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TEN GELEIDE

P.F. Maas

Sedert 1 januari 1986 functioneert het Centrum voor Parlementaire Ge
schiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog (CPG) als een "joint 
venture" van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Stichting Parle
mentaire Geschiedenis. Het CPG wil in andere vorm het werk voortzetten 
van Van Welderen Rengers en Oud.
In afwachting van het verschijnen van de "grote delen" over de naoorlogse 
parlementaire geschiedenis besloot het CPG in 1980 tot de uitgave van een 
jaarlijkse bundel "Politiek(e) opstellen".
De bundel wil een voorproefje leveren op de resultaten van het veelzijdige 
onderzoek dat binnen het CPG verricht wordt. Meer pretenties hebben deze 
"Opstellen" niet. De oplage beloopt circa 150 exemplaren, die allereerst 
bestemd zijn voor de vele begunstigers van het CPG.
De auteurs hopen dat de opstellen een bijdrage leveren aan de belangstelling 
voor de parlementaire geschiedenis en voor het functioneren van ons 
parlementair stelsel. De bundel geeft mij de gelegenheid al degenen te 
danken, die op enigerlei wijze het CPG het afgelopen jaar van dienst zijn 
geweest en dat waren er zeer velen!
C.C. van Baaien belicht in haar bijdrage over de binnenschippers de voor
geschiedenis van het conflict rond Granaria. De binnenschippers genieten al 
meer dan een halve eeuw de bescherming van de overheid, die onder meer 4 
het systeem van evenredige vrachtverdeling via de schippersbeurs introdu
ceerde en handhaafde. De voorzichtige pogingen om de binnenscheepvaart 
met zijn overcapaciteit te saneren door bijvoorbeeld het marktmechanisme 
een kans te geven, liepen steeds uit op enorme sociale onrust met als gevolg 
dat de overheid schielijk haar pogingen staakte. Ook het conflict rond Gra
naria wisten de schippers in hun voordeel te beslissen, zeer tot ongenoegen 
van de verladers.
P.P.T. Banend'Eert bespreekt de vernieuwing van het gevangeniswezen. In 
de vorige eeuw trachtte de overheid criminele besmetting te voorkomen 
door afzonderlijke opsluiting en isolering. Zo moesten de gevangenen een 
"celkap” dragen en was voor iedere gevangene een afzonderlijke cellulaire 
luchtplaats ingericht. Na 1945 wilde de overheid naar een stelsel van 
algehele of beperkte gemeenschap van gedetineerden. De criminele besmet-
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ting zou zoveel mogelijk voorkomen worden door een differentiatie van 
strafinrichtingen, selectie van gevangenen en aangepaste regimes. Geen 
uniform systeem van vrijheidsbeneming derhalve, maar differentiatie naar 
gelang de persoonlijkheid van de veroordeelde.
Regering en parlement kwamen frontaal met elkaar in botsing over de 
vraag of aan de administratie dan wel de rechter de beslissing toekwam in
zake de vraag in welke gevangenis de veroordeelde zijn straf moest onder
gaan.
J.W.L. Brouwer laat zien dat de PvdA aanvankelijk een eigen opvatting had 
over de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht. De PvdA wilde een 
bondgenootschappelijke taakverdeling, waardoor het voor Nederland mo> 
gelijk zou zijn prioriteiten te stellen. Gegeven de behoeften van de westerse 
defensie zouden de land- en luchtstrijdkrachten voorrang moeten krijgen 
bij de verdeling van de schaarse middelen. De marine zou zich moeten 
specialiseren in onderzeebootbestrijding en mijnenvegen. Overigens bena* 
drukte de PvdA voortdurend dat een goed sociaal beleid minstens even 
belangrijk was voor de weerbaarheid van het land als een sterke defènsb. 
Onvoldoende parlementaire en internationale steun, de verscherping van 
de Koude Oorlog, de grote problemen bij de opbouw van de landmacht en 
wellicht de wens om de herinnering aan het vooroorlogs pacifisme uit te 
wissen, waren even zovele redenen voor de PvdA om akkoord te gaan met 
de drastische verhoging van de defensieuitgaven in 1951, waardoor de Darti 
de facto haar ideëen prijs gaf - althans voorlopig.
J.M M J. Clerx onderzoekt het middenstandsbeleid van minister Van den 
Brink (KVP). De minister van Economische Zaken kreeg forse kritiek van de 
Kamer te verduren omdat de aangekondigde wetsontwerpen met betrekking 
tot vestiging, cadeau-stelsel en winkelsluiting als maar op zich lieten 
wachten. Bovendien wilde de Kamer de instelling van een Directoraat- 
Generaal voor de Middenstand. De minister volstond met de instelling van 
een interdepartementale commissie, die op aandringen van Romme meer 
gewicht kreeg door het voorzitterschap van staatssecretaris Van der Grinten. 
Ondertussen groeide de verbittering in middenstandskringen, die zich 
achtergesteld voelden bij andere groepen in de samenleving zoals arbeiders 
en landbouwers, voor wie de regering een reeks wettelijke voorzieningen 
trof. Het parlement roerde zich wel, maar maakte het de overigens zo 
succesvolle minister niet echt moeilijk, ook al omdat Lieftinck, minister 
van Financiën, méér nog dan Van den Brink vaak de gebeten hond was 
J  J.M. Ramakers stelt dat de gerepatrieerden uit Indonesië het slachtoffer
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zijn geworden van de grote tegenzin in de Kamer tegen de wet die hun 
huisvesting moest regelen. CPN en ARP reageerden vooral hun frustraties 
af over de eerder geleden nederlagen inzake het Indiëbeleid. De overige par
tijen toonden zich zeer verbolgen over de zoveelste aanslag op de 
gemeentelijke autonomie. Minister Teulings (KVP) moest met lede ogen 
aanzien dat de Kamer het "noodwetje" ruim zeven maanden ophield. Het 
ging om circa 100.000 personen, goeddeels Indische Nederlanders van 
gemengde afkomst en voornamelijk ex-KNIL-militairen en ex-ambtenaren. 
De regering had liever gezien dat deze berooide onderdanen voor het 
Indonesische staatsburgerschap geopteerd hadden. Aangezien de gemeente
lijke overheden weinig of geen medewerking verleenden bij de huisvesting 
van de gerepatrieerden moest de regering wel ingrijpen. Een weinig verhef
fende geschiedenis.
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BINNENSCHIPPERS ONDER DE PARAPLU VAN DE OVERHEID*
Van crisiswet (1933) tot akkoord van Gorinchem (1988)

C.C. van Baaien

Inleiding

In het voorjaar van 1988 vormde de wereld van de binnenvaart het toneel 
van felle ongeregeldheden. Aanleiding was het verlenen van een vergun
ning voor eigen vervoer aan de Rotterdamse graan- en veevoederhandelaar 
Granaria. De binnenschippers begrepen niet hoe minister N. Smit-Kroes 
(VVD) van Verkeer en Waterstaat nu kon goedvinden dat dit bedrijf zijn 
produkten zelf zou gaan vervoeren terwijl zij al zo weinig werk hadden,
In de Nederlandse binnenscheepvaart, en dan met name bij de zogeheten 
wilde vaart, dat is de tak van binnenvaart die zich bezighoudt met het 
onregelmatige goederenvervoer, bestaat op dit moment een structurele 
overcapaciteit Veel schippers brengen dagen, soms wel twee weken achter
een door met wachten op een vracht. Wanneer deze schippers niet tevens 
op het buitenland gaan varen - en 20% doet dit niet1 - is het vrijwel onmo
gelijk een redelijk inkomen te verdienen. Maar zelfs wanneer men zich wel 
op de markt van het grensoverschrijdende vervoer begeeft, is men daar niet 
van verzekerd. De Volkskrant, die beschikte over gegevens van het Econo
misch Bureau voor het Weg- en Watervervoer, meldde: "Sinds de crisis in 
1982 (...) leven veel schippers van het minimumloon en zitten tot hun nek 
in de financiële zorgen."2 De mededeling van de schippersbonden, dat meer 
dan de helft van alle binnenschippers de afgelopen jaren gebruik maakte 
van de eenmalige uitkering voor de zogeheten "meerjarige echte minima", 
is dan ook niet zo verwonderlijk.3
De Nederlandse binnenvaartvloot, de grootste van West-Europa, bestond 
per 1 januari 1987 uit circa 4900 ondernemingen met ongeveer 6300 schepen 
die een gezamenlijk laadvermogen hadden van 5,5 miljoen ton. De zogehe
ten éénschipsondememers vormen bijna 90% van het totale aantal van de 
Nederlandse binnenvaartondernemingen. Zij bezitten ongeveer 70% van

* Dit artikel is eerder verschenen onder de titel "Binnenschippers onder de 
overheidsparaplu" in de Staatscourant, 19 okt. 1988.

1 "Schippers gaan door met beursstaking", De Volkskrant, 30 april 1988.
2 "Bakzeil", De Volkskrant, 28 april 1988.
3 'Rare positie Granaria in binnenvaart", NRC Handelsblad, 21 april 1988.
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het aantal schepen onder Nederlandse vlag met ruim 55% van het laad
vermogen.4 De overcapaciteit aan scheepsruimte in het Nederlandse ver
voer (voor "droge" lading) wordt op ca. 400.000 ton geschat.5 Om het verlies 
van de lange wachttijden goed te maken worden de vrachten zo snel moge
lijk vervoerd; niet alleen de schipper, en eventueel zijn assistent, maar ook 
zijn vrouw zijn dan dag en nacht in touw.
Het schippersbestaan is voor de walbewoners moeilijk voor te stellen. Wat 
het is om altijd op het water te zijn, steeds op andere plaatsen, man en 
vrouw samen aan het werk, de kinderen op de internaten en sterk geïso
leerd levend van de rest van Nederland (zo kunnen slechts 500 van de 5000 
binnenschippers zich een telefoon veroorloven).6 Opmerkelijk is, ondanks 
de weinig rooskleurige financiële situatie, de enorme gehechtheid van de 
schipper aan zijn bestaan. Uitspraken als: "Vrijheid, blijheid", "Ik moet er 
niet aan denken aan de wal te wonen, altijd datzelfde uitzicht, diezelfde 
buurman"7 en: "Het schip is ons leven. Daar hebben we altijd voor gewerkt, 
soms van vader op zoon"8 zijn direct uit de schipperswereld afkomstig. Vrij 
Nederland noteerde onlangs over de schippers in niet mis te verstane 
bewoordingen: "Arm als de kerkratten, maar zij verlaten het zinkende sdut 
nooit."9
Schippers zijn ervan overtuigd dat zij als tweederangs burgers worden be
schouwd, wier belangen licht over het hoofd gezien worden: "De woon
wagenbewoners komen op de laatste plaats en dan wij."10 Toen zij verna
men dat Smit-Kroes een vergunning voor eigen vervoer had verleend aan 
Granaria, welk bedrijf jaarlijks 560.000 ton veevoedergrondstoffen via de 
schippersbeurs liet vervoeren (dat is 6,4% van alle veevoedergrondstoffen 
en 4,3% van de totale omzet)11 waren de schippers dan ook buiten zichzelf 
van woede. Uit protest weigerden zij lading aan te nemen op de beurzen en 
namen zij zich voor, het varen van Granaria-schepen onmogelijk te maken. 
Op 20 april, zes dagen na het verlenen van de vergunning probeerden naar 
schatting 80 woedende schippers, getooid met bivakmutsen, de afvaart van 
aen Granaria-konvooi vanuit de Rotterdamse haven onmogelijk te maken.

4 HTK 1987-1988, Bijl. 20.531, Hoofdthema's sociaal-economisch binnen vaart beleid, nr. 2, 
Nota, p. 6.

5 "Verladers mogen handelen met schippers buiten beurs” De Volkskrant, 22 april 1988.
6 "Kamer wil telefoon voor schippers goedkoper maken", De Volkskrant, 1 juni 1988.
7 Gesprek van CvB met sduppersechtpaar te Dordrecht, 9 sept. 1988.
8 "Blokkade voor schippers nu zaak van ‘erop of eronder'", De Volkskrant, 15 juni 1988
9 Een advertentie van Vrij Nederland in De Volkskrant, 4 mei 1988.
10 "Schippers vechten voor verdeling van de armoede", NRC Handelsblad, 4 mei 1988.
11 "Rust in schipperswereld nog ver weg", De Volkskrant, 27 april 1988.
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Rivierpolitie en Mobiele Eenheid, samen zo'n 150 man, werden ingezet om 
de actievoerders met wapenstok en waterkanonnen van de duwbakken te 
verwijderen. Over en weer vielen harde klappen, verschillende ME-ers 
kwamen in het water terecht.12 De dagen daarna vonden soortgelijke scher
mutselingen plaats, wat Granaria ertoe bracht zijn vervoer stil te leggen 
totdat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, waar de schippersbon- 
den een procedure hadden aangespannen tegen de vergunningverlening, 
uitspraak zou hebben gedaan.13
Het college stelde op 29 april de schippersbonden in het ongelijk. Actieleider 
P Huizinga sprak van "een zwarte dag voor de binnenvaart" en enkele 
schippers verklaarden grimmig: "Het is nu echt oorlog!"14 De daarop vol
gende weken vormden een aaneenschakeling van botsingen tussen aan de 
ene kant binnenschippers die het varen van Granaria-konvooien wilden 
beletten en aan de andere kant politie en Mobiele Eenheid. NRC Handels
blad schreef op 11 mei over de aanhoudende conflicten: "Tussen schippers 
en politie woedt elke dag een bizarre zeeslag op de Lek."
Smit-Kroes kwam niet werkelijk onder de indruk van de acties en merkte 
op dat het dwarsbomen van Granaria door slechts "een handjevol raddraai
ers" gebeurde.15 Dat was echter een totaal verkeerde inschatting van de si
tuatie; de minister had niet in de gaten hoe diep "de zaak-Granaria" in de 
schipperswereld had ingegrepen.
Dat is opmerkelijk want Neelie Smit-Kroes, 47 jaar, econoom, was zelf ooit 
directielid van een transportbedrijf, waaruit kan worden geconcludeerd dat 
de vervoerswereld haar toch niet echt vreemd kan zijn. Bovendien beschikt 
de minister over een jarenlange ervaring op het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Eerst als staatssecretaris (1977-1981), sinds 1982 als minister. Vóór 
1977 was zij overigens gedurende zes jaar lid van de Tweede Kamer ge
weest.16
Na haar opmerking dat slechts "een handjevol raddraaiers" acties voerde te
gen Granaria, kwamen de schippers, bij wie deze uitspraak totaal in het ver
keerde keelgat schoot, massaal in actie. Op 13 juni werd een konvooi van het 
veevoederbedrijf ter hoogte van Woudrichem, bij Gorinchem, tegen de wal

12 "Schippers leveren slag met politie", NRC Handelsblad, 21 april 1988.
13 "Afkoelingsperiode in zaak-Granaria na nieuwe onrust”, NRC Handelsblad, 23 april 

1988.
14 "Schippers krijgen ongelijk: Granaria mag zelf blijven varen", NRC Handelsblad, 29 

april 1988; "Schippers verklaren verlader Granaria 'nu echt de oorlog' ", De Volks
krant, 30 april 1988.

15 "Politie doet voorlopig niets tegen schippers", NRC Handelsblad, 14 juni 1988.
16 Stichting Algemeen Nederlands Persbureau, Biografieën (z.p., z.j.).
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gedrukt, waarna de Merwede geheel werd geblokkeerd door meer dan 200 
binnenschippers. Deze mensen strijden, aldus de NRC een dag later, "met 
de verbetenheid van iemand die niet alleen zijn werk maar ook zijn huis 
bedreigd ziet."17
De minister weigerde aanvankelijk te praten met de schippers, maar ging na 
drie dagen overstag. Zij toog naar Gorinchem om, zoals zij zei, "een stuk 
emotie" weg te nemen.18 Dit was een eufemistische zegswijze voor haar 
werkelijke drijfveer: een escalatie van de situatie, ja, bloedvergieten te voor
komen, zoals zij later ten overstaan van Tweede Kamerleden zou verkla
ren.19 Om de actievoerende schippers ertoe te bewegen de blokkade op te 
heffen en van verdere acties af te zien, stelde zij hun voor (de minister zou 
pas in tweede instantie met de officiële schippersbonden gaan praten20) de 
vergunning van Granaria alsnog in te trekken. Na lang beraad over deze 
toch niet geringe concessie - het wantrouwen tegen de minister was groot - 
stemden de actievoerders er mee in. Op zaterdagavond 18 juni werd "het 
akkoord van Gorinchem", waarin overigens nog een aantal toezeggingen 
werd gedaan, getekend.21 De schippers konden tevreden zijn: de aanslag op 
hun werkgelegenheid was voorlopig weer afgeweerd.
Problemen in de binnenvaart, voortvloeiend uit een overcapaciteit aan 
schepen, zijn namelijk bepaald niet nieuw. De eerste wet die in het leven 
werd geroepen om dit euvel aan te pakken dateert van 1933. Sindsdien is de 
overheidsbemoeienis met de binnenvaart groot geweest. Deze overheids
bemoeienis vormt het thema van dit artikel. De wet die op dit moment van 
kracht is, de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, dateert van 1951. Op 
welke wijze het goederenvervoer over water het beste georganiseerd kan 
worden volgens de betrokken minister(s) en de Tweede Kamer uit die tijd, 
en waarom men koos voor een verregaande vorm van bescherming van die 
vervoersector, zijn vragen die in dit artikel aan de orde zullen komen. 
Tevens zullen de opvattingen van destijds worden vergeleken met de 
huidige, nu een nieuwe wet in voorbereiding is, de Wet Vervoer Binnen
vaart, die, zo heeft Smit-Kroes de actievoerende schippers beloofd, uiterlijk 
op 1 januari 1990 in werking zal treden.22

17 "Granaria-transport tegen wal gedrukt", NRC Handelsblad, 14 juni 1988.
18 "Aanbod oplossing Granaria", NRC Handelsblad, 16 juni 1988.
19 "Kritiek Kamer op akkoord Smit-Kroes met schippers", NRC Handelsblad, 30 juni 1988.
20 HTK1987-1988, Bijl. 20.531, nr. 10, Brief van de minister, 28 juni 1988.
21 'Blokkade binnenschippers na akkoord met minister voorbij ", NRC Handdsblad, 20 juni 

1988.
22 Ibidem,
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Het systeem van evenredige vrachtverdeling

Een van de belangrijke kwesties die bij de voorbereiding van de Wet Goede
renvervoer Binnenscheepvaart (1951) aan de orde kwamen, was de vraag of 
het op dat moment functionerende systeem van evenredige vrachtverdeling 
gehandhaafd moest worden.
Dit systeem dateerde van 1933. De binnenvaart maakte toen een zeer slechte 
tijd door. In de jaren twintig was als gevolg van de opkomst van het gemo
toriseerde vervoer de vrachtauto op het vervoerstoneel verschenen die een 
geduchte concurrent bleek te zijn voor de binnenvaart en de spoorwegen, 
welke tot dat moment, zonder al te veel problemen, het goederenvervoer 
hadden verzorgd. De opkomst van het nieuwe vervoermiddel had een felle 
concurrentiestrijd doen oplaaien.23 De grote economische crisis, die eind 
jaren twintig inzette, had de situatie voor met name de binnenschippers nog 
verder verslechterd. Toen er werkelijk geen droo{ brood meer te verdienen 
viel in de binnenvaart, besloot de overheid in te grijpen. Op 5 mei 1933 
verscheen de Wet Evenredige Vrachtverdeling (EV) in het Staatsblad (nr 
251).
Deze Wet EV bepaalde dat de weinige lading die bedrijven nog via de 
Nederlandse binnenwateren wilden laten vervoeren, eerlijk moest worden 
verdeeld over de aanwezige schippers. Daartoe werd de zogenaamde beurs- 
dwang ingesteld. Schippers en verladers (diegenen die een lading willen la
ten vervoeren) mochten niet langer vrij met elkaar onderhandelen: een 
verlader was verplicht zijn vracht op een schippersbeurs aan te bieden, een 
schipper moest op diezelfde beurs wachten tot de daar dienstdoende be- 
vrachtingscommissie hem een van de binnenkomende vrachten, op basis 
van een toerbeurtbeginsel, zou toewijzen. Voorts diende de bevrachtings- 
commissie de vrachtprijs en de bevrachtingscondities die de verlader en de 
hem toegewezen schipper daarna overeenkwamen, goed te keuren.24 Met dit 
systeem van evenredige vrachtverdeling prefereerde de wetgever dus een 
gelijke verdeling van de armoede over alle aanwezige schippers boven de

23 J.P.B. Tissot van Patot, Enige economische aspecten van de Nederlandse vermerpotitiek 
(Assen 1954) p. 5; Nederlands bestuursrecht III, Economisch en sociaal bestuur (uitgave 
1962; Alphen aan den Rijn 1964) p. 322.

24 Nederlands bestuursrecht III (uitgave 1962) p. 332; Een bevrachtingscommissie, be
staande "uit tenminste drie leden, vertegenwoordigende de bij bevrachting in de 
binnenscheepvaart belanghebbende partijen”, werd benoemd door een daartoe door de 
Kroon aangewezen Kamer van Koophandel en Fabrieken, Wet EV, art 1 en 3, Stbl. 1933, 
nr. 251.
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drastische ingreep van een sanering, waarbij veel schippers hun boot vaar
wel zouden moeten zeggen.
Ofschoon de wet nadrukkelijk als tijdelijk was bedoeld en de wetgever zelf 
ook duidelijk aangaf dat zij niet veel voorstelde - hij schreef dat de wet niet 
meer beoogde dan de ernstige gevolgen van de wanverhouding tussen vraag 
en aanbod van laadruimte "eenigennate minder ondragelijk" te maken 
door "de ongunst der tijden ietwat meer gelijkelijk over de vakgenoten te 
verdeelen"25 - bleef zij na de vastgestelde periode van vijf jaar van kracht. Er 
werd op dat moment wel van alle kanten aangedrongen op definitieve wet
geving voor de binnenvaart, en tevens voor de andere goederenvervoers- 
takken opdat concurrentie in het vervolg in goede banen geleid zou kunnen 
worden, maar deze vervoerscoördinatie bleek zo ingewikkeld dat het nog tot
1951 zou duren alvorens de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart in 
het Staatsblad zou verschijnen (nr. 472).
D.G.W. Spitzen, de partijloze minister van Verkeer en Waterstaat in het 
eerste kabinet-Drees (1948-1951) diende het ontwerp voor deze wet in 1950 bij 
de Tweede Kamer in. Hij gaf daarbij te kennen het in de nationale bin
nenvaart gebezigde systeem van evenredige vrachtverdeling26 verre van 
ideaal, maar voorlopig nog onmisbaar te vinden. Verre van ideaal omdat, 
zoals hij in de memorie van toelichting op het wetsontwerp schreef, "(...) 
deze orde van een zo kunstmatige en gedwongen constructie is, dat zij 
nimmer de basis kan zijn voor een voor langere tijd bedoelde wettelijke re
geling." Dit systeem, waarbij van overheidswege het vervoer werd verdeeld, 
de overheid tevens vergaande bemoeiingen had met de vrachtprijzen en de 
schipper er zeker van was dat hij, zonder er ook maar iets voor te behoeven 
te doen, bij toerbeurt een vracht kreeg toegewezen, had bij de schipper het 
besef van de noodzaak van concurrentie met andere goederenvervoerstak- 
ken (het rail- en wegvervoer) feitelijk verloren doen gaan.27 Maar juist om
dat dit systeem de schippers initiatiefloos had gemaakt waar het om het 
werven van vrachten ging en bovendien het probleem van de overcapaciteit 
nog bestond, ja zelfs weer toenam, kon de evenredige vrachtverdeling niet 
zomaar worden afgeschaft. De schippers ongeorganiseerd de vrije markt met

25 Nederlands bestuursrecht III (uitgave 1962) p. 332.
26 De Wet EV was inmiddels vervangen door het Binnenscheepvaartbesluit-1941 (Stbl. S 

557). Ofschoon in dat besluit de evenredige vrachtverdeling niet werd genoemd, bleef 
dat verdelingssysteem in de praktijk wel in werking. Bevrachtingscommissies werden 
volgens dit besluit niet langer door de Kamers van Koophandel, maar rechtstreeks door

• de secretaris-generaal van het departement van Waterstaat benoemd.
27 HTK1949-1950, Bip. 1776, Ontwerp van Wet tot regeling voor het vervoer van goederen 

met binnenschepen (Wet Goederenvervoer Binnenscheepsvaart) nr. 3, MvT, p. 11.
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haar ongebreidelde concurrentie opsturen zou de nekslag betekenen voor 
veel, waarschijnlijk heel veel schippers, waarmee noch het belang van de 
binnenvaart, noch het algemeen vervoersbelang zou zijn gediend.
Alle partijen in de Tweede Kamer waren het met Spitzen eens dat evenre
dige vrachtverdeling voorlopig om genoemde redenen niet kon worden 
gemist. Een echte discussie over de EV vond dan ook niet plaats. De PvdA 
wees er echter wel op dat een groot nadeel van dat systeem was dat het de 
overcapaciteit in stand hield. Woordvoerder ƒ. Schilthuis drong er op aan 
een sanering zo spoedig mogelijk ter hand te nemen. Spitzen liet echter 
merken dat (nog) niet noodzakelijk te achten en meende dat een eventuele 
sanering het beste bij afzonderlijke wet geregeld zou kunnen worden.28 
De kamerleden C. van der Zaal (ARP) en G. Ritmeester (W D) merkten nog 
op dat het systeem van evenredige vrachtverdeling (of een dergelijk systeem 
met beschermende maatregelen voor de schippers) niet alleen nu, maar ook 
in de toekomst niet gemist zou kunnen worden. Zij wezen erop dat geleide
lijk duidelijk was geworden dat overcapaciteit in de binnenvaart gedurende 
een groot deel van het jaar onontkoombaar, ja zelfs economisch noodzake
lijk was. De vraag naar scheepsruimte was namelijk sterk seizoengebonden - 
met als top de herfst vanwege de bietencampagne - en de capaciteit diende 
nu eenmaal op de grootst mogelijke vraag afgestemd te zijn.29 Daarom 
dienden de schippers op de een of andere wijze de garantie te hebben - bij
voorbeeld door een systeem van evenredige vrachtverdeling - ook gedu
rende de periode waarin er weinig werk was een redelijk inkomen te kun
nen verdienen. Anders konden zij immers hun vak nooit blijven uitoefe
nen.30

Van der Zaal en Ritmeester zouden gelijk krijgen. Het stelsel van evenre
dige vrachtverdeling bestaat, in vrijwel ongewijzigde vorm, nog steeds. 
Toch is de kritiek op dit kunstmatig verdelingsmechanisme nooit verstomd. 
In 1975 bijvoorbeeld werd tijdens het kabinet-Den Uyl door staatssecretaris 
M. van Hulten (PPR) een wetsontwerp in de Tweede Kamer ingediend dat 
beoogde een einde te maken aan de EV. Woedende schippers blokkeerden 
daarop de belangrijke scheepvaartroutes in het land en de Kamer verwierp

28 H TK1950-1951, p. 924-938.
29 Genoemde kamerleden meenden zelfs dat de binnenvaart een reservecapaciteit moest 

aanhouden voor de totale goederenvervoersector omdat een ton laadruimte van een 
schip nu eenmaal goedkoper is dan een ton laadruimte van een vrachtauto of van een 
spoorwagon. HTK 1950-1951, p. 2456-2463.

30 Ibidem, p. 2455-2456, 2463,

17



het wetsvoorstel 31 En kort geleden gaf het Tweede Kamerlid A. Korthals 
(VVD) weer te kennen voorstander te zijn van afschaffing van de evenre
dige vrachtverdeling.32
De verladers zijn nooit voorstander geweest van het stelsel omdat zij daar
door geen vrijheid hebben om te contracteren met wie zij willen tegen de 
door hen gewenste voorwaarden. Nog onlangs gaven zij te kennen gaarne 
van dit "heilige huisje" af te willen.33 Zij beseffen echter onder de huidige 
minister weinig kans te maken hun wens gerealiseerd te zien. Let wel, dit is 
een praktische, geen principiële stellingname van de minister. Zo meldde zij 
onlangs: "Wanneer de structurele overcapaciteit tot het verleden behoort, is 
een afschaffing van het vrachtverdelingsstelsel voor mij zeker bespreek
baar."34 Maar Smit-Kroes is ervan overtuigd dat sinds de invoering van het 
stelsel (1933) de economische toestand het geen moment heeft toegelaten 
om, zoals zij het uitdrukt, "het middel op de helling zetten" en tevens dat 
dat moment ook voorlopig nog niet is aangebroken.35 Ook in 1975 al voerde 
zij als kamerlid felle oppositie tegen het zojuist genoemde wetsvoorstel de 
EV af te schaffen.36 Volgens de minister is de evenredige vrachtverdeling 
"een paraplu om de stortbui die economisch gezien nog steeds over deze 
bedrijfstak gaat, te weren", welke paraplu "niet voor het einde van deze 
eeuw weggehaald kan worden."37

De overheid en de beurs

Hoewel Spitzen de economische situane niet rijp achtte om het systeem van 
EV en de daarbij behorende beursdwang op te heffen, meende hij dat het we! 
op korte termijn mogelijk zou zijn in ieder geval de invloed van de over
heid op de schippersbeurs te doen verminderen. Zo zou het volgens de

31 "Schippers vechten voor verdeling van de armoede", NRC Handelsblad, 4 mei 1988; 
J.W.Th. Cohen Stuart en CM. Bijmans-de Vries ed., Wet Goederenvervoer Binnen
scheepvaart. Wet sloopregeling binnenvaart (Nederlandse Staatswetten, Editie 
Schuurman k  Jordens, nr. 148) (4e druk; ZwoUe 1984) p. XXXIV.

32 HTK 1987-1988, Bip. 20.531, nr. 4, Verslag van een mondeling overleg, p. 3; zie ook: 
"Schippersconflict", De Volkskrant, 26 mei 1988.

33 "Kritiek Kamer op akkoord Smit-Kroes met schippers", NRC Handelsblad, 30 juni 1988; 
zie ook: "Akkoord binnenvaart lost niet alle problemen op", NRC Handelsblad, 28 juni 
1988.

34 HTK 1987-1988, Bip. 20531, nr. 2, Nota, p. 11.
35 "Overcapaciteit in binnenvaart moet weg", NRC Handelsblad, 26 mei 1988.
36 "Schippersconflict", De Volkskrant, 26 mei 1988.
37 Ibidem; "Kritiek Kamer op akkoord Smit-Kroes met schippers", NRC Handelsblad, 30 

juni 1988.
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minister een belangrijke stap zijn op weg naar gezondere economische ver
houdingen in de binnenvaart wanneer niet langer de overheid verantwoor
delijk zou zijn voor het beheer en de organisatie van het toerbeurtsysteem, 
maar het bedrijfsleven zelf, dat wil zeggen de vertegenwoordigers van de 
twee betrokken marktpartijen: de verladers (vraagzijde) en de schippers 
(aanbodzijde). Daartoe werd in het wetsontwerp door opneming van art. 45 
de mogelijkheid geschapen. Maar de minister meende dat zijn plan pas ge
realiseerd zou kunnen worden, wanneer de schippers zich hecht hadden ge
organiseerd. Eerst dan zouden zij voldoende opgewassen kunnen zijn te
genover de verladers.38 Duidelijk herkenbaar in deze plannen was de des
tijds sterk levende gedachte, met name in katholieke kring, van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO), waarbij alle deelnemers aan een be
paalde bedrijfstak te zamen, onder het toeziend oog van de overheid, de 
belangen van die tak moesten behartigen.
De PvdA was de enige partij die bedenkingen tegen dit plan had. Zij zag de 
overheid liever niet uit de organisatie van het EV-stelsel verdwijnen. De 
overige partijen daarentegen toonden zich enthousiast. Vertegenwoordigers 
van de drie grotere confessionele partijen, de ARP, de CHU en de KVP, 
begrepen zelfs niet waarom het plan niet onmiddellijk werd uitgevoerd. 
Volgens de respectieve sprekers C. van der Zaal, T. Krol en A.M. Lucas had
den de schippers zich immers al voor circa 70% georganiseerd, en wel in de 
Stichting Nederlandse Particuliere Binnenvaart; dus waarom nog langer ge
draald?39 Maar de minister was er vooralsnog niet van overtuigd dat deze 
organisatie werkelijk een vuist zou kunnen maken tegenover de verladers. 
Wat de drie genoemde sprekers echter niet begrepen was het voornemen 
van de minister ook de verladers bij de uitvoering van het bevrach- 
tingssysteem te betrekken. Van der Zaal bijvoorbeeld vroeg de minister: 
"Welke bedrijfsorganisatie schakelt nu zijn klanten in en laat die meespre
ken (...) over haar bedrijfsvoering?" Lucas noemde het niet redelijk een in
schakeling van de verladers te verlangen en Krol wees erop dat vervoerders 
en verladers toch geen gelijk waardige, gelijkberechtigde belanghebbenden 
waren. Een schipper was afhankelijk van de verlader die zijn vracht al dan 
niet op de beurs kwam aanbieden, omgekeerd was een verlader niet per se 
afhankelijk van de schipper, hij kon zijn goederen ook over de weg of per 
spoor laten vervoeren.40

38 HTK 1949-1950, Bijl. 1776, nr. 3, MvT, p. 11-12.
39 HTK 1948-1949, p. 949-950; HTK 1949-1950, p. 964, 980.
40 HTK 1949-1950, p. 964, 966, 988.
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Spitzen ging tegen deze redenering in door erop te wijzen dat een verlader 
wel degelijk afhankelijk was van een schipper. Bepaalde goederen, met 
name bulkgoederen, konden toch eigenlijk alleen per schip worden ver
voerd. Het was daarom niet meer dan billijk ook verladers bij de uitvoering 
van de EV te betrekken.41 De meeste partijen lieten na deze uiteenzetting 
van Spitzen hun bezwaren varen tegen het artikel, waarin de mogelijkheid 
werd geschapen dat schippers en verladers samen de EV zouden organiseren 
en beheren. Zo niet de ARP; zij bleef ervan overtuigd dat op die manier de 
schippersbelangen in het nauw zouden komen. Tijdens de behandeling van 
het wetsontwerp, in de zomer van 1951 onder de opvolger van Spitzen, de 
eveneens partijloze minister H.H. Wemmers, diende J. Algera een amende
ment in met als doel het de verladers onmogelijk te maken bestuursbe
voegdheid op de beurs te verwerven. Het amendement, dat was mede on
dertekend door acht partijgenoten alsmede door C.N. van Dis van de SGP, 
werd verworpen.42 Deze twee protestantse partijen, de ARP en de SGP, wa
ren overigens steeds de meest fervente verdedigers van schippersbelangen. 
De AR bijvoorbeeld had, als enige partij, de noodzaak van belangenbe
hartiging van de binnenvaart in haar verkiezingsprogram voor 1948 opge
nomen. En de SGP vroeg dikwijls reeds tijdens de algemene politieke be
schouwingen over de totale rijksbegroting aandacht voor de schippers.43 Het 
feit dat veel schippers het (zwaar) protestantse geloof beleden, zal aan de op
stelling van deze partijen niet vreemd zijn geweest.

Het artikel waarin de mogelijkheid werd geschapen het beheer en de 
organisatie van de EV in handen te doen gaan van het bedrijfsleven is ech
ter, vermoedelijk vanwege oppositie uit schipperskringen, altijd een dode 
letter gebleven. Tot op de dag van vandaag zijn het de ambtenaren van Ver
keer en Waterstaat die de binnenkomende vrachten over de schippers 
verdelen. Minister Smit-Kroes vatte korte tijd geleden het plan op dit artikel 
nieuw leven in te blazen. In de onlangs verschenen "Hoofdlijnen nieuwe 
wetgeving ter zake van vervoer per binnenschip" stelde zij voor, de uitein
delijke verantwoordelijkheid voor het beheer en de organisatie van vracht
verdeling opnieuw bij het bedrijfsleven, dus bij schippers èn verladers, te 
leggen.44

Ibidem, p. 1001.
42 HTK 1950-1951, Bijl. 1776, nr. 14, Amendementen van de heer Algera c.s., p. 49; HTK

1950-1951, p- 2486.
43 HTK 1948-1949, p. 242; HTK 1949-1950, p. 425.
44 HTK 1987-1988, Bijl. 20531, nr. 2, Nota, p. 19.
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Ofschoon ook in dit plan geen termijn werd genoemd waarop de verant
woordelijkheid voor het toerbeurtsysteem in handen van het bedrijfsleven 
moest overgaan, waren de schippers fel gekant tegen dit voornemen. Zij 
vreesden het ergste wanneer de overheid geleidelijk haar handen van de 
beurs zou terugtrekken. Dit beleidsvoornemen van de minister droeg de af
gelopen maanden dan ook bij aan de enorme onrust onder de schippers. 
Onder de niet geringe concessies die Smit-Kroes medio juni 1988 moest doen 
om de schippers ertoe te bewegen de blokkade van de Merwede op te heffen, 
viel ook het intrekken van dit voorstel. Zo werd in het akkoord van Gorin- 
chem neergelegd dat het beheer over het EV-stelsel in handen van de rijks
overheid zou blijven en dat er "derhalve geen beurs op bedrijfsniveau'' zou 
komen.45 En dat terwijl Smit-Kroes waar het de rest van haar beleidsterrein 
betreft toch altijd zo'n warm voorstandster is van een terugtrekkende over
heid (privatisering) en van een sterk, onafhankelijk bedrijfsleven.

Het eigen vervoer

Minister Spitzen meende eind jaren veertig dat het eigen vervoer, dat wil 
zeggen het vervoer dat door bedrijven zelf wordt verricht, wel een plaats 
moest hebben binnen het totale systeem van goederenvervoer in de 
binnenvaart, - "deze vorm van vervoer vervult in de economische samen
leving een onmisbare functie"46 - maar dat het niet zo'n hoge vlucht zou 
mogen nemen dat het een bedreiging zou kunnen vormen voor de beroeps- 
schippers. Hij wenste de praktijk van dat moment te legaliseren, waarbij 
eigen vervoer ofwel met schepen die men in eigendom had, ofwel met 
schepen die men voor minimaal drie maanden had gehuurd, was toege
staan. Overigens was officieel onder het op dat moment van kracht zijnde 
Binnenscheep vaar tbesluit-1941 (Stbl. S 557) uitsluitend eigen vervoer met 
eigen schepen mogelijk.47
De AR bepleitte een terugkeer naar deze strenge bepaling van alleen eigen 
vervoer met eigen schepen48 maar Spitzen vond dat te ver gaan. Als minis
ter van verkeer diende hij immers te zorgen voor een goed functionerend 
vervoersysteem, waarbij hij niet alleen rekening had te houden met de

45 Ibidem, nr. 5, "Voorstel van Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat aan 
actievoerende schippers, gedaan op 18 juni jl. op het Stadhuis van Gorinchem.

4*  HTK 1949-1950, Bijl. 1776, nr. 3, MvT, p. 13; HTK 1949-1950, Bijl. 635, nr. 10, Nota van 
Wijzigingen, p. 47.

47 HTK 1949-1950, Bijl. 1776, nr. 3, MvT, p. 11.
48 HTK 1949-1950, p. 967; HTK 1950-1951, p. 927.
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schippers maar ook met de verladers. En het kon voor een bedrijf heel 
voordelig zijn gedurende een korte periode zijn produkten zelf te vervoe
ren, wat echter onmogelijk, want veel te duur zou zijn als dat bedrijf daar
voor zelf schepen zou moeten aanschaffen.49 Die korte huurperiode was dan 
wèl aan een minimum aantal maanden gebonden (drie), om te voorkomen 
dat een bedrijf elke keer wanneer het voldoende vracht had een schip zou 
huren en zo op oneerlijke wijze werk zou ontnemen aan de beroepsschip- 
pers. Oneerlijk omdat het bedrijf op die manier zou ontsnappen aan het 
risico dat elke vervoerder-te-water parten speelde en het beroep juist zo 
ongewis maakte: niet elke dag een volgeladen schip hebben. Met een 
vastgestelde minimale huurperiode van drie maanden zou een verlader 
waarschijnlijk niet lichtvaardig besluiten om zelf zijn produkten te gaan 
vervoeren.
Nadat Spitzen er bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat 
voor 1949 door de KVP-er Lucas op was gewezen dat ook die termijn van 
drie maanden nog veel te kort was om effectief te zijn50, verhoogde de 
minister deze tot een jaar. Het in 1950 in gediende ontwerp van Wet Goede
renvervoer Binnenscheepvaart was geheel in overeenstemming met deze 
nieuwe praktijk: verladers met eigen schepen en verladers met schepen die 
zij voor minimaal een jaar huurden konden proberen bij de Rijks
verkeersinspectie een vergunning (inschrijving geheten) voor eigen ver
voer te bemachtigen, welke deze alleen zou weigeren indien het algemeen 
vervoersbelang hierdoor schade zou kunnen oplopen.
Bij de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp brachten "enige leden" 
van de vaste commissie voor verkeer en waterstaat - onder hen bevond zich 
in ieder geval PvdA-woordvoerder J. Schilthuis51 - onder de aandacht van de 
minister dat het bedrijf dat een schip voor een jaar zou huren nog steeds in 
staat was te voorkomen dat het een financiële strop zou lijden als gevolg 
van een periode waarin het weinig of geen lading te vervoeren had, name
lijk door of zijn schip aan een derde te verhuren of op de vrije internatio
nale markt te gaan opereren.52 Minister Wemmers geloofde niet dat hier een 
acuut gevaar dreigde maar gaf toe dat het gevaar ook weer niet geheel 
denkbeeldig was en verklaarde zich bereid een bepaling in de wet op te ne

49 HTK 1949-1950, Bijl. 1776, nr. 3, MvT, p. 13-14.
50 HTK 1948-1949, p. 954.
51 HTK 1950-1951, p. 2461; tot die "enige leden" behoorde vermoedelijk ook CPN-woord- 

voerder G. Wagenaar gezien de inhoud van het betoog van zijn fractiegenoot J. Haken 
later bij de mondelinge behandeling: Ibidem, p. 2464-2465.

52 HTK 1950-1951, Bijl. 1776, nr. 4, W , p. 19; Ibidem, nr. 10, Verslag, p. 48.
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men die genoemde ontsnappingsmogelijkheden moest verhinderen.53 Na
dat art. 47 in die zin was gewijzigd verklaarde iedereen zich akkoord met de 
bepalingen inzake eigen vervoer

Het afgelopen half jaar stond de kwestie van het eigen vervoer in de 
binnenvaart weer in het brandpunt van de belangstelling. Ofschoon de wet 
nog steeds dezelfde is, hebben nieuwe vervoermiddelen voor een geheel 
andere situatie gezorgd Bedrijven vragen nu vergunningen aan om pro
dukten zelf te vervoeren met schepen die zij als het ware deels in eigendom 
hebben en deels huren. Zij hebben namelijk zogeheten duwbakken in ei
gendom en charteren, per vracht, duwboten (plus bemanning) die deze 
moeten voortbewegen. De vraag was nu of de rijksinspecteur van het ver
keer die bedrijven inderdaad een inschrijving zou verlenen, en wel op 
grond van het feit dat zij de duwbakken in bezit hadden - ervan uitgaande 
dat het algemeen vervoersbelang dat toestond - of dat hij hun deze integen
deel zou weigeren omdat voor de gecharterde duwboten geen enkele ter
mijn in acht werd genomen. Het in eigendom hebben van de duwbakken 
bleek van doorslaggevende betekenis te zijn want de praktijk tot nu toe was 
dat bedrijven met dergelijke bakken, tot groot ongenoegen van de schippers, 
zeker konden zijn van een vergunning.54
Daar minister Smit-Kroes wel inzag dat deze oneigenlijke vorm van eigen 
vervoer de beroepsvaart op den duur forse schade zou kunnen berokkenen, 
wilde zij er van af. Toen Granaria de vergunning kreeg toegewezen om met 
eigen duwbakken en gecharterd motorvermogen te gaan varen liet de 
minister daarom weten dat dit bedrijf "de laatste der Mohikanen" was.55 
Korte tijd later werd inderdaad een nieuwe richtlijn van kracht die de maas 
in de wet dichtte: bepaald werd dat een bedrijf benevens de duwbakken ook 
de duwboten in eigendom moest hebben, dan wel deze laatstgenoemde 
langdurig tot zijn beschikking moest hebben. Tevens diende de bemanning 
van de duwboten in loondienst te komen van het bedrijf.56 
Wanneer Smit-Kroes beter naar haar ambtenaren had geluisterd en eerder 
had ingezien de enorme betekenis voor de schippers van het verlenen van

53 H77C1950-1951, Bijl. 1776, nr. 10, Verslag, p. 48; Ibidem, nr. 11 Derde nota van 
wijzigingen, p. 48.

54 HTK 1987-1988, Bijl. 20531, nr. 1, Brief van de minister, 18 april 1988, p. 2.
55 Ibidem; "Granaria mag zelf vervoeren op binnenwateren", NRC Handelsbiad, 15 april 

1988; "Kamer heeft twijfels bij binnenvaartbeleid minister Smit-Kroes’ De Volkskrant,
11 mei 1988.

56 HTK 1987-1988, Bijl. 20531, nr. 3, Brief van de minister, 3 mei 1988.
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een eigen-vervoervergunning, vanwege de precedent-werking, aan zo'n be
langrijk verlader als Granaria, dan had zij het bedrijf de vergunning nooit 
verleend.57 Dan zou zij zich twee maanden later ook niet genoodzaakt heb
ben gevoeld, met gezichtsverlies en ten koste van een (op dit moment nog 
niet vastgestelde, maar in ieder geval zeer forse)58 schadevergoeding aan 
Granaria, de vergunning weer in te trekken. De Kamer, die eerder de acties 
van de schippers unaniem had afgekeurd,59 uitte nu veel kritiek op de han
delwijze van de minister. Woordvoerders van de regeringsfracties CDA en 
VVD toonden wel enig begrip voor de moeilijke situatie waarin Smit-Kroes 
verzeild was geraakt, maar zij uitten forse kritiek op de te Gorinchem be
reikte overeenkomst. A. Korthals (VVD) en J. Nijland (CDA) vonden het 
uiterst bedenkelijk dat de minister een akkoord had gesloten met anonieme 
actievoerders in plaats van met reguliere schippersbonden. Toch kreeg een 
motie van J.T. van den Berg (SGP), inhoudende dat dit feit als een onge
wenst precedent moest worden beschouwd, naast de steun van GPV en RPF, 
alleen de steun van D66 en werd dus verworpen. Een tweede motie, inge
diend door F. Castricum (PvdA) en G.J. Wolffensperger (D66), inhoudende 
dat de minister tot nu toe onvoldoende had bijgedragen aan het scheppen 
van een klimaat van goede verhoudingen tussen alle betrokken partijen, 
verkreeg eveneens onvoldoende steun.60 Maar duidelijk was in ieder geval 
dat het optreden van Smit-Kroes in de "kwestie-Granaria" kamerbreed af
keuring oogstte.

Conclusie

Gedurende de afgelopen halve eeuw zijn de binnenschippers, nauwkeuriger 
geformuleerd, èlle binnenschippers, in niet geringe mate in bescherming 
genomen door de overheid. Ten eerste door de invoering van het systeem 
van evenredige vrachtverdeling, waarbij de concurrentie tussen de schip
pers onderling werd uitgeschakeld en iedereen bij toerbeurt een vracht 
mocht vervoeren. Ten tweede door haar vergaande bemoeienissen op de 
schippersbeurs, waar de vrachttarieven werden vastgesteld en de vrachten

57 "Bakzeil", De Volkskrant, 28 april 1988.
58 De Volkskrant van 10 okt. 1988 berichtte dat Granaria een paar dagen daarvoor een 

schadeclaim van maar liefst 60 miljoen gulden had ingediend terwijl Smit-Kroes een 
bedrag van een half miljoen gulden in gedachte heeft!

59 HTK 1987-1988, Bijl. 20531, nr. 7, Verslag van een mondeling overleg op 15 juni 1988.
60 HTK 1987-1988, p. 96.5380-965382, 96.400; "Kritiek Kamer op akkoord Smit-Kroes met 

schippers", NRC Handelsblod, 30 juni 1988.
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verdeeld. Ten derde door het aan banden leggen van het eigen vervoer door 
bedrijven.
Er zijn door de jaren heen wel verschillende voorzichtige pogingen onder
nomen om de schippers uit die beschermde sfeer te halen - evenredige 
vrachtverdeling afschaffen, of dat systeem tenminste in handen van het 
bedrijfsleven geven - maar die zijn altijd op een mislukking uitgelopen. En 
van een sanering, waarbij een fors aantal schippers zou moeten verdwijnen 
om de rest betere kansen te geven, is al helemaal niets gekomen.
Het zou interessant zijn te onderzoeken waarom nu die overheidsbescher
ming in de binnenvaart zo hardnekkig is. In hoeverre economische redenen 
een rol spelen (bijvoorbeeld: de overtuiging dat afschaffing van de evenre
dige vrachtverdeling zal leiden tot de ondergang van de binnenvaart, waar
door een belangrijke schakel in Neerlands distributie-netwerk zal wegval
len)61 en in hoeverre sociale overwegingen van invloed zijn (Smit-Kroes zei 
bijvoorbeeld eens over de binnenschippers: het gaat om "mensen die 
ontzettend veel voor hun werk over hebben, ook al zit er geen kaas meer op 
hun brood. In veel gevallen is het schip ook het huis. Je hebt het dus niet 
over de sanering van bijvoorbeeld de schoenenindustrie”62). Hoe het ook zij, 
de schippers zijn er, tot groot ongenoegen van de verladers, tot op de dag 
van vandaag in geslaagd te voorkomen dat de beschermende "overheidspa- 
raplu" boven hun hoofden werd ingeklapt.

61 "Laatste der Mohikanen", NRC Handelsblad, 6 mei 1988.
62 "Overcapaciteit in binnenvaart moet weg", NRC Handelsblad, 26 mei 1988.
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VERNIEUWING VAN HET GEVANGENISWEZEN (1945-1952)

P.P.T. Bovend'Eert

Inleiding

Het Nieuwe Wetboek van Strafrecht en de hiermee samenhangende Ge- 
stichtenwet, Beginselenwet Gevangeniswezen en Gevangenismaatregel, 
welke regelingen in 1886 in werking traden, leidden over de gehele linie tot 
de invoering van het cellulaire stelsel bij de tenuitvoerlegging van 
vrijheidsstraffen. Dit stelsel ging uit van afzonderlijke opsluiting, waarbij 
allerlei maatregelen getroffen werden om contacten tussen gedetineerden 
met het oog op criminele besmetting te beperken, In dit verband werd 
bijvoorbeeld voor iedere gevangene een afzonderlijke cellulaire luchtplaats 
ingericht, waren gedetineerden verplicht een "celkap" te dragen, zo dikwijls 
ze door medegevangenen konden worden gezien, en werden de gedeti
neerden in de kerkzaal in hokjes geplaatst, zodat contact onmogelijk was. 
Het cellulaire stelsel ontmoette reeds vanaf het eind van de vorige eeuw in 
toenemende mate kritiek, waarbij gesteld werd dat het strijdig was met de 
menselijke natuur, de ingeslotenen egocentrisch en onmaatschappelijk 
maakte en in het algemeen meer afbrak dan opbouwde. De wetgever liet 
intussen al snel de volledige cellulaire uitvoeringswijze van straffen los. In 
1901 werden jeugdigen in beginsel aan het algemene penitentiaire recht 
onttrokken. In 1918 bracht de Plaatsruimtewet een drastische wijziging. 
Onder invloed van een ernstig tekort aan detentiemogelijkheden als gevolg 
van de toegenomen smokkel- en oorlogscriminaliteit opende deze wet de 
mogelijkheid om voortaan iedere gevangenisstraf in gemeenschap te doen 
ondergaan. In 1929 werd vervolgens door toevoeging van art. 12a van het 
Wetboek van Strafrecht aan de minister de bevoegdheid gegeven om 
bepaalde gevangenen te vergunnen hun detentie in gemeenschap door te 
brengen. De nieuwe Gevangenismaatregel van 1932 behelsde een nadere 
uitwerking van deze principiële wijziging.
Door deze regelingen ontstond geleidelijk aan een vergaande discrepantie 
tussen de oorspronkelijke opzet van het penitentiaire recht en de uitvoering 
ervan in de praktijk. De Tweede Wereldoorlog confronteerde vele "goede 
vaderlanders" lijfelijk met het gevangenisleven. Bij hen groeide door deze 
persoonlijke ondervinding het besef dat hier een brandend probleem om 
een oplossing vroeg. Na de bevrijding noopte tenslotte de massale detine-
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ring van politieke delinquenten tot onconventionele oplossingen en expe
rimenten.1
Al met al was door bovengenoemde gebeurtenissen en ontwikkelingen een 
vruchtbare bodem geschapen om de veranderingen van de praktijk te le
galiseren en een ingrijpende vernieuwing van het gevangeniswezen te rea
liseren.
Ten tijde van het kabinet-Schermerhorn-Drees stelde minister van Justitie 
Kolfschoten op 1 maart 1946 een commissie "voor de verdere uitbouw van 
het Gevangeniswezen" in, onder voorzitterschap van W.A.J.M. Fick. Op 1 
september 1947 bracht de Commissie-Fick rapport uit. Zoals te vervrachten 
viel, verwierp zij het cellulaire stelsel en werd de gemeenschap als de meest 
bepalende factor van het toekomstige gevangeniswezen aangewezen. Als 
essentieel voordeel der gemeenschap stelde de commissie, "dat deze de 
mens in beginsel als sociaal wezen laat voortbestaan."2 Het rapport van de 
commissie ging gedetailleerd in op de door haar gewenste differentiatie van 
strafgestichten en de selectie van gedetineerden. Daarnaast werden tal van 
suggesties gedaan ter verbetering van het gevangeniswezen, zoals inzake de 
opleiding van het gestichtspersoneel, de sociale verzorging van gedetineer
den, hun arbeid en recreatiemogelijkheden in de inrichtingen.
De voorstellen van de Commissie-Fick zouden in belangrijke mate rich
tinggevend zijn voor het regeringsbeleid. Zij lagen daarnaast ten grondslag 
aan het wetsontwerp tot vaststelling van een nieuwe Beginselenwet 
Gevangeniswezen, dat, nadat het in de troonrede van 1948 door de regering 
was aangekondigd, bij koninklijke boodschap van 6 april 1949 onder 
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie Th.R.J. Wijers (KVP) bij 
de Tweede Kamer werd ingediend. Het wetsontwerp stelde tevens een aan
tal wijzigingen van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering voor.

De nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen

De in het wetsontwerp vervatte regeringsvoorstellen hadden als uit
gangspunt dat een beperkt aantal fundamentele bepalingen omtrent de ten
uitvoerlegging van vrijheidsstraffen in het Wetboek van Strafrecht werd 
opgenomen, de beginselen van het gevangeniswezen in een afzonderlijke

1 j-jgt voor lande is met name gebaseerd op P.C. Vegter en P.J.H. van Ratingen, hoofdstuk 
Vffl, De vrijheidsstraf, p. VUI 14 e.v., in: W.H.A. Jonkers ed.. Het penitentiair recht
(Arnhem 1987).

2 vgl. verder J.M. van Bemmelen, "Naar een nieuw gevangeniswezen", Nederlands 
Juristenblad (NJB) 22 (1947) p. 721 e.v.
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raamwet werden neergelegd, en de bevoegdheid tot nadere uitwerking van 
deze beginselen aan de Kroon of de minister werd gedelegeerd. Achtergrond 
van dit systeem vormde de overweging dat de overgang van het cellulaire 
stelsel naar een stelsel van algehele of beperkte gemeenschap nog in een ex
perimenteel stadium verkeerde, zodat de mogelijkheid tot herziening op 
gezette tijden moest openstaan.
Het ontwerp beoogde de nadelen van het cellulaire stelsel te voorkomen, 
zonder dat het voordeel van de niet-besmetting van de ene gevangene door 
de andere teloor ging. Dit was naar het oordeel van de regering alleen 
mogelijk door in iedere gevangenisgemeenschap gedetineerden samen te 
brengen, die in zedelijk peil, geestelijke aanleg en behoeften min of meer 
gelijk stonden. Daartoe was een differentiatie van de strafgestichten en een 
selectie van gevangenen noodzakelijk met het oog op het gesticht, waarin 
zij geplaatst werden. De differentiatie moest leiden tot variëteit in het re
gime, dat in elk gesticht werd toegepast.
Een uniform systeem van vrijheidsbeneming werd hiermee volstrekt afge
wezen. Het nieuwe artikel 11 Sr. legde de grondslag vast dat de gevangenis
straf naar gelang van de persoonlijkheid van de veroordeelde in algehele of 
beperkte gemeenschap, dan wel in afzondering werd ondergaan. Het ont- 
werp-artikel 12 Sr. bepaalde dat het regime van het gesticht moest aansluiten 
op de persoonlijkheid van de gevangene, op de duur van de straf en op de 
reclasseringsmogelijkheden.
Het ontwerp-Beginselenwet was op deze grondslagen gebaseerd. Het kende 
de volgende hoofdlijnen. Titel I van het ontwerp behelsde een regeling van 
de in te stellen Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de 
Psychopatenzorg en de Reclassering, die tot taak kreeg de minister van ad
vies te dienen op voornoemde beleidsterreinen (artt. 1-5). De tweede titel 
verschafte een indeling van gestichten die onderscheiden werden in gevan
genissen, huizen van bewaring, rijkswerkinrichtingen en rijksasiels voor 
psychopaten (artt. 6-14). Daarbij werd de bestemming van deze gestichten 
gegeven. Titel Hl gaf een differentiatie van de belangrijkste categorie, de ge
vangenissen. Als criteria van differentiatie werden onder andere genoemd 
de leeftijd en het geslacht van de gedetineerden, de straftijd (van meer of 
niet meer dan zes maanden), en de omstandigheid dat de gevangenen al dan 
niet tot de beroeps- of gewoontemisdadigers gerekend moesten worden (artt. 
15-21). Het aangeven van criteria van differentiatie in de wet achtte de rege
ring om twee redenen wenselijk. Ten eerste was de doorbreking van het 
uniforme cellulaire stelsel dermate ingrijpend dat medewerking van de
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wetgever vereist was. Ten tweede bracht het nieuwe systeem een wijziging 
in de verhouding tussen rechter en administratie mee. In het oude stelsel 
was de kwaliteit van de straf altijd gelijk, terwijl in het gedifferentieerde sy
steem de kwaliteit belangrijk kon verschillen, naarmate men in afzondering 
of in gemeenschap zijn straf onderging. In het voorgestelde systeem nam de 
administratie de beslissing over de soort van inrichting, waarin de be
trokkene werd geplaatst. Het was echter redelijk dat de rechter met het oog 
op het bepalen van de strafmaat, die van belang kon zijn voor de soort 
inrichting, kennis droeg van het differentiatiesysteem.
De titels IV tot en met X van het ontwerp stelden vervolgens nadere regels 
omtrent het beheer van en toezicht op de gestichten, het regime, de arbeid 
en het arbeidsloon, de geestelijke en sociale verzorging, de ontwikkeling en 
ontspanning en de disciplinaire straffen. De betreffende bepalingen gaven 
nadrukkelijk uiting aan het streven naar vernieuwing van het gevangenis
wezen. In het bijzonder gold dit voor artikel 26, dat bepaalde dat de 
tenuitvoerlegging van de straf of maatregel mede dienstbaar werd gemaakt 
aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschap
pelijk leven, en de artikelen 29 en 30, waarin de gemeenschap - behoudens 
afzondering gedurende de nacht - voor de meeste gestichten werd voorop
gesteld.
Titel XI tenslotte opende de mogelijkheid van strafonderbreking en straf- 
verlof.3

Parlementaire instemming met het ontwerp, maar kritiek op de verhouding 
tussen rechter en administratie

De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer kenmerkte zich 
hoofdzakelijk door veel waardering voor de regeringsvoorstellen. De vaste 
commissie voor privaat- en strafrecht plaatste bij de schriftelijke behande
ling de volgende kanttekeningen. Gewezen werd op het gevaar, dat aan het 
ontwerp kleefde, doordat bij nagenoeg alle principiële bepalingen een clau
sule werd opgenomen, die de minister de bevoegdheid verschafte van die 
bepalingen af te wijken, zodat men weinig houvast had aan hetgeen de wet 
wilde bieden. Nochtans had de commissie begrip voor deze constructie, 
aangezien steeds met de praktische mogelijkheden rekening gehouden

3 Vgl. verder HTK 1948-1949, Bijl. 1189, Vaststelling van een nieuwe Beginselenwet 
Gevangeniswezen, nr. 1 t/m  3.
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moest worden en de financiële toestand van het land niet toeliet, dat de 
meest wenselijke toestand thans bereikt werd.
Het opnemen van de beginselen van differentiatie en selectie had ten volle 
de instemming van de commissie. De consequentie hiervan was dat een 
grondige vernieuwing en uitbreiding van de bestaande straf gestichten een 
onmisbare voorwaarde was. Van de noodzaak van deze verbeteringen was 
de commissie volledig overtuigd. Enige commissieleden waarschuwden in 
dit verband tegen een al te ver doorgevoerde differentiatie, waaraan het ge
vaar verbonden kon zijn dat het karakter van de straf als zodanig verloren 
ging. De gevangenisstraf moest niet een soort retraite worden! Andere leden 
daarentegen benadrukten dat aan de gedwongen opsluiting moeilijk het ka
rakter van straf ontzegd kon worden. Verdeeld was de commissie over het 
ontbreken van enige dwang om godsdienstoefeningen bij te wonen. Be
paalde leden achtten elke geestelijke dwang onaanvaardbaar, terwijl ande
ren aandrongen op verplichte deelneming aan godsdienstoefeningen voor 
een korte periode aan het begin van de tenuitvoerlegging van de straf.4 
De minister van Justitie A.A.M. Struycken (KVP) benadrukt in de memorie 
van antwoord dat de differentiatie en selectie niet aan het karakter van de 
straf tekort deed. Het eerste doel der straf, de opsluiting, prevaleerde toch 
steeds boven al haar andere kenmerken. In de loop van de schriftelijke be
handeling van het ontwerp werd in aansluiting hierop overeenstemming 
bereikt over een gewijzigde redactie van artikel 26, waarbij door de toe
voeging: "Met handhaving van het karakter van de straf of de maatregel 
(...)", meer duidelijkheid werd verschaft omtrent de doelstelling van de 
straf.5 Uitvoerig stond de bewindsman stil bij de uitwerking van de beginse
len van differentiatie en selectie in de praktijk. Hij zette daarbij de plannen 
uiteen die de komende jaren het beleid zouden bepalen. In de volgende 
paragraaf wordt op deze uitwerking nader ingegaan.
Inzake de geestelijke verzorging deed de minister de toezegging om het 
wetsontwerp aan te vullen met een bepaling, op grond waarvan het huis
houdelijk reglement van een gesticht de kerkgang voor gelovigen geduren
de de eerste twee maanden van de detentie verplicht kon stellen. Op grond 
van nader overleg met de vaste kamercommissie in een later stadium van 
de schriftelijke behandeling van het ontwerp stemde de minister in met de 
nadere aanvulling, dat meerderjarige gedetineerden op grond van geuite

4 Vgl. verder HTK 1949-1950, Bijl. 1189, nr, 4, W , p. 15-20.
5 Vgl. HTK 1950-1951, Bijl. 1189, nr. 7 en 8.
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bezwaren van deze plicht ontheven konden worden.6 Het Tweede Kamerlid 
F.J.H. Bachg (KVP) kon zich met dit compromis niet verenigen. Bij de open
bare behandeling diende hij een amendement in, dat voorzag in een wette
lijke plicht tot het bijwonen van godsdienstoefeningen. Het amendement 
kreeg enkel de steun van de KVP- en de CHU-fractie en werd verworpen.7 
Een gunstiger lot was een amendement van de commissie voor privaat- en 
strafrecht beschoren, dat de arbeidsplicht voor de tot hechtenis veroor
deelden voorstelde. Hoewel dit amendement door de minister sterk werd 
ontraden, nu tussen gevangenen en tot hechtenis veroordeelden eën on
derscheid gemaakt diende te worden, werd het, met de stemmen van de 
aanwezige KVP-leden tegen, aangenomen.8 Terwijl in het voorgaande rege
ring en Kamer betrekkelijk soepel tot elkaar kwamen over de verschillende 
onderdelen van de wetsvoorstellen, ontstond gedurende de parlementaire 
behandeling een fundamentele controverse binnen de vaste kamercommis
sie en tussen regering en een aantal kamerfracties over de verhouding tus
sen administratie en rechter ten aanzien van de beslissing in welke gevan
genis de veroordeelde zijn straf moest ondergaan.9
Bij de kamercommissie wekte het verwondering dat zowel de Commissie- 
Fick als de regering voetstoots had aangenomen dat deze taak en bevoegd
heid toekwam aan de administratie. De aanwijzing van de gevangenis/ 
waarin de straf moest worden ondergaan, behoefde echter geenszins gere
kend te worden tot de tenuitvoerlegging van de straf. In het nieuwe stelsel 
zou de keuze voor de ene of andere gevangenis niet zelden op hetzelfde 
vlak komen te liggen als het opleggen van een lichtere of zwaardere straf. 
Aldus kon de aanwijzing door de administratie de bedoeling van de rechter 
bij het opleggen van de straf doorkruisen. Bovendien was het bedenkelijk 
dat de administratie vrij was in het overplaatsen van gevangenen zonder 
waarborgen tegen ongerechtvaardigde bevoorrechting van de ene gevan
gene boven de andere.
Aanvankelijk had de commissie een voorkeur voor het systeem, waarbij de 
rechter, naast de bepaling van de strafmaat, tevens de inrichting waarin de 
straf zou worden ondergaan aanwees, en waarbij hij bovendien besliste over 
overplaatsing. Bij nadere overweging zag de commissie echter als nadelen

6 Ibidem.
7 HTK 1950-1951, Bijl. 1189, nr. 12; HTK 1950-1951, p. 2159.
8 HTK 1950-1951, Bijl. 1189, nr. 15; HTK 1950-1951, p. 2159.
9 Vgl. hierover ook J. Zaaijer, "Het ontwerp Beginselenwet Gevangeniswezen", NJB 25 

(1950) p. 417 e.v.
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hiervan een overbelasting van de rechterlijke macht, het gebrek aan erva
ring en het gemis aan uniformiteit tussen de rechterlijke colleges.
Als alternatief bepleitten verscheidene leden daarop de inschakeling van de 
Centrale Raad van Advies, sectie gevangeniswezen, als adviescollege bij de 
beslissingen van de administratie over plaatsing. Een controle op deze be
slissingen was noodzakelijk om willekeur te voorkomen. Andere leden 
spraken nochtans een voorkeur er voor uit om de beslissing omtrent 
plaatsing op te dragen aan de rechter.10
De minister op zijn beurt ontkende dat de zwaarte van de straf afhankelijk 
was van differentiatie en selectie. De rechter was zijns inziens niet vol
doende penitentiair geschoold in de samenstelling van de gevangenisge- 
meenschappen, een zeer subtiel werk. Om penitentiaire redenen kon het 
daarnaast gewenst zijn om in bijzondere gevalen af te wijken van het in de 
Beginselenwet neergelegde systeem. De beslissingen van plaatsing en over
plaatsing dienden dan ook niet opgedragen te worden aan de rechter. Maar 
de minister zag wel in dat het met het oog op de rechtszekerheid van groot 
belang was dat de administratie niet willekeurig te werk ging. In dit verband 
stelde hij voor om een gedetineerde tegen een beslissing omtrent plaatsing 
of overplaatsing een beroepsrecht toe te kennen bij de Centrale Raad van 
Advies. De beslissingen van dit college zouden bindend zijn voor de 
administratie. Een adviserende functie ten aanzien van alle plaatsingen en 
overplaatsingen achtte de minister overbodig.11
Bij de eerste nota van wijziging werd het ontwerp door de minister middels 
de toekenning van een beroepsrecht aan gedetineerden bij plaatsing aange
past. De kamercommissie toonde zich hiermee echter niet tevreden gesteld. 
Acht maanden na de indiening van de nota van wijziging - deze vertraging 
werd mede veroorzaakt door de kabinetscrisis van maart 1951 - vond op 31 
mei 1951 mondeling overleg plaats tussen de vaste kamercommissie en de 
nieuwe minister van Justitie, H. Mulderije (CHU), vergezeld van een 
tweetal ambtenaren, A.D. Belinfante en E.A.M. Lamers, directeur-generaal 
voor het gevangeniswezen. De meningen waren binnen de commissie ver
deeld. Een deel der commissieleden kon met het gewijzigde voorstel van de 
minister meegaan, maar verlangde betere waarborgen. Het beroepsrecht van 
gedetineerden bij een onafhankelijk college vormde een waarborg tegen 
mogelijke beslissingen van de administratie, die de straf zwaarder maakten 
dan de rechter bedoeld had. Daarnaast werd gepleit voor een beroepsrecht

10 Vgl. verder HTK 1949-1950, Bijl. 1189, nr. 4.
11 Vgl. verder HTK 1950-1951, Bijl. 1189, nr. 5.
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van het Openbaar Ministerie (OM), teneinde beslissingen van de admini
stratie, die de straf verlichten, te voorkomen. De beslissingen van de be
roepsinstantie dienden voor de minister bindend te zijn. De onafhankelijk
heid van de beroepsinstantie diende verzekerd te zijn door opname van een 
groter aantal vertegenwoordigers van de zittende magistratuur.
Minister Mulderije benadrukte nogmaals dat de zwaarte van de straf pri
mair bepaald werd door de vrijheidsbeneming als zodanig, en niet door het 
regime van tenuitvoerlegging. Het was uitgesloten dat de rechterlijke macht 
volkomen op de hoogte kon zijn en blijven van de verschillende wijzen 
van tenuitvoerlegging. Een beroepsrecht van gedetineerden achtte de be
windsman voldoende als waarborg. Een beroepsrecht van het OM wees hij 
af, nu alsdan een onderdeel van de administratie in beroep kwam tegen een 
beslissing van een ander onderdeel van dezelfde administratie. Ter tege
moetkoming stelde de minister een regeling voor, waarbij door aanvulling 
van art. 21 van het ontwerp-Beginselenwet de sectie gevangeniswezen van 
de Centrale Raad van Advies advies zou uitbrengen aan de minister, indien 
het OM bezwaar maakte tegen plaatsing of overplaatsing. Daarnaast had hij 
geen bezwaar tegen een groter aandeel van de rechterlijke macht in de sa
menstelling van de sectie en bevestigde hij het bindende karakter van be
slissingen van de sectie ten aanzien van een beroep door een gedetineerde. 
Een ander deel der kamercommissie behield nochtans een voorkeur voor 
het opdragen van de beslissing omtrent de wijze van tenuitvoerlegging aan 
de rechter. Deze leden zagen zich gesteund door een aantal ingekomen 
adressen van rechtbanken, waaruit bleek dat voor een overbelasting van de 
rechter geen vrees behoefde te bestaan. Zij achtten het twijfelachtig dat de 
zwaarte van de straf niet afhankelijk was van het regime van tenuit
voerlegging. Door de rechter met de betreffende taak te belasten, werden 
betere waarborgen tegen misbruik en willekeur geboden.
Tijdens het overleg konden de verschillende partijen in deze kwestie niet 
tot overeenstemming geraken.12
De openbare behandeling van het wetsontwerp op 26 juni 1951 werd ver
volgens beheerst door de tegenstelling "rechter of administratie" ten aan
zien van tenuitvoerlegging van straffen, waarbij een tweetal amendemen
ten werd ingediend. Het (gewijzigd) amendement-Van der Feltz (CHU) be
oogde aan de rechter de bevoegdheid toe te kennen de (soort van) strafin
richting te bepalen, waarin de straf ondergaan moest worden.^ Het amen

12 Vgl. verder HTK 1950-1951, Bijl. 1189, nr. 7 en 8.
13 Vgl. Ibidem, nr. 9.
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dement-Bachg daarentegen beoogde slechts een aanvulling op het gewij
zigde voorstel van de minister, in die zin dat de minister gebonden was aan 
een beslissing van de sectie gevangeniswezen op een bezwaar van het OM 
tegen plaatsing of overplaatsing.14 J. Terpstra (ARP) opende de algemene be
raadslagingen. Namens de AR-fractie verdedigde hij de toekenning van de 
bevoegdheid aan de onafhankelijke rechter bij beslissingen over plaatsing 
en overplaatsing. Hij achtte zich hierin geruggesteund door de ledenverga
dering van de Nederlandse Juristenvereniging van 1951, die zich in meer
derheid hiervoor had uitgesproken.
W.F.E. baron van der Feltz (CHU), B.J. Stokvis (CPN) en G. Vonk (VVD) 
steunden het AR-fractielid. De eerstgenoemde twee kamerleden hielden vol 
dat een gedifferentieerde wijze van tenuitvoerlegging van de straf een ver
schil in zwaarte indudeerde. Het wetsontwerp beoogde een belangrijke ver
schuiving van bevoegdheden van de rechter naar de administratie, die het 
vonnis van de rechter legaal kon frustreren. Dit was in strijd met het staats
rechtelijk beginsel van de scheiding der machten. De rechter behoorde de 
beslissende macht te bezitten.15
Tegenover deze opvatting stelden de woordvoerders van KVP en PvdA, 
Bachg en L.A. Donker, dat de rechter onvoldoende kennis had van de selec
tie van gevangenen om beslissingen te nemen. Zij stemden in met het sys
teem van het wetsontwerp Maar daarnaast was het noodzakelijk om aan de 
sectie gevangeniswezen de taak te geven bindende beslissingen te nemen in 
geval van een beroep door het OM.16
Minister Mulderije verwierp het standpunt van genoemde opposanten vol
ledig. Degene die dagelijks met veroordeelden te maken had, vormde ook 
de aangewezen instantie om te selecteren en controle uit te oefenen. Zou de 
rechter terzake een bevoegdheid krijgen, dan zou dat ondeskundigheid én te 
hoge kosten meebrengen. De minister liet duidelijk blijken dat het een kar
dinaal punt betrof. Bij aanneming van het amendement-Van der Feltz zou 
hij de intrekking van het wetsontwerp bevorderen. Ten aanzien van het 
amendement-Bachg toonde de minister zich welwillender. Hij verklaarde 
het te willen ovememen, indien dit de wens van de Kamer was.17 
Bij de stemmingen werd het amendement-Van der Feltz met de stemmen 
van KVP, PvdA en de CHU-leden H. Kikkert, F.H. van de Wetering en H.W

Ibidem, nr. 11.
15 HTK 1950-1951, p. 2121-2126.
16 Vgl. Ibidem, p. 2128-2129, 2133-2136, 2139-2140.
17 Ibidem, p. 2129-2132, 2137-2138.
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Tilanus tegen verworpen. Het eerste amendement-Bachg werd daarop door 
de minister overgenomen. Bij de eindstemming werd het wetsontwerp met 
65 stemmen voor en 11 stemmen van AR-fractieleden tegen, aangenomen.18 
Tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp aan de overzijde in 
de Eerste Kamer werd de discussie over "rechter of administratie" nog eens 
dunnetjes overgedaan. De senaat sprak zich eveneens in meerderheid uit 
voor het regeringsvoorstel.19 De wet werd vastgesteld op 21 december 1951, 
Stbl. 596, en trad te zamen met de nieuwe Gevangenismaatregel, KB van 23 
mei 1953, Stbl. 237, op 1 juni 1953 in werking.

Modernisering van het gevangeniswezen in de praktijk

In afwachting van de totstandkoming van de nieuwe Beginselenwet 
Gevangeniswezen besloot de regering reeds in 1948, om met gebruikmaking 
van de bestaande wettelijke bevoegdheden, aan de hand van de richtlijnen 
uit het rapport van de Commissie-Fick te komen tot een verdere uitbouw en 
modernisering van het gevangeniswezen.20 In de beide Kamers werd vrij
wel algemeen grote waardering uitgesproken voor de resultaten van de 
arbeid van de Commissie-Fick en voor de initiatieven van de regering ter 
uitvoering van het beleid volgens de richtlijnen van de commissie. Verbe
tering van het gevangeniswezen werd zo noodzakelijk geacht, dat zij om fi
nanciële redenen niet achterwege mocht blijven.21
In het eerste begrotingsjaar van het kabinet-Drees I deelde de minister aan 
het parlement mede dat het streng cellulaire stelsel ten dele reeds verlaten 
was en dat in tal van strafgestichten werd overgegaan tot gemeenschappe
lijke arbeid en recreatie, terwijl ook met de afzondering tijdens de gods
dienstoefeningen en het luchten gebroken was. In beperkte mate had men 
een aanvang gemaakt met de differentiatie der strafgestichten en met de 
daarmee samenhangende selectie van gedetineerden. Als uitvloeisel hier
van werd in de loop van de kabinetsperiode onder andere de strafgevange
nis te Groningen aangewezen voor ernstige gevallen onder de criminele 
recidivisten, werd een observatiecentrum in het leven geroepen, de Psy
chiatrische Observatiekliniek, gevestigd in het huis van bewaring te Utrecht, 
werd de Rijkswerkinrichting Bergveen te Norg als proefneming ingericht

18 Vgl. Ibidem, p. 2143-2149, 2152-2156.
19 Vgl. HEK 1951-1952, Bijl. 1189; HEK 1951-1952, p. 58.
20 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IV, Rijksbegroting voor Justitie voor het dienstjaar 1949, 

nr. 2, MvT, p. 7.
21 Ibidem, nr. 5, W , p. 8.
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als open gesticht met een grotere bewegingsvrijheid voor de gedetineerden 
en met de mogelijkheid tot weekendverlof tegen het einde van de straftijd, 
en werden ten behoeve van jeugdige criminelen afzonderlijke vleugels in 
de huizen van bewaring ingericht.22
Daarnaast werd meer in het algemeen gestreefd naar verbetering van de 
omstandigheden in de strafgestichten, onder andere door verandering van 
de gevangeniscellen in meer bewoonbare vertrekken en modernisering van 
de hygiënische accomodaties. Schrijnend was bijvoorbeeld de situatie in 
Veenhuizen, waar een waterleiding ontbrak en de gevangenen sliepen in 
"slaapalcoven", door C.W.I. Jkvw. Wttewaall van Stoetwegen (CHU) aange
duid als "blikken trommels met gaatjes", die haar deden denken aan "het 
wrede bedrijf, dat dorpskinderen soms spelen, als zij meikevers bewaren in 
een blikje met gaatjes. In zulk soort dingen stoppen wij onze gevangenen 's 
nachts in Norg!"23
Ook op het terrein van de arbeid van gedetineerden werd het nodige gedaan. 
Bij verschillende gestichten werden werkbarakken geplaatst, waardoor de 
gedetineerden in een "werkplaatssfeer" verkeerden. Dit kwam zowel de in
dividuele arbeidslust als een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel ten 
goede, hetgeen uit sociaal oogpunt van groot belang geacht werd door de re
gering.24 De in verband met de bijzondere rechtspleging in dienst gestelde 
strafkampen zouden mede met het oog op deze werkobjecten een functie 
kunnen blijven vervullen. Ten aanzien van het arbeidsloon werd in 1949 
een nieuwe, zij het voorlopige, regeling getroffen. Gedetineerden ontvingen 
op grond van deze regeling een aanvangsloon van 15 cent per dag, hetgeen 
kon oplopen tot 75 cent. Terpstra (ARP) achtte deze beloning volstrekt on
voldoende, gelet op het feit dat van regeringszijde was opgemerkt dat de be
loning van gevangenisarbeid "een niet te onderschatten element van 
reclassering is, wanneer de gevangene zijn gezin door eigen arbeid onder
houdt." Door deze loonregeling was de regering wel erg ver van haar ideaal 
verwijderd, zo oordeelde Terpstra.25 Minister Struycken sprak in zijn reactie 
de hoop uit dat spoedig de eerste stap gezet kon worden ter oplossing van dit 
probleem.26

22 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400-IV, Rijksbegroting voor Justitie voor het dienstjaar 1950, 
nr. 9, MvA, p. 3; HTK 1951-1952, Bijl, A, 2300-1V, Rijksbegroting voor Justitie voor het 
dienstjaar 1952, nr. 2, MvT, p. 2.

23 HTK 1949-1950, p. 1129.
24 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IV, nr. 6, MvA, p. 16.
25 HTK 1950-1951, p. 892.
26 Ibidem, p. 894.
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Tenslotte werd in het kader van de vernieuwing van het gevangeniswezen 
prioriteit gegeven aan de sociale verzorging van gedetineerden en de oplei
ding van het gestichtspersoneel. Ten departemente werd in 1948 bij de afde
ling Gevangeniswezen een onderafdeling "sociale verzorging" ingesteld, 
terwijl aan de directies van de gevangenissen en rijkswerkinrichtingen een 
sociaal ambtenaar werd toegevoegd.27 In de loop van het zittingsjaar 1951
1952 kon een opleidingsinstituut voor gestichtspersoneel zijn werkzaamhe
den beginnen.
Hoewel het departement van Justitie ten tijde van het eerste kabinet-Drees 
met bekwame spoed een begin maakte met de vernieuwing van het gevan
geniswezen, waarvan uit de Kamers in het bijzonder alle lof werd toege
zwaaid aan directeur-generaal Lamers, verhinderde de beperkte financiële 
ruimte, dat op korte termijn een grootscheepse modernisering gestalte kon 
krijgen.28 Had de minister in zijn begroting voor 1950 nog f. 600.000,- be
schikbaar voor de uitbouw van het gevangeniswezen, in de begrotingen 
voor 1951 en 1952 liep dit bedrag onder invloed van de Korea-crisis sterk 
terug tot f. 350.000,- voor 1951 en f. 150.000,- voor 1952. Het tempo van ver
nieuwing, zo moest de minister toegeven, werd door deze verlagingen ver
traagd.
De Kamers, waarin een toenemende belangstelling te bespeuren was voor 
het gevangeniswezen, achtten deze ontwikkeling buitengewoon betreu
renswaardig. Woordvoerders als mejuffrouw M. Tjeenk Willink (PvdA), 
Bachg (KVP) en Freule Wttewaall van Stoetwegen (CHU) spraken hun grote 
teleurstelling uit over de voorgenomen bezuinigingen op het gevange
niswezen. Tjeenk Willink sprak de vrees uit, "dat we straks een mooie wet 
hebben, maar beroerde gevangenissen." De Freule, die bij de jaarlijkse 
begrotingsbehandeling getuigde van een grote kennis van zaken van de 
praktijk van het gevangeniswezen, drong telkenmale vergeefs aan op de in
richting van een centraal vrouwengesticht, waarvoor de financiële midde
len vooralsnog ontbraken.29
Niettemin was de aanzet tot de vernieuwing van het gevangeniswezen in 
de kabinetsperiode-Drees I in belangrijke mate gegeven. Typerend voor de 
veranderde opvattingen en inzichten aangaande het gevangeniswezen was 
de reactie van regering en parlement op de ingebruikneming van een radio- 
installatie in de gevangenis te Haarlem. Daarbij hadden enige feestelijkhe

27 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IV, nr. 6, MvA, p. 21.
28 Vgl. o.a. HEK 1949-1950, p. 620.
29 Vgl. verder HEK 1950-1951, p. 755; HTK 1951-1952, p. 789, 774.
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den plaatsgevonden, waarbij de binnenplaats met bloemen was versierd en 
gevangenen en genodigden werden onthaald op thee/ gebak en sigaren. 
Sommige kamerleden vroegen over deze gang aan de minister, of men te 
Haarlem niet teveel uit het oog verloren had, dat de gevangenis geen lust
oord was, maar allereerst een plaats, waar boete werd gedaan voor begane 
misdrijven.30 De minister - met in zijn voetspoor Freule Wttewaal van 
Stoetwegen - achtte de feestelijkheden echter in het geheel niet misplaatst. 
Van excessen was geen sprake. Door de geestelijke verzorgers van genoemd 
gesticht was het initiatief genomen om bij de burgerij geld in te zamelen 
voor een radio-installatie. Uit de talrijke ontvangen bijdragen was wel ge
bleken, hoezeer dit denkbeeld onder de burgerij weerklank vond, hetgeen 
getuigde van "een verheugend medeleven in de ontwikkeling van het 
gevangeniswezen. "31

30 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1000-IV, nr. 8, VV, p. 8-9.
31 Ibidem, nr. 9, MvA, p. 24.
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DE PVDA EN DE MILITAIRE TAAKVERDELING IN WESTERSE UNIE EN 
NAVO, 1948-1951

J.W.L. Brouwer

Inleiding

Anno 1988 bestaat de NAVO uit zelfstandige lidstaten die elk nog steeds een 
eigen, "harmonische" krijgsmacht handhaven. Gevolgen van deze situatie 
zijn hoge kosten en een structurele versnippering van krachten. Een grotere 
doelmatigheid zou bereikt kunnen worden door een rationeler verdeling 
van taken binnen het bondgenootschap. Nationale prioriteiten zouden dan 
ondergeschikt gemaakt moeten worden aan de hogere belangen van de 
NAVO. Standaardisatie zou moeten worden doorgevoerd op alle niveaus en 
de lidstaten zouden zich dienen te specialiseren in die taken waarvoor zij 
het meest geschikt zijn.
Fundamenteel struikelblok op de weg naar een dergelijke taakspecialisatie is 
echter het verzet van de lidstaten tegen een volledige integratie van hun 
defensie in het bondgenootschap. Naast de wens de souvereiniteit over de 
krijgsmacht zoveel mogelijk te behouden, spelen hierbij ook de nationale 
industriële belangen een rol. De NAVO zelf sanctioneerde deze situatie in 
mei 1950 in een communiqué over "het meest economisch en doeltreffend 
gebruik van troepen en materieel." Hierin werd weliswaar aangedrongen op 
het tot stand brengen van harmonisch opgebouwde gezamenlijke strijd
krachten, doch tegelijkertijd zou "ten volle" rekening gehouden worden 
met de behoeften van de nationale strijdkrachten.1
Desondanks wordt het probleem van taakverdeling in de Westerse defensie 
steeds urgenter. De snel stijgende materiaalkosten zullen het in de toekomst 
met name de kleine landen onmogelijk maken een "complete" landmacht, 
marine en luchtmacht te handhaven. En ook met het oog op de gewenste 
vergroting van een Westeuropese defensiebijdrage - nodig voor het behoud 
van de goede betrekkingen met de VS - zijn kostenbesparende maatregelen 
onontkoombaar.

HTK 1949-1950, Bijl. 1672-VIII-A, Rijksbegroting voor het departement van Oorlog voor 
het dienstjaar 1950 nr. 11, Nota inzake het defensiebeleid, p. 2.
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Ideeën over taakspecialisatie winnen de laatste jaren duidelijk terrein in de 
Nederlandse politiek.2 In de Tweede Kamer wordt, vooral door de PvdA, 
aangedrongen op het loslaten van de vaste budgettaire verdeelsleutel tussen 
luchtmacht, landmacht en marine (1:2:1). Deze traditionele verdeling maakt 
het stellen van prioriteiten in de opbouw van de krijgsmacht, ten behoeve 
van een efficiënter taakverdeling in de NAVO, onmogelijk. Een belangrijke 
bijdrage aan deze discussie vormt de studie Voor hetzelfde geld meer defen
sie van P.M. Volten uit 1987. In dat boek pleitte de defensiespecialist voor 
een versterking van de Nederlandse landmachtbijdrage aan de NAVO, ten 
koste van marine- en luchtmachttaken die relatief goedkoper vervuld zou
den kunnen worden door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Groot-Brit- 
tannië. Van regeringswege werd terughoudend gereageerd op dit pleidooi: 
voorstellen voor taakspecialisatie zouden in het bondgenootschap worden 
opgevat als het eenzijdig afstoten van taken. In een interview in 1987, 
waarin hij zijn twijfels over een en ander uiteenzette, verzuchtte minister 
van Defensie, W.F. van Eekelen: "Als je het van het begin overnieuw zou 
willen doen, is er best iets te zeggen over een nieuwe taakverdeling, maar ja, 
het is historisch gegroeid."3
Dat de weerbarstige situatie in de NAVO "historisch gegroeid" is, kan niet 
worden ontkend. Maar als er thans efficiency-problemen zijn in de NAVO 
en veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse krijgsmacht ge
wenst worden, dan is dat n iet omdat in Den Haag bij het ontstaan van het 
bondgenootschap die problemen niet werden voorzien. De noodzaak van 
een beperkte, doelmatige bijdrage aan de bondgenootschappelijke militaire 
samenwerking was rond 1950 wellicht zelfs groter dan thans: Nederland be
steedde toen ongeveer een kwart van de rijksuitgaven aan defensie, in een 
tijd dat óók gewerkt diende te worden aan de wederopbouw.4 
Door de PvdA werd een alternatief defensiebeleid geformuleerd waarin 
bondgenootschappelijke taakverdeling centraal stond. De socialisten gingen 
daarbij uit van de stelling dat een doelmatig defensiebeleid geen inbreuk

2 H.J. Neuman, 'Taakverdeling in de jaren zestig; de kat en het haardvuur" in: J. Siccama 
ed., Taakspecialisatie (Den Haag 1988) p. 29-46.

3 "Minister tegen afstoten defensietaken", NRC Handelsblad, 7 april 1987.
4 In de ministerraad van 2 mei 1950 gaf Lieftinck een overzicht van het percentage dat de 

militaire lasten in 1949 uitmaakten van de overheidsuitgaven in verschillende Wes
terse landen: België 12%; Frankrijk 17%; Verenigd Koninkrijk 20% en Nederland 23% 
(ARA, Notulen MR, 2 mei 1950). In 1987 gaf Nederland 7,9% van de begroting uit aan 
defensie. (HTK 1988-1989, Bijl. 20800, Nota over de toestand van 's Rijks financiën, p. 
360).
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hoefde te maken op een krachtige militaire verdediging, maar tegelijkertijd 
meer ruimte bood voor een sociaal-economisch beleid.
Dit opstel over de opvattingen van de PvdA over de defensiepolitiek beperkt 
zich tot de periode 1948-1951. In deze jaren kwam de internationale militaire 
samenwerking tot stand en werd het Nederlands defensiebeleid daaraan 
aangepast Van de oprichting van de Westerse Unie (WU) in maart 1948 en 
de NAVO in april 1949 tot het besluit van de Nederlandse regering in febru
ari/maart 1951 om het defensiebudget voor langere tijd op een hoog niveau 
vast te leggen. Vanaf dat moment was het idee van taakspecialisatie defini
tief achterhaald.

Defensiebeleid van de PvdA

Het defensiebeleid van de PvdA in de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
werd bepaald door twee uitgangspunten. Het eerste was de internationale 
samenwerking, die door de partij ook op andere dan militaire terreinen 
werd gepropageerd. Tweede uitgangspunt was de stelling dat voor de de
fensie van het Westen niet slechts een militair apparaat moest worden op
gebouwd; een krachtige sociaal-economische politiek was een even be
langrijk wapen in de strijd tegen het communisme. Daarom moest gestreefd 
worden naar een evenwichtige verhouding in de rijksbegroting tussen uit
gaven voor defensie en voor overige onderwerpen.
Uit deze beide stellingen vloeiden de opvattingen voort over integratie van 
de bondgenootschappelijke defensie en over de prioriteiten die gesteld 
moesten worden bij de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht.

Internationale samenwerking

Met het vervliegen van de hoop op een universele oplossing van 
internationale vraagstukken in het kader van de Verenigde Naties, kwam 
regionale samenwerking in Westeuropees en Atlantisch verband hoger in 
het vaandel van de PvdA te staan. Fractievoorzitter M. van der Goes van 
Naters stelde in de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen in 1948: 
"Er zijn twee redenen, waarom de kans op en ook de noodzaak van aan
eensluiting nu groter is dan ooit. Er is in de eerste plaats de actuele bedrei
ging van onze westerse cultuur en er is aan de andere kant een dooreen- 
strengeling van de levensmogelijkheden van de volken."5

5 HTK 1948-1949, p. 146.
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Europese en Atlantische samenwerking zou ook op militair terrein tot stand 
moeten komen. De weigering van Moskou deel te nemen aan het Marshall
plan speelde een belangrijke rol in de taxatie van de buitenlandse politiek 
van de Sovjet-Unie door de PvdA. Met name na de machtsovername in 
Tsjechoslowakije in februari 1948 werd het communisme als een gevaarlijke 
dreiging gezien. Het stond voor de PvdA vast dat een militaire alliantie no
dig was, omdat Nederland niet in staat zou zijn zich zelfstandig te verdedi
gen. De totstandkoming van de Westerse Unie, in maart 1948, werd dan ook 
toegejuicht en het partijcongres besloot in april 1949 het Noord-Atlantisch 
verdrag "onvoorwaardelijk" te accepteren.6 De NAVO werd overigens niet 
als doel op zich gezien, maar als een van de middelen om het doel - van het 
behoud der gemeenschappelijke democratische waarden - te bereiken.7

Economische grenzen aan defensieuitgaven

De PvdA wenste niet slechts de militaire defensie te versterken; de binnen
landse sociaal-economische politiek was net zo'n belangrijk wapen in de 
strijd tegen het communisme. Daarom moest er gestreefd worden naar een 
evenwicht in de Rijksbegroting tussen uitgaven voor defensie en overige 
onderwerpen. Dit standpunt werd in 1951 kemachtig verwoord in het rap
port van de plancommissie van de PvdA: "Elke militaire verdedigingspoli- 
tiek, die niet gepaard gaat met culturele, sociale en economische hervor
mingen van onze maatschappij, loopt uit op een ondermijning van de 
waarden, die we willen verdedigen."8 Dit betekende dat er geen prioriteit 
gegeven kon worden aan de defensieuitgaven zoals ARP CHU en W D  die 
bepleitten. Volgens deze partijen mocht de noodzakelijke krachtsinspanning 
niet afhankelijk gemaakt worden van de beschikbare middelen. Zij vroegen 
zich af "of het opbouwen van een krachtige weermacht niet primair moet 
worden geacht aan een sluitende begroting." Immers, als de rechtszekerheid 
zou komen te vervallen, "dan is het met iedere nationale politiek gedaan."9

6 D.F.J. Bosscher, "De PvdA en het buitenlands beleid (1945-1973)", BMCN, 101 (1986) p. 
39-40. Over het felle anticommunisme van de PvdA zie ook A. Bleich, Een partij in de 
tijd; veertig jaar PvdA, 1946-1986 (Amsterdam 1986) p. 31-36. Voor de NAVO-discussie 
zie: Verslag van het tweede congres van de PvdA (z.p., z.j.), p. 68. ,

7 HTK 1948-1949, Bijl. 1237, Goedkeuring van het Noord-Atlantisch Verdrag, nr. 5, VV, 
p. 13.

8 De weg naar vrijheid. Een socialistisch perspectief, Plancommissie van de PvdA (Am
sterdam 1951) p. 355.

9 HTK 1948-1949 Bijl. A, 1000-VIII-A, Rijksbegroting voor het departement van Oorlog 
voor het dienstjaar 1949, nr. 6, W , p. 2; HTK 1950-1951 Bijl. A 1900-1, Rijksbegroting 
voor het Huis der Koningin voor het dienstjaar 1951, nr. 4, VV, j  l.
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De PvdA verzette zich dus tegen deze stelling, in de eerste plaats met het ar
gument dat de militaire verdediging alleen kon slagen "wanneer in ons 
volk de overtuiging leeft, dat wij waarlijk iets hebben te verdedigen."10 Ten 
tweede werd door de PvdA het oorlogsgevaar anders beoordeeld dan door 
ARP CHU en VVD, waardoor juist het binnenlandse sociaal-economische 
beleid sterk in belang toenam. "Zonder de ernst van de internationale 
toestand op enigerlei wijze te willen onderschatten", verwachtten de socia
listen dat de Sovjet-Unie zich voorlopig alleen in het Verre Oosten zou be
dienen van gewapende conflicten. Tegen het Westen zou Moskou in de eer
ste plaats een "Koude Oorlog" voeren, dat wil zeggen "5e colonne"-activitei- 
ten ondernemen, erop gericht de Westerse weerkracht te ondermijnen. Te 
hoge defensieuitgaven zouden de Sovjet-Unie in de kaart spelen omdat "de 
Russen in hun militaire bedreiging stellig de hoop hebben opgenomen, dat 
de Westerse tegenweer zal leiden tot sociale ontwrichting."11 
Overigens erkende de PvdA - "zonder reserve" - de urgentie van een mi
litaire verdediging van het Westen, evenals het feit dat daarvoor belangrijke 
materiële offers gebracht moesten worden.12

Integratie militaire samenwerking en taakspecialisatie

De PvdA stond in deze niet alleen. Ook de KVP signaleerde economische 
grenzen aan de defensie-uitgaven en pleitte eveneens voor nauwe weste
lijke militaire samenwerking. Maar beide partijen trokken niet dezelfde 
conclusies uit de uitgangspunten. Voor de PvdA volgde er allereerst uit een 
pleidooi voor integratie van de geallieerde militaire defensie, inclusief een 
rationele taakverdeling en ten tweede, wat betrof de Nederlandse krijgs
macht, het opgeven van het idee van een "harmonische" nationale defensie 
om in plaats daarvan prioriteiten te stellen bij de opbouw ervan. De katho
lieken besteedden aan het onderwerp van militaire integratie geen aandacht 
en ten aanzien van de door de PvdA bepleite specialisatie stelden zij zich te
rughoudend op.
Reeds vóór de totstandkoming van de WU werd door de PvdA-woordvoer- 
ders in het parlement erop gewezen, dat de regering bij de opbouw van de 
krijgsmacht rekening moest houden met de verwachte internationale mili

10 Verslag van het derde congres van de PvdA (z.p., z.j.) p. 103.
11 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VIII-A, nr. 6, W , p. 2-3; HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-1, 

nr. 4, W , p. 1.
12 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000 Vül-A, nr, 6, VV, p. 2-3
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taire samenwerking, In de ogen van de socialisten kon de bondgenoot
schappelijke defensie slechts effectief zijn als ze "doelmatig" werd opgezet, 
niet alleen om financiële redenen, maar ook omwille van de efficiëntie en 
de gevechtskracht.
Bij de behandeling van de begrotingen voor 1949, in januari 1949, met de 
oprichting van de NAVO in zicht, werden de voorstellen van de PvdA con
creter. Gestreefd moest worden "naar een harmonische, homogene At
lantische strijdmacht". Dit vereiste een unificatie en coördinatie der ver
schillende onderdelen van de geallieerde krijgsmacht, waarvan als belang
rijk onderdeel werd gezien een standaardisatie van het materieel en een 
overeenkomstige opbouw van het bestuursapparaat van defensie in de sa
menwerkende landen. Voorts moest zo spoedig mogelijk ieders bijdrage in 
de kosten van de gemeenschappelijke verdediging worden vastgesteld vol
gens een nader te bepalen percentage van het nationale inkomen of van het 
staatsbudget. Daarnaast moesten in alle landen ook gelijke dienstplichtter- 
mijnen worden ingevoerd. Maar het belangrijkste was dat een rationele 
taakverdeling tot stand zou komen, waarbij nationale belangen of prestige
overwegingen als van ondergeschikt belang dienden te worden behandeld.13 
De socialisten juichten het NAVO-besluit uit mei 1950 toe, waarin werd 
aangedrongen op de vorming van de "harmonisch opgebouwde gezamen
lijke strijdkrachten."14 Binnen de PvdA bestond echter nog geen heldere 
voorstelling van de details van die taakverdeling. Zo kon E. Vermeer in de 
Tweede Kamer slechts als voorbeeld geven, dat het opleiden van bergjagers 
aan Frankrijk en Noorwegen overgelaten zou moeten worden, terwijl 
Nederland zou zorgen voor pontonniers.15
De opvattingen van de PvdA-fractie over de opbouw van de Nederlandse 
krijgsmacht waren wèl duidelijk. De socialisten stelden dat het niet meer 
ging om "harmonische" eigen strijdkrachten, maar om een bijdrage in een 
groter geheel.16 Om het Nederlands aandeel aan de bondgenootschappelijke 
defensie zo effectief mogelijk te laten zijn, moesten prioriteiten gesteld wor
den. Het was onmogelijk binnen het beperkte budget tegelijkertijd de drie 
taken op het gebied van de landmacht, luchtmacht en marine volwaardig 
uit te voeren. Gezien de superioriteit van de Sovjet-Unie te land, moest, in 
de ogen van de PvdA, de nadruk in de Nederlandse defensie-inspanning

13 Ibidem, p. 1-3.
14 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400-VIII-B, Rijksbegroting voor het departement van Marine 

voor het dienstjaar 1950, nr. 12, W , p. 12.
15 HTK 1948-1949, p. 1004.
16 Ibidem, p. 1008.
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Komen te liggen bij de land- en luchtstrijdkrachten. De marinetaken van het 
bondgenootschap zouden gemakkelijk alleen door het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten kunnen worden vervuld.17

• f *

Een bescheiden marine

De PvdA drong dus aan op een bescheiden maritieme inspanning ten gunste 
van de defensie te land. De marine zou zich in de ogen van de PvdA moeten 
toeleggen op een bijdrage aan de duikbootbestrijdingsmiddelen, omdat de 
onderzeeboot het gevaarlijkste maritieme wapen van de tegenstander zou 
zijn. Vandaar de ernstige bedenkingen van de socialisten tegen de door de 
marine gewenste grote oppervlakteschepen: twee kruisers (die in Nederland 
in aanbouw waren) en het (van het Verenigd Koninkrijk gekochte) vlieg
dekschip, de "Karei Doorman." De exploitatie van dit grote materieel vroeg 
naar de mening van de PvdA een te groot deel van de begroting en legde een 
onevenredig groot beslag op het personeel.18
De socialisten bestreden in feite het argument van de marineleiding dat het 
vlootplan een volwaardige Nederlandse stem zou garanderen in de marine- 
top van de NAVO. De marineleiding streefde al gedurende de oorlog naar de 
bouw van drie tot vier smaldelen, eenheden gegroepeerd rond een vlieg- 
dekmoederschip. Een dergelijke "harmonische" vloot zou de positie van 
Nederland als zeevarende imperiale mogendheid garanderen. Bij een even
tueel volgend conflict zouden dan eenheden ingezet worden in het bondge
nootschap die een Nederlandse vlagofficier zouden vereisen. Het drie-smal- 
delen-plan dat in 1946 door de minister van Marine werd overgenomen, 
bleek echter reeds in 1946-1947 financieel, materieel en personeel onhaal
baar. Toch speelde bij het uiteindelijke, in de begroting voor 1950 gepre
senteerde plan voor één smaldeel, het idee van een harmonisch geheel nog 
steeds een rol.19
Samen met de KVP-woordvoerder in de Tweede Kamer J.J. Fens, toonde K. 
Vorrink, partijvoorzitter en kamerlid, aan dat met één "ondeelbaar" smal

17 HTK 1949-1950, Bijl. 1672-VIÜ-A, nr. 12, W , p. 10.
18 De PvdA drong tevens aan op bewapening van de koopvaardijvloot, op een drastische 

verkleining van het Korps Mariniers en op een fusie van de luchtstrijdkrachten met de 
Marine Luchtvaartdienst, "waarvan het afzonderlijk bestaan een der meest in het oog 
springende voorbeelden is van een gemis aan efficiency." (HTK 1950-1951, p. 1870).
J.J.A. Wijn, "Marinestaf, scheepsbouw en vlootplannen", in: Tussen vloot en politiek 
(Amsterdam 1987) p. 148-154; G. Teitler, "Sea power on the decline; anti-Americanism 
and the Royal Netherlands Navy, 1942-1952" in: R. Kroes ed., Anti-Americanism in 
Europe (Amsterdam 1986) p. 73-79.
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deel de gewenste vooraanstaande plaats in het Dondgenootschap nooit be
reikt kon worden. Het smaldeel zou immers op geen enkel moment com
pleet zijn. Volgens berekeningen was bijvoorbeeld een vliegdekschip 20 h 
30% van de tijd uit de vaart voor reparaties: "Een zo’n schip is geen schip. 
Twee van zulke schepen zijn onbetaalbaar”, aldus Vorrink.20 Bovendien zou 
het toekomstige smaldeel volgens de plannen een waaier van taken te 
vervullen krijgen in de Oost en de West, in de NAVO en ten aanzien van 
de (omvangrijke) Nederlandse koopvaardijvloot op de zeven zeeën. Vor
rink schertste: "Dan is het toch wel duidelijk, dat wij hier als kleine zeemo
gendheid niet uitkomen, tenzij wij met de vijand zodanige afspraken ma
ken, dat de wederzijdse activiteiten aldus worden getimed, dat wij de diverse 
taken achter elkaar en dus niet gelijktijdig behoeven te vervullen!"21 De 
PvdA wilde volgens HJ. de Dreu, woordvoerder in de Eerste Kamer, af van 
het argument "dat brengt onze positie met zich mee."22 
De partij stond dus allereerst om financiële redenen voor een bescheiden 
marine-inspanning. Een tweede argument was dat "specifiek Nederlandse 
belangen" buiten het NAVO-gebied niet meer behartigd behoefden te wor
den.

Nederlandse taken buiten de NAVO?

Deelde de KVP enerzijds - althans bij monde van zijn woordvoerder in de 
Tweede Kamer - de kritiek van de socialisten op de samenstelling van de 
vloot, de katholieken schaarden zich anderzijds achter ARP, CHU en VVD 
in de opvatting dat Nederland buiten het NAVO-gebied uitgebreide 
verantwoordelijkheden had en dat slechts een sterke vloot het land in staat 
zou stellen die verantwoordelijkheden ten volle te aanvaarden.
In wezen stond de opbouw van de marine in het centrum van het Neder
lands defensiedebat. ARP CHU en VVD legden er in hun pleidooi voor 
prioriteit voor de defensie-inspanning de nadruk op dat de marine niet 
verwaarloosd mocht worden. Een sterke Nederlandse vloot was volgens 
hen onontbeerlijk. Allereerst in de NAVO zelf. Maritieme traditie vormde 
een belangrijk argument in de verantwoording. Verder kon volgens VVD- 
woordvoerder H.A. Korthals "de bondgenootschappelijke vloot (...) niet

20 HTK 1949-1950, p. 2458.
21 Ibidem, p. 2458.
22 HEK 1947-1946, p. 355.
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groot genoeg zijn."23 De vloot was ten tweede noodzakelijk om de nationale 
belangen te behartigen buiten het NAVO-gebied: bescherming van de koop
vaardij, verdediging van Nieuw-Guinea, Suriname, de Antillen en - in het 
kader van de Nederlands-Indonesische Unie - van Indonesië. Anti-Britse 
gevoelens speelden in deze opstelling een rol, maar belangrijker was het 
principe dat Nederland zijn buitenlandspolitieke bewegingsvrijheid zoveel 
mogelijk moest behouden.
De PvdA uitte zijn bedenkingen tegen de gedachtengang "om onze krijgs
macht toch nog op een of andere manier los te zien van het geheel der Wes
telijke Unie." "Specifiek" nationale belangen bestonden volgens de socialis
ten niet meer. In het voorlopig verslag naar aanleiding van de marinebe- 
groting voor 1949 stelden zij: "De harde realiteit van de huidige inter
nationale toestand is (...) dat er geen 'specifieke' Nederlandse belangen meer 
zijn, die met kans op succes afzonderlijk kunnen worden behartigd; daar
enboven (...) (is) er slechts beangstigend weinig tijd (...) om de consequenties 
van dat feit te trekken."24
Het feit dat de PvdA geringer binding had met het koloniale verleden dan de 
andere partijen, maakte de keuze niet moeilijk. Toch durfde de partij in 1949 
en 1950 zich kennelijk verder niet meer onomwonden over deze tere kwes
tie uit te spreken. Er was geen sprake meer van het openlijk kritiseren van 
de gedachte dat Nederland in staat zou zijn onafhankelijk en op serieuze 
wijze te zorgen voor de defensie van de West en de Oost. In het voorlopig 
verslag op de begroting voor 1950 werd slechts vermeld dat de socialisten 
zich er van bewust waren dat de door hen bepleite keuze voor opbouw van 
de krijgsmacht "consequenties heeft voor de vervulling van bepaalde taken 
buiten het gebied van het Noord-Atlantisch Pact."25 Bij de openbare behan
deling trachtte Vorrink aan te tonen dat alle Nederlandse belangen óók 
NAVO-belangen waren. Het was echter reeds in een vroeg stadium duide
lijk dat de Nederlandse overzeese gebiedsdelen niet tot het verdragsgebied 
van de NAVO zouden behoren. Vorrinks voorstel om op dit stuk met de 
NAVO "te komen tot oplossingen die voor allen aanvaardbaar zijn", was 
daarom irreëel.26 In het eindrapport van de militaire commissie van de

23 HTK 1948-1949, p. 1065.
24 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VIH-B, Rijksbegroting voor het departement van Marine 

voor het dienstjaar 1949, nr. 7, W , p. 1.
25 HTK 1949-1950, Bijl. 1672-VIH-A, nr. 12, W , p. 10.
26 HTK 1949-1950, p. 2458.
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PvdA, uitgebracht in februari 1951, werden de "specifiek" Nederlandse be
langen zelfs min of meer erkend.27

Discussie binnen de PvdA

De standpunten van de PvdA ten aanzien van de defensie, verwoord door 
Vorrink, Vermeer en De Dreu, veranderden eigenlijk niet meer fundamen
teel na het debat over de begroting van 1949. Ze werden in 1950-1951 besten
digd, met name in het rapport van de militaire commissie van de partij, die 
gedurende 1950 bijeenkwam onder voorzitterschap van Vorrink. In februari 
1951 aanvaardde het derde partijcongres in een motie de aanbeveling van de 
commissie om de defensie-inspanning in de eerste plaats te richten op orga
nisatie en versterking van leger en luchtmacht.28
Opmerkelijk bij dit alles is de grote behoefte van met name Vorrink tot het 
formuleren van een partijstandpunt ten aanzien van de militaire politiek. 
Op het derde partijcongres zei hij: "Het is misschien de eerste keer dat in 
Nederland een congres van een socialistische partij zich bezig houdt met een 
aantal detailvraagstukken op het gebied van de militaire verdediging."29 
Duidelijk is dat de partij afstand wilde nemen van het pacifistisch verleden 
van de SDAP.30

Mislukking van de plannen van de PvdA

Op het moment dat de PvdA-motie werd aangenomen waren echter alle 
kansen op verwezenlijking van de plannen verkeken. Allereerst omdat een 
strakke taakverdeling in de NAVO, gezien de onwil van de lidstaten hun 
defensie te integreren, een utopie bleek. Daarnaast konden de door de socia
listen gewenste prioriteiten in de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht 
evenmin worden gerealiseerd. In de ministerraad bestond aanvankelijk wèl 
een meerderheid voor het geven van voorrang aan de opbouw van land- en 
luchtmacht ten koste van de marine. Maar het uitstel van het definitieve 
besluit daarover leidde uiteindelijk tot afstel. Tenslotte ontbrak de steun in 
het parlement voor de ideeën van de PvdA. De socialisten dreven de kwes-

27 Rapport van de militaire commissie van i e  PvdA  (z.p. 1951) p. 13.
28 ibidem, Voor de motie zie: Verslag van het derde congres van de PvdA , p. 145.
2  ̂ Ibidem, p. 103.
30 Zie b.v.: K. Vorrink, "De PvdA ten aanzien van de gewapende macht". Marineblad 59

(1949). Doel van de uiteenzetting was "dat misverstanden (over het vermeend padfisme 
van de PvdA, JWB) uit de weg geruimd zullen worden" (p. 979).
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tie uiteindelijk niet op de spits, maar schaarden zich achter de begrotings
voorstellen van de regering.

Taakverdeling een utopie

Hoewel de minister van Oorlog en Marine, W.F. Schokking, in de Tweede 
Kamer zei de voorstellen van de PvdA voor een gemeenschappelijk finan
cieel beleid "simplistisch" te vinden31, lijkt de Nederlandse regering zich 
bijzonder te hebben ingespannen voor de totstandkoming van een duide
lijke taak- en lastenverdeling in het bondgenootschap. Er was echter aller
eerst het technische probleem van de vaststelling van die lastenverdeling: 
het nationaal inkomen bleek een moeilijk te definiëren grootheid. Ook was 
aanvechtbaar wat in de verschillende landen onder militaire uitgaven ver
staan werd.32
Belangrijker waren de principiële obstakels: de onwil van de lidstaten hun 
defensie uit handen te geven en de politieke tegenstellingen die er in WU 
en NAVO bestonden. Wat het eerste betreft hield de NAVO in 1950 dus zelf 
reeds expliciet rekening met de behoeften van nationale krijgsmachten in 
het besluit over "het meest economisch en doeltreffend gebruik van troepen 
en materieel."33 Verder weken de richtlijnen voor de nationale bijdragen 
aan WU en NAVO van elkaar af. De richtlijnen die uiteindelijk werden op
gesteld waren bovendien waarschijnlijk te grof naar de mening van de 
meeste landen. En zij lieten tegelijkertijd teveel ruimte voor de wensen van 
die landen.34 Tenslotte was er het probleem dat de Nederlandse regering zich 
om allerlei redenen niet geheel kon vinden in de WU-strategie. Belang
rijkste argument was dat alle defensieplannen doelloos werden geacht 
zolang West-Duitsland er niet in was opgenomen. Juist deze kwestie hield 
de grote mogendheden verdeeld. Een extra complicatie werd gevormd door 
het feit dat, zolang de Westerse defensie te land nog geen kans van slagen 
had (en dat leek zo te blijven tot ver in de jaren 1950!), een Nederlandse 
inspanning in feite tevergeefs zou zijn. Het alternatief - alle kaarten op de 
marine zetten - kreeg hierdoor enige aantrekkingskracht.

31 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VIII-A, nr. 8, MvA, p. 9.
32 ARA, Notulen MR, 12 dec. 1949.
33 HTK 1949-1950, Bijl. 1672-VIII-A, nr.11, Nota inzake het defensiebeleid, p. 2.
34 Zo  interpreteerde de Nederlandse defensieleiding op eigen wijze bijvoorbeeld de richt

lijnen voor de toegewezen marine-taken (Notulen MR 28 dec. 1949).
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Prioriteiten in opbouw Nederlandse krijgsmacht niet gerealiseerd

Het kabinet-Drees deelde de opvatting van PvdA en KVP dat de hoogte der 
defensie-uitgaven gemeten diende te worden aan het budget voor sociaal- 
economische politiek. Aangaande de centrale punten in het parlementair 
debat, deed Schokking even spaarzame als ambivalente uitlatingen over de 
eventuele mogelijkheid van het stellen van prioriteiten bij de opbouw van 
de krijgsmacht.35 Anderzijds hield hij vast aan "de eigen verplichtingen 
overzee" - de defensietaken buiten de NAVO - en zette hij de vlootbouw- 
plannen van zijn voorganger voort.36
In de ministerraad zelf was nauwelijks sprake van een principiële discussie 
over de Nederlandse defensietaken.37 Het was op budgettaire gronden dat eij 
op verschillende momenten in 1949 en 1950 in de raad een ruime meerder
heid bestond voor het geven van prioriteit aan de opbouw van land- en 
luchtstrijdkrachten ten koste van de marine. De begroting bood geen ruimte 
meer voor de bouw en het onderhoud van de grote oppervlakteschepen. Het 
kabinet zag zich in deze opvatting gesteund door de hoofdkwartieren van 
WU en NAVO van waaruit om begrijpelijke redenen werd aangedrongen 
op versterking van land- en luchtstrijdkrachten in plaats van versterking 
van de vloot.38 Van de ministers verzette alleen Schokking zich hiertegen.39 
Maar de beslissing het vliegdekschip en beide kruisers "op te leggen” of te 
verkopen werd telkens uitgesteld. Verschillende argumenten hebben daarbij 
een rol gespeeld. Allereerst het werkgelegenheidsaspect en de relatief hoge 
kosten van "oplegging", omdat de bouw van de schepen al zo ver was ge
vorderd. Verder was er tot einde 1949 in de ministerraad serieus sprake van 
een Nederlandse bijdrage aan de maritieme verdediging van Indonesië, 
waarbij dat laatste land een groot deel van de kosten zou dragen.40 Voorts 
voerde Schokking herhaaldelijk aan dat het parlement de afschaffing van de 
grote schepen niet zou accepteren. Tenslotte was er het argument van 
H.C.W. Moorman, staatssecretaris van Marine, dat de marine "het enig 
zichtbare defensieapparaat" was. De marine beschikte na de bevrijding ovei

35 b .v . HEK 1948-1949, p. 581; HTK 1949-1950, Bijl. 1672-Vffl-A, nr. 3, MvT, p. 7.
36 HTK 1949-1950, Bip. 1672-Vffl-A, nr. 4, MvA, p. 22.
37 De ministère E.M.JA. Sassen en J.H. van Maarseveen (KVP) vormden een uitzondering 

door principiële bezwaren aan te voeren tegen de vlootbouwplannen. (ARA, Notulen MR
18 okt. 1949 en 21 jan. 1949).

38 b.v. Ibidem, 23 jan. 1950.
39 Ibidem, 21 jan. 1949,14 april 1949 en 2 mei 1950.
40 Ibidem, 15 aug., 28 aug., 17 okt en 24 okt. 1949.
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een groot prestige en in de ogen van de ministerraad was de landmacht ho
peloos inefficiënt. Moorman kreeg het in juni 1950 voor elkaar dat het 
vlootplan in de nieuwe begroting voor 1950 (voorlopig) ongewijzigd zou 
blijven.41 ■
In oktober en november 1950 werd de vlootbouw wederom in het kabinet 
aan de orde gesteld, toen bleek dat de NAVO niet bereid was de marine-uit- 
gaven te tellen bij de Nederlandse bondgenootschappelijke bijdrage. In deze 
periode liet Moorman blijken dat hij de verantwoordelijkheid voor een 
verkleining van het vlootplan niet wilde dragen.42 Dat Drees niet opnieuw 
een crisis in het kabinet wenste, kan de stelling van Moorman versterkt 
hebben. Op 16 oktober was Schokking afgetreden, nadat het parlement het 
vertrouwen in de minister "op termijn" had opgezegd, voornamelijk omdat 
hij de grote organisatorische problemen binnen de landmacht niet tot een 
oplossing wist te brengen.
Bovenstaande argumenten speelden dus een rol in het uitstel van bezui
nigingen op de vloot. Vanaf half november werd in de ministerraad over de 
financiële lasten van de marine niet meer gerept. Alle aandacht was gericht 
op de bepaling van de omvang van de verhoging van de defensie-inspan- 
ning naar aanleiding van de Korea-oorlog, die in juni was uitgebroken. 
Vooral onder druk van de VS besloot het kabinet-Drees begin 1951 om de 
defensie-uitgaven te verhogen van 850 miljoen tot anderhalf miljard per 
jaar.43 Na dat besluit was de directe noodzaak verdwenen om te bezuinigen 
op een van de drie krijgsmachtonderdelen ten behoeve van beide andere en 
werd dus niet alleen in woorden maar ook in daden het streven naar een 
"harmonische", nationale strijdmacht voortgezet.

Parlementaire steun voor het regeringsbeleid

Het parlement was - met uitzondering van de CPN, die zich feitelijk buiten 
het defensiedebat plaatste - eensgezind over de noodzaak van westerse mili
taire samenwerking en het leveren van een substantiële Nederlandse bij
drage daaraan. Verschil van mening bestond er echter over aard en omvang 
van die bijdrage en over de vraag of Nederland ook buiten de NAVO nog 
belangen te verdedigen had. Ten aanzien van de laatste kwestie stond de 
PvdA geïsoleerd ten opzichte van de andere partijen. We zagen hiervoor dat

41 Ibidem, 21 jan. 1949 en 26 juni 1950.
42 Ibidem, 16 okt. en 13 nov. 1950.
43 1,5 miljard was ongeveer 24% van de totale rijksbegroting voor 1951.
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het socialistisch standpunt minder uitgesproken werd en dat uiteindelijk 
zelfs het bestaan van "specifiek" nationale belangen min of meer werd 
toegegeven.
Ten aanzien van de opbouw van de krijgsmacht lagen de verhoudingen in 
het parlement iets anders. De KVP wees de door de PvdA bepleite prioriteit 
voor land- en luchtmacht weliswaar van de hand, maar beide partijen von
den elkaar in hun kritiek op de grote oppervlakteschepen. De positie van de 
KVP in deze was niet geheel duidelijk. In de Eerste Kamer ondersteunden de 
katholieke woordvoerders namelijk het pleidooi van ARP CHU en W D  
voor een sterke marine inclusief de "Karei Doorman'* en de kruisers. 
Samenvattend kan worden gesteld dat in het parlement de meerderheid de 
ideeën van de PvdA ten aanzien van taakverdeling en opbouw van de Ne
derlandse krijgsmacht van de hand wees.
Overigens was het opvallend hoe omzichtig Fens en Vorrink hun kritiek op 
het vlootplan uitten - steeds vergezeld van omzichtige loftuitingen en 
verklaringen van eigen onkunde ten aanzien van marinestrategische zaken. 
Prestige leek de positie van de marine in het parlement bijna onaantastbaar 
te maken. Dat moet een van de redenen zijn geweest dat de PvdA ook op dit 
stuk op den duur water in de wijn deed. Geheel in strijd met hetgeen hij el
ders stelde, legde Vorrink bij de behandeling van de marinebegroting voor
1950 uit, dat zijn partij niet aandrong op een verzwakking van de vloot, 
noch op een verkleining van het marinebudget, maar op een andere 
samenstelling van de vloot.44 In de Eerste Kamer ging De Dreu bij het begro- 
ingsdebat een jaar later nog verder, door te verklaren er geen behoefte aan 
te hebben terug te komen op de kwestie van de kruisers en het vlieg- 
kampschip en "dat de vrees bij zijn fractie voor een verwaarlozing van de 
vloot (sic!) belangrijk was verminderd."45
De PvdA maakte geen halszaak van de kwestie van de bondgenootschappe
lijke taakverdeling. De partij stemde in de onderhavige periode zonder meer 
in met de defensiebegrotingen. Vooral de marinebegrotingen van 1950 en 
1951 waren in strijd met de ideeën van de socialisten, zoals deze begin 1951 
nog verwoord werden op het derde partijcongres.46 Verschillende redenen 
zijn aan te voeren waarom de PvdA zijn denkbeelden uiteindelijk toch prijs 
gaf. Allereerst was daar de tegenstand in het parlement tegen die denkbeel-

44 HTK 1949-1950, p. 2458.
45 HEK 1950-1951, p. 203.
46 Vorrink haalde deze motie letterlijk aan in het begrotingsdebat voor 1952 {HTK 1951

1952, p. 539).
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den. Het feit dat de PvdA afstand wilde nemen van het pacifistische verle
den van de SDAP en een "constructief aandeel" wilde hebben in de opbouw 
van de Nederlandse krijgsmacht^, maakte dat de socialisten moeilijk een 
standpunt konden innemen dat teveel afweek van de andere partijen. Zeker 
niet waar het de prestigieuze marine betrof. Een andere verklaring is waar
schijnlijk te vinden in de verheviging van de Koude Oorlog na het uitbre
ken van de Korea-oorlog en in het felle anti-communisme van de PvdA. 
Als gevolg hiervan bevond de partij zich in een positie waarin de hoge de-, 
fensie-uitgaven niet anders dan goedgekeurd konden worden. Daarbij kwam 
waarschijnlijk ook dat ondanks die lasten veel sociaal-economische doelen 
bereikbaar bleven. De conjunctuurcrisis, die als gevolg van de Korea-oorlog 
ontstond, kon relatief snel opgelost worden. Tenslotte kwam de berusting in 
de begrotingsvoorstellen vermoedelijk ook voort uit de wens dé regering 
niet teveel te hinderen bij de oplossing van de grote problemen van het de
partement van Oorlog die hadden geleid tot het aftreden van Schokking. Bij 
de behandeling van de begroting voor 1952 is eerder sprake van tevreden
heid over de uitvoering van de gemaakte plannen, dan van kritiek daarop.48

Conclusies

Evenals de andere partijen steunde de PvdA de internationale militaire 
samenwerking en het leveren van een volwaardige Nederlands bijdrage 
daaraan. Maar tegelijkertijd onderscheidde de partij zich in zijn opvattingen 
over de opbouw van de krijgsmacht en over de belangen die door die 
krijgsmacht behartigd dienden te worden. Nederland moest niet aansturen 
op een zo klein mogelijke bijdrage. Maar er dienden prioriteiten gesteld te 
worden bij de opbouw van de krijgsmacht. De sociale, economische, finan
ciële en culturele beperkingen maakten keuzes noodzakelijk en gegeven de 
behoefte van de westerse defensie zou die prioriteit gelegd moeten worden 
bij 'de land- en luchtstrijdkrachten. De marine zou zich dienen te specialise
ren in de onderzeebootbestrijding en mijnenveging. De PvdA was dus toch 
niet zo "vermilitariseerd" als wel is gesteld.49
Het ontbreken van steun in het parlement, de erfenis van het gewraakte 
pacifisme van de SDAP, de verscherping van de Koude Oorlog en de wens

4? Verslag van het derde congres van de PvdA, p. 103.
48 HTK 1951-1952, p. 538.
49 W. Visser, “In vredesnaam. Achtergronden van de NAVO-discussie binnen de PvdA 

(1949-1981)”, Intermediair 17 (1981) nr. 8, p. 1.
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om de regering vrijheid te geven bij het oplossen van de grote problemen bij 
de opbouw van de landmacht waren waarschijnlijk de redenen voor de 
PvdA akkoord te gaan met de drastische verhoging van de defensie-uitga- 
ven in 1950 en (vooral) 1951 waarmee de partij in feite zijn ideeën prijs gaf.
In weerwil van de wensen van de meerderheid in het parlement, wilde de 
ministerraad aanvankelijk prioriteit geven aan de opbouw van land- en 
luchtstrijdkrachten om de defensielasten binnen de perken te houden. Het 
voornemen sneuvelde echter toen de regering zich, vanaf augustus 1950, 
genoodzaakt zag toe te geven aan de nationale en internationale druk om tot 
een substantiële vergroting van de defensie-inspanning te komen naar 
aanleiding van de Korea-crisis.
Bondgenootschappelijke taakverdeling is thans nog steeds een belangrijk 
onderdeel van de defensiepolitiek van de PvdA. Een groot verschil met de 
periode 1948-1951 is dat de laatste jaren de parlementaire steun voor 
taakspecialisatie is gegroeid. Zoals gezegd maken de snel stijgende materi
aalkosten en de gewenste vergroting van de Westeuropese defensie-inspan
ning kostenbesparende maatregelen noodzakelijk. Met de defensiebegroting 
voor 1989 kwam het kabinet-Lubbers tegemoet aan de wensen van het par
lement. De memorie van toelichting kondigde een "nieuwe defensiekoers" 
aan. De traditionele 1:2:1 verdeelsleutel wordt losgelaten en het budget van 
de landmacht krijgt voorrang ten koste van met name de luchtstrijdkrach
ten.50 Het is nog te vroeg om alle consequenties van deze beslissing te over
zien. Maar het lijkt erop dat een vèrreikende prioriteitenkeuze - die op den 
duur ook de marine niet ongemoeid zal laten - gemaakt is.
Doch de belangrijkste oorzaak van de mislukking van het idee van een 
strakke bondgenootschappelijke taakverdeling in 1948-1951 was de wens van 
de deelnemende landen de souvereiniteit over hun defensie niet uit han
den te geven. Gevolg was dat zoveel mogelijk getracht werd een zelfstandige 
"harmonische" defensie in stand te houden. Industriële belangen (inclusief 
werkgelegenheid) en politieke verschillen van mening (bijvoorbeeld ten 
aanzien van de Duitse deelname) speelden hierbij een belangrijke rol. Het is 
de weerbarstigheid van de nationale krijgsmachten die ook thans het groot
ste obstakel is op de weg naar een geïntegreerde westerse militaire samen
werking.

50 HTK 1988-1989, Bijl. 20800-X, Rijksbegroting voor Defensie voor het dienstjaar 1959, nr.
2, MvT, p. 28-32.

56



MIDDENSTANDSBELEID, REALITEIT OF LEUZE

J.M.M.J. Clerx

Inleiding

Eerst bij het begin van deze eeuw begon de Nederlandse regering met het 
voeren van een middenstandspolitiek. Middenstanders verenigden zich 
rond de eeuwwisseling in algemene organisaties, zich bewust van de eigen 
plaats in de maatschappij met een eigen problematiek, waarvoor de belang
stelling van de landsregering diende te worden gewekt.1 
Samenwerking binnen de middenstand kwam zo vijfentwintig jaar later tot 
stand dan binnen de arbeiderswereld. Die achterstand voor de middenstand 
moet vooral worden verklaard uit zijn sterk ontwikkeld gevoel voor vrij
heid en zelfstandigheid. "Ook hier zag men duidelijk den vloek van het li
beralisme met zijn dwazen stelregel: ieder voor zich en God voor ons allen. 
Het laat-maar-waaien systeem had geen stand in Nederland sterker aange
tast dan den middenstand."2
Het geven van een correcte omschrijving van het begrip middenstand is 
moeilijk. De meeste definities bestaan uit "een aanéénrijging van ken
merken, welke men bij een bepaalde groep van personen, die men tot den 
middenstand wil rekenen, op meer of minder scherpe wijze kan waarne
men."3 In zijn dissertatie "De middenstand als sociologische categorie", on
derscheidt W Dumon liefst dertien categorieën van definities van midden
stand. Dumon komt in totaal tot 65 definities omdat binnen elke categorie 
ook nog meerdere omschrijvingen bestonden. In deze verhandeling wordt 
een definitie gehanteerd volgens het criterium van de bedrijfseconomische 
zelfstandigheid.4 Het is de omschrijving die wordt gebruikt in de eerste 
middenstandsnota, die eind 1953 door het kabinet aan het parlement werd 
aangeboden. Hierin wordt de middenstand aangeduid als "de maatschappe
lijke groepering der zelfstandige, risicodragende ondernemers in het mid
den- en kleinbedrijf op het gebied van handel, nijverheid en dienstver-

HTK1953-1954, Bijl. 3378, nr. 2, Middenstandsnota 1954, p. 7.
Jaarboekje voor den R.K. georganiseerden middenstand, Ned. Roomsch-Katholieken 
Middenstandsbond (c.p. 1917) p. 115.
P.A. van den Dungen, De middenstandsbeweging in Nederland (Tilburg 1937) p. 7.
W. Dumon, De middenstand als sociologische categorie. Een explorerend onderzoek naar 
het middenstandsbegrip (Leuven 1963) p. 33-35.
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lening."5 Niet tot de middenstand worden derhalve gerekend het midden- 
en kleinbedrijf in de agrarische sector en in de visserij, evenmin als de 
ambtenaren en andere salaris- en loon trekkend en en bovendien de beoefe
naren van de vrije beroepen.
Gedurende de zittingsperiode van het kabinet-Drees-Van Schaik werd door 
het parlement relatief veel aandacht geschonken aan het midden- 
standsbeleid. Die ruime aandacht liet zich onder meer verklaren uit het be
lang van de middenstand voor het economische leven. Sterker nog: het ka
rakter van de samenleving werd in hoge mate bepaald door het midden- en 
kleinbedrijf. Zo bedroeg het totale aantal personen dat werkte in 1950 
3.896.000. Hiervan konden 960.000 personen ofwel 38% worden gerekend tot 
het midden- en kleinbedrijf.6 Het nationale inkomen bedroeg in 1950 f. 15,6 
mld., waaraan de middenstand f. 2,2 mld. bijdroeg. Zijn aandeel in het na
tionale inkomen bedroeg daarmee ca. 14%, welk percentage nagenoeg gelijk 
was aan dat van de landbouw. De middenstand omvatte derhalve een grote 
bevolkingsgroep met een belangrijk inkomens- en werkgelegenheidsaspect. 
De middenstandspolitiek vormt een onderdeel van het algemeen sociaal- 
economische beleid, omdat de middenstand een onderdeel vormt van het 
bedrijfsleven. Een specifieke middenstandspolitiek, wel passend binnen het 
algemeen economisch beleid, viel alleen te rechtvaardigen in zoverre er 
zich in de middenstand typische problemen manifesteerden die afweken 
van de problematiek van het overige bedrijfsleven.
Het algemene sociaal-economische beleid van het kabinet-Drees-Van Schaik 
veranderde van inhoud en toonzetting vergeleken met het beleid van zijn 
naoorlogse voorgangers, omdat de nadruk meer kwam te liggen op de 
ondernemingsgewijze produktie. De centrale rol die de overheid na de 
Tweede Wereldoorlog vervulde in het economische leven, werd geleidelijk 
vervangen door een meer subsidiaire benadering. Alleen wanneer het be
drijfsleven de hem toebedeelde taak niet of onvoldoende kon vervullen, 
was er een actieve rol voor de overheid in het economische leven wegge
legd.7 De middenstandspolitiek van de overheid onderging de gevolgen van 
deze koerswijziging. De overheid zag het als haar taak voor deze sector al
gemene voorwaarden te scheppen, die het de middenstander mogelijk 
moesten maken, zijn ondernemersfunctie uit te oefenen. De overheid

5 HTK  1953-1954, Bijl. 3378, nr. 2, Middenstandsnota 1954, p. 10.
6 Middenstand en vestiging, College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij nr. 16 ('s- 

Gravenhage 1960) p. 4.
7 J.M.M.J. Clerx, "K.V.P. en P.v.d.A. en het naoorlogse economische beleid", Christen De

mocratische Verkenningen 7 (1987) nr. 10, p. 419.
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moest bijvoorbeeld de uitwassen bestrijden, die een ordelijk economisch 
verkeer bedreigden.
Een specifiek middenstandsbeleid werd bemoeilijkt door de sterke diffe
rentiatie binnen de middenstand. De middenstand was horizontaal ge
differentieerd in de vorm van de detailhandel, grossierderij, ambacht en 
kleine industrie, elk weer uiteenvallend in een aantal branches met speci
fieke problemen. Verticale differentiatie was er gemeten naar de bedrijfs
omvang wat betreft omzet en personeelssterkte. Geografische differentiatie 
impliceerde dat bepaalde bedrijven niet in alle regio's in dezelfde mate ver
tegenwoordigd waren.
De problemen van de middenstander werden doorgaans geweten aan het 
fiscale beleid van de overheid en aan maatregelen van administratieve aard, 
alsmede aan de concurrentie van het grootwinkelbedrijf. Deels vloeiden 
deze problemen echter ook voort uit een gebrek aan deskundigheid bij de 
interne organisatie.
Hierbij viel vooral te denken aan een ineffectieve bedrijfsadministratie en 
de mede hierop gebaseerde inefficiënte bedrijfsvoering. Een goede scholing 
in de vorm van het middenstandsonderwijs kon deze tekortkomingen ver
helpen. Een constructieve middenstandspolitiek moest derhalve enerzijds 
worden ingebed in de algemeen sociaal-economische politiek en anderzijds 
inspelen op de problemen rond de specifieke karakteristiek van de midden
stand.
Volgens het Tweede Kamerlid E.P. Verkerk (ARP) kon binnen het midden
standsbeleid een onderscheid worden gemaakt tussen het formele en 
materiële beleid. Onder de formele politiek kon worden begrepen het beleid 
gericht op regelgeving voor de middenstand zoals maatregelen met be
trekking tot de vestigingswetgeving en het middenstandskrediet. De mate
riële middenstandspolitiek viel moeilijker te omschrijven: "Ik kan mijn be
doeling misschien het duidelijkst omschrijven door te zeggen, dat die mid
denstand en zijn belangen de Minister van Economische Zaken dag en 
nacht voor ogen moeten staan, ook al is slechts een zijdelings verband met 
die belangen aanwezig en ook, indien de vraag of middenstandsbelangen 
worden geraakt, slechts wordt gesteld als een zelfcontróle van de Minister, of 
hij in dezen beantwoordt aan de verwachtingen, welke de middenstand met 
recht van hem mag koesteren. Onder deze materiële middenstandspolitiek 
valt heel wat meer dan onder die formele middenstandspolitiek."8 Het be
trof in principe het algemene regeringsbeleid zoals de fiscale politiek en het

8 HTK 1948-1949, p. 455.
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loon- en prijsbeleid waarvan de middenstand in dubbele zin afhankelijk 
was, namelijk als consument en als middenstander. Het middenstands- 
beleid was in de praktijk een resultante van het onderwijsbeleid, het fiscale 
beleid, de vestigingswetgeving en het beleid rond de sociale zekerheid. 
Evenals het industrialisatiebeleid werd het middenstandsbeleid dan ook 
multi-departementaal gevoerd, met het ministerie van Economische Zaken 
als coördinatiepunt. De coördinerende rol van het ministerie van Econo
mische Zaken werd verzorgd door het Directoraat voor de Middenstand. Dit 
directoraat dat uit drie afdelingen bestond, behartigde vooral de econo
mische belangen van de middenstand. Zijn beleid tot verheffing en verster
king van de middenstand was gebaseerd op drie grondslagen namelijk, "de 
bevordering van een krachtig organisatieleven in de middenstand, de ver
sterking van zijn financiële kracht en de opvoering van handels- en vakbe
kwaamheid."9

Middenstandspolitiek in historisch perspectief

In ons land werd voor het eerst in het begin van deze eeuw het 
middenstandsvraagstuk als landelijk probleem aan de orde gesteld. Dat ge
beurde rond de eeuwwisseling omdat het beeld van de maatschappij grondig 
veranderd was door de industriële revolutie die plaatsvond in de 19e eeuw. 
De grootschalige mechanisatie in de produktie dreigde ambachtelijke ver
vaardiging te verdringen.
De middenstand die in de 19e eeuw een vrij zeker bestaan had geleid stond 
"aanvankelijk hulpeloos en niet begrijpend in deze stormachtige periode."10 
Door gebrek aan organisatie dreigde de middenstand door het "geweld" van 
de industriële revolutie en aan ontwikkelingen binnen de arbeidersbewe
ging ten onder te gaan.
Minister-president Abraham Kuyper (1901-1905) liet de middenstand in 1903 
weten dat deze primair zelf initiatieven moest ontwikkelen om het gevaar 
het hoofd te bieden. "De middenstand staat, wat initiatief en activiteit be
treft, ten deze ver bij de arbeidende klasse achter, en eerst naarmate de 
middenklasse uit eigen initiatief krachtiger en met meer energie zal opko

9 Gids voor de middenstand 1947. Directoraat voor de Middenstand van het Ministerie 
van Economische Zaken (z.p., z.j.) p. 17.
HTK 1953-1954, Bijl. 3378, nr. 2, Middenstandsnota 1954, p. 7.
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men, zal het mogelijk worden voor de Regeering, te zien, of ook in het be
lang van die klasse iets kan worden gedaan."11
Het kabinet-Kuyper toonde echter ook zelf initiatief bij het oplossen van de 
middenstandsproblematiek. Het begreep dat een goed functionerende mid
denstand van groot belang was voor de maatschappelijke ontwikkeling. In 
1904 werd een Staatscommissie voor den handeldrijvenden en indus- 
trieelen middenstand geïnstalleerd, met als belangrijkste taak te onder
zoeken welke maatregelen de overheid moest nemen in het belang van de 
middenstand.12 De commissie bracht rapporten uit over het vakonderwijs 
(1907), de oprichting van de middenstandskamers (1908) en over een wette
lijke regeling betreffende de winkelsluiting (1909). Tastbare resultaten le
verde dit tot de Eerste Wereldoorlog echter niet op, mede omdat de 
middenstand nog onvoldoende was georganiseerd, zodat zinvol overleg 
niet mogelijk was.13
De middenstand begreep zijn positie en begon zich te organiseren. De eerste 
stap op weg naar een landelijke organisatie van de middenstand met de 
bedoeling de middenstandsbedrijven te overkoepelen, werd gezet op het 
Derde Internationale Congres voor de Handeldrijvende Middenstand, dat 
op initiatief van de Amsterdamsche Winkeliersvereeniging te Amsterdam 
in 1902 werd gehouden. Het belangrijkste positieve resultaat was, dat de 
vergadering mede op basis van een preadvies over de landelijke organisatie 
van de middenstand, besloot tot oprichting van een Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van den Handeldrijvenden Middenstand. Deze neutrale 
bond werd al in 1905 omgedoopt tot De Middenstandsbond. De neutrale 
bond had als uitgangspunt dat de politieke en godsdienstige overtuiging van 
de aangesloten verenigingen moest worden gerespecteerd. Maar de discus
sies over de Tariefwet van de katholieke minister van Financiën M.J.C.M. 
Kolkman in het kabinet Heemskerk (1909-1913) fungeerden als splijtzwam 
binnen de neutrale bond. Deze wet beoogde de invoerrechten te verhogen. 
Mede met behulp van deze verhoging wenste Kolkman de stijgende uitga
ven voor onderwijs, defensie en sociale zekerheid te financieren. Binnen de 
neutrale bond was de grote meerderheid voorstander van een vrijhandels
politiek. Op een vergadering op 16 oktober 1911 werd een motie aangeno
men, waarin werd aangedrongen op verwerping van het betreffende wets-

A. Kuyper, Parlementaire redevoeringen II. Ministerieele redevoeringen (Amsterdam 
z.j.) p. 138.

12 Van middenstand tot midden- en kleinbedrijf. Een terugblik op vijftig jaar E.I.M. en een 
halve eeuw midden- en kleinbedrijf (z.p., z.j.) p. 8, 9.

13 Ibidem.
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voorstel. Zo kwam de neutrale bond in politiek vaarwater en in aanvaring 
met de politieke overtuiging van enkele aangesloten verenigingen. De 
katholieke middenstanders traden uit de neutrale bond en stichtten in 1915 
de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Middenstandsbond.
Vormde de Tariefwet de aanleiding voor de uittreding, de dieper liggende 
oorzaak was gelegen in de overtuiging dat men zich op principiële grond
slag, dit is op grond van godsdienstige overtuiging, moest organiseren, 
waardoor ook de middenstand verzuild raakte.14 In 1918 werd vervolgens 
de Vereeniging van den Christelijken Handeldrijvende en Industrieelen 
Middenstand in Nederland opgericht welke naam in 1935 werd omgedoopt 
tot Christelijke Middenstandsbond.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog bracht een aantal fundamentele ver
anderingen. Tegen het einde van deze oorlog deden zich in Europa, grote 
sociale en revolutionaire beroeringen voor die belangrijke politieke en 
maatschappelijke verschuivingen veroorzaakten, met een dreigende uit
loop naar Nederland. Zowel tijdens een vergadering van zijn partij (de 
SDAP) als in de Tweede Kamer, verkondigde P.J. Troelstra dat de tijd voor 
de arbeidersklasse rijp was om de macht over te nemen. In dit revolutio
naire klimaat ontstond bij de regerende partijen het gevoelen dat snel in
grijpende hervormingen noodzakelijk waren.15 Begunstigd door de tijdgeest 
werd hieraan met voortvarendheid gewerkt. Zo werd het algemeen kies
recht ingevoerd en bracht de Arbeidswet de achturige werkdag. Bij deze so- 
ciaal-economische ingrepen en aanpassingen in de maatschappelijke orde 
liet de regering zich voortaan adviseren door officiële adviesinstanties. Voor 
de middenstand ontstond een dergelijk adviescollege door de erkenning 
van de Middenstandsraad in 1919, door P.J.M. Aalberse (RKSP), de minister 
van Arbeid in het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck (1918-1922).16 Het 
erkenningsbesluit hield in dat de raad de minister zowel gevraagd als onge
vraagd van advies kon dienen over zaken die de middenstand betroffen.17 
De Middenstandsraad vervulde een belangrijke rol bij het concipiëren van 
een middenstandspolitiek, die veel resultaten zou afwerpen. In het kader 
van de nieuwe maatschappelijke ordening ontstond ook de wet op de Ka
mers van Koophandel van 26 maart 1920. Met deze wet, evenals de Ar

14 J.H. Pompe, De kleine middenstand in Nederland. Een vergelijkende studie tussen de 
oude en de nieuwe middenstand (Deventer 1980) p. 70.

15 P.J. Oud, Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940 
(9e druk; Assen 1987) p. 228.

16 KB, 4 sept. 1919, nr. 50.
17 Van den Dungen, De middenstandsbeweging in Nederland, p. 72.
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beidswet afkomstig van minister Aalberse, kreeg de middenstand een offi
ciële plaats in dit vertegenwoordigende orgaan van het bedrijfsleven, door
dat de Kamers voortaan werden gesplitst in de afdeling groot- en kleinbe
drijf.18 _
Het ontbrak evenwel aan feitelijk inzicht in de economische toestand van 
de middenstand. Dit inzicht was noodzakelijk alvorens verantwoorde 
beleidsbeslissingen voor de middenstand konden worden getroffen. Samen 
met de Kamers van Koophandel en de middenstandsbonden stichtte de ka
tholieke minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, I.J. Verschuur in 1930 
het Economisch Instituut voor den Middenstand, dat de regering van veel 
feitelijk, veelal statistisch materiaal over de middenstand voorzag.
Intussen was in 1929 de economische crisis uitgebroken die ook voor de 
middenstandsbedrijven vaak desastreuze gevolgen had. Veel bedrijven 
konden het hoofd niet boven water houden en moesten sluiten. Mede als 
reactie op de crisis begon de overheid ordenend en regulerend op te treden 
ten aanzien van de middenstand. Ze zag het als haar taak de functie van het 
midden- en kleinbedrijf te beschermen. Haar politiek was gebaseerd op drie 
grondslagen, namelijk de verheffing van de stand door opvoering van de 
bekwaamheid der ondernemers, versterking van de financiële kracht van de 
middenstand door kredietmaatregelen en bevordering van de organisatie 
van de middenstanders.19
Er kwam wetgeving tot stand betreffende de winkelsluiting (1930), de win- 
kelwerktijden (1930) en het uitverkopen en opruimen (1935). Het hoogte
punt van de wetgevende arbeid vormde ongetwijfeld de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937. "Vast staat, dat zij wel de hoeksteen is van het midden- 
standsbeleid, dat sinds 1937 gevoerd wordt."20
Deze wet gaf een mogelijkheid om het peil van de bedrijfsuitoefening te 
verhogen en onverantwoorde vestiging tegen te gaan, mits het georgani
seerde bedrijfsleven zelf het initiatief nam. Was dat het geval dan stelde de 
overheid bij nieuwe vestiging in een bepaalde branche, door middel van 
een vestigingsbesluit, eisen ten aanzien van handelskennis, vakbekwaam
heid en kredietwaardigheid. De nieuwe ondernemingen waren door de 
vestigingseisen beter toegerust in de concurrentiestrijd. De wetgeving was 
voor de middenstand acceptabel omdat ze gedecentraliseerd en in nauw

18 Voor een beschouwing over de ontwikkeling van de Kamers van Koophandel, vgl. 
J.M.M.J. Qerx, "Kamer van Koophandel: van slaapkamer, via rustkamer naar werk
kamer” Kroniek van het ambacht/klein- en middenbedrijf 41 (1987) nr. 5, p. 87-91.

19 HTK 1953-1954, Bijl. 3378, nr. 2, Middenstandsnota 1954, p. 9.
20 Ibidem.
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overleg met de betreffende bedrijfstak zou worden uitgevoerd.21 Een ves- 
tigingsbesluit betekende overigens niet dat een bedrijfstak "gesloten" was; 
iedereen die kon aantonen te voldoen aan de vereisten voor vestiging, kon 
een bedrijf beginnen. De regeling had derhalve als opzet "dat de nieuweling 
zijn vak verstond en het financieel een poosje kon uitzingen."22 
Het wetsontwerp ontmoette in het parlement "nagenoeg geen oppositie." 
Volgens H. Vos (SDAP) had men hier "eens niet een bureaucratische rege
ling, die leidt in staatssocialistische richting", maar het schiep "algemene 
voorwaarden, waarop het bedrijfsleven zich zelf zal kunnen saneren."23 
Rooms-katholieke en sociaal-democratische kamerleden vonden wel dat het 
wetsontwerp niet ver genoeg ging. Ze wilden het verlenen van een vesti
gingsvergunning ook nog laten afhangen van het bestaan van een behoefte 
aan een nieuwe onderneming. Het ontbreken van dit element betekende 
volgens A.W. Ijzerman (SDAP) voor menige branche dat ordening "niets 
beters zou zijn dan hazepeper zonder haas."24 J. Schilthuis (SDAP) toonde 
zich weliswaar voorstander van opneming van het behoefte-element in het 
wetsontwerp, maar erkende dat het moeilijk was hiervoor objectieve criteria 
vast te stellen. H.C.J.H. Gelissen (RKSP), minister van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart in het derde kabinet Colijn (31 juli 1935 - 24 juni 1937), 
verzette zich tegen de opneming van het behoefte-element in het wetsont
werp. Een dergelijk element paste "alleen in een 'genormaliseerde' maat
schappij van eenheidsmensen."25 Een amendement van E.J.M. Stumpel 
(RKSP) dat de uitreiking van een vergunning tot vestiging wilde koppelen 
aan de bezetting in een bepaalde bedrijfstak, was voor Gelissen onaanvaard
baar en werd door Stumpel ingetrokken.
In de praktijk bleek de wet goed te werken, alhoewel de invloed van de wet 
op de kwaliteitsverbetering uiteraard niet exact viel vast te stellen.26 
Ook bij de versterking van de financiële kracht en bij de bevordering van de 
organisatie van de middenstand, vervulde de overheid een aanvullende 
rol. Het financiële weerstandsvermogen van de middenstand werd door de

21 A.F.H.C. Schrijvers, "Enige notities over het Klein- en Middenbedrijf' in: Economische 
Wetenschap en Economische Politiek (Leiden 1952) p. 333.

22 "De voorontwerpen Vestigingswet 1951 en Bedrijfsvergunningenwet 1951", De Industrie 5
(1950) nr. 24, p. 541.

23 p j  Oud, Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940, 
deel V (Assen, z.j.) p. 405.

24 Ibidem, p. 406.
25 lb id rn .
26 G. Kuiper, "De middenstanders als categorie in onze samenleving" in: Middenstand en 

Maatschappij ('s-Gravenhage 1962) p. 3.
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overheid gunstig beïnvloed door het scheppen van nieuwe kredietvormen, 
die onder overheidsgarantie door de Middenstandsbank werden verleend, 
zoals onder meer het werktuigenkrediet uit 1939.
Voor wat betreft de organisatie binnen de middenstand, lag het initiatief bij 
het bedrijfsleven zelf. De overheid zag voor zich zelf hierin alleen een sti
mulerende taak, wanneer initiatieven op dit gebied door de middenstand 
zelf werden genomen.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog moest het "natuurlijk orde- 
ningsverloop (...) het veld ruimen voor een stringent optreden van de 
Regering op economisch terrein."27 De bezetter wenste het bedrijfsleven 
dienstbaar te maken aan zijn ideologische en militaristische doeleinden 
door de instelling van nieuwe organen met verordenende bevoegdheid. De 
uitvoering werd opgedragen aan de Commissie-Woltersom. Elke onderne
ming werd met gelijksoortige bedrijven samengevoegd tot een vakgroep. De 
vakgroepen werden vervolgens gekoppeld tot bedrijfsgroepen voor zover ze 
een gemeenschappelijk kenmerk hadden, zoals het gebruik van eenzelfde 
grondstof. Boven de bedrijfsgroepen stond een zestal hoofdbedrijfsgroepen 
(industrie, ambacht, handel, verkeer, bankwezen en het verzekeringswe
zen), die vervolgens weer werden overkoepeld door een Raad van het 
Bedrijfsleven.
De mogelijkheid tot vestiging voor middenstandsbedrijven werd door het 
Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf (BAVK) uit 1941 verder 
aan banden gelegd. Volgens dit besluit was een vergunning nodig voor 
nieuwe vestigingen in alle takken van de detailhandel, kleine nijverheid en 
voor een aantal dienstverleningsbedrijven waarvoor de Vestigingswet 1937 
niet gold. Bij de beoordeling van de aanvragen voor een vergunning werd 
vooral gelet op de behoefte aan vestiging en de grondstoffenvoorraad. Door 
middel van het BAVK konden dezelfde toelatingseisen worden gesteld ten 
aanzien van handelskennis, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid, als 
golden voor die branches die onder de Vestigingswet vielen. Met dit besluit 
werd een bedrijfstak in feite "gesloten" verklaard voor vestiging. Door de 
toenemende goederenschaarste werd in 1943 het BAVK ook van toepassing 
verklaard op die bedrijfstakken die onder de Vestigingswet 1937 vielen. 
Voor deze bedrijfstakken golden derhalve twee vestigingsvergunningen 
omdat de Vestigingswet uit 1937 gehandhaafd bleef. "Het BAVK werd zo
doende een aanvulling op de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, door middel

27 G.W. Groeneveld, De zelfstandige middenstand in het kader van den economischen 
wederopbouw (z.p. 1946) p. 5.
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waarvan het behoefte-element werd gehanteerd en de werkingssfeer werd 
verrruimd."28
Naarmate de oorlog langer duurde, zette het economisch verval verder 
door. De produktie en de voorraden daalden, de uitvoer ging bijna uit
sluitend nog naar Duitsland. In die situatie bleek de positie van de midden
stand relatief beter te zijn dan die van het grootwinkelbedrijf. De midden
stand was kleiner en flexibel en kon de voorraden gemakkelijker aanvullen, 
omdat de fabrikanten vooral beknibbelden op grote orders afkomstig van 
het grootwinkelbedrijf. Tijdens, zowel als de eerste jaren na de Tweede We
reldoorlog waren de meeste goederen op de bon. Met de schaarste nam ook 
de zwarte handel, de zogenaamde "gifhandel" toe. Ook de middenstand 
maakte zich hieraan schuldig. "Hoe dit zij, het dient openlijk te worden er
kend, dat vele middenstanders van de omstandigheden hebben geprofiteerd 
(...).',29 De verkoop floreerde zodanig goed dat ook de overjarige goederen, de 
zogenaamde "winkeldochters", gemakkelijk aan de man konden worden 
gebracht.30 Hierdoor was de liquiditeitspositie van de middenstand direct na 
de oorlog erg gunstig. Via geldsanering en fiscale maatregelen in de vorm 
van de vermogensaanwasbelasting en de heffing ineens, maatregelen waar
toe minister van financiën P. Lieftinck (PvdA) direct na de Tweede Wereld
oorlog besloot, ondergingen de liquide middelen echter een gevoelige ader
lating. Loon- en prijsbeheersing was gedurende de eerste naoorlogse jaren 
onvermijdelijk. De regering probeerde zo inflatie te voorkomen en de kan
sen voor de export gunstig te beïnvloeden. Uiteraard stonden hierdoor ook 
de handelsmarges van de middenstand onder druk.
Onmiddellijk na de oorlog werd het BAVK nog toegepast wegens de schaar
ste aan grond- en hulpstoffen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
moesten over een vestigingsvergunning beschikken alvorens ze een bedrijf 
konden beginnen. De regering hanteerde het BAVK als een instrument om 
leiding te geven aan het herstel van het midden- en kleinbedrijf. In de eerste 
jaren na de oorlog bleven er derhalve bij vestiging van een middenstands- 
bedrijf twee regelingen gelden, namelijk de Vestigingswet Kleinbedrijf uit 
1937 en het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf uit 1941.
Toen de goederenvoorziening ruimer werd, kon vanaf 1948 bij de toepas
sing van het BAVK, meer de nadruk worden gelegd op de bekwaam
heidseisen. Hierdoor ontstond een doublure voor die bedrijfstakken die

28 G.F.A. de Jong, Vestigingswet en dynamiek (Leiden 1962) p. 66.
29 E.J. Tobi, De middenstand (Amsterdam 1948) p. 45.

30 Ibidem, p. 31.
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reeds onder de Vestigingswet 1937 vielen. Voor deze bedrijfstakken werd 
daarom het BAVK in 1949 niet meer van toepassing verklaard. Hoewel het 
BAVK nog enige tijd gehandhaafd bleef, werd in de praktijk derhalve ge
werkt volgens de Vestigingswet Kleinbedrijf, met dien verstande dat be
kwaamheidseisen voor alle bedrijfstakken werden gesteld.31

Partijprogramma's en regeringsbeleid

Bij de verkiezingen van 1948 benadrukten VVD, ARP en CHU in hun 
respectieve beginsel- en verkiezingsprogramma's dat de middenstand zich 
zo vrij mogelijk moest kunnen ontwikkelen.
De CHU stelde dat de middenstand gelijke ontplooiingskansen moest krij
gen als andere beroepsgroepen, die eveneens goederen en diensten leverden 
aan de bevolking. Noodzakelijk geachte prijs- en distributieregelingen 
moesten een eenvoudig karakter dragen, tijdig worden gepubliceerd en 
vooral een redelijke beloning voor kleine zelfstandigen mogelijk maken. De 
KVP toonde zich voorstander van een doelmatige organisatie van de 
middenstandsbedrijven gericht op het versterken van deze bedrijven. Het 
midden- en kleinbedrijf diende speciale bescherming van de overheid te 
krijgen tegen onredelijke en onnodige uitbreiding van het grootbedrijf. De 
PvdA wenste bescherming van het gezonde midden- en kleinbedrijf binnen 
het kader van een op het algemeen belang gerichte welvaartspolitiek. Het 
gezonde midden- en kleinbedrijf moest worden bevorderd door deloyale 
concurrentie tegen te gaan en rationalisatie op vrijwillige basis te bevorde
ren. Het behoefte-element behoorde te worden gehanteerd bij een beslissing 
op een verzoek voor een vestigingsvergunning. Voorts moesten de krediet
mogelijkheden worden verruimd.
Na de verkiezingen ontstond een vier-partijen-kabinet van KVP, PvdA, 
CHU en VVD met Drees als minister-president.
In het regeerakkoord spraken de coalitiepartners af te streven naar een ge
zond midden- en kleinbedrijf in ambacht en verkeer. Het cadeaustelsel zou 
worden geregeld en de kredietmogelijkheden verruimd terwijl tevens de 
Winkelsluitingswet zou worden gewijzigd.
In de regeringsverklaring was slechts één zin speciaal gewijd aan de 
middenstandspolitiek. "Een gezonde ontwikkeling van de middenstand in

31 "Het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941", De Industrie 3 (1948) nr. 4, p. 76. Het BAVK 
verviel op 1 juli 1955 met de inwerkingtreding van de Vestigingswet 1954,
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detailhandel zowel als in het ambacht zal worden nagestreefd."32 KVP-frac- 
tieleider C.P.M. Romme leverde kritiek op deze summiere mededeling: "Ik 
lees in de Regeringsverklaring, dat een gezonde ontwikkeling van de mid
denstand zal worden bevorderd; en dan lees ik een punt. (...) Men kan 
moeilijk zeggen: Nu weet ik het."33
Zowel P.J. Oud (W D) alsook minister-president W. Drees stelde zich op het 
standpunt dat de regeringsverklaring geen litanie van voornemens moest 
zijn. Het was naar hun mening veel nuttiger de regering geleidelijk aan 
haar beleid te laten ontwikkelen en het vervolgens met de betreffende vak
minister te bespreken bij de afzonderlijke begrotingsbehandeling.

Een constructieve middenstandspolitiek?

De verantwoordelijke minister van Economische Zaken, J.R.M. van den 
Brink (KVP) wenste een "constructieve" middenstandspolitiek te voeren. 
Deze politiek berustte op drie peilers.34
Allereerst moest de organisatie van de middenstand worden bevorderd. De 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kon bij de organisatie van het midden- 
en kleinbedrijf een belangrijke rol vervullen. Tot nog toe was men er on
voldoende in geslaagd het midden- en kleinbedrijf te organiseren. Met de 
PBO moest dit beter lukken omdat regelingen dan bindend konden worden 
opgelegd. Research, onderwijs en voorlichting die het peil van de midden
stand verhoogden, moesten vooral in het kader van de PBO worden aange
pakt, waarbij voor het bedrijfsorgaan primair een stimulerende rol was 
weggelegd.35
Als tweede peiler van de middenstandspolitiek gold de verheffing van de 
stand door verbetering van de vakbekwaamheid van de ondernemers. 
Hoofdinstrument daartoe vormde de Vestigingswet Kleinbedrijf, die eisen 
stelde aan de ondernemer wat betreft vakbekwaamheid, handelskennis en 
kredietwaardigheid.
Het derde fundament voor de middenstandspolitiek bestond uit een ver
sterking van de financiële kracht van de ondernemers. In de praktijk ge
beurde dit onder meer door het scheppen van bijzondere kredietvormen

32 H TK  1948, p. 25.
33 Ibidem, p. 36.
34 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-X, nr. 11, Rijksbegroting voor Economische Zaken voor het 

dienstjaar 1950, MvA, p. 25, 26.
35 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, Rijksbegroting voor het Huis der Koningin, nr. 7, MvA,

p. 28.
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voor de middenstand. Zo werd direct na de Tweede Wereldoorlog de her- 
stelkredietregeling getroffen die de middenstanders de mogelijkheid bood 
hun bedrijven opnieuw te starten. In mei 1950 werd een bijzondere krediet- 
regeling in het leven geroepen die tot doel had liquiditeitsproblemen van 
overigens gezonde middenstandsbedrijven die daarin via normaal bank
krediet niët konden voorzien, op te vangen.36

M ateriële m id d en stand sp olitiek

De fundamenten voor de constructieve middenstandspolitiek van minister 
Van den Brink weken zodoende niet af van die uit de jaren dertig. Een con
structieve middenstandspolitiek kwam tot stand door middel van een 
materiële en formele middenstandspolitiek.
De materiële middenstandspolitiek betrof het algemene regeringsbeleid met 
betrekking tot de middenstand, zoals dat onder meer werd gevoerd in de 
vorm van de fiscale politiek en het loon- en prijsbeleid, tegenwoordig facet
beleid genoemd.
Wat betreft de fiscale politiek bestond binnen de middenstand en in het 
parlement veel onrust over de verhoging van de omzetbelasting die per 1 
juli 1947 van 2 op 3% was gebracht. De onvrede bij de middenstanders over 
de in hun ogen ongerechtvaardigde maatregel uitte zich in protestbijeen- 
komsten en zelfs in de oprichting van een middenstandspartij die bij de 
parlementsverkiezingen in 1948 40.000 stemmen haalde.
De omzetbelasting werd in Nederland geheven volgens het zogenaamde 
cascadestelsel. Elke ondernemer, van fabrikant tot kleinhandelaar, betaalde 
de belasting over zijn omzet. De eenmaal geheven belasting bleef op de 
goederenprijs rusten, zodat bij elke volgende heffing een cumulerend effect 
optrad.37
De omzetbelasting was een typische verbruiksbelasting: uiteindelijk moest 
de consument de belasting betalen. Maar de verhoging per 1 juli 1947 mocht 
niet worden doorberekend, hetgeen een zware last betekende voor de mid
denstand. Uit een verklaring van de regering bleek dat ze haar beleid gericht 
op prijsstabilisatie niet wenste te doorbreken. "Ook een geringe stijging dient 
echter onder de huidige moeilijke omstandigheden te worden vermeden, 
voor zover de mogelijkheid aanwezig is, dat de bestaande winstmarges, ho
noraria enz. niet strikt voldoen aan het binnen het kader der huidige prijs-

36 Keesings Historisch Archief, 1949-1950, p. 8785.
37 C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968 (2e druk; Deventer 1979) p. 4.
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en loonpolitiek toelaatbare."38 Slechts in een uitzonderingsgeval kon met 
machtiging van het Directoraat-Generaal voor de Prijzen tot een prijs
verhoging worden overgegaan.
Het niet mogen doorberekenen van de omzetbelasting stond overigens niet 
alleen; er werden de middenstanders nog andere lastenverzwaringen opge
legd, die niet konden worden afgewenteld op de consument, zoals een ver
hoging van de kinderbijslagpremie, een verhoging van de vakantietoesla
gen en de loonbijslag van één gulden. Deze loonbijslag werd gegeven ter 
compensatie van de subsidieverlaging met 330 min. per 8 november 1948.39 
De regering stelde zich op het standpunt dat de ondernemers deze lasten
verzwaringen in het algemeen niet mochten doorberekenen in de con
sumptieprijzen. Centraal in het economische beleid stond immers de po
litiek gericht op industrialisatie en exportbevordering. Een belangrijke 
voorwaarde voor de exportbevordering vormde een zo stabiel mogelijke 
prijsontwikkeling. Aan de loonbijslag was wel ter compensatie een herzie
ning van de fiscale winstvaststelling gekoppeld. Beoogd werd dat onderne
mingen voldoende middelen beschikbaar kregen voor vervanging en mo
dernisering van het industriële apparaat. Via fiscale herwaardering van be
drijfsmiddelen, vervroegde afschrijving en verlenging van de verliescom
pensatie probeerde de regering de vermogensvorming binnen de bedrijven 
te bevorderen. Dit beleid was echter primair gericht op het grootbedrijf en 
minder op het kleinbedrijf. Volgens Van den Brink was "op dit punt bij
zondere waakzaamheid geboden."40
Verder werd ook de ondememingsbelasting opgeheven. Deze belasting werd 
geïnd naar twee grondslagen, de bedrijfsopbrengst en het bedrijfskapitaal. In 
de belastingherziening die op 1 juli 1949 bij het parlement werd ingediend, 
werd voorgesteld de ondememingsbelasting naar de grondslag van het 
bedrijfskapitaal op te heffen. Deze belasting werd geheven zowel over het 
eigen als over het vreemd vermogen en onafhankelijk van het feit of er 
winst of verlies was gemaakt. Met de afschaffing van de belasting naar de 
grondslag van het bedrijfskapitaal verdween een van de factoren die de be
schikbaarstelling van risicodragend kapitaal belemmerden. De afschaffing 
van de ondememingsbelasting naar de grondslag van het bedrijfskapitaal

38 HTK 1946-1947, Aanhangsel, le  en 2e kamer, nr. 239, p. 253.
39 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-1, nr. 6, Bijl. 1 van de MvA, Regeringscommuniqué van 27 

October 1948, betreffende de Nederlandse Regeringspolitiek inzake lonen en prijzen, p, 
32.

40 HTK 1948-1949, p. 470.
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leidde tot een verlaging van de belastingdruk voor de bedrijfslichamen zoals 
de NV.
De devaluatiegolf die op zondag 18 september 1949 over Europa trok, waarbij 
de Nederlandse gulden met 30% ten opzichte van de dollar devalueerde, gaf 
de Nederlandse regering aanleiding haar belastingvoorstellen te herzien. 
Kern van de wijziging vormde het voorstel de terugwerkende kracht aan de 
belastingvoorstellen te ontnemen. De financiële ruimte die hierdoor ont
stond gaf Lieftinck de mogelijkheid het parlement voor te stellen de gehele 
ondememingsbelasting af te schaffen. "Met name is daarbij gedacht aan de 
talrijke middenstandsbedrijven waarop juist bij een betrekkelijk matige 
winst de ondememingsbelasting zwaar drukt."41 Weliswaar bestond de 
mogelijkheid de ondememingsbelasting als bedrijfslast voor de fiscale 
winstberekening af te trekken, maar dat baatte vele middenstanders met een 
geringe winst weinig, eenvoudigweg omdat er niets af te trekken viel. Vol
gens Lieftinck moesten de middenstanders "ondanks hun geringe draag
kracht door de heffing van de ondememingsbelasting naar de bedrijfs
opbrengst 8 k 10% meer afstaan dan zonder die heffing het geval was.1'42

Een Directoraat-Generaal voor de Middenstand?

De middenstandsbelangen ressorteerden formeel onder de minister van 
Economische Zaken, doch in de praktijk kwamen de maatregelen tot stand 
met instemming van andere ministeries, zoals Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, Financiën en Justitie. De greep van de eerst ver
antwoordelijke minister op de materiële middenstandspolitiek was zo
doende bescheiden. In het parlement werd daarom meerdere malen 
gevraagd om een versterking van de rol van het departement van Econo
mische Zaken door een meer centrale positie voor het Directoraat voor de 
Middenstand.
Veel leden in het parlement waren van oordeel, dat Van den Brink het ini
tiatief moest nemen om de bij het middenstandsbeleid betrokken de
partementen, onder de coördinerende leiding van het Directoraat van de 
Middenstand, tot een meer doelgerichte politiek te brengen.
J.J.R. Schmal (CHU) had het gevoelen, dat de stem van het Directoraat voor 
de Middenstand in het ambtelijk geheel in vele gevallen deed denken aan

41 HTK  1949-1950, Bijl. 1251, Belastingherziening 1949 - wijziging van de ondememings
belasting, nr. 7, Nadere mededelingen inzake de aanhangige belastingontwerpen, p. 27.

42 Ibidem, nr. 8, MvA, p. 40, .
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een "vox clamantis in deserto."43 Hij wenste een zodanige positie voor het 
directoraat, "dat het zich inderdaad ten volle kan doen gelden, dat het optre
dende in het belang van de middenstand, de zekerheid heeft met ernst te 
worden beluisterd en er zich tevens van verzekerd mag houden, dat de 
heren op die andere departementen niet alleen maar vriendelijk luisteren 
maar ook dienovereenkomstig handelen."44
Van den Brink erkende dat het interdepartementale contact ten aanzien van 
de middenstandsproblematiek intensivering behoefde: "Reeds geruime tijd 
overweeg ik dan ook de instelling van een interdepartementale commissie 
voor de middenstandspolitiek. Mede naar aanleiding van de discussies in de 
Kamer meen ik, dat tot de bevordering van de instelling van een dergelijke 
commissie thans snel dient te worden overgegaan."45 Tijdens de behande
ling van de begroting voor het dienstjaar 1950 bleek dat de Kamer van het 
bestaan van een interdepartementale commissie nog niets had vernomen. 
"Er zou komen een interdepartementale commissie voor de middenstands
politiek, want de Minister was van oordeel, dat er meer interdepartementaal 
contact moest zijn wegens het gebrek aan coördinatie van hetgeen de ver
schillende departementen op middenstandsgebied verrichten. Het is merk
waardig hoe weinig er gedurende het afgelopen jaar van dit alles tot ver
werkelijking is gekomen."46 Volgens Van den Brink was de commissie ech
ter al in de zomer van 1949 met haar werkzaamheden begonnen, maar het 
"werk van een dergelijke commissie, die uit vertegenwoordigers van de bij 
de middenstandspolitiek in de ruime zin van het woord betrokken depar
tementen bestaat, treedt uiteraard niet naar buiten."47 De verwachting was 
dat de commissie in toenemende mate tot de coördinatie in het beleid van 
de betrokken departementen zou bijdragen.
De politieke positie van de middenstand in de regering werd versterkt om
dat tijdens de ministerraadsvergadering van 5 december 1949 werd besloten 
de portefeuille van staatssecretaris Van der Grinten uit te breiden met 
m iddenstandszaken.48 Hij zou zich voortaan gaan bezighouden met de 
dagelijkse problemen van de middenstand. Van den Brink kreeg zo meer 
tijd voor het meer algemene economische beleid. Vooral de KVP drong er 
bij monde van Romme en F.J.H. Bachg bij de minister op aan de interdepar

43 HTK 1948-1949, p. 424.
44 Ibidem.
45 Ibidem, p. 471.
46 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400-X, nr. 9, W , p. 8.
47 Ibidem, nr. 11, MvA, p. 26.
48 KB, 27 dec. 1949, nr. 27.
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tementale commissie onder de leiding van de staatssecretaris te plaatsen. 
Daarmee zou men volgens Romrne "in die interdepartementale commissie 
zelf meteen het element van de politieke verantwoordelijkheid van de 
Regering hebben vervat."49 Naar de opvatting van Bachg behoorde een 
goede middenstandspolitiek in deze tijd te zijn "als een dubbelkorig Te 
Deum of Veni Creator, waarin de zang wordt geleverd door een centraal 
maatschappelijk orgaan in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de te
genzang door een interdepartementaal Overheidsorganisme onder hoge en 
politiek verantwoordelijke leiding."50 Aanvankelijk wenste Van den Brink 
het ambtelijk en het politieke overleg strikt gescheiden te houden. In de 
memorie van antwoord behorend bij de rijksbegroting voor het dienstjaar
1951 toonde hij zich bevreesd, "dat vermenging van het ministerieel en het 
ambtelijke niveau aan de discussies in laatstgenoemde Commissie niet ten 
goede zou komen."51 Tijdens het debat over de vaststelling van zijn begro
ting kwam hij op zijn opvatting terug. Hij erkende dat met ambtelijke 
commissies onder politieke leiding ook goede ervaringen waren opgedaan. 
Hij verwees daarvoor naar de Interdepartementale Commissie voor Lonen 
en Prijzen, waarvan staatssecretaris van Sociale Zaken A.A. van Rhijn 
(PvdA) voorzitter was. "Waar de Staatssecretaris van Economische Zaken 
zich in het bijzonder bezighoudt met de behandeling van de dagelijkse pro
blemen van de middenstand op het hoogste niveau, ben ik tot de conclusie 
gekomen dat een wijziging in het voorzitterschap inderdaad aangewezen is, 
waarbij de directeur van de middenstand vice-voorzitter van deze commis
sie zal worden."52
Naast een beter gecoördineerd middenstandsbeleid door een interdepar
tementale commissie werd ook de instelling van een Directoraat-Generaal 
voor de Middenstand noodzakelijk geacht. Volgens Schmal was de weg die 
middenstandsvraagstukken moesten doorlopen langs ambtelijke en poli
tieke kanalen te lang. Allereerst werd een dergelijk vraagstuk behandeld 
door het Directoraat voor de Middenstand, vandaar ging het naar het Direc
toraat-Generaal voor Handel en Nijverheid, waaronder het Directoraat voor 
de Middenstand ressorteerde. Daarna kwam het op het bureau van de secre- 
taris-generaal om vervolgens via de staatssecretaris bij de minister terecht te

49 HTK 1950-1951, p. 446.
50 Ibidem, p. 670.
51 HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-X, Rijksbegroting voor Economische Zaken voor het 

dienstjaar 1951, nr. 10, MvA, p. 24. Gedoeld wordt op de Interdepartementale Commissie 
voor Middenstandsvraagstukken.

52 HTK 1950-1951, p. 689.
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komen. "Dat is een lange weg en de ervaring leert, dat, als aan een patiënt 
door zo'n grote hoeveelheid van geneesmeesters wordt gearbeid, dat dan, ik 
wil niet zeggen de toeleg, maar het resultaat veelal is, dat zijn ziel wordt ge
dood."53
Tijdens de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1951 herhaalde 
Schmal zijn wens om een Directoraat-Generaal voor de Middenstand in te 
stellen. Naar zijn mening steunde de departementale indeling over het al
gemeen meer "op de noodzakelijkheden van de ervaring dan op een tevo
ren geconcipieerde opzet."54 Reeds jaren bestond een Directoraat-Generaal 
voor de Arbeid en voor de Landbouw. "Dan staat het voor mij althans vast, 
dat er ook hier en nu terdege plaats is voor een Directoraat-Generaal voor de 
Middenstand."55
Ook Schilthuis (PvdA) toonde zich voorstander van de verandering van het 
Directoraat voor de Middenstand in een Directoraat-Generaal, "niet uit 
prestigeoverwegingen voor de middenstand of op andere dergelijke gron
den, maar omdat door deze verandering de organisatie ten aanzien van de 
middenstand betere kansen zou kunnen bieden op direct contact met de 
Regering, op een snellere en vlottere behandeling der zaken."56 
Verkerk benadrukte dat de middenstandspolitiek te lijden had van het feit 
dat het versnipperd was over vier departementen. Hij zag onder meer in 
beter overleg tussen de betrokken departementen en in een prominentere 
rol voor de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) bij de besluit
vorming over de middenstandsproblematiek, mogelijkheden om de belan
gen van de middenstand beter te behartigen.57
Dat nog niet was overgegaan tot de stichting van een directoraat-generaal 
voor de middenstand hing volgens Van den Brink vooral samen met het 
feit dat de belangen van de middenstand moeilijk los konden worden ge
maakt van die van handel en nijverheid.58 Hij zou zich over de vraag of een 
apart directoraat-generaal noodzakelijk was, nog eens rustig beraden.59

53 HTK  1949-1950, p. 675.
54 HTK  1950-1951, p. 647.
55 Ibidem.
56 Ibidem, p. 643.
57 Ibidem, p. 672,673.
58 HTK  1950-1951, Bijl. A, 1900-X, nr. 10, MvA, p, 34.
59 HTK  1950-1951, p. 689.

74



Formele middenstandspolitiek

De wetgevende arbeid op het gebied van de middenstand verliep zeer moei
zaam. Dit gaf aanleiding tot forse kritiek in het parlement op de minister 
van Economische Zaken, omdat eerder aangekondigde wetsontwerpen be
treffende vestiging, de winkelsluiting en het cadeaustelsel, alsmaar niet bij 
het parlement werden ingediend.
De vestigingswetgeving moest worden aangepast omdat er in feite twee 
regelingen in werking waren, namelijk de Vestigingswet Kleinbedrijf uit 
1937 en het BAVK uit 1941. In de praktijk werd de Vestigingswet uit 1937 
toegepast, maar dat gebeurde in de ogen van de middenstand op een veel te 
soepele wijze, waardoor het aantal vestigingen sterk toenam.
Uit een becijfering van N. van den Heuvel (KVP) bleek dat in 1948 slechts 
een kwart van de verleende vestigingsvergunningen was uitgereikt op 
grond van verworven diploma's.60 In middenstandskringen nam de onge
rustheid over de toepassing van de wet dan ook toe. Men drong aan op 
strengere straffen bij wetsovertreding, in de vorm van hogere boetes en 
strakker omschreven en stringenter toegepaste vereisten voor het verkrij
gen van een vestigingsvergunning.
Schilthuis vertolkte de opvatting dat bij de aanpassing van de vesti
gingswetgeving ook rekening moest worden gehouden met het behoefte- 
element. Hij herhaalde hiermee het standpunt, dat hij had ingenomen tij
dens de debatten over de Vestigingswet in 1937 en dat nader was uitgewerkt 
in het Plan van de Arbeid.61 In navolging van de vooroorlogse minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart Gelissen wees ook Van den Brink deze 
opvatting af met als hoofdargument dat een objectieve norm om de be
hoefte te bepalen, niet viel vast te stellen.62
Na de Tweede Wereldoorlog bleek dat de bestaande voorschriften voor wat 
betreft de winkelsluiting niet meer voldeden aan de gewijzigde sociaal- 
economische omstandigheden. Bovendien bestond er een verscheidenheid 
aan regelingen op dit gebied, namelijk de Winkelsluitingswet 1930, het 
Winkelsluitingsbesluit 1941 en het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1945. 
In de praktijk gaf die veelheid aan regelingen aanleiding tot problemen.63

60 HTK  1949-1950, p. 701.
61 Het Plan van de Arbeid (Amsterdam 1935) p. 210-218. Vgl. p. 57 van dit artikel.
62 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-X, Rijksbegroting voor Economische Zaken voor het 

dienstjaar 1949, nr. 9, MvA, p. 23.
63 HTK  1949-1950 Bijl. 1665, Regeling van de winkelsluiting, nr. 3, MvT, p. 3.
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Tijdens de oorlog had de bezetter het nodig geoordeeld een nieuwe regeling 
te maken voor de sluiting en de openstelling van winkels. Deze regeling 
werd vastgelegd in het Winkelsluitingsbesluit uit 1941. Direct na de oorlog 
werd de regeling voor sluiting en openstelling van winkels opnieuw aange
past. Een wijziging van de Winkelsluitingswet bleek op korte termijn niet 
haalbaar. De verwachtingen omtrent de goederenpositie liepen te zeer uit
een en derhalve ook de behoefte aan verkooptijd. Een voorlopige regeling 
omtrent sluiting en openstelling van winkels werd daarom vastgelegd in 
het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1945.
Een wettelijke regeling op het gebied van het cadeaustelsel moest tot opzet 
hebben, de uitwassen van het cadeaustelsel in de vorm van prijsverslui- 
ering en oneerlijke concurrentie te beteugelen. Vöör de Tweede Wereldoor
log was wetgeving op dit gebied steeds tegengehouden door de belangheb
bende industrie, die op de produktie van die cadeau-artikelen was ingesteld. 
Onder meer het kamerlid Th.S.J. Hooij (KVP), die tevens vice-voorzitter 
van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond was, drong erop aan de 
wetgeving op het gebied van het cadeaustelsel snel af te werken, omdat de 
betreffende industrie nog niet de kans had gekregen zich na de Tweede 
Wereldoorlog van de gevolgen ervan, voldoende te herstellen: "Wanneer 
wij deze tijd voorbij laten gaan, dan heeft zich weer inmiddels een derge
lijke industrie ter vervaardiging van deze goeddeels oneconomische prulla
ria gevestigd."64
G.W.M. Huysmans (KVP), de minister van Economische Zaken in het kabi
net Beel had in de middenstandsraad aangekondigd, dat gedurende het 
dienstjaar 1948 als het enigszins mogelijk was, wetsontwerpen bij het par
lement zouden worden ingediend tot wijziging van de Vestigingswet, een 
gewijzigd ontwerp op de Winkelsluitingswet en een Wet op het Cadeaustel
sel, ontwerpen waarop al lang werd gewacht.
Dat belette het parlement niet om het beleid van Huysmans terzake, in het 
voorlopig verslag op de rijksbegroting 1948 voor het departement van 
Economische Zaken, fors te bekritiseren. Er was volgens een aantal kamer
leden sprake van "een niet verantwoorde achterstand in wetgeving. Een 
waarschuwend woord lijkt hier op zijn plaats. De verbitterde stemming in 
de vooroorlogse periode, die helaas een aantal zwakkere middenstands- 
elementen in het vaarwater van het extremisme heeft doen verzeilen, was 
mede te wijten aan de jarenlange achterstand in de wetgeving op midden- 
standsterrein. Geen Regering kan ongestraft een bevolkingsgroep jaar in jaar

64 HTK  1949-1950, p. 686.
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uit laten vragen om vervulling van dezelfde vervulbare wensen, terwijl 
niemand begrijpt, waarom die niet vlot kunnen worden bevredigd."65 
In zijn reactie op deze krasse kritiek stelde Huysmans dat hij had gedacht 
reeds in het dienstjaar 1947 een aantal wetsontwerpen te kunnen indienen, 
maar "verschillende omstandigheden, zoals de overbelasting ten Departe- 
mente en de onzekerheid, welke in menig opzicht nog in de verhoudingen 
in de middenstand bestaat, hebben dit belet."66 Bij deze gelegenheid beloofde 
de minister dat het wetsontwerp Winkelsluiting binnen afzienbare tijd bij 
het parlement zou worden ingediend. De Vestigingswet Kleinbedrijf ver
keerde in een vergevorderde staat van voorbereiding want, aan "het voor
ontwerp tot wijziging van de Vestigingswet Kleinbedrijf wordt ten Departe- 
mente de laatste hand gelegd."67 Het wetsontwerp over de regeling van het 
cadeaustelsel zou de Kamer nog voor het einde van de zittingsperiode 1947
1948 bereiken.
Deze beloften werden niet waargemaakt. Vervolgens kondigde de regering 
in de troonrede van 21 september 1948 aan dat de indiening van enkele 
wetsontwerpen op het gebied van de middenstandspolitiek te verwachten 
viel. Minister van Economische Zaken Van den Brink preciseerde in zijn 
begroting voor 1949 dat het betrof een herziening van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf, een nieuwe Winkelsluitingswet, een Wet op het Cadeaustelsel 
en een nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel.68 De Kamer reageerde 
teleurgesteld op de mededeling in de troonrede: "Men kan waardering 
opbrengen voor de soberheid van deze passage, doch zij is wel zeer teleur
stellend, indien men bedenkt, dat hier waarschijnlijk wordt gedoeld op die 
wetsontwerpen, welke sedert 1946 achterstallig zijn en welke indiening ook 
verleden jaar publiekelijk werd aangekondigd."69
Volgens Bachg was er in de eerste jaren na de oorlog over het beleid ten 
aanzien van de middenstand terecht geklaagd over een gebrek aan psycho
logie. Een heel belangrijke rol speelde de psychologie in de kwestie van de 
achterstand in wetgeving op middenstandsgebied. "Ik hoop, dat de Minister 
er nu inderdaad in zal slagen in het lopende jaar de drie onderwerpen

65 HTK  1947-1948, Bijl. A, 600-X, Rijksbegroting voor Economische Zaken voor het dienst
jaar 1948, nr. 4, W , p. 6.

66 Ibidem, nr. 6, MvA, p. 20.
67 Ibidem.
68 m K  1948-1949, Bijl. A, 1000-X, nr. 2, MvT, p. 9.
69 HTK1948-1949, Bijl. A, 1000-1, Rijksbegroting voor het Huis der Koningin voor het 
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waarover het hier gaat, met de Kamer af te werken, opdat wij een volgend 
jaar hierover niet meer behoeven te spreken."70
Schilthuis sprak de vrees uit dat het advies van de Economische Raad weer 
tot wijzigingen zou leiden die de indiening zouden vertragen.71 Maar Van 
den Brink stelde de Kamer gerust. Na de ontvangst van het advies van de 
Economische Raad hoopte hij dat met spoed de wetsontwerpen, "die voor 
de ontwikkeling van de middenstand op lange termijn van grote betekenis 
zijn, bij deze Kamer zullen kunnen worden ingediend."72 
Gedurende het zittingsjaar werd alleen het wetsontwerp op de Kamers van 
Koophandel bij het parlement ingediend. Dit wetsontwerp had echter niet 
specifiek betrekking op het midden- en kleinbedrijf omdat het ook de positie 
van het grootbedrijf in de Kamers regelde.
Van de drie achterstallige wetsontwerpen werd in 1949 alleen een vooront- 
werp-Winkelsluitingswet gepubliceerd. Het gebrek aan wetgeving leidde 
opnieuw tot scherpe kritiek op de minister. Er was niet veel gedaan voor de 
middenstand omdat van de beleidsvoornemens weinig was verwerkelijkt. 
"Er is geen enkel wetsontwerp ingediend en van de andere voornemens is 
naar buiten toe ook niets gebleken."73 De indruk bestond "dat de Minister 
ten aanzien van de middenstand minder voortvarendheid betoont dan ten 
aanzien van andere onderdelen van het economische beleid."74 
Volgens Van den Brink moest een ontwerp-Vestigingswet Kleinbedrijf 
mede worden gezien in het kader van het in de toekomst te voeren alge
meen vestigingsbeleid, waarbij ook de vervanging van het bedrijfsver- 
gunningenbesluit aan de orde kwam. Beslissingen konden eerst worden ge
nomen na overleg met de Benelux-partners en de betreffende organisaties 
uit het bedrijfsleven: "Overtuigd van de urgentie streeft ondergetekende er 
naar de totstandkoming van deze wet zoveel mogelijk te bevorderen."75 
Ten aanzien van het cadeaustelsel overwoog de minister helemaal geen wet 
in te dienen, maar deze kwestie over te laten aan het betreffende publiek
rechtelijk orgaan.
Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer constateerde Hooij dat 
indiening van twee van de drie achterstallige wetsontwerpen verder af was

70 HTK  1948-1949, p. 461.
7* Ibidem, p. 437.
2̂ Ibidem, p. 472.

73 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-X, nr. 9, W , p. 8.
74 Ibidem, p. 9.
75 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-X, MvA, nr. 11, p. 26.
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"dan drie jaar geleden, want toen was het geluid van de Regering in dit op
zicht positiever dan thans."76

Ten aanzien van het ontwerp-Vestigingswet Kleinbedrijf had Hooij name
lijk uit de reactie van Van den Brink afgeleid: "Tweede Kamer, denk niet, 
dat dit spoedig zal gebeuren, want er moet nog heel wat gestudeerd wor
den."77
Alhoewel de regeling van het cadeaustelsel beter door het publiekrechtelijke 
bedrijfsorgaan kon worden af gehandeld, vreesde Hooij dat dit opnieuw tot 
uitstel zou leiden; hij drong daarom aan op een spoedige indiening van een 
wetsontwerp.
J.G.H. Comelissen (VVD) kwam na de bestudering van de beleidsvoorne
mens van de minister "tot dezelfde conclusie als dikwijls zovele mid
denstanders hebben getrokken, nl. dat op hun gebied niets gebeurt, ondanks 
de vele voornemens, het vele gepraat en geconfereer."78 Voor het uitstel 
van de indiening van wetten, "welke practisch de gehele middenstand be
treffen, worden verschillende motieven aangevoerd, die alle, zonder uit
zondering, wijzen op een uitstel op lange termijn."79
Ook Verkerk gaf duidelijk blijk van zijn ongenoegen. "Vóór de zomer van 
1950 behoren enkele van de aangekondigde wetten in het Staatsblad te zijn 
verschenen."80
Van den Brink kon weinig toevoegen aan hetgeen in de memorie van ant
woord was gesteld. "Ook ik betreur het, dat het niet mogelijk was, om op een 
tijdstip, dat ik gaarne zelf zou hebben gezien, met deze wettelijke maatrege
len te komen."81 Hij weet het uitstel aan het van vele zijden inwinnen van 
uitvoerig advies, waarmee voorkomen kon worden dat een regeling werd 
"getroffen van achter het schrijfbureau."82 Wat betreft de wettelijke regeling 
van het cadeaustelsel was hij bereid het door Hooij aangevoerde argument 
van de vertraging bij de besluitvorming mee te nemen. Hij bleef echter 
voorstander van een regeling door een publiekrechtelijk orgaan: "Niet al
leen omdat ik van mening ben, dat op die wijze een dergelijke materie het 
beste kan worden geregeld, maar tevens omdat het op die wijze mogelijk is, 
iets zeer concreets aan te bieden, als het ware een soort bruidsschat mee te

76 HTK 1949-1950, p. 686.
77 Ibidem.
78 Ibidem, p. 693.
79 Ibidem.
80 Ibidem, p. 696.
81 Ibidem, p. 720.
82 Ibidem.
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geven, waarin een dergelijk publiekrechtelijk orgaan onmiddellijk een 
oefenmogelijkheid vindt, waardoor bovendien een indruk omtrent de ver
dere ontwikkelingsmogelijkheid van deze organen zal kunnen worden 
verkregen-"83
Gedurende het begrotingsjaar 1950-1951 werd een ontwerp-Winkelslui- 
tingswet bij het parlement ingediend, terwijl tevens een voorontwerp-Ves- 
tigingswet verscheen.
Ook nu hadden vele leden weer bezwaren tegen de trage gang bij het ont
werpen van regelingen voor de middenstand. Het ontwerp-Winkelslui- 
tingswet was te laat ingediend, terwijl de wetsontwerpen betreffende het 
cadeaustelsel en vestiging nog steeds op zich lieten wachten. Bij de vele 
kleine middenstanders die toch al in moeilijke omstandigheden verkeer
den, was volgens veel kamerleden het gevoel ontstaan, "dat zij door de Re
gering worden achtergesteld bij de overige bevolkingsgroepen."84 Ze stelden 
Van den Brink hiervoor verantwoordelijk, hoewel niet alle problemen op 
het terrein lagen van de minister van Economische Zaken. Maar "de kern 
van het middenstandsbeleid, dat het gezonde klimaat voor de middenstand 
moet teweegbrengen" lag wel op het werkterrein van de minister.85 
De minister erkende dat het in de eerste jaren na de oorlog moeilijk was ge
weest de wetgeving op gang te brengen. Daarin was naar zijn mening een 
kentering gekomen omdat verschillende wetten van kracht waren gewor
den of in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeerden. Hij 
wees hierbij op de wet op de bedrijfsorganisatie, de Wet op de Kamers van 
Koophandel en het wetsontwerp op de winkelsluiting, terwijl het vooront- 
werp-Vestigingswet voor advies aan de SER was aangeboden.

Conclusies

Het middenstandsbeleid van Van den Brink verschilde nauwelijks van het 
vooroorlogse beleid. Het beleid was gericht op een verbetering van de 
organisatie en verheffing van de stand via een verbetering van de vak
bekwaamheid en een verbetering van de financiële kracht van de midden
stand. Daartoe werd een constructieve middenstandspolitiek gevoerd, die in 
navolging van Verkerk kon worden onderscheiden in materieel en formeel 
beleid. De materiële middenstandspolitiek kwam onvoldoende tot zijn recht

83 Ibidem.
84 HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-X, nr. 9, W , p. 7.
85 Ibidem, p. 7,8.
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door het ontbreken van een afdoende interne departementale organisatie
structuur. Andere departementen hadden over het algemeen andere belan
gen te behartigen en te weinig oog voor de specifieke problematiek van de 
middenstand. Hoewel Lieftinck door de afschaffing van de ondernemings- 
belasting de middenstand financieel tegemoet kwam, moest speciaal dit 
departement het vaak ontgelden. Volgens Schmal was het departement van 
Financiën vooral werkzaam "om de ziel van de middenstand te doden."86 
Het parlement drong aan op een verbetering binnen de organisatie van het 
middenstandsbeleid door de instelling van een Directoraat-Generaal voor de 
Middenstand, zoals dat reeds lang bestond voor de landbouw. De eenheid en 
coördinatie in het beleid kon zo worden bevorderd. Tevens maakte een 
directoraat-generaal directer contact met de regering mogelijk wat de afhan
deling van middenstandsproblemen zou bevorderen. De minister onder
schreef de gedachte dat meer coördinatie noodzakelijk was, maar vond 
hiervoor de instelling van een apart directoraat-generaal niet vereist. Wel 
stelde hij een interdepartementale commissie voor middenstandsvraag
stukken in. Een dergelijke commissie had echter geen eenduidige invloed 
op het beleid, omdat de commissieleden afkomstig waren van verschillende 
departementen, waarvoor het middenstandsbeleid vaak minder belangrijk 
was. Vooral door druk van de KVP werd de politieke betekenis van de 
commissie vergroot. Romme zorgde er immers voor dat de interdeparte
mentale commissie onder voorzitterschap van staatssecretaris Van der 
Grinten kwam te staan. Zo werd de laatstgenoemde rechtstreeks betrokken 
bij de besluitvorming en tevens directer politiek aanspreekbaar voor het 
functioneren van de commissie.
De formele middenstandspolitiek in de vorm van wetgeving die specifiek 
bedoeld was voor de middenstand, kwam volstrekt onvoldoende uit de 
verf. Sedert 1946 werden wetsontwerpen omtrent vestiging, het cadeau
stelsel en de winkelsluiting in het parlement aangekondigd, maar eind 1950 
was alleen het wetsontwerp op de Winkelsluiting bij het parlement inge
diend. De minister beriep zich op het feit dat gedurende de eerste naoorlogse 
jaren wetgeving moeilijk kon worden gerealiseerd, omdat primair maatre
gelen werden genomen gericht op het herstel van de oorlogsschade. Wel 
werden verschillende maatregelen van kracht of bevonden zich eind 1950 in 
een vergevorderd stadium van voorbereiding, waarbij de middenstand 
rechtstreeks of zijdelings was betrokken. Te denken viel hierbij aan de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie, de Wet op de Kamers van Koophandel en het

86 HTK 1948-1949, p. 423.
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wetsontwerp op de Winkelsluiting. Daarmee werden de gedane beloften aan 
de middenstand echter niet ingelost.
In de middenstand ontstond verbittering en men voelde zich achtergesteld 
bij de werknemers en de landbouw waarvoor wel specifieke wetgeving tot 
stand kwam.
Het parlement stelde de gebreken in het beleid wel aan de kaak maar nam 
met de ontwijkende antwoorden van de minister genoegen. Centraal in de 
aandacht van Van den Brink stond het beleid gericht op industrialisatie en 
liberalisatie, waarin hij voortvarend en met veel succes te werk ging. On
danks de grote aandacht die het parlement aan het middenstandsbeleid be
steedde vormde het ontbreken van beleid op dit terrein voor het parlement 
geen reden de minister in politieke problemen te brengen. Zodoende bleef 
het middenstandsbeleid meer leuze dan realiteit.
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'ALSOF WE LANDLOPERS WAREN...". DE PROBLEMEN ROND DE WET 
HUISVESTING GEREPATRIEERDEN1950

"Eén ding staat vast, Karei, ik dènk er eenvoudig niet 
over in een contractpension te gaan. Ik denk er niet over 
mij door de regering te laten onderbrengen of we landlo
pers w a r e n .

(Willem Frederik Hermans, De woeste wandeling. 
Een scenario (4e druk; Amsterdam 1981) p. 14).

J.J.M. Ramakers

Inleiding. Het repatriantenprobleem

"Heeft de regering wel alle middelen aangewend om deze gerepatrieerden in 
Australië geplaatst te krijgen, die toch daar beter op hun plaats zouden zijn 
geweest dan onervaren Nederlanders?" zo vroeg CHU-senator J. Reijers bij 
de mondelinge behandeling van het ontwerp-Wet huisvesting gerepatrieer
den 1950. "Nu zien wij het merkwaardige verschijnsel, dat wij de mensen 
uit Indonesië hierheen halen, terwijl vliegmachines worden gecharterd om 
andere Nederlanders naar Australië te brengen."1
Het probleem is natuurlijk universeel. Immigranten, met name berooide 
immigranten, is men in economisch barre tijden liever kwijt dan rijk. Zo 
liet de huidige premier Lubbers zich enkele jaren geleden nog maar spre
kend over de Tamil-vluchtelingen, ontvallen: "Het is mij niet duidelijk, wat 
mensen willen in een land, dat ingericht is voor het houden van Elfsteden
tochten en niet het klimaat heeft om onder palmbomen te vertoeven."2 
Toch is er één wezenlijk verschil tussen de uitspraken van Reijers en Lub
bers, ook al zullen beide niet hebben bijgedragen tot een verbetering var liet 
winterse klimaat voor repatrianten c.q. vluchtelingen, en ook al getuigden 
beide van een zekere onwil het probleem fundamenteel op te lossen: Lub
bers sprak over het weren van buitenlandse vluchtelingen, terwijl Reijers de 
mogelijkheid onderzocht vluchtelingen van Nederlandse nationaliteit bui
ten de landsgrenzen te houden.

1 HEK 1949-1950, p. 231-232.
2 Lubbers deed deze uitspraak tijdens een van zijn wekelijkse t.v.-gesprekken in juni 1985. 

Geciteerd bij: Jan Erik Dubbelman," 'De filosofie is: indammen’. De eerste reactie op de 
komst van de Tamils", in: Vreemd gespuis (Amsterdam 1987) p. 176.
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Reijers, burgemeester van het Utrechtse dorp Kamerik, preekte in meer dan 
een betekenis voor eigen gemeente. De woningnood in Nederland anno 
1950 en de belangen van de talrijke autochtonen, die al jaren op behoorlijke 
huisvesting wachtten, rechtvaardigden zijns inziens het overwegen van 
alternatieven voor het toelatingsbeleid ten aanzien van de repatrianten. 
Maar er was, zoals we hierna zullen zien, meer aan de hand: de mogelijke 
aantasting van de gemeentelijke autonomie met betrekking tot de woning
distributie, de onbedwingbare neiging van veel politici achteraf alsnog het 
eigen politieke gelijk te halen in lang omstreden maar inmiddels afgedane 
kwesties en wellicht ook gewone, domme vooroordelen tegen repatrianten 
uit Indonesië, maakten de opvang van deze repatrianten tot een moeizame 
aangelegenheid. De strubbelingen rond de Wet huisvesting gerepatrieerden 
1950, die een oplossing moest bieden voor het meest' nijpende materiële 
probleem van de repatrianten, tonen dit overduidelijk aan.3

Hoewel regering en parlement moeilijk konden volhouden dat zij overval
len waren door het probleem van de repatrianten4 - tussen 1945 en 1949 was 
er immers al een stroom van 44.000 personen uit Indonesië naar Nederland 
gekomen5 - leken zij toch in meerdere opzichten verrast door de omvang 
van het probleem, zoals zich dat na de souvereiniteitsoverdracht van 27 
december 1949 voordeed. De eerste golf repatrianten was nog relatief gemak
kelijk op te vangen geweest: zij had voor het merendeel bestaan uit recente 
en tijdelijke immigranten uit Indonesië, in de regel niet onbemiddelde lie
den, die bovendien evenals hun ouders in Nederland geboren waren en dus

De inschakeling in het arbeidsproces, opleiding en onderwijs van jongeren en de zorg voor 
de integratie in de Nederlandse samenleving vormden natuurlijk ook niet te verwaar
lozen vraagstukken. Een goede, definitieve huisvesting van de repatrianten gold echter 
als een noodzakelijke voorwaarde voor de oplossing van de eerder genoemde problemen. 
Vgl. M.J. Hoytink, "De zorg voor de gerepatrieerden uit Indonesië", Tijdschrift voor 
Maatschappelijk Werk 5 (1951) p. 24-27 en J. Wondergem en M.J. Hoytink, "De voorzie
ning in de huisvesting en de materiële behoeften van gerepatrieerden". Ibidem, p. 242
247.

4 De begrippen "repatrianten” en "gerepatrieerden" zijn feitelijk natuurlijk minder juist. 
Het gros van de immigranten uit Indonesië kwam immers voor het eerst naar Nederland. 
Voorts zou men eigenlijk onderscheid moeten maken tussen "repatrianten" (zij die van 
zins zijn naar Nederland te komen, of daarmee bezig zijn) en "gerepatrieerden" (zij die 
zich al in Nederland gevestigd hebben). Ik sluit mij echter aan bij het heersende taal
gebruik en gebruik de begrippen door elkaar.

5 J.E. Ellemers en R.E.F. Vaillant, Indische Nederlanders en gerepatrieerden (Muiderberg 
1985) p, 38. Cottaar en Willems tellen in de periode 1945-1948 110.000 repatrianten, 
maar onder hen was ook een groot aantal tijdelijke verlofgangers, dat na verloop van tijd 
naar Indonesië terugkeerde. Annemarie Cottaar en VVim Willems, Indische hlederlan~ 
ders. Een onderzoek naar beeldvorming (Den Haag 1984) p. 25.
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uiterlijk niet als repatrianten herkenbaar waren. De tweede groep echter, die 
in de jaren 1949-1951 naar Nederland kwam en volgens uiteenlopende 
schattingen 68.000 tot ruim 100,000 personen omvatte, bestond, evenals 
trouwens de latere stromen repatrianten, voor een belangrijk deel uit Indi
sche Nederlanders van gemengde Europees-Indische afkomst, die wèl 
duidelijk als immigranten uit de voormalige kolonie te herkennen waren 
en die bovendien, minstens tijdelijk, materiële hulp nodig hadden. Het ging 
hierbij voornamelijk om ex-KNIL-militairen en om ambtenaren, wier func
ties door Indonesiërs waren overgenomen.6
Weliswaar had de regering een redelijk beeld van de kwantitatieve omvang 
van het probleem7, maar toch beschikte de overheid ten enen male over 
onvoldoende opvangmogelijkheden voor de gerepatrieerden. De overheid 
voerde daii ook een consequent ontmoedigingsbeleid ten aanzien van repa
triëring, waarbij opvalt dat gepoogd werd de Indische Nederlanders zoveel 
mogelijk te bewegen te opteren voor het Indonesische staatsburgerschap, 
terwijl de overige Nederlanders wèl welkom waren bij hun terugkeer in het 
vaderland. .
Hoewel het ontmoedigingsbeleid volledig faalde, hetgeen overigens pas in 
1955 officieël werd erkend, bewijst het feit dat een niet mis te verstaan 
onderscheid werd gemaakt tussen deze twee categorieën repatrianten, dat 
het repatriëringsbeleid van de overheid niet alleen werd bepaald door min 
of meer zakelijke overwegingen, zoals het argument dat Nederland niet in 
staat zou zijn al deze mensen op te nemen, maar ook door een stereotype 
beeld van en regelrechte vooroordelen tegen de Indisch-Nederlandse repa
triant. De Commissie ter bestudering van het Indo-Europese vraagstuk in

Het illustreert wellicht het tamelijk geïmproviseerde karakter van het repatriërings
beleid, dat de schattingen over het aantal gerepatrieerden sterk uiteenliepen. Het CBS 
hanteerde voor de tweede golf het aantal van 68.000 personen, het Centraal Comité van 
Kerkelijk en Particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden 
(CCKP) schatte in 1969 de tweede golf op 90.000 personen. Cottaar en Willems komen 
zelfs tot een aantal van 102.000. Ellemers en Vaillant, Indische Nederlanders, p. 39; 
Cottaar en Willems, Indische Nederlanders. Beeldvorming, p. 25-26. Een contemporaine 
bron, De Maasbode, 8 juni 1950, meende dat op dat moment al 150 è 200.000 Indische 
Nederlanders in het land waren en dat dat aantal zou kunnen oplopen tot 3 & 400.000. 
Voor de materiële toestand van de gerepatrieerden zie: Wondergem en Hoytink, "De 
voorziening in de huisvesting", p. 242.
HTK 1949-1950, Bijl. 1655, Wet houdende bijzondere voorzieningen ter bevordering van 
de huisvesting van gerepatrieerden (Wet huisvesting gerepatrieerden 1950) nr. 3, MvT, 
p. 2. Minister Teulings spreekt hier van 5 è 6.000 gezinnen van KNIL-militairen, 1.400 
gezinnen van marinepersoneel, enkele honderden gevallen van gezinshereniging en 
enkele duizenden gezinnen van personeel van de voormalige Nederlands-Indische rege
ring en van particulieren. Overigens werden ook gedemobiliseerde en afgeloste militai
ren uit Suriname en de Nederlandse Antillen tot de gerepatrieerden gerekend. .
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Indonesië, de zgn. Commissie-Werner, legde bijvoorbeeld de volgende 
criteria aan bij de onderscheiding van hen die wèl en van hen die beter niet 
voor repatriëring in aanmerking konden komen: "(...) enerzijds: de import 
Nederlanders alsmede de met deze - op grond van opvoeding, opleiding en 
ontwikkeling dan wel familiebanden - op één lijn te stellen Westers geo
riënteerde Indische Nederlanders (beide gemakshalve aan te duiden als: 
Westerse Nederlanders); en anderzijds: die Indische Nederlanders, welke 
door afkomst, aard, aanleg en milieu physiek, psychisch, socdaal-economisch 
op Indonesië zijn ingesteld, de zg. in Indonesië gewortelden (verder ge
makshalve aan te duiden als: Oosterse Nederlanders)."8 
Inderdaad laten de onderzoekers Cottaar en Willems in hun studie Indische 
Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming aan de hand van rappor
ten als het bovenstaande, het rapport van de Federatie van Ambtenarenor- 
ganisaties uit Indonesië (FAI) over het vraagstuk van de opname der 
Nederlanders uit Indonesië in het arbeidsproces etc. zien, dat het ont
moedigingsbeleid voor een belangrijk deel werd ingegeven door de gedachte 
dat de Indische Nederlander, en zeker de groep die zich van oudsher meer 
met Indië dan met het moederland verbonden voelde, zich niet aan de Ne
derlandse omstandigheden zou kunnen aanpassen.9 Een laag arbeidstempo, 
een raciaal inferioriteitscomplex, geestelijke kwetsbaarheid, het onvol
doende aanvoelen van de Nederlandse taal en volkshumor, de onbekend
heid met de Nederlandse zeden en gewoonten, deze en vele andere, in de 
praktijk nooit aangetoonde factoren zouden de Indische Nederlanders ver
hinderen volledig in de Nederlandse samenleving te integreren. Het heette 
daarom in hun eigen belang te zijn hen van repatriëring te weerhouden.10 
Waar de centrale overheid dit soort denkbeelden koesterde, verwondert het 
niet als ook lagere, c.q. gemeentelijke overheden in hun handelen door 
stereotype beeldvorming en vooroordelen beïnvloed waren. Dit gevoegd bij 
de eerder gememoreerde zorg voor de huisvesting van autochtone woning
zoekenden, waarin de gemeenten werden geschraagd door de publieke opi

8 Verslag van de Commissie ter bestudering van het Indo-Europese vraagstuk in Indonesië,
30 juli 1952, ARA 's-Gravenhage, kabinet MP, inv. nr. 201, p. 34, geciteerd bij: Cottaar en 
Willems, Indische Nederlanders. Beeldvorming, p. 143.

9 Het rapport van de FAL 29 dec. 1952, ARA 's-Giavenhage, kabinet MP. inv. nr. 201, p. 7, 
geciteerd: ibidem, p. 142.

10 Cottaar en Willems, Indische Nederlanders. Beeldvorming, p. 141-152. Vgl. A. Rijsdijk, 
"Een kille ontvangst De opvang van Indische migranten". Intermediair 21 (1985) nr. 5, p.
59-
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nie11, zorgde ervoor dat de animo om woonruimte ter beschikking te stellen 
aan gerepatrieerden, die feitelijk "k contrecoeur" in ons land waren opge
nomen, niet bepaald groot was. VVD-afgevaardigde G. Ritmeester meende 
bij de behandeling van de begroting van Wederopbouw en Volkshuisves
ting voor 1951 zelfs te kunnen opmerken, dat hier de kern van het probleem 
lag: "In het geheel van deze zaak is de grote narigheid, dat er vele gemeenten 
zijn, die geen prijs stellen op gerepatrieerden."12 En ter illustratie werd in het 
voorlopig verslag melding gemaakt van het feit, dat in sommige gemeenten 
aan gerepatrieerden de aanvraagformulieren om in aanmerking te komen 
voor een van de woningbouw-premieregelingen domweg geweigerd werd.13 
Zo kwam het dat de repatrianten, die niet zelf voor onderdak hadden kun
nen zorgen, meest ondergebracht werden in zogenaamde contractpensions, 
pensions waarin, tegen een vergoeding van de overheid, aan deze repa
trianten onderdak, voeding en volledige verzorging werd verschaft. Deze 
contractpensions waren objectief gezien waarschijnlijk niet zo slecht als hun 
kwalijke reputatie doet vermoeden14, maar desondanks waren er voldoende 
redenen waarom deze vorm van huisvesting bij de gerepatrieerden niet erg 
populair was: beperkte woonruimte, gebrek aan privacy en bewegings
vrijheid, strenge reglementering van het dagelijks leven, die maar weinig 
rekening hield met de gebruiken van de repatrianten, afhankelijkheid van 
derden en vooral het bij de bewoners levende gevoel als "outcast" 
behandeld te worden, zoals dat werd verwoord in het boven dit artikel aan
gehaalde citaat uit De woeste wandeling van W.F. Hermans. Dezelfde be
zwaren golden de kampen waarin de gerepatrieerde Molukkers gehuisvest 
waren. In veel gevallen namen deze zelfs genoegen met nog armoediger 
huisvesting dan de overige gerepatrieerden omdat zij in de stellige ver
wachting leefden, dat zij op korte termijn terug zouden kunnen keren naar 
Indonesië. Vaak verbleef men onder erbarmelijke omstandigheden, ver van 
de bewoonde wereld achter prikkeldraad. Over de gevolgen getuigde een 
vrouw: "Ik heb ongeveer twee jaar in Vught gewoond; er is maar één kamer 
voor mijn man en ik en drie kinderen en een kacheltje. Vanzelf ga je de 
kinderen slaan. Nou, als ik zeg slaan, dat is niet goed meer, hè."15

H  Wim Willems, Annemarie Cottaar en Daniël van Aken, "Indische Nederlanders: van 
marginale groep tot succesvolle migranten" (nog niet gepubliceerd manuscript) p. 11.

12 HTK 1950-1951, p. 823.
13 HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, Rijksbegroting voor het departement van Wederop

bouw en Volkshuisvesting voor het dienstjaar 1951, nr. 14, W , p. 3.
14 Ellemers en Vaillant, Indische Nederlanders, p. 47.
15 Tessel Pollmann en Juan Seleky, Is tori - istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers 

(Amsterdam 1979) p. 126; zie verder: p. 123-129.



Al snel dreigde de situatie in de contractpensions, in andere opvangcentra 
en woonoorden door gebrek aan doorstroming naar meer definitieve huis
vesting onhoudbaar te worden16, reden voor de regering om in te grijpen en 
de gemeentelijke onwil te breken of liever nog in de kiem te smoren. 
Daarom bood de minister van Binnenlandse Zaken F.G.C.J.M. Teulings op
20 mei 1950 het ontwerp van Wet houdende bijzondere voorzieningen ter 
bevordering van de huisvesting van gerepatrieerden (kort: Wet huisvesting 
gerepatrieerden 1950) aan de Tweede Kamer aan. Een van de belangrijkste 
bepalingen luidde, dat aan gerepatrieerden die na 31 december 1949 in Ne
derland waren aangekomen, geen vergunning tot ingebruikneming van een 
woning, zoals vereist ingevolge de Woonruimtewet 1947, geweigerd kon 
worden, dan met instemming van de provinciale inspecteur van de Dienst 
voor Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(DMZ)17, dan wel ingevolge een door de inspecteur ingeroepen beslissing 
van de Commissaris der Koningin (CdK) bij bezwaar tegen een voorgeno
men weigering. Met andere woorden: gemeenten dienden bij de wo
ningtoewijzing in de regel aan gerepatrieerde woningzoekenden voorrang te 
verlenen boven autochtonen. Voorts werd voorgesteld de inspecteur de be
voegdheid te verlenen de beslissing van de CdK in te roepen, als naar zijn 
oordeel de behandeling van de vergunningaanvrage vertraagd werd en 
daardoor de belangen van de gerepatrieerden geschaad zouden worden. 
Omvatte dit deel van het wetsontwerp al ingrijpende noodvoorzieningen, 
dit gold in nog sterkere mate voor het voorstel, aan de inspecteur van de 
DMZ, die de onderhandelingen met de gemeenten voerde over de huisves
ting van de gerepatrieerden, een vérgaande bevoegdheid toe te kennen 
woonruimte ten behoeve van gerepatrieerden te vorderen. Hoewel de in
specteur gehouden zou zijn de voorschriften en aanwijzingen van de 
minister van Binnenlandse Zaken op te volgen, en hij dus niet als een amb
telijke Robin Hood in krijtstreepkostuum naar willekeur woonruimte zou

Minister Teulings grijpt in: De wet huisvesting gerepatrieerden

16 Ibidem, p. 47, 59. In april 1951 verbleven 17.234 gerepatrieerden in 632 contractpensions. 
Daarna nam dat aantal af. Van 1950 tot 1969 verbleven in totaal 134.000 personen in 
contractpensions. In de periode 1950-1958 werd ongeveer de helft van alle migranten in 
contractpensions opgevangen.

17  De Dienst voor de Maatschappelijke Zorg was de opvolger van de Dienst der Verzorging 
van Oorlogsslachtoffers. Beide diensten hielden zich onder meer bezig met de zorg voor 
geëvacueerden en gerepatrieerden. De grootste verantwoordelijkheid lag in de praktijk 
bij de provinciale inspecteurs van de DMZ, de voormalige directeuren van de provinciale
bureaus van de DVO.
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kunnen vorderen, betekende dit wel dat burgemeester en wethouders, die 
krachtens de Woonruimtewet 1947 beschikten over de. vorderingsbe- 
voegdheid van woonruimte, ingevolge het voorgestelde wetsontwerp 
volledig gepasseerd zouden kunnen worden door een ambtenaar, wanneer 
de vordering strekte tot beschikbaarstelling aan een gerepatrieerde.18 
Teneinde de kritiek op de centraliserende tendens van het wetsontwerp, dat 
de gemeentelijke autonomie potentieel fors aantastte, vóór te zijn, ver
klaarde Teulings in de memorie van toelichting, dat het absoluut noodzake
lijk was de algemene leiding van de huisvesting van gerepatrieerden vanuit 
één centraal punt te doen plaatsvinden, zodat een oordeelkundige spreiding 
over het gehele land gewaarborgd was. Daarbij moest men immers rekening 
houden met uiteenlopende zaken als de opvangcapaciteit van gemeenten en 
regio's, werkgelegenheidszaken, scholingsmogelijkheden, godsdienstige ge
zindte van de gerepatrieerden etc. Voorts wees hij er op dat de inspecteurs 
van de DMZ krachtens * rtikel 30 van de Woonruimtewet 1947 ook al had
den beschikt over een vorderingsbevoegdheid, zij het dat deze betrekking 
had op een anders begrensde groep personen en een anders geformuleerd 
doel diende, namelijk de doelmatige verdeling van woonruimte. De inspec
teurs hadden van deze bevoegdheid altijd een zeer spaarzaam gebruik ge
maakt. De bewindsman bezwoer de gemeentebesturen en het parlement dan 
ook, dat de zorg voor de huisvesting van de gerepatrieerden niet aan de ge
meentebesturen onttrokken zou worden. Hij concludeerde treffend: "De 
voorgestelde vorderingsbevoegdheid draagt bij uitstek het karakter van een 
stok achter de deur voor de gevallen, waarin een gemeente geen oog blijkt te 
hebben voor de belangen van deze veelal zwaar getroffen groep."19 
Bij de schriftelijke behandeling van het ontwerp bleek al snel, dat de Kamer 
zich niet bij deze voorstelling van zaken kon aansluiten Weliswaar haast
ten de meeste leden zich te verklaren, dat het gerepatrieerdenprobleem snel 
en doeltreffend moest worden opgelost, maar zij zagen weinig reden voor 
het door de minister aan de dag gelegde wantrouwen jegens de gemeentebe
sturen. Een zo vérstrekkende en bestuursrechtelijk weinig elegante inbreuk 
op de gemeentelijke autonomie, waarbij aan de hiërarchische verhoudingen 
tussen bestuurlijke organen en ambtenaren voorbij werd gegaan, zou dan 
ook volstrekt overbodig zijn. Algemeen werd de vrees geuit, dat de provin
ciale inspecteurs het gemeentelijk beleid zouden gaan 'doorkruisen, terwijl

18 HTK 1949-1950, Bijl. 1655, nr. 2, OvW, p. 1.
19 Ibidem, nr. 3, MvT, p. 1
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zij de plaatselijke omstandigheden minder goed kenden dan de gemeente
besturen.
Deze bezwaren golden te meer, daar de Kamer zich niet liet overtuigen door 
het argument van de minister, dat de inspecteurs slechts een spaarzaam ge
bruik zouden maken van hun bevoegdheden. Het wetsvoorstel opende 
immers een veel snellere weg naar vordering van woonruimte dan de 
Woonruimtewet 1947, omdat een aantal waarborgen en beroepsmogelijk
heden voor de huiseigenaar hier niet van toepassing was. Het lag daarom 
voor de hand, dat de inspecteurs veelvuldig van deze gelegenheid gebruik 
zouden maken. Dat daarmee in het voorbijgaan ook nog de rechtsbe
scherming van de burgers, in casu de huiseigenaren, geweld werd aange
daan, maakte het wetsontwerp voor vele kamerleden nog minder aantrek
kelijk.
Een probleem van een geheel andere orde, dat uit het voorlopig verslag naar 
voren komt, is dat van de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het 
vraagstuk van de gerepatrieerden. Naar bij het mondelinge debat zou blij
ken, namen de CPN en de ARP diametraal tegenover elkaar staande stand
punten in in dit ietwat onfrisse debat over het politieke gelijk dat, nu het 
nauwelijks meer relevant was, werd gevoerd over de ruggen van de gerepa
trieerden. Sommige kamerleden (c.q. leden van de CPN-fractie) waren van 
oordeel, dat de gevolgen van een rampzalige Indiëpoiitiek nu op de wer
kende bevolking werden afgewenteld, terwijl de moeilijkheden te voorzien 
waren geweest. Indische Nederlanders, die zich met de verfoeilijke im
perialistische politiek van de Nederlandse regering hadden ingelaten, dreig
den nu voorrang te krijgen boven autochtone woningzoekenden. De ARP 
daarentegen, die zich traditioneel met hand en tand had verzet tegen elk In
disch onafhankelijkheidsstreven, meende juist dat het Nederlandse volk 
nich niet aan zijn verantwoordelijkheid jegens de repatrianten kon onttrek
ken. Het had er immers door middel van het stembiljet blijk van gegeven 
deze Indiëpoiitiek gewenst te hebben. Deze Kamerleden meenden dan ook, 
dat in het wetsontwerp bij de woningtoewijzing volkomen terecht voorrang 
werd verleend aan gerepatrieerde boven autochtone woningzoekenden. De 
CPN stelde daar tegenover, dat het geen pas gaf twee categorieën 
woningzoekenden te creëren. Het wetsvoorstel zou niets oplossen, maar het 
probleem alleen maar verplaatsen. Een structurele oplossing kon alleen 
gezocht worden in een vérgaande opvoering van de bouwproduktie.20

20 Ibidem, nr. 4, W , p. 2-6.
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Minister Teulings toonde zich in zijn memorie van antwoord niet erg onder 
de indruk van de kritiek. Hij pretendeerde niet met de in het wetsontwerp 
geopperde regeling het probleem definitief op te lossen. Hij wees, integen
deel, nogmaals op het bijzondere en tijdelijke karakter van het ontwerp.
De bewindsman vertrouwde dat de gemeenten nu meer bereidwilligheid 
aan de dag zouden leggen de gerepatrieerden aan onderdak te helpen, te 
meer nu in overleg met de minister van Wederopbouw en Volkshuisves
ting een regeling werd getroffen die inhield dat gemeenten, die tussen 1 
augustus en 31 december 1950 van de dan gereedgekomen woningen een 
aantal zouden afstaan aan in opvangcentra gehuisveste gerepatrieerden, 
toestemming zouden krijgen een 20 k 25% groter aantal woningen te bou
wen, zij het met verminderde rijksbijdrage in de bouwkosten. Het gemeen
telijk beleid zou dus alleen door de inspecteurs van de DMZ doorkruist 
worden, als de gemeenten zich blijvend halsstarrig tegènover de gerepatri
eerden opstelden. In zo'n geval achtte Teulings zo’n bijzondere maatregel 
gerechtvaardigd en was het niet meer dan billijk dat de inspecteurs het 
machtige wapen van de vorderingsbevoegdheid in handen kregen.
Ook het argument van de Kamer, dat in het wetsontwerp de rechten van de 
burgers onvoldoende gewaarborgd waren, vermocht Teulings niet te impo
neren. Volgens artikel 3 le lid van het wetsontwerp waren de inspecteurs 
immers gehouden bij het hanteren van hun vorderingsbevoegdheid te let
ten op de rechtspositie van partijen en op alle overige in aanmerking te ne
men belangen. Hoewel een aantal formele procedures inderdaad omzeild 
werd teneinde de inspecteurs wat speelruimte te bieden, hoefde men niet te 
vrezen voor willekeur, ook al niet omdat de bewindsman nogmaals be
loofde in zijn instructies aan de inspecteurs bijzondere aandacht aan dit 
punt te besteden en de inspecteurs zich ook voor het overige aan alle wetten 
en verordeningen hadden te houden.
Overigens liet Teulings zich niet verleiden tot riskante beschouwingen over 
de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het repatriantenprobleem. 
In de praktijk was het echter duidelijk, dat hij van mening was dat regering 
en volk hun verantwoordelijkheid jegens de gerepatrieerden, nu zij er een
maal waren, niet konden ontlopen. Hij liet er bijvoorbeeld geen twijfel over 
bestaan, dat hij de verlenging van de wachttijden voor hen die op 
gemeentelijke wachtlijsten geplaatst waren, gerechtvaardigd vond, al was 
het maar omdat dezen in de regel, in tegenstelling tot de gerepatrieerden, al 
over woonruimte beschikten, hoe gebrekkig die ook was.21

21 Ibidem, nr. 5, MvA, p. 6-10.
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Neen, Teulings kwam slechts op één, relatief ondergeschikt punt tegemoet 
aan de wensen van de Kamer. Nadat hij een overheveling van de vorde
ringsbevoegdheid naar de Commissaris der Koningin of Gedeputeerde 
Staten categorisch had afgewezen, toonde hij zich wel bereid de CdK aan te 
wijzen als beroepsinstantie voor die gevallen waarin door de gemeente be
zwaar werd gemaakt tegen een voorgenomen vordering van de inspecteur. 
Voor het overige haalde de bewindsman in zijn nota van wijziging de teu
gels nog wat strakker aan. In de eerste plaats diende volgens hem nadrukke
lijk bij de wet te worden bepaald, dat gemeentelijke bepalingen nopens ves
tiging in de gemeente geen grond van weigering van een vergunning aan 
een gerepatrieerde zou mogen zijn. Verder stelde hij voor de werkingsduur 
van de wet uit te breiden van 1 januari 1952 tot 1 januari 1953, omdat het er 
naar uit zag dat de inspecteurs op eerstgenoemde datum hun bijzondere be
voegdheden nog niet zouden kunnen missen.22
Het zal niet verwonderen dat de stemming er in de Kamer niet beter op 
werd. Nadat gebleken was dat mondeling overleg tussen de commissie van 
rapporteurs en de minister niets had opgeleverd dan een futiele tweede nota 
van wijziging, waarin werd voorgesteld dat de minister verplicht zou zijn 
voorschriften aan de inspecteurs te verstrekken23 (in het oorspronkelijke 
ontwerp werd dit aan het oordeel van de minister overgelaten) rolden de 
woordvoerders van de verschillende fracties de mouwen op voor een pittig 
mondeling debat.
Deze woordvoerders, voor het merendeel nauw betrokken bij de gemeente
lijke belangen24 en daarom getergd door deze nieuw aanslag op de 
gemeentelijke autonomie25 leefden zich bij tijd en wijle uit in forse filip
pica's tegen het wetsontwerp, waarvan de toon alleen gedempt leek te wor
den door al dan niet oprecht mededogen met de gerepatrieerden. Veel 
nieuwe gezichtspunten leverde het debat overigens niet op.
Met name H. Gortzak (CPN) en C.J.A.M. ten Hagen (PvdA) toonden zich 
standvastige tegenstanders van het wetsontwerp. Gortzak stelde eenvoudig

22 Ibidem, p. 9,11-12; nr. 7, Nota van Wijzigingen, p. 13; nr. 8, Gewijzigd OvW p. 13-14.
23 Ibidem, nr. 9, Verslag, p. 15; nr. 10, Tweede Nota van Wijzigingen, p. 16.
24 Th.M.J. de Graaf (KVP) was burgemeester van Maasdriel en vanaf november 1950 van 

Lisse. J. Algera (ARP) was van 1935-1945 gemeenteraadslid en van 1945-1946 waarne
mend burgemeester van Leeuwarden. CJ.AM. ten Hagen (PvdA) was gemeenteraadslid 
te Nijmegen. H.K.J. Beemink (CHU) was secretaris van de gemeente Rijswijk. G. Rit
meester (WD) was voormalig wethouder te Leeuwarden en voormalig burgemeester van 
Den Helder. H. Gortzak (CPN) was lid van de gemeenteraad van Amsterdam.

25 Men denke o.a. aan de Woonruimtewet 1947 en de Noodvoorziening Gemeentefinandën 
1948, die veel kwaad bloed hadden gezet.
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dat de CPN-fractie geen verantwoordelijheid wenste te dragen voor de ge
volgen van de Indonesiëpolitiek van de regering. Hij voelde er dan ook 
niets voor een bevoorrechte categorie woningzoekenden te creëren. Boven
dien was hij van mening, dat de gemeentebesturen niet onwillig zouden 
zijn mee te helpen het probleem op te lossen, als er maar meer woonruimte 
beschikbaar zou zijn. Een vorderingsbevoegdheid voor andere instanties 
dan het college van B en W achtte hij dan ook overbodig.26 
De PvdA-fractie koos voor een moeilijker begaanbaar pad: dat van de 
amendementen. Woordvoerder Ten Hagen legde in de Kamer omstandig 
tut, dat het wetsontwerp onvoldoende rekening hield met de fundamentele 
rechten en belangen van de burgers en van de lagere overheid. Zo achtte hij 
het onelegant dat een superieur bestuurscollege in beroep zou moeten gaan 
tegen een beslissing van een ambtenaar. Het ontwerp draaide de gezagsver
houdingen volledig om. Ook meende hij dat het ontwerp te veel ruimte liet 
voor ambtelijke willekeur, bijvoorbeeld bij beantwoording van de vraag of 
betrokkenen bij een vorderingsprocedure al dan niet gehoord moesten wor
den. Kortom: de inspecteur hoorde slechts een inspecterende taak te krijgen. 
Hij zou onderzoek moeten doen om eventueel bij B en W een verzoek tot 
vordering in te stellen. Zouden B en W weigeren, dan zou de inspecteur het 
recht moeten hebben bij GS of de CdK in beroep te gaan. Ook degene tegen 
wie gevorderd zou worden, zou een beroepsmogelijkheid moeten krijgen. 
Ten Hagen en partijgenoot J, Tuin dienden dan ook een reeks amendemen
ten van deze strekking in, die het wetsontwerp dus volledig op zijn kop 
zette. Zij wensten de amendementen alleen in te trekken als de werkings
duur van de wet beperkt zou blijven tot 1 september 1951.27 
De CHU bleek zich volledig achter de opvattingen, zoals die door Ten Hagen 
waren verwoord, te scharen. Ook deze fractie had vooral ernstige bezwaren 
tegen de vorderingsbevoegdheid van de inspecteur. Bij monde van H.K.J. 
Beemink liet zij echter weten het niet juist te achten een principieel onjuist 
ontwerp te amenderen. De amendementen Ten Hagen - Tuin vormden een 
wetsontwerp op zichzelf. Het ware beter op korte termijn met een geheel 
nieuw ontwerp te komen,28
In wat rustiger bewoordingen hekelde ook Ritmeester (VVD) de positie van 
de inspecteur in het wetsontwerp. Weliswaar erkende hij de ernst van het 
probleem, maar hij achtte het niet verdedigbaar een willekeurig ambtenaar

26 HTK 1950-1951, p. 384-386.
27 Ibidem, p. 375-378.
28 Ibidem, p. 378-381.
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zo'n machtspositie te geven. Als in de gemeentelijke autonomie ingegrepen 
moest worden, diende in de wet zelf aan gemeentebesturen dwingend te 
worden voorgeschreven, aan alle of een aantal gerepatrieerden voorrang te 
verlenen. Tot slot verweet hij de regering, dat zij van elk probleem "altijd 
een zuivere geldkwestie" wist te maken. Ook nu slaagde zij er weer in een 
onvervalste krentenwegersmentaliteit te etaleren door weliswaar extra 
bouwvolume toe te wijzen voor aan gerepatrieerden verleende woon
ruimte, maar de gemeenten tevens op te zadelen met extra kosten door een 
ongunstige premie- en bijdrageregeling te hanteren.29
Hoewel de KVP-er Th.M.J. de Graaf oorspronkelijk ook vele bedenkingen 
tegen het wetsontwerp koesterde, verklaarde hij nu dat deze voor een be
langrijk deel waren weggenomen door de toezegging van de minister, in 
zijn instructie aan de inspecteurs, met name aan de rechtszekerheid en de 
belangen van de burgers aandacht te zullen schenken. Overigens meende 
hij, mèt Ritmeester, dat gemeenten die woningen voor gerepatrieerden be
schikbaar stelden, hun bouwvolume met gelijkwaardige woningen moesten 
kunnen aanvullen en niet afgescheept moesten worden met kleinere wo
ningen met verminderde rijksbijdrage, aan de bouw waarvan ook nog gro
tere financiële risico's kleefden.30
"Hier is een schuld te voldoen! Die voldoening is nog uiterst gering in ver
houding tot de schuld, die wij niet hebben voldaan', zo eindigde ARP- 
woordvoerder J. Algera enigszins pathetisch zijn vurige en onvoor
waardelijke pleidooi voor het wetsontwerp, waarvoor hij alleen van de 
eenling Ch.J.I.M. Welter bijval kreeg. Het Nederlandse volk kreeg nu de re
kening gepresenteerd voor het fatale Indiëbeleid "en het zal helaas niet de 
laatste rekening zijn", aldus Algera. Het was volgens hem heilige plicht de 
slachtoffers van dat beleid met voorrang te helpen. De gemeentelijke auto
nomie, hoe hoog dat goed ook was, moest daarvoor maar wijken, al zou een 
definitieve oplossing alleen gebaat zijn bij een forse uitbreiding van de 
bouwproduktie. Centralisme was hier meer dan ooit op zijn plaats. Algera's 
enige kritiek luidde, dat de werkingssfeer van het ontwerp te beperkt was. 
Hij diende derhalve een amendement in, dat bedoelde ook diegenen die 
vóór 1 januari 1950 waren gerepatrieerd onder de werking van de wet te 
brengen.31

29 Ibidem, p. 381-384.
30 Ibidem, p. 371-373.
31 Ibidem, p. 373-375,387; HTK 1949-1950, Bijl. 1655, nr. 11, Amendement Algera c.s., p. 16.
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In zijn antwoord aan de Kamer leek Teulings zijn tegenstanders enigszins 
tegemoet te willen komen, maar feitelijk gaf hij geen krimp. Weliswaar er
kende hij de bezwaren, maar het tijdelijke noodkarakter van de wet maak
ten die bezwaren zijns inziens aanvaardbaar Over de verantwoordelijkheid 
voor het ontstaan van de problemen wilde hij nog steeds geen uitspraken 
doen, om vooral geen controversiële gevoelens ten aanzien van de te bieden 
hulp op te roepen, maar voor het overige stelde de regering zich ondubbel
zinnig op achter het standpunt van Algera en Welter. Op de amendementen 
Ten Hagen ■ Tuin wilde de bewindsman dan ook nauwelijks ingaan: zij 
zouden de noodwet "volkomen onhanteerbaar" maken. Hij had, gezien zijn 
ervaring met de DMZ, alle vertrouwen dat in de praktijk van machtswellust 
en ambtelijke willekeur niets zou blijken. Teulings offreerde dan ook slechts 
één kleine tegemoetkoming aan zijn critici: hij wilde, zo nodig, de wer
kingsduur van de wet wel beperken tot 1 juli 1952.32
In tweede termijn bleek, dat de partijen nauwelijks nader tot elkaar waren 
gekomen. Alleen de WD-fractie ging door de bocht voor het argument van 
de minister, dat een oplossing van het probleem veel te lang op zich liet 
wachten (sinds de indiening van het ontwerp was bijna een half jaar verlo
pen) en verklaarde het ontwerp te zullen steunen. Ook de KVP-fractie, die 
haar bezwaren feitelijk in een eerder stadium had laten varen, verklaarde 
definitief geen behoefte te hebben aan amendering van het ontwerp.33 
Hoewel Teulings probeerde de angel uit de discussie te halen door de reik
wijdte van het ontwerp hoe langer hoe meer te bagatelliseren - sprak hij 
oorspronkelijk over een "wet", later werd dat "noodwet" en uiteindelijk 
zelfs "dit noodwetje"34 - handhaafden Algera c.s. en Ten Hagen en Tuin de 
door hen ingediende amendementen. Teulings meende het eerstgenoemde 
amendement niet te kunnen overnemen, omdat de DMZ bij uitbreiding 
van de werkingssfeer van de wet het werk niet zou aankunnen. Uiteindelijk 
werden de minister en Algera het eens over een compromis: ook de gerepa
trieerden die tussen 1 januari en 31 december 1949 waren gearriveerd, wer
den onder de werking van de wet gebracht.35 .
Liet Algera zich vrij snel tot een compromis verleiden, Ten Hagen bleek al
leen voor ministerieel machtsvertoon te willen wijken. Maar feitelijk had 
Teulings hem in een machteloze dwangpositie gemanoeuvreerd. De minis

32 ffTK 1950-1951, p. 388-393.
33 Ibidem, p. 393-394.
34 Ibidem, p. 395.
35 Ibidem, p. 397, 414.
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ter had feitelijk al een kamermeerderheid voor zijn wetsontwerp gevonden 
en zelfs al zou de PvdA er alsnog in slagen het ontwerp te torpederen, dan 
laadde zij de verantwoordelijkheid op zich, die zij ongetwijfeld niet langer 
zou durven nemen: namelijk die voor een nog langduriger uitstel van hulp 
aan de gerepatrieerden. Hoewel dus van meet af aan duidelijk was, dat zijn 
amendementen kansloos waren, blies Ten Hagen nog één keer hoog van de 
toren: ook nadat Teulings had verklaard ze niet te willen overnemen, 
handhaafde hij ze onverkort, omdat hij meende dat de minister niet voorbij 
kon gaan aan bezwaren die toch in brede kringen in de Tweede Kamer leef
den. Toch wenste hij niet de hele lijdensweg te gaan. Nadat het amende
ment betreffende de inperking van de werkingsduur van de wet met 35 te
gen 27 stemmen was verworpen, verklaarde Ten Hagen het volgende 
amendement tot "sleutel-amendemenf". Dit beoogde het wetsontwerp zo
danig te wijzigen, dat B en W het vorderingsrecht kregen en de inspecteur in 
beroep diende te gaan bij GS als B en W naar zijn oordeel een vorderings- 
verzoek van zijn kant ten onrechte afwezen. Zou dit amendement verwor
pen worden, dan zou Ten Hagen de overige amendementen intrekken, in 
de overtuiging dat de Kamer dan zijn hele systeem verwierp. Dit gebeurde 
inderdaad, zij het met een krappe meerderheid van 37 tegen 30 stemmen.36 
Daarop werd het ontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen, zij 
het onder aantekening van het feit dat de CPN-fractie geacht wenste te wor
den tegen te hebben gestemd.
In de Eerste Kamer, die zich in dezelfde dwangpositie bevond als de Tweede 
Kamer, viel nu nauwelijks meer vuurwerk te verwachten. Alleen de KVP- 
er H.A.M.T. Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven, deed nog een po
ging de messen te slijpen, omdat het wetsontwerp "een procedure ten aan
zien van ingrijpende beslissingen en beschikkingen in de locale sfeer 
(introduceert) welke in haar soort een monstrum van bestuurswetgeving 
moet worden genoemd."37 Verder beperkte de senaat zich tot dezelfde 
machteloze kritiek, die ook al, zij het op fellere toon, in de Tweede Kamer 
was geuit. Op de valreep kon Teulings wel nog één positieve toezegging 
doen. Mede op aandringen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
was hij met zijn ambtgenoot van Wederopbouw en Volkshuisvesting tot 
een gunstiger compensatieregeling gekomen voor aan gerepatrieerden toe

36 Ibidem, p. 414-411. Er werden 22 PvdA-, 2 SGP-, 2 CHU- en 4 CPN-stemmen vóór het 
amendement uitgebracht.

37 HEK 1950-1951, p. 230.
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gewezen woningen.38 Overigens ligt het voor de hand te veronderstellen, 
dat ook zonder die pleister op de wonde de Eerste Kamer wel haar fiat aan 
het ontwerp zou hebben gegeven. Het ontwerp werd ook in de senaat zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen, onder aantekening van het feit dat de 
CPN geacht wenste te worden tegen te hebben gestemd.39

Tot slot

Samenvattend kunnen we stellen, dat meer eigenlijke dan oneigenlijke 
argumenten de gang van het ontwerp Wet huisvesting gerepatrieerden 1950 
door het parlement bepaald hebben. Het stemgedrag stond dan ook nauwe
lijks in verhouding tot de geleverde kritiek. CPN en ARP reageerden voor
namelijk hun frustraties af over de eerder geleden nederlagen inzake het 
Indiëbeleid. De overige partijen toonden zich vooral verbolgen over de zo
veelste aanslag op de gemeentelijke autonomie. Met een grote halsstarrig
heid, die nauwelijks gerechtvaardigd werd door de relatief onbeduidende 
inhoud van het wetsontwerp - in feite een noodwetje, dat zonder veel 
strubbelingen het parlement had kunnen passeren - traineerde een groot 
deel van de volksvertegenwoordiging de invoering van de wet ruim zeven 
maanden, zodat de minister zich in eerste instantie zelfs gedwongen zag 
voor te stellen de werkingsduur van de wet uit te breiden. Uiteindelijk werd 
de wet slechts noodgedwongen en met grote tegenzin aangenomen. In die 
zin werden de gerepatrieerden, over wier hoofden de strijd werd uitgevoch
ten, inderdaad behandeld "alsof zij landlopers waren". Dat de wet in de tc s- 
komst aanleiding zou geven tot nieuwe frustraties, omdat zij in de prak : 
niet goed functioneerde, is weer een ander verhaal.

38 Ibidem, p. 236. De nota van de VNG liet van het ontwerp overigens niet veel heel op 
grond van gelijkluidende bezwaren als in het parlement waren geuit. Zie: De Neder
landse Gemeente 4 (1950) p. 299.

39 HEK 1950-1951, p. 237.




