van het sinds 1920 bestaande kies
recht. Voorts was het de vraag of terruggekeerd moest worden naar het 
systeem van de economisch-georgrafische districten, dan wel de provin
ciale grenzen voor de Kamers volgens de bezettingsregeling gehandhaafd 
dienden te blijven.
Het nieuwe wetsontwerp, dat deze kwesties behoorde te regelen, werd 
voorbereid door een commissie van advies die op 5 augustus 1946 verslag 
deed aan de minister. De commissie sprak zich uit voor de instelling van 
zoveel mogelijk onafhankelijke en volwaardige Kamers van Koophandel, 
zonder dat duidelijk werd of dat 36 Kamers moesten worden. Ze achtte het 
noodzakelijk, dat in elk geval een band bestond tussen de Kamers binnen 
een provincie.
Deze onopgeloste kwesties en het feit, dat belangrijkere problemen de aan
dacht van de minister opeisten, zorgden er voor dat het wetsontwerp 
omtrent nieuwe regels over de Kamers van Koophandel eerst op 28 juni 
1949 naar de Staten-Generaal werd gestuurd. Opmerkelijk was dat het 
wetsontwerp was ondertekend door staatssecretaris van Economische Za
ken Van der Grinten, namens de minister van Economische Zaken Van 
den Brink. Het was daarmee de eerste keer dat een wetsontwerp werd on
dertekend door een staatssecretaris, sedert de grondwetswijziging uit 1948 
de instelling van het staatssecretariaat mogelijk maakte 9.

8 W.C.L. van der Grinten, "Nieuwe organen", in: Onderdrukking en verzet. 
Nederland in oorlogstijd, deel 1, Arnhem/Amsterdam z.j., p. 469.

9 H. K. de Langen, o.c., p. 30.

67



De gebiedsindeling
Het wetsontwerp voorzag in de oprichting van een of meer Kamers van 
Koophandel per provincie, maar ook in een verplichte samenwerking 
binnen een provincie. Het kabinet bevestigde hiermee het bezettingsre- 
glement. De provincies ontplooiden steeds meer activiteiten op sociaal 
economisch terrein. Het werd daarom van belang geacht een representa
tieve tegenvoeter van het bedrijfsleven te hebben. Met deze opstelling 
verwierp de regering ook de economisch-geografische indeling uit het 
wetsontwerp-1920. Een dergelijke indeling was niet stabiel genoeg, omdat 
alleen al het enkele feit van een nieuwe verkeersweg een geheel andere 
oriëntatie tot gevolg kon hebben 10.
In het Voorlopig Verslag van 24 april 1950 werd algemeen instemming be
tuigd met de samenwerking tussen de Kamers van Koophandel binnen de 
grenzen van een provincie 11. De concrete uitwerking moest van de 
Tweede Kamer echter worden overgelaten aan de Kamers zelf. In een Nota 
van Wijziging van 12 juni 1950 kwam de staatssecretaris aan dit bezwaar 
tegemoet. Artikel 17 werd in die zin gewijzigd dat alleen nog gesproken 
werd over samenwerking tussen de Kamers van Koophandel binnen een 
provincie ter behartiging van de algemene belangen van het bedrijfsleven 
in een provincie 12.

Aktief en/of passief kiesrecht
Een moeilijk probleem vormde de herziening van het kiesrecht. Op basis 
van de wet uit 1920 werden de leden van de Kamer gekozen door de inge
schrevenen in het Handelsregister. De praktijk bij deze verkiezing bleek 
echter een vorm van coöptatie te zijn. In de nieuwe wet werd openlijk 
voor een vorm van coöptatie gekozen 13, Op basis van de wet kozen de zit
tende leden de nieuwe leden voor een periode van vier jaar. Voor elke 
beschikbare plaats zou het Bestuur twee of meer personen aanbevelen, van 
wie ten minste één niet tot de aftredende leden behoorde. De betreffende 
personen moesten Nederlands onderdaan, ingezetene van het rijk als
mede minimaal 25 jaar oud zijn. Met deze verkiezingsprocedure werd een 
ingewikkelde en dure procedure die in de praktijk ook tot coöptatie leidde,

10 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen 1278 nr 3 Nieuwe regelen omtrent de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken, Memorie van Toelichting, p. 4.

11 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1278 nr 5, Voorlopig Verslag, p. 8.
12 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1278 nr 7, Nota van Wijzigingen, p. 13.
13 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen 1278 nr 3, Memorie van Toelichting, p. 5.
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overbodig. Bovendien werd volgens de staatssecretaris een meer even
wichtige samenstelling van de Kamers beter gewaarborgd in het nieuwe 
verkiezingsstelsel.
Het stelsel van coöptatie werd door het parlement kritisch beoordeeld, 
maar bij gebrek aan beter toch aanvaard. Verkerk (A.R.P.), tevens lid van 
Provinciale Staten en burgemeester van Boskoop gewaagde van een 
regeling die herinneringen opriep aan de Middeleeuwen 14. De nadelige 
gevolgen van het coöptatiestelsel werden beperkt door de opneming via 
een amendement-Bachg, van een bepaling in de wet die de besturen van 
de Kamers van Koophandel verplichtte door de S.E.R. aangewezen repre
sentatieve organisaties van werknemers en werkgevers te horen alvorens 
een aanbeveling te doen 15. Bachg (K.V.P.) had een lange carrière achter de 
rug in de middenstandsorganisatie en had uit dien hoofde veel ervaring 
met de werking van de Kamers van Koophandel.

De positie van de werknemers in de Kamers
Het lidmaatschap voor werknemers van de Kamers van Koophandel werd 
door het kabinet in het wetsontwerp niet uitgesloten. Maar een positieve 
formulering waaruit een dergelijk lidmaatschap kon worden afgeleid, ont
brak.
De artikelen 4 tot en met 6 regelden de verkiezingen voor de Kamers. Vol
gens artikel 4 werd met de positie van de werknemers in de Kamers geen 
rekening gehouden, maar anderzijds verzette artikel 6 zich niet tegen een 
meer positieve benadering.
Vooral Schilthuis (P.v.d.A.) en Bachg (K.V.P.) vonden de gekozen formu
lering te vrijblijvend. Evenals voor Bachg gold voor Schilthuis, dat hij 
niet onbekend was met de werkzaamheden van de Kamers van Koophan
del. Deze vroegere graanimporteur was immers zowel lid van de Rotter
damse Kamer van Koophandel als van de Nederlandse organisatie der In
ternationale Kamer van Koophandel. Bachg diende namens onder meer 
Schilthuis het eerder vermelde amendement in waarmee hij de Kamers 
wilde verplichten om vóór het kiezen der leden de door de S.E.R. 
aangewezen organisaties van werkgevers en werknemers te horen. De in
vloed van het werknemerselement op de verkiezingen werd aldus ver
groot. Het amendement werd mede ingediend om het streven te onder-

14 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2185.
15 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2199; het amendement-Bachg c.s. is te vinden in 

H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1278 nr 11A.
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steunen naar overbrugging van de sociale tegenstelling tussen werkne
mers en werkgevers. Schilthuis scherpte het amendement-Bachg aan via 
een sub-amendement, dat beoogde te bewerkstelligen, dat 1 /4  deel van de 
Kamers uit werknemersleden zou bestaan 16.
Staatssecretaris Van der Grinten benadrukte dat hij voorstander was van 
het opnemen van het werknemers element in de Kamers van Koophan
del. Hij onderschreef het amendement-Bachg. De staatssecretaris wees 
echter het sub-amendement-Schilthuis af, dat een bepaald percentage 
werknemers een gegarandeerde plaats wilde geven in de Kamers. Dit was 
in strijd met de structuur en de opzet van het wetsontwerp dat primair 
rechtsherstel beoogde 17. Een dergelijk verplicht percentage aan werkne
mers zou het wezen van het wetsontwerp wel aantasten. Volgens Van der 
Grinten was het juist de bedoeling om deskundigen die grote be
langstelling hadden voor het regionale bedrijfsleven, als leden van de 
Kamers van Koophandel te krijgen. Het was daarbij onbelangrijk of ze on
dernemer of werknemer waren. De vraag was of met name in de kleinere 
Kamers voldoende gekwalificeerde werknemersleden te vinden zouden 
zijn om aan de eis van het sub-amendement te voldoen. Doordat het werk 
van de leden van de Kamers veelal gelegen was in het invoeren van wet
ten met een ondernemingskarakter, lagen deze functies veel meer in de 
sfeer van de ondernemer. Een dergelijke gegarandeerde positie voor de 
werknemers paste binnen de representatiegedachte, maar die werd juist 
door het wetsontwerp afgewezen. Bovendien hadden de werknemersor
ganisaties ook nooit aangedrongen op een representatieve vertegenwoor
diging in de Kamers.
Het parlement volgde de argumentie van de staatssecretaris en keurde bij 
de mondelinge beraadslagingen het sub-amendement-Schilthuis af, waar
na het door de indiener werd ingetrokken.

Het midden- en kleinbedrijf en de Kamers van Koophandel
Het wetsontwerp wenste geen terugkeer naar het stelsel van de afdelingen
groot- en kleinbedrijf op basis van de wet uit 1920.
Volgens het kabinet bestond aan het voortbestaan van een dergelijke 
splitsing weinig behoefte. De mogelijkheid bleef bestaan de behandeling te 
laten plaatsvinden door commissies van meer eenzijdige samenstelling.

16 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2197; het amendement Schilthuis c.s. is te vinden 
in H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1278 nr 13.

17 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2191.
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De pariteit tussen groot- en kleinbedrijf dreigde verloren te gaan, omdat 
het wetsontwerp slechts dringend voorschreef, dat de leden voor 1/3  deel 
afkomstig moesten zijn uit het midden- en kleinbedrijf. Deze verslechte
ring van de positie van het midden- en kleinbedrijf was een doorn in het 
oog van de middenstandspecialisten in de Tweede Kamer. Bachg ver
woordde dit vrijwel algemene gevoelen door erop te wijzen, dat de pariteit 
tussen enerzijds middelgrote en kleine bedrijven en anderzijds grote be
drijven nooit gebaseerd was geweest op tegenstellingen. Het streven naar 
pariteit berustte op een drietal gronden 18. Allereerst verkregen de Kamers 
van Koophandel hun financiële middelen voornamelijk uit bijdragen van 
de middelgrote en kleine bedrijven. Voorts was ook het werkterrein van 
de Kamers voor het grootste deel op deze bedrijven gericht. Een derde 
argument voor de pariteit was gelegen in de reële economisch-sociale 
betekenis van het geheel der middenstandsondernemingen in de sectoren 
van de meeste Kamers van Koophandel.
Schilthuis stelde vervolgens voor de pariteit tussen groot- en kleinbedrijf 
te handhaven, maar dan op een lager niveau in die zin, dat ook het 
grootbedrijf minimaal 1 /3  van het aantal leden kreeg toegewezen 19. Het 
was van belang, dat de in het district aanwezige bedrijfstakken zoveel mo
gelijk in de juiste verhouding vertegenwoordigd waren. Dit had als conse
quentie, dat in een district het kleinbedrijf de overhand moest kunnen 
hebben. Als het minimum van 1 /3  zowel voor het grootbedrijf als voor 
het kleinbedrijf zou gelden, bleef de pariteit gehandhaafd en waren de 
bezwaren van de kleinhandel tegen zijn achterstelling opgelost.
De staatssecretaris verzette zich niet tegen een daartoe ingediend 
amendement, dat artikel 4 lid 4 in bovenbedoelde zin wijzigde 20. De be
doeling van de opneming van de 1 /3  regeling voor de middenstand in het 
wetsontwerp was immers uitsluitend geweest, de middenstand een 
gegarandeerde positie in de Kamers van Koophandel te geven.

De Kamers van Koophandel en de F.B.O.
Het was opmerkelijk te constateren, dat in de Memorie van Toelichting bij 
het wetsontwerp op de Kamers van Koophandel geen taakafbakening was 
geschetst ten opzichte van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Tij-

18 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2182.
19 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2187.
20 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2192; het amendement-Bachg c.s. is te vinden in 

H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1278 nr 10C.
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dens de oorlog waren de Kamers immers gevoegd in de organisatie van 
het bedrijfsleven, terwijl de voorbereiding van deze wet viel in de periode 
van de totstandkoming van de P.B.O.. Met name K.V.P.- en P.v.d.A.-leden 
van de Tweede Kamer vroegen zich dan ook af of dit wetsontwerp niet 
veel te vroeg was ingediend waarmee de harmonie ontbrak met de nog tot 
stand te brengen wet op de P.B.O.. De Kamers moesten naar hun opvatting 
als gewestelijke organen van het bedrijfsleven in de P.B.O. worden onder
gebracht en onder de S.E.R. worden geplaatst.
V.V.D.- en A.R.P-leden van de Tweede Kamer waren sterk tegen de 
invoeging van de Kamers van Koophandel in de P.B.O., omdat het een 
ander soort organisatie betrof. De P.B.O. wilde "een naar de verschillende 
bedrijfstakken en bedrijfskolommen opgebouwd verband tussen de be
drijven vormen, terwijl de Kamers elk voor zich in een eigen gebied het 
gehele bedrijfsleven zouden vertegenwoordigen" 21. Ook vergeleken met 
de S.E.R. hadden de Kamers een andere functie. De S.E.R. vertegenwoor
digt de belangen van het gehele bedrijfsleven en elke Kamer de belangen 
van een beperkt gebied. Terwijl de product- en bedrijfschappen tot taak 
hadden bepaalde regelingen te ontwerpen, waren de Kamers van 
Koophandel betrokken bij de uitvoering van de wetten en verordeningen 
en brachten ze de specifieke problemen van de betreffende streek naar 
voren.
Van der Grinten schetste in de Memorie van Antwoord het verband 
tussen de Kamers van Koophandel en de P.B.O.. Het feit dat de Kamers 
recht hadden op rechtsherstel was er de oorzaak van, dat het wetsontwerp 
nu reeds werd behandeld en niet kon wachten tot de na de behandeling 
van de Wet op de P.B.O. 22
Wat betreft de concrete relatie tussen beide wetten, wees Van der Grinten 
erop, dat de bedrijfs- en productschappen landelijk geordende functionele 
lichamen waren ter vertegenwoordiging van een bepaalde bedrijfstak of 
sector. Bij de Kamers van Koophandel ging het daarentegen om territo
riaal ingestelde lichamen die het gehele bedrijfsleven uit de regio verte
genwoordigden. De bedrijfsorganisaties kregen bovendien, in tegenstelling 
tot de Kamers, verordenende bevoegdheid. Vooral vanwege die verorde
nende bevoegdheid hield de S.E.R. toezicht op de product- en bedrijfschap
pen. De Kamers van Koophandel moesten een grote mate van zelf
standigheid behouden en behoorden derhalve geen verlengstuk te zijn

21 H.K. de Langen, o.c., p. 39.
22 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 2178 nr 6, Memorie van Antwoord, p. 11.
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van de S.E.R.. Er moest wel harmonie zijn tussen de Kamers van Koop
handel en de P.B.O. maar een gelijke regeling was daarvoor niet vereist. 
Van der Grinten stemde derhalve in met de opvatting van de kamerleden 
die tegen invoeging van de Kamers in de P.B.O. waren.
Via een ander amendement-Bachg, in dit geval betrekking hebbende op de 
bewoording van artikel 2, werd toch een band gelegd met de P.B.O.. Oor
spronkelijk stond in dit artikel, dat de Kamers het bedrijfsleven vertegen
woordigden in het hele rijk. De Tweede Kamer vond, dat de P.B.O. als offi
ciële vertegenwoordiger van het bedrijfsleven moest optreden en niet de 
Kamer van Koophandel. Na amendering werden de Kamers bevorderaars 
van de belangen van het bedrijfsleven, waarmee ze hiërarchisch onderge
schikt werden aan de P.B.O. 23.
Via een volgend amendement-Bachg kreeg de S.E.R. een zekere invloed in 
en zeggenschap over de Kamers van Koophandel. De Kamers moesten 
voortaan elk jaar aan de S.E.R. verslag uitbrengen over hun activiteiten 24. 
Tevens konden zowel het financiële toezicht van de minister op de 
Kamers van Koophandel, alsmede de vereiste goedkeuring van bepaalde 
in de wet opgesomde besluiten bij algemene maatregel van bestuur geheel 
of gedeeltelijk worden overgedragen aan de S.E.R..
De aangenomen wet kreeg voorts slechts een beperkte geldigheidsduur, 
namelijk tot 1 januari 1959. De regering kreeg daarmee de kans te beoorde
len of de regeling moest worden gewijzigd in verband met de wet op de 
P.B.O..

Slot
De primaire bedoeling van het wetsontwerp van 1949 was rechtsherstel. 
Met een beroep op het karakter van het wetsontwerp werden echt specta
culaire wijzigingen, zoals een verplichting om 1 /4  van het aantal leden 
van de Kamers uit werknemersvertegenwoordigers te laten bestaan, door 
de staatssecretaris afgewezen. Toch kan met het Eerste Kamerlid Van 
Walsum (P.v.d.A.) worden vastgesteld, dat de geschapen mogelijkheid tot 
het opnemen van werknemers in de Kamers "een revolutie is en dat het 
uitgesloten zou zijn geweest vóór 1940 een der gelijke wijziging te verkrij
gen" 25. Deze "doorbraaksocialist" behoorde oorspronkelijk tot de C.H.U..

23 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2197; het amendement-Bachg c.s. is te vinden in 
H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1278 nr 10A.

24 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2202 en 2204; het amendement-Bachg c.s. is te vin
den in H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1278 nr 11B.

25 H.E.K. 1949-1950 Verslag, p. 907.
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Hij was voor de oorlog lange tijd verbonden aan de Rotterdamse Kamer 
van Koophandel.
Ondanks het feit dat het bij de behandeling van de wet nog onduidelijk 
was welke plaats de Kamers in het geheel van de bedrijfsorganisatie 
zouden gaan innemen, was haar eigen plaats onomstreden. De Kamers 
moesten regionale organen blijven die de algemene belangen van het 
bedrijfsleven moesten behartigen. De Kamers moesten opkomen voor de 
regionale gemeenschappelijke belangen van alle bedrijfstakken, terwijl de 
organen van de P.B.O. de belangen behoorden te verdedigen van de ver
schillende landelijke bedrijfstakken en sectoren afzonderlijk. Volgens Van 
Walsum was dit "een doeltreffende richtsnoer ... voor de bepaling van de 
grens tussen de organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
enerzijds en de Kamers van Koophandel anderzijds" 26.
Met deze nieuwe wet trad volgens Schmal een nieuwe fase in, in de histo
rische ontwikkeling van de Kamers. Ze konden nu betiteld worden als 
werkkamers omdat ze de verworven rechten nu effectief konden gaan be
nutten 27.

26 H.E.K. 1949-1950 Verslag, p. 906.
27 Cfr. supra, noot 4.
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De positie van de D.U.W.-arbeider in de Werkloosheidswet

Mr J.H.Th.M. Cuppen

Inleiding
Direkt na de Tweede Wereldoorlog werd Nederland opnieuw geconfron
teerd met het fenomeen werkloosheid. Het grote aantal niet-werkenden 
medio 1945 bestond uit twee groepen. Enerzijds waren er ruim 200.000 
personen, die van hun werkgever wachtgeld kregen in afwachting veelal 
van het weer op gang komen van het bedrijf l . Daarnaast waren er nog 
ruim 112.000 als eigenlijk werkloos te boek staanden, die geen binding met 
een werkgever hadden 2
Deze situatie had twee verschillende gevolgen. De regering ging in de 
eerste plaats over tot instelling van de Rijksdienst voor de Uitvoering van 
Werken, doorgaans afgekort tot Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.), op
dat wachtgelders en werklozen ingezet konden worden bij de wederop
bouw. Anderzijds leidden deze minder florissante cijfers eens te meer tot 
de overtuiging, dat eindelijk eens een wettelijk geregelde werkloosheids
verzekering tot stand moest komen.
Een wetsontwerp van die strekking werd begin 1948 door de ministers van 
Sociale Zaken en Financiën ingediend. Dit ontwerp-Werkloosheidswet 
beoogde de invoering van een verplichte verzekering van werknemers 
tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid. De voorgestel
de verzekering bestond uit twee delen, een wachtgeld- en een werkloos
heidsverzekering. Grosso modo voorzag de wachtgeldverzekering in een 
kortlopende uitkering in afwachting van hetzij een nieuwe betrekking, 
hetzij de overgang naar de werkloosheidsverzekering.
Hoewel regering en parlement zich zeer eensgezind toonden over de 
noodzaak van de voorgestelde regeling, bleek er ten aanzien van enkele 
onderdelen van het wetsontwerp verschil van mening te bestaan. Eén 
daarvan betrof de positie van de D.U.W.-arbeiders: moesten zij ook als een 
gewone verzekerde werknemer beschouwd worden en, zo ja, gold dat voor 
ieder van hen? En dat, terwijl er in de instellingsbeschikking van de 
D.U.W. van uit werd gegaan, dat de tewerkgestelden normale arbeid tegen 
normaal loon verrichtten. De Kamer dwong uiteindelijk via een amen-

1 F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees 24 juni 1945-
3 juli 1946 , Assen/Amsterdam 1977, p. 436.

2 Ibid., p. 433.
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dement de regering een compromis af, waardoor de D.U.W.-arbeiders in 
beginsel wel als gewone werknemers werden beschouwd.

De Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken
Anders dan de rest van Nederland werd het zuiden al in de loop van 1944 
bevrijd. Het bewind in het bevrijde gebied kwam tijdelijk in handen van 
het Militair Gezag.
Als gevolg van de stillegging van industrieën wegens gebrek aan grond
stoffen en tekort aan energiebronnen ontstond in het bevrijde zuiden 
spoedig een vrij grote werkloosheid. Tegelijkertijd viel er veel werk te 
verrichten in verband met de wederopbouw. Het Militair Gezag ging 
daarom over tot oprichting van een Dienst tot Uitvoering van Werken 
(D.U.W.) 3. Doel van de D.U.W. was de tewerkstelling van werkloze arbei
ders, in eerste instantie bij de dringend noodzakelijke opruimingswerk
zaamheden van dat moment. De dienstleiding maakte echter kenbaar, dat 
zij ook uitzag naar grote projecten op het gebied van ontginning en infra
structuur.
De D.U.W. was geen nieuw fenomeen. Het Werkfonds uit 1934 en de in 
1939 opgerichte Rijksdienst voor de Werkverruiming waren reeds 
voorgegaan. Beide kenden echter het evidente nadeel, dat ze slechts werk
loze gezinshoofden en kostwinners opnamen en lonen uitbetaalden, die 
ruim beneden de lonen van het vrije bedrijf lagen 4 De D.U.W. brak met 
deze traditie. Niet alleen werden ook andere werklozen in de D.U.W. 
geplaatst, belangrijker was het nieuw gestelde uitgangspunt, dat D.U.W.- 
werk gezien moest worden als volwaardige arbeid. Het uit te voeren werk 
moest ook productief en nuttig zijn. Het Militair Gezag stond daarom op 
het standpunt, dat deze volwaardige arbeid ook volwaardig beloond moest 
worden 5. Deze volwaardige beloning zou echter tot 1952 nog enigszins 
liggen beneden die in het vrije bedrijfsleven. Er moest immers voor de ar
beiders een prikkel blijven om terug te keren naar dat reguliere bedrijf. 
Tegenover die lagere beloning stond overigens wel de verstrekking van 
goedkope warme maaltijden aan de betrokken arbeiders. De arbeidsvoor
waarden werden vastgesteld overeenkomstig de normen voor soortgelijke 
arbeid in het vrije bedrijf. Bijgevolg was het D.U.W.-loon gekoppeld aan 
de loonontwikkeling in het bouwbedrijf respektievelijk de landbouw, al

3 A. Coolen (red.), Nieuwe arbeidsverhoudingen , Eindhoven 1945, p. 21.
4 Ibid. , p. 20.
5 Ibid., p. 23.
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naar gelang er sprake was van civieltechnisch dan wel cultuurtechnisch 
werk.
Naarmate de bevrijding van de rest van het land vorderde, breidde de 
D.U.W. zich uit over de bevrijde gebieden. Het kabinet-Gerbrandy I (1940- 
1945) achtte om die reden een nadere formalisering van de dienst 
wenselijk. Minister Van den Tempel van Sociale Zaken vaardigde op 15 
februari 1945 een beschikking uit, welke een "Dienst tot Uitvoering van 
Werken in het Bevrijde Gebied” in het leven riep 6. Nadat Nederland ver
volgens op 5 mei 1945 helemaal bevrijd was, werd een reorganisatie van 
de D.U.W. noodzakelijk. Minister Wijffels, de nieuwe bewindsman van 
Sociale Zaken in het tweede kabinet-Gerbrandy (23 februari-24 juni 1945), 
stelde op 24 mei 1945 een rijksdienst in voor geheel het land. Deze nieuwe 
Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken bouwde op de tijdelijke 
dienst voort en werd eveneens aangeduid met de afkorting D.U.W. 7.
De naam van de rijksdienst was niet willekeurig gekozen. Was men 
vroeger "bij de werkverruiming", dan werd de betrokkene door de volks
mond als werkloze betiteld. Van die karakterisering mocht geen spake 
meer zijn, immers het ging bij de D.U.W. niet om werklozen, maar om 
werknemers. Het woord werkverruiming mocht daarom niet meer in de 
naam van de rijksdienst terugkeren. Al was er dus sprake van een prin
cipiële wijziging in de structuur van de D.U.W. vergeleken met die van 
zijn vooroorlogse pendant, de taakomschrijving was dezelfde gebleven. 
Net als de Rijksdienst voor de Werkverruiming moest de D.U.W. de be
strijding van de werkloosheid bevorderen voor zover deze plaats vond 
door middel van de uitvoering van werken. In 1948 werd die taak 
gewijzigd in die zin, dat de D.U.W. voor taan de uitvoering van werken 
moest bevorderen voor zover zulks nodig was om nuttige arbeid te 
verschaffen aan niet in het arbeidsproces opgenomen werknemers 8.
De D.U.W. voerde geen werken in eigen beheer uit, maar maakte bij de 
uitoefening van zijn taak gebruik van uitvoerende lichamen als de Hei- 
demij en de Grontmij. De D.U.W.-werken waren in twee soorten te 
onderscheiden. Enerzijds ging het om cultuurtechnische werken, waarbij 
bevordering van de grondopbrengst voorop stond. Ontginning, grondver
betering, drainage en dergelijke waren daarvan voorbeelden. Anderzijds

6 Officieele Bekendmakingen van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeen
ten, jrg. 5 (1945) no. 63, p. 3-4.

7 Ibid., p. 2-3.
8 K.B. van 20 oktober 1948, Stbl. No. 1453.
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werden civieltechnische werken uitgevoerd. Het ging daarbij voorname
lijk om wegen- en kanalenaanleg en bedijkingen.
Vlak na haar oprichting telde de D.U.W. een tijdje zo'n zestigduizend 
werknemers. Toen het Nederlandse bedrijfsleven zich langzamerhand 
herstelde van de oorlogsellende en meer arbeidskrachten nodig had, nam 
het aantal D.U.W.-arbeiders fors af. Hun aantal varieerde, afhankelijk van 
het seizoen, uiteindelijk van een paar duizend tot enkele tienduizenden. 
In de wintermaanden, als de werkloosheid steeds toenam, was het contin
gent D.U.W.-arbeiders traditioneel het grootst.
Hoezeer de positie van de D.U.W.-arbeider ook verbeterd was ten opzichte 
van de arbeiders in werkverruiming, er waren ook keerzijden. Bij de 
D.U.W. was ook een categorie arbeiders ondergebracht wier werkloosheid 
een vrijwillig karakter had of aan eigen schuld te wijten was. Zij werkten 
bij de D.U.W. onder afwijkende regels, vervat in een werkverschaffingsre- 
glement. Alle werkloze arbeiders waren in beginsel verplicht om aan 
plaatsing bij de D.U.W. mee te werken, wilde men niet het recht op uitke
ring verliezen. De aard der werkzaamheden bleek ook nauwelijks te ver
schillen van hetgeen de oude werkverruiming behelsde. Veelal betrof het 
ontginningsarbeid en ander zwaar grondwerk. Actie voeren en staken 
waren bij de D.U.W. uit den boze, wilde men geen schorsing en verlies 
van inkomen riskeren. Bovendien leefden de arbeiders vaak ver van huis 
in kampen en werden ze geconfronteerd met matige sociale voorzienin
gen9

De D.U.W. bleef uiteindelijk bestaan tot 1954. In dat jaar werd de Directie 
voor de Arbeidsvoorziening ingesteld, welke de aanwezigheid van een af
zonderlijke dienst als de D.U.W. overbodig maakte.
Ondanks zijn schaduwzijden was de D.U.W. een hele vooruitgang voor de 
tewerkgestelde arbeider. Volgens zijn eerste directeur was het doel van de 
D.U.W. "de arbeiders uit de verschillende beroepen en milieus in de 
moeilijke omstandigheden als werkloos arbeider tijdelijk aan nuttige en 
zinvolle arbeid te helpen en het hun aldus mogelijk te maken niet alleen 
in het levensonderhoud van zich en de hunnen te voorzien, maar 
bovenal hen heen te helpen over hun teleurgesteld gevoel van uitgesloten 
te zijn en hen aldus te onttrekken aan de morele ontreddering van de

9 P. Benders en J. Brauer, Dienst Uitvoering Werken (DUW) Werkverschaffing 
in Nederland na 1945, in Spiegel Historiael, jrg. 22 (1987), p. 131. e.v..
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werkloosheid" 10, Die arbeid was volwaardig en werd ook als zodanig be
loond. De D.U.W.-arbeiders waren derhalve normale werknemers, die 
zich als zodanig niet onderscheidden van hun collega's in het vrije bedrijf.

De situatie na de oorlog
In de jaren na de oorlog kwam de realisering van een wettelijke 
werkloosheidsverzekering eindelijk dichterbij. Een wettelijke regeling 
ontbrak tot dan toe, ondanks pogingen in het verleden. Vóór de oorlog 
was er overigens wel sprake van vrijwillige verzekering en wachtgeld
regelingen. De vrijwillige verzekering was in de vorige eeuw opgezet door 
de arbeidersvakorganisaties. De door hen opgerichte werlozenkassen 
verstrekten de premiebetalende arbeider een uitkering als hij door werk
loosheid getroffen werd. De pas sinds begin deze eeuw voorkomende 
Wachtgeldregelingen waren eenzijdig door de werkgever vastgestelde, 
ondernemingsgebonden voorschriften. Indien een onderneming door 
tijdelijke stilstand of slapte werd getroffen kreeg een arbeider op grond van 
een dergelijke wachtgeldregeling geen ontslag, maar werd hij op wacht
geld gezet. Voor de overtuiging, dat een verplichte wachtgeld- en werk
loosheidsverzekering dringend noodzakelijk was, gaf een combinatie van 
redenen de doorslag.
In de eerste plaats vond direkt na de bevrijding een toename van de werk
loosheid plaats. De gevolgen daarvan konden ten dele ondervangen wor
den door de bestaande wachtgeldregelingen, het creëren van een speciale 
overbruggingsuitkering voor onvrijwillige werkloze valide en bonafide 
arbeiders en de totstandkoming van vervangende werkgelegenheid in de 
D.U.W.. Een afdoende oplossing boden deze maatregelen echter niet.
Voor de arbeiders, die niet in aanmerking kwamen voor een wachtgeldre
geling ontstond een weinig florissante toekomst. Financieel gezien zouden 
zij dan over het algemeen tot iets boven het bijstandsniveau afdalen, 
hoewel de overbruggingsuitkering niet gebonden was aan een steunrege
ling.
Door het verschijnen van het Engelse rapport "Social Insurance and Allied 
Service" van sir William Beveridge werd een heel nieuw licht geworpen 
op het begrip sociale zekerheid. De schrijver pleitte voor een alomvattende 
sociale zorg van de wieg tot het graf en legde daarmee de uitgangspunten 
voor de verzorgingsstaat vast. De Nederlandse regering in ballingschap in-

10 R.H.J. Stultjens, Inventaris van de archieven van de Rijksdienst voor de Uit
voering van Werken (D.U.W .) en zijn commissies, 1945-1954, Z .p l  1983, p. 8.
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stalleerde in 1943 een commissie, die een op de Nederlandse situatie 
toegesneden versie van dat rapport moest samenstellen. Het rapport van 
de commissie-Van Rhijn verscheen in 1945 en bevatte algemene richtlij
nen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering. Het drong 
onder andere aan op de totstandkoming van die verplichte verzekering.
Al met al ontstond een klimaat, waarin een spoedige afwikkeling van een 
ontwerp-Werkloosheidswet mogelijk werd.

Het ontwerp-Werkloosheidswet
Onder leiding van Drees, toen nog minister van Sociale Zaken in 
achtereenvolgens het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946) en het 
kabinet-Beel (1946-1948), werden de lijnen uitgestippeld voor een wet
telijke regeling voor de werkloze werknemers. Een verplichte wachtgeld
en werkloosheidsverzekering vormde daarbij het uitgangspunt. Het 
duurde tot begin 1948 alvorens een ontwerp van wet tot verplichte 
verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige 
werkloosheid werd ingediend bij de Tweede Kamer.
Het ontwerp-W.W. maakte een onderscheid in de verzekering tussen een 
wachtgeld- en een werkloosheidsvariant. De wachtgeldverzekering was 
bestemd voor hen, die gedurende hun onvrijwillige werkloosheid 
beschouwd konden worden als behorende tot de arbeidsreserve van de 
bedrijfstak, waarvan zij voor het intreden van hun werkloosheid deel uit 
maakten. Anders dan in de oude vrijwillige wachtgeldregelingen was er 
geen sprake meer van een ondernemingsgebonden, maar van een 
bedrijfstakgebonden arbeidsreserve. Voor wachtgeld kwam men in aan
merking als men deel uitmaakte van de bedrijfsreserve, in tegenstelling 
tot de algemene arbeidsreserve. Deze enigszins gekunstelde constructie 
vloeide voort uit een historisch gegroeide situatie, welke haar doelmatig
heid had bewezen.
De werkloosheidsverzekering gold voor werknemers van wie een 
bedrijfstakgebondenheid niet zo duidelijk kon worden vastgesteld. Het 
was mogelijk, dat zij bij het intreden van de onvrijwillige werkloosheid 
pas korte tijd in die bedrijfstak werkten, dat zij uit gewoonte gemakkelijk 
van bedrijfstak wisselden, of dat zij na het verstrijken van de maximale 
wachtgelduitkeringsduur nog steeds geen werk hadden. Deze werknemers 
werden niet (meer) gerekend tot een bedrijfsreserve, maar maakten deel 
uit van de algemene arbeidsreserve.
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Het criterium voor de gebondenheid lag in het aantal gewerkte dagen. 
Wilde men tot de bedrijfsreserve behoren en dus voor wachtgeld in aan
merking komen, dan diende men in de loop van de verstreken twaalf 
maanden minimaal 156 dagen in de bedrijfstak gewerkt te hebben. Voor de 
algemene arbeidsreserve en de daaraan gekoppelde werkloosheidsuitke
ring was het minimum gesteld op 78 dagen gedurende de voorgaande 
twaalf maanden. Had een werkloze zelfs minder dan 78 dagen gewerkt, 
dan kwam hij in het geheel niet meer voor een uitkering ingevolge de 
W.W. in aanmerking 11. Er restte hem dan niets anders meer dan de ar
menzorg.

De D.U.W.-arbeider en het ontwerp-W.W.
Bij het concipiëren van het ontwerp-W.W. stond voorop, dat de kring van 
verzekerden zo ruim mogelijk moest zijn, opdat zoveel mogelijk 
werknemers zich beschermd zouden weten tegen de gevolgen van werk
loosheid. Artikel 2 lid 1 van het ontwerp bepaalde daarom, dat in beginsel 
ieder, die binnen het rijk in loondienst werkzaam was, als werknemer 
werd beschouwd. En eenmaal als werknemer gekwalificeerd, was men 
verzekerd ingevolge de W.W.. Nam men de arbeidsvoorwaarden van de 
D.U.W.-arbeiders onder de loep, dan konden deze een vergelijking met die 
van gewone werknemers doorstaan. Moesten de D.U.W.-arbeiders daarom 
niet als werknemers in de zin van de W.W. beschouwd worden?
De discussie tussen regering en Tweede Kamer over de positie van de 
D.U.W.-arbeider ten opzichte van de W.W. beperkte zich in de schriftelijke 
voorbereidingsfase tot de vraag: moeten de bij de D.U.W. werkzame per
sonen onder de wettelijke regeling worden gebracht? Tijdens het debat 
over het wetsontwerp werd die vraag gepreciseerd. Toen ging het om de 
vraag of alle D.U.W.-arbeiders onder de wet moesten vallen.
De ministers Drees en Lieftinck, ondertekenaars van het ontwerp wilden 
de D.U.W.-arbeiders niet op voorhand in de wet doen vallen. Volgens hen 
was op dit punt grote omzichtigheid geboden, omdat het verschijnsel 
D.U.W. van twee kanten benaderd kon worden. Enerzijds onderkenden de 
beide bewindslieden het streven de D.U.W.-arbeiders zoveel mogelijk 
tegen normale arbeidsvoorwaarden te werk te stellen. In dit opzicht was er 
reden hen als normale werknemers te betitelen op wie de W.W. van

11 H.T.K. 1947-1948 Bijlagen 704 nr 3, Ontwerp van wet tot verplichte verzekering 
van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid, 
Memorie van Toelichting, p. 13.
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toepassing zou zijn. Anderzijds twijfelden Drees en Lieftinck aan dat nor
male karakter van de D.U.W.. Die twijfel werd hen voor een belangrijk 
deel ingegeven, vanwege de categorie van D.U.W.-arbeiders, die nauwe
lijks of niet in het reguliere arbeidsproces konden komen dan wel 
terugkeren. Tal van arbeiders zouden derhalve niet in het particuliere 
bedrijf terecht kunnen. Zouden deze arbeiders onder de W.W. vallen, dan 
zou dat tot gevolg hebben, dat zij uitsluitend aan het werk bij de D.U.W. 
recht op uitkering zouden ontlenen en aldus afwisselend arbeid bij de 
D.U.W. zouden verrichten en uitkering volgens de Werkloosheidswet 
zouden genieten. Dit zou in hun ogen ongetwijfeld tot een ongewenste 
figuur leiden. De betrokkenen zouden niet in het normale arbeidscircuit 
terugkeren, maar telkens blijven pendelen tussen W.W. en D.U.W. 12.
Dit tweeledige karakter van de D.U.W. riep mitsdien bij Drees en Lieftinck 
de vraag op, of de D.U.W.-arbeiders wel als werknemers in de zin van de 
W.W. gezien moesten worden. Ze beantwoordden de vraag in beginsel 
ontkennend. Het verdiende volgens hen aanbeveling de bedoelde perso
nen niet zonder meer onder de regeling te brengen. Maar omdat bij de 
D.U.W. ook arbeiders waren geplaatst, die werkzaamheden van een 
volkomen normaal karakter (zoals landbouwherstel- en wederopbouw
werkzaamheden) verrichtten, moest de mogelijkheid open gehouden 
worden deze arbeiders in de verzekering op te nemen. De D.U.W.-arbeider 
was dus volgens de regering in beginsel geen normale werknemer en het 
werk bij de D.U.W. niet van een normaal karakter, zodat de betrokken 
personen niet als werknemer in de zin van de W.W. gezien moesten wor
den, tenzij de met de uitvoering van deze wet belaste minister het tegen
deel zou bepalen. Daartoe namen de beide ondertekenaars een voorzie
ning op in artikel 3 lid h. Het wetsontwerp zei in de betreffende bepaling, 
dat voor de toepassing van deze wet geacht werden in loondienst werk
zaam te zijn "zij, die behoren tot door Onze Minister aangewezen groep 
van personen, die bij wijze van werkverruiming tewerkgesteld zijn". Deze 
bij de werkverruiming tewerkgestelden -in feite kwam dat neer op de 
D.U.W.-arbeiders- vielen dus alleen dan onder de wet indien en voor
zover de verantwoordelijke minister daartoe besloot. De regering wilde 
derhalve de mogelijkheid houden om in elk afzonderlijk geval te bepalen 
of er sprake was van écht werk.
Het regeringsstandpunt over de D.U.W. kon in de ogen van vele leden der 
voorbereidingscommissie van de Tweede Kamer geen genade vinden. Zij

12 Ibid., p. 16.
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zagen de D.U.W. wél als echt werk. Bij een groot deel van de Commissie 
van Voorbereiding bleek de vrees te leven, dat de minister in de praktijk 
van de uitvoering van de wet slechts een beperkt gebruik zou maken van 
de mogelijkheid van artikel 3 sub h om de D.U.W.-arbeiders tot "echte" 
werknemers te verklaren. Bijgevolg zou de grote meerderheid der D.U.W.- 
arbeiders buiten de verzekering blijven. De betrokken commissieleden 
zouden dit -vooral omdat na de bevrijding de arbeidsvoorwaarden van 
deze arbeiders in belangrijke mate aan die van het vrije bedrijf waren 
aangepast- onjuist achten. Zij merkten in het Voorlopig Verslag op, dat de 
D.U.W.-arbeiders in loondienst werkten en mitsdien reeds onder artikel 2 
vielen. Het onttrekken van de D.U.W.-arbeiders aan de toepassing van de 
wet zou derhalve niet anders mogelijk zijn, dan door een uitdrukkelijke 
uitzonderingsbepaling. Er werd echter veelbetekenend aan deze opmer
king toegevoegd, dat een dergelijke bepaling op hardnekkig verzet van de 
vakorganisaties zou stuiten. Andere commissieleden toonden echter be
grip voor de door de regering te berde gebrachte bezwaren 13 
De nieuwe regering Drees-Van Schaik (1948-1951) nam de kritiek nauwe
lijks ter harte. Ze schrapte bij Nota van Wijzigingen weliswaar het om
streden artikel 3 sub h, echter niet zonder een gelijktijdige concipiëring 
van een nieuwe bepaling met dezelfde strekking. Artikel 4 lid 1 sub f gaf 
aan, dat voor de toepassing van de wet niet als werknemer werden 
beschouwd "zij, die bij wijze van werkverruiming of werkverschaffing 
tewerkgesteld zijn, tenzij zij behoren tot een door Onze Minister 
aangewezen groep van personen". Inhoudelijk veranderde er door deze 
bepaling niets voor de D.U.W.-arbeiders. Zij behoorden volgens de rege
ring in beginsel buiten de wet te blijven. Voor deze arbeiders bleef dus het 
"neen, tenzij wel" van kracht. Hier was dus sprake van een confrontatie 
met het parlement. Hoe duidelijk de vele leden van Commissie van 
Voorbereiding ook te kennen had gegeven niet akkoord te gaan met het 
regeringsstandpunt, de regering gaf er blijk van deze bezwaren volledig te 
negeren.
De motivering van de aangebrachte wijziging sloot aan bij het standpunt 
van het vorige kabinet. Het stond voor de beide verantwoordelijke minis
ters in het nieuwe kabinet, Joekes van Sociale Zaken en Lieftinck van 
Financiën, nog geenszins onomstotelijk vast, dat de D.U.W.-arbeiders in 
loondienst waren, dus dat er sprake was van normaal werk. Ze wensten 
bovendien liever de niet in te gaan op de vraag of er nu wel of niet sprake

13 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen 704 nr 4, Voorlopig Verslag, p. 28.
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was van een normaal dienstverband, omdat die discussie uit de weg 
gegaan kon worden door de aangebrachte wijziging. Ze voegden er aan toe, 
dat de wijziging uitdrukkelijk bedoeld was om het D.U.W.-vraagstuk niet 
te doen vertroebelen door kwesties van wetstechnische aard 14.
Het nader overleg tussen de Commissie van Voorbereiding en de beide 
ministers bracht geen vooruitgang teweeg. De commissie gaf uiteraard aan 
óók afwijzend te staan ten opzichte van de nieuwe bepaling. Ze volhardde 
in de opvatting, dat het voor de rechtspositie van personen werkzaam in 
D.U.W.-verband goed zou zijn, wanneer zij werden aangemerkt als werk
nemer in de zin van artikel 2. De positieverandering, die een werknemer 
zou ondergaan, wanneer hij in D.U.W.-verband moest gaan werken, acht
te de commissie niet aanvaardbaar.
De A.R.P.-leden van de commissie gaven aansluitend te kennen, dat een 
deel van hun bezwaren zou kunnen worden ondervangen, wanneer de 
regeling in de wet zou worden omgekeerd. Dit kwam neer op het onder
brengen van de D.U.W.-arbeiders in de wet, met de daaraan gekoppelde 
mogelijkheid tot uitzonderingen. De A.R.P. streefde er dus naar het "nee, 
tenzij wel" van de regering te vervangen door een "ja, tenzij niet". Minis
ter Joekes verklaarde zich bereid een redactionele verandering als in dat 
voorstel bepleit, nader onder ogen te zien 15.
Het betekende, zonder dat in het overleg echte vooruitgang werd geboekt, 
wel een eerste lichtpunt in de dreigende impasse met betrekking tot de 
positie van de D.U.W.-arbeiders ten opzichte van de W.W..

De openbare beraadslaging in de Tweede Kamer
De D.U.W.-kwestie kwam tijdens de openbare beraadslaging uiteraard ter 
sprake. Het was van aanvang af duidelijk, dat de Kamer de D.U.W.-arbei
ders in de wet opgenomen wilde zien.
De P.v.d.A. ging, bij monde van haar fractielid Van den Born, de oud- 
voorzitter van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond, zelfs 
zover het wetsontwerp pas aanvaardbaar te achten, indien de D.U.W.-ar
beiders als werknemers in de zin van de wet werden beschouwd. Het "nee, 
tenzij wel" kon de socialisten derhalve allerminst bekoren 16. Hij liet op 
dat moment nog in het midden of hij een onvoorwaardelijk "ja" na
streefde, dan wel bereid was een uitzonderingsmogelijkheid te accepteren.

14 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen 704 nr. 6, Memorie van Antwoord, p. 36.
15 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen 704 nr. 9, Verslag van het overleg, p. 58.
16 H.T.K. 1948-1949 Verslag, p. 1528.
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De K.V.P.'er Andriessen, afkomstig uit de katholieke arbeidersbeweging, 
kondigde onmiddellijk een amendement aan, dat hij over de kwestie zou 
indienen. Naar zijn gevoelen zouden de D.U.W.-arbeiders -gelet op de 
bestaande opvattingen en ontwikkelingen- principieel wel in aanmerking 
komen voor de verzekering 17. Over een uitzonderingsmogelijkheid sprak 
ook hij nog niet.
Van de antirevolutionair en voormalig C.N.V.-voorzitter Stapelkamp 
kwam een beroep op minister Joekes om aandacht te schenken aan de 
wens, zoals die van verschillende zijden was geuit. Hij doelde dus op 
schrapping van artikel 4 lid 1 sub f. Hij herhaalde aansluitend de door zijn 
fractie tijdens het mondeling overleg geopperde mogelijkheid het "nee, 
tenzij wel" te vervangen door een "ja, tenzij niet" 18. Stapelkamp toonde 
met deze uitspraak aan, zich de twijfel van de regering te kunnen 
voorstellen. Hij gaf echter duidelijk aan, dat de benadering van de D.U.W. 
principieel andersom diende te geschieden en de onder de D.U.W. tewerk- 
gestelden in beginsel juist wel als normale werknemers gezien moesten 
worden. Dat moest de regel zijn, waarop dan uitzonderingen mogelijk 
waren.
De C.H.U. toonde zich eveneens teleurgesteld over de weigerachtige hou
ding van de minister. Het christelijk-historische kamerlid Kikkert, zelf 
oud-landarbeider en actief geweest in de christelijke landarbeidersbond, 
herinnerde aan het naoorlogse streven de D.U.W.-arbeiders zoveel moge
lijk gelijk te stellen met de arbeiders in het particuliere bedrijf. Al werd dit 
streven niet altijd en helemaal ten volle met succes bekroond, hij zou een 
verder doortrekken van de ongelijkheid ernstig betreuren. Dat zou het 
geval zijn, indien de D.U.W.-arbeiders buiten de verzekering werden 
gehouden 19.
W at de communist Gortzak betrof, moest de verzekering zonder 
uitzondering omvatten allen, die in loondienst waren. Na al hetgeen reeds 
bij het vooroverleg hierover was opgemerkt, had het in zijn ogen weinig 
zin met nieuwe argumenten vóór of tegen opneming van de D.U.W.-ar
beiders in de wet te komen. Nu het recht van de werkverschaffingsarbei- 
ders door velen was bepleit, maar door de regering ontkend, paste hier 
volgens Gortzak alleen maar een kameruitspraak. Daartoe zou hij een

17 Ibid., p. 1530.
18 Ibid., p. 1534.
19 Ibid., p. 1545.
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eigen amendement indienen, dat een onvoorwaardelijk "ja" zou moeten 
bewerkstelligen 20.
Het antwoord in eerste termijn van minister Joekes was veelzeggend. Het 
legde de bereidwilligheid van de regering aan de dag, om tegemoet te 
komen aan de brede consensus in de Kamer. Dit was na het nader overleg, 
waar hij zich bereid verklaarde het A.R.P.-voorstel nader onder ogen te 
zien, de tweede maal, dat de minister op een zich wijzigende houding van 
de regering zinspeelde. Sinds het overleg had bij de regering kennelijk de 
overtuiging postgevat, dat de Kamer de argumenten van de regering niet 
zou honoreren en zij daarvoor zou moeten buigen. De houding van de 
kamerleden aan het begin van het debat zal die eventuele overtuiging 
hebben bevestigd. Van een verder negeren van de Kamer kon geen sprake 
meer zijn. De minister vestigde er evenwel de aandacht op, dat de Kamer 
desondanks gelegenheid zou moeten laten om bepaalde categorieën van
D.U.W.-arbeiders uit te sluiten. Zij, die moeilijk plaatsbaar waren of door 
hun eigen gedrag geen -overigens beschikbaar- werk aanvaardden, zouden 
niet in de onderhavige regeling moeten worden opgenomen, óók niet als 
zij werkzaam zouden zijn in de D.U.W.. Hoewel nog steeds de voorkeur 
gevend aan het "nee, tenzij wel", gaf minister Joekes tenslotte te kennen, 
dat zijnerzijds geen overwegend bezwaar zou worden gemaakt tegen het 
andere stelsel, indien een overwegende meerderheid van de Kamer zich 
aldus zou uitspreken 21. De weerstand in de kamer tegen 's ministers af
wijzende houding had dusdanige vormen aangenoemen, dat Joekes zich 
er wel bij neer móest leggen. Hij kon er zich alleen nog voor inspannen 
een uitzonderingsmogelijkheid, en dus de tussenoplossing van de A.R.P., 
ingang te doen vinden.
In tweede termijn werd de stelselwijziging nader gepolijst. Andriessen 
verklaarde zijn reeds aangekondigde amendement te hebben aangepast 
aan de wens van de minister en een uitzonderingsmogelijkheid in het 
amendement te hebben ingebouwd. Hij vond het een volkomen redelijke 
eis, omdat zich nu eenmaal gevallen konden voordoen, die dergelijke uit
zonderingen rechtvaardigden 22 Van den Born sloot zich, als mede-onder- 
tekenaar van het amendement, bij deze uitleg aan23. Stapelkamp, die het 
door hem aangedragen compromisvoorstel uiteraard niet nader hoefde te

20 Ibid., p. 1549.
21 Ibid., p. 1556.
22 Ibid., p. 1561.
23 Ibid., p. 1562.
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verdedigen, gaf de minister in overweging de wijziging zelf aan te bren
gen. De bewindsman zou dan immers het initiatief en de leiding in han
den houden. Indien de minister de wijziging niet zou aanbrengen, zou de 
antirevolutionair zijn stem moeten geven aan het voorgestelde amende
ment 24
Vreemd genoeg schonk de V.V.D. pas tijdens de tweede termijn aandacht 
aan de D.U.W. en dan alleen nog aan het gevolg van de aanstaande 
stelselwijziging voor de praktijk. Op de vraag van mevrouw Fortanier-de 
Wit wat het praktische gevolg van de wijziging in het "ja, tenzij niet" zou 
zijn, kon de minister geen duidelijk antwoord geven. Hij gaf aan, dat een 
dergelijk gevolg niet bij voorbaat vast te stellen was, hoewel de wijziging 
er gemakkelijk toe zou leiden, dat het aantal D.U.W.-arbeiders onder de 
wet vallend, wat groter zou worden 25.
De beraadslaging over de afzonderlijke amendementen leverde geen 
nieuwe gezichtspunten meer op. Nadat de verschillende woordvoerders 
van de fracties het amendement-Andriessen c.s. hun stem gaven, beëin
digde minister Joekes de discussie over de D.U.W.-kwestie met de mede
deling, dat hij bereid was het amendement over te nemen. Het wetsont
werp werd derhalve in de gewenste zin aangepast, zonder dat het amende
ment in stemming kwam 26.
Anders daarentegen verging het het amendement-Gortzak c.s. op dit punt. 
De minister was, zoals bekend, zeer gekant tegen het ontbreken van een 
uitzonderingsmogelijkheid. Bovendien voorzag de wetstekst, zoals die op 
dat moment luidde, voldoende in datgene wat het amendement beoogde. 
Hij ontraadde daarom aanneming. Dat de Kamer de raad van de minister 
niet in de wind sloeg, bleek toen het amendement in stemming werd ge
bracht. Het amendement werd verworpen met alleen vijf C.P.N.-stemmen 
vóór 27.

Slotbeschouwing
De overname door de regering van het amendement-Andriessen c.s. en de 
verwerping door de Kamer van het amendement-Gortzak c.s. maakte een 
einde aan de controverse over de positie van de D.U.W.-arbeiders in de 
Werkloosheidswet. Het gewijzigd ontwerp van wet, zoals door de Tweede

24 Ibid., p. 1563.
25 Ibid., p. 1569.
26 Ibid., p. 1573-1574.
27 Ibid., p. 1573-1574.
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Kamer aangenomen en daarna door de Eerste Kamer in die vorm aan
vaard, bepaalde uiteindelijk in artikel 3 sub h, dat voor de toepassing van 
de wet geacht werden in loondienst werkzaam te zijn, zij die bij wijze van 
werkverruiming of werkverschaffing te werkgesteld waren, met uitzonde
ring van door de minister aangewezen groepen van personen. De aange
brachte wijziging vond bij de leden van de Eerste Kamer algemene in
stemming. De senaat verwachtte overigens wel beperking van uit
zonderingen tot de hoogst noodzakelijke 28. Kortom, het parlement was op 
dit punt zeer eensgezind.
Al met al is het punt van de D.U.W.-arbeiders tenslotte door een compro
mis geregeld. De regering probeerde in aanvang haar "nee, tenzij wel" nog 
overeind te houden. Toen echter duidelijk werd, dat de Kamer vasthield 
aan een "ja, tenzij niet", legde de regering zich daarbij neer. Ze gaf, 
nochtans pas tijdens de openbare beraadslaging, te kennen zich bij de wens 
van een kamermeerderheid neer te leggen. Teneinde de zaak niet op de 
spits te drijven toen die kamermeerderheid zich duidelijk aftekende, 
maakte de regering een stemming overbodig en nam het voorstel over. 
Het zou de verantwoordelijke minister immers nog een zeer ruime be
leidsvrijheid laten behouden.
Achteraf bezien wekt het verbazing, dat noch minister noch Tweede 
Kamer van stonde af aan teruggrepen naar de uitgangspunten, zoals het 
Militair Gezag die voor de D.U.W. had geformuleerd, en naar de instel
lingsbeschikkingen uit 1945. Er was dan geen enkele twijfel mogelijk ge
weest: de D.U.W.-arbeider was toch een normale werknemer? Van een 
uitzondering op die regel werd niet eens melding gemaakt. Het ontwerp- 
W.W. wilde de in 1945 gestelde uitgangspunten radicaal doorkruisen en de
D.U.W.-arbeider in beginsel juist niet als een gewone werknemer zien. De 
Tweede Kamer heeft die poging slagvaardig en unaniem verijdeld. Toch 
heeft de minister zijn zin in één opzicht doorgedreven. Waar voorheen 
geen sprake was van een algemene uitzondering, werd die in de W.W. wel 
opgenomen. Het is echter aan de standvastigheid van het parlement te 
danken, dat na de oorlog een sterk verbeterde sociale positie van tewerk
gestelde arbeiders verder werd veiliggesteld.

28 H.E.K. 1848-1949 Bijlagen 704, Voorlopig Verslag, p. 16.



Twee onder één kap.
De huurprijs- en huurbeschermingsregeling in de Huurwet 1950.

Drs J.J.M. Ramakers

Het huurbeleid, waarvoor in het begin van de jaren vijftig de trend werd 
gezet, lijkt de Nederlandse politiek nu, ruim vijfendertig jaar na dato, nog 
steeds te achtervolgen. Tijdens de parlementaire enquête over de woning- 
bouwsubsidies staken met name getuigen uit beleggerskringen de beschul
digende vinger uit naar regering en parlement. Deze zouden verantwoor
delijk zijn geweest voor de gevolgen van de na-oorlogse praktijk om de 
huurprijzen kunstmatig laag te houden. Naar het oordeel van deze 
getuigen stond de beleggers en ambtenaren van het departement daardoor 
geen andere weg open, dan ruime interpretatie van subsidie- en financie- 
ringsregelingen en het ontwerpen van "technieken" die de particuliere 
woningbouw rendabel zouden maken en zo de noodzakelijke woningpro- 
duktie veilig stelden 1.
Ik acht mij niet bevoegd de juistheid van deze interpretatie van de feiten 
te toetsen. Wel nodigt die interpretatie uit tot een reconstructie, met name 
van de parlementaire "faits et gestes" rond de Huurwet van 1950, een wet 
die gedurende anderhalf decennium het Nederlandse huurbeleid heeft 
bepaald. Als ik tevens opmerk, dat naar aanleiding van de parlementaire 
behandeling van het ontwerp-Huurwet voor het eerst in de na-oorlogse 
geschiedenis barstjes zichtbaar werden in de maatschappelijke en parle
mentaire consensus over het volkshuisvestingsbeleid -één parlementariër 
sprak zelfs geschokt, en dus wat gechargeerd, van een "oorlog van allen 
tegen allen"- dan lijkt er voldoende aanleiding om de Huurwet 1950 eens 
nader te bekijken 2
Weinigen twijfelden in de eerste jaren na de bevrijding aan de noodzaak 
tot handhaving van de tijdens de bezetting getroffen huurmaatregelen, 
namelijk het Huurprijsbesluit van 1940 en het Huurbeschermingsbesluit 
van 1941. Er waren verschillende goede redenen om de huren voor lange
re tijd te bevriezen op het niveau van 9 mei 1940. Er heerste immers een 
grote schaarste op de woningmarkt: de woningvoorraad had sterk geleden

1 Zie bijvoorbeeld het getuigenis van de oud-hoofddirecteur van het A.B.P., 
Wiarda, in: De Volkskrant, 15 september 1987, p. 7 en dat van Nationale 
Nederlanden-directeur Van Spronsen, in: H.P., 12 september 1987, p. 14.

2 Aldus Mr W.F.E. baron van der Feltz (C.H.U.), in: H.T.K. 1949-1950 Verslag, p.
2049.
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onder de oorlogshandelingen, de woningproduktie was tijdens de bezet
ting volledig stil gelegd en als gevolg van een schrijnend tekort aan devie
zen, materialen en arbeidskrachten viel te voorspellen, dat de eerste jaren 
slechts een beperkte bouwproduktie te realiseren zou zijn. Een vrije huur- 
prijsvorming zou onder deze omstandigheden tot exorbitant hoge, sociaal 
onaanvaardbare huren leiden. Daarnaast vormden de lage huren een 
belangrijk onderdeel van de door de overheid gevoerde loon- en prijs
politiek. Het niveau van de huren rechtvaardigde voor een belangrijk deel 
het drukken van de lonen, een noodzakelijke component van de weder
opbouw- en exportpolitiek 3. De huurbeschermingsmaatregelen vormden 
een onontbeerlijke aanvulling op de huurstop. Zonder wettelijke bescher
ming van het woongenot van de huurder zou de beperking van de huur
prijzen in de praktijk immers niet af te dwingen zijn.
Hoewel er een zekere inconsequentie en onbillijkheid school in het feit, 
dat de huren in 1945 gefixeerd waren op het niveau van 1940, terwijl wel 
een loonsverhoging werd toegestaan van maximaal 25% op basis van het 
loon van 10 mei 1940 , werd toch algemeen als vanzelfsprekend aanvaard, 
dat ook huiseigenaren een offer ten behoeve van de wederopbouw brach
ten 4. Bovendien bleek het, onder meer door het feit dat het verschijnsel 
leegstand tot het verleden behoorde en huiseigenaren tijdens de bezetting 
nauwelijks onderhoud hadden kunnen uitvoeren en dus hadden 
gespaard, in de praktijk toch mogelijk door middel van woningexploitatie 
een kapitaalrendement te behalen, dat de vergelijking met het ook niet al 
te hoge rendement op andere beleggingen kon doorstaan 5.
Aan de consensus over de bevriezing van de huren kwam echter een 
einde, toen omstreeks 1947 definitief bleek dat de door de overheid nage
streefde loon- en prijsbeheersing, en met name de rigoureuze loonstop 
van oktober 1946, hadden gefaald. Door onverwacht sterke prijsstijgingen 
op de wereldmarkt was de prijsbeheersing gedoemd te mislukken. Door 
middel van een drietal loonronden tussen 1947 en 1950, waarvan overi

3 Jacques Nycolaas, Volkshuisvesting. Een bijdrage tot de geschiedenis van 
woningbouw en woningbeleid in Nederland met name sedert 1945 , Nijmegen 
1974, p. 100-102.

4 P.S. Pels, De ontwikkeling van de loonvorming , Alphen aan den Rijn 1951, p. 
13.

5 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 3, Wetsontwerp houdende regelen nopens de 
huurprijzen van onroerend goed en de bescherming van huurders, Memorie 
van Toelichting, p.3; H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 5, Memorie van Ant
woord, p. 22; H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2040. Veel oudere woningen behoor
den feitelijk ook al afgeschreven te zijn.
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gens alleen de laatste een verplicht karakter had, volgden de lonen voor
zichtig deze opgaande lijn 6.
In deze nieuwe situatie waren aan de eisen van rechtvaardigheid en 
doelmatigheid genoeg argumenten te ontlenen om de huren te ontdooien. 
Vooral de kleine huiseigenaren, die voor hun inkomen grotendeels 
afhankelijk waren van hun huizenbezit, dreigden financieel in de knel te 
raken. Het was maar zeer de vraag, of het rechtvaardig was aan hen de 
inkomensstijging te ontzeggen, die loontrekkers wel was gegund. 
Argumenten ontleend aan het algemeen belang, in casu de volkshuisves
ting, leken echter meer gewicht in de schaal te leggen. Zowel voor de 
bestaande woningvoorraad als voor de nieuwbouw school in de lage 
huren een groot gevaar. Voor particulieren was het zeer onaantrekkelijk 
geworden in nieuwbouwprojecten te investeren, nu de huren door de 
gestegen loon- en materiaalkosten niet of nauwelijks meer kostendekkend 
waren. De bouwkosten van nieuwe woningen waren in 1950 tot ongeveer 
300% van het vooroorlogse peil gestegen 7. De onrendabele woningexploi- 
tatie dreigde, zeker op langere termijn, ook voor de overheidsfinanciën uit 
te groeien tot een ondraaglijke last: de financiering van de zogenaamde 
onrendabele top (het tekort ontstaan door het verschil tussen de werke
lijke stichtingskosten en het investeringsbedrag dat op grond van de 
berekende huur rendabel was) zou onhaalbaar worden 8. Daarnaast werd 
de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad ernstig aangetast door uit
stel en afstel van noodzakelijk onderhoud, dat tijdens de bezetting toch al 
grote achterstand had opgelopen. Tot slot dreigde het probleem een struc
tureel karakter te krijgen als het redelijk verband tussen lonen en huur
prijzen definitief verloren zou gaan; huurders raakten gewend aan een 
relatief te geringe waardering voor het woongenot. Kortom: de bestrijding 
van de na-oorlogse volksvijand nummer één was in geen enkel opzicht 
gebaat bij de handhaving van de lage huren.
Hoewel de belangen van de volkshuisvesting en die van de huiseigenaren 
ondubbelzinnig in het gedrang kwamen, nam het probleem van de huren 
toch de proporties van een onvervalst dilemma aan. De loon- en prijsbe
heersing genoot immers blijvend hoge prioriteit in het economisch beleid 
van de regering. Van volledige vrijlating van de huurprijzen kon, met het

6 P.S. Pels, o.c., p. 55-85.
7 Jaarverslag van de Centrale D irectie van de W ederopbouw en de 

Volkshuisvesting over 1950, 's-Gravenhage z.j., p. 8.
8 Jacques Nycolaas, o.c., p. 103-104.
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oog op de daarop ongetwijfeld volgende looneisen, dan ook geen sprake 
zijn.
Wellicht is dit de reden, waarom regering en parlement tijdens de jaar
lijkse debatten over de begroting van het departement van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting vanaf 1947 weliswaar telkenmale wezen op de 
noodzaak het huurprobleem uit de wereld te helpen, maar dat er jaren 
verstreken vooraleer het initiatief werd genomen tot het verlenen van 
een wettelijke basis aan het huurbeleid. De druk van de belangenorganisa
ties, met name van de Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren 
en de Nationale W oningraad (de algemene bond van woning
bouwverenigingen) ten spijt boden de ministers In 't Veld (Wederopbouw 
en Volkshuisvesting), Van den Brink (Economische Zaken), Wijers 
(Justitie) en Lieftinck (Financiën) pas in januari 1950 een ontwerp Huur
wet aan de Tweede Kamer 9. In 't Veld, de eerst verantwoordelijke, zou het 
ontwerp verdedigen.
Het ontwerp viel, in navolging van de te vervangen oorlogsbesluiten, in 
twee belangrijke delen uiteen: een huurprijsregeling en een huurbe- 
schermingsregeling. Voorts omvatte het ontwerp een aantal uitvoerings
regelingen, waarvan de instelling van de zogenaamde Huuradvies com
missies het belangrijkste was.
Het voorstel luidde, de huurprijzen van het gebouwd onroerend goed, dat 
vóór 27 december 1940 tot stand was gekomen, met 15% te verhogen (de 
huurprijzen voor nieuwbouw waren al eerder aangepast: huren van 
woningen, gebouwd met steun volgens de Financieringsregeling Woning
bouw 1948 mochten 30% hoger zijn dan die van woningen vóór 1940 
gebouwd; in de huren van woningen gebouwd zonder rijkssteun mochten 
alle reële lasten worden doorberekend). De huurders zouden voor de las
tenverzwaring zo veel mogelijk schadeloos worden gesteld door middel 
van een compensatie in de sfeer van de loon- en inkomstenbelasting. 
Daartoe werd door de regering gelijktijdig een wetsontwerp ingediend.

9 Zie bijvoorbeeld: P.A. in 't Hout, "De huren omhoog!", in: De Woning
bouw vereniging„ jrg. 7 (1947), p. 42; Tj. Kingma, "Over huren, prijzen en lo
nen", in: De Woningbouwvereniging, jrg. 7 (1947), p. 42-44; voorts het verslag 
van de 29ste jaarlijkse ledenvergadering van de Nationale Woningraad, in: De 
Woningbouwvereniging, jrg. 7 (1947), p. 57-60, waarnaar wordt verwezen in de 
H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 3, Memorie van Toelichting, p. 25 en het adres 
van de Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren gericht aan de 
regering, Raad van State en Eerste en Tweede Kamer, in: Tijdschrift voor Volk
shuisvesting en Stedebouw, jrg. 30 (1949), p. 187.
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Hiermee waren eerdere, informeel gelanceerde plannen van minister In 't 
Veld om de huren met 30% of zelfs 60% te verhogen en de overwinsten 
van de onroerendgoedexploitanten af te romen ten behoeve van de 
nieuwbouw, definitief van de baan 10. Met name de huiseigenaren waren 
mordicus tegen de huurbelastingplannen 11.
Toch weerspiegelde het percentage van 15 duidelijk het problematische 
karakter van de huurverhoging. In de Memorie van Toelichting gaf de 
regering ruiterlijk toe, dat de berekening van de lastenstijgingen voor de 
huiseigenaren "aan de krappe kant" was 12. De huurverhoging zou dan 
ook maar net voldoende zijn om deze op te vangen. In ’t Veld rechtvaar
digde de zuinige verhoging met de verwijzing naar de verwachting dat de 
onderhoudskosten in de nabije toekomst zouden dalen. Bovendien 
vreesde de regering, dat een royalere huurverhoging het wankele even
wicht in de loon- en prijspolitiek zou verstoren en dat de daarbij be
horende compenserende maatregelen een ondraaglijke last voor de schat
kist zouden betekenen. De huurverhoging was dan ook niet bedoeld om 
de inkomenspositie van de huiseigenaren te verbeteren, al bevatte het 
wetsvoorstel geen garanties, dat de huurverhoging daarvoor niet gebruikt 
zou worden. Het ontwerp-Wederopbouwwet, dat gelijktijdig aanhanging 
was, voorzag daarentegen wel in dwangmaatregelen die verwaarlozing 
van het onderhoud van woningen moesten tegengaan.
Overigens was er een groot aantal uitzonderingen op de voorgestelde 
huurverhoging van 15% denkbaar. Het wetsontwerp voorzag daarom in 
een artikel volgens hetwelk de Kroon de bevoegdheid zou moeten krijgen 
afwijkende huurprijzen vast te stellen. De voorgestelde huurprijsregeling 
werd afgerond met enkele bepalingen betreffende de huur in geval van 
samenwoning, deel- en onderhuur en met betrekking tot "bijkomende 
prestaties" als stoffering en meubilering van het gehuurde goed.
De huurbeschermingsmaatregelen vormden een onontbeerlijk comple
ment van de voorgestelde huurprijsregeling. Zonder deze huurbescher- 
ming immers kon de eigenaar, op zoek naar een hém passende huurder, 
in tijden van schaarste op de onroerend goed markt, onbeperkt zijn pand

10 H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-IX A nr 7, Rijksbegroting voor Wederopbouw 
en Volkshuisvesting voor het dienstjaar 1949, Memorie van Antwoord, p. 27; 
H.T.K. 1949-1949 Verslag, p. 894 en 921; H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2050.

11 Adres Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren, in: Tijdschrift voor 
Volks- huisvesting en Stedebouw, jrg. 30 (1949), p. 127.

12 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 3, Memorie van Toelichting, p.3.
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ontruimen als de huurder zich niet schikte in een willekeurige, door de 
eigenaar vastgestelde huur.
De in het wetsvoorstel opgenomen regeling was in belangrijke mate 
ontleend aan het Huurbeschermingsbesluit 1941. Slechts onder zeer nauw 
omschreven omstandigheden en voorwaarden mocht volgens het ont- 
werp-Huurwet na de beëindiging van huur en verhuur tot ontruiming 
worden overgegaan: wegens onbehoorlijk gebruik van het goed, wegens 
ernstige overlast aan medebewoners, dan wel de verhuurders of diens 
huisgenoten aangedaan, als de verhuurder het goed dringend voor eigen 
gebruik nodig had, als de gewezen huurder het genot kon verkrijgen van 
een soortgelijk hem passend onroerend goed, dan wel een redelijk aanbod 
tot het aangaan van een nieuw huurovereenkomst afsloeg, of bij wanbeta
ling, als die tenminste niet uitsluitend te wijten was aan een tussen par
tijen bestaand geschil over de hoogte der betalingsverplichting.
In geval van onenigheid over de juiste huurprijs bood het ontwerp- 
Huurwet beide partijen de gelegenheid zich samen of afzonderlijk tot de 
rechter te wenden, die een bindende uitspraak over de betalingsverplich
ting kon doen. Daarmee kwamen de bevoegdheden van de Prijzenbureaus 
voor Onroerende Zaken, die zij volgens het Huurprijsuitvoeringsbesluit 
1941 hadden verkregen, te vervallen. Wel omvatte het ontwerp-Huurwet 
het voorstel daarvoor in de plaats Huuradviescommissies in te stellen, die 
de rechter bij bemiddeling in een geschil over de huurprijs verplicht was 
te raadplegen. In deze commissies zouden de belangen van onroerend 
goedexploitanten en huurders gelijkelijk vertegenwoordigd moeten zijn. 
De regering meende, dat de objectiviteit bij de vaststelling van de beta
lingsverplichting zo beter gewaarborgd zou zijn, dan wanneer de puur 
ambtelijke weg gevolgd zou worden 13. Overigens is de instelling van de 
Huuradviescommissies pas bij nota van wijziging in het wetsontwerp 
terecht gekomen, nadat vele leden van de Tweede Kamer in het Voorlopig 
Verslag hadden gesteld deze adviesbureaus zowel voor de betrokken par
tijen, als voor de kantonrechter zeer nuttig te achten 14 
In het Voorlopig Verslag was ook al duidelijk tot uitdrukking gekomen op 
welke hoofdpunten de wegen van de kamerleden uiteen gingen. Waren 
vrijwel allen het er over eens dat er een Huurwet moest komen, ja dat het 
ontwerp veel te laat tot stand gekomen was, verder was er toch wel de 
nodige onenigheid. Veel leden meenden dat het ontwerp veel te veel

13 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 5, Memorie van Antwoord, p. 26-27.
14 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 13-14.
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rekening hield met de belangen van de huurders. De omvang van de 
huurverhoging zou dan ook te gering zijn omdat het de verhuurders te 
lang verboden was geweest de gestegen lasten door te berekenen. Deze 
leden, die de woningexploitant feitelijk als een ondernemer beschouwden, 
meenden dat het niet terecht was dat vele eerste levensbehoeften gesubsi
dieerd waren, maar niet het woongenot. De huren zouden dan ook zo snel 
mogelijk het niveau van de kostprijshuur moeten bereiken.
Vele andere leden waren echter van mening, dat de huizenexploitant niet 
als ondernemer, maar als belegger gezien moest worden. In dat licht bezien 
achtten zij de huurverhoging voldoende: deze creëerde voldoende ruimte 
voor een behoorlijk onderhoud van het woningbezit en voor een redelijk 
rendement.
Een klein aantal leden meende zelfs, dat een huurverhoging voor de grote 
woningexploitanten volstrekt overbodig was. De kleinere, die in de pro
blemen waren geraakt, konden beter op een andere manier geholpen wor
den. Zij achtten een huurverhoging, hoe gering ook, met name voor ar
beiders, kleine middenstanders en gepensioneerden, een volstrekt on
aanvaardbare lastenverzwaring. Vooral deze leden spraken hun twijfels 
uit over de doeltreffendheid van de voorgestelde compensatie, die geen 
oplossing zou bieden voor hen die geen of maar weinig loon- en inkom
stenbelasting betaalden 15.
Ook de huurbeschermingsregeling bleef niet geheel vrij van kritiek. Ter
wijl sommige leden de vérgaande beperking van de zeggenschap van de 
eigenaar over zijn onroerend goed betreurden, namen zeer veel anderen 
aanstoot aan het feit dat de rechtspositie van de onderhuurder in het 
wetsvoorstel onvoldoende geregeld was, terwijl juist door het overheids
beleid velen geen recht op zelfstandige woonruimte konden doen gelden. 
Zo kon bij wanprestatie of verhuizing van de hoofdhuurder ook de on
derhuurder tot ontruiming gedwongen worden. Ook in een conflict tussen 
hoofd- en onderhuurder was het voor de laatste haast ondoenlijk zijn 
recht te halen. De onderhuurder die naar de rechter stapte liep het risico, 
dat de hoofdhuurder zijn situatie onleefbaar zou maken 16. Pikant was in 
dit verband het voorstel van enkele kamerleden, naar bij de mondelinge 
behandeling bleek leden van de P.v.d.A.-fractie om de onderhuurder zelf

15 Ibid., p. 12.
16 Ibid., p. 14-15.

95



het recht te verlenen in bepaalde gevallen ontruiming door de hoofd
huurder te vorderen in geval de laatste een wanprestatie leverde 17 18. 
Minister In ’t Veld toonde zich in de Memorie van Antwoord niet echt 
onder de indruk van de kritiek. Het ontwerp-Huurwet was zo laat inge
diend, omdat het afwegen van de onontbeerlijke compenserende maatre
gelen tijd had gekost. Ook van een eenzijdige bevoordeling van de huur
ders was, zeker in het gewijzigd ontwerp, volgens de bewindsman geen 
sprake meer. De mogelijkheid van arbitrage door de Huuradviescommis
sies of, in het uiterste geval door de rechter, garandeerde de rechten van de 
verhuurder optimaal 19.
Ook hield In 't Veld onverkort vast aan zijn opvatting, dat een huurver
hoging beslist noodzakelijk was, maar dat deze niet meer dan 15% behoefte 
te bedragen om de lastenstijging op te vangen. Gezien de geboden 
compensatie was er geen reden tot ongerustheid onder de huurders. Ver
bazingwekkend laconiek stapte de minister heen over het bezwaar, dat 
juist de laagst betaalden geheel of gedeeltelijk naast de compensatie 
zouden grijpen. Het was in de praktijk onmogelijk te garanderen, dat de 
compensatie die globaal werd gegeven, ook aan iedere individuele burger 
nauwkeurig een volledige compensatie bood, zo betoogde hij in de 
Memorie van Antwoord 20. De Kamer had zich daar maar bij neer te 
leggen.
Met evenveel souplesse, maar met sterkere argumenten, ontweek de 
minister de kritiek op de ontoereikende bescherming van de positie van 
onderhuurders. Een onderhuurder gold in het wetsvoorstel immers als 
een huurder, die zich in wezen in niets van andere huurders onder
scheidde, zo lichtte de bewindsman toe. Alleen bestond er geen rechts
geldige band tussen hem en de eigenaar van het pand, tegenover wie de 
onderhuurder dan ook geen rechten kon doen gelden. Wel waren B en W 
krachtens de Woonruimtewet 1947 gemachtigd het gebruik van de woon
ruimte te vorderen ten behoeve van de bedreigde onderhuurder. De 
minister peinsde er in ieder geval niet over aan de onderhuurder het recht 
te verlenen de ontruiming door de hoofdhuurder te vorderen. Hem ston
den andere wegen open om zijn recht te halen, wegen die hij dan ook

17 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 4, Voorlopig Verslag, p. 14-15.
18 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2043.
19 H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 5, Memorie van Antwoord, p. 21.
20 Ibid., p. 22-24.
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moest durven te bewandelen. Het recht om ontruiming te vorderen kwam 
krachtens het normale recht alleen aan de verhuurder toe 21.
Bij de mondelinge behandeling van het ontwerp-Huurwet in de Tweede 
Kamer kwamen geen nieuwe tegenstellingen aan het licht, wel werden de 
bekende nog wat aangescherpt. Tijdens de debatten over de huurprijs 
stonden de confessionele partijen en de V.V.D. enerzijds en de C.P.N. 
anderzijds lijnrecht tegenover elkaar. Het bleek, dat alleen de P.v.d.A. zich 
met de voorstellen tot huurverhoging van partijgenoot In 't Veld kon 
verenigen: de nieuwe huren garandeerden volgens de P.v.d.A.-fractie vol
doende rendement voor de belegger 22
De C.H.U.-afgevaardigde Mr W.F.E. baron van der Feltz, voormalig Of
ficier van Justitie bij de rechtbank te Middelburg en gewezen lid van de 
Eerste Kamer, toonde zich een veel meer uitgesproken verdediger van de 
belangen van de woningexploitanten, ondernemersbelangen, naar hij 
meende: "Hij (de exploitant, JR) heeft risico's en is niet te vergelijken met 
de couponnetjes knippende eigenaar van Staatsobligaties". Een behoorlijke 
huurverhoging was dan ook bittere economische noodzaak, maar "de wet 
schiet in dit opzicht toch wel volmaakt tekort" 23. Van der Feltz ver
moedde bij regering en parlement een volstrekt ongemotiveerd psyscho- 
logisch ressentiment tegen het "tegenwoordig zo gesmade gilde van de 
bezitters" 24.
Van der Feltz vond niet alleen de A.R.P. en de V.V.D. aan zijn zijde -de 
V.V.D.-er Ritmeester omschreef het wetsvoorstel als "een geruisloze ont
eigening, een geruisloze belastingheffing"- maar vooral ook bij de K.V.P., 
die concreet voorstelde de huren niet met 15, maar met 20% te verhogen25. 
Een amendement van die strekking werd door fractievoorzitter Romme 
verdedigd. In 't Veld ontraadde echter namens het hele kabinet aanne
ming van het amendement. Het amendement werd daarop ingetrokken, 
niet omdat de minister op bevredigende wijze zou hebben uitgelegd waar
om een huurverhoging van 20% onaanvaardbaar was, maar omdat bij

21 bid., p. 28.
22 H.T.K. 1949-1950 Verslag, p. 2040.
23 Ibid., p. 2050-2051.
24 Ibid., p. 2051. Opmerkelijk is het, dat Van der Feltz’ fractiegenoot Kikkert, die 

voortkwam uit landarbeiderskringen, deze opvatting volstrekt niet deelde en 
vooral de huurdersbelangen verdedigde. Kikkert achtte 15% huurverhoging 
voldoende en verbond aan zijn goedkeuring van het ontwerp de eis, dat de 
compensatie bevredigend geregeld zou worden; ibid., p. 2060.

25 Ibid., p. 2055.
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aanneming van het amendement de huurverhoging weer zou worden 
uitgesteld 26.
Tegen dat laatste zou de C.P.N. geen enkel bezwaar hebben gehad. Bij 
monde van Gortzak en Hoogcarspel liet de fractie weten het volstrekt 
verwerpelijk te vinden, dat de portefeuilles van de grote beleggers werden 
gespekt ten koste van de laagst betaalden. "Zo zal uit de zakken van de 
allerarmsten in ons land opnieuw door deze huurverhoging geld worden 
geklopt", aldus Gortzak 27. Cynisch stelde hij vast dat "zij, die zich socialis
ten noemen", het verhuren van woningen beschouwden als een vorm 
van kapitaalbelegging, terwijl dat toch een sociale aangelegenheid be
hoorde te zijn 28.
Vond de C.P.N. voor deze opvattingen geen steun in de Kamer, wél was 
dat het geval waar zij de compensatieregeling aan de kaak stelde. Gortzak 
en Hoogcarspel drongen er op aan eerst de voorstellen tot belastingherzie
ning te behandelen en daarna pas het ontwerp-Huurwet. Zij hadden geen 
enkel vertrouwen in het tot stand komen van een bevredigende compen
satie als de Huurwet eenmaal een feit zou zijn. De voor gestelde regeling 
achtte de C.P.N. in ieder geval ver beneden de maat: juist de mensen met 
de laagste inkomens en de grote gezinnen dreigden buiten de boot te 
vallen. Zij betaalden immers weinig of geen loon- en inkomsten belasting, 
de laatst genoemde groep door de ruime kinderaftrek 29. In ’t Veld wees 
uitstel van de behandeling van het ontwerp-Huurwet echter af: eens 
moest een beslissing genomen worden. Bovendien kon hij zich niet 
voorstellen dat de Kamer zich zou laten afschepen met een ongunstiger 
regeling dan de voorges telde 30.
Toch bracht de zorg voor de grote gezinnen de C.P.N. en de confessionele 
partijen, de kampioenen van een "gezonde gezinspolitiek", voor heel 
even op één lijn. Zowel Van Vliet (K.V.P.), als Stapelkamp (A.R.P.), 
Kikkert (C.H.U.) en Van Dis (S.G.P.) -de eerste drie stamden overigens alle 
uit de arbeidersbeweging- drongen bij de minister aan op een billijker 
regeling voor hen die de compensatie mis dreigden te lopen 31. Een motie

26 Ibid., p. 2035 en 2067; 2081-2084.
27 Ibid., p. 2046.
28 Ibid., p. 2046.
29 Ibid., p. 2056. Met name Romme bracht dit punt in De Volkskrant onder de 

aandacht.
30 Ibid., p. 2065.
31 Ibid., p. 2035-2036; p. 2059-2060 en 2071. Ten Hagen (P.v.d.A.) sloot zich bij de 

kritiek aan; ibid., p. 2073.
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Van Vliet-Romme nodigde de minister dan ook uit tijdig, vóór 1 januari
1951 met de Kamer over de compensatie in overleg te treden. De compen
satieregeling móest voor de inwerking treding van de Huurwet bevredi
gend geregeld zijn 32. Pas nadat de minister had verklaard geen bezwaren 
tegen de motie te hebben en de Kamer deze zonder hoofdelijke stemming 
had aangenomen (overigens onder aantekening van het feit dat de C.P.N.- 
fractie deze motie op zichzelf van weinig betekenis vond) was ook dit 
struikelblok voor aanvaarding van het ontwerp-Huurwet uit de weg 
geruimd. Op 29 juni 1950 werd het wetsontwerp door de Tweede Kamer 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Alleen de C.P.N.-fractie kon 
het ontwerp niet goedkeuren 35.

In de Eerste Kamer, waar geen wezenlijk nieuwe argumenten ter tafel 
werden gebracht, lagen de verhoudingen hetzelfde. Opmerkelijk was hier 
alleen het feit, dat K.V.P.-senator H.M. van Lieshout, die overigens óók ac
tief was in de arbeidersbeweging, niet alleen verklaarde het met betrekking 
tot de compensatieregeling "het voor een keer met mijn communistische 
collega geheel eens te zijn", maar dat hij daar ook de consequentie aan 
verbond door tegen het wetsontwerp te stemmen 34. Het ontwerp-Huurwet 
werd niettemin op 11 oktober 1950 ook in de Eerste Kamer zonder hoofde
lijke stemming aangenomen,zodat de Huurwet op 1 januari 1950 in wer
king kon treden 35.

Zowel de regering, als de meerderheid van het parlement was echter mét 
de belangenorganisaties van huizenexploitanten van oordeel, dat het 
huurprobleem hiermee niet definitief was opgelost 36. Onder dwang van 
het herstelbeleid was geen echte keuze gemaakt. Er was slechts een eerste 
stap gezet op een weg die uiteindelijk zou moeten leiden tot een kosten
dekkende huurprijs zodra de loon- en prijspolitiek daartoe de ruimte 
bood.
Voor wat betreft de huurprijspolitiek heeft de Huurwet 1950 in zekere zin 
gefaald. Weliswaar gaf zij het startsein voor een aantal onregelmatige pe-

32 Ibid., p. 2072.
33 Ibid., p. 2133.
34 H.E.K. 1950-1951 Verslag, p. 99 en 104.
35 Ibid., p. 104.
36 Zie o.a.: H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1529 nr 3, Memorie van Toelichting; H.T.K. 

1949-1950 Bijlagen 1529 nr 4, Voorlopig Verslag, p. 11; H.T.K. 1949-1950 Verslag 
p. 2036, 2050 en 2056. "Een stem uit het bedrijfsleven. Het ontwerp "Huurwet"", 
in: Economisch-Statistische Berichten, nr 1703, 8 maart 1950, p. 195-196; Jaarver
slag van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting 
over 1951, 's-Gravenhage z.j., p. 14.
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riodieke huurverhogingen in 1954, 1955, 1960, 1962 en 1964 , maar ook deze 
leidden niet tot de gewenste kostprijshuur, omdat de verwachte daling 
van de bouwkosten uitbleef, een ontwikkeling die in 1950 moeilijk te 
voorspellen was 37, 38. De Huurwet 1950 is echter wel in die zin van blij
vende betekenis geweest, dat hierin het recht op huurbescherming defini
tief wettelijk werd vastgelegd.

37 W. Roest, Bouw en economische groei, Deventer 1973, p.42.
38 Jacques Nycolaas, o.c., p. 104.
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S r r a t  um

B i j  de verwerking van de te k s t  van drs M,D.Bogaarts,

De commissies voor defensieaangelegenheden, 1910/1922 — 

1975: staatscommissies of Kamercommissies? in  de bundel 

Polit  iek (e )  Opstellen 7 , 1987 van het C.P.G. z i jn  enkele 

fouten ingeslopen, die h ie r b i j  worden rechtgezet.

Tekst^p . 29, r .3 van boven; v r i j l o t i n g  i . p . v .  v r i j l a t i n g .
p .37 , r .8 van boven: Marinekaste i . p . v .  tëarinekosten. 

p .4 1 ,r .2 1  van boven: Kamercommissies i . p . v .  Kamercommissie 

p .4' l >r»24 van boven: b i j  voorbaat n ie t  i . p . v .  b i j  voorbaat

een n ie t
lant eke n i ngen:

p .44, nr*lO^ r .2  van onderen: (weggevallen zin na het woord 
" l i t e r a t u u r 1* ) ;  P.C .L .M.Cri jn s ,  Vaste co lleges van ad
v ies  en b i js ta n d , in :  Bestuurswetenschappen, j r g . 1975» 
p .394-424.

p. 47» n r . 1 2 , r .2 en 1 van onderen moet a ls  volgt worden
gelezen: H.W•Tilanus, De defensiecommissie, resp . "The 
Committee System11, i n :  Appêl, Orgaan van de K aticnale  
Christen O ff ic ie re n  Vereniging, r e s p . j r g . 52, n r .2 ,  
a p r i l  1957» p .22-27  en j r g . 54» n r . 8, december 1959>
P «91 ”93 .




