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TEN GELEIDE

P.F. Maas

Sedert januari 1986 functioneert het Centrum voor Parlementaire Geschie
denis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog (CPG) als een 'joint ven
ture' van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Stichting Parlemen
taire Geschiedenis. Het CPG wi.< in andere vorm het werk voortzetten van 
Van Welderen Rengers en Oud.
In afwachting van het verschijnen van de 'grote delen1 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 be
stemd 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 par
lementair 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 enige bestuurlijke en parlementaire achtergronden 
van de watersnoodramp van 1953. Een extreem lang aanhoudende noord- 
westerstorm viel samen met springtij, waartegen de dijken in Zeeland en 
Zuid-Holland niet bestand bleken. 1835 mensen verloren het leven en dui
zenden dieren verdronken. Deze ramp kwam niet geheel onvoorzien, om
dat de in 1939 ingestelde Stormvloedcommissie al in 1940 en 1944 gewaar
schuwd had voor de rampzalige gevolgen van steeds hogere stormvloeden. 
Merkwaardig genoeg maakten de opeenvolgende ministers van Verkeer en 
Waterstaat deze rapporten niet openbaar, noch informeerden zij het parle
m ent volledig. Wel gaven Spitzen (1948-1951) en Wemmers (1951-1952) ten 
overstaan van het parlement blijk van enige ongerustheid, maar alarme
rend waren deze mededelingen bepaald niet. Ook de Kamer maakte zich niet 
bijzonder ongerust over de zeewering en had daartoe ook weinig aanleiding, 
gelet op de informatie van de verantwoordelijke ministers. Bovendien be
hoorden de dijkbewaking en zeewering traditioneel tot de verantwoorde
lijkheid van de waterschappen.
In het parlementaire debat na de ramp vonden de regeringsfracties het on
gepast om de schuldvraag te stellen. Enkel de CPN trok fel van leer. De rege
ring had de waarschuwing genegeerd omdat zij voorrang wilde geven aan 
de herbewapening van Nederland, hetgeen honderden miljoenen gevergd
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had. Haar voorstel om een parlementaire enquête in te stellen, kreeg geen 
enkele steun van de andere fracties.
f.W .L. Brouwer laat zien dat het krachtige optreden van staatssecretaris 
H.C.W. Moorman van Marine een belangrijk factor is geweest in de besluit
vorming van het kabinet over aard en omvang van de Nederlandse Marine. 
De overgrote meerderheid van de ministerraad, onder aanvoering van 
Drees en Lieftinck, wenste drastisch te bezuinigen op de vloot ten einde de 
vrij gekomen middelen te besteden voor de opbouw van de land- en lucht
strijdkrachten. Bezuinigingen op de vloot pasten geheel in de NAVO-strate- 
gie, waarin van Nederland slechts een bescheiden maritieme bijdrage ver
langd werd (mijnen vegen en bescherming van de havens). Staatssecretaris 
Moorman, zelf afkomstig uit de Marine en de facto hoofd van het voorma
lige departement van Marine, reduceerde de ambitieuze marineplannen tot 
realistischer proporties, waardoor hij het nodige krediet verwierf bij Lief
tinck. In september 1950 dreigde Moorman met aftreden, indien het kabinet 
zou volharden in zijn aankondiging fors te bezuinigen op de Marine. Moor
man wist zich verzekerd van de steun van de Kamer, spedaal van Romme. 
Hij passeerde en overspeelde op dat cruciale moment zijn 'eigen' minister 
door goeddeels buiten hem om te handelen. Moorman berichtte Romme: 
'(...) dat mijn positie binnen het kabinet er bepaald niet zwakker door 
geworden is.'
J.M.M.J. Clerx bespreekt het begrotingsbeleid van Lieftinck, dat in 1949 
vruchten begon af te werpen in de vorm van een hersteld evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven. De Kamer maande evenwel tot voorzichtigheid 
omdat het evenwicht goeddeels te danken was aan de hoogconjunctuur, 
terwijl betalingsbalans en staatsschuld nog zorgen baarden. Aan de staatsba- 
lans, die inzicht wilde geven in de vermogenspositie van het land, hechtten 
de volksvertegenwoordiging weinig waarde.
De auteur toont voorts aan dat begrotingspolitiek steeds een resultante was 
van het denken over de rol van de overheid in de samenleving. Na de 
'gouden1 en de 'gulden' financieringsregel, kreeg het Keynesiaanse concept 
van een anti-cyclisch begrotingsbeleid de overhand. Terecht merkten enige 
kamerleden op dat Lieftinck in dat opzicht in gebreke bleef omdat hij niet 
toekwam aan het kweken van een begrotingsoverschot voor slechte tijden. 
Lieftinck verweerde zich door een beroep op overmacht. Allereerst moest de 
volkswelvaart bevorderd worden, wilden de staatsfinanciën op orde komen. 
De devaluatie van de gulden met 30% ten opzichte van de dollar op zondag 
18 september 1949 verstoorde de gunstige budgettaire ontwikkeling en zette 
de begroting voor 1950 op losse schroeven. Wederom hadden de kamer
leden weinig houvast voor een grondige discussie met Lieftinck, die ook de 
eerste jaren na de oorlog met zeer voorlopige cijfers moest werken.
J.E.CM . van Oerle laat zien hoe Nieuw-Guinea een twistappel werd, niet 
enkel tussen N ederland en Indonesië, maar ook tussen de verschillende
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fracties in de Kamer. Het was minister Jonkman (PvdA) die voor het eerst 
duidelijk uitsprak dat de regering 'een eigen status' voor Nieuw-Guinea be
geerde onder meer om dit gebiedsdeel eventueel te bestemmen voor 'grotere 
volksplantingen ... op de eerste plaats van Indische Nederlanders.' Met deze 
uitspraak kwam Jonkman tegemoet aan de bezwaren van vooral de rechter
zijde in de Kamer tegen het Linggajati-akkoord (december 1946). Tegelijker
tijd veroorzaakte Jonkman de nodige commotie bij de vertegenwoordigers 
van de deelstaat Oost-Indonesië op de conferentie van Den Pesar Zij zagen 
Nieuw-Guinea als een onafscheidelijk deel van hun deelstaat en dus van 
het toekomstige Indonesië. Van Mook kalmeerde hen met een geruststel
lende verklaring, die op z'n minst moeilijk verenigbaar was met het uitge
sproken standpunt van de regering.
De kwestie Nieuw-Guinea bleef smeulen, ook in het parlement waar de ka
tholieke dissident Welter, maar ook CHU en W D , de toekomstige status 
van Nieuw-Guinea ter sprake brachten. Stikker deed hetzelfde bij Hatta in 
november 1948 en berichtte dienaangaande zijn collega's: 'Dit kunnen wij 
voor Nederland reserveren Volgens hem had Hatta weinig tot geen be
langstelling voor Nieuw-Guinea. Uiteindelïjk kwam de kwestie als laatste 
punt op de agende van de Ronde Tafelconferentie (eind 1949). Het vooraf
gaande debat in de Kamer maakte duidelijk dat voor Tilanus (CHU) en Oud 
(VVD) het behoud van de Nederlandse souvereiniteit over Nieuw-Guinea 
conditio sine qua non was voor instemming met het uiteindelijke onder
handelingsresultaat.
Zo ontstond op 17 augustus 1949 de Nieuw-Guinea-kwestie, in de Kamer, 
waar anders....

Ramakers volgde de minister van W ederopbouw en Volkshuisves
ting, J. in 't Veld (PvdA) bij diens schoorvoetend toegeven van de wensen 
van vooral de KVP, die het eigen woningbezit en de particuliere bouw 
wilden stimuleren. De staatscommissie-Bommer adviseerde in 1950 om bij 
de bevordering van het eigen woningbezit selecterend en opvoedend te 
werk te gaan, hetgeen onder meer kon geschieden door de bouwspaarkassen 
bij de uitvoering van het beleid te betrekken. Met de nodige reserves, die 
door de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gedeeld werden, verklaarde In 't 
Veld een speciale finanderingsregeling voor kleine spaarders in overweging 
te willen nemen. Een dergelijke regeling kwam evenwel pas onder zijn op
volger tot stand.
Nadat de schaarste aan middelen en bouwmaterialen enigszins weggewerkt 
was, pleitte Van Dis (SGP) als eerste voor meer ruimte voor de particuliere 
bouw (1948). In 't Veld had evenwel in de Kamer beluisterd dat het over
grote deel van de afgevaardigden voorrang wilde geven aan de woningwet- 
bouw. De KVP-fractie in de Eerste Kamer raakte verdeeld over de vraag of 
particuliere bouw niet de voorkeur verdiende, hetgeen In 't Veld de ontboe
zeming ontlokte: 'Nu ga ik wellicht een erge ketterij verkondigen. (...)
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Waarom zouden we niet kunnen uitkomen zonder particuliere w oning
bouw?' Desalniettemin stelde de minister voor de particuliere bouw aan
trekkelijker te maken door vereenvoudiging van de finanrieringsregeling. 
Dat ontlokte partijgenoot Ten Hagen het verwijt dat de minister geen keuze 
maakte in de controverse over de woningbouw, dat wil zeggen woningex- 
ploitatie in het belang van de volkshuisvesting of woningexploitatie om 
wille van de winst. Dat bracht de KVP-fractie in het geweer ten gunste van 
de particuliere bouw. Uiteindelijk ging ook de PvdA-fractie akkoord met de 
Premieregeling Woningbouw 1950 omdat deze regeling voor de particuliere 
bouw een zekere ondememersrisico bevatte.
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GODS WATER OVER GODS AKKER
Het parlement en de watersnoodramp (1948-1953)

C.C. van Baaien

Inleiding

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door 
een watersnoodramp, De uitzonderlijke combinatie van zware, extreem lang 
aanhoudende noordwesterstorm en springtij deed die nacht een stormvloed 
ontstaan waartegen veel dijken in Zeeland en Zuid-Holland (alsmede op 
een deel van Texel) niet bestand bleken. Zij braken of werden overspoeld, 
waardoor uitgestrekte stukken land onder water kwamen te staan. Zo werd 
Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld bijna geheel van de kaart geveegd. 1835 
mensen kwamen om het leven. Ook vele duizenden dieren, waaronder 
circa 20.000 koeien, 12.000 varkens en 1750 paarden, stierven de verdrin
kingsdood. Er werden 47.300 gebouwen vernield of ernstig beschadigd, ruim 
160 kilometer dijklengte van de hoofdwaterkeringen werd zwaar beschadigd 
en in totaal kwam ongeveer 153.000 hectare onder water te staan. De totale 
schade werd geraamd op anderhalf miljard gulden.1
Maar de ramp had nog veel erger kunnen zijn. De dijken die het eiland van 
Dordrecht en het gebied achter de Hollandse IJssel moesten beschermen 
hielden op het nippertje stand. Een verdere verhoging van de waterstand 
zou voor deze streken catastrofale gevolgen hebben gehad En dat was be
paald niet ondenkbaar geweest. Niet alle factoren die de hoogte van een 
stormvloed bepalen, waren op het moment van de ramp ongunstig: het 
springtij was niet uitzonderlijk hoog en de hoeveelheid opperwater2 die de 
rivieren aanvoerden was zelfs minder dan gewoonlijk.3 
De klap kwam hard aan in Nederland. In een tijd waarin ons land de (mate
riële) gevolgen van de Duitse bezetting net min of meer te boven was en 
men, midden in de Koude Oorlog, het gevaar van een nieuwe wereldoorlog 
reëel achtte, was men zich geheel onbewust geweest van de dreiging die er 
van Neerlands oudste vijand, de zee, uitging. De inwoners van Zeeland. 
Holland en Brabant voelden zich veilig achter de duinen en dijken.

1 Verslag over de stormvloed van 1953. De Rijkswaterstaat en het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut ('s-Gravenhage 1961) p. 14. N.B.: de totale rijksbegroting voor 
1953 bedroeg 5,5 miljard gulden; die voor Verkeer en Waterstaat minder dan een half 
miljard (412 miljoen).

2 Stroomafwaarts komend rivierwater.
3 A.G. Maris, 'Het waterstaatkundig aspect van het Deltaplan', in: Het Deltaplan, af

damming zee-armen. Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (z.p., z.j. 
(1954)) p. 3-4; P.W. Kalkwijk, De strijd tegen het water, Berichten van de Nederlandse 
vereniging voor landaanwinning nr. 5 (2e druk; Meppel 1957) p. 56.
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Toch kwam de ramp niet voor iedereen als een complete verrassing. Bij 
Rijkswaterstaat wist men al jaren dat de Nederlandse zeewering, en dan met 
name in het zogeheten gebied van de benedenrivieren - wat men later het 
Deltagebied is gaan noemen - niet in staat was alle stormvloeden te keren. 
Al in 1939 was door de toenmalige minister van Waterstaat een commissie 
ingesteld die de opdracht kreeg te onderzoeken op welke stormvloedstanden 
langs de Nederlandse kust men eigenlijk voorbereid moest zijn, op dat 
moment, maar ook in de toekomst, wanneer de omstandigheden zich door 
natuurlijke of kunstmatige oorzaken zouden wijzigen.' En als er sprake zou 
zijn 'van met het oog op de veiligheid ongewenschte toestanden', welke 
maatregelen er dan getroffen moesten worden.4
In augustus 1940 bracht deze Stormvloedcommissie reeds een voorlopig 
verslag uit, in april 1944 volgde haar definitieve oordeel.5 Beide rapporten 
werden niet openbaar. De conclusies lieten aan duidelijkheid niets te wen
sen over: 'Op practisch alle plaatsen langs de benedenrivieren'., zo meldde de 
commissie, 'waren dijken aanwezig die niet hoog genoeg zijn om de storm
vloedstanden, die met een redelijke kans kunnen worden verwacht, te 
kunnen keeren. Ook elders, voornamelijk in Zeeland en Noord-Brabant 
zullen vermoedelijk dijkvakken aanwezig zijn, die bij storm niet voldoende 
veiligheid bieden En elk jaar zouden de kansen op nog hogere storm
vloeden, zo ging de commissie verder, toenemen, ten eerste door natuur
lijke oorzaken, zoals de stijgende zeespiegel, en ten tweede als gevolg van 
kunstmatige ingrepen, zoals het inpolderen van de Biesbosch, waarmee 
men in de nabije toekomst een begin wilde maken.
Het algemene advies luidde de waterkerende dijklengte in ons land zoveel 
mogelijk te bekorten, hetgeen kon worden bereikt door het afdammen van 
zee- en rivierarmen. Verder werd met name geadviseerd de Hollandse IJssel 
af te sluiten, de vijf Zuidhollandse eilanden6 binnen één dijkring te vereni
gen en de dijken in het Biesbosch-gebied te verhogen.7 
Twee jaar later, in 1946, verscheen een speciaal aan de Zeeuwse hoofdwater
keringen gewijd rapport, waarin werd bevestigd dat ook de dijken in 
Zeeland 'hier en daar aanzienlijke tekorten' vertoonden. De kans dat deze 
dijken toekomstige hoge stormvloeden niet zouden kunnen keren werd

4 ARA, Archief van de Deltacommissie 1953-1961, inv. nr. 2.16.45, doosnr. 207, Ontwerp- 
rapport van de Stormvloedcommissie (1944) p. 1.

5 Waarschijnlijk bracht de commissie haar rapporten uit aan de secretaris-generaal van 
het departement van Waterstaat, die als hoogste ambtenaar de in Londen verblijvende 
minister verving. In 1940 was dat D.G.W. Spitzen - later (1948-1951) zelf minister op dit 
departement -, in 1944 was dat de door de Duitsers in het zadel geholpen W.LZ. van der 
Vegte.

6 Rozenburg, Voome-Putten, Hoeksche Waard, IJsselmonde en het eiland van Dordrecht. 
Vier eilanden verenigen, de eerstgenoemde vier, was ook een mogelijkheid. Ibidem, p. 28.

7 Ibidem, p. 3, 4, 27-28.
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'geen sombere toekomst fantasie', maar 'een reële wetenschappelijke kans' 
genoemd, zo meldden de onderzoekers van Rijkswaterstaat.8 
De vraag is nu of deze verontrustende geluiden ook tot 'de politiek', en dan 
met name het parlement, doordrongen. Wisten de volksvertegenwoordigers 
dat de bescherming van grote delen van Nederland tegen het water te wen
sen overliet? Lichtten de respectieve ministers van Verkeer en Waterstaat 
hen in, en zo ja, in hoeverre? Stelden de kamerleden zelf vragen? En èls zij 
het wisten, maakten zij zich er dan druk om? Bij de beantwoording van 
deze vragen zal een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het kust
gebied, gevormd door de direct aan de Noordzee gelegen landsdelen, en an
derzijds het benedenrivierengebied, het gebied gelegen langs de vele rivier
en zeearmen in het zuidwesten van Nederland. Beide gebieden hadden elk 
zo hun specifieke problemen. Tenslotte zal het verloop van het parlemen- 
tai e debat né de ramp onder de loep genomen worden.

De kustverdediging

Niet de centrale overheid, maar de waterschappen9 waren traditioneel 
verantwoordelijk voor de zeewering. De eeuwenoude stelregel 'wien water 
deert, die water keert' deed nog steeds opgeld. De waterschappen die pal aan 
zee lagen droegen dus de zorg voor de zeewering. Slechts een klein deel van 
de Nederlandse kust viel onder de directe verantwoordelijkheid van het 
Rijk. Hiervoor werd jaarlijks een post op de begroting van Verkeer en Wa
terstaat geplaatst, getiteld: 'Rijkswerken. Onderhoud en verbetering van 
kustverdedigingswerken c.a.' Verder kwam het Rijk incidenteel ook nog 
waterschappen en polders tegemoet, wanneer deze lichamen niet meer in 
staat waren de kosten van zeeweringen zelfstandig op te brengen.10 De vraag 
is nu of deze rijksuitgaven voor kustverdedigingswerken wel eens aanlei
ding gaven tot opmerkingen in het parlement, hetzij van ministers, hetzij 
van kamerleden.
In de memorie van toelichting op de sterk door bezuinigingen getroffen be
groting voor Rijkswaterstaat voor 1949 wierp ad interim minister J.R.H. van 
Schaik de vraag op waar de grens moest worden getrokken tussen hetgeen 
nuttig en hetgeen bepaald noodzakelijk moest worden geacht. 'De verdedi
ging van ons grondgebied tegen het water', 20 stelde hij vast, was de pri

8 ARA, Archief van Deltacommissie, doosnr. 218, Nota van de Rijkswaterstaat in de direc
tie Benedenrivieren, houdende opgave van de factoren in de Zeeuwse hoofdwaterkerin
gen, die gevaar van overstroming mogelijk maken (1946) p. 6.

9 Behalve het Rijk, de provincies en de gemeenten, zijn ook waterschappen ((hoog)heem • 
raadschappen en polders) publiekrechtelijke lichamen. Het toezicht op deze water
schappen lebben de provinciale staten. Zij stellen de reglementen vast en kunnen water
schappen opheffen, instellen, combineren en in de inrichting verandering aanbrengen.

10 Zo sprong het Rijk bijvoorbeeld bij 'in het tekort der uitgaven voor zeewering en oeverver- 
dediging van de calamiteuze polders in de provinde Zeeland, ingevolge de wet van 19 Juli 
1870 (Staatsblad no. 119)'.
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maire eis. Op de rijksuitgaven voor de kustverdediging was dan ook niet be
zuinigd. Ruim ƒ 7 miljoen was hiervoor op de begroting geplaatst: ca. ƒ 6,5 
miljoen voor rijkswerken en ca. ƒ 800.000 als bijdragen aan waterschappen. 
Het bedrag zou onder meer worden besteed aan het wegwerken van het in 
de oorlog opgelopen achterstallig onderhoud en voor de versterking van de 
kustverdediging in het noordwesten van het land, waar 'de aanval van de 
zee op verschillende plaatsen heviger (was) geworden.’11 Kamerleden zagen 
geen reden op deze opmerkingen van Van Schaik te reageren.
Het jaar erna hoopte de inmiddels aangetreden minister van Verkeer en 
Waterstaat D.G.W. Spitzen te kunnen volstaan met een bedrag van maar 
liefst ruim ƒ 2 miljoen minder. Hij voegde daar in de memorie van toelich
ting wel met nadruk aan toe: 'Mocht het intussen in de loop van 1950 blij
ken, dat de verwachtingen te optimistisch zijn geweest, dan zullen alsnog 
gelden worden aangevraagd.'12 Deze versobering van uitgaven leidde wel tot 
vragen in de Kamer. 'Zeer veel leden' wilden weten of de minister de kust
verdediging, en dan in het bijzonder die van de Waddeneilanden en Zee
land, 'bevredigend' achtte. Droog merkten zij op: 'Op dit punt mag toch 
zeker niet te weinig worden uitgegeven?' Vervolgens informeerden deze 
kamerleden ook naar 'de toestand van de polders in de buurt van de kust', 
met name die van de polders op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Zaten 
deze polders, die primair verantwoordelijk waren voor de kustverdediging 
en die deze ook geheel moesten financieren, niet op te zware lasten? Zou het 
niet beter zijn wanneer die lasten mede zouden worden gedragen door meer 
landinwaarts gelegen polders, die immers evengoed belang hadden bij een 
goede zeewering?13
Spitzen antwoordde dat over de finandële problemen van de waterschappen 
overleg werd gevoerd met de provincie Zeeland. Hij was het met de kamer
leden eens dat de onderhoudslasten voor sommige van deze openbare 
lichamen onbetaalbaar dreigden te worden. Een oplossing hoopte de be
windsman te vinden in de vorming van grotere waterschappen zodat een 
ruimere kring van belanghebbenden de kosten zou kunnen opbrengen. Hij 
voelde er echter niets voor af te stappen van het aloude principe dat d€ 
meest direct betrokkenen voor de kosten moesten opdraaien. Pas als de fi
nanciële lasten ook na vorming van grotere waterschappen nog te zwaai 
zouden zijn en 'het belang, dat met de zeewering (was) verbonden' grool 
genoeg kon worden geacht, zouden hogere overheidslichamen (Rijk of pro
vincie) de helpende hand moeten bieden.14
Tijdens de mondelinge debatten kwamen de VVD-er Zegering Hadders er 
de PvdA-er Posthumus nog kort op de kustverdediging terug. Laatstge

11 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000 - IX B, nr. 2, MvT, p. 15-17.
12 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400 ■ IX B, nr. 2, MvT, p. 14.
13 Ibidem, nr 8, W , p 8.
14 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400 - IX B, nr. 11, MvA, p. 25. Die helpende hand was bijvoor 

beeld in 1870 aan een aantal Zeeuwse polders geboden, vgl. noot 10.
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noemde stelde voor 'over deze kwestie eens spoedig bij een aparte gelegen
heid te spreken. W ant hij noemde het 'werkelijk ondoenlijk daarover 
thans iets te zeggen in de zeer beperkte tijd, die wij bij deze begroting heb
ben.'15 Een debat, spedaal gewijd aan de kustverdediging zou echter een 
vrome wens blijven.
In het volgende zittingsjaar (1950-1951) stelden veel Tweede Kamerleden 
nog wel de vraag of de minister reeds een beslissing had genomen inzake 
een reorganisatie van de kustverdediging - wat overigens niet het geval 
was16 - maar het jaar erna was deze kwestie geruisloos van de Kamer-agenda 
verdwenen. Daama zouden in de Tweede Kamer alleen nog incidenteel 
vragen worden gesteld over bepaalde in financiële nood verkerende water
schappen. Voor de begroting van 1953 bijvoorbeeld vroeg W.F.E. baron van 
der Feltz (CHU) een rijkssubsidie voor de polder Walcheren. Van der Feltz 
die daar zelf woonde17, wees erop dat 'de toestand in de polder Walcheren 
met zijn vele zeewerende dijken (...) financieel gezien, allerbedenkelijkst' 
was. J. Algera, minister van Verkeer en Waterstaat op dat moment, zei eerst 
de plannen te willen afwachten die het polderbestuur 'in het belang van het 
behoud van zijn zeewering' tot uitvoering wilde brengen. Pas daarna kon 
worden nagegaan, aldus de bewindsman, 'of hier hulp van het Rijk gebo
den was.18
In de Eerste Kamer kon de vraag of het in principe nog wel verantwoord was 
de primaire verantwoordelijkheid voor de kustbeveiliging bij waterschap
pen te leggen, wèl op een voortdurende belangstelling rekenen. Bij de be
grotingsbehandelingen voor 1951 en 195219 hielden VVD-woordvoerders, 
respectievelijk H.D. Louwes en R.H. baron de Vos van Steenwijk, pleidooien 
voor nieuw waterschapsrecht De hoog opgelopen onderhoudskosten van de 
zeeweringen (de provinde stelde de eisen vast waaraan deze moesten vol
doen) konden huns inziens echt niet meer worden opgebracht door de wa
terschappen in hun bestaande vorm.20 H.H. Wemmers, op dat moment 
minister, luisterde aandachtig naar hun uiteenzettingen, maar ontweek een 
duidelijk antwoord.
Tenslotte is nog interessant, een aantal opmerkingen gemaakt in de Tweede 
Kamer tijdens de behandeling van de begroting voor 1953, in december 1952. 
Deze begroting bood voor het eerst sinds jaren weer enige financiële 
armslag. Verheugd kondigde minister Algera (ARP) aan dat met de extra op 
de begroting geplaatste bedragen een begin zou worden gemaakt met het in

15 HTK 1949-1950, p. 969, 988.
16 HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900 - IX B, nr. 2, MvT, p. 20; nr. 9, W ,  MvA en Mondeling Over

leg, p. 43.
17 N.B.: Van der Feltz was op dat moment de enige Zeeuw in de Tweede Kamer. In de Eerste 

Kamer had sinds 21 oktober (1952) de uit Goes afkomstige M. van der Himst zitting.
18 HTK 1952-1953, III, p. 3256,3293.
19 De behandeling van de begroting voor 1953 vond pas n i de ramp plaats.
20 HEK 1950-1951, p. 568-569; HEK 1951-1952, p. 349.
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lopen van de achterstand in onderhoud aan allerhande waterstaatswerken. 
Voor 'Onderhoud en verbetering van kustverdedigingswerken' trok hij 
circa ƒ 1 miljoen meer uit dan zijn voorgangers in de drie voorafgaande ja
ren hadden gedaan.21
Zijn partijgenoot C. van der Zaal vond het echter nog te vroeg om te jui
chen. Want ondanks de verhogingen zou er voorlopig toch 'een belangrijke 
achterstand in het onderhoud' blijven. En de toezegging van de minister 
deze 'geleidelijk' in te lopen boezemde hem vrees in: 'Vooral waterstaats
werken lenen zich zelden voor langzaam inhalen van onderhoud. Zwakke 
dijken en zeeweringen eisen meestal snelle voorziening om rampen te 
voorkomen', aldus Van der Zaal, anderhalve maand vóór de watersnood. 
Hij verlangde daarom van de minister de toezegging 'dat hij het geleidelijk 
inhalen niet van toepassing (zou) verklaren op dergelijke werken, die feite
lijk geen uitstel (konden) verdragen.'22
Maar volgens Algera verkeerden 'de zeeweringen, die het land onmiddellijk 
tegen een catastrophe (moesten) beveiligen, in redelijke staat van onder
houd.' Alleen de op verschillende plaatsen daarvóór gelegen hoofden had
den, aldus de minister vooral door het uitblijven van onderhoud gedu
rende de oorlogsjaren, nogal geleden. 'Deze achterstand is geleidelijk inge
haald en dit zal in de eerstkomende jaren nog verder dienen te geschie
den.'23 Hij vond het dus niet nodig voor welke zeewering dan ook, met spe
ciale spoed onderhoudsachters tand weg te werken. Van der Zaal ging hier 
verder niet op in.

Uit de parlementaire discussie zoals die plaatsvond in de jaren 1948-1952 
valt dus af te leiden dat de volksvertegenwoordigers aan de ene kant wel 
wisten dat de zeewering niet optimaal was (er was ook in 1952 nog achter
stallig onderhoud; de zeewering bevond zich slechts in een redelijke staat 
van onderhoud; er werden vraagtekens geplaatst bij het systeem van gede
centraliseerd dijkbeheer) maar dat zij aan de andere kant niet werkelijk ver
ontrust waren. Van fundamentele kritiek op het onderhoud van de kust
verdediging was geen sprake. De meest ferme taal werd nog gesproken door 
de AR-woordvoerder Van der Zaal, die in december 1952 van de minister de 
algemene toezegging verlangde dat achterstallig onderhoud aan vitale 
waterstaatswerken zo spoedig mogelijk zou worden uitgevoerd.

Hogere stormvloeden in het benedenrivierengebied

De Stormvloedcommissie, die het weerstandsvermogen van de Neder
landse zeewering had onderzocht, kwam in 1944 tot de conclusie dat vooral

21 HTK 1952-1953, III, Bijl. 2800-IX B, nr. 1, OvW, art. 180.
22 HTK  1952-1953, Hl, p. 3247.
23 Ibidem, p. 3293.
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het benedenrivierengebied veel zwakke plekken vertoonde. Dit gebied 
strekte zich uit ten westen van de lijn Gouda/Vreeswijk/Gorinchem/Lith, 
met als noordelijke grens de Hollandse IJssel/Rotterdamse Waterweg en als 
zuidelijke de Oosterschelde. Hier bevonden zich veel bepaald onveilig te 
noemen dijken en bovendien was het juist dit gebied dat extra gevoelig was 
voor toekomstige hogere stormvloeden. Het hele land moest daar rekening 
mee houden, in verband met de geleidelijk stijgende zeespiegel, maar in het 
benedenrivierengebied speelden bovendien nog andere factoren een rol. Een 
betere beheersing van de grondwaterstanden in deze regio (drainage in 
plaats van sloten), opslibbing van land in de Biesbosch en de sinds 1948 in 
gang zijnde watervrijmaking van het gebied van de Donge en het Oude 
Maasje veroorzaakten een afnemende waterberging en dus hogere water
standen bij storm.24 Een en ander zou nog veel erger worden wanneer de 
Biesbosch zou worden ingepolderd, zo had de commissie vastgesteld. 
Minister Spitzen stond bij de verdediging van zijn eerste begroting kort 
maar krachtig stil bij deze kwestie. Overeenkomstig de conclusies van de 
Stormvloedcommissie, die hij overigens niet bij naam noemde, deelde hij 
de Kamer mee dat in het benedenrivierengebied 'als gevolg van natuurlijke 
en kunstmatige veranderingen, alsmede door meer algemene oorzaken 
gerekend moet worden met de mogelijkheid van hogere stormvloeden in 
de toekomst, dan tot nu toe zijn waargenomen. Dit verschijnsel was 'reeds 
lang opgemerkt1, aldus de minister Maar voor het oplossen van dit vraag
stuk stonden op dat moment, zo vervolgde Spitzen, 'nog onvoldoende ge
gevens ten dienste.'25 Ondanks de klare taal kwam er geen enkele respons 
vanuit de Tweede Kamer Niemand vroeg bijvoorbeeld hoe groot de geva
ren nu precies waren; niemand wilde weten hoe lang een oplossing van het 
probleem nog op zich zou laten wachten.
Alleen in de Eerste Kamer kreeg Spitzen commentaar. CHU-woordvoerder
G. Kolff, zelf overigens voorzitter van een waterschap, vond dat de minister 
zich 'nogal geruststellend' uitliet over de hele kwestie. Besefte Spitzen ei
genlijk wel dat het hier om 'ons naakte bestaan’ ging? Hij adviseerde de 
minister om met grote spoed een oplossing voor deze problemen te zoeken, 
waarbij 'soberheid noch bezuiniging* enige rol mochten spelen. 'Gebeurt dit 
niet, dan zullen wij ons dat naderhand bitter beklagen', zo besloot Kolff 
dreigend.26
Interessant zijn in dit verband de opmerkingen die Spitzen kort daarna, op
10 mei 1949, in diezelfde Kamer maakte. Sprekend over de beveiliging van 
Nederland tegen het water, zei hij dat het onmogelijk was deze voor hon
derd procent te garanderen. Letterlijk zei hij: 'Bij de waterstaat is het (...)

24 Opslibbing: het hoger worden van gronden onder water door het neerzetten van slib. Wa
terberging: de ruimte voor overtollig polderwater.

25 HTK 1948-1949, Bip. A, 1000-IX B, nr. 9, MvA, p. 32.
26 HEK 1948-1949, p. 398.

18



praktisch ondoenlijk en zeker niet te betalen met honderden millioenen, 
wanneer men de voorzieningen ter beveiliging tegen het water zou treffen 
op basis van de samenloop van één moment van alle ongunstige factoren.' 
Maar, zo ging de minister verder, voor zo'n samenloop hoefde men ook 
niet te vrezen, want: 'Hier is een wisselwerking van factoren, die ook em
pirisch juist is gebleken en die medebrengt, dat er altijd een zekere onder
linge tegenwerking en neutralisering van factoren is.'27 Geen der senatoren, 
ook Kolff niet, zag hierin enige aanleiding iets te vragen.
Maar twee jaar later, bij de begrotingsbehandeling voor 1951, bleek Spitzen 
zijn mening drastisch te hebben gewijzigd. Wederom sprekend over de pro
blematiek van mogelijk toenemende stormvloedhoogten zei hij nu dat wèl 
rekening gehouden moest worden 'met de mogelijkheid, dat verschillende 
factoren, die de stormvloedstanden veroorzaken, zullen samentreffen in 
een mate, die nog niet is waargenomen.' Hij dacht daarbij aan factoren als 
een ongunstig astronomisch getij, weersomstandigheden op grote afstand, 
die de hoogte van de zeespiegel beïnvloeden, een in kracht en richting on
gunstige stormwind en een grote afvoer van opperwater door de bovenri- 
vieren.28
Spitzen stond dat jaar zelfs zeer uitgebreid stil bij de stormvloedproblema- 
tiek. Nadat hij de verschillende oorzaken had besproken, wees hij erop dat 
mogelijke oplossingen lagen in het afsluiten van zee- en rivierarmen. Maar 
diepgaand onderzoek was nog nodig. Hij vertelde dat op dat moment in het 
waterloopkundig laboratorium te Delft een en ander aan de hand van een 
'groot model' van het gebied werd bestudeerd. Tot die studie was overigens 
besloten op grond van de dringende adviezen van de Stormvloedcommis
sie, maar Spitzen zou, opmerkelijk genoeg, de naam van deze commissie 
geen enkele keer noemen.29 Toch werden in het benedenrivierengebied al 
wel werken uitgevoerd, waarvan in ieder geval vaststond dat zij de situatie 
daar zouden verbeteren. Spitzen wees erop dat er sinds 1948 werd gewerkt 
aan de afdamming van de Brielse Maas, welk werk nu bijna voltooid was. 
En plannen de IJssel af te dammen, waardoor de lengte van de primaire wa
terkering nog verder zou afnemen, verkeerden in een vergevorderd sta
d ium 30 (ook dit op advies van de Stormvloedcommissie). Het zij met na
druk gezegd: Spitzens betoog lokte wederom geen enkele discussie uit.

27 Ibidem, p. 534.
28 HTK 1950-1951, Bijl. A, 1900-DC B, nr. 2, MvT, p. 18.
29 Noemde Spitzen die commissie en haar rapporten niet om geen slapende honden wakker te 

maken? Maar waarom stond hij dat begrotingsjaar dan tóch zo uitgebreid stil bij de 
stormvloedproblematiek? Was hij zelf erg met deze zaak begaan en hoopte hij op reacties 
van kamerleden, die op meer geld voor onderzoek zouden aandringen, zodat hij tegenover 
de minister van Financiën sterker zou staan met eventuele geldeisen? Om op deze vragen 
een antwoord te vinden is meer onderzoek nodig. Opgemerkt zij nog dat in de jaren 1948
1952 de Stormvloedcommissie en haar bevindingen in de ministerraad evenmin ooit aan de 
orde zijn gesteld.

30 Ibidem, p. 18-19.
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Spitzens opvolgers, Wemmers en Algera, die de waters taatsbegrotingen 
voor respectievelijk 1952 en 1953 verdedigden, besteedden nauwelijks nog 
aandacht aan het door de Stormvloedcommissie gesignaleerde gevaar 
Wemmers voerde op waterstaat ingrijpende bezuinigingen door, in verband 
met de hoge uitgaven voor defensie, en zei dat het hem speet dat er hierdoor 
onder andere geen geld was voor 'de betere beveiliging van de gebieden in 
het westen tegen stormvloeden. Maar het hele kabinet had zich, zo zei hij, 
over de bezuinigingen op waterstaat 'ernstig beraden' en was tot de slotsom 
gekomen dat 'een verantwoord financieel beleid onder de huidige uiterst 
moeilijke omstandigheden (...) geen andere keuze' openliet.31 Hoewel de 
Kamer de forse bezuinigingen betreurde, ging zij er toch in grote meerder
heid mee akkoord. Alleen CPN-woordvoerder Haken hekelde het kabinets
besluit. Hij vond dat de begroting van Verkeer en Waterstaat, die 'een zeer 
belangrijke begroting is voor ons land en volk (...) wel zeer erg het slachtof
fer van de oorlogspolitiek' was geworden 32
Algera tenslotte, die in september 1952 het roer van Wemmers overnam, 
sprak helemaal niet meer over de gevaren van hogere stormvloeden in het 
benedenrivierengebied. Dit is opmerkelijk wanneer men bedenkt dat juist 
deze minister een grootscheeps onderzoek instelde naar mogelijke water
staatkundige verbeteringen in dat gebied. Precies twee maanden voor de 
ramp kondigde hij in de Kamer aan dat hij 'thans opdracht (had) gegeven de 
mogelijkheid van afsluiting van de zeearm tussen Overflakkee en Schou
wen en van de Oosterschelde te bestuderen. Hij besloot hiertoe prim air 
vanwege de snel toenemende verzilting in dit deel van Nederland, die met 
name voor de drinkwatervoorziening en de land- en tuinbouw grote 
moeilijkheden opleverde. Verdere voordelen van afgesloten zeearmen wa
ren volgens Algera een grotere bereikbaarheid van het gebied (wegen over 
de afdammingen) en forse besparingen in onderhoudskosten van de vele 
dijken die dan geen primaire zeewering meer zouden vormen.33 Maar over 
het feit dat door de afsluitingen ook de veiligheid van het gebied enorm zou 
kunnen worden vergroot, repte hij met geen woord.34 Ook de kamerleden, 
die deze plannen ter bestrijding van het verziltingsgevaar overigens van 
harte toejuichten, spraken over dat voordeel niet.

Van de zijde van het parlement vormde overstromingsgevaar als gevolg 
van eventuele storm vloeden slechts dan een onderwerp van discussie,

31 HTK  1951-1952, Bijl. A, 2300-IX 8, nr. 2, MvT, p. 16; Ibidem, nr. 10, MvA, p. 31.
32 HTK  1951-1952, p. 636.
33 HTK  1952-1953, III, Bijl. 2800-IX B, nr. 16, MvA, p. 20; HTK 1952-1953, III, p. 3303.
34 In de literatuur wordt nogal eens gesuggereerd dat het onderzoek wèl primair werd inge

steld met de bedoeling de veiligheid te verhogen. Vgl. U. Rosenthal, Rampen, rellen, gij
zelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland (Amsterdam en Dieren 1984) p. 81; H.J. 
Looman, ’Hoe waterdicht is Nederland nu? 25 jaar na de ramp', Elseoiers Magazine 34 
(1978) nr 3, p. 43; A. Spits, 'Het Deltaplan', Streven 14 (1961) nr. 4, p. 337-339.
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wanneer het ging om de plannen de Biesbosch in te polderen. Die plannen 
werden weliswaar door alle partijen enthousiast onthaald, maar van de 
zijde van de ARP, de CHU, de PvdA en de VVD had men toch de nodige 
zorgen over de veiligheid van Dordrecht. De kansen op overstroming zou
den voor deze stad namelijk aanzienlijk toenemen wanneer de Biesbosch 
was drooggelegd. Bij de behandeling van het wetsontwerp, in 1951, waarin 
werd voorgesteld ƒ 2,5 miljoen voor dit inpolderingsproject uit te trekken35, 
wilden zij weten hoe Wemmers de veiligheid van Dordrecht dacht te waar
borgen. Na een onbevredigend antwoord van de minister diende J.A.W. 
Burger, PvdA-er èn Dordtenaar, een motie in. Hierin riep hij de minister op 
'alvorens het onderhavige wetsontwerp af te handelen, de ter zake noodza
kelijke plannen aan de Kamer voor te leggen.' Hij trok de motie overigens 
weer in na de toezegging van de minister de Kamer een nota te doen toe
komen over deze kwestie.36
Maar toen de beloofde nota er twee jaar later nog niet was, werden de ARP, 
de VVD en de PvdA ongeduldig. Met name Burger - de Dordtenaar - wond 
er zich buitengewoon over op. De werken aan de Biesbosch, zo betoogde hij, 
waren al begonnen, maar er was nog steeds niets geregeld voor Dordrecht 
noch voor 'de polders der benedenrivieren'. Als hij hieruit moest conclude
ren dat 'de belangen der Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden (werden) ge
negeerd, dan acht ik dit', zo besloot hij een gloedvol betoog, ’een welhaast 
ongelooflijk onverantwoordelijk beleid.' Nadat Burger opnieuw een motie 
in stemming dreigde te brengen, zegde de minister de Kamer toe haar bin
nenkort een notitie toe te zenden.37

Samenvattend kunnen wij stellen dat in de periode voorafgaande aan de 
ramp de ministers de kansen op hogere stormvloeden in het benedenrivie
rengebied wel degelijk ter sprake hebben gebracht in het parlement. Met 
name Spitzen stond er bij zijn begrotingsbehandelingen uitgebreid bij stil, 
hoewel hij de Stormvloedcommissie en haar rapporten nooit met zoveel 
woorden noemde. De volksvertegenwoordiging bleek er echter nauwelijks 
in geïnteresseerd. Alleen senator Kolff vond, in 1949, dat Spitzen wel erg 
lichtvaardig over deze kwestie sprak. Slechts de veiligheid van Dordrecht, 
die in gevaar leek te komen door de inpoldering van de Biesbosch, kon sinds 
1951 op enige parlementaire aandacht rekenen. De Dordtenaar Burger dien
de hierover tot twee keer toe een motie in.

35 Dit geld was afkomstig uit het tegenwaardefonds van de Marshall-hulp.
36 HTK 1950-1951. p. 1534-1548, 1554-1555. Vgl. HTK 1950-1951, Aanhangsel, p. 207.
37 HTK  1952-1953, UI, p. 3249, 3258, 3281, 3308, 3310-3312. Vgl. J.A.W. Burger, ’Biesbosch- 

perikelen'. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 dec. 1952.
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'Wie kan. keren de hand des Heren?'

Op 10 februari 1953 vond in de Kamer het grote debat over de ramp plaats. 
Uiteraard opende iedere woordvoerder zijn relaas met het uitspreken van 
zijn medeleven met de slachtoffers en van zijn bewondering voor het door 
de vele vrijwilligers verrichte werk. Vervolgens hielden natuurlijk ook alle 
woordvoerders pleidooien voor een op zo kort mogelijke termijn uit te 
voeren onderzoek naar mogelijkheden dergelijke rampen in het vervolg te 
voorkomen. Aan deze zaken zullen wij echter verder geen aandacht beste
den. Hieronder zullen wij alleen bij die aspecten van het debat stilstaan die 
licht kunnen werpen op de kwestie van de politieke schuldvraag.
De parlementariërs die het woord voerden, zijn wat de schuldvraag betreft 
in drie categorieën in te delen. In de eerste plaats was er een categorie spre
kers die het ongepast, prematuur of zinloos vond de vraag op te werpen, wie 
verantwoordelijk was geweest voor de ramp. In de tweede plaats was er een 
categorie die het als haar taak zag deze vraag juist wèl te stellen. En tenslotte 
waren er sprekers die het midden hielden tussen beide zojuist genoemde ca
tegorieën.
Tot de eerste categorie behoorden de PvdA, de ARP, de CHU en een deel van 
de KVP - de vier regeringspartijen - alsmede de SGP. Zo vond Burger 
(PvdA), de man die in het recente verleden de beveiliging van Dordrecht te
gen het water steeds ter discussie had gesteld, dat 'een poging tot het zoeken 
van zondebokken' achterwege diende te blijven: 'Dat toch ware nu in het 
licht van het ontzettende natuurgebeuren, dat tot de ramp leidde, niet 
slechts praematuur, maar ook te goedkoop.'38 De KVP-er N.H.L. van den 
Heuvel zag in het geheel geen reden 'te veronderstellen, dat welke instantie 
dan ook in meer of mindere mate in gebreke zou kunnen worden gesteld.' 
Volgens hem was 'de zee machtiger dan iemand ook maar heeft kunnen 
vermoeden.'39 En dominee P. Zandt (SGP) zag de ramp als een straf van God: 
'Het is ons toebeschikt tot onze lering en bekering door Hem, zonder Wiens 
wil geen muske ter aarde valt.40
Zo'n vijf jaar daarvoor had een zekere T. Huitema, in zijn inleiding op een 
lijvig en gedegen boekwerk over de Nederlandse dijken, deze categorie van 
mensen al beschreven: 'Als onder stormgeweld van ongedachte hevigheid 
(...) een dijk bezwijkt en daardoor soms menschenlevens verloren gaan en 
veel bezit wordt vernietigd, dan buigt men graag het hoofd en spreekt van 
onvoorziene rampen, waartegenover menschen onmachtig staan.' Huitema 
verdedigde echter de stelling dat zo'n ramp wel degelijk kon worden voor
komen: 'Geen dijk, of hij kan zóó worden gemaakt, dat doorbreken absoluut

38 HTK 1952-1953,1, p. 544.
39 Ibidem, p. 548.
40 Ibidem, p. 562.
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is uitgesloten', maar dan moest men natuurlijk wel bereid zijn met geld 
over de brug te komen.41
Volgens de CPN-er H. Gortzak, de enige vertegenwoordiger van de tweede 
categorie, was de regering nu juist op dit punt schromelijk tekort geschoten. 
Zij had wel degelijk geweten dat de dijken in het gebied van de benedenri
vieren niet op alle mogelijke stormvloeden waren berekend, maar zij had 
de waarschuwingen van deskundigen in de wind geslagen. De laatste jaren 
hadden de opeenvolgende kabinetten gigantische bedragen voor het depar
tement van Oorlog ter beschikking gesteld, terwijl Verkeer en Waterstaat, 
aldus Gortzak, met steeds geringer bedragen moest zien rond te komen. 
Gortzak wees op de onmiddellijk na de ramp verschenen artikelen in kran
ten en tijdschriften, waaruit duidelijk bleek dat deskundigen al jaren op de 
hoogte waren van de zwakke toestand van de Nederlandse zeewering. Zo 
stond in De Ingenieur een artikel van de hand van C. Tellegen, die beweerde 
dat vaststond dat de oorzaak van de ramp niet alleen kon worden gezocht in 
een extra hoogwaterpeil als gevolg van springtij en storm.42 En volgens Het 
Vrije Volk - 'ik citeer met opzet Regeringsgezinde bladen', aldus de CPN-er - 
had 'een officieel ingestelde commissie voor stormvloed' reeds in 1940 een 
verslag uitgebracht waarin tot dijkverhoging werd geadviseerd. Gortzak 
vond dat een parlementaire enquêtecommissie 'alle feiten en gegevens om
trent de omvang en oorzaak van deze ramp’ diende te onderzoeken, waarbij 
ministers en ambtenaren van rijks- en provinciale waterstaat onder ede ge
hoord zouden moeten worden.43
Tot de derde categorie tenslotte behoorden de W D , de KNP en het andere 
deel van de KVT Zij durfden de schuldvraag slechts in zeer voorzichtige 
termen op te werpen. De KVP-er C.J. van Meel bijvoorbeeld vroeg of de bin
nendijken wel 'in orde' waren geweest: 'In hoeverre hebben de controle
rende en gezaghebbende organen hierin misschien een te slappe houding 
aangenomen?'44 Ch.J.I.M. Welter (KNP) zei het pijnlijk te vinden te moeten 
constateren, 'dat alle moderne dijken het hebben gehouden, ook bij extra 
ongunstige omstandigheden, en dat alle oude dijken blijken tegen die om
standigheden niet bestand te zijn geweest.'45 P.J Oud (VVD) tenslotte vond 
het aan de ene kant 'in hoge mate onbillijk en onrechtvaardig' om de rege
ring van gemaakte fouten de schuld te geven, maar aan de andere kant 
wilde hij toch weten, net als Gortzak, of waar was wat de waterbouwkundige 
ingenieurs nu allemaal in de kranten beweerden. Zo had R. Ver Loren van 
Themaat - lid van de Stormvloedcommissie! - zonder omhaal geschreven in

41 T. Huitema, Dijken langs zee, rivieren en kanalen (Amsterdam en Antwerpen 1947) p. vii- 
v iii.

42 C. Tellegen, 'Onze vrienden en vijanden: Water en wind', De Ingenieur 65 (1953) nr. 6, p. 
A55-A56.

43 HTK 1952-1953,1, p. 556-557.
44 Ibidem, p. 550.
45 Ibidem, p. 552.
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De Ingenieur dat waterbouwkundigen al lang hadden gewaarschuwd voor te 
lage en te zwakke dijken in verschillende streken van Nederland. Oud wee? 
erop dat 'ons volk zich over deze dingen natuurlijk ongerust' maakte.46 
Minister Algera deed zijn uiterste best de beschuldigingen die aan het adres 
van de regering waren geuit te weerleggen. In de eerste plaats probeerde hij 
de bal terug te kaatsen die hij van een aantal waterbouwkundige ingenieurs 
via artikelen in De Ingenieur had gekregen - artikelen, waarvan hij zich 
trouwens afvroeg 'of deze (...) wel op een goed gekozen ogenblik (waren) ge
publiceerd.' Als deze lieden zó overtuigd waren van het gevaar dat Neder
land bedreigde, waarom hadden zij dan nöch zijn voorgangers, nóch hem, 
ooit met een bezoek vereerd? Kennelijk waren ze vóór de ramp toch minder 
zeker van hun mening dan daarna, aldus Algera. Ook minister-president 
Drees, die vóór Algera had gesproken, had zich in dergelijke bewoordingen 
uitgelaten.47
In de tweede plaats wilde hij aantonen dat het verwijt van Gortzak dat de 
regering in de afgelopen jaren veel te weinig geld had geïnvesteerd in kust
verdedigingswerken onterecht was, ja op 'pure fantasie' berustte. De kust
verdediging viel immers, aldus de minister, voor het grootste deel onder de 
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de waterschappen. Daarmee had de 
centrale overheid geen enkele bemoeienis. Bovendien, had Gortzak ooit van 
zich laten horen wanneer dit onderdeel van de waterstaatsbegroting aan de 
orde was? Ook Drees had dit al fijntjes opgemerkt. 'Mij moet ontgaan zijn de 
vlammende waarschuwing, die van communistische kant ongetwijfeld (...) 
is gegeven, dat het verkeerd dreigde te gaan.’48
In de derde plaats ging Algera in op de veel gestelde vraag: 'Waren de dijken 
te laag?' Dat hing er natuurlijk van af welk criterium men hanteerde, maar 
hij, Algera, behoorde in ieder geval niet tot degenen die geloofden dat 'het 
voorkomen van elke overstroming mogelijk is.' Want, zo vervolgde de AR- 
bewindsman, 'zou het de mens mogelijk zijn, alle risico's te elimineren? (...) 
Wie kan keren de hand des Heren?' Maar uiteindelijk moest de be
windsman toch bekennen dat 'het wetenschappelijk niet onbekend was, dat 
de dijken voor een storm als deze te laag w aren/ En hij vertelde van het 
onderzoek en de bevindingen van de Stormvloedcommissie. Dat sindsdien

46 Ibidem, p. 560-561; vgl. R. Ver Loren van Themaat, 'Watersnood 1953', De Ingenieur 65 
(1953) nr. 6, p. A 56. In Wie is dat? (6e uitgave; 's-Gravenhage 1956) werd Ver Loren van 
Themaat omschreven als een 'raadgevend ingenieur’.

47 HTK  1952-1953,1, p. 582,575. Ver Loren van Themaat zou in De Ingenieur van 20 februari 
1953, p. A  83 nader uitleggen waarom hij zijn artikel had geschreven en alsnog een deel 
van de verantwoordelijkheid voor het gebeurde op zich nemen. 'Mijn artikel was niet an
ders dan een beroep op de ingenieurs om te strijden voor de veiligheid van ons land. (...) Ik 
schreef, dat onze waterbouwkundigen in rapporten en adviezen gewaarschuwd hebben 
voor te lage en te zwakke diiken. (...) Het was echter geen poging om de verantwoordelijk
heid voor wat gebeurd is op anderen af te schuiven. Wij ingenieurs schoten in minstens de
zelfde mate te kort als degenen, die deze adviezen niet hebben gevolgd, omdat wij daarin 
hebben berust.’

48 Ibidem, p. 583, 575.
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de dijken nog niet waren verhoogd, kon de regering echter niet worden 
verweten, 20 ging Algera weer over tot de verdediging. Naar aanleiding van 
de conclusies van de Stormvloedcommissie had de regering zich nameU": 
op plannen bezonnen. Maar zij wist toch niet 'of er binnen het tijdsbestek, 
aangenomen voor het nemen van de nodige maatregelen, een storm als 
deze zou optreden.' Tenslotte wilde Algera er ook nog even op wijzen dat de 
regering de nieuwste inzichten inzake stormvloeden niet 'aan de publieke 
sfeer' had onttrokken. Spitzen immers had er destijds, in zijn memorie van 
toelichting op de begroting voor 1951, uitgebreid bij stilgestaan.49 
Gortzak, in zijn dupliek, bleef er echter bij dat de regering had gefaald. De 
CPN had wel degelijk dikwijls gewaarschuwd, zij het dan in algemene ter
men, tegen de onverantwoord hoge uitgaven voor defensie en de veel te 
lage investeringen in verkeer en waterstaat. Maar zelfs als zij dat niet zou 
hebben gedaan, dan nog trof de CPN geen enkele blaam: 'De zorg voor de 
toestand van dijk en duin (...) was en is een taak van de Regering en van 
niemand anders.' Tenslotte t 3ld Gortzak Algera nog voor dat de regering, 
na door deskundigen voor de toestand van de Nederlandse zeewering te 
zijn gewaarschuwd, het had nagelaten om zelfs maar 'de meest noodzake
lijke maatregelen te nemen.'50
Algera, die als minister het laatste woord kreeg, verhulde niet dat de rege
ring haar verantwoordelijkheid had inzake de watersnoodramp, natuurlijk 
had zij deze, maar hij bleef van mening 'dat ook Kamerleden, en dus ook de 
heer Gortzak, medeverantwoordelijkheid dragen, die ook tot uitdrukking 
komt in zwijgen.'51 De Kamer accepteerde het betoog van de minister.

Conclusie

In de jaren vóór de watersnoodramp was bij Rijkswaterstaat bekend dat veel 
dijken in het benedenrivierengebied niet sterk genoeg waren om zware 
stormvloeden te weerstaan. Al in het begin van de jaren veertig had de in 
1939 ingestelde Stormvloedcommissie hierover uitvoerige rapporten ge
schreven. De commissie had er bovendien voor gewaarschuwd dat de 
kansen groot waren dat in de toekomst de stormvloeden steeds hoger 
zouden worden.
Door de achtereenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat in de jaren 
1948-1952 is ten overstaan van het parlement nooit expliciet melding ge

49 Ibidem, p. 583-584.
50 Ibidem, p. 591.
51 Ibidem, p. 596. Opgemerkt zij nog dat in de kort daama benoemde 'commissie voor de wa

tersnood' een Kamercommissie die met de regering overleg kon plegen over de maatrege
len die naar aanleiding van de watersnoodramp dienden te worden getroffen, géén commu
nisten werden benoemd. Alle partijen met uitzondering van de W D  hadden hun steun ge
geven aan een motie van de PvdA-er Burger, waarin was voorgesteld de CPN uit die com
missie te weren. AJle andere partijen waren hierin wel vertegenwoordigd. Ibidem, p. 608
613.
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m aakt van deze Stormvloedcommissie, noch van haar rapporten. Wel is 
door Spitzen meegedeeld dat men rekening moest houden met hogere 
stormvloeden dan voorheen. En ook Wemmers heeft dit feit een keer aan
gestipt. Deze mededelingen hebben echter nooit aanleiding gegeven tot een 
debat of zelfs maar tot vragen. De volksvertegenwoordiging lijkt zich in de 
periode 1948-1952 in het geheel niet ongerust te hebben gemaakt over de 
zeewering. Er werd wel eens geïnformeerd naar het waterschapswezen, en 
incidenteel hield een kamerlid de minister wel eens voor dat er op de bevei
liging tegen het water per se niet mocht worden bezuinigd (het Eerste Ka
merlid Kolff (CHU) in 1949 en het Tweede Kamerlid Van der Zaal (ARP) in 
1952), maar van echte discussies over de toestand van Nederlands verdedi
ging tegen het water is nooit sprake geweest. Alleen de veiligheid van Dor
drecht, die in het geding dreigde te komen door de inpoldering van de E ss ■ 
bosch, werd door de parlementariërs - met name door Burger - van tijd tot 
tijd ter sprake gebracht.
In het parlementaire debat na de ramp werd zeer omzichtig met de schuld
vraag omgesprongen. De regeringsfracties (ARP, CHU, PvdA en een deel 
van de KVP) en de SGP vonden het ongepast die vraag zelfs maar te stellen. 
Ook de W D , de KNP en het andere deel van de KVP vonden het geen pas 
geven de regering op enigerlei wijze van nalatigheid te beschuldigen. Toch 
geloofden woordvoerders van laatstgenoemde partijen ook weer niet dat de 
oorzaak van de ramp enkel en alleen in het natuurgeweld kon worden 
gezocht.
Het was enkel de CPN die zeer fel in de aanval ging. De regering had volgens 
deze partij de afgelopen jaren alle waarschuwingen betreffende de zwakke 
zeewering eenvoudig genegeerd, omdat zij alleen maar oog had voor de be
langen van het miljoenenverslindende departement van Oorlog. De Neder
landse regering droeg dan ook de directe verantwoordelijkheid voor de 
ramp, aldus de CPN. Minister Algera weest deze beschuldigingen resoluut 
van de hand. De regering, zo zei hij, had naar aanleiding van de rapporten 
van de Stormvloedcommissie wel degelijk onderzoek geëntameerd naar een 
betere beveiliging van zuidwest-Nederland. Bovendien vond hij dat parle
mentariërs en waterbouwkundige ingenieurs medeverantwoordelijk waren 
voor het gebeurde.
De 'discussie' over de schuldvraag werd niet verder uitgediept. Het voorstel 
van de CPN een parlementaire enquêtecommissie in te stellen, die de ware 
toedracht van de ramp tot op de bodem zou moeten uitzoeken, verkreeg dan 
ook geen enkele steun.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat het vraagstuk van de kwaliteit 
van de Nederlandse kustverdediging in de jaren 1948-1952 géén politiek 
aandachtspunt vormde, noch voor de regering, noch voor het parlement. 
Minister Spitzen had bij zijn begrotingsbehandelingen voor Waterstaat, met
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name voor 1951, wel op enige knelpunten gewezen, maar zonder de Storm
vloedcommissie en haar harde conclusies ooit te noemen. Het kan dan ook 
geen echte verwondering wekken dat het parlement hierop niet reageerde. 
De politieke prioriteiten lagen in de naoorlogse jaren op andere terreinen. 
Zij betroffen de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, de versterking van 
het Atlantisch bondgenootschap en, wat het binnenland betrof, de industria
lisatie, de woningnood en het sluitend maken van de rijksbegroting. Rege
ring en parlement - de CPN uitgezonderd - waren het over het overwegende 
belang van deze zaken in grote lijnen eens. Dit verklaart mogelijk de op
merkelijk terughoudende reactie van de volksvertegenwoordigers - minus 
de CPN - na de ramp: het viel hun wellicht moeilijk de regering een verwijt 
te maken van onverschilligheid op een terrein waarvoor zij zelf nauwelijks 
enige aandacht aan de dag hadden gelegd.





'DE STEM VAN DE MARINE IN DE MINISTERRAAD'

Schout-bij-nacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van Marine in het 
kabinet-Drees-Van Schaik, 1949-1951

J.W.L. Brouwer

Inleiding

Ten tijde van het kabinet-Drees-Van Schaik raakte de Koninklijke Marine in 
zwaar weer verzeild. Het kabinet streefde er naar op korte termijn een einde 
te maken aan de zelfstandige positie van het departement van Marine door 
de oprichting van één ministerie van landsverdediging. Bovendien wilde de 
meerderheid van de ministerraad drastische bezuinigingen op de marine- 
begroting doorvoeren, ten gunste van de opbouw van land- en luchtstrijd
krachten in het nieuwe westers militaire bondgenootschap.
Tegen deze achtergrond was het voor de marine van het grootste belang 
weer een eigen stem in de ministerraad te krijgen. Na het aftreden van J.J.A. 
Schagen van Leeuwen, in november 1947, was er geen afzonderlijke minis
ter van Marine meer benoemd. Daar de terugkeer van een dergelijke be
windsman onwaarschijnlijk was, moest de marine zijn kaarten zetten op 
het fenomeen van staatssecretaris dat met de grondwetswijziging van 1948 
zijn intrede in de politiek zou doen. Met ingang van 1 mei 1949 werd 
schout-bij-nacht H.C.W. Moorman aangesteld als staatssecretaris voor Ma
rine.
In dit opstel zal worden onderzocht of Moorman inderdaad in de minister
raad en in het parlement de belangen van de marine heeft kunnen ver
dedigen. Een dergelijk onderzoek is vooral van belang omdat het licht werpt 
op de indertijd gevoerde discussie over opzet en taak van de Nedtrlandse 
krijgsmacht en vooral over de plaats die de marine daarin zou hebben. De 
uitkomst van deze fundamentele discussie is van grote betekenis geweest 
voor het Nederlands defensiebeleid in de jaren vijftig en zestig. Aan dit de
bat is nog nauwelijks aandacht gegeven, laat staan dat de benarde positie van 
de marine erin belicht werd. Hoewel Moorman tot 1959 staatssecretaris zou 
blijven, bepaal ik mij hier tot de periode 1949-1951, de jaren waarin het ka
binet streefde naar een forse beperking van de defensielasten. De regerings
verklaring van maart 1951 stelde het parlement op de hoogte van het kabi
netsbesluit van eind januari/begin februari om het defensiebudget voor 
langere tijd op een hoog niveau vast te stellen. Vanaf dat moment was de 
toekomst van de Koninklijke Marine veilig gesteld.
Om Moormans optreden te kunnen beoordelen moet eerst worden ingegaan 
op twee kwesties die bij zijn benoeming een rol speelden. Allereerst het 
probleem van de fusie der beide departementen: de aanstelling van een of
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meer staatssecretarissen nam daarin een belangrijke plaats. Ten tweede was 
er het debat over positie en functioneren van een staatssecretaris in het al
gemeen. Het nieuwe ambt werd beschouwd als een 'grondwettelijk experi
ment', vooral inzake de taakstelling van de staatssecretaris en zijn relatie tot 
de minister. Het is mijn stelling dat Moorman uitstekend gebruik gemaakt 
heeft van de ruimte die de experimentele fase van het ambt hem bood oir> 
de belangen van de marine veilig te stellen.

Fusie van de departementen en aanstelling van staatssecretarissen 

De opheffing van het departement van Marine?

Gedurende de oorlog was het ministerie van Defensie gesplitst in twee af
zonderlijke ministeries voor Oorlog en Marine. De regering in ballingschap 
besloot evenwel dat beide departementen op termijn weer samengevoegd 
zouden worden ten behoeve van coördinatie van internationale betrekkin
gen, aankoopbeleid, personeelsbeleid en dergelijke.1 Hoewel na de bevrij
ding de discussie werd voortgezet over de wenselijkheid van de samenvoe
ging van beide departementen in één ministerie van landsverdediging, 
belette de inspanning in Indonesië enigerlei begin van uitvoering. Wel 
kwam er een personele unie tot stand. Na het aftreden van Schagen van 
Leeuwen in 1947, werd minister van Oorlog, A.H.J.C. Fiévez, ad interim 
minister van Marine. Het kabinet Drees nam die formule aanvankelijk 
over: W.F. Schokking (CHU) was tevens minister van Marine a.i.
Het kabinet-Drees-Van Schaik had de fusie van beide departementen op zijn 
verlanglijstje staan. In het debat over de regeringsverklaring in augustus 
1948, stelde Drees dat een verantwoorde afweging van de behoeften van de 
defensie en daardoor 'een billijke, redelijke en efficiënte' verdeling van het 
budget, slechts mogelijk was als de verantwoordelijkheid daarvoor in één 
hand werd gelegd. De coördinatie van de internationale samenwerking was 
een tweede argument voor de vereniging van beide departementen: andere 
staten werden eveneens door één minister vertegenwoordigd.2 
KVP en PvdA steunden het kabinet in de Kamer in zijn streven. Maar 
vooral vanuit vlootkringen werd bezwaar gemaakt tegen de fusieplannen. 
Een zelfstandig ministerie van Marine werd daar essentieel geacht, gelet op 
de specifieke problemen van de oorlogvoering ter zee. Voorts zou efficiënte 
internationale samenwerking zeer wel mogelijk zijn, zonder de politieke 
leiding over de krijgsmacht op dezelfde wijze te organiseren als bij de bond
genoten. Bovendien zou een fusie zeker niet besparend werken. Integendeel,

1 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog IX, Londen ('s-
Gravenhage 1969) p. 208.

2 HTK 1948, Buitengewone zitting, p. 69-70.
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de eerste jaren zouden zelfs zeer kostbaar zijn.3 Deze opvattingen vonden in 
politieke kringen gehoor bij de W D  en de kleinere confessionele partijen. 
Vooral H.W. Tilanus (CHU) maakte zich sterk voor de terugkeer van de 
zelfstandige minister van Marine.4
Ondanks de brede politieke steun van KVP en PvdA, kon de fusie geen 

doorgang vinden. De organisatorische problemen op het departement van 
Oorlog, eerst in verband met de inspanning in Indonesië en later als gevolg 
van de overschakeling naar bondgenootschappelijke samenwerking, waren 
daarvoor te groot. De chaos op Oorlog stond in schrille tegenstelling tot het 
goed functionerende departement van Marine. Deze situatie werkte sterk in 
het voordeel van de verdedigers van een zelfstandig departement van Ma
rine.
Hoewel Schokking bleef vasthouden aan een fusie op termijn, moest hij 
reeds in mei 1949 aan de Eerste Kamer melden dat de samenvoeging 'wil zij 
effectief zijn en geen grote administratieve moeilijkheden oproepen', niet 
zonder meer kon worden voltrokken.5 De minister waarschuwde ervoor dat 
een onvoldoende voorbereiding een chaos zou veroorzaken en beriep zich 
op het feit dat de departementen overbelast waren door de liquidatie van de 
achterstand, opgelopen tijdens de oorlog en door de inspanningen in Indo
nesië.6 Op dat moment mikte Schokking nog op een fusie in de loop van 
1950, maar uiteindelijk moest hij ook dit perspectief laten varen.7 
De fusie zou pas in 1959 tot stand komen. Tot die tijd functioneerde de de- 
fensietop voor een belangrijk gedeelte in het kader van de beslissingen die 
medio 1949 genomen werden. Hoewel de samenvoeging van de departe
menten op het verlanglijstje van het kabinet bleef staan, werd op 1 mei 1949 
de zelfstandigheid van het departem ent van Marine in feite bevestigd. 
Schokking werd officieel benoemd tot minister van Marine. Ter ondersteu
ning van de minister werden tegelijkertijd twee staatssecretarissen aange

3 J.A. Janssen, ‘De opheffing van het ministerie van Marine (1959)’ in: Tussen vloot en poli
tiek. Een eeuw marinestaf, 1886-1986 (Amsterdam 1986) p. 218-219; S.D. Duyverman, 'Fusie 
van de militaire departementen'. Marineblad 59 (1949 ) p. 703-736.

4 HTK 1948, Buitengewone zitting, p. 46.
5 In de MvT op de eerste begroting voor 1950 sprak hij van de noodzaak van samenhang en 

samenwerking der verschillende onderdelen van de krijgsmacht: 'Dat mede daardoor de  
weg zal kunnen worden gevonden om in 1950 te geraken tot één departement van Rijksver
dediging, acht de ondergetekende een aanwijsbaar voordeel.' (HTK1949-1950, Bijl. A, 
1400-VIII-A, Rijksbegroting voor het departement van Oorlog voor het dienstjaar 1950, nr. 
2, MvT, p. 7) Zie voorts; HEK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VM-A, Rijksbegroting voor het de
partement van Oorlog voor het dienstjaar ly49, MvA, p. 15.

6 HEK 1948-1949. p. 561.
7 De Kamer nam Schokking zijn aarzelingen bijzonder kwalijk. 'Zet de minister zijn plan nu 

door of niet?', vroeg KVP-woord voerder. Fens zich in september 1950 af bij de behandeling 
van de defensiebegrotingen voor 1950. (HTK 1949-1950, p. 2441) Het geschipper rond de sa
m e n  voet.ng van beide departementen zou een van de redenen zijn waarom het parlement in 
de zomer van 1950 meer en meer zijn vertrouwen in de minister verloor.
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steld: één voor Marine en één voor Oorlog.8 Ook al was door de personele 
unie de, door de marine gewenste, terugkeer van een eigen minister van de 
baan, de marine kreeg haar eigen, onafhankelijke vertegenwoordiger in de 
persoon van de staatssecretaris van Marine.

De aanstelling van een staatssecretaris voor Marine

De opvattingen die in vlootkringen bestonden over het vraagstuk van de 
organisatie van de defensietop werden onder meer tot uitdrukking gebracht 
in de parlementaire Defensiecommissie. In dit orgaan brachten secretaris
generaal van Marine, J.J. van Houten, en de chef van de marinestaf, vice- 
admiraal E.J. van Holthe, regelmatig adviezen over beleidszaken uit. In au
gustus en september 1948 boog de commissie zich over de kwestie van de 
toekomstige leiding van het defensieapparaat.
De Defensiecommissie was in m eerderheid voor de vorming van één 
departem ent van landsverdediging, waarbinnen de minister zou worden 
bijgestaan door drie staatssecretarissen voor de drie krijgsmachtdelen. Al
leen A.B. Roosjen (ARP) en Tilanus stemden hiertegen. Tilanus pleitte voor 
de terugkeer van een afzonderlijke minister van Marine. De instelling van 
staatssecretarissen wees hij principieel, vanwege staatsrechtelijke bezwaren, 
van de hand.9 Roosjen steunde het voorstel van Van Houten voor de 
instelling van vier ministers van Defensie: één coördinerende minister van 
landsverdediging naast drie ministers voor de verschillende onderdelen 
van de krijgsmacht.10 Het was evenwel duidelijk dat een dergelijke con
structie politiek volstrekt onhaalbaar was. De marine was dus gedwongen te 
erkennen dat er geen afzonderlijke minister meer zou zijn om de vlootbe- 
langen te behartigen. Toch werd het noodzakelijk geacht 'dat in de minister
raad de stem van de marine wordt gehoord.'11 De aanstelling van een staats
secretaris was in deze situatie het enige alternatief. Aldus Van Holthe: 'Het 
geeft echter enige geruststelling, te vernemen, dat bij de instelling van een 
dergelijk instituut de Koninklijke Marine toch een zekere zelfstandigheid 
zal behouden.'12
De staatssecretaris zou volgens de marinevertegenwoordigers uit de gelede
ren van de marine afkomstig moeten zijn, maar eerder een politieke dan 
een militaire taak hebben. Hij zou voor een belangrijk deel de plaats moe

8 De veranderingen in de defensietop - politiek en militair - werden aangekondigd in de 
MvA aan de Eerste Kamer. {HEK 1948-1949, Bijl. A, 1000-A, MvA, p. 15) De aanstelling 
van staatssecretarissen verklaarde de minister aldus: 'De omvang van deze taak (het in 
één persoon verenigd houden van de leiding van Oorlog en Marine, JWB ) vraagt echtei (...) 
op de duur om enige bijzondere voorzieningen. Daarom is hij voornemens zich (...) te laten 
bijstaan door twee staatssecretarissen.' (Ibidem)

9 Archief ministerie van Defensie, Notulen Defensiecommissie, 2 sep t 1948.
10 Ibidem, 19 aug. 1948.
11 Ibidem.
12 Ibidem, 2 sept. 1948.
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ten innemen van de minister: zowel aan het hoofd van het departement (de 
secretaris-generaal zou hem moeten beschouwen als zijn 'minister'), als in 
de ministerraad waar hij de 'maritieme visie' zou moeten belichten. Daarbij 
zou hij belangrijke bevoegdheden moeten krijgen ten aanzien van het 
budget van zijn departement. Aldus zou de minister armslag krijgen om 
zich te concentreren op 'de grote beleidsvragen', zoals Van Houten fijntjes 
opmerkte. Intussen waren de wensen van de marine duidelijk: het behoud 
van de zelfstandigheid en zo min mogelijk inmenging van buitenaf, laat 
staan integratie met andere onderdelen.
Het is in dit verband interessant dat luitenant-generaal H.J. Kruis, chef staf 
van de landmacht, in de Defensiecommissie ernstige bezwaren maakte tegen 
de aanstelling van staatssecretarissen op Oorlog en Marine. Volgens hem 
zou het 'practischer' zijn als de drie chefs van staven grotere bevoegdheden 
zouden krijgen en rechtstreeks onder de minister kwamen te staan. Werke
lijk onaanvaardbaar voor Kruis was dat de staatssecretaris van Oorlog een 
militair zou zijn.13 In zijn memoires stelt hij dat hij in de benoeming van 
een militaire staatssecretaris niets anders kon zien dan een (...) poging om 
een in de regering opgenomen tweede Chef Generale Staf te creëren, een 
soort tegenklaas.'14 Hier is geen plaats in te gaan op de organisatorische 
problemen binnen de landmacht, waarvan vooral de competentiegeschillen 
in de top Kruis zo beducht maakten voor een 'tegenklaas'. Ik wil er hier 
slechts op wijzen dat dergelijke hoogoplopende competentiegeschillen bij de 
marine niet voorkwamen, althans niet aan het daglicht traden, en dat de 
marinetop naar buiten toe als een gesloten formatie opereerde. De geloof
waardigheid en het prestige van goed functionerende organisatie werden 
hierdoor versterkt, hetgeen van groot belang zou blijken op het moment dat 
niet alleen de zelfstandigheid van de marine op het spel stond, maar ook 
een aanzienlijk deel van de vlootplannen door bezuinigingen bedreigd 
werd. Het eerste gevaar leek in mei 1949 voorlopig afgewend door de op
schorting van de fusie en de benoeming van een staatssecretaris voor 
Marine. Die staatssecretaris moest nu zijn waarde gaan bewijzen in de strijd 
binnen het kabinet over de mogelijke bezuinigingen op de vloot. Of hij de 
statuur zou krijgen die de marine voor ogen stond, hing af van de uitkomst 
van het debat, dat in 1948-1949 gevoerd werd over de inhoud van de nieuwe 
functie van staatssecretaris.

Het debat over de taak van de staatssecretaris

Sinds de grondwetswijziging van 1948 kon de Kroon voor een departement 
één of meer staatssecretarissen benoemen. Het instituut van staatssecretaris 
was vooral in het leven geroepen om de taak van de ministers te verlichten.

13 Ibidem.
14 H.J. Kruis, Generaal in Nederland (Bussum 1975) p. 191.
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De aan de nieuwe gezagsdrager op te dragen taak werd bepaald door de 
minister, niet door de Kroon. Hij trad op in plaats van de minister 'in alle 
gevallen, waarin de minister, hoofd van het departement zulks nodig acht 
en met inachtneming van diens aanwijzingen.' Aan de beraadslagingen van 
de ministerraad nam hij slechts deel, wanneer hij daartoe werd uitgenodigd. 
Hij zou geen stem in de raad hebben. De staatssecretaris kreeg wel een eigen 
politieke verantwoordelijkheid. W eliswaar was deze 'onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de minister*, maar hij mocht op dezelfde voet als 
de minister met de Staten-Generaal verkeren en hij was bevoegd besluiten 
die op zijn terrein lagen te contrasigneren.15
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in het parlement werd een 
'zekere innerlijke tegenstrijdigheid' in de omschrijving van de bevoegdhe
den gesignaleerd. Enerzijds was de staatssecretaris dus aan de aanwijzingen 
van zijn minister gebonden. Anderzijds echter konden de Staten-Generaal 
hem zelfstandig voor zijn beleid ter verantwoording roepen. Doch hoe kon 
de staatssecretaris zelfstandig aan de Staten-Generaal verantwoordelijk zijn 
als hij onder de minister geplaatst was? Hoe kon parlementaire kritiek uit
sluitend hem en niet (mede) de uiteindelijk verantwoordelijke minister 
treffen?16
In januari 1949 werd de eerste staatssecretaris (op Economische Zaken) aan
gesteld. In mei volgde de benoeming van Moorman op Marine en W.H. 
Fockema Andreae (W D ) op Oorlog. Een deel van het begrotingsdebat voor 
Oorlog en Marine in de Eerste Kamer in mei 1949 was daarom ook gewijd 
aan hun benoeming. Vanwege de nieuwheid van het ambt van staatssecre
taris betrof een deel van deze discussie dan ook meer algemene aspecten als 
de taken en bevoegdheden van deze gezagdrager. Naar aanleiding van op
merkingen over de verhouding tussen minister en staatssecretaris ant
woordde Schokking dat de 'praktijk en de conventie' zouden leren hoe die 
zou worden uitgewerkt: 'Het instituut is op het ogenblik in groei, in ont
wikkeling. De onderlinge verhouding van de verantwoordelijkheid van de 
staatssecretaris en van de minister zal nu eens op deze wijze, dan weer op 
die tot uiting komen.'17
De praktijk van dit 'experiment'18 zou later uitwijzen dat de positie van de 
staatssecretaris afhangt allereerst van de persoonlijkheid van de minister. 
Onder de ene bewindsman krijgt de staatssecretaris een veel grotere armslag 
en meer feitelijke bevoegdheid, dan onder de andere.19 Zijn bewegings

15 J.M. Kan, 'De staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris', Bestuurswetenschappen 5 
(1951) p. 129-134.

16 Ibidem, p. 134. Dit was bijvoorbeeld de reden voor Tilanus' bezwaren tegen de invoering van 
staatssecretarissen.

17 HTK 1949-1950, p. 2507.
18 Zoals Oud het noemde. (HTK 1949-1950, p. 2505)
19 C.W. Van der Pot en A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht (11e druk; 

Zwolle 1983) p. 334.
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vrijheid hangt tevens af van de taakstelling. In zijn dissertatie uit 1961 over 
het ambt van staatssecretaris onderkent W.A. van den Berg verschillende 
vormen van taakverdeling. Een staatssecretaris kon het dagelijks beleid op 
het departement opgedragen krijgen en dus als een soort onderminister op
treden. Of hij kon belast worden met bepaalde aspecten van het depar
tementale werk of met een bepaalde sector.20 Fockema Andreae's taakstelling 
behoorde tot de laatste categorie. Hij kreeg als werkterrein 'aangelegenheden 
betreffende organisatie, materieelpolitiek, efficiency en coördinatie.' Moor- 
mans taakomschrijving was daarentegen veel minder gedetailleerd. Schok
king stelde dat deze hem 'voor wat betreft het Ministerie van Marine (zou) 
(...) bijstaan.'21 In de praktijk werd Moorman belast met de dagelijkse leiding 
van het departement. Hij was dan ook het eerste voorbeeld van een staats
secretaris als 'onderminister'. Verschillende senatoren constateerden terecht 
dat de positie van Moorman veel meer omvatte dan die van Fockema 
Andreae. Volgens H.F.M. baron Van Voorst tot Voorst (KVP) zou daardoor 
de vat van de minister op het departement van Marine geringer zijn.22 In
tussen stelden de senatoren niet de vraag waarom, de staatssecretaris van 
Marine zo’n uitgebreide verantwoordelijkheid kreeg. De taakstelling be
tekende immers, zoals Van Voorst min of meer suggereerde, dat de zelf
standigheid van de marine gehandhaafd zou blijven. Alleen de katholieke 
woordvoerder koppelde aan deze constatering een pleidooi voor de instel
ling van één ministerie van Landsverdediging. Over het hoe en waarom 
van de taakverdeling tussen de staatssecretarissen zwijgen de notulen van 
de ministerraad. In elk geval is duidelijk dat zij een stap terug was ten op
zichte van het door het kabinet gestelde doel van fusie. Duidelijk is ook dat 
de bevoegdheden van Moorman geheel voldeden aan de wensen van de 
marine. Niet alleen was de opheffing van het departement voorkomen, het 
was ook gelukt het beheer van dat departement in handen te geven van een 
bewindsman met ruime bevoegdheden, die bovendien uit de eigen gele
deren afkomstig was. Of Moorman gebruik zou kunnen maken van het 
'experiment' en of hij aan de verwachtingen van zijn voormalige collega's 
zou voldoen, zal hierna blijken.

Het debat over de positie van de marine en de Nederlandse bijdrage aan de 
bondgenootschappelijke defensie

Op het moment dat Moorman als staatssecretaris aantrad, was in de minis
terraad en het parlement het debat over de toekomst van de Nederlandse

20 W.A. van den Berg, De staatssecretaris (Rotterdam 1961) p. 129.
21 HEK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VIIÏ-A, MvA, p. 15.
22 HEK 1948-1949, p. 550. Schokking ontkende dat er een verschil bestond tussen de posities 

van beide staatssecretarissen: 'Die posities zijn overeenstemmend, al zullen de werkzaam
heden "in alle gevallen waar de minister het nodig oordeelt" ook divergentie toelaten.' 
(Ibidem, p. 561)
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krijgsmacht in volle gang. Met het einde van de militaire inspanning in In
donesië in zicht, kon eindelijk aandacht besteed worden aan de bijdrage die 
Nederland aan de bondgenootschappelijke defensie zou leveren.23 Voor het 
kabinet was het defensieplan dat de opperbevelhebber van de Westerse 
Unie (WU), veldmaarschalk B. Montgomery, in januari 1949 ontvouwde, 
het startsein voor de discussie. Belangrijk was de vraag of Nederland naèst 
dat bondgenootschap ook andere belangen moest verdedigen. Zo ja, dan was 
een sterke vloot nodig. Gezien de militaire superioriteit van de Sovjet-Unie 
te land, sprak het echter vanzelf dat in elk geval de land- en luchtstrijd
krachten versterkt moesten worden. Maar de financiering daarvan dreigde 
ten koste te gaan van de opbouw van de vloot. Van de zijde van WU en 
NAVO bestond een uitgesproken voorkeur voor een Nederlandse bijdrage 
die slechts zou bestaan uit land- en luchtstrijdkrachten. De maritieme taken 
van het bondgenootschap zouden gemakkelijk alleen door de grote Ameri
kaanse en Britse vloten kunnen worden vervuld. De toekomst van de 
marine was derhalve een centraal thema in het debat over de opbouw van 
de Nederlandse krijgsmacht. De discussie werd in drie gremia gevoerd: de 
marineleiding, het parlement en de ministerraad.
De marineleiding streefde reeds gedurende de oorlog naar de bouw van drie 
tot vier smaldelen, eenheden gegroepeerd rond een vliegdekmoederschip. 
Een dergelijke 'harmonische' vloot zou de positie van Nederland als zeeva
rende imperiale mogendheid garanderen. Het vlootplan moest Nederland 
een volwaardige stem verzekeren in de marinetop van de NAVO, waardoor 
voorkomen zou worden dat de bondgenoten willekeurig omsprongen met 
de Nederlandse (maritieme) belangen, zoals dat in en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog het geval was geweest. Het drie-smaldelenplan dat in 1946 
door de minister van Marine werd overgenomen, bleek reeds in 1946-1947 
zowel financieel als materieel en personeel volstrekt onhaalbaar. Intussen 
was wel reeds begonnen met de bouw van twee kruisers. In 1948 werd een 
vliegkampschip, de 'Karei Doorman’, aangekocht. Naast het financiële ar
gument, konden echter ook militair-strategische bezwaren worden aange
voerd tegen de prestigieuze marineplannen. Niet alleen de krachtsverhou
dingen tussen Oost en West, doch ook de op handen zijnde dekolonisatie 
van Indonesië leek het bestaansrecht van een sterke Nederlandse vloot in 
twijfel te trekken. Vóór 1940 was traditiegetrouw een groot deel van de vloot 
in de Oost gestationeerd. Bij gelijkblijvend beleid zouden in de toekomst in 
principe zes van de tien schepen worden afgevoerd. De marine-historicus 
J.J.A. Wijn signaleert dat de nieuwe plannen van de marine daarom sterk in 
het licht stonden van 'plaatsvervangend emplooi voor de vloot'. Wijn wijst

23 Met het pact van Brussel uit maart 1948 werd de Westerse Unie opgericht, in april 1949 
werd het Noordatlantisch Verdrag getekend.
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met name op de 'opwaardering' van West-Indië. Ook Nieuw-Guinea begon 
een andere rol in de beleidsplannen te spelen.24
Ondanks deze bezwaren bestond in het parlement een ruime meerderheid 
voor een sterke vloot. De KVP, de VVD en de kleinere confessionele par
tijen benadrukten dat de marine niet mocht worden verwaarloosd. Een 
sterke vloot was volgens hen onontbeerlijk. Prestige-overwegingen speelden 
daarbij een belangrijke rol: de Nederlandse zelfstandigheid en de 'maritieme 
traditie' waren zwaarwegende argumenten in hun verantwoording. De 
vloot was noodzakelijk om de nationale belangen buiten het NAVO-gebied 
te behartigen: bescherming van de koopvaardijvloot en de verdediging van 
Nieuw-Guinea, Suriname, de Antillen en, in het kader van de Nederlands- 
Indonesische Unie, van Indonesië. Tenslotte zou de Koninklijke Marine een 
belangrijke bijdrage aan de NAVO kunnen leveren - immers: 'De bondge
nootschappelijke vloot kan niet groot genoeg zijn.' Vooral de VVD en de 
kleinere confessionele partijen stelden dat een krachtige defensie belang- 
rijker was dan een sluitende begroting.
De PvdA daarentegen wilde de vloot fors beperken.25 De socialisten pleitten 
voor een volledige integratie van de Nederlandse krijgsmacht in het bond
genootschap. Gezien de behoeften van de geallieerde defensie zou in de Ne
derlandse bijdrage prioriteit gegeven moeten worden aan land- en lucht
strijdkrachten. Financiële overwegingen speelden hierbij een rol: in de ogen 
van de PvdA was een goed sociaal-economisch beleid minstens even be
langrijk voor de weerbaarheid van het land, als een sterke defensie. De 
marine zou zich moeten toeleggen op de onderzeebootbestrijding en het 
mijnenvegen. De socialisten achtten het onmogelijk dat buiten het NAVO- 
gebied 'specifiek Nederlandse belangen' behartigd konden worden.26 
Bestond in het parlement dus een meerderheid die de marine gunstig 
gezind was, Moorman zou het het moeilijkst krijgen in de ministerraad. 
Daar bestond namelijk vrijwel unanimiteit voor het geven van prioriteit 
aan de opbouw van land- en luchtstrijdkrachten. Sommige ministers voer
den principiële argumenten aan tegen de grootse plannen van de marine
leiding. Zoals E.M.J.A. Sassen (KVP), minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
die meende dat Nederland geen behoefte had aan een strategische vloot zo
als de marine zich wenste, maar aan een tactische zeemacht, waarvoor al
leen klein materieel nodig zou zijn.27 Maar het waren hoofdzakelijk budget
taire overwegingen die in het kabinet de meningsvorming bepaalden. In de 
ogen van de meeste ministers bood de begroting geen ruimte meer voor de

24 J.J.A. Wijn, 'Marinestaf, scheepsbouw en vlootplannen' in: Tussen vloot en politiek, p. 155
156.

25 De CPN blijft hier buiten beschouwing. De communisten plaatsten zich door hun extreme 
positie in wezen buiten het debat over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht.

26 J.W.L. Brouwer, 'De PvdA en de militaire taakverdeling in Westerse Unie en NAVO, 1948
1951', Politieke Opstellen 8 (1988) p. 41-56.

27 ARA, Notulen MR, inv. nr. 2.02.05, doosnr. 392,21 jan. 1949.
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afbouw en het onderhoud van de grote oppervlakte-schepen. Vergeleken 
met België, dat op dat moment ongeveer 7% van zijn begroting aan defensie 
uitgaf, was het militair aandeel in de Nederlandse rijksuitgaven schrikba
rend hoog: 25 k 28%. Voor een deel was deze situatie het gevolg van de mili
taire inspanning in Indonesië, maar gevreesd werd dat ook na afloop van de 
verplichtingen in de Oost de defensielasten hoog zouden blijven. Vooral 
onder druk van minister van Financiën P Lieftinck (PvdA) werd daarom 
sedert begin 1949 gestreefd naar de vastlegging van een 'plafond' voor de 
defensieuitgaven voor 1950 en daarna. De minister stelde voor een bedrag 
van 750 k 800 miljoen te verdelen over de drie krijgsmachtdelen, waarbij de 
land- en luchtmacht prioriteit zouden hebben. Het kabinet zag zich in deze 
opvatting gesteund door het hoofdkwartier van de WU. De Nederlandse 
bijdrage in Montgomery's defensieplan voor de WU uit januari 1949, 
bestond voornamelijk uit land- en luchtstrijdkrachten. Ook in de eerste 
plannen van de NAVO werd aan de Koninklijke Marine slechts een beperk
te taak toegekend: mijnenvegen en havenbescherming.
Van de ministers verzette alleen Schokking zich hiertegen. Doch de positie 
in het kabinet van de bewindsman van Oorlog en Marine was bijzonder 
zwak. Vanaf het begin kon hij zich nauwelijks verweren tegen de domi
nante minister van Financiën. Ook in de discussie over de totstandkoming 
van de bijdrage aan de WU-defensie moest hij herhaaldelijk het onderspit 
delven. Zo had hij nauwelijks argumenten om de indruk te bestrijden dat 
de uitvoering van de plannen der chefs van staven veel verder gingen dan 
Montgomery gevraagd had en dus aanzienlijke uitgaven eisten 'die groten
deels onnuttig genoemd moeten worden.'28 Schokking kon bij zijn collega's 
evenmin de indruk wegnemen dat vooral de landmacht schrikbarend inef
ficiënt beheerd werd. In 1949 was er een groot schandaal in Indonesië ge
weest waar buiten medeweten van het opperbevel grote hoeveelheden wa
pens in depots aanwezig bleken te zijn, wapens waarvoor de Nederlandse 
regering het Engelse wapenembargo had moeten omzeilen. In juni 1950 zou 
de ministerraad worden opgeschrikt door de ontdekking dat de voor Oorlog 
ingediende begroting voor ongeveer 20% (= ƒ 100 miljoen) verminderd kon 
worden!29 Tel hierbij de voortdurende organisatorische problemen op het 
departement van Oorlog en in de top van de landmacht, en het is duidelijk 
dat Schokkings positie in het kabinet zwak was. En dat juist in de periode dat 
belangrijke beslissingen genomen moesten worden.
De verdediging van het marinebeleid in de ministerraad zou grotendeels op 
de schouders van de nieuwe staatssecretaris rusten. Overigens dient er hier 
op gewezen te worden dat de marine in 1948-1949 bepaald sterk stond, ook al 
had zij in het kabinet geen krachtige woordvoerder. Het prestige dat zij na de 
bevrijding in Nederland had verworven was aanzienlijk; de talrijke lof

28 Aldus Drees, ibidem, 24 jan. 1949.
29 Ibidem, doosnr. 394,5 juni 1950.
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tuitingen in parlement en pers over de in de oorlog geboekte resultaten il
lustreren dat. De invloed van het departement op het regeringsbeleid is op 
twee punten duidelijk aan te geven. Allereerst het feit dat in mei 1949 een 
staatssecretaris uit eigen gelederen, met uitgebreide bevoegdheden werd be
noemd. Het tweede voorbeeld dateert uit oktober 1948. Toen ging de minis
terraad akkoord met een aanzienlijke personeelsuitbreiding van de marine. 
Het departement had daar om gevraagd om aan de taken in Indonesië te 
kunnen voldoen. Gedurende de vier (!) zittingen van het kabinet waarop 
deze kwestie werd besproken, slaagde Schokking er niet in zijn collega's te 
overtuigen van de noodzaak daarvan (gezien het grote tekort aan man
kracht elders en de ogenschijnlijk grote personeelssterkte van de marine in 
Europa). Uiteindelijk werd toch aan de wensen van de marine tegemoet ge
komen.30

Vice-admiraal H.C.W. Moorman als staatssecretaris

H.C.W. Moorman werd in 1899 geboren. Na zijn eindexamen (op het klein
seminarie Rolduc) meldde hij zich aan bij het Koninklijk Instituut voor de 
Marine. In 1919 werd hij benoemd tot luitenant-ter-zee derde klasse. Hierna 
werkte hij in verschillende diensten van de marine zowel in Nederland als 
in Indië. De jaren 1942-1945 bracht hij door in Japanse krijgsgevangenschap. 
In 1947 volgde zijn bevordering tot schout-bij-nacht. Op het moment van 
zijn benoeming als staatssecretaris, was hij vlagofficier-personeel. Uit hoofde 
van die functie was hij in november 1948 opgetreden in de Defensiecom
missie. Verdere bemoeienissen met de 'politiek' vóór 1949 zijn niet aan
toonbaar. De rooms-katholieke Moorman was bij zijn aantreden in het 
kabinet-Drees geen lid van de KVP.'1 Of hij later lid is geworden is niet be
kend. Vermoedelijk wel, want de post van staatssecretaris werd steeds meer 
een politieke functie. Moormans aanstelling lijkt in elk geval grotendeels 
een marineaangelegenheid te zijn geweest, al uitte de PvdA haar teleurstel
ling dat er geen socialist op Defensie was benoemd.32
Mij dunkt dat het belang van het optreden van Moorman als staatssecretaris 
op drie terreinen is aan te geven. Ter eerste werden onder zijn verantwoor
delijkheid de vlootplannen van de marine teruggebracht tot redelijker pro
porties. Ten tweede slaagde hij er in korte tijd in het vertrouwen van het 
parlement te winnen. De populariteit die hij in de Staten-Generaal genoot 
zal zijn positie ongetwijfeld hebben versterkt op het derde terrein - in de 
ministerraad. Zoals we zullen zien was het déar dat Moorman alle zeilen

30 Ibidem, doosnr. 391,10,11,18 en 25 okt. 1948.
31 Keesings Historisch Archief 1949-1950, p. 8082.
32 De PvdA had gehoopt op het staatssecretariaat van Luchtmacht, waarvan in 1948-1949 

sprake was geweest, doch dat om organisatorische redenen uiteindelijk niet werd inge
voerd.
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moest bijzetten om te voorkomen dat de marine, zoals hij zei, 'doodge
maakt' zou worden.33

Moorman en de plannen van de marine

De voorgenomen benoeming van Moorman had in april 1949 in het kabinet 
nog enige bedenkingen opgeleverd. Gevreesd werd dat met een staatssecre
taris afkomstig uit de marine het paard van Troje zou worden binnenge
haald. Kon van hem gevraagd worden mee te werken aan de belangrijke be
zuiniging op de marine die de ministerraad voor ogen stond? Schokking 
verdedigde zijn kandidaat door te stellen dat elke marinedeskundige be
zwaar zou maken tegen beperking van de vloot, doch dat ten aanzien van de 
marineplannen nog veel onzekerheid bestond en van Moorman verwacht 
kon worden 'dat hij zal meewerken aan de coördinatie.'34 Daags daarop 
sprak Drees met de kandidaat. De premier was onder de indruk van de ken
nis van zaken van Moorman, die bovendien oog had getoond 'voor de 
noodzakelijkheid om tot een efficiënte organisatie en tot besparingen te 
komen.' Moorman had het afstoten van de kruisers niet raadzaam geacht, 
maar meende dat besparingen gevonden zouden kunnen worden in het 
'oprekken' van bouwprogramma's en eventueel in het tijdelijk 'opleggen' 
van de 'Karei Doorman'. Drees meende dat een besluit om de grote opper - 
vlakteschepen van de hand te doen 'voor het ogenblik' niet opportuun was. 
Deze kwestie zou bij de benoeming van Moorman dan ook opengelaten 
kunnen worden. Onder die voorwaarde verklaarde de ministerraad zich ak
koord met de aanstelling van Moorman.35
Meteen vanaf het begin toonde Moorman zich een realist. Hij was van me
ning dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de grote discrepan
tie tussen de marineplannen en de politieke en financiële realiteit. Later zou 
hij zeggen dat het 'dwingend noodzakelijk' was geweest om tot een werkba
sis te komen, 'omdat de toestand volkomen onoverzichtelijk dreigde te 
worden.'36 Het jongste plan van de Marinestaf, uit juni 1948, ging uit van de 
bouw van twee smaldelen in tien jaar tijd. In 1958 zou men moeten be
schikken over onder meer twee vliegkampschepen, twee kruisers, vieren
twintig jagers en twaalf onderzeeboten. Op langere termijn werd nog steeds 
gemikt op de bouw van totaal vier smaldelen. De secretaris-generaal van 
Marine rekende uit dat deze vloot in plaats van de geschatte 300 h 400 mil

33 Ministerie van Algemene Zaken (MAZ), Notulen Raad Militaire Aangelegenheden van 
het Koninkrijk (Raad MAK), 8 mrt. 1950.

34 ARA, Notulen MR, doosnr. 392,11 april 1949.
35 Ibidem, 14 april 1949.
36 ARA, Stukken MR, doosnr. 455, Memorandum van Moorman aan de mimster-president, 6 

dec. 1949.
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joen, zeker 650 k 700 miljoen per jaar zou kosten!37 Begin mei 1949 stelde 
Moorman in overleg met Lieftinck een begrotingsplafond vast op ƒ 325 mil
joen per jaar. In een memorandum aan de marineleiding vroeg hij een 
nieuw vlootplan op te stellen dat binnen de gestelde limiet zou blijven. 
Moorman suggereerde dat het eerste schip dat 'gemist' kon worden, het 
tweede vliegkampschip was, In augustus diende de marinestaf een nieuw 
plan in, gericht op onder meer een vliegkampschip, twee kruisers, twaalf 
jagers en acht onderzeeboten in 1955-^Het was dit plan dat uiteindelijk in de 
ministerraad ter discussie zou staan. We zullen zien dat Moorman het fel 
verdedigde. Doch ook intern hield hij de limiet nauwlettend in het oog. 
Reeds in augustus 1949 gaf hij de vlagoffider-materieel een veeg uit de pan 
omdat de bouwkosten van beide kruisers onverwacht bijna 50% gestegen 
waren. Moorman sprak van grof wanbeleid' en eiste dat de kosten op het 
oude niveau werden teruggebracht.39 Het feit dat de staatssecretaris uit de ei
gen gelederen afkomstig was, verhoogde ongetwijfeld zijn overtuigings
kracht in de marinetop
Hoewel de ommekeer naar realistischer plannen in de marineleiding reeds 
vóór zijn aanstelling op gang was gekomen, is de conclusie gerechtvaardigd 
dat Moorman de marine uiteindelijk dwong de maritieme tering naar de 
politieke nering te zetten.

Moorman in het kabinet

Toch was de vloot die in 1949 op de tekentafel werd gelegd nog te kostbaar 
naar de mening van de ministerraad. Vooral de 'Karei Doorman' en de 
beide kruisers waren omstreden.
Het kabinet worstelde met het dilemma dat een doelmatige militaire in
spanning verricht moest worden binnen een aanvaardbaar budget. Dat was 
slechts mogelijk indien er pijnlijke keuzes gemaakt werden ten aanzien van 
de verdeling van het budget over de drie delen van de krijgsmacht: land
macht, luchtmacht en marine.40
De centrale figuur in dit debat was Lieftinck. Gestem d door Drees en J.R.M. 
van den Brink (KVP), hield hij gedurende bijna twee jaar (vanaf maart 1949 
tot begin 1951) staande dat de defensieuitgaven beneden een bepaalde limiet 
dienden te blijven. Dat plafond was aanzienlijk lager dan de krijgsmachtde
len nodig meenden te hebben. Het door Schokking gevraagde bedrag van 1,1

37 Dat wil zeggen vrijwel het bedrag dat Lieftinck als begrotings-'plafond' wenste voor de 
totale defensieuitgaven! (Wijn, ’Vlootplannen', p. 151-153)

38 Ibidem, p.153-154.
39 Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie, Archief staatssecretaris van Marine, 

voorlopig inventarisnummer 401, Moorman aan vlagofficier materieel, 9 aug. 1949.
40 'Het gaat ei om een aanvaardbaar totaalbedrag voor de defensieuitgaven vast te stellen, 

waarbinnen een verdeling over de drie delen van de krijgsmacht zal moeten plaats hebben' 
aldus Drees. (MAZ, Raad MAK, 6 jan. 1950)
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miljard zou één-derde van de totale begroting beslaan. Aanvankelijk wenste 
Lieftinck niet meer dan 800 miljoen ter beschikking te stellen met een uit
loopmogelijkheid van nog eens 50 miljoen. Meer uitgeven was volgens 
hem onverantwoord. Alleen door op andere begrotingsposten te bezuinigen 
zouden extra bedragen verkregen kunnen worden.41 Hij weigerde het risico 
van toenemende inflatie te lopen. Ook Van den Brink schetste de gevaren 
van een te zware defensielast. Hij voorspelde een herinvoering van de dis
tributie en het einde van de liberalisatiepolitiek. Maatregelen waarvoor hij 
de politieke verantwoordelijkheid niet wenste te nemen.42 
Lieftinck trachtte duidelijk te maken dat zijn 'plafond' ook militair gezien 
niet irreëel was. Hij rekende zijn collega's voor dat een efficiënter bedrijfs
voering, vooral in de landmacht, minstens 100 miljoen aan besparingen kon 
opleveren. Verder pleitte hij voor het maken van keuzes bij de opbouw van 
de defensie. Nederland kon in zijn ogen nooit drie krijgsmachtdelen tegelijk 
blijven verzorgen. Bovendien mocht de 'jas' in geen geval te ruim bemeten 
worden, omdat het op te bouwen apparaat ook op langere termijn de begro
ting zou blijven belasten. Het stopzetten van bepaalde programma's in latere 
jaren zou verspilling betekenen van eerder gedane uitgaven. Het was dus 
nu of nooit. Zelf was Lieftinck er overigens voorstander van dat de prioriteit 
kwam te liggen bij de luchtmacht en de marine, wapens die na een eventu
ele nederlaag konden worden geëvacueerd zodat Nederland de strijd van el
ders kon voortzetten. Hij moest echter toegeven dat een dergelijke stelling 
onverkoopbaar was aan de bevolking. Deze tactiek zou in feite ook betekend 
hebben dat Nederland uit de bondgenootschappelijke defensie trad.43 
Voor Drees was het zonneklaar dat hetgeen Nederland voor de defensie zou 
besteden, 'alleen zijn waarde ontleent aan wat dit in de gemeenschappelijke 
defensie betekent.' Nederland moest daarom een loyale partner in de WU 
en de NAVO zijn. Ook al was de marine dan 'beter georganiseerd' en waren 
de vlootplannen 'zakelijk meer verantwoord', Nederland moest toch in de 
eerste plaats voldoen aan zijn verplichtingen jegens het bondgenootschap 
en derhalve prioriteit geven aan land- en luchtmacht. Het afstoten van de 
'Karei Doorman' en de kruisers zou een belangrijke besparing opleveren.44 
Drees benadrukte dat Nederland financieel dreigde vast te lopen en dat 'men 
dan moet laten voorgaan, datgene waartoe wij in verband met de WU ver
plicht zijn.'45

41 Vanaf augustus 1950 was Lieftinck bereid daar '10 è 15%' bovenop te doen, maar intussen 
waren ook de militaire verlangens aanzienlijk opgeschroefd (vooral voor de landmacht) 
onder invloed van de toegenomen internationale spanningen na het uitbreken van de Korea-
oorlog in mei.

42 ARA Notulen MR, doosnr. 394,2 mei 1950.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem, doosnr. 392,14 april 1949.
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In de ministerraad steunden alle ministers, behalve Schokking, dit stand
punt voor een beperkt defensiebudget dat bereikt kon worden door efficiën
ter bedrijfsvoering in de landmacht en beperking van de marine.46 
Ondanks deze duidelijke stellingname werd het definitieve besluit erover 
telkens uitgesteld (maart 1949 - november 1950) om uiteindelijk begin 1951 
te worden afgesteld. Voor een deel was dat te danken aan de opstelling van 
de staatssecretaris van Marine. Dat in de zomer van 1950 een patstelling in 
het kabinet ontstond ten aanzien van de defensiebegrotingen voor 1950 (!) 
en 1951, had echter ook andere oorzaken dan Moormans onvermoeibare 
strijd voor het behoud van de marineplannen. Het is noodzakelijk hier kort 
in te gaan op die andere factoren. Juist het gecompliceerde karakter van de 
situatie rond de opbouw van de defensie lijkt het mogelijk gemaakt te heb
ben dat Moorman zich - met zijn in feite zeer beperkte argumenten - staande 
kon houden.
Het grootste struikelblok bij het opstellen van het defensiebeleid was de 
chaotische toestand die er heerste op het departement van Oorlog en vooral 
in de landmacht. In het bestek van dit opstel is geen ruimte om nader in te 
gaan op de opeenstapeling van problemen op dit terrein in de jaren 1949
1950. De gebrekkige organisatie van de militaire top was een complicerende 
factor. Het chronisch tekort aan kader en het ontbreken van mobilisabele 
lichtingen dienstplichtigen werden veroorzaakt door de inspanning die 
sinds 1945 in Indonesië geleverd moest worden. Tot medio 1949 was het ge
hele apparaat gericht geweest op de strijd in Indonesië. Dienstplichtigen kre
gen een korte opleiding en werden daarna ingescheept. Het ontbrak een
voudig aan kazernes, materiaal en opslagruimte om grote groepen mili
tairen voor langere termijn te legeren of mobilisabel te houden. De uitrus
ting van de nieuwe divisies in Europa zou een kostbare zaak zijn en het 
bleef lange tijd onduidelijk wat de Amerikanen op dit gebied aan militaire 
hulp zouden leveren. Omgekeerd zou de oprichting van (meer) divisies een 
voorwaarde voor de Amerikaanse hulp blijken te zijn, waardoor de leger- 
plannen weer gewijzigd moesten worden. De herhaalde herziening van de 
plannen voor de opbouw van de landmacht waren voor een deel gevolg 
van veranderde directieven uit de WU en de NAVO. (Als gevolg van de 
Korea-crisis werd besloten tot een versnelling van de geplande opbouw). 
Door al deze problemen werd de legerleiding zwaar gehinderd in de opstel
ling van zijn plannen. Deze konden in 1949 en 1950 slechts in globale schat
tingen worden gepresenteerd.47 Hierdoor kwam Lieftincks 'plafonnering' ei
genlijk in het luchtledige te hangen. Zolang het landmachtaandeel in het

46 Behalve voor het afstoten van de drie grote oppervlakteschepen pleitten sommige minis
ters ook voor beperkingen bij de uitrusting van de marinebasis in Den Helder, het opgaan 
van de Marine-Luchtvaart Dienst in de legerluchtmacht en opheffing van het korps mari
niers.

47 Bovendien stelde het kabinet beperkingen aan de militaire plannen. Het wees bijvoorbeeld 
een verlenging van de dienstplicht van 12 naar 24 maanden van de hand.
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budget onbekend bleef, konden voor luchtmacht en marine geen vaste 
bedragen worden vastgesteld, waardoor deze krijgsmachtdelen niet in staat 
waren om hun planning hierop af te stellen.48 Was het temidden van alle 
onzekerheden verantwoord reeds op voorhand ingrijpende beslissingen te 
nemen voor de marine? Moorman speelde op kritieke momenten bijzonder 
handig in op deze situatie. Hij kon aantonen dat de marine zich in zijn 
plannen bijzonder beperkt had en de limiet van ongeveer 325 miljoen 
geaccepteerd had. Herhaalde malen wees hij erop dat de marine zijn aandeel 
in de bezuinigingen reeds had gegeven, 'aangezien ruwweg gesproken het 
totaal onzer verplichtingen reeds tweemaal datgene zou vergen wat in de 
huidige plannen is opgenomen.’ In die aanpassing van de plannen hadden 
financiële overwegingen vooropgestaan, niet militaire.49 
Een andere factor waar Moorman goed gebruik van maakte was de overtui
ging van het voltallige kabinet dat in de landmacht op onaanvaardbare 
wijze met geld werd omgesprongen. De ministerraad zag zich in juni 1950 in 
deze overtuiging gesteund toen een 'effidëncy'-onderzoek grove rekenfou
ten aantoonde in de begrotingsvoorstellen van het departement van Oor
log.50 De verontwaardiging over deze ineffidëncy, alsmede het besef dat hier 
wellicht sprake was van het topje van de ijsberg, maakten elke begroting van 
Schokking bij voorbaat tot schietschijf. Intussen werd de positie van Moor
man hierdoor aanmerkelijk versterkt. Hij kon zijn departement als buiten
gewoon efficiënt aanprijzen en zijn plannen als overzichtelijk en haalbaar. 
Bovendien kon hij de marine presenteren als 'het enig zichtbare defensie- 
apparaat'.51
De argumenten van zuinigheid en effidëncy speelden in december 1949 een 
belangrijke rol bij de eerste overwinning die Moorman in de ministerraad 
boekte. Tijdens de bijeenkomst van 28 december moest beslist worden over 
de ondertekening van de bouwcontracten voor zes torpedojagers. In mei 
daaraan voorafgaand was besloten deze beslissing tot eind december uit te 
stellen. Voor zover de notulen van de ministerraad ons toestaan het ver
loop van de discussie te volgen, was de stemming aan het begin van het de
bat tegen het verlenen van de bouwopdracht. Vooral Lieftinck en Drees 
zorgden voor de argumenten. Lieftinck pleitte ervoor af te wachten tot meer 
duidelijkheid bestond over hetgeen de VS op dit gebied aan militaire hulp 
zouden leveren. Drees wees erop dat de begroting van Marine beperkt 
diende te blijven. In dit verband bracht de premier ook weer de afschaffing 
van de kruisers ter sprake. Moorman betoogde evenwel dat de VS nooit de

48 De door Lieftinck voorgestelde verdeling - 450 miljoen voor landmacht 150 voor lucht
macht en 250 voor de marine - was dan ook een slag in de lucht. (ARA, Notulen MR, doosnr. 
394,4 mei 1950)

49 MAZ, Raad MAK, 21 okt. 1949,6 jan. 1950,8 mrt. 1950 en 31 aug. 1950.
50 De begroting van Oorlog kon daardoor met 100 miljoen worden verlaagd! (ARA, Notulen 

MR, doosnr. 394,5 juni 1950)
51 Ibidem, 4 mei 1950.
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gevraagde jagers zouden leveren, omdat er in de VS zelf een groot tekort aan 
bestond. Washington zou slechts verouderd m ateriaal kunnen bieden. 
Neen: 'Als er bezuinigd moet worden, dan op andere onderdelen van het 
militaire apparaat.' Na het pleidooi van de staatssecretaris kwam de ineffi
ciëntie van het departement van Oorlog ter sprake. De stemming in de raad 
veranderde, waarop Lieftinck zich bereid verklaarde medewerking aan de 
bouw van de jagers te verlenen, 'indien op de begroting van Oorlog een nog 
groter bedrag dan voor deze bouw wordt toegestaan, zal worden gekort.' Uit
eindelijk gaf de ministerraad zijn fiat aan de ondertekening van de bouwop
dracht.52 Daar een en ander toch ten koste dreigde te gaan van het beleid op 
het departement van Oorlog, is het opmerkelijk dat Schokking zijn staats
secretaris zo de vrije hand liet in deze vergadering. Wellicht was dit teke
nend voor de verhouding tussen Moorman en diens minister.
De discussie over de bouwopdracht voor de torpedojagers in het kabinet 
brengt ons op een derde belangrijke factor die in het defensiedebat een rol 
speelde, namelijk dat op bepaalde momenten het door Lieftinck gestelde be- 
grotingsplafond een belangrijker doel was dan het maken van fundamentele 
keuzes over de opbouw van de krijgsmacht. Ook al hamerden vooral Drees 
en Lieftinck er voortdurend op dat het onverantwoord zou zijn de be- 
grotingslimiet los te koppelen van de noodzaak van het maken van keuzes, 
toch bestond in de moeizame discussies steeds de neiging de limiet de hoog
ste prioriteit te geven. In mei 1950 ging de ministerraad in een 'proefstem- 
ming' zelfs akkoord met de vaststelling van de limiet op 850 miljoen.53 In de 
behoefte aan enige duidelijkheid? Met het idee dat de keuzes daarmee van
zelf zouden komen? Hoe dat ook zij, telkens was de limiet de meetlat: be
zuinigingen werden opgelegd in de vorm van vertraging van de program
ma’s, bijvoorbeeld voor kazernebouw of, zoals we zagen, door het uitstellen 
van contracten, maar niet door principiële keuzes aangaande de verdeling 
van de middelen over de drie delen van de krijgsmacht. Fockema Andreae 
constateerde dan ook terecht dat dienaangaande teveel getracht werd de kool 
en de geit te sparen.54
De belangrijkste factoren die ertoe bijdroegen dat het definitieve besluit om 
op de marine te bezuinigen, in de ministerraad telkens werd uitgesteld gaf ik 
hierboven. Een aantal andere argumenten speelde ook een rol. Allereerst 
het werkgelegenheidsaspect, waarvoor vooral Lieftinck en Van den Brink 
gevoelig waren. In mei 1950 verklaarde Van den Brink bijvoorbeeld dat ge
hele schrapping van de marineorders op dat ogenblik werkloosheid in ver
schillende ondernemingen ten gevolge zou hebben. Hij waarschuwde der
halve voor een drastische beperking in dit opzicht’.55 Voorts was er het ar

52 Ibidem, doosnr. 393,28 dec. 1949.
53 Ibidem, doosnr. 394,4 mei 1950 (alleen Schokking en Stikker stemden hiertegen).
54 Ibidem, 26 juni 1950.
55 Ibidem, 4 mei 1950.



gument dat stopzetting van de bouw aan de kruisers bijzonder onvoordelig 
was, omdat er reeds veel kapitaal in gestopt was. Tenslotte 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. Zo zou een groot deel van de toekomstige vloot 
lange tijd niet door Nederland zelf gefinancierd hoeven te worden.56 Gedu
rende de Ronde Tafel Conferentie bleek dat Indonesië geen prijs stelde op 
een dergelijke bijdrage.
Hoewel het definitieve besluit van de ministerraad dus telkens werd uitge
steld, bleef de situatie ook voor Moorman onzeker. Zijn argumenten over
tuigden de ministers niet volledig. In wezen waren Moormans argumenten 
bijzonder zwak. De plannen van de marine stonden in geen enkele verhou
ding tot de uit het Atlantisch pact voortvloeiende verplichtingen. De marine 
had slechts een zeer beperkte taak in de bondgenootschappelijk defensie. 
Daarenboven was de beoogde vloot niet geschikt voor die taak. Zo legde 
Moorman uit dat Nederland slechts 48 van de door de WU gevraagde 102 
mijnenvegers zou leveren. In ruil daarvoor zou (ongevraagd) de 'Karei 
Doorman' beschikbaar kunnen worden gesteld.57
In de zomer van 1950 werd bovendien duidelijk dat het kabinet het keuze
probleem niet veel langer voor zich uit kon blijven schuiven. Vóór het be
gin van het nieuwe parlementaire jaar dienden de defensiebegrotingen voor
1950 in de Tweede Kamer behandeld te worden. Ook de grote Amerikaanse 
druk om, na het uitbreken van de Korea-oorlog, tot een verhoging van de 
defensie-inspanning te komen vereiste een spoedig antwoord. Uiteindelijk 
zouden de Amerikaanse eisen ten aanzien van de inspanning (Washington 
vroeg om een budget van 2 miljard!) de doorslag geven in het besluit van 
begin 1951 de uitgaven drastisch te verhogen. Anders liep Nederland het ri
sico, niet in aanmerking te komen voor de uitgeloofde substantiële militaire 
hulp. Maar in augustus 1950 werd dat laatste risico nog niet zo groot geacht 
en hield Lieftinck nog vast aan zijn begrotingsplafond. Aangezien wél 
vaststond dat de bijdrage van de landmacht moest voldoen aan de ver
plichtingen van de NAVO, was het gevaar voor de marine nog allerminst 
verdwenen. Bovendien wezen de bijeenkomsten van de NAVO-top uit dat 
het niet waarschijnlijk zou zijn dat de uitgaven aan de marine meegeteld 
zouden worden bij de Nederlandse bijdrage aan de gemeenschappelijke de
fensie.
Begin september wierp Moorman daarom zijn volle gewicht in de schaal om 
het kabinet tot een uitspraak over de vlootplannen te dwingen. Aanleiding 
was een uitspraak in de memorie van antwoord: 'Of bij versnelling van de 
opbouw van leger en luchtmacht sprake zal zijn van verzwakking van de

56 Ibidem, doosnr. 393,15 au g ., 17 okt. en 24 okt. 1949.
57 Ibidem, 28 dec. 1949.
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vloot, kan thans nog niet worden overzien.'58 Deze zin was buiten mede
weten van Moorman in de memorie opgenomen. Ze ontleende haar ge
wicht aan het feit dat ze geen duidelijk antwoord gaf op de grote bezorgdheid 
in de Kamer, uitgesproken in het voorlopig verslag, over de verwaarlozing 
van de marine. Zonder vooroverleg met zijn minister, eiste Moorman op 6 
september in een brief aan Drees, dat Schokking in de Defensiecommissie 
zou verklaren dat er geen sprake van zou zijn dat leger en luchtmacht zou
den worden opgebouwd ten koste van de marine. Anders zou hij aftreden.
In de ministerraadsnotulen wordt slechts eenmaal, en bijzonder vaag, ver
wezen naar deze episode.59 Moorman heeft echter in een brief uitgebreid 
verslag gedaan van de gebeurtenissen. Schokking 'zat vreselijk met het ge
val in' en was 'bereid om alles te doen om mij tegemoet te komen.' Volgens 
de minister was de gang van zaken te wijten geweest aan 'een noodlottige 
samenloop van omstandigheden.' Ook Drees bleek 'vreselijk geschrokken' 
van de brief van Moorman. Hij verklaarde dat hij het 'bepaald een ramp' 
zou vinden als Moorman zijn medewerking aan de regeringstaak zou ont
houden. De premier stelde dat de woorden in de memorie uitsluitend be
doeld waren erop te wijzen 'dat mogelijk in de toekomst in verband met 
internationale besprekingen tot een bepaalde verdeling van de financiering 
der gemeenschappelijke defensieplannen zou moeten worden gekomen, 
hetgeen geenszins behoefde in te houden een verzwakking van de vloot.' 
Drees achtte een publieke verklaring terzake op zijn plaats. Moorman 'werd 
er bijna verlegen van.'60 De volgende dag legde Schokking de gevraagde 
verklaring in de Defensiecommissie af. Hij stelde nadrukkelijk 'dat er geen 
kabinetsbesluit bestaat om leger en luchtmacht ten koste van de vloot uit te 
breiden.'61
Naar de redenen waarom Drees bakzeil haalde kan men slechts gissen. 
Vermoedelijk is de verklaring allereerst te vinden in de zwakke positie van 
Schokking. Medio 1949 bestond in ruime kring in Den Haag reeds de opvat
ting dat de minister niet opgewassen was tegen zijn taak. Er zijn aanwijzin
gen dat mede om die reden beide staatssecretarissen werden aangesteld. Ge
durende 1950 slonk het vertrouwen in de minister nog verder. Zijn zwakke 
positie in het kabinet, zijn onvermogen de organisatorische problemen te 
overwinnen, zijn aarzelend genomen besluiten die vervolgens werden in
getrokken, deden de roep om vervanging groeien. Hier was echter één groot

58 HTK 1949-1950, Bijl. 1672-VIH-A, Rijksbegroting voor het departement van Oorlog voor 
het dienstjaar 1950, nr. 13, MvA, p. 24.

59 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,13 nov. 1950.
60 ARA, Papieren van C.P.M. Romme, inv. nr. 2.21.144, doosnr. 40, Moorman aan Romme, 7 

sept. 1950.
61 Archief ministerie van Defensie, Notulen Defensiecommissie, 7 sept. 1950. Dat over de 

zinsnede geen overleg gepleegd was met de staatssecretaris van Marine werd verklaard 
door 'de grote snelheid waarmee de memorie van antwoord is opgemaakt. (...) Wellicht 
was de reactie dan enigszins gewijzigd', aldus een later toegevoegde (!) alinea bij de notu
len.
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bezwaar tegen: de CHU kon geen vervanger voor Oorlog en Marine leveren 
en door iemand van een andere signatuur te benoemen zou de brede basis 
van het kabinet aangetast worden. Vooral de fractieleiders van de KVP, 
C.P.M. Romme, en de VVD, P.J. Oud, vonden dat bezwaarlijk. Afwachten 
was daarom het devies en in deze situatie kon Drees het zich niet veroorlo
ven dat de staatssecretaris openlijk het beleid van zijn minister zou desa
voueren door af te treden. Een tweede reden zou kunnen zijn dat Drees er
voor is teruggeschrokken om zich naast de problemen bij de opbouw van de 
landmacht ook een crisis in het marinebeleid te veroorzaken. In beide ge
vallen dient meegewogen te worden dat Moorman met zijn portefeuille 
zwaaide in de week vóór het belangrijke defensie-debat in de Tweede 
Kamer. De marineknoop kon, zoals Drees in de ministerraad opperde, ook 
later nog worden door gehakt.62 Of dat nog zo gemakkelijk zou zijn geweest, 
is de vraag. Moorman concludeerde in elk geval uit de affaire 'dat mijn 
positie binnen het kabinet er bepaald niet zwakker door geworden is.'63 
Na het voor hem slecht verlopen Kamerdebat medio september, was Schok- 
kings positie werkelijk onhoudbaar geworden. Alle politieke bezwaren ten 
spijt, werd hij op 16 oktober opgevolgd door de partijloze H.L. s' Jacob. Onder 
de nieuwe bewindsman lijkt Moorman zijn centrale positie in het marine
beleid te hebben behouden.64 Nadat Fockema Andreae in november 1950 om 
persoonlijke redenen was teruggetreden, werd Moorman tevens staatssecre
taris van Oorlog.
De crisis rond de marine was echter nog niet voorbij. De vlootbouw werd in 
oktober en november wederom in het kabinet aan de orde gesteld toen bleek 
dat de NAVO niet bereid was de marine-uitgaven te tellen bij de Neder
landse bondgenootschappelijke bijdrage.65 Medio november 1950 slaagden de 
Nederlandse onderhandelaars in de militaire en civiele NAVO-top er 
evenwel in de marine 'geaccepteerd' te krijgen. Hoe zij daarin geslaagd zijn 
was in het kader van het onderzoek voor dit opstel niet te achterhalen. In
teressant is de vraag welke prijs Nederland heeft moeten betalen voor het 
'gedogen' van de Koninklijke Marine door de NAVO. Verondersteld zou 
kunnen worden dat een zeer strikte naleving van de taken voor land- en 
luchtmacht daartoe behoord heeft.66 Vanaf half november werd in elk geval

62 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,13 nov. 1950.
63 ARA, Papieren Romme, doosnr. 40, Moorman aan Romme, 7 sept. 1950.
64 Begin 1951 was de marine prominent aanwezig in de defensietop. Niet alleen was Moorman 

tevens staatssecretaris van Oorlog geworden, in februari volgde Van Holthe Kruis op als 
voorzitter van het Comité Chefs van Staven. Tenslotte werd een van de belangrijkste pos
ten op het ministerie van Oorlog, de functie van Directeur der Administratieve Diensten, 
bekleed door een marineman, kapitein-luitenant-ter-zee S.D. Duyverman.

65 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,16 okt. en 13 nov. 1950.
66 Opmerkelijk is dat de voor de NAVO gevergde bijdrage in land- en luchtstrijdkrachten 

nauwelijks verschilde van hetgeen aan België werd gevraagd, terwijl dat land - qua wel
vaart en bevolkingsomvang vergelijkbaar met Nederland - gcén omvangrijke marine be

zat!
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in het kabinet niet meer gerept over de financiële lasten van de marine. Alle 
aandacht was gericht op de bepaling van de omvang van de door de VS ge- 
eiste verhoging van de defensie-inspanning naar aanleiding van de Korea- 
oorlog. Begin 1951 besloot het kabinet de defensie-uitgaven te verhogen tot 
anderhalf miljard per jaar, voor een periode van vier jaar. Na dat besluit 
was de directe noodzaak verdwenen om te bezuinigen op een van de drie 
krijgsmachtonderdelen ten behoeve van beide andere. In de begroting voor
1951 was de toekomst van de marine veiliggesteld. Hoewel de minister- 
raadsstukken hierover geen uitsluitsel geven, was er eind 1950 in de pers 
reeds sprake van dat er voortaan een vaste verdeelsleutel in het defensie
budget gehanteerd zou worden. Die zou voorlopig bepaald zijn op eenderde 
voor de marine en tweederde voor oorlog (dat wil zeggen: inclusief de 
luchtstrijdkrachten)67, om later een vaste vorm te krijgen in de verhouding 
1; 4 - de tot in 1989 gehanteerde verdeelsleutel!68
In feite functioneerde Moorman als hoofd van het departement van Marine. 
Hij slaagde er echter niet in medeverantwoordelijkheid te krijgen voor de 
begroting van het departement. Die uitbreiding van zijn bevoegdheden 
werd in augustus 1950 door Schokking voorgesteld in de ministerraad. De 
raad was evenwel van mening dat dit te ver zou gaan: staatssecretarissen 
droegen immers geen verantwoordelijkheid voor het kabinetsbeleid. Moor- 
mans stelling dat de situatie bij Marine anders was dan bij andere departe
menten, deed daar niets aan af. Ondertekening van een wetsontwerp op het 
specifieke terrein van de staatssecretaris was mogelijk, doch de verantwoor
delijkheid voor een geheel departement was dat niet.69 
Geconcludeerd kan worden dat Moorman zich in het kabinet danig heeft 
geweerd. Vaak stond hij alleen in zijn verdediging van het marinebeleid, 
slechts gesteund door zijn, politiek 'aangeschoten', minister. Moorman 
slaagde erin de beslissing over de (drastische) bezuiniging op de vloot tel
kens uitgesteld te krijgen. Zijn argumenten daarvoor waren niet al te sterk 
en wisselden van inhoud. De grootste overwinning boekte hij nadat hij met 
ontslag gedreigd had: de openlijke verklaring van Schokking dat de vloot- 
bouw niet zou lijden onder de opbouw van de beide andere delen van de 
krijgsmacht. De keuze waarvoor het kabinet stond was een pijnlijke. De 
noodzaak ervan werd herhaaldelijk en duidelijk onder woorden gebracht. 
Het kabinet durfde die keuze uiteindelijk niet te maken. Een belangrijk ele
ment in de overwegingen van het kabinet moet zijn geweest dat Moormans 
beleid op grote steun in het parlement kon rekenen. De staatssecretaris wees 
daar in het kabinetsberaad regelmatig op.70 Zo maakte hij er in de gesprekken 
met Schokking en Drees over zijn ontslagdreiging geen geheim van dat het

67 Inderdaad werd de begroting voor 1951 voor Oorlog aanvankelijk bepaald op 74,5 miljoen 
en voor marine 31,9 miljoen.

68 'Aan de Koninklijke Marine wordt niet getomd’, De Telegraaf, 28 okt. 1950.
69 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,21 en 28 aug. 1950.
70 B.v. ibidem, 4 mei 1950.
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de katholieke fractieleider Romme geweest was, die hem aangeraden had 
hoog spel te spelen. De brief waarin Moorman zijn ervaringen beschreef, 
was gericht aan Romme en bedoeld om hem te bedanken voor zijn 'wijze 
raad'.71

Moorman in het parlement

De brief van Moorman aan Romme toonde niet alleen hoe de staatssecreta
ris zijn minister passeerde om de marineplannen te verdedigen, maar hij 
was tevens een voorbeeld van Moormans goede relatie met parlementa
riërs.72
De krachtdadigheid van de staatssecretaris kwam in de kamerdebatten 
uitstekend tot zijn recht. Hij presenteerde zich - net als in de ministerraad - 
als begripvol voor de financiële grenzen van het defensiebeleid, maar stelde 
tegelijkertijd dat het door hem gepresenteerde programma een absoluut mi
nimum was. Ook in beide Kamers maakte hij dankbaar gebruik van het 
prestige van de marine en van de grote behoefte aan duidelijkheid in het 
defensiebeleid. In september 1950 presenteerde hij zijn in het kabinet fel be
vochten vlootplan. 'Dit plan (...) is scherp omlijnd; het ligt vast tot op een 
klinknagel of lasnaad nauwkeurig en tot op het aantal rode biezen voor de 
broeken der mariniers. De personeelsorganisatie met haar indeling in aan
tallen, kwaliteiten en rangen, met haar opleidingsapparaat en haar door
stroming, is er nauwkeurig op afgestemd. De voorbereiding der personeels- 
mobilisatie ervoor is gereed, zodat de mobilisatie der Koninklijke Marine 
binnen 48 uur haar beslag kan krijgen.'73 Tussen de regels van zijn betoog 
lezen wij, naast de nadruk op het goed voorbereide plan, een verwijzing 
naar de problemen waarmee de landmacht kampte: planning, materieel, 
personeel en snelle mobilisatie.
Overigens weigerde Moorman de samenstelling van de vloot ter discussie te 
stellen. Vragen hierover van woordvoerders van KVP en PvdA wees hij re
soluut van de hand. 'In de anderhalf jaar, die ik thans in de lusthof der poli
tiek ronddool, hebben de minister en ik ons ononderbroken moeten verzet
ten tegen de talloze suggesties en aanbevelingen, die ons werden gedaan, en 
de voortdurende druk, die in binnenland en vanuit het buitenland op ons 
werd uitgeoefend om wijziging in de plannen te brengen. Suggesties en aan
bevelingen (...), die, als ik ze bij elkaar voeg, geen schip en geen vliegtuig en 
geen marinier onaangetast lieten.'74

71 Romme had die 'raad' kennelijk goed voorbereid - tot aan een concept voor de brief van 
Moorman aan Drees toe! (ARA, Papieren Romme, doosnr. 40, Moorman aan Romme, 7 sept.
1950)

72 In de brief tutoyeerde Moorman Romme, hetgeen zijn nauwe betrekkingen met de KVP- 
fractie-voorzitter nog eens onderstreept.

73 HTK 1949-1950, p. 2498.
74 Ibidem, p. 2498-2499.
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Een ander argument dat Moorman gebruikte om een discussie over de 
opbouw van de vloot uit de weg te gaan, was dat de Kamer het plan in het 
verleden reeds gesanctioneerd zou hebben. Niet alleen KVP en PvdA, maar 
ook VVD en CHU hadden echter in eerder jaren herhaaldelijk aangedron
gen op de indiening van een vlootplan. In het verleden waren weliswaar de 
marinebegrotingen goedgekeurd waarin bedragen waren opgenomen voor 
de bouw van een aantal schepen - het parlement werd in 1950 dus niet he
lemaal voor een voldongen feit gesteld - maar de volksvertegenwoordiging 
was nimmer inzicht gegeven in de uitgaven op langere termijn. Een debat 
over de samenstelling van de vloot had evenmin plaatsgevonden.
De vragen die Moorman gesteld werden door de defensiespecialisten van de 
KVP en de PvdA, JJ. Fens en J.J. Vorrink, betroffen hoofdzakelijk de veel
heid van taken die de geplande vloot moest vervullen en de samenstelling 
van de vloot. Zij toonden aan dat de bouwplannen weliswaar financieel 
realistischer waren geworden, maar militair gezien een wonderlijk allegaar
tje vormden - een compromis, waarbij allereerst was uitgegaan van de oor
spronkelijke smaldelen-gedachte, ten tweede van de reeds gekochte of in 
aanbouw zijnde schepen en tenslotte van de beperkte financiële ruimte. 
Fens en Vorrink vroegen zich af of de vele marinetaken (in de Oost en 
West, in de NAVO en voor de koopvaardijbescherming) niet 'teveel hooi 
op de vork’ was. Vorrink schertste: 'Dan is het duidelijk dat wij hier als 
kleine zeemogendheid niet uitkomen, tenzij wij met de vijand zodanige 
afspraken maken, dat de wederzijdse activiteiten aldus worden getimed, dat 
wij de diverse taken achter elkaar en dus niet gelijktijdig behoeven te ver
vullen.'75
Verder stelde Fens de vraag of de materieelsterkte toestond enige taken tege
lijk te volvoeren? Kon niet beter worden uitgegaan van een groter aantal 
kleinere schepen? Vooral het nut van de drie grote oppervlakteschepen 
stond ter discussie: legden zij niet een te groot beslag op de middelen? De 
PvdA vroeg zich af of de kruisers wel aan alle moderne eisen voldeden. 
Fens suggereerde de 'Karei Doorman' op te offeren om andere onderdelen 
in staat te stellen hun taken volwaardig te laten uitoefenen. Bovendien 
twijfelde hij aan de waarde van een enkel vliegkampschip. Gegeven het feit 
dat een dergelijk vaartuig gemiddeld 20 h. 30% uit de vaart was voor repara
tie, zouden in die periodes taken niet kunnen worden uitgeoefend (en was 
het 'ondeelbare' smaldeel niet compleet!). Vorrink was het met Fens eens: 
'Eén zo'n schip is geen schip. Twee van zulke schepen zijn onbetaalbaar.'76 
Op de achterliggende gedachte achter deze vragen, wilde Moorman, zoals 
gezegd, niet ingaan. Over de veelheid van taken merkte hij op: 'Ik kan 
slechts erkennen, dat de taken veel en veelzijdig zijn, doch moet er onmid
dellijk op wijzen, dat de omvang van deze taken niet wordt bepaald door de

75 Fens: ibidem, p. 2445; Vorrink; ibidem, p. 2458.
76 Ibidem, p. 2458.
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marineleiding, doch door de aard en de omvang van onze belangen op en 
overzee, welke ondanks de geringe omvang van ons landje nu eenmaal zeer 
groot zijn.’77 Ten aanzien van het alleenstaande vliegdekschip stelde hij ‘dat 
wij de "Karei Doorman" niet moeten en mogen zien als één vliegkamp- 
schip, maar als een schip van de gezamenlijke Atlantische "pool" van car
riers.' Dat laatste was een interessante opmerking, omdat voor het eerst min 
of meer werd toegegeven dat het opbouwen van een ondeelbaar smaldeel 
niet meer als doel werd gezien. De regering verklaarde dat de aan de uitvoe
ring der kruisers bestede gelden verantwoord waren.78 Intern gaf Moorman 
echter toe dat 'men op dit ogenblik niet meer met de bouw van deze kruisers 
zou moeten beginnen', terwijl tevens duidelijk was dat ze niet modern ge
noeg waren om verkocht te worden.79
Waarom stemden, ondanks de omstreden waarde van de bouwplannen, alle 
partijen (met uitzondering van de CPN) toch voor de Marine-begroting? 
Door de VVD en de kleinere confessionele partijen werd niet getwijfeld aan 
'de geweldige betekenis'80 van de Koninklijke Marine. Hun instemming 
met de officiële taken van de vloot - in het kader van het bondgenootschap 
en ter bescherming van de 'maritieme belangen' overzee - was het zakelijk 
argument voor hun stellingname. Belangrijker lijkt echter geweest te zijn de 
wens de krijgsmacht niet geheel ondergeschikt te maken aan de plannen 
van de NAVO. Het prestige van Nederland als zeevarende mogendheid 
stond volgens hen op het spel en zij verdedigden dat met gloedvolle argu
menten. De kritiek op de bondgenootschappelijke strategie was niet vrij van 
anti-Angelsaksische, en met name anti-Britse, ressentimenten. Vooral de 
woordvoerders van de ARP wezen er bij herhaling op dat het van oudsher 
een Britse politiek geweest was, om Nederland maritiem uit te schakelen.
De KVP sloot zich - niettegenstaande de kritische vragen van Fens - bij het 
standpunt van de W D  en de kleinere confessionele partijen aan. De steun 
die Romme aan Moorman gaf bij diens ontslagdreiging had al duidelijk ge
maakt hoe de katholieken tegenover de marineplannen stonden. In het par
lement deelden zij de grote bezorgdheid van de andere partijen dat de vloot 
het slachtoffer zou worden van de NAVO-plannen. In november 1950 kon
digde de defensiewoordvoerder van de KVP in de Eerste Kamer, G.A.M.J. 
Ruys de Beerenbrouck aan dat een minister die, 'hetzij door buitenlandse 
invloeden, hetzij door Financiën', zou overgaan tot het inkrimpen van de 
marine 'door de volksvertegenwoordiging zal worden weggevaagd.'8l 
Ook de PvdA besloot van haar kritiek op het marinebeleid geen breekpunt te 
maken: de grote problemen bij de opbouw van de landmacht, onvoldoende

77 Ibidem, p. 2498.
78 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-VIII-B, Rijksbegroting voor het departement van Marine voor 

het dienstjaar 1949, nr. 8, MvA, p. 3.
79 ARA Notulen MR, doosnr. 393,28 dec. 1949.
80 Aldus H.A. Korthals (W D ), HTK 1948-1949, p. 1063.
81 HEK 1950-1951, p. 185.
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parlementaire en internationale steun voor het idee van bondgenoot
schappelijke taakverdeling en wellicht ook de wens om de herinnering aan 
het vooroorlogs pacifisme uit te wissen, deden uiteindelijk de socialisten de 
marineplannen aanvaarden.
Het was dan ook voor een gewillig gehoor, dat Moorman in november 1950 
in de Eerste Kamer verklaarde dat de Nederlandse regering niet zou afwij
ken van het standpunt 'dat verzet geboden zal worden tegen elke aandrang 
tot vermindering of verdwijning van de marine.' De verhouding tot de 
bondgenoten moest er een blijven van 'een partnership (die) niet zal ver
wateren tot die van satelliet.'82 De populariteit van Moorman in het par
lement was groot. Dit bleek na de ministerswisseling Schokking/s’Jacob. 
Zijn kordate verdediging van de marine viel bij veel kamerleden in goede 
aarde.83 Ruys de Beerenbrouck moedigde hem aan: ’(...) zet voort wat (...) (in 
de Tweede Kamer, JWB ) is uiteengezet en laat U bij wijze van spreken niet 
opsluiten in het IJsselmeer en in de Nederlandse zeegaten!'84 G. Vixseboxse 
(CHU) sprak van hem 'wiens arbeid wij reeds kennen en grotelijks waarde
ren.'85 Tilanus verklaarde dat hij deze 'rustige, evenwichtige zeemansfiguur 
met genoegen achter de groene tafel' zag zitten.86 H. Algra (ARP) meende dat 
Moorman 'een wijs beleid' voerde en was verheugd dat hij thans ook 
staatssecretaris van Oorlog was geworden.87 Ook W.C. Wendelaar (WD) 
verheugde zich over het aanblijven van Moorman.88
Op 18 oktober werd van marinezijde gemeld dat Moorman (met ingang van
11 oktober bevorderd tot vice-admiraal) zou aanblijven als staatssecretaris. 
De Telegraaf van 19 oktober wist te melden dat Moorman de voorwaarde 
gesteld had 'dat het volledige aanbouwprogramma van de vloot gehand
haafd moest blijven wilde hij opnieuw de functie van staatssecretaris (aan
vaarden). De ministerraad zou deze eis ingewilligd hebben.'89 In de maan
den daarop werden de marineplannen in het kabinet definitief veilig ge
steld. In mei 1951 kon Moorman dan ook concluderen 'dat de Koninklijke

82 Ibidem, p. 217.
83 Enkele dagen vóór Schokkings aftreden gaf Moorman een interview aan het ANP waann 

hij zich nogmaals schrap zette voor het behoud van de vlootplannen. Namens de regering 
verklaarde hij dat de Nederlandse marine op de Atlantische oceaan moest blijven. ('Onze 
marine moet op de Atlantische oceaan blijven, dit is het standpunt der Nederlandse rege
ring', NRC, 10 okt. 1950) In de pers werd naderhand een verband gelegd tussen dit inter
view en Schokkings aftreden. Bijvoorbeeld het Algemeen Handelsblad ging op de kwestie 
nader in. De krant oordeelde dat 'de tijdsregie bepaald ongelukkig' was geweest; het bui
tenland zou gevolgtrekkingen kunnen maken. ('Minister Schokking heeft ontslag aange
boden', Algemeen Handelsblad, 12 okt. 1950)

84 HEK 1950-1951, p. 185.
85 Ibidem, p.199.
86 HTK 1950-1951, p. 1892.
87 HEK 1950-1951, p. 188.
88 Ibidem, p. 193. ,
89 'Vlootbouw blijft onveranderd'.- De Telegraaf, 19 okt. 1950.

53



Marine, zulks in tegenstelling tot de Koninklijke Landmacht, wat de grote 
lijnen van het beleid betreft, in politiek kalm water is gekomen.'90

Conclusies

De grote organisatorische problemen op Oorlog deden het kabinet in 1949 
terugschrikken voor de uitvoering van zijn voornemen de defensie-depar- 
tementen te doen fuseren. In plaats van de samenvoeging kwam een perso
nele unie tot stand, waarbij de minister van Oorlog en Marine werd bijge
staan door twee staatssecretarissen.
De staatsrechtelijke onduidelijkheden rond het ambt van staatssecretaris, 
alsmede de uitgebreide taakstelling, boden de staatssecretaris van Marine de 
ruimte om een sterke politieke positie op te bouwen. Moorman heeft daar 
dankbaar gebruik van gemaakt om het marinestandpunt met kracht te ver
dedigen. Ook al kreeg hij dan niet de bevoegdheid de marinebegroting mede 
te ondertekenen, in feite was Moorman hoofd van het departement van 
Marine. In kabinet, Defensiecommissie en parlement verwoordde hij, min 
of meer zelfstandig, het marinebeleid.
Dat de Koninklijke Marine in 1948-1949 overigens niet geheel machteloos 
was, werd onder meer aangetoond door de aanstelling van een staatssecreta
ris uit eigen gelederen, met dergelijke bevoegdheden. Die benoeming kwam 
goed van pas. De overgrote meerderheid van de ministerraad wenste im
mers drastische bezuinigingen op de vloot door te voeren om de opbouw 
van land- en luchtstrijdkrachten mogelijk te maken.
Ten opzichte van de oorspronkelijke marine-plannen toonde Moorman 
zich een realist: onder zijn verantwoordelijkheid werden ze aangepast aan 
de financiële werkelijkheid. Die plannen verdedigde hij vervolgens fervent 
in het kabinet. In september 1950 passeerde hij zelfs zijn minister, door met 
aftreden te dreigen.
In wezen waren Moormans argumenten niet sterk. Het kabinet wenste de 
defensieinspanning beperkt te houden tot hetgeen in de NAVO noodzake
lijk werd geacht. Moorman kon niet duidelijk aantonen dat zijn plannen 
aan de NAVO-verlangens tegemoet kwamen. Integendeel, ze gingen veel 
verder. Hij slaagde er dan ook niet in de ministerraad op andere gedachten 
te brengen. Wèl lukte het hem dat de beslissing op de marine te bezuinigen 
telkens werd uitgesteld - tot het moment dat ze kon worden afgesteld. Daar
bij profiteerde hij vooral van de zwakke positie van Schokking en van de 
grote problemen bij de opbouw van de landmacht. Hoe Nederland er uit
eindelijk in slaagde zijn marine-uitgaven geaccepteerd te krijgen als bijdrage 
aan de NAVO, moet nader worden onderzocht. Het kan echter niet anders 
dan dat daarvoor een forse prijs is betaald. Dat het kabinet in 1949 en 1950 de 
pijnlijke keuze voor prioriteiten in de opbouw van de krijgsmacht niet

90 HTK 1950-1951, p. 1921.
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durfde te maken, zal mede veroorzaakt zijn door de felle oppositie die in het 
parlement bestond tegen een dergelijke maatregel.
In de volksvertegenwoordiging was de bezorgdheid dat teveel op de marine 
bezuinigd zou worden, vrijwel algemeen. Het hooghouden van de maritie
me traditie van Nederland en het behoud van enige zelfstandigheid ten 
opzichte van de NAVO stond bij de meeste politieke partijen voorop. Van 
verschillende zijde werd ook opgemerkt dat de duidelijkheid in de marine
plannen schril afstak bij de chaos die er op het departement van Oorlog leek 
te heersen. Het standvastig optreden van Moorman in het kabinet en in de 
pers oogstte dan ook veel lof. De populariteit van de marine in het parle
ment was zelfs zo groot, dat Moorman het zich kon permitteren om vragen 
te negeren van de zijde van KVP en PvdA die de vinger legden op de zwak
ke plekken in de vlootplannen.
Met de aankondiging in maart 1951 van de hoge defensiebegroting voor 1951 
en de drie daaropvolgende jaren, was de noodzaak om op de marine te be
zuinigen definitief van de baan. Bovendien was op dat moment een vaste 
verdeelsleutel voor de drie krijgsmachtdelen in de maak die de positie van 
de marine ook in de toekomst veilig zou stellen.
Het is een veelgehoorde stelling dat de Koninklijke Marine in het verleden 
zijn belangen goed heeft verdedigd door krachtige vertegenwoordigers in de 
Haagse politiek te laten optreden. Moorman is daar stellig een voorbeeld 
van. Alles bijeen mogen we vaststellen dat het optreden van Moorman als 
staatssecretaris voor de Koninklijke Marine het beoogde resultaat heeft op
geleverd: handhaving van de zelfstandigheid van het krijgsmachtdeel en de 
opbouw van althans één smaldeel. Moorman bereikte dat deels door de pro
blemen op het bord van zijn minister te schuiven. Op een gegeven moment 
passeerde hij Schokking zelfs door in overleg met Romme de vertrouwens
kwestie te stellen bij Drees. Wellicht had een anctere personele samenstel
ling van de politieke leiding van defensie een andere uitkomst laten zien 
van het marine-debat. Hoewel, Moorman wist zich verzekerd van de sym
pathie van een meerderheid in de Kamer.
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J.M .M.J. Clerx

Inleiding

De begrotingspolitiek vormt een belangrijk instrument voor de realisatie 
van de economische doelstellingen. De begrotingspolitiek omvat alle be
leidsmaatregelen die de omvang en samenstelling van zowel de ontvang
sten als de uitgaven van de overheid bepalen.1 In brede kring worden thans 
als doelstellingen van economisch beleid aangemerkt: een evenwichtige ar
beidsmarkt, een stabiel prijsniveau, een rechtvaardige inkomensverdeling 
en een evenwichtige groei. Recentelijk werd daar het streven naar een ge
zond leefmilieu als doelstelling aan toegevoegd.2
De betekenis van de begrotingspolitiek was in de loop der tijden vooral af
hankelijk van de plaats die aan de overheid werd toegekend in het econo
mische leven. Tot de jaren dertig van deze eeuw overheerste dienaangaande 
het klassieke denken.3 De kenmerkende grondbeginselen van de klassieke 
school werden geformuleerd door Adam Smith, David Ricardo en Thomas 
Robert Malthus. In hun visie was de overheid een consumptiehuishouding, 
die het proces van kapitaalvorming in de particuliere sector verstoorde. Elk 
individu kon beter dan welke regering ook beoordelen wat het beste voor 
hem was. De welvaart van een land was in hun visie gelijk aan de som van 
de welvaart van de inwoners.4 Deze welvaart kon het beste worden vergroot 
door iedere inwoner zijn eigen gang te laten gaan zonder dat de overheid er 
zich mee bemoeide. De nadruk op het eigenbelang als motor voor de 
vooruitgang was gebaseerd op het door de fysiocraten ontwikkelde beginsel 
van ’laissez-faire, laissez passer'. Door een volledig vrije werking van het 
marktmechanisme werden de bestaande maatschappelijke behoeften opti
maal bevredigd, terwijl volledige werkgelegenheid eveneens verzekerd was. 
De regering had in dit systeem slechts een drietal plichten te vervullen.5 
Allereerst diende ze de landsgrenzen te beschermen tegen het binnen
dringen van vijandelijke legers. Ze had ook als plicht elk lid van de ge
meenschap te beschermen tegen onrecht en onderdrukking door andere 
burgers. Voorts had ze als taak openbare instellingen in het leven te roeper

HET BEGROTINGSBELEID VAN LIEFTINCK

1 C. Goedhart, Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën (Leiden 1958) p. 315.
2 A. Heertje, De kern van de economie I (8e druk; Leiden en Antwerpen 1979) p. 196.
3 Voor een uitgebreid overzicht over de toegepaste begrotingsnormering zie: Th.A. Stevers 

'Begrotingsnormering 1814-1939' Economisch- en Sociaal-Historisch faarboek, 39 (1976) p 
101-147.

4 Ph.C. Newman, Economie. De ontwikkeling van het economische denken ('s-Gravenhage 
z.j.) p. 56.

5 Ibidem, p. 59-60.
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en bepaalde openbare werken uit te voeren die in het belang waren van de 
totale gemeenschap waarbij ieder individu of een groep van mensen onvol
doende belang had om het zelf te realiseren. De beperkte omvang van de 
staatstaak bleek ook uit het geringe aantal departementen. Rond de eeuw
wisseling waren dat er acht, waarvan er vier gericht waren op de bescher
ming van de Nederlandse belangen in relatie met het buitenland (ministerie 
van Buitenlandse Zaken, van Oorlog, van Marine en van Koloniën).6 De 
taak van de overheid in het economische leven beperkte zich daarmee tot 
die van 'nachtwaker'. J.B. Say, die veel tot de verspreiding van de opvat
tingen van de klassieke school heeft bijgedragen, formuleerde als grondregel 
voor een overheid met een klassieke' taakopvatting: 'De beste begroting is 
de kleinste begroting.'7 De consequentie van de opvatting van de klassieken 
over de overheid als een consumptiehuishouding was, dat de overheids
uitgaven volledig moesten worden gedekt door belastinginkomsten. Het be
grotingsevenwicht moest strikt worden gehandhaafd wat ook wel werd aan
geduid met de 'gouden financieringsregel1. Voorwaarde was dat de belas
tingheffing zo weinig mogelijk schade aan het proces van kapitaalvorming 
in de particuliere sector zou aanrichten; de belastingheffing moest derhalve 
worden gericht op de particuliere consumptieve bestedingen.
Onder invloed van de Oostenrijkse school met als grondlegger Karl Menger, 
evolueerde het denken over de rol van de overheid in het economische le
ven in de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze school propageerde 
de grensnuttheorie. De 'neo-klassieke' gedachtengang koos tot uitgangspunt 
dat de overheid wel degelijk een produktiehuishouding was, waarin hetero
gene produkten werden geproduceerd die niet via de markt werden verhan
deld (wegen, plantsoenen).
De grondlegger van de grensnutfilosofie was Heinrich Gossen die in het 
midden van de negentiende eeuw leefde. Hij formuleerde twee wetmatig
heden: de eerste en de tweede 'wet' van Gossen. De eerste wet van Gossen is 
de wet van het dalend grensnut De consument ervaart van elk extra goed 
minder nut naarmate hij over een grotere voorraad van dat goed beschikt. 
De tweede wet van Gossen is de wet van de nivellering van het grensnut. De 
omvang van de rijksbegroting werd onder invloed van de grensnutschool 
afhankelijk van de nivellering van het grensnut van particuliere en over
heidsvoorzieningen. Zolang het nut van overheidsvoorzieningen (on
derwijs, wegennet) maar groter is dan het nut van goederen uit het parti
culiere produktieproces, moet de overheid haar uitgaven verder uitbreiden. 
De grensnutschool streefde derhalve naar maximalisatie van het maat
schappelijke nut van het totale voorzieningenniveau. Omdat de neo-klas-

6 J.K.T. Postma, 'De positie van de Minister van Financiën: van gewoonterecht naar 
comptabiliteitswet1 in: W.J. van Braband, N.H. Douben en EN. Kertzman ed.. Openbare 
Financiën in drieooud (Zutphen 1989) p. 220.

7 Goedhart, Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën, p. 326.
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sieken erkenden dat de overheid wel degelijk een produktiehuishouding 
was, waarbinnen kapitaalvorming plaatsvond, werd de financiering van 
overheidsuitgaven door middel van leningen toelaatbaar geacht. De toelaat
baarheid van financiering door middel van een lening werd gekoppeld aan 
de aard van het te financieren object. De op deze wijze gefinancierde ob
jecten moesten een aanwijsbaar rendement in de toekomst opleveren. De 
aflossingstermijnen moesten binnen de grenzen blijven van de duur van 
het rendement. Op deze wijze was sprake van 'inverdieneffecten', omdat de 
rendementsopbrengsten de aflossingen op de leningen mogelijk maakten.
De rijksbegroting onderging ook administratief de invloed van het toestaan 
van leningen ter financiering van uitgaven. Een splitsing in de begroting in 
een gewone en in een buitengewone dienst werd in de comptabiliteitswet 
van 1927 voorgeschreven en lag tot 1956 ten grondslag aan de rijksbegroting. 
Op de gewone dienst stonden de lopende uitgaven met een nuttigheidsduur 
korter dan een jaar, die moesten worden gedekt door lopende inkomsten 
(vnl. belastingmiddelen). Op de kapitaaldienst stonden de uitgaven met een 
langere nuttigheidsduur die door middel van leningen konden worden 
gedekt. De financiering van de buitengewone uitgaven door leningen gaf 
slechts een voorlopige dekking: de aflossingen in de toekomst werden ten 
laste gebracht van de gewone dienst. Hiermee werd tot uitdrukking gebracht 
dat toekomstige belastingbetalers die profijt trokken van de kapitaalinves
tering, daarvoor ook naar evenredigheid moesten betalen. Over de criteria 
om een uitgave als buitengewoon te bestempelen liet de Comptabiliteitswet 
1927 zich overigens niet uit. Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp 
Comptabiliteitswet bleek dat de regering dit geheel tot haar eigen competen
tie rekende.8
De toenemende staatsinvloed uitte zich ook in stijgende overheidsuitgaven. 
Deze beliepen direct voor de Eerste Wereldoodog 11% van het nationale in
komen, tijdens de oorlog liefst 30%, om daarna weer terug te vallen tot 16%. 
Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog dreigde de minister van Financiën 
zijn greep op de overheidsfinanciën te verliezen. Er ontstonden voortdu
rend conflicten tussen hem en de vakministers. Financiën miste het instru
mentarium om de uitgavendrang te beperken, wat minister Van Gijn in 
1916 deed aftreden.9 In een circulaire van het nieuw optredende vierde ka
binet Ruys de Beerenbrouck in 1919 werden de spelregels voor de samen
werking tussen de minister van Financiën en de andere ministers vastge
legd. Kern van de richtlijn werd gevormd door de afspraak dat de betref
fende minister geen extra uitgaven mocht doen, dan na toestemming van de 
minister van Financiën of van de ministerraad. De positie van de minister 
van Financiën werd hierdoor versterkt. In de Comptabiliteitswet 1927 werd

8 Rapport van de commissie tot voorbereiding en herziening van de comptabiliteitswet 
(z.p. 1956) p. 73.

9 Postma, 'De positile van de Minister van Financiën', p. 221.
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de geleidelijk groter wordende invloed van deze minister bevestigd 'op 
vorm, inhoud en uitvoering van de begroting.'10
Met de splitsing van de overheidsbegroting in een gewone en in een buiten
gewone dienst, in 1927 wettelijk vastgelegd, werd het karakter van de over
heid als produktiehuishouding erkend. De gouden financieringsregel, waar
bij de totale uitgaven moesten worden gedekt door belastinginkomsten, 
werd gewijzigd in de 'gulden financieringsregel' als begrotingspolitieke 
norm. De jaarlijks terugkerende uitgaven moesten worden gedekt door be
lastinginkomsten, terwijl alleen voor de kapitaaluitgaven mocht worden 
geleend.
Zowel de gouden als de gulden financieringsregel paste in het denkpatroon 
van de klassieke economie, die de nadruk legde op het primaat van het 
marktmechanisme bij het herstel van evenwichtverstoringen in de econo
mie. Wanneer er werkloosheid dreigde volgde er op grond van de werking 
van het prijsmechanisme een aanpassing in de vorm van een loon- en 
prijsverlaging. Arbeid werd zo goedkoper waardoor het voor ondernemers 
aantrekkelijk werd weer arbeidskrachten in dienst te nemen.
De klassieke economen zagen daarbij echter het bestedingseffect over het 
hoofd: minder loon betekende ook minder bestedingen waardoor de onder
nemers toch nog met de, weliswaar goedkoper, geproduceerde goederen ble
ven zitten. Het falen van de klassieke aanpassingseconomie werd pijnlijk 
duidelijk in de jaren dertig, nadat in 1929 de economische wereldcrisis was 
uitgebroken. De klassieke remedie in de vorm van een aanpassingspolitiek 
faalde, de crisis werd er niet door bestreden maar door verdiept. De uitweg 
uit de crisis werd gewezen door J.M. Keynes in zijn boek 'The general theory 
of em ploym ent, interest and m oney ' (1936). Naar zijn mening kon de de
pressie in de wereld worden verklaard uit een tekortschieten van de effec
tieve vraag naar produkten. De ondernemers hadden in een dergelijke situ
atie geen belang bij investeringen omdat de hieruit voortvloeiende toename 
van het aantal consumptiegoederen niet op de markt kon worden afgezet. 
Volgens Keynes had de overheid tot taak de effectieve vraag te bevorderen 
door het laten uitvoeren van openbare werken (bijvoorbeeld het aanleggen 
van wegen). De begrotingspolitiek werd door zijn toedoen een instrument 
van economische politiek. In tegenstelling tot de gulden financieringsregel 
die pro-cydisch uitwerkte, moest de overheid volgens Keynes een anti-cy- 
clische begrotingspolitiek voeren. Wanneer bijvoorbeeld de particuliere be
stedingen tekortschoten moest de overheid haar uitgaven opvoeren en haar 
ontvangsten verlagen zodat een tekort op haar begroting ontstond.
Het Plan van de Arbeid (SDAP) uit de jaren dertig kan als een Keynesiaans 
concept voor de bestrijding van de crisis worden beschouwd. Het plan be
helsde onder meer de uitvoering van meer openbare werken ter waarde van

10 Idem, 'De positie van de minister van Financiën in historisch perspectief b e s tu u r . 
Maandblad voor Overheidskunde {1989) nr. 6, p. 194.
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200 miljoen per jaar, wat neerkwam op 4% van het nationale inkomen. In 
djfers van vandaag betrof het een extra uitgave van 15 miljard per jaar en 
een werkgelegenheidseffect van 100.000 arbeidsjaren.11 
In de naoorlogse jaren kwam het begrotingspolitieke denken steeds meer 
onder invloed te staan van de denkbeelden van Keynes.

De overheidsbegroting

De overheidsbegroting wordt vervat in meerdere wetsontwerpen waarin de 
omvang van de rijksuitgaven, de uitgaven van de verschillende departe
menten en de wijze van financiering is vastgelegd.12 De begroting vervult 
een aantal functies in het maatschappelijke leven. Door de aanvaarding van 
de rijksbegroting en de afzonderlijke begrotingswetten verkrijgt de regering 
van het parlement de autorisatie tot het doen van uitgaven. De Tweede 
Kamer kan op grond van het budgetrecht de voorgestelde begrotingswetten 
wijzigen. Het parlement brengt door middel van het wijzigen, aanvaarden 
of afwijzen van de ingediende begrotingswetten tot uitdrukking of het de 
door de regering gemaakte keuzen in het licht van de voorgestelde finan- 
dering, kan aanvaarden.
De micro-economische of beheerstechnische functie van de begroting heeft 
betrekking op het beheer van de begroting. Uit de begroting blijkt voor welke 
doeleinden de uitgaven zijn bestemd, opdat een doelmatig beheer van de 
begroting wordt bevorderd.13 De indeling van de begroting moet op 
bedrijfseconomische leest zijn geschoeid. De opbouw van de begroting be
hoort zo te zijn dat er bedrijfseconomisch een verbijzondering naar kosten- 
plaatsen mogelijk wordt. De kostenplaatsen vallen samen met organisatie- 
eenheden binnen een departement. De verantwoordelijke ambtenaar krijgt 
een aantal taken door de minister toegewezen samen met het daarvoor ge
voteerde geld en is aan de minister verantwoording schuldig. Ondanks de 
delegatie van de uitvoeringsbevoegdheden blijft de minister uiteraard poli
tiek verantwoordelijk.
Een logisch gestructureerde begroting biedt tevens een handvat voor de con
trole op het finandële beheer en voor het afleggen van rekening en ver
antwoording aan het parlement. Het algemene toezicht op het beheer wordt 
allereerst uitgevoerd door de afdeling comptabiliteit van het betreffende 
ministerie. Op de tweede plaats is de betrokken minister onderworpen aan 
het toezicht van het departement van Finandën (zie art. 132 CW). Dit pre
ventieve toezicht wordt geëffectueerd door art. 36 CW waarin staat dat een 
betaling eerst mag plaatsvinden nadat de minister van Finandën daartoe het

11 C.A. van den Beid, 'Kanttekeningen' in: Van Braband e.a., ed.. Openbare Financiën in 
drievoud, p. 21.

12 Heertje, De kern van de economie, p. 198.
13 J.C.P.A. van Esch, Openbare Finandën (Deventer 1974) p. 31.
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krediet geopend heeft. De Comptabiliteitswet omschrijft in art. 36 de con
dities voor weigering van de kredietopening. De ministerraad kan een 
dergelijke weigering herroepen. De aanvragen om kredietopening kennen 
deels een incidenteel karakter voor bijvoorbeeld investeringsbedragen, deels 
een periodiek karakter, namelijk maandelijks voor de uitgaven die regel
matig terugkeren.14
Naast de interne controle gericht op de budgettaire grenzen vindt er ook een 
interne controle plaats op rechtmatigheid en doelmatigheid. Bij de rechtma- 
tigheidscontrole wordt onderzocht of de ambtenaar die de betaling verrichtte 
daartoe bevoegd was, of de betaling werd verricht ten laste van het juiste be
grotingsartikel, of het beschikbare bedrag toereikend was en of de ontvanger 
van de betaling daartoe gerechtigd was.15 Bij de doelmatigheidscontrole 
wordt onderzocht of de uitgave economisch acceptabel is, dat wil zeggen dat 
het resultaat met een zo gering mogelijk offer werd bereikt. De externe con
trole geschiedt door de Algemene Rekenkamer. Dit onafhankelijke orgaan 
controleert de uitgaven en ontvangsten van het rijk vooral op rechtmatig
heid en als uitvloeisel daarvan soms op doelmatigheid. Haar verslag aan de 
regering wordt vervolgens aan het parlement toegezonden.
Door middel van haar uitgaven- en belastingpolitiek oefent de overheid in
vloed uit op het proces van inkomensvorming en inkomensbesteding. Op 
grond van deze zogenaamde macro-economische functie van de begroting 
kan de overheid bijvoorbeeld structureel de kwaliteit van het arbeidspoten
tieel verbeteren via haar uitgaven voor scholing en vorming. Conform de 
denkbeelden van Keynes aangaande een anti-cyclische begrotingspolitiek 
kan de overheid de bestedingen zodanig beïnvloeden dat de beschikbare 
produküecapaciteit zo volledig mogelijk wordt benut.
De verschillende functies van de overheidsbegroting stellen bijzondere ei
sen aan de begrotingsinrichting.16 Het beginsel van universaliteit brengt mee 
dat alle uitgaven en ontvangsten in de begroting dienen te worden opge
nomen. Dit geldt ook voor de staatsbedrijven die een afzonderlijke begroting 
hebben. Voorts moeten de uitgaven gespecificeerd in de begroting worden 
opgenomen, waardoor het controlerecht van het parlement aan betekenis 
wint. Het beginsel van periodiciteit vereist dat het begrotingstijdvak niet te 
lang is. Dit bevordert een effectieve parlementaire controle en geeft meer 
mogelijkheden het beleid aan te passen aan de wisselende economische om
standigheden. In een democratie is het noodzakelijk dat het parlement de 
begroting in het openbaar vaststelt waardoor elke burger zich een oordeel 
kan vormen over de financieel-economische en politieke aspecten van het 
beleid. Uiteraard is het een democratisch vereiste dat de begroting eerst be~

14 O. Bakker, De budgetcydus in de Openbare Financiën van Nederland (Den Haag 1952) p, 
62.

15 Van Esch, Openbare Finandën, p. 43.
16 C.N. Wijngaarden en W.F. van der Griend, D e Rijksbegroting, verleden en toekomst 

(Alphen aan den Rijn 1971) p. 11-14.
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hoort te zijn vastgesteld vooraleer er uitgaven mogen worden verricht. Een 
passende vervulling van overheidstaken vereist echter ook continuïteit in 
de uitgavenstroom. Daartoe kent de begroting het systeem der voorlopige 
twaalfden. Is een begrotingshoofdstuk bij het begin van een dienstjaar nog 
niet vastgesteld, dan mag de betrokken minister 4/12 deel van het bedrag 
voor het voorafgaande begrotingsjaar zonder voorafgaande parlementaire 
goedkeuring besteden. Vindt een uitgavenoverschrijding plaats van het be
grote bedrag op een artikel, dan moet dit via een suppletoire begroting wor
den geautoriseerd door de Staten-Generaal.
Voor wat betreft de toerekening van uitgaven en ontvangsten in de begro
ting zijn verschillende stelsels denkbaar. Allereerst zou de overheid kunnen 
werken met een begroting op contractbasis. Voor de uitgaven geldt dan het 
verplichtingenstelsel, zodat uit de begroting blijkt voor welk bedrag door de 
overheid verplichtingen mogen worden aangegaan. Als ontvangsten wor
den geboekt de vorderingen die de overheid in een bepaald jaar denkt te 
verwerven. De overheid zou ook kunnen werken met een begroting op 
transactiebasis. Opgenomen worden die bedragen waarvoor crediteuren fi
nanciële rechten krijgen als gevolg van direct opeisbare verplichtingen dan 
wel verplichtingen die in het betreffende dienstjaar opeisbaar worden. Voor 
de middelenadministratie zou een soortgelijk systeem kunnen worden in
gericht. In een begroting gebaseerd op het stelsel van lasten en baten worden 
op de begroting die bedragen geboekt die het waardeverbruik tot uitdrukking 
brengen. Bij consumptiegoederen die immers worden verbruikt betreft dat 
het aankoopbedrag. De waardevermindering van duurzame activa wordt op 
de begroting tot uitdrukking gebracht door middel van afschrijving. Als 
middelen worden de baten opgevoerd die in een jaar aan de overheid toe
vloeien.
In een begroting gebaseerd op het kasstelsel worden die bedragen opgeno
men die in een jaar daadwerkelijk zijn betaald en ontvangen. In Nederland 
werd gedurende de kabinetsperiode Drees-Van Schaik voor de uitgaven het 
stelsel van verkregen rechten toegepast. Voor de ontvangsten hanteerde 
men in principe het kasstelsel. Nederland kent daarmee een gemengd stelsel 
van verkregen rechten en het kasstelsel.
Een jaarlijkse begroting met daarin de verwachte uitgaven geeft problemen 
bij een gelijktijdige autorisatie van verplichtingen die eerst in latere jaren 
tot uitgaven leiden. Dit probleem speelt vooral bij het aanbesteden van ci
viel- en militair technische objecten, omdat de instemming van het parle
ment daartoe niet werd verkregen. De oplevering en een deel van de beta
ling valt in een volgend begrotingsjaar te verwachten, terwijl de verplich
ting in het lopende begrotingsjaar werd aangegaan. Daarom komt het sedert 
de begroting voor het dienstjaar 1949 voor dat aan de begrotingspost voor de 
uitgaven een 'binnenslijnse post' wordt toegevoegd voor de in het be-

63



grotingsjaar maximaal aan te gane verplichtingen. Voor het eerst gebeurde 
dit in de begroting voor Wederopbouw en Volkshuisvesting.17

Het kabinet Schermerhom-Drees

Direct na de Tweede Wereldoorlog bevond de Nederlandse economie zich 
in een uitzichtloze toestand. De produktie in de diverse bedrijfstakken was 
ver teruggevallen.

Produktie-indices van de industrie (1938 = 100)

1945 1945
Totale industrie (zonder bouw Leder, schoenen, rubber 33
bedrijven) 31 Papierindustrie 10
Metaalindustrie 18 Bouwmaterialen 11
Textielindustrie 12 Mijnbouw 45
C onfec tiei ndus trie 15 Openbare nutsbedrijven 51
Voedings /genotmiddelenindustrie 47
Bron: J.H.D. van der Kwast, 'Handel en Nijverheid' in: Herrezen Nederland 

1945-1955 ('s-Gravenhage z.j.) p. 58.

Vooral de metaalindustrie ondervond de gevolgen van de oorlog. Zo waren 
de Philips-fabrieken, de Hollandse Metallurgische Machinefabriek Gebr. 
Stork & Co verwoest of leeggeroofd.18 Voor zover het produktieapparaat nog 
wel aanwezig was, bestond een grote achterstand bij vervanging en moder
nisering. Voorts waren de resterende grond- en hulpstoffen door de bezetter 
weggehaald. Het dienstenverkeer was tot een onbeduidend niveau terugge
bracht. Zo bedroeg het restant van de Nederlandse handelsvloot nog slechts 
56% van de capaciteit van voor de oorlog. Naast de goederenschaarste waren 
de geldhoeveelheid en de staatsschuld onrustbarend gestegen. Gedurende de 
oorlogsjaren bedroegen de staatsuitgaven ƒ 18 miljard tegen inkomsten voor 
slechts ƒ 8 miljard. Het tekort werd gefinancierd door het maken van vlot
tende schuld en het laten draaien van de bankbiljettenpers.19 De geld
hoeveelheid in omloop was dan ook sedert 1938 verviervoudigd en bedroeg 
ƒ 11 miljard gulden tegen een nationaal inkomen dat gedurende de oorlog 
met 45% was gedaald (van ƒ 5,4 miljard tot ƒ 3 miljard). De staatsschuld was 
van ƒ 3,7 miljard tot ƒ 22,4 miljard torenhoog gestegen.

17 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, Nota betreffende de 
toestand van ’s Rijks Financiën, p. 4.

18 J.H.D. van der Kwast, Handel en Nijverheid, p. 57-58.
19 J.H.F. Bloemers, 'De monetaire ontwikkeling en het buitenlands betalingsverkeer' in: 

Herrezen Nederland 2945-1955 ('s-Gravenhage z.j.) p. 113.
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De ontwrichtende werking van de oorlog deed zich overigens in de hele we
reld gevoelen. De president van de Centrale Bank, LJ.A. Trip, typeerde in 
zijn eerste naoorlogse jaarverslag de desolate positie waarin de wereld zich 
bevond. 'Het beeld, hetwelk de wereld thans vertoont, van onduidelijkheid 
en onzekerheid, van het zoeken en tasten naar den te volgen weg zonder 
genoegzamen waarborg, dat de aanvankelijk gekozen richting tot het ge- 
wenschte doel zal leiden, kan, na de meer dan vijf jaren oorlogsontwrich- 
ting, geen verwondering wekken'.20
De doelstellingen van het naoorlogse financiële en monetaire beleid waren 
gericht op een financiële en monetaire sanering, als voorwaarde voor een 
hernieuwd evenwicht tussen de geld- en de goederenstroom. Op deze wijze 
wenste men de condities te scheppen die het mogelijk maakten de fysieke 
controles (distributies) op te heffen.21 Of zoals Trip het uitdrukte: 'De in eer
sten aanleg noodzakelijke maatregelen tot het reinigen en bewoonbaar ma
ken van het Nederlandsche Huis en tot het scheppen van werkgelegenheid 
voor zijne bewoners, zijn met groote voortvarendheid en daadkracht door 
de Regering ter hand genomen’.22
Het regeringsbeleid beoogde drie doelstellingen te bereiken:
- herstel van produktie en consumptie
- een financieel herstel in de vorm van sanering van het geldwezen, de 

overheidsfinanciën en de betalingsbalans
- sociaal herstel via een zo hoog mogelijke werkgelegenheid en een eerlijke 

inkomensverdeling.23
Volgens Lieftinck vormde het financiële herstel de absolute voorwaarde 
voor realisering van de beide andere doelstellingen. Allereerst moest het 
geldwezen worden gesaneerd als voorwaarde voor het op orde brengen van 
zowel de staatsfinanciën als de betalingsbalans. De sanering van het geldwe
zen werd doorgevoerd tijdens het kabinet Schermerhom-Drees. De geldzui- 
vering had tot doel de geldhoeveelheid en het geaccumuleerde geldbez)-- in 
omloop onder controle te brengen. Tevens bood ze de mogelijkheid om de 
vermogensposities te bepalen en te achterhalen hoe het vermogen was ont
staan. De geldzuivering uit september 1945 bestond uit een blokkering van 
het geld- en schuld volume, gevolgd door een geleidelijke deblokkering naar 
rato van het herstel van het ruilverkeer. Het sluitstuk werd gevormd dooi 
het wegbelasten van het geld- en schuldsurplus. Daartoe werden twee

20 Verslag van De Nederlandsche Bank NV over het boekjaar 1944-1945 (Amsterdam 1946) 
p.4.

21 C. Goedhart, 'De financiële en monetaire politiek in Nederland sinds de oorlog. Het succes 
van een niet-dirigistisch economisch beleid'. Bijvoegsel aan het Weekblad van  
Handelsinformaties van de Bank van Brussel, nr. 321 (17 febr. 1955).

22 Verslag van De Nederlandsche Bank NV 1944-1945, p. 5.
23 P. Lieftinck, 'Het Nederlandse financiële herstel 1945-1952, een terugblik' in: A. Knoester 

ed.. Lessen uit het verleden .125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde (Leiden en 
Antwerpen 1987) p. 159.
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buitengewone heffingen doorgevoerd: de vermogensaanwasbelasting (1946) 
en de vermogensheffing ineens (1947), die ruim ƒ 3 miljard opbrachten.24 
De naoorlogse toestand bleek aanvankelijk te chaotisch om een rijksbegro
ting op te stellen. De discussies met het parlement vonden plaats aan de 
hand van twee financiële nota's die Lieftinck naar het parlement zond 
(nota's van 12 dec. 1945 en 21 jan. 1946). Eerst op 4 februari 1946 diende Lief
tinck een ’oefenbegroting' in bij het parlement die betrekking had op de 
tweede helft van 1945. Deze begroting kon niet ter goedkeuring aan het par
lement worden aangeboden omdat dit 'mosterd na de maaltijd’ was: een 
eventueel begrotingsdebat kon immers eerst worden afgerond in de loop 
van 1946.
Aangezien ook de begroting over 1946 eerst op 12 april 1946 bij het parle
ment werd ingediend en samen met de begroting 1947 na de derde dinsdag 
in september 1947 werd behandeld, voerde Lieftinck zijn financiële politiek 
gedurende de eerste naoorlogse jaren op basis van een machtiging, die hem 
door het parlement was verleend. Dat veroorzaakte gevoelens van onvrede 
bij de parlementariërs. Er waren kamerleden die het gevoel hadden dat ze 
met het verlenen van die machtiging een blanco cheque tekenden en ze be
tichtten Lieftinck ervan zich te gedragen alsof er sprake was van een finan
ciële dictatuur.
Tijdens het kabinet Schermerhom-Drees werd per besluit van 20 oktober 
1945 het administratieve systeem van de begroting aangepast. Er werd een 
nadere verdeling gemaakt binnen de kapitaaldienst in de vorm van een 
buitengewone dienst I en n  (BGD-I en BGD-II). De BGD-I bevatte de uitgaven 
met een aflopend karakter voortvloeiend uit de oorlog. Op de BGD-II wer
den de kapitaalinvesteringen verantwoord. Uit het voorlopig verslag bij de 
nota betreffende de toestand van 's-Rijks financiën blijkt dat er leden waren 
die aan de BGD-I ook een meer principiële functie wilden toekennen. Ze za
gen in deze dienst een instrument dat kon worden ingezet ter nivellering 
van conjunctuurgolven.25 De consequentie van een 'antï-cyclische BGD-I' 
was wel dat deze dienst ook in normale omstandigheden zou blijven be
staan. Lieftinck stemde in met deze opvatting. De BGD-I kreeg zo als karakter 
de 'vermelding van uitgaven, welke slechts zullen worden gedaan, wanneer 
de economische toestand deze rechtvaardigt.'26

24 Ibidem, p. 163. Voor een uitvoerige beschrijving van de gedetailleerde regelingen rond de 
geldzuivering, zie: F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945 I, Het kabinet Schermerhom-Drees 24 ju n i 1945-3 ju li 1946. (Assen en 
Amsterdam 1977) p. 327-337.

25 H T K  1945-1946, Bijl. 124, Nota betreffende den toestand van 's-Rijks financiën, ar. 6, W ,
p. 51.

26 Ibidem , n r .  8, MvA, p. 67.
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Het kabinet-Beel27

De prioriteit die tijdens het kabinet Schermerhorn-Drees had gelegen op de 
geldsanering, verschoof tijdens het kabinet-Beel naar de staatsfinanciën. Dat 
lag voor de hand nu het parlement voor het eerst sedert het einde van de 
oorlog, met Lieftinck kon debatteren op basis van betrouwbare cijfers.
In de discussies over de begroting 1947 lag de nadruk op het ongekend hoge 
uitgavenniveau. Weliswaar waren de uitgaven in de begroting gedaald van 
5,5 miljard (1946) naar 4,2 miljard (1947), maar de bezuiniging was vooral 
een gevolg van minder uitgaven met een aflopend karakter die werden ver
antwoord op de BGD-I. Hier was derhalve sprake van een min of meer 
automatische daling als gevolg van een langzame normalisatie in de 
samenleving. Het hoge niveau van uitgaven op de gewone dienst bleef 
vrijwel onaangetast. Mede door de zeer hoge belastingdruk kon het tekort op 
de ontwerpbegroting 1947 beperkt blijven tot ƒ 1,9 miljard.
Lieftinck noemde als oorzaak van het hoge uitgavenniveau de militaire uit
gaven en noemde de uitgaven voor het nationaal herstel. Voorts vergden de 
rente en aflossing op de staatsschuld, de subsidiepolitiek en de expansie van 
het overheidsapparaat aanzienlijke bedragen. In het parlement drongen alle 
partijen op verlaging van uitgaven aan, al was het de Kamer duidelijk dat 
een tekort van ƒ 2 miljard niet viel weg te bezuinigen. Lieftinck zegde het 
parlement toe naar bezuiniging op de begroting voor 1948 te zullen streven. 
In een bespreking van de ministerraad van het voorontwerp op de begroting 
voor 1948 stelde Lieftinck dat hij streefde naar een bezuiniging van 1 miljard 
ten opzichte van de begroting 1947. Dit terwijl het voorontwerp de uitgaven 
ƒ 370 miljoen hoger raamde dan het ontwerp voor 1947. De heroverweging 
van de begroting leverde niet de beoogde bezuiniging op. De hele begroting 
omvatte ƒ 3,9 miljard, waarbij nog een tekort van ƒ 500 miljoen op het 
landbouwegalisatiefonds moest worden opgeteld. De geschatte inkomsten 
bedroegen ƒ 2,8 miljard zodat een tekort resulteerde van ƒ 1,6 miljard. Als 
verklaring voor het toch nog aanzienlijke tekort gaf Lieftinck dat een aantal 
posten in 1947 te laag waren geraamd zodat deze in 1948 hoger moesten uit
vallen. Voorts was er een 'camel nose' in de begroting opgedoken door de 
bevolkingsgroei, waardoor de subsidies die toch al gestegen waren door de 
loon- en prijsontwikkeling, onvoorziene hoogten bereikten. Ook de beoogde 
beperking van het aantal ambtenaren viel tegen. Uit becijferingen bleek dat 
het aantal rijksambtenaren van 122.000 eind 1946 tot hooguit 112.000 halfweg 
1948 kon worden teruggebracht.

27 Deze tekst is grotendeels gebaseerd op: M.D. Bogaarts, Parlementaire Geschiedenis van 
Nederland na 1945 II, De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, band 
B ('s-Gravenhage 1989), speciaal: IV Onder Lieftincks bewind. Regering en parlement in 
de slag om het financiële beleid in de periode 1946-1948, par. I.
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Terugblikkend op de begrotingen voor 1946, 1947 en 1948 constateert M.D. 
Bogaarts op basis van de realisatiecijfers dat de geraamde tekorten erg 
meevielen. Zo bedroeg het tekort over 1946 slechts 1,2 miljard in plaats van 
de geraamde 2,6 miljard. Het tekort over 1947 kwam ƒ 400 miljoen lager uit, 
terwijl over 1948 een geringer tekort ter waarde van ƒ 300 miljoen overbleef. 
Deze gunstige cijfers kunnen deels worden toegeschreven aan de bewuste 
tactiek van Lieftinck om de uitgaven ruim te begroten en de opbrengsten 
van de belastingen te laag te ramen. Zo werden bijvoorbeeld de opbrengsten 
van de achterstallige belastingen zoveel mogelijk buiten beschouwing ge
laten. Volgens Lieftinck konden de lagere uitgaven ook worden verklaard 
uit het feit dat van de geautoriseerde begrotingsposten grote bedragen onge
bruikt bleven door materiaal- en deviezengebrek of geblokkeerd bleven als 
gevolg van het efficiëntietoezicht op de bestedingen door het ministerie van 
Financiën.28 Voorts vloeide een en ander voort uit de begrotingssystema
tiek.29 Een positieve invloed op de beheersing van de uitgaven ging onge
twijfeld ook uit van de herziening van de Comptabiliteitswet uit 1927. Deze 
wet uit 1927 bepaalde dat een kredietopening die door een minister werd 
geëist, door de minister van Financiën moest worden toegestaan, ook als er 
geen begrotingsartikel voor de betreffende uitgave bestond. Hiervan werd 
dan melding gedaan aan de Algemene Rekenkamer. De wetswijziging uit
1947 versterkte de positie van de minister van Financiën. Deze kon voor
taan een dergelijke aanvrage voor een kredietopneming weigeren en alleen 
de ministerraad kon daarin nog verandering brengen. Voortaan moest bo
vendien vooraf toestemming worden verleend voor een kredietopening, 
voor het aangaan van elke verplichting die tot een betaling zou leiden. Dit 
gaf de mogelijkheid tot het invoeren van een taakstellende begroting wat 
een sterk bedrijfsmatig karakter aan de begroting gaf. De organisatorische 
voorbereiding van de begroting werd hierbij aangepast. Ook hier diende het 
bedrijfsleven als voorbeeld. Uitgaven werden naar hun aard in groepen ge
bundeld. Binnen elke groep van uitgaven vond een nadere onderverdeling 
naar organisatie-eenheid plaats, gepaard gaande met een codecijfer. Een 
derde cijfer gaf de verschillende kostenrekeningen aan binnen een organisa
tie-eenheid. Baanbrekend werk op dit gebied werd verricht door Schmalen- 
bach (1927: Der Kontenrahmen). Het door hem gekozen systeem van deci
male codering van de rekeningen is in Nederland voor het eerst toegepast in 
de boekhouding van het Philips-concem.30

28 Lieftinck, Het Nederlandse financiële herstel 1945-1952, p. 172.
29 M.J.H. Smeets, 'De Rijksbegroting 1949 in vergelijking met 1946, 1947 en 1948' in: De 

Rijksbegroting. Zeven wetenschappelijke beschouwingen over actuele economische en 
staatsrechtelijke vraagstukken, de Nederlandse volkshuishouding betreffend (Rotterdam
1949) p. 13-17.

30 P.J. van de Kapelle, Bedrijfsadministratie voor MBA (7e druk; Groningen 1989) p. 95.
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Het kabinet Drees-Van Schaik

De begroting 1949

De toonzetting van de miljoenennota 1949 was aanzienlijk optimistischer 
dan in de voorafgaande jaren. De verbetering in 's-lands finandën had lang
zamerhand een niveau bereikt waardoor niet alleen de GD een groot 
overschot vertoonde, maar zelfs de BGD-I nagenoeg geheel uit de lopende 
inkomsten kon worden gefinancierd.
Het totaal van de begrote uitgaven op de gewone en de buitengewone dienst 
I beliep bijna ƒ 3600 miljoen. Hiervan werd ƒ 2417 miljoen op de gewone 
dienst, ƒ 816 miljoen op de BGD-I en ƒ 365 miljoen als saldo op het Land- 
bouwegalisatiefonds (LEF) verantwoord. De middelen op de genoemde 
diensten omvatten een bedrag van ongeveer ƒ 3250 miljoen, zodat een te
kort resulteerde van 350 miljoen.
Het begrotingsbeeld werd door een aantal factoren in positieve en negatieve 
zin beïnvloed. Allereerst werd het begrotingsbeeld voor 1949 in gunstige zin 
beïnvloed door het feit, da t als gevo lg  van de overeenkomst met de Neder- 
lands-Indische regering, de exploitatiekosten van de Koninklijke M arine ter 
waarde van ƒ 112 miljoen ten laste van de Nederlands-Indische begroting 
werden gebracht. Dit voordeel verviel grotendeels doordat in de ontwerp
begroting rekening werd gehouden met de nieuwe wet op de financiële ver
houding tussen het Rijk en de gemeenten, waardoor de gemeenten ƒ 100 
miljoen meer ontvingen dan voorheen. De uitgaven voor het herstel van 
de oorlogsschade ter waarde van ƒ 482 miljoen konden volgens Lieftinck 
voor een belangrijk deel als kapitaalsuitgaven worden beschouwd. In het 
betreffende wetsontwerp werd uitgegaan van jaarlijkse belastinginkomsten 
van ƒ 250 miljoen en voor het restant zou worden geleend. In de miljoe
nennota werd met deze ƒ 250 miljoen nog geen rekening gehouden. Hier 
stond weer tegenover dat er ook een verlaging van de belastingdruk in het 
vooruitzicht werd gesteld, waardoor uiteindelijk de totale opbrengst niet 
veel zou afwijken van de gepresenteerde raming in de m iljoenennota. De 
uitgaven verantwoord op de BGD-II werden geraamd op ƒ 365 miljoen 
waartegenover inkomsten stonden voor f  295 miljoen, zodat op deze dienst 
een tekort resulteerde van 70 miljoen. De kapitaalsuitgaven mochten per 
definitie uit leningen worden gedekt. Als de begroting echter ook zou func
tioneren als een instrument van de conjunctuurpolitiek, dan zou, gegeven 
de hoogconjunctuur, de kapitaalsuitgaven uit belastingopbrengsten moeten 
worden gedekt. Een dergelijke politiek zou echter strijdig zijn met het stre
ven naar herstel van de bedrijvigheid. Hoge belastingen legden een te zware 
last op het bedrijfsleven en frustreerden daarmee de investeringen die nodig 
waren voor het herstel en het scheppen van werkgelegenheid.
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Na een zeer voorlopige staatsbalans per 30 juni 1945 presenteerde Lieftinck 
nu een meer volledige staatsbalans per ultimo 1947. De staatsbalans wilde 
duidelijkheid scheppen over de vermogenspositie van het Rijk. Tegenover 
de activa in de vorm van liquide middelen, vorderingen en goederen, gaf 
de creditzijde van de balans aan hoe de activa werden gefinancierd. Met be
hulp van deze balans kon een vollediger beeld worden verschaft van de 
vermogenspositie van de staat dan met een overzicht van de staatsschuld.
De gepresenteerde cijfers van de staatsbalans lieten een totaal aan verplich
tingen op korte en lange termijn van ƒ 34,6 miljard zien, waarvan ongeveer 
ƒ 19 miljard gedekt werden door activa. Volgens Lieftinck was het beeld niet 
ongunstig omdat in wetenschappelijke kring werd verdedigd dat in normale 
omstandigheden het negatieve staatsvermogen ad ƒ 15,6 miljard ongeveer 
gelijk moest zijn aan het nationale inkomen van een jaar. Het nationaal in
komen voor 1949 werd geraamd op ƒ 13 miljard terwijl de produktiviteit 
van de bevolking slechts 90% bedroeg vergeleken met voor de oorlog.
Van belang bij al deze cijfers van de staatsbalans was met name de waarde
ringsgrondslag die voor de staatsbezittingen als gronden, gebouwen, wegen 
etc., werd gehanteerd. Daartoe werden de oorspronkelijke kosten op grond 
van indexcijfers herleid tot het kostenniveau op de balansdatum. Dat bleek 
geen sinecure te zijn in verband met de aard en het grote aantal van de te 
taxeren objecten. Zelfs de waarde van het kunstbezit stond op de staatsbalans 
tegen de geschatte verkoopwaarde. Voor het bepalen van de grootte der 
afschrijvingen, voor 1949 bepaald op ƒ 75 miljoen, werd overleg gevoerd 
met deskundigen. Veel cijfers in de staatsbalans waren derhalve gebaseerd 
op schattingen, waardoor er slechts voorlopige conclusies aan verbonden 
konden worden. Ook Lieftinck was die mening toegedaan daar hij een voor
behoud maakte 'ten aanzien van de juistheid en volledigheid der balansbe- 
dragen.'31
Het beleid van Lieftinck was doordrongen van het streven de doelmatigheid 
en effidëncy bij de overheid te bevorderen. Een dergelijk beleid vereiste een 
goede boekhouding 'welke regelmatig zonder achterstand en met korte tus
senpozen tot beoordeling van de kosten van het gevoerde beleid in staat stelt 
en die kosten in vergelijking brengt met de omvang der geleverde prestaties, 
alsmede met het in de begroting gevoteerde bedrag'. Dit werd nagestreefd 
met behulp van de eerder genoemde wijziging in de Comptabiliteitswet. 
Voorts werd gewerkt aan de reconstructie van het bestuurlijk apparaat. De 
taak van de regering moest er onder de gegeven omstandigheden op zijn ge
richt om door een doelmatige werkwijze een rationele omvang van het per
soneel te bereiken. Door toepassing van taakinventarisatie, functieanalyse 
en werkdassificatie werd getracht op objectieve wijze de ideale formatie van 
bureaus en departementen vast te stellen.

31 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000, Nota betreffende de toestand van 's Rijks Financiën, p. 6.
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Nadat zich in de jaren 1945 tot en met 1947 nog grote kastekorten hadden 
voorgedaan die via geldschepping moesten worden gefinancierd, was er in
1948 een evenwicht bereikt in de kaspositie van het Rijk. Toch ging van de 
overheidsfinanciering nog een zeker inflatoir effect uit, dat te wijten was aan 
de omstandigheid, dat de ontvangsten uit de geblokkeerde tegoeden groter 
waren dan de stortingen op de geblokkeerde rekeningen.
Voor het jaar 1949 was de monetaire invloed van de overheidsfinanciën 
onzeker, al verwachtte Lieftinck geen inflatoire tendens van betekenis. Van 
groot belang hierbij was het inwerkingtreden van het Europees Herstelpro
gramma (EHP). Tot dan toe was het regel dat de tegenwaarde in guldens van 
buitenlandse kredietverlening in de schatkist vloeide. Door het EHP was de 
praktijk nu zo geworden dat de tegenwaarde in guldens weliswaar in de 
schatkist vloeide, maar het deel van de tegenwaarde dat afkomstig was van 
giften, mocht niet worden aangewend ter dekking van de kasbehoeften. Het 
moest in afwachting van een nadere bestemming op een aparte rekening 
worden geboekt. Dit had op zich een deflatoire werking daar de staat het geld 
nu niet opnieuw in circulatie bracht. Bovendien was het bedrag niet be
schikbaar voor financiering van lopende uitgaven van de staat. Voorzover 
de staat hiervoor niet kon lenen bij niet-geldscheppende instellingen, zou 
dit inflatoir moeten gebeuren via een beroep op de geldscheppende instel
lingen. Het verloop van de kaspositie van de staat werd zo mede afhankelijk 
van de wijze waarop ie Marshall-hulp werd verstrekt.

Voorzichtigheid blijft geboden

De reactie in het parlement op het algemeen begrotingsbeeld was gematigd 
positief. F.H. van de Wetering (CHU) erkende dat er symptomen waren die 
wezen op een verbetering van de financiële positie van het land. Voorzich
tigheid bleef geboden omdat reeds 25% van het nationaal inkomen in de 
staatskas vloeide. De verbetering van het begrotingsbeeld was deels conjunc
tureel bepaald doordat de belastinginkomsten hoog waren ten gevolge van 
de gunstige conjunctuur. Bij een omslag van de conjunctuur zouden de op
brengsten dalen, terwijl het volgens Van de Wetering 'uiterst moeilijk zal 
zijn door de stroefheid der Staatsuitgaven in dezen een naar verhouding 
overeenkomstige daling te bewerkstelligen.'32 Zijn conclusie luidde dat het 
evenwicht nog labiel was, zodat er gewaakt diende te worden tegen een 
verdere verhoging van uitgaven en tegen een te vroeg verlagen van de be
lastingen. Van de Wetering toonde zich ongerust over de hoogte van de 
staatsschuld. Hij pleitte ervoor de achterstand in de belastinginning aan te 
wenden voor versnelde aflossing van de staatsschuld. 'Want onze totale 
schuld van 28 milliard eist per jaar 600 millioen aan rente en aflossing, zodat 
de geraamde aflossing voor 1949 van slechts 77,7 millioen veel te gering en

32 HTK  1948-1949, p. 190.
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niet meer dan een druppel op een gloeiende crediteurenplaat kan genoemd 
worden.'33
Ook A.M. Lucas (KVP) was van mening dat 1948 in financieel opzicht geen 
slecht jaar was. Ook hij maande tot voorzichtigheid omdat het geringere na
delige saldo op de GD en BGD-I te danken was aan een hogere raming van 
de inkomsten als gevolg van de gunstige conjunctuur. Hij pleitte er voor dat 
de overheid bij een hoogconjuctuur een reserve zou vormen, die kon wor
den aangewend om de economische bedrijvigheid te stimuleren bij een 
economische depressie. Lucas stemde in met de opvatting van Lieftinck dat 
belastingverlaging soms heilzaam werkte op het nationaal inkomen en de 
activiteiten van zowel werknemers als werkgevers stimuleerde. Hij juichte 
het toe dat de minister streefde naar een herziening van de fiscale winstbe- 
rekening en een verlichting van de loon- en inkomstenbelasting voor lagere 
en middelgrote inkomens. Hij uitte kritiek op het feit dat de Kamer soms in 
een dwangpositie werd gebracht door het ijltempo dat gevraagd werd bij be
handeling van bepaalde kwesties, terwijl in andere gevallen de gelden reeds 
waren uitgegeven zonder voorafgaande goedkeuring van het parlement 
(kredietverlening Indonesië).
Fractievoorzitter van de ARP, ƒ. Schouten, maande tot voorzichtigheid bij 
de beoordeling van de op zich gunstige begrotingscijfers voor 1949. Hij 
voorzag dat de GD nog zou moeten worden belast met een bedrag van ƒ 75 k 
ƒ 100 miljoen, met name als gevolg van salarismaatregelen en verhoging 
van pensioenen. Hij wees op de noodzaak tot het uitvoeren van openbare 
werken in de vorm van waterstaatswerken (inpoldering Zuiderzee, aanleg 
Amsterdam-Rijnkanaal). Hij was het eens met de regering dat een beperking 
noodzakelijk was in het licht van een compenserende conjunctuurpolitiek. 
Schouten stelde dat bij het voeren van deze politiek de verkeerde keuzes 
werden gemaakt. In de genoemde gevallen achtte hij een verschuiving van 
die uitvoering alleen verantwoord wanneer dit onvermijdelijk was in het 
licht van de deviezenschaarste. De inpoldering van de Zuiderzee was brood
nodig voor een voldoende groei in cultuurgrond. In het Amsterdam- 
Rijnkanaal was al veel geld geïnvesteerd, terwijl verbetering en aanleg van 
wegen moest worden doorgevoerd als dit nodig was voor de industrialisatie. 
Hij wees op de strijdigheid tussen de memorie van antwoord waarin stond 
dat ƒ 77,7 miljoen aan aflossing betrekking had op leningen op lange ter
mijn, terwijl daarnaast op leningen op korte termijn ƒ 98,5 miljoen werd 
afgelost. Uit de miljoenennota bleek echter dat de schuldaflossing werd be
perkt tot ƒ 77,7 miljoen. Hij vond in deze vermeende strijdigheid voldoende 
aanleiding voor een bitse uitval naar Lieftinck: 'Het is een enkele keer ietwat 
moeilijk met de geachte bewindsman, de minister van Financiën, van ge
dachten te wisselen. Spreekt men hem tegen, dan is hij er als de kippen bij. 
Dat is zijn goed recht en als het ware een natuurlijke zaak. Spreekt men hem

33 Ibidem, p. 190-191.
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na, dan voelt hij zich blijkbaar meer dan eenmaal nog weer geroepen tot 
tegenspraak, en heet het onjuist, wat hij zelf heeft gesteld.'34 
J. Hoogcarspel (CPN) typeerde de begroting als een Amerikaanse begroting, 
omdat ze beïnvloed werd door 'de Amerikaanse geest', die volgens hem se
dert 1945 een hetze voerde tegen Oost-Europa.
H.J. Hofstra (PvdA) hield een principieel betoog over de financiële politiek 
van de overheid. De financiële en budgettaire aspecten van de begroting 
prevaleerden niet onder alle omstandigheden, met name niet, 'wanneer 
daardoor ernstige sociale en economische bezwaren voor het Nederlandse 
volk in zijn geheel, of voor belangrijke groepen daarvan, zouden onstaan.'35 
De financiële- en belastingpolitiek was onderdeel van de algemene sociale 
en economische politiek. 'Evenals deze laatste moet de financiële politiek 
niet heersen, doch dienen. Zij is, evenals gene, niet meer dan een hulp
middel om de samenleving aldus te organiseren, dat de individuele mens 
een zo groot mogelijke ontplooiingsmogelijkheid voor zijn persoonlijkheid 
verkrijgt.'36 Of anders gezegd gold er 'dat nooit de levende mensen mogen 
worden opgeofferd aan het geld, dan wel aan het afgodsbeeld van de "goed
kope Staat" of van een sluitende begroting, doch dat omgekeerd de finan
ciële eisen, die overigens zouden moeten worden gesteld, moeten wijken, 
wanneer de verwezenlijking daarvan de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bepaalde personen of voor bepaalde groepen van personen zouden vernie
tigen of ernstig zouden beperken.'37 Voor de PvdA was de begroting om die 
principiële reden acceptabel omdat de tekorten werden veroorzaakt door de 
kapitaaldienst en door het landbouwegalisatiefonds (LEF). De tekorten op 
het LEF waren acceptabel omdat de subsidiestroom een loon- en prijspolitiek 
mogelijk maakte, die in het belang was van een snel herstel van de econo
mie. Voorts waren de tekorten dienstbaar aan het bewuste streven van het 
kabinet naar een zo groot mogelijke sociale rust, in het belang van een snelle 
verbetering van de arbeidsproduktiviteit. Hofstra gaf overigens toe dat het 
subsidiebedrag financieel nauwelijks nog op te brengen was zodat de PvdA 
kon instemmen met de aangekondigde vermindering 38 Hij verzette zich 
met kracht tegen degenen die het roer van de financiële politiek wensten 
om te gooien in conservatieve richting. Een zuinig financieel beheer ver
kreeg zijn instemming, maar 'zuinigheid ten koste van anderen wijzen wij 
af met alle kracht, die in ons is. Aan de zorg voor wat zwak is en arm zullen 
wij niet laten raken. De gerechtigheid, vooral die tegenover de economische

34 Ibidem, p. 151.
35 Ibidem , p. 186.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-1, Rijksbegroting voor het Huis der Koningin, nr. 6, MvA, 

Regeringscommuniqué van 27 october 1948 betreffende de Nederlandse Regeringspolitiek 
inzake lonen en prijzen, p. 31.
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zwakken, telt ons zwaarder dan een tekort, zoals ons thans wordt ge
presenteerd. Dlar ligt het verschil tussen ons en vele anderen.'39 
Evenals Lucas toonde Hofstra zich voorstander van een conjunctureel be
grotingsbeleid. Daartoe moesten in jaren van economische depressie de 
overheidsuitgaven worden verhoogd teneinde de werkgelegenheid op peil 
te houden. Voorwaarde was wel dat dan in jaren van volledige werkgele
genheid overschotten op de begroting werden gekweekt. Hofstra toonde zich 
ontevreden over de financiële situatie in Nederland. In een depressie moes
ten weliswaar de uitgaven omhoog maar de 'opeenstapeling van nieuwe 
schulden, die daarvoor nodig wordt, is evenwel slechts aanvaardbaar, wan
neer wij in geweten kunnen verklaren, dat wij ons voor de jaren vóór de 
deflatie of crisis in financieel opzicht niets hebben te verwijten.'40 In Neder
land moest daartoe de staatsschuld omlaag. Hij stelde voor een amortisatie- 
fonds in te stellen met eigen inkomsten dat staatsschuldbrieven moest aan
kopen. De middelen voor het fonds konden worden verkregen door het 
heffen van successierechten. Deze heffing op individuele vermogens werd 
zo weer door de overheid in de vermogenssfeer gebonden.
Hofstra waarschuwde voor de nadelige invloed van de voorgenomen verla
ging van de belastingheffing op het begrotingsevenwicht. 'Welke nadelen 
hoge belastingen ook mogen hebben, wij mogen niet de toekomst van ons 
volk op het spel zetten door thans aan allerhande te ver gaande wensen te 
gemoet te komen.'41 Hij uitte geen bezwaar tegen verhoging van de fiscaal 
toelaatbare afschrijving op bepaalde bedrijfsmiddelen, als deze maar niet 
leidde tot bevoordeling van ondernemers, maar alleen tot een versnelde af
schrijving. De ruimere afschrijving was immers gericht op uitbreiding van 
het produktieapparaat. Hiermee werd nog eens duidelijk dat de fiscale poli
tiek in dienst stond van de algemene sociaal-economische politiek. De belas
tingverlaging moest volgens Hofstra gericht worden gebruikt voor herin
vestering en mocht onder geen beding toevallen aan de ondernemers. 
Impliciet toonde bij zich hiermee tegenstander van de afschaffing van de di- 
videndstop.
G. Ritmeester (VVD) sprak van een begroting die in schijn gunstiger leek, 
omdat het tekort door schenkingen werd gedekt, die op den duur zouden 
vervallen. Hij toonde zich ingenomen met het voornemen van de minister 
om de belastingdruk met ingang van 1949 te verlagen. 'Bij het lezen van 
deze zinsnede kreeg ik de gedachte: "Het daghet", al is het dan slechts nog 
een zeer flauwe schemering. In het Oosten heb ik er maar niet bij gedacht, 
daar is alles nog zeer en zeer donker.'42 Hij onderstreepte de noodzaak er
voor met een becijfering waaruit bleek dat nu zes maal zoveel belasting

39 HTK  1948-1949, p. 187.
40 Ibidem, p. 188.
41 Ibidem, p. 188
42 Ibidem, p. 196.
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werd geheven als direct voor de Tweede Wereldoorlog. Hij haalde ter 
ondersteuning van zijn opvatting ook de president van de Nederlandsche 
Bank aan. Deze had er in het jaarverslag over 1947 op gewezen dat de finan
ciële draagkracht van het volk dreigde te worden overspannen. 'Men kan 
niet voortgaan steeds toe te voegen aan lasten die thans reeds te zwaar blij
ken te zijn.'43
Het nut van de staatsbalans werd door veel woordvoerders in het parlement 
betwijfeld. Lucas beschouwde in tweede termijn de balans 'als een aardig 
speeltuig, dat echter waarschijnlijk vrij duur is.'44 Ritmeester verwoordde 
het algemene gevoelen terzake het scherpst. Naar zijn mening gaf de balans 
geen juist beeld van de toestand. De waardering van de activa was noch ge
baseerd op normale handelsusanties, noch op de fiscale praktijk, die de 
minister zelf aan het bedrijfsleven oplegde. De vele pro memorie-posten 
werden omgeven door een grauwsluier. 'Laat de Minister zich gelukkig 
prijzen, dat hij niet als directeur ener onderneming zo'n balans moest on
derwerpen aan het oordeel van commissarissen en aandeelhouders; het erg
ste was voor hem te vrezen.’45 Ritmeester wees ook op het verschil van 
mening dat kon ontstaan over de waardering van onroerende goederen en 
de waarde van kunstschatten, die als regel voor slechts ƒ 1 op de balans 
stonden. De balans werd volgens Ritmeester echt gevaarlijk door de conclu
sie die de minister eruit trok. De minister stelde dat de verplichtingen ter 
waarde van ƒ 34, 6 miljard voor ongeveer ƒ 19 miljard werden gedekt door 
activa, zodat het tekort iets groter was dan het nationaal inkomen van een 
jaar. Hij vroeg zich met andere woordvoerders af hoe de wetenschappelijke 
verdediging luidde voor Lieftincks stelling dat het tekort op de balans gelijk 
mocht zijn aan het nationale inkomen van een jaar. Bovendien kon dit 
tekort alleen ontstaan 'bij algehele uitverkoop wegens liquidatie en ophef
fing der zaak. Men wiegt zich zelf in slaap, wanneer men de positie op deze 
grond sterk acht.'46

Lieftinck telt zijn  zegeningen

In zijn reactie op de beschouwingen van het parlement legde Lieftinck de 
nadruk op positieve ontwikkelingen, zonder overigens de zwakke plekken 
in de algemene financiële toestand en de begroting te verzwijgen. Zo waren 
de GD en de BGD-I praktisch geheel gedekt door middelen, terwijl het tekort 
op zowel het LEF als de kapitaaldienst niet onaanzienlijk was gedaald. 
Lieftinck vatte de Nederlandse financieel-economische positie samen: de 
naoorlogse chaos was overwonnen, een gestadige verbetering was ingetre

43 Verslag van De Nederlandsche Bank N V  over het boekjaar 1947 (Amsterdam 1948) p. 22.
44 HTK 1948-1949, p. 229.
45 Ibidem, p. 197
46 Ibidem.
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den en een gezonde financiële basis was gelegd, waarop met vertrouwen kon 
worden voortgebouwd aan de innerlijke versterking van de financiële 
structuur van staat en volkshuishouding. De zwakke stee in de nationale 
economie bleef de betalingsbalanspositie. 'Na de geldsanering en de daarop 
gevolgde budgetsanering beschouw ik de sanering van de betalingsbalans als 
hèt hoofdprobleem.’47 De regering voerde een beleid dat speciaal beïnvloed 
werd door het betalingsbalansprobleem. Lieftinck schetste vervolgens de al
gemene uitgangspunten om het betalingsbalanstekort te bestrijden. De 
landbouwpolitiek werd gericht op versterking van het agrarisch fundament 
door behoud en uitbreiding van de hoeveelheid cultuurgrond wat moest 
voeren naar meer export en minder invoer van voedergranen. De indus
trialisatie werd speciaal gericht op de bevordering van industriële produktie 
in de exportsector. In het kader van de scheepvaart- en algemene ver- 
keerspolitiek werd getracht de scheepvaart te ontwikkelen waarvan belang
rijke deviezeninkomsten werden verwacht. Voorts was de internationale 
economische politiek gericht op de realisering van een economische unie in 
Benelux-verband. Binnen OEES-verband werd gestreefd naar een multilate
raal handels- en betalingsverkeer. Van deze internationale economische po
litiek mocht een land als Nederland met een handelstraditie en een kleine 
interne markt speciale voordelen voor haar betalingsbalans verwachten. Het 
beleid ten aanzien van Indonesië was erop gericht Indonesië weer volledig 
in te schakelen in de Nederlandse export. De actieve handelsbalans van In
donesië leverde via het driehoeks verkeer met de Verenigde Staten harde 
valuta op.
Ondanks een gematigd positieve ontwikkeling in de Nederlandse financieel- 
economische positie, bleef er een budgettair tekort terwijl de belastingdruk 
relatief hoog was. Lieftinck nuanceerde de stelling van de VVD dat 
Nederland dreigde ten onder te gaan aan de wurgende belastinggreep. De be
lastingdruk bedroeg weliswaar 28% van het totale nationale inkomen, maar 
ook na de Eerste Wereldoorlog was de belastingdruk 30%, terwijl Nederland 
bovendien niet significant afweek van veel andere landen. Deze kantteke
ning betekende overigens niet, dat Lieftinck geen verlaging van inkomsten 
en uitgaven bleef nastreven. Om een verdergaande reductie te bereiken 
moest volgens Lieftinck worden teruggekeerd naar de juiste comptabele 
praktijk: geen uitgaven zonder voorafgaande goedkeuring van het parle
ment. Er was door Lucas opgemerkt dat tegen deze regel nogal eens werd 
gezondigd en Lieftinck erkende schuld: '(...) ik ben de laatste om dat te ont
kennen. Ik heb er zelf aan meegedaan, (...).'48 Lieftinck wenste voorts een 
verder verbeterde comptabele administratie met als algemeen criterium de 
voorafgaande goedkeuring van de kredietopening. Weliswaar was dit alge
mene principe al eerder doorgevoerd, maar een strikte doorvoering bleek

47 Ibidem, p. 210.
48 Ibidem, p. 215.
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niet altijd haalbaar, 'zodat in de praktijk incidentele credietopening werd 
toegepast voor begrotingsartikelen van grote omvang en van grote vaagheid 
omtrent de besteding van de gevraagde gelden (investeringen en niet bij wet 
verplichte subsidies).'49
Lieftinck formuleerde als grondslag voor zijn belastingpolitiek 'dat deze po
litiek moet worden gedragen door de beginselen van sociale gerechtigheid 
en economische doelmatigheid en dat daaruit voortvloeit, dat, indien zich 
een bepaalde situatie voordoet, waarin noch de sociale gerechtigheid, noch 
de economische doelmatigheid gediend zijn met het handhaven van een 
bepaalde belastingdruk, die bepaalde belastingdruk moet worden herzien.'50 
Hij was het eens met Hofstra dat de belastingpolitiek moest worden gezien 
als onderdeel van de algemene sociaal-economische politiek en dat deze 
moest worden geplaatst in het kader van de conjuncturele budgetpolitiek. 
Deze politiek hield in dat in een depressie met tekorten werd gewerkt, die 
gefinancierd werden uit overschotten uit een periode van hoogconjunctuur. 
De huidige financiële politiek was echter wel in strijd met deze regel: er 
heerste immers een hoogconjunctuur met een vrij volledige bezetting van 
het produktieapparaat, terwijl de rijksbegroting toch een niet onaanzienlijk 
tekort vertoonde. Lieftinck vond echter niet dat werd gezondigd nu hij van 
deze conjuncturele begrotingspolitieke regel afweek, 'omdat op het ogenblik 
bepaalde uitgaven moeten praevaleren, uitgaven op sociaal en economisch 
gebied, die wij niet kunnen nalaten zonder dat wij de volkswelvaart ernstig 
schaden. Het nauwe verband tussen de volkswelvaart en het welzijn van de 
Staatsfinanciën is zo apert, dat wij ons op het ogenblik heel in het bijzonder 
moeten richten op de bevordering van de volkswelvaart.'51 
Toch waren keuzes onvermijdelijk. Drees had in zijn reactie op de algemene 
politieke beschouwingen in de Tweede Kamer het dilemma waarvoor de 
regering stond, nog eens haarscherp geschilderd: meer openbare werken 
leidden tot minder investeringen voor de industrialisatie. 'Als wij een 
enigszins planmatige politiek willen voeren, dan moeten wij ons beperken 
in een tijd, waarin een tekort bestaat aan materiaal, aan arbeidskrachten en 
aan financiën en deviezen, een tijd, waarin bovendien de particuliere be
drijvigheid tot haar toppunt is gestegen.'52 Lieftinck voegde hieraan nog een 
monetair argument aan toe. Ook al werd de structuur van de samenleving 
door openbare werken versterkt, het geld voor deze uitgaven moesten toch 
op de een of andere manier worden gevonden. Als het er niet was dreigde 
het gevaar van geldschepping, die tot prijsinflatie leidde. Mede op aanbeve
ling van het Centraal Planbureau was er voor gekozen om op het gebied van 
weg- en waterbouw terughoudend op te treden, teneinde op andere terrei-

49 Bogaarts, De periode van het Kabinet-Beel, p. 873-874.
50 HTK 1948-1949, p. 220.
51 Ibidem, p. 218.
52 Ibidem, p. 207.
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rten de nodige uitgaven te kunnen doen. Vrees voor achterstand behoefde er 
volgens Lieftinck niet te bestaan, omdat er alleen bezuinigd werd op werken 
die het karakter hadden van uitbreiding. Hij meende 'dat de woningbouw 
een van de urgentste zaken is, die moeten worden behartigd, naast de 
bevordering van de industrialisatie.'53 Lieftinck beschuldigde Schouten van 
'luchthartigheid op het gebied van de financiën (...)'54 in zijn pleidooi voor 
voortzetting van de inpoldering van de Zuiderzee, het Amsterdam-Rijnka- 
naal, en wat betreft de heer Tilanus, het leggen van een dijk van het vaste
land naar Marken. In dit concrete geval waren de kosten te hoog in het licht 
van de sombere financiële toestand. Alleen bijzondere omstandigheden 
zouden een aanleiding kunnen vormen om op het aanvankelijk ingeno
men standpunt terug te komen, 'nl. in die gevallen, waarin plaatselijk een 
ernstige werkloosheid zou optreden, terwijl verplaatsing van arbeiders naar 
andere nuttige bestemmingen niet in aanmerking komt, of waarin een 
noodzakelijke en zeer waardevolle industrialisatie anders niet zou kunnen 
plaatsvinden. Ik herhaal echter wat de Minister-President heeft gezegd: 
wanneer men dan toch een bepaald publiek werk uitvoert, zal, in verband 
met de beschikbare middelen, iets anders moeten vervallen.'55 
De waarde van de staatsbalans was volgens Lieftinck vooral gelegen in het 
feit dat ze een gezond beheer van het vermogen mogelijk maakte. In de ver
antwoording aan de Staten-Generaal was de balans te zien als het sluitstuk 
waaruit bleek hoe de financiële positie van de staat op een bepaald tijdstip 
was als gevolg van het overheidsbeheer. De balans was met name ook van 
belang voor buitenlandse schuldeisers die Nederland krediet gaven. De stel
ling van Lieftinck dat de ongedekte staatsschuld niet boven het nationaal 
inkomen van een jaar mocht uitkomen, was gebaseerd op de gedachte dat 
Nederland binnen een zeer korte periode met behulp van het verdiende in
komen van één jaar de staatsschuld zou kunnen aflossen. Lieftinck toonde 
zich teleurgesteld over de opvatting van Lucas dat de staatsbalans slechts een 
aardig speeltuig was. Het was absoluut geen nieuwlichterij. De grote waarde 
ervan was al eerder ingezien. Hij verwees daartoe naar een belangwekkend 
artikel van oud-minister A. van Gijn uit 1912.56 Volgens Van Gijn dreigde 
het gevaar van schijnoverschotten en -tekorten wanneer de staatsfinanciën 
alleen bekeken werden met het oog gericht op de kaspositie en op de lijst 
van debiteuren en crediteuren. Daarbij hoorde een lijst van aard en waarde 
van de staatsactiva.
In reactie op de opvatting van Schouten en anderen, stelde Lieftinck dat het 
technisch niet mogelijk was om van een kostenniveau uit het verleden uit 
te gaan. Dit leidde tot tal van problemen en tot vermelding op de balans van

53 Ibidem, p. 217.
54 Ibidem.
55 Ibidem, p. 217-218. .
56 A. van Gijn, 'Hervorming Onzer Staatsbegroting',De Economist ( s-Gravenhage 1912) p.

77-107, 161-191.

78



onderling onvergelijkbare grootheden. Zich speciaal richtend tot Schouten, 
voegde Lieftinck daar aan toe, 'dat de geachte afgevaardigde zich te veel op 
het standpunt stelt, dat deze balans is opgesteld om het Nederlandse volk nu 
eens te demonstreren, dat wij minder arm zijn dan wij zijn, en dat ik daar
om heb gepoogd die activa zo hoog mogelijk op te voeren. Dat is bepaalde
lijk niet de bedoeling geweest. De bedoeling is een uitgangspunt te vinden 
voor een juist afschrijvingsbeleid en dan meen ik, dat wij bij het waarderen 
van die activa op een hoog niveau eerder tot afschrijvingsbeleid komen, dat 
de instemming van de geachte afgevaardigde moet hebben, dan wanneer wij 
zouden uitgaan van een lagere waardering.'57
Lieftinck toonde instemming met de opvatting van Hofstra om de aflossing 
op de staatsschuld te vergroten met het oog op de zware staatsschuld en de 
daarbij behorende rente- en aflossingslast voor het budget. Lieftinck kon
digde aan op de begroting van het volgende jaar onder de uitgaven van de 
gewone dienst een post op te nemen voor de noodzakelijke afschrijvingen 
op de activa die op de staatsbalans stonden en die daarvoor in aanmerking 
kwamen. Hij wees het idee van Hofstra voor een amortisatiefonds af omdat 
hetzelfde effect kon worden bereikt door de afschrijving op de activa op de 
gewone dienst te boeken. Bovendien tastten teveel aparte fondsen de een
voud en doorzichtigheid van de begroting aan.
Hofstra repliceerde in tweede termijn dat juist een extra aflossing op de 
staatsschuld nodig was bovenop de aflossing die correspondeerde met de 
waardedaling op de activa. Hij achtte een spedaal fonds voor dit doel psy
chologisch beter. Daarmee werd de band tussen de extra-heffing terwille van 
dit nationale doel benadrukt, hetgeen gunstig was voor de belastingmoraal. 
In zijn reactie erkende Lieftinck dat extra aflossing noodzakelijk was, maar 
de instelling van een amortisatiefonds zou daarbij niet helpen, omdat een 
niet-sluitende begroting samengaand met versnelde aflossing op de staats
schuld 'eenvoudig betekent, dat wij opnieuw moeten lenen om leningen af 
te betalen, zodat dit een spel is, dat eigenlijk niet de moeite waard is gespeeld 
te worden. Wij moeten dus streven naar een budgetaire toestand, die het 
mogelijk maakt versneld af te lossen.'58

De begroting 1950

Uit de ontwerp-begroting voor 1950 bleek een vergaande verbetering van de 
financiële positie van Nederland. De GD en BGD-I gaven een zodanig over
schot te zien dat ook het tekort op het LEF daaruit kon worden gedekt en er 
zelfs nog een batig saldo van ƒ 20 miljoen resteerde. Voor het eerst kon der
halve 'de gehele begrotingsdienst, uiteraard met uitzondering van de Kapi-

57 HTK 1948-1949, p. 251.
58 Ibidem.
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taaldienst, uit de lopende middelen worden gefinancierd.'59 Het tekort op de 
staatsbalans daalde met ƒ 850 miljoen, van ƒ 15.224 miljoen tot ƒ 14.374 mil
joen.
Ook deze begroting was, evenals de begroting voor 1949, met de nodige on
zekerheid omgeven. Zo was in de begroting nog geen rekening gehouden 
met maatregelen om de levensmiddelensubsidies te verlagen. De verwach
ting was dat het negatieve saldo op de begroting van het LEF aanzienlijk la
ger zou worden. Geen rekening was gehouden met de budgettaire gevolgen 
van de maatregelen vervat in de wetsontwerpen Belastingherziening 1949 
en de wijziging op het besluit op de ondernemingsbelasting. Daardoor zou
den de geraamde middelen van het Rijk met ƒ 155 miljoen dalen. Verder 
moest rekening worden gehouden met extra uitgaven aan gemeenten ter 
waarde van ƒ 52 miljoen als gevolg van inkomstenderving wegens de her
ziening van de ondernemingsbelasting. Voorts vergde de voorgenomen 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting die speciaal tot doel had de 
belastingdruk voor lagere- en middeninkomens te verlichten, ongeveer ƒ 14 
miljoen. Daartegenover stond een aantal belastingverzwaringen die ƒ 190 
miljoen moesten opleveren. De verdergaande Benelux-unificatie van ac
cijnzen vormde nog een onzekere factor. In de begroting was ook nog geen 
rekening gehouden met de aan het Rijk over te dragen middelen als tegen
waarde van de in het kader van het Europese Herstelprogramma (EHP) ont
vangen schenkingen.
Het hoge niveau van de uitgaven baarde regering en parlement zorgen. Uit 
de cijfers bleek dat de uitgaven op de ontwerpbegroting voor 1950 weer on
geveer ƒ 250 miljoen hoger werden geraamd dan vermeld stond op de vast
gestelde begroting voor 1949. Naast extra uitgaven als gevolg van de bevol
kingsgroei (bijvoorbeeld onderwijs) moest de verlaging van levensmidde- 
lensubsidies deels worden gecompenseerd door het Rijk in de vorm van 
hogere uitgaven ofwel minder inkomsten. Voorts werden de militaire uit
gaven hoger geraamd dan bij de opstelling van de begroting voor 1949 kon 
worden voorzien, omdat een bijdrage moest worden geleverd aan de ge
meenschappelijke verdediging van West-Europa. Het gereedkomen van 
steeds meer woningwetwoningen vereiste hogere bijdragen in de exploita
tiekosten, terwijl het onderhoud van wegen, bruggen en kanalen steeds gro
tere bedragen vergde. Tevens werd de GD conform het voornemen van 
Lieftinck, voor ƒ 86 miljoen met afschrijvingen belast. Lieftinck schilderde 
in de memorie van toelichting de welhaast onmogelijke opgave om op de 
begroting nog ingrijpender te bezuinigen. Van het totaal aan uitgaven voor 
de GD, en BGD-I, samen met het tekort op het LEF ter waarde van ƒ 3521 
miljoen, werd bijna de helft ( / 1675 miljoen) geraamd voor militaire uit
gaven, voor oorlogsherstel en de dienst staatsschuld. De militaire uitgaven

59 H TK  1949-1950, Bijl. A, 1400, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, Nota betreffende 
toestand van 's Rijks Finandën, p. 1.
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waren noodzakelijk voor de interne en externe veiligheid. Ook de overige 
uitgaven waren onvermijdelijk: de uitgaven voor het herstel van de oor
logsschade vloeiden voort uit een ereplieht ten opzichte van de oorlogs
slachtoffers, terwijl de uitgaven op de dienst staatsschuld voortvloeiden uit 
contractuele verplichtingen.
De gunstige budgettaire ontwikkeling werd verstoord door de opgetreden 
devaluatie-golf in Europa. Op zondag 18 september 1949 werd het pond ster
ling met ongeveei 30% ten opzichte van de dollar gedevalueerd. Aanslui
tend hieraan gaf de Nederlandse regering te kennen een soortgelijke maat
regel te overwegen. Met ingang van 19 september werd de geldende wissel
koers ten opzichte van de dollar vastgesteld op ƒ 3,80, waarmee de gulden 
ook ongeveer 30% ten opzichte van de dollar werd gedevalueerd. Devaluatie 
van Europese munten ten opzichte van de dollar werd gezien als een moge
lijkheid om Europese produkten meer concurrerend te maken op de markt 
van de Verenigde Staten, terwijl tegelijkertijd de import uit dit land werd 
afgeremd. Nederland was verplicht mee te devalueren aangezien het anders 
niet kon concurreren met de andere Westeuropese landen en derhalve ook 
de deelname aan de op stapel staande liberalisatie van het handelsverkeer in 
gevaar kwam.60
In de memorie van antwoord op de miljoenennota constateerde Lieftinck 
dat het beeld van de begroting aan waarde had ingeboet ten gevolge van de 
opgetreden devaluatie. Een prognose over de effecten van de devaluatie op 
de begroting viel onmogelijk te geven omdat daarbij rekening moest wor
den gehouden met de gevolgen die zouden optreden omdat er nog aanvul
lende maatregelen moesten worden genomen op het gebied van loon-, prijs- 
subsidie- en belastingpolitiek.61 Voorts werd de financiële positie rond de 
jaarwisseling verder belast door de besluiten der Ronde Tafel Conferentie en 
de gevolgen daarvan onder meer op militair gebied.
Ook in de Eerste Kamer werd enige tijd later, op 30 januari 1950, geconsta
teerd dat de waarde van de ramingen zeer aan betekenis had ingeboet door 
de opgetreden devaluatie, 'zodat de Rijksbegroting-1950 in genen dele een 
vast beeld geeft.’62 De afwezigheid van betrouwbare ramingen bemoeilijkte 
een zinvolle discussie tussen regering en parlement.

Slot

In zijn bijdrage aan de algemene financiële beschouwingen voor het dienst
jaar 1949 gaf fractieleider R. Pollema (CHU) een terugblik op het gevoerde 
financiële beleid van Lieftinck. Gedurende zijn eerste ambtsperiode lag de

60 J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer 
(Goningen 1986) p. 36. Vgl. ook P. Lieftinck, The post- war financial rehabilitation of the 
Netherlands (Den Haag 1973) p. 31-32.

61 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, nr. 7, MvA, p.22.
62 HEK, 1949-1950, Bijl. A, 1400, W , p. 1.
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nadruk op de monetaire sanering, die als geslaagd kon worden beschouwd 
omdat ze gepaard ging met beheersing van loon- en prijspeil, huren en 
rente. Het beleid van Lieftinck gedurende het kabinet-Beel was gericht op 
budgettaire sanering waaromtrent in de Tweede Kamer een gematigd opti
misme bestond. Pollema kwam dan ook tot de conclusie dat de financiële 
chaos direct na de Tweede Wereldoorlog overwonnen was 'en er is een be
hoorlijke basis gelegd tot innerlijke versterking van de financiële structuur 
van de Staat en van de volkshuishouding.'63 In de derde ambtsperiode van 
Lieftinck lag de nadruk op de verbetering van de betalingsbalans, volgens 
Pollema, 'de Achilleshiel van onze volkshuishouding.'
Lieftinck stemde in zijn reactie in met de beschouwingen van Pollema. Hij 
voegde er wel aan toe dat handhaving van het monetaire evenwicht en de 
verdere voltooiing van het budgettaire evenwicht onderwerpen van aan
houdende staatszorg bleven. Het streven naar evenwicht op de betalingsba
lans was een vraagstuk van algemene economische politiek en van struc
tuur- en handelspolitiek. Versterking van de economische structuur was 
vereist om er zo voor te kunnen zorgen, dat Nederland na de Marshall-hulp 
weer op eigen benen kon staan. De koers voor een dergelijk beleid moest ge
richt zijn op vermindering van de import betaald in dollars en ver
meerdering van de export naar de dollargebieden. Gunstig daartoe was de 
verdergaande Europese samenwerking die er toe kon leiden dat de dollar- 
schaarste werd overwonnen.64 Lieftinck onderschreef zo door zijn beleid de 
gevleugelde woorden van de president van de De Nederlandsche Bank in 
zijn verslag over 1948: 'Zonder evenwichtige financiën geen monetair 
evenwicht, zonder monetair evenwicht geen betalingsbalansevenwicht, 
zonder betalingsbalansevenwicht geen levensvatbaarheid.'65 
De hoofdlijnen van het gevoerde begrotingsbeleid kregen vrij algemene in
stemming van het parlement. Weliswaar was er kritiek op het gebrek aan 
beheersing van de uitgavengroei, de hoge belastingen en de torenhoge 
staatsschuld, maar het parlement reikte weinig beleidsalternatieven aan. Het 
parlement erkende hiermee dat de marges van het financiële beleid buiten
gewoon smal waren.

63 HEK 1948-1949, p. 182.
64 Ibidem, p. 215-216.
65 Verslag van de Nederlandsche Bank N V  ooer het boekjaar 1948 (Amsterdam 1949) p. 34.



NIEUW-GUINEA VAN KWESTIEUS TOT KWESTIE
- augustus 1948 tot augustus 1949 -

J.E.CJvl. van Oerle

Inleiding

Het belangrijkste wapenfeit van het eerste kabinet-Drees (1948-1951) was de 
souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië, december 1949. De Ronde Tafel 
Conferentie (RTC) die daaraan vooraf ging, was op het llatste moment bijna 
door het liatste agendapunt mislukt. Het agendapunt betrof de status van 
Nieuw-Guinea. Bij de aanvang van de RTC, in augustus 1949, was Nieuw- 
Guinea niet per ongeluk achteraan op de agenda beland. Bij alle deelnemers 
aan de conferentie was bekend, dat het hier ging om een potentieel struikel
blok. Op voorstel van de United Nations Commission for Indonesia (UNCI), 
die de onderhandelingen begeleidde, werden eerst de andere kwesties tot een 
oplossing gebracht. Nieuw-Guinea werd dus niet tijdens de RTC (augustus- 
november 1949) de kwestie, die dertien jaar lang de relaties tussen Neder
land en Indonesië zou belasten, maar was dat al eerder 
In augustus 1948 kwam het kabinet Drees-Van Schaik tot stand. Het kabinet 
steunde op de fracties van KVP PvdA, CHU en W D , Noch tijdens de for
matie, noch in het regeerakkoord, noch in de regeringsverklaring, noch in 
de troonrede de maand daarop, werd met een woord over Nieuw-Guinea 
gerept. Kennelijk voorzag niemand een Nieuw-Guinea-kwestie.
Dit opstel wil inzicht bieden in de oorzaken van het feit dat binnen één jaar 
na het aantreden van het eerste kabinet-Drees Nieuw-Guinea een twistappel 
werd, niet alleen tussen Nederland en Indonesië, maar ook tussen de ver
schillende parlementaire fracties aan het Binnenhof.

Nieuw-Guinea: ruimte voor volksplantingen, 1945-1948

In de kabinetten Schermerhorn-Drees (1945-1946) en Beel (1946-1948) was in
cidenteel over Nieuw-Guinea gesproken. Er was echter geen sprake van, dat 
het kabinet Drees-Van Schaik bij zijn aantreden een vastomlijnd standpunt 
aantrof.
De twee voorgaande kabinetten hadden inzake Nieuw-Guinea een zeer am
bivalente politiek gevoerd. Op de conferentie van Malino, juli 1946, waar de 
grondslagen werden gelegd voor de federale opbouw van de toekomstige



onafhankelijke Verenigde Staten van Indonesië, werd Nieuw-Guinea nog 
zonder veel discussie gerekend tot de over te dragen gebieden.1 
Op de conferentie van Pangkalpinang, september 1946, had men veel begrip 
getoond voor de wensen van de 'Grooter Nederland Aktie', een groepering 
van vooral Indo-Europeanen, die Nieuw-Guinea claimde voor de stichting 
van een van Indonesië afgescheiden Nederlandse 'volksplanting'. Het 
kwam echter niet tot een ondubbelzinnig Nederlands standpunt.2 
Tijdens de onderhandelingen van de Nederlandse Commissie-generaal met 
de republikeinen te Linggajati, november 1946, vormde Nieuw-Guinea geen 
punt van bespreking.3 Dat werd het pas toen het Linggajati-akkoord in de 
Tweede Kamer werd behandeld. De ongewoon heftige en emotionele reac
ties op het akkoord - dat een de facto erkenning van de 'Republik Indonesia' 
van Sukarno en Hatta in zich droeg - zorgden ervoor dat minister Jonkman 
het akkoord ging aankleden om zo een meerderheid in de kamer veilig te 
stellen. Eén van de kledingstukken was de verklaring namens de regering 
'dat Zij wenscht, dat (...) ook Nieuw-Guinea een eigen status ten opzichte 
van het Koninkrijk (nieuwe stijl) en de Verenigde Staten moet kunnen 
verkrijgen, al zou misschien de autochthone bevolking zich nog moeilijk 
kunnen uitspreken; in het bijzonder immers behoort daar de mogelijkheid 
opengehouden te worden voor grootere volksplantingen van Nederlanders, 
op de eerste plaats van Indische Nederlanders, die onder eigen bestel willen 
leven.'4
Jonkman haalde aldus één van de angels uit het parlementaire debat. Uit 
zijn eigen PvdA-fractie kwam weliswaar een waarschuwend woord van zijn 
voorganger Logemann tegen het stichten van een nieuwe kolonie5, maar de 
PvdA maakte daar geen breekpunt van. Integendeel: in een door de KVP- 
leider Romme opgestelde motie, door PvdA-fractievoorzitter Van der Goes 
van Naters medeondertekend, werd vastgesteld dat de verklaringen van 
Jonkman werden beschouwd als bindend onderdeel van het akkoord. 
Hiermee was de kiem voor de latere Nieuw-Guinea-kwestie gelegd, maar 
ook niet meer dan dat. Jonkman zei immers slechts, dat de mogelijkheid 
opengehouden moest worden, dat Nieuw-Guinea buiten de Verenigde Sta
ten van Indonesië zou blijven.

1 De vertegenwoordiger van Nieuw-Guinea, Kasiepo, sprak zich uit voor een samengaan mef 
de Zuid-Molukken. Zie Chris van Esterik, Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie 
en politiek in de Nieuui-Guinea-kaestie (Baam 1982) p. 29.

2 P.B.R. de Geus, De Nieuw-Guinea-kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire 
macht (Leiden 1984) p. 27. Ook de Commissie-generaal was in Pangkalpinang, vlak voor
dat zij haar onderhandelingen met de republikeinen begon. Uit het dagboek dat haar 
voorzitter, de oud-premier Schermerhom (PvdA), in deze dagen bijhield, blijkt, dat deze 
weinig oog had voor de valkuil Nieuw-Guinea. Hij vond het geheel vooral 'een slaapver
wekkende bezigheid'. Zie C. Smit, Het dagboek van Schermerhom I (Groningen 1970) p. 28.

3 Van Esterik, Nederlands laatste bastion, p. 30
4 HTK 1946-1947, p. 709.
5 Ibidem, p. 881. Zie ook JJ.P. de Jong, Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover 

de Indonesische revolutie 194S-1947 (Amsterdam 1988) p. 305-306.
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Op de bijna gelijktijdig gehouden conferentie van Den Pasar leidde de uit
spraak van Jonkman desondanks tot grote commotie. De conferentie was 
bedoeld om een start te maken met de federale opbouw van de toekomstige 
staat. Opgericht werd de eerste grote deelstaat, Oost-Indonesië. De Indone
sische gesprekspartners lieten overduidelijk weten, dat Nieuw-Guinea on
derdeel diende te zijn of te worden van die deelstaat. Luitenant-Gouver- 
neur-Generaal Van Mook stelde hen deels gerust met de stellige verklaring 
'dat het de bedoeling is het gebied binnen het raam van de Verenigde Staten 
van Indonesië te houden.'6
Het akkoord van Linggajati werd begin 1947 getekend, maar met de vaststel
ling dat de republikeinen zich niet gebonden achtten aan de nadere verkla
ringen van Jonkman noch aan de motie Romme-Van der Goes van Naters. 
Hierna bleef de kwestie rusten. Er volgde een militaire actie tegen de repu
bliek in de zomer van 1947, beëindigd door een bestand. Met een nieuw ak
koord, januari 1948 gesloten op het Amerikaanse marineschip ’Renville', 
bevestigde de uitgangspunten van Linggajati maar sprak met geen woord 
over Nieuw-Guinea. Er waren stevige debatten in de Tweede en Eerste 
Kamer over de voor ges telde Grondwetswijziging, die de voorgenomen sou- 
vereiniteitsoverdracht mogelijk moest maken, maar ook daarin speelde 
Nieuw-Guinea geen rol. In alle rust werkte een door Van Mook ingestelde 
studie-commissie aan een rapport over de mogelijkheden en de toekomst 
van Nieuw-Guinea en dat was alles.7

'De reddingsplank van de Nederlandse stam', augustus-oktober 1948

De verkiezingen van juli 1948 brachten twee felle opposanten van het 
Indonesiëbeleid in de Tweede Kamer. Voor de ARP nam zitting P.S. Ger- 
brandy, premier van de oorlogskabinetten in Londen. Op een eigen lijst 
debuteerde oud-minister van Koloniën Ch.I.J.M. Welter als kamerlid, na 
eerder dat jaar gebroken te hebben met de KVP Zij brachten meer felheid in 
de kamerdebatten. Beiden waren voorman van het Nationaal Comité 
Handhaving Rijkseenheid, dat zich actief verzette tegen de voorgenomen 
dekolonisatie.
Welter sneed het onderwerp Nieuw-Guinea aan op 25 oktober 1948 tijdens 
het kamerdebat over de Noodwet-Indonesië.8 In het voorlopig verslag - 
vastgesteld op 22 oktober 1948 - 9 had hij al op laten nemen dat Nieuw-Gui- 
nea in ieder geval uitgesloten zou moeten worden van de werking van de

6 De Geus, Nieuw-Guinea-kwestie, p. 33.
7 Ibidem, p. 37. De studiecommissie was door Van Mook toegezegd op de conferentie van Den 

Pasar, maar door hem eerst in maart 1948 ingesteld.
8 Deze wet maakte het de regering mogelijk om in Indonesië wettelijke maatregelen te ne

men, welke eerst achteraf door de Kamers zouden worden goedgekeurd. Zie Th. C. de 
Graaf, 'Een nutteloze noodwet' . Politiek(e) Opstellen 3 (1982) p. 20-37.

9 HTK 1948-1949, Bijl. 1018, nr. 3, W .
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nieuwe wet. 'Nieuw-Guinea is niet alleen uit strategisch en economisch 
oogpunt van grote betekenis, het biedt waarschijnlijk mogelijkheden voor 
emigratie herwaarts van Nederlanders, welke omstandigheden van zodanig 
gewicht zijn, dat aan geen Regering de macht behoort te worden gegeven 
maatregelen te treffen, welke de toekomstige staatkundige positie van dit 
gebiedsdeel op enigerlei wijze prejudiciëren.'
In zijn memorie van antwoord10 schreef de nieuwe minister van Overzeese 
Gebiedsdelen, de KVP-er E. Sassen, dezelfde dag nog 'dat niet geprejudicieerd 
zal worden ten opzichte van de positie van Nieuw-Guinea. Uiteraard zal de 
regering dit dus ook niet doen bij maatregelen krachtens de onderhavige wet 
te treffen.'
Op zich was er nog niets nieuws onder de zon. Welter vroeg echter nadere 
uitleg in de Kamer. 'Ik versta dit zó, dat de positie van Nieuw-Guinea te zij
ner tijd zal worden gemaakt tot een punt van overleg met de Staten-Gene
raal, zonder dat deze zich geplaatst zullen zien voor voorlopige maatregelen, 
welke hun vrijheid beperken.' Welter zag in Nieuw-Guinea een politiek en 
economisch 'reservaat', de 'reddingsplank (...) van de Nederlandse stam.'11 
Nieuw-Guinea moest in de toekomst voor Nederland behouden blijven, 
was zijn boodschap.
Hij kreeg bijval vanuit één der coalitiefracties. CHU-fractievoorzitter H.W. 
Tilanus citeerde de memorie van antwoord ten aanzien van Nieuw-Guinea 
en sprak met nadruk 'zeer veel instemming' uit.12
Daar bleef het bij. Dat de kwestie-Nieuw-Guinea nog steeds niet behoorde tot 
de kernvraagstukken, moge blijken uit het feit, dat de minister in zijn ant
woord aan de Kamer er niet over sprak en dat noch Welter, noch Tilanus er 
in tweede instantie op terugkwamen.13

'Dit kunnen wij voor Nederland reserveren', november 1948-februari 1949

In november 1948 vertrok de minister van Buitenlandse Zaken, D.U. Stikker 
(VVD), naar Indonesië om daar directe besprekingen aan te gaan met de 
leiders van de 'Republik Indonesia'. De besprekingen hadden een informa
tief doel: Stikker wilde onderzoeken of er mogelijkheden waren om tot een

10 Ibidem, nr. 4, MvA.
11 H TK  1948-1949, p. 120. Welter had in 1935 met oud-gouvemeur-generaal D. Fock het 

Nieuw-Guinea Comité opgericht. Zie: P.J. Drooglever, De Vaderlandse Club 1929-1942 
(Franeker 1930) p. 198.

12 Ibidem, p. 123.
13 C.V. Lafeber, Nieuw-Guinea en de Volkskrant (Assen 1968) p. 18, meent desondanks dat op 

dit moment het verzet tegen een overdracht van Nieuw-Guinea 'in principe de strijd ge
wonnen' heeft. Deze opvatting is geforceerd, gezien het feit, dat Sassen niet afweek van de 
lijn-Jonkman en de interpretatie van Welter ontkend, noch bevestigd heeft. Hij heeft 
slechts toegezegd in de periode november 1948 tot en met juni 1949 niet buiten de kamers om 
over de positie van Nieuw-Guinea te besluiten; de noodwet had immers een beperkte 
geldingsduur.
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vreedzame incorporatie van de republikeinen in een te vormen Federale 
Interim Regering te komen. Aan die FIR zou dan later conform de Neder
landse Grondwet de souvereiniteit kunnen worden overgedragen. Deze ge
sprekken werden in december gevolgd door een tweede ronde, waaraan ook 
minister Sassen deelnam. Ze liepen stuk op de weigering van de republiek 
haar eigen leger op te heffen.14 •
Tijdens een gesprek dat Stikker op 5 november 1948 had met Hatta, de repu
blikeinse premier en vice-president, werd ook de toekomstige positie van 
Nieuw-Guinea aan de orde gesteld. Het verslag dat Stikker aan zijn collega- 
ministers schreef zegt hierover: 'Hatta deelde nog mede, dat Nieuw-Guinea 
hem niet interesseerde; dit hoort niet bij Indonesië, (...) dit kunnen wij voor 
Nederland reserveren tenzij wij willen toegeven aan Oost-Indonesië, waar
voor m.i. geen aanleiding is.'15
De mededeling van Hatta viel tijdens een informeel, persoonlijk on
derhoud. Zij kan dan ook slechts gezien worden als Hatta's persoonlijke 
mening op dat moment.
Er werd desondanks door Nederlandse bewindslieden een veel groter ge
wicht aan gegeven. Premier Drees bijvoorbeeld heeft ook later nog deze uit
spraak van Hatta gehanteerd als een argument tegen overdracht.16 Stikker 
meent in zijn memoires 'dat Hatta wellicht een oplossing had kunnen vin
den, indien er geen tweede politionele actie zou zijn geweest.'17 Ook deze 
opmerking stoelt op de uitspraak van Hatta in november 1948. Stikker zag 
met enig dédain voorbij aan het feit, dat er sinds Den Pasar vooral in krin
gen van de Oost-Indonesische federalisten grote bezwaren bestonden tegen 
het niet overdragen van Nieuw-Guinea. Of Hatta ook die bezwaren had 
kunnen oplossen?
Hoe het ook zij, na het vastlopen van de onderhandelingen volgde de 
tweede zogenoemde 'politionele' actie, waarbij Hatta, president Sukamo en 
andere republikeinse leiders werden geïnterneerd.
De actie had een averechtse werking. De federalisten waren niet bereid om 
zonder de republikeinen een FIR te vormen. De republikeinse leiders wen
sten niet eerder te onderhandelen dan nadat zij in hun gezag als regenng 
hersteld waren. Internationaal werd Nederland in het defensief gedrongen, 
met name ook door de westerse bondgenoten.
Nederland poogde het initiatief te hernemen via het zogeheten plan-Beel. 
De oud-premier, die in november Van Mook was opgevolgd als hoogste

14 Zie P.F. Maas, Indïé verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indië van  
Van Mook, Stikker en Sassen (Dieren 1983) p. 39-68.

15 ARA, Archief D.U. Stikker, inv. nr. 2. 21.156, doosnr. 46. 7. D. Zie ook Mamix F. Westers, 
Mr. D.U. Stikker en de na-oorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland (Am
sterdam 1988) p. 134.

16 John Jansen van Galen en Herman Vuijsje, 100 Jaar Drees. Wethouder van Nederland 
(Houten 1986) p. 29.

17 D.U. Stikker, Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de 
voortdurende wereldcrisis (Rotterdam en 's-Gravenhage 1966) p. 193.

87



Nederlandse gezagsdrager in Indonesië, de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon (HVK), stelde voor om de interimperiode over te slaan en de souve- 
reiniteit vóór 1 april 1949 over te dragen aan een federale regering der Ver
enigde Staten van Indonesië, waarin de republikeinen een derde der zetels 
zouden krijgen. Met die regering zou daarna nader onderhandeld worden 
over financieel-economische, militaire en culturele akkoorden, over een te 
sluiten Nederlands-Indonesische Unie en over een grondwet. De souve- 
reiniteitsoverdracht zou in eerste instantie beperkt zijn. Het plan werd met 
enige nuances begin februari 1949 door de Nederlandse regering overgeno
men.18
Op dat moment werd de kwestie-Nieuw-Guinea plotseling actueel. De Ne
derlandse regering diende met spoed maatregelen te treffen om Nieuw- 
Guinea buiten de zo sterk naar voren gehaalde souvereiniteitsoverdracht te 
houden, of tenminste de mogelijkheid daartoe nadrukkelijk open te hou
den.
Tussentijds trad minister Sassen af, omdat zijn wijzigingsvoorstellen van 
het plan-Beel in het kabinet onvoldoende steun kregen.19 Zijn opvolger was 
partijgenoot Van Maarseveen.

Geen opberggebied maar N ie u w -N e d e r la n d , februari-maart 1949

Op 8 en 9 februari 1949 debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van 
het departement van Overzeese Gebiedsdelen. Het debat werd beheerst door 
het plan-Beel. Op 9 februari, nadat de verschillende kamerleden gesproken 
hadden, werd de vergadering geschorst, op verzoek van minister Sassen die 
een gedegen antwoord wenste voor te bereiden. In feite was hij in conflict 
geraakt met enkele collega's onder wie Stikker. Sassen trad vervolgens af en 
de regering antwoordde de Kamer een week later bij monde van Van Maar
seveen.
Nieuw-Guinea kwam aan bod in de pleidooien van de kamerleden F.H. van 
de Wetering (CHU)20 en H.J.W.A. Meijerink (ARP).21 Van de Wetering, lid 
van een de regering schragende fractie, riep het kabinet op zich nu eindelijk 
uit te spreken over de toekomstige status van Nieuw-Guinea. Met de minis

18 Maas, Indië verloren, p. 81-88.
19 Ibidem, p. 74-91.
20 F.H. van de Wetering was voor de oorlog als predikant verbonden geweest aan de N.H.- 

zending in Indonesië voordat hij burgemeester werd van Palembang. De oorlog bracht hij 
door in Japanse interneringskampen.

21 H.J.W.A. Meijerink was van 1919 tot en met 1934 directeur van de Christelijk Hollandsch- 
Inlandsche Kweekschool te Solo. Terug in Nederland werd hij in 1937 kamerlid voor de 
ARP.
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ter (in diens memorie van antwoord)22 was hij van mening dat van 
zelfbeschikkingsrecht der Papoea's - 'deze eenvoudige Melanesiërs, want het 
zijn geen Indonesiërs' geen sprake kon zijn. 'Laat de Regering niet de be
slissing uitstellen om zogenaamde tactische redenen, om geen aanstoot te 
geven aan internationale bemoeizucht, om de zo kort geleden in het leven 
geroepen negara's niet voor het hoofd te stoten, al zijn hun belangen nader 
in te schakelen, en om de schijn te vermijden, dat Nederland hier belangen 
zou willen scheppen. Neen (...) laat ons onomwonden zeggen, dat Neder
land ten opzichte van Nieuw-Guinea een eigen kans en taak heeft. Laat ons 
mannen en kapitaal verschaffen om deze donkere, woeste, gesloten gebie
den, waar Papoea's in de meest primitieve staat leven en door ziekten en 
levensomstandigheden dreigen achteruit te gaan en uit te sterven, tot open 
bebouwde, rijke gebieden om te bouwen. Laat Nederland tonen, dat het geen 
klein vergeten landje aan de Noordzee is, dat binnen zijn landsgrenzen 
wordt teruggedrongen, maar dat het nog altijd die oude, taaie en vasthou
dende geest bezit om van Nieuw-Guinea een Nieuw-Nederland te maken. 
Dan zullen ook de dromen en verlangens van tienduizenden Indische Ne
derlanders in vervulling gaan, die op Java straks nauwelijks een bestaans
mogelijkheid zullen hebben. Dan zal het niet nodig zijn om te kibbelen over 
de vraag, of de Indo-Europeaan wel Nederlander zal blijven of het Indo
nesisch Staatsburgerschap moet aanvaarden maar dan zullen Nieuw-Guinea 
en zijn herboren Staat hem een nieuw vaderland zijn.'23 
Het anti-revolutionaire oppositielid Meijerink was genuanceerder in zijn 
pleidooi. Anders dan Van de Wetering sprak bij over een 'vraagstuk' dat 
'niet met een slagwoord, noch naar de ene, noch naar de andere zijde is op te 
lossen.' Hij verweet de reging echter wel, dat deze het probleem voor zich 
uit schoof. Kolonisatie door Indo-Europeanen achtte hij enkel kansrijk met 
forse financiële steun en indien ervaren Nederlandse boeren m eeg in gen .24 
Van Maarseveen reageerde afhoudend in zijn repliek op 16 februari 1949. In 
de voorbereiding van de uiteindelijke, bij de souvereiniteitso ver dracht te 
regelen status zou op Nieuw-Guinea een bewind worden gevoerd dat met 
'alle bijzondere omstandigheden' rekening zou houden. Over dat bewind 
was nog overleg gaande met de HVK, Beel.25
Iets explicieter was zijn ambtgenoot zonder portefeuille, L. Götzen (partij
loos) die zijn repliek aanvulde. 'Ten aanzien van de emigratie van Indische 
Nederlanders naar Nieuw-Guinea (...) stelt de Regering zich op het stand
punt, dat in het bijzonder in dit gebiedsdeel de mogelijkheid behoort te

22 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-XIII, nr. 7, MvA, p. 10. Minister Sassen herhaalde bijna let
terlijk het standpunt van zijn voorganger Jonkman, eind 1946. In het voorlopig verslag 
hadden de christelijk-historischen nadrukkelijk gevraagd naar de toekomstige status van 
Indo-Europeanen èn van Nieuw-Guinea. Ibidem, nr. 6, VV, p. 4.

23 HTK 1948-1949, p. 1203.
24 Ibidem, p. 1218.
25 Ibidem, p. 1252-1253.
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worden opengehouden voor grotere volksplantingen van Nederlanders, in 
het bijzonder van Indische Nederlanders.' Eerst was echter nodig duidelijk
heid over de precieze mogelijkeden die Nieuw-Guinea kon bieden. Het 
verslag van de studiecommissie was nog niet voorhanden. 'Zodra vaststaat 
tot welke omvang kolonisatie mogelijk is, zal de Regering zich mede nader 
kunnen beraden in hoever het haar mogelijk zal zijn financiële steun te 
bieden.' Götzen maakte nog melding van een op Nieuw-Guinea uit te voe
ren 'proefkolonisatie'.26 Onduidelijk bleef of de bedoelde 'volksplantingen' 
onder Indonesische of Nederlandse souvereiniteit zouden plaats vinden. 
Van de Wetering, in zijn repliek op 18 februari 1949, was er nog niet hele
maal gerust op. Voor Nieuw-Guinea achtte hij een grootscheepse aanpak 
nodig, waarbij het gebied als meer werd gezien dan 'een soort opberggebied 
voor Indische Nederlanders, waar men geen weg mee weet.'27 Minister Göt
zen reageerde laconiek door de afgevaardigde nogmaals te vragen het rap
port van de studiecommissie af te wachten.28 De ARP-fractie, inclusief 
Meijerink, diende een motie van wantrouwen in, die slechts steun kreeg 
van de eigen leden en van de SGP-fractie. De motie was gericht tegen het 
gehele Indonesië-beleid; Nieuw-Guinea werd er niet met name in ge
noemd.29

'Een pied-a-terre in de Oost', april-juni 1949

Het plan-Beel kwam niet tot uitvoering. De republikeinen bleven bij hun eis 
om voorafgaand aan onderhandelingen in Jocjakarta hersteld te worden in 
hun gezag als regering der republiek. De federalisten sloten zich bij die eis 
aan. De Veiligheidsraad dwong Nederland vervolgens om te gaan onder
handelen over een terugkeer van de republikeinse leiders naar Jocjakarta. 
Moeizame onderhandelingen in april en mei 1949 leidden uiteindelijk tot 
een akkoord, waarbij de terugkeer werd gekoppeld aan de bereidheid van de 
republikeinen deel te nemen aan een Ronde Tafel Conferentie. Beel zag te 
veel Nederlandse concessies in het akkoord en trad af.30 
Van Maarseveen benutte de impasse onder andere om wat enige stappen te 
nemen inzake Nieuw Guinea. Eind maart 1949 gaf hij Beel opdracht om 
Nieuw-Guinea formeel volledig af te scheiden van Oost-Indonesië.31 Op 12 
mei 1949 vroeg hij Beel naar 'de wenselijkheid om de vertegenwoordigers

26 Ibidem, p. 1258.
27 Ibidem, p. 1284.
28 Ibidem, p. 1312.
29 Ibidem, p. 1299, 1313.
30 L.G.M. Jaquet, M inister Slikker en de souvereiniteitsouerdracht aan Indonesië. Nederland 

op de tweesprong tussen A zië en het Westen (’s-Gravenhage 1982) p. 236-291.
31 ARA, Archief L.J.M. Beel, inv. nr. 2.21.17, omslag 213, telegram Van Maarseveen aan Beel,

29 mrt. 1949. Zie voor de oude claim op Nieuw-Guinea van het Sultanaat Tidore: J. van 
Baal, O ntglip t verleden II (Franeker 1989) p. 139-161. Het uiteindelijke besluit tot af
scheiding viel op 8 juli 1949.
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van de Papoease bevolking gelegenheid te geven zien ten aanzien van de 
plaatsbepaling van Nieuw-Guinea in de staatkundige verhoudingen uit te 
spreken 'en naar het tijdstip waarop dit het best kon geschieden.32 Beel nam 
de volgende dag om andere redenen ontslag en het antwoord kwam dus van 
anderen, veel later.
In april was het rapport van de Studiecommissie gereed gekomen, waarin 
onder andere werd vastgesteld 'dat hier de democratie tot een aanfluiting 
zou worden gemaakt.' De Papoea's waren nog niet toe aan het maken van 
een zelfstandige keuze.33 Van Maarseveen ontving het rapport eerst maan
den later.
Tijdens de Nederlands-Indonesische onderhandelingen over de terugkeer 
van de republikeinse gezagsdragers werd over Nieuw-Guinea niet gespro
ken. Dat gebeurde wel direct erna. De Nederlandse onderhandelaar J. van 
Roijen gaf in een gesprek met de republikeinse president Sukamo te kennen 
dat Nieuw-Guinea geen onderdeel van Indonesië was. Sukamo liet bij die 
gelegenheid duidelijk blijken op overdracht van Nieuw-Guinea te staan.34 
Een geheel andere opvatting dan die van Hatta eerder, maar door de Neder
landse regering volstrekt genegeerd. 'Den Haag' luisterde selectief.
In de vergadering van de ministerraad van 7 juni 1949 kwam de toekom
stige status van Nieuw-Guinea uitvoerig aan bod. Minister Van Maarseveen 
stelde, dat Indonesië geen recht kon doen gelden op het gebied. Nieuw-Gui
nea had onder Nederlandse voogdij veel betere ontwikkelingskansen. Ne
derland had Nieuw-Guinea nodig voor het ter plaatse kunnen opvangen 
van personen die voor Nederland gewerkt hadden en zich in een onafhan
kelijk Indonesië niet veilig achtten. Nieuw-Guinea kon bovendien als emi- 
gratie-object dienen voor Nederlanders. Een Nederlandse 'pied-i- terre in de 
Oost' was ook van belang voor het voortbestaan na de souvereiniteits- 
overdracht van de Koninklijke Parketvaart Maatschappij. Beel, op uitnodi
ging aanwezig in de vergadering om met de ministers allerlei aspecten van 
de Indonesische kwestie te bespreken, voegde hieraan nog één argument toe. 
Nieuw-Guinea zou in de toekomst vooral van belang zijn voor de Ko
ninlijke Marine. Geen van de aanwezige ministers trok ook maar een van 
deze argumenten in twijfel. Blijkbaar stemden zij in met een koers gericht 
op behoud van de Nederlandse souvereiniteit over Nieuw-Guinea. Beel 
waarschuwde het kabinet wel, dat deze kwestie met de nodige omzichtigheid 
op de aanstaande RTC ter sprake gebracht moest worden.35

32 ARA, Archief Beel, omslag 211, Indië-dagboek Beel, 13 mei 1949.
33 Het rapport geciteerd bij: J. van Baal, Het Nieuw-Guinea vraagstuk. Een opgave voor de 

natie (Kampen 1959) p. 17.
34 De Geus, Nieuw-Guinea-kwestie, p. 45.
35 ARA,Notulen MR, inv. nr. 2.02.05, doosnr. 392,7 juni 1949.
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De op de Van Roijen-Rum-verklaringen36 volgende onderhandelingen, be
doeld voor een nadere uitwerking ervan, raakten begin juni in een impasse. 
Om tot een oplossing te geraken reisde Van Maarseveen zelf naar Indonesië 
op 17 juni 1949. Hij had daar onder andere een langdurig gesprek met de le
den van de studiecommissie. Daarin werd vastgesteld, dat er over de na
tuurlijke rijkdommen van Nieuw-Guinea weinig met zekerheid was te zeg
gen, zij het dat er in ieder geval aardolie te vinden was. Van Maarseveen 
vernam dat voor het openleggen van het gebied jaarlijks minimaal 16 mil
joen gulden nodig zou zijn en dat de kosten van het door Götzen in de 
kamer genoemde proefkolonisatieplan geraamd werden op 30 miljoen. Hij 
trok hieruit direct de conclusie 'dat noch Oost-Indonesië, noch de VSI voor
lopig in staat zijn Nieuw-Guinea tot welvaart te brengen.'37 Als kolonisatie- 
en emigratieobject werd Nieuw-Guinea dan wel minder interessant, maar 
de minister hield voldoende argumenten over om vast te houden aan zijn 
koers.
Opnieuw werd een moeizaam akkoord bereikt. Belangrijk in dit kader was 
dat Nederland voorstelde op de Ronde Tafel Conferentie van Nieuw-Gui
nea een apart agendapunt te maken. De republikeinen en federalisten gin
gen hiermee akkoord met de kanttekening, dat zij van mening waren, dat 
Nieuw-Guinea onderdeel diende te gaan uitmaken van de toekomstige 
VSI.3»
Begin juli 1949 stond daarmee vast, dat de status van Nieuw-Guinea gedu
rende de RTC een voornaam punt van discussie zou kunnen worden. Nog 
niet was duidelijk of Nederland daadwerkelijk zou vasthouden aan het be
houd van het gebied. De minister van Overzeese Gebiedsdelen streefde daar 
weliswaar naar, maar of zijn beleid gedekt werd door een parlementaire 
meerderheid moest nog blijken.

Voor de Kroon behouden, juli-augustus 1949

Op 13 juli 1949 legde Van Maarseveen een regeringsverklaring af in de 
Tweede Kamer. De Kamer vergaderde achter gesloten deuren, op verzoek 
van de regering, die risico's vreesde bij een openbare behandeling op een 
moment dat het akkoord nog niet door de republikeinse regering was be
krachtigd.
In het debat stelde ARP-fractievoorzitter J. Schouten, dat de regering een 
duidelijker standpunt ten aanzien van Nieuw-Guinea had dienen in te ne
men. Als argument noemde hij expliciet de positie van de Indische Neder
landers. Zijn standpunt werd overgenomen door Welter en Tilanus. Van

36 Op 7 mei 1949 bereikte Van Roijen een principe-akkoord met de republikeinse onderhande
laar Rum, dat voorzag in een terugkeer van Hatta en Sukamo c.s. naar Jocjakarta.

37 Verslag Van Maarseveen van zijn bezoek aan Indonesië (20-29 juli 1949), 6 juli 1949, in: Ar
chief W. Drees, map 110, in kopie aanwezig op CPG.

38 De Geus, Nieuw-Guinea-kwestie, p. 46.
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Maarseveen verdedigde zich met de stelling, 'dat daaromtrent rapporten 
zijn uitgebracht, waarover het kabinet zich nog moet beraden, omdat zij 
eerst onlangs ter kennis van het Kabinet zijn gekomen.' Hij citeerde overi
gens wel uit het rapport van de studiecommissie om de kamer te laten zien, 
dat de zaak minder eenvoudig lag dan door Schouten werd voorgesteld.39 
Het debat werd afgesloten met de openbaar te maken afspraak, dat nog vóór 
de aanvang van de RTC een openbaar kamerdebat zou volgen.40 Dat debat 
volgde op 16 en 17 augustus 1949. Het was aan de vooravond van de Ronde 
Tafel Conferentie. Vanaf de zijloges volgden de inmiddels overgevlogen In
donesische conferentie-deelnemers de debatten. Onder die omstandigheden 
moesten bijna alle sprekers zich in hun uitingen matigen.41 
Nieuw-Guinea nam in het debat een prominente plaats in, zij het dat de 
kwestie niet behoorde tot de kern van het debat. Schouten sprak helder en 
duidelijk uit 'dat Nieuw-Guinea niet mag worden gevoegd bij de staat Oost- 
Indonesië, noch mag worden toegevoegd aan de Verenigde Staten van In
donesië.'42 Welter sloot zich daar bij aan en sprak 'het vertrouwen' uit 'dat 
de Regering bij de a.s. Ronde-tafelconferentie Nieuw-Guinea zal weten te 
behouden voor de Kroon der Nederlanden (...) en dat hij met name zal we
ten te vermijden, dat Nieuw-Guinea wordt een soort ruilobject voor andere 
concessies.'43 Ook SGP-fractievoorzitter, dominee P. Zandt volgde deze lijn. 
'Want als Nieuw-Guinea in handen van de Verenigde Staten van Indonesië 
komt, wat wordt het dan anders dan een kolonie, daar zijn bevolking aller
minst voor zelfsbestuur rijp is?’44 CHU-woordvoerder Van de Wetering 
herhaalde het door hem in februari ingenomen standpunt: niet overdra
gen.45
Nieuw en zeer belangrijk was de interventie van WD-fractievoorzitter F.J. 
Oud: 'Hier geldt van tweeën één: öf de bevolking van Nieuw-Guinea is in 
staat eigen lot te bepalen en dan behoort zij daartoe in de gelegenheid te 
worden gesteld, öf zij is niet in staat eigen lot te bepalen en dan behoort de 
Nederlandse souvereiniteit gehandhaafd te blijven totdat zij het wel kan. In 
geen geval mag Nieuw-Guinea een onderhandelingsobject worden tussen 
Nederland en Indonesië, want dat zou betekenen een overgang van de ene 
koloniale status in de andere C..).'46
Voor de uiteindelijke overdracht van de souvereiniteit was een twee-derde 
meerderheid in de Kamers nodig. De regering kon daarbij de steun van de 
CHU-fracties ontberen, maar niet ook nog die der WD-fracties. Na de stel-

39 Archief Tweede Kamer ’s-Gravenhage heeft het stenografisch verslag.
40 HTK 1948-1949, p. 1679-1680.
41 Over de stemming zie A. Stempels, De parlementaire geschiedenis van het Indonesische 

vraagstuk (Amsterdam 1950) p. 214-219.
42 HTK 1948-1949, p. 1821.
43 Ibidem, p. 1828-1829.
44 Ibidem, p. 1850-1851.
45 Ibidem, p. 1837.
46 Ibidem, p. 1835.
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lingname van Oud in dit debat stond vast dat het resultaat van de Ronde 
Tafel Conferentie alleen dkn een twee-derde meerderheid in de Staten-Ge
neraal zou verkrijgen, indien tenminste Nieuw-Guinea onder Nederlandse 
souvereiniteit bleef.
Van de twee andere regeringsfracties bleef het standpunt van de KVP on
duidelijk. Romme wijdde in zijn betoog geen woord aan Nieuw-Guinea. 
PvdA-woordvoerder Schermerhom toonde begip voor het streven Nieuw- 
Guinea een 'eigen status' te geven, maar hij verklaarde met nadruk 'dat het 
belang van Nederland ligt in de samenwerking met de Verenigde Staten 
van Indonesië. Al hetgeen wij daarvan zouden offeren voor het behoud van 
Nieuw-Guinea is waarschijnlijk - niemand kan in de toekomst zien - zeer 
duur betaald.'47
Minister Van Maarseveen hield zich op de vlakte met de simpele constate
ring, dat gelet op de verschillende betogen de regering juist had gehandeld 
door ten aanzien van Nieuw-Guinea een voorbehoud te maken tegenover 
de Indonesische gesprekspartners.48
Nieuw-Guinea was een kwestie geworden. Schermerhorns profetische blik 
was aan bijna niemand besteed. In de maanden die volgden zou het stand
punt van Oud, Schouten, Van de Wetering, Welter en Zandt enkel meer 
parlementaire steun krijgen en verharden. Steun kwam er niet alleen van 
kamerleden, maar ook van ministers als Van Maarseveen en Drees. Wat 
Oud in augustus 1949 dreef verdient nader onderzoek. Vermoedelijk was 
het de prijs die hij van de regering vroeg om zijn medewerking aan de sou- 
vereiniteitsoverdracht in eigen kring te doen aanvaarden.49 Vast staat dat 
Oud door zijn ondubbelzinnige opstelling de regering voor het blok zette, 
hoewel voordien de VVD zich nauwelijks uitgelaten had over de toekom
stige status van Nieuw-Guinea.
Minister van Maarseveen zal er niet rouwig om zijn geweest. Hij was im
mers al geruime tijd bezig Nieuw-Guinea buiten de souvereiniteitsover- 
dracht te houden. Vermoedelijk werd ook hij gedreven door de behoefte de 
eigen (KVP-)achterban met dit lokaas over de streep te trekken.50 
De Nieuw-Guinea-kwestie werd op 17 augustus 194951 in het Nederlandse 
parlement geboren. De boreling zou in korte tijd opgroeien voor galg en rad.

47 Ibidem, p. 1848. Op 6 augustus voorspelde Hatta, dat Nieuw-Guinea het zwaarste discus
siepunt ter RTC zou worden. Zie: Keesings Historisch Archief 1949-1950, p. 8248. Ook deze 
profetie was aan dovemans oren gericht.

48 Ibidem, p. 1854.
49 Deze verklaring geeft Westers, Mr. D.U. Stikker, p. 141.
50 ƒ. Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie (Baarn 1983) p. 489.
51 In Scheveningen vierden die dag de republikeinse gedelegeerden het feit dat op de kop af 

vier jaar eerder de Indonesische onafhankelijkheid was uitgeroepen door Sukamo en 
Hatta. Over het verblijf van Hatta en de zijnen in Scheveningen zie: Gerard Mulder en 
Paul Koedijk, H.M. van Randwijk. Een biografie (Amsterdam 1988) p. 646 en John Coast, 
Recruit to revolution. Adventure and politics in Indonesia (Londen 1952) p. 258-271.
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VOLKSHUISVESTING TUSSEN OVERHETOSDIRIGISME EN PARTICULIER INITIATIEF 
De discussie over het eigen-woningbezit, particuliere en woningwetbouw in 
de jaren 1948-1951

J.J.M. Ramakers

Inleiding

Toen de woningbouw in de jaren 1947-1948 weer redelijk op gang begon te 
komen, bestond er nauwelijks verschil van mening over de vraag wie de 
woningexploitatie moest verzorgen. Het sprak eigenlijk voor zich dat de 
primaire verantwoordelijkheid voor de oplossing van de eerste nood bij de 
overheid lag. Zo particulieren al beschikten over de middelen om in de wo
ningbouw, en met name in de volkswoningbouw, te investeren, keken zij 
voorlopig liever de kat uit de boom omdat het bijvoorbeeld allerminst zeker 
was hoe de bouwkosten zich in de loop der jaren zouden ontwikkelen.
Toch rees na enige tijd de vraag of de overheid in haar eentje in staat zou 
zijn de woningnood op te lossen. Zou er, net als voor de Tweede Wereld
oorlog, niet meer moeten worden overgelaten aan het particuliere initiatief? 
En zou het niet de voorkeur verdienen als, in het kader van de woningwet
bouw, de woningcorporaties in plaats van de overheid, c.q. de gemeenten, 
het voortouw namen? Zou, tenslotte, de volkshuisvesting er niet bij gebaat 
zijn als meer mensen het huis dat zij bewoonden ook in eigendom hadden? 
Dit soort vragen waren beslist geen vragen die uitsluitend refereerden aan 
een doelmatig volkshuisvestingsbeleid. Zij bezaten stuk voor stuk een 
zware ideologische lading. Voor de minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting, J. in 't Veld, die in de eerste plaats pragmatisch te werk wilde 
gaan, was dit geen geringe last. Wij zullen hiema onderzoeken hoe de ver
strengeling van ideologische en doelmatigheidsoverwegingen zijn beleid, 
dat in hoge mate trendbepalend voor de toekomst zou zijn, op het hier
boven omschreven terrein heeft beïnvloed.

De discussie over het eigen-woningbezit1

Als we de econoom M.A.M. van Helvoort mogen geloven, die in 1955 aan 
de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg promoveerde op een stu
die getiteld Beschouwingen over het eigen-huisbezit, zou Nederland de sta
tus van sociaal paradijs verwerven op het moment waarop de eigen woning 
voor elke Nederlander die dat wenste, een bereikbaar ideaal zou zijn. In dit 
meer normatieve dan verantwoorde proefschrift, dat zonder veel kritische

1 Feitelijk is de term eigen-woningbezit minder juist omdat men steeds doelt op het eigen
dom van de woning. Het begrip is echter volledig ingeburgerd.
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distantie de katholieke sodale leer over bezitsvorming uitdroeg, somde de 
auteur een groot aantal voordelen van het eigen-woningbezit op. Volgens 
Van Helvoort is de keuze voor eigen huis of huurhuis 'een principiële 
vraag, omdat er de menselijke persoonlijkheid ten nauwste bij betrokken is. 
De menselijke verhoudingen zoals die zich manifesteren in de woonzeden 
en het wonen, raken de geestelijke gezondheid en komen daarmede in het 
principiële vlak. (...) Uitgaande van de stelling, dat het instituut van de pri- 
vaat-eigendom in het belang is zowel van individu als van gemeenschap, is 
bevordering van privaat-eigendom van overheidswege evident wenselijk.' 
Bij het bezit van een eigen huis gaat het immers om de bevrediging van de 
meest persoonlijke behoeften van de mens, zo meende Van Helvoort; dit 
bezit biedt zekerheid en stabiliteit aan het gezinsleven, het geeft vrijheid en 
onafhankelijkheid, het streven naar verwerving van een duurzaam bezit als 
een huis zou opvoedend werken, de bezitter moet zelfstandig denken, han
delen en beslissen, hetgeen des te belangrijker is op dit terrein waar bezit en 
beheer nog samen gaan, terwijl dit in de rest van de samenleving steeds 
meer gescheiden wordt. Kortom: 'Het eigen huis kan een oase zijn temidden 
van de al te grote collectivering van behoefte-bevrediging.’
Van Helvoort zag echter ook nog wat meer prozaïsche voordelen in het ei- 
gen-huisbezit. Het feit dat de eigenaar zelf zijn woning bewoont, garandeert 
tot op grote hoogte een behoorlijk onderhoud, de eigen woning is een uit
stekend spaarobject, dat langdurige en stabiel gerichte spaaractiviteit vereist 
en een zekere vermogensvorming garandeert. Hoewel Van Helvoort geen 
verschil zag tussen huurwoning en eigen woning voor zover het het om de 
doelmatigheid van het huis als verblijf ging, was hij toch van oordeel dat 
het algemeen welzijn aanmerkelijk beter gediend was door de bevordering 
van het eigen-huisbezit dan door de stimulering van de bouw van huur
woningen.2
Al deze reële of vermeende voordelen van het eigen-huisbezit ten spijt 
moest Van Helvoort constateren, dat in het eerste decennium na de Tweede 
Wereldoorlog de particuliere bouw ver achter was gebleven bij de woning- 
wetbouw en dat de bouw ten behoeve van de verkoop of van bewoning door 
de bouwer, slechts een beperkt gedeelte daarvan uitmaakte. In de naoorlogse 
jaren had de overheid, in haar streven de woningnood zo snel mogelijk op 
te lossen, haar greep op de nieuwbouw immers sterk verstevigd. Het op 
korte termijn opheffen van misstanden als gedwongen samenwoning had 
vooralsnog prioriteit. Zolang een minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting de oplossing voor de woningnood moest zoeken in noodoplos
singen als de duplex-woning, bleef het eigen-woningbezit tot op zekere 
hoogte een ver verwijderd ideaal. De voorkeur die de overheid in deze jaren 
voor de woningwetbouw aan de dag legde, kwam onder meer tot uiting in 
de ongelijke subsidieregelingen voor woningwetbouw en particuliere bouw,

2 M.A.M. van Helvoort, Beschoutmngen over het eigen-huisbezit (Assen 1955) p, 46-98.
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waardoor de jaarlijkse lasten voor de bouwer van een eigen huis hoger 
lagen dan de lasten verbonden aan woningwetbouw.3 
Een 'hot-issue' vormde het eigen-woningbezit in het parlement in de jaren 
1948-1951 dan ook nog niet, hoewel met name de confessionelen het thema 
veelvuldig aan de orde stelden, de KVP voorop. Hoewel de W D  in haar 
gemeenteprogram de doelstelling had opgenomen, dat de gemeente het 
streven naar het bezit van een eigen woning zou ondersteunen4 (de KVP 
had het streven naar eigen-woningbezit opgenomen in het Verkiezings
manifest 1948, de ARP in het 'Program van actie voor de verkiezingen van 
1948’5) heeft de partij aan dat punt in het parlement nauwelijks aandacht be
steed. De sociaal-democraten tenslotte waren in de regel niet erg te porren 
voor het ideaal van het eigen-woningbezit. Een rapport van de Wiardi 
Beckmanstichting uit 1949 gaf daar duidelijk blijk van. Eigen-woningbezit 
zou 'alleen verantwoord (zijn) in streken met (een) stabiele, ekonomisch 
krachtige en spaarzame bevolking en dan alleen nog voor gezinnen die deze 
eigenschappen ten volle bezitten. Waar de honkvastheid gering is en de 
ekonomische positie zwak of wisselvallig, wordt een eigen huis spoedig een 
ernstige belemmering.'6
Uit de parlementaire debatten bleek echter, dat de PvdA ook meer princi
piële bezwaren tegen het eigen-woningbezit koesterde. Zo betoogde C.J.A.M. 
ten Hagen tijdens de begrotingsdebatten voor 1950 dat het eigen-woningbezit 
weliswaar niet op winst gericht was en daardoor aanvaardbaar, maar dat 
men het niet als ideaal moest stellen. Overspannen propaganda hiervoor 
leidde allicht tot mislukking. Hij was van oordeel dat het gemeenschappe
lijk bezit van woningen door tussenkomst van de woningbouwvereniging 
als 'een hogere vorm van bezit' gepropageerd moest worden.7 Hij was het 
derhalve absoluut oneens met de KVP, die het eigen-woningbezit van groot 
belang achtte voor de bezitsspreiding en voor de deproletarisering van de 
arbeiders.8
Het stond volgens de KVP in ieder geval als een paal boven water, dat de 
belangstelling van de overheid en haar ingrijpen in de volkshuisvesting 
veel te eenzijdig gericht was op de bouw van goede huurwoningen, zo be
toogde het Tweede Kamerlid F. van Vliet bij de behandeling van de begro
ting voor 1951 Het eigen-woningbezit van diegenen die dat niet op eigen 
kracht konden verwerven, was nauwelijks bevorderd. Private instellingen 
als sommige spaarbanken en vooral de zogenaamde bouwkassen - spaarin- 
stellingen die uitsluitend het bevorderen van het eigen-woningbezit tot doel

3 Ibidem, p. 67.
4 Parlement en Kiezer 33 (1949-1950) p. 153.
5 Ibidem, p. 120, 80.
6 Geciteerd bij: J. van der Schaar, Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbe

leid (Delft 1987) p. 95.
7 HTK 1949-1950, p. 1142.
8 Vgl. het betoog van KVP-senator H.C. Nijkamp (HEK 1949-1950, p. 511).
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hadden door een combinatie van sparen en het afsluiten van een hypothe
caire lening - hadden volgens Van Vliet hier meer betekenis. Valse beschei
denheid was de afgevaardigde, zelf directeur van een bouwspaarkas, in ieder 
geval vreemd.
Van Vliet meende, dat de regering er, gelet op haar financieringspolitiek, 
blijk van gaf, te weinig belang te hechten aan de bevordering van het eigen- 
woningbezit. De nieuwbouwkosten waren zo sterk gestegen dat kleine 
spaarders deze, zelfs met behulp van spaarkas of bouwkas, niet meer konden 
opbrengen. Het feit dat er toch nog een en ander gebouwd werd, was slechts 
te danken aan het feit, dat het rijk volgens de Finanderingsregelingen Wo
ningbouw 1947 en 1948 de lasten van het onrendabele deel van de bouwkos
ten voor zijn rekening nam. Deze regelingen waren echter inmiddels ver
vangen door de Premieregeling Woningbouw 1950, die slechts een beperkt 
deel van de onrendabele kosten dekte. Voor woningen groter dan een vast
gestelde inhoud verleende het Rijk zelfs in het geheel geen bijdrage meer als 
gevolg van minister In ’t Velds overtuiging dat er 'geen enkele rechtsgrond 
(bestond), waarom het Rijk daarvoor in de buidel zou moeten tasten.'9 
Van Vliet pleitte derhalve krachtig voor een financieringsregeling ten be
hoeve van de particuliere bouw, die zou zijn afgestemd op de behoefte van 
de kleine spaarders die voor hun gezinnen een eigen woning wensten te 
bouwen. De meerderheid van de Kamer en de regering steunden immers in 
principe, zij het met enige reserve, het streven naar eigen-woningbezit, ook 
voor minder draagkrachtigen. Gezien het feit, dat het Rijk nu grote sommen 
spendeerde aan woningwetbouw waarin potentiële eigen-woningbezitters 
woonden, hoefde een rijksbijdrage aan de eigen-woningbouw per saldo niet 
negatief uit te pakken. Tot slot zette Van Vliet zijn betoog kracht bij met het 
argument dat ook de voorgenomen wijziging van de Woningwet van 1901 
in de richting van bevordering van het eigen-woningbezit leek te gaan.10 
Hoewel In 't Veld zeker geen onverdeeld voorstander was van ongebrei
delde stimulering van het eigen-woningbezit - hij deelde eerder de opvat
ting van zijn partijgenoot Ten Hagen dat dit slechts tot teleurstelling en 
mislukking kon leiden - en ofschoon hij er in principe tegen gekant was 
'voor een bepaalde categorie van ingezetenen een afwijkende regeling te 
maken', wilde hij een financieringsregeling voor kleine spaarders wel in 
overweging nemen.11 Het zou echter pas zijn opvolger, de KVP-minister
H.B.J. Witte, lukken een succesvolle bijdrage-regeling te ontwerpen ten be
hoeve van eigenaar-bewoners van sober gebouwde woningen.12

9 HTK  1950-1951, p.829.
10 Ibidem, p. 819-820. Zie ook; F. van Vliet, 'Financiering van de bouw van eigen woningen', 

Bouw 1949-1950, p. 283-284, 289.
11 HTK  1949-1950, p. 1165; ibidem 1950-1951, p. 845.
12 Van der Schaar, Groei en bloei, p. 174.
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Het rapport van de Commissie-Bommer

Met zijn belofte te onderzoeken welke mogelijkheden er waren te komen tot 
een bijzondere financieringsregeling voor kleine spaarders, sloot In 't Veld 
aan bij het uit 1950 daterende advies van de Staatscommissie voor de 
herziening van de Woningwet (Staatscommissie-Van den Bergh). Deze had 
immers de conclusies overgenomen van het Rapport inzake de voorzienin
gen, te treffen ter bevordering van de verkrijging van een woning in. eigen
dom door arbeiders en met hen gelijk te stellen kleine zelfstandigen, u itge
bracht door een op 12 juni 1948 door In t Veld ingestelde commissie onder 
voorzitterschap van J. Bommer, algemeen directeur bij de Centrale Directie 
van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting en vanaf i952 lid van de 
Tweede Kamer voor de PvdA. Het rapport van de Commissie-Bommer was 
als bijlage integraal opgenomen in het verslag van de Staatscommissie-Van 
den Bergh.13
De Commissie-Bommer werd niet geacht zich uit te laten over de wense
lijkheid van de bevordering van het eigen-woningbezit. Die werd, de on
enigheid in het parlement ten spijt, als vaststaand aangenomen. Zij kon het 
overigens niet nalaten ook even op de nadelen de aandacht te vestigen. Be
halve het feit, dat de eigenaar-bewoner in de regel kwetsbaarder was, omdat 
hij zich voor hogere lasten zag geplaatst dan de huurder van een woning
wetwoning, hetgeen voortvloeide uit de verschillende aflossingstermijnen, 
achtte de commissie het een belangrijk nadeel, dat de eigen woning minder 
waarborgen bood voor een voldoende intensief gebruik dan de huurwoning. 
In de grootte van de huurwoningen bestond immers meer differentiatie en 
een gezin kon dan ook, al naar gelang zijn grootte, een kleinere of grotere 
woning betrekken. De eigen woning was daarentegen vaak woning 'van de 
wieg tot het graf'. Deze moest daarom in beginsel zijn afgestemd op een 
volgroeid gezin.
In het licht van het feit dat de Commissie-Bommer er op dit punt feitelijk 
het zwijgen toe had horen te doen, is het opmerkelijk dat zij zich toch ge
noodzaakt zag het enthousiasme van met name de KVP wat af te remmen. 
Haast woordelijk sloot zij zich aan bij de opvattingen van de Wiardi 
Beckmanstichting en van de Tweede Kamerfractie van de PvdA: 'Het is haar

13 Verslag van de Staatscommissie voor de herziening van de Woningwet ('s-Gravenhage
1950) p. 191-217; Van der Schaar, Groei en bloei, p. 324-325. De commissie-Bommer was als 
volgt samengesteld: J. Bommer (voorzitter), J, Bakker (raadadviseur bij het ministerie van 
Financiën), C. Campagne (lid van de Verzekeringskamer), P. A. van der Drift 
(raadadviseur bij het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting), K.H. Gaar- 
landt (burgemeester van Emmen), W.H. Jas (voorzitter van de Boerderijen-commissie van 
de Stichting voor de Landbouw), C.J. van Mastrigt (voorzitter van de Nederlandse Chris
telijke Landarbeidersbond, hoofdbestuurslid van de Stichting voor de Landbouw, vanaf 
1956 lid van de Tweede Kamer voor de CHU), F.J.J.CM. van Meerwijk (administrateur bij 
het ministerie van Financiën), MA. Nap (administrateur bij het ministerie van Binnen
landse Zaken).
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(de commissie, JR) voldoende wanneer uit deze opmerkingen blijkt, dat 
men het eigen-woningbezit niet voetstoots moet bevorderen, maar daarbij 
selecterend en opvoedend te werk moet gaan. Als richtsnoer zou de com
missie willen stellen, dat het bezit van een eigen woning voornamelijk 
dient te worden bevorderd in streken met een stabiele en spaarzame bevol
king en voor gezinnen, die naar strenge eisen zijn geselecteerd.'14 
Hiermee was de toon gezet voor het hele rapport. Nadat de commissie nog 
had vastgesteld, dat het haar taak niet was een uitspraak te doen over de 
wenselijkheid van overheidshulp bij aankoop van bestaande woningen - de 
regeling waarover zij adviseerde diende door middel van bevordering van 
het eigen-woningbezit de volkshuisvesting te verbeteren en kon dus alleen 
op nieuwbouw betrekking hebben - voegde zij meteen de daad bij het woord: 
zij formuleerde een aantal forse bevoogdende criteria die bij de selectie van 
personen die voor overheidshulp in aanmerking wensten te komen, in acht 
genomen dienden te worden.
Niet alleen mocht de kandidaat de leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschre
den hebben15, moest hij ingezetene des Rijks en Nederlander zijn, die niet 
de beschikking of het beheer over zijn goederen verloren had, maar hij 
moest ook blijvend zijn hoofdbron van bestaan vinden in de gemeente 
waarin hij een woning wenste te verwerven dan wel in een aangrenzende 
gemeente. Daarnaast zouden de kandidaten nog aan een aantal minder ob
jectieve voorwaarden moeten voldoen. De gegadigde moest met zijn gezin 
geschikt worden geacht voor de eigendom en het doelmatig gebruik van 
woning en bijbehorende grond zorg te kunnen dragen. Hij moest in staat 
zijn een nader te bepalen percentage van de stichtingskosten uit eigen mid
delen op te brengen, maar hij mocht weer niet zo gegoed zijn, dat hij geacht 
moest worden zonder hulp van de overheid een eigen woning te kunnen 
verwerven. Tot slot moest de kandidaat geacht worden de verplichtingen 
die voortvloeiden uit de hulp van overheidswege naar behoren te kunnen 
voldoen. Daarbij diende mede gelet te worden op de voorzieningen die hij 
ten aanzien van zijn nabestaanden had getroffen in geval hij binnen de 
aflossingstermijn zou overlijden.16
Met de voorstellen aangaande de financiering van het eigen-woningbezit 
hoopte de commissie blijkbaar twee vliegen in één klap te slaan: de wijze 
van financieren zou kunnen bijdragen aan de beoogde opvoeding van de 
eigenaar in spé en de staatskas zou in zekere mate worden ontzien. De 
commissie zag namelijk een belangrijke taak weggelegd voor de eerder ge

14 Verslag van de Staatscommissie, p. 195. Wellicht hebben de politieke sympathieën van 
de voorzitter van de commissie grote invloed op deze formulering gehad.

15 Van der Schaar, Groei en bloa, p. 324 vermeldt abusievelijk de leeftijdsgrens van veertig 
jaar. De commissie meende overigens wel dat het in bijzondere gevallen gewettigd kon zijn 
van de gestelde leeftijdsgrens af te wijken.

16 Verslag van de Staatscommissie, p. 195.
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noemde bouwspaarkassen, die de selectie van gegadigden zouden moeten 
verzorgen. ,
De bouwkassen zouden echter nooit helemaal in de financiering kunnen 
voorzien. De commissie bepleitte daarom steun in de vorm van gemeente
garanties op het aantrekken van vreemd vermogen ter financiering van de 
hypotheken die aan bouwspaarders zouden worden verleend. Verder achtte 
zij het gewenst, dat, wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden de 
stichtingskosten van een woning zo hoog zouden zijn, dat een rendabele 
exploitatie onmogelijk was, er alle aanleiding was van overheidswege spe
ciale bijdragen te verlenen ter hoogte van de onrendabele top.
Hoewel de overheid zich aldus bepaald niet aan haar financiële verant
woordelijkheden zou kunnen onttrekken - met name de financiering van 
de onrendabele top bleef door de uit de pan gerezen bouwkosten een im
mens probleem - bood het voorstel van de Commissie-Bommer toch grote 
voordelen. De bouwkassen konden bij de financiering immers over de 
collectieve spaargelden beschikken en over de van derden zonder over- 
heidsgarantie aangetrokken kapitalen. Ook het immateriële voordeel, de so- 
ciaal-pedagogische werking die er zou uitgaan van het in de bouwkas geor
ganiseerde sparen, viel volgens de commissie niet te onder schat ten. Ten
einde het sociale doel te waarborgen zouden de bouwkassen wel aan een 
aantal voorwaarden moeten voldoen, onder meer met betrekking tot de be
rekening van rente en administratiekosten. De Verzekeringskamer zou 
moeten toetsen of de bouwspaarkassen inderdaad aan de eisen voldeden.
Het voorstel van de Commissie-Bommer kan men achteraf beoordelen als 
uitermate tijdsgebonden. In die zin is het dan ook vreemd dat het is overge
nomen in het ontwerp-Woningwet van de Staatscommissie-Van den Bergh. 
De nieuwe Woningwet zou immers, net als de oude, enige tientallen jaren 
moeten kunnen functioneren. De tijdsgebonden elementen waren vooral 
terug te vinden in de uitgangspunten van het voorstel. Het veronderstelde 
een overheid en potentiële woningbezitters met zeer geringe financiële 
speelruimte. Bovendien veronderstelde het functioneren van de bouw
spaarkassen een belangrijke controlerende rol van de overheid. Het sterkst 
komt de tijdsgebondenheid echter naar voren in het rotsvaste geloof in het 
sociaal-pedagogische karakter van het eigen-woningbezit, een geloof dat 
nauw aansloot bij de in brede kringen levende opvattingen over de bescha
vende taak van de overheid.17
Toen de welvaart steeg, waardoor overheid en particulieren over wat rui
mere financiële middelen beschikten, is de belangstelling voor het eigen- 
woningbezit alleen maar toegenomen. Dit resulteerde in 1956 in het Besluit 
bevordering eigen-woningbezit en de Beschikking bevordering eigen-wo
ningbezit, op grond waarvan belangrijke premiesteun aan eigen-huisbezit-

17 Vgl. Hansje Galesloot en Margreet Schrevel ed., In fatsoen hersteld. Zedelijkheia en we
deropbouw m  de oorlog (Amsterdam z.j.).
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ters mogelijk werd. Het opmerkelijke is echter, dat de band met het publieke 
bouwsparen nu volledig was doorgesneden.18 De financiering van het eigen- 
woningbezit zou geheel via particuliere instellingen plaats moeten vinden. 
ƒ. van der Schaar veronderstelt in zijn studie van het Nederlandse volks
huisvestingsbeleid dat hiervoor drie redenen zijn aan te geven. De op
vattingen over het gewenste overheidsbeleid waren veranderd, de 
bouwspaarkasbeweging was over haar hoogtepunt heen en het sparen voor 
en de hypotheekverlening door de coöperatieve banken was sterk toegeno
men.19 Men zou daar wellicht aan moeten toevoegen, dat de angst voor het 
zedelijk verval en het geloof in de bevoogdende taak van de overheid, die 
de eerste vijf jaar na de oorlog hadden beheerst, zeer snel aan betekenis had
den ingeboet. De politieke wil om bouwkassen om deze reden overeind te 
houden was blijkbaar verdwenen.

Particuliere bouw of woningwetbouw?

Het zal duidelijk zijn dat de discussie over de wenselijkheid van het eigen- 
woningbezit zich voor een belangrijk deel afspeelde in het kader van een 
breder politiek probleem. De vraag was immers uiteindelijk of men de 
voorkeur diende te geven aan particuliere bouw, waarvan dè bouw ten be
hoeve van bewoning door de bouwer deel uitmaakte, of woningwetbouw. 
Voor wie het accent legde op de laatste sector, doemde de vraag op of de 
bouw door gemeenten voorrang moest krijgen of die door woningbouwver
enigingen.20
De Woningwet hield immers, zij het met een voorkeur voor de tweede op
tie, beide mogelijkheden open. De opponenten sloegen elkaar ook in deze 
discussie afwisselend om de oren met ideologische en doelmatigheidsargu- 
menten en soms ook met ideologische argumenten, verpakt als doelmatig- 
heidsargumenten. Op de achtergrond speelde ook hier telkens het finande- 
ringsprobleem een rol, het probleem dat volgens In 't Veld aan het eind van 
zijn ambtstermijn 'het allesoverheersende thema (was) geworden.'21 In de 
eerste moeilijke naoorlogse jaren was men het in politiek Den Haag in ieder 
geval over één ding roerend eens: er bestond vooral behoefte aan de bouw 
van arbeiderswoningen. Algemeen werd het gegeven aanvaard, dat deze

18 Voor het verschil tussen de al langer bestaande particuliere bouwkassen en de door de 
Commissie-Bommer beoogde publieke bouwkassen zie: H.J. Wytema, 'De publieke bouw- 
kas', De Nederlandse Gemeente 2 (1948) p. 462-466. De publieke bouwkas huldigt geen 
winstoogmerk en beoogt primair bevordering van de particuliere woningbouw.

19 Van der Schaar, Groei en bloei, p. 326.
20 Daarnaast speelde er een klassiek probleem van de verzuilde Nederlandse samenleving. 

Welke oplossing kon er worden gevonden als de vrijheid van organisatie op confessionele 
grondslag botste op de eisen van doelmatigheid, bijvoorbeeld in kleine gemeenten met een 
heterogene bevolkingssamenstelling, die geen plaats konden bieden aan twee of zelfs drie 
woningcorporaties?

21 HEK 1950-1951, p. 437.
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voor particuliere investeerders geen erg aantrekkelijke beleggingsobjecten 
vormden. Het lag dus voor de hand, dat de woningwetbouw in deze be
hoefte moest voorzien.
Het was niet, zoals men wellicht zou verwachten, de W D  die als eerste de 
vraag stelde of deze situatie nu wel ideaal genoemd kon worden, maar de 
SGP. Het Tweede Kamerlid Van Dis betoogde al in 1948 dat de particuliere 
bouwondernemers best bereid waren arbeiderswoningen te produceren, 
maar dat het particulier initiatief voortdurend ernstig belemmerd werd door 
de ambtelijke bureaucratie, het stelsel van bouwvergunningen, de langzame 
financiële afwikkeling met aannemers etcetera. Van Dis zag zijn opvattin
gen bevestigd door een massale demonstratieve vergadering van 3.400 
bouwondernemers op 18 november 1948 te Utrecht, waar uitdrukkelijk over 
dit probleem werd geklaagd. Van Dis betreurde dit omdat particuliere bou
wers naar zijn oordeel efficiënter en goedkoper konden produceren dan 
overheid en woningcorporaties. De prioriteit zou daarom moeten liggen bij 
de opruiming van bureaucratische obstakels.22
Minister In 't Veld kon die opvatting niet delen. Tijdens de begrotingsbe
handeling had hij algemeen beluisterd, dat de woningwetbouw voorrang 
verdiende. Deze hoefde beslist niet duurder te zijn. Bovendien zouden par
ticuliere bouwers vanzelf wel gedwongen worden zich op de markt van de 
arbeiderswoningen te begeven, omdat deze 95 procent van het totaal uit
maakte. Wel erkende de minister dat de financieringsregeling voor de parti
culiere bouw zeer ingewikkeld in elkaar stak, maar hij nam zijn ambtena
renapparaat grootmoedig tegen kritiek in bescherming: de beleggers waren 
hier zelf voor verantwoordelijk geweest, omdat zij elk risico hadden willen 
uitsluiten.23
Overigens stond In 't Veld 'zeer bepaald' op het standpunt dat, waar het ging 
om de verhouding tussen gemeente en woningbouwvereniging, de laatste 
vóór diende te gaan.24 Om verschillende redenen ondervond de minister in 
de Tweede Kamer instemming met deze gedachte. In de eerste plaats was er 
het materiële probleem, dat gemeenten het zich in de regel niet konden 
veroorloven al te grote financiële risico's te lopen op de weinig lucratieve 
markt van de woningwetbouw Dit sloot niet uit dat zij wel een aanvullende 
rol konden spelen, maar de eerste jaren na de oorlog hadden zij al te veel 
initiatieven ontplooid, omdat de woningbouwverenigingen een tijd lang de 
kat uit de boom hadden gekeken. Zeker bij de confessionele partijen woog 
het gewicht van de immateriële argumenten echter zwaarder. Waar 
particulier initiatief door middel van de woningbouwvereniging tot ont
plooiing kwam, moest dit, conform het subsidiariteitsbeginsel gestimuleerd 
worden. Bovendien mocht worden verwacht, dat de woningbouwvereni

22 HTK 1948-1949, p. 906-907.
23 Ibidem,p. 920.
24 Ibidem.
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ging, in tegenstelling tot de overheid, regelmatig contact met de bewoners 
zou onderhouden, hetgeen alle partijen ten goede zou komen.25 Of, zoals 
ARP-Tweede Kamerlid A. Stapelkamp het eens fraai uitdrukte: 'De bestaan
de Woningwet (...) bedoelt juist de volkskracht te versterken door het volk 
in zijn brede lagen bij de woningbouw te betrekken en daarvoor verant
woordelijkheid te laten dragen.'26
Bij de respectieve begrotingsbehandelingen in beide Kamers keerde het 
probleem telkens op de agenda terug. In de Eerste Kamer bleek het keuze- 
vraagstuk particuliere bouw of woningbouw zelfs zoveel splijtstof te bevat
ten, dat de KVP niet meer in staat was haar afgevaardigden op één lijn te 
houden. E.H.A. Kraaijvanger gooide bij de behandeling van de begroting 
voor 1949 de knuppel in het hoenderhok: 'Naar mijn mening zal het wo- 
ningbouwvraagstuk niet kunnen worden opgelost, indien we er niet in sla
gen de particulieren voor de woningbouw te interesseren.' Hij stelde de 
vooroorlogse periode ten voorbeeld omdat destijds, in de jaren 1923-1940, 
particulieren zes maal zoveel bouwden als woningbouwverenigingen en 
gemeenten samen.27 Door middel van gunstige financieringsregelingen 
zouden eigen bouwers en institutionele beleggers gestimuleerd moeten 
worden in de arbeiderswoning te investeren. De bestaande regeling, die een 
uitbetaling van het onrendabele deel van de stichtingskosten na een periode 
van tien jaar beloofde, wekte bij de investeerders te weinig vertrouwen.28 
Partijgenoot H.C. Nijkamp, afkomstig uit de Katholieke Arbeidersbeweging, 
kon Kraaijvanger echter niet bijvallen. Vergelijkingen met de vooroorlogse 
situatie, toen investeringsklimaat, overheidsbeleid en bouwkosten heel an
ders waren, gingen volgens hem mank. Nijkamp wenste de mogelijkheid 
van particuliere bouw niet geheel uit te sluiten, maar hij geloofde dat de 
woningbouwvereniging doelmatiger kon werken èn een sociaal verant
woord beleid ten aanzien van de exploitatie kon garanderen.29 Het was een 
opvatting waarbij PvdA-woordvoerder C. Woudenberg, algemeen secretaris 
van de partij en een politiek zwaargewicht, zich volmondig aansloot. Deze 
achtte het uit sociaal oogpunt niet gewenst, dat particulieren zich met de ex
ploitatie van arbeiderswoningen bezig hielden.30

25 Ibidem, p. 876, 881, 888; HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, Rijksbegroting voor het 
departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor het dienstjaar 1949, nr. 13, W , 
p. 7.

26 HTK  1949-1950, p. 1147.
27 Klaarblijkelijk wilde Kraaijvanger een parallel trekken met de politiek van de katho

lieke minister P.J.M. Aalberse in de periode na de Eerste Wereldoorlog. De eerste jaren na 
die oorlog had de woningwetbouw prioriteit gekregen. Vanaf 1923 echter werd de parti
culiere bouw sterk gestimuleerd en gold woningwetbouw nog slechts als aanvulling, daar 
waar de particuliere bouw tekort schoot (M.J.J.G. Rossen, Het gemeentelijk volkshuisves
tingsbeleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925) 
(Tilburg 1988) p. 77-98).

28 HEK 1948-1949, p. 416-417.
29 Ibidem, p. 424.
30 Ibidem, p. 430-431.
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Het schijnt dat de emoties nogal hoog opliepen, want minister In 't Veld 
ontsnapte tijdens dit debat een even ongebruikelijke als spontane ontboe
zeming: 'Nu ga ik misschien een erge ketterij verkondigen- (...) Waarom 
zouden we niet kunnen uitkomen zonder particuliere woningbouw?' Hij 
wilde de particuliere bouw in principe wel dezelfde kansen geven als de 
woningwetbouw, maar hij voelde er niets voor daar ook nog eens een pre
mie op te zetten. Als de particuliere bouwers inderdaad in staat waren goed
koper te produceren, dan hadden ze daaraan bij de exploitatie van de wo
ningen meer dan genoeg voordeel, aldus In 't Veld. Even later was de 
minister echter, als was hij geschrokken van zijn eigen overmoed, al weer 
teruggevallen in zijn oude, vertrouwde rol van de bewindsman die in de 
eerste plaats het compromis zoekt. Hij besloot de discussie voorlopig zonder 
een echte keuze te maken: 'Het zal er om gaan het juiste evenwicht te vin
den tussen woningwetbouw en particuliere bouw '31
De volgende jaren bleek dat deze frase inderdaad weinig opheldering bood 
over de intenties van de minister. Partijgenoot Ten Hagen verweet hem tij
dens de behandeling van de begroting voor 1950 in de Tweede Kamer regel
recht, dat hij verzuimde een duidelijke keuze te maken. De tegenstelling 
tussen woningwetbouw en particuliere bouw moest volgens hem vertaald 
worden als een tegenstelling tussen woningexploitatie primair in het belang 
van de volkshuisvesting en woningexploitatie omwille van de winst.
Ten Hagen probeerde uit de impasse te geraken door die tegenstelling te 
depolitiseren. Het ging volgens hem niet om een politieke maar om een 
doelmatigheidsvraag, die gemakkelijk opgelost moest kunnen worden. 
Immers, omdat de huurder altijd de zwakkere partij is, verdient deze be
scherming. Particuliere exploitatie bood volgens Ten Hagen echter geen en
kele garantie voor een sociaal gerichte en technisch goede exploitatie. Hij be
greep dan ook niet waarom de minister de particuliere bouw aantrekkelijker 
wilde maken door de financieringsregeling te vereenvoudigen. Het aandeel 
van de particuliere bouw, zo'n dertig procent van het totaal, was al te hoog. 
Woningexploitatie puur omwille van de winst kon en moest worden uitge
sloten. Zolang de woningcorporaties nog niet optimaal functioneerden, zou 
overheidsexploitatie een noodoplossing kunnen bieden. Later zou de 
exploitatie van deze woningen dan aan de corporaties kunnen worden 
over gedragen.32
Ten Hagen vond met name de KVP-ers W.J. Andriessen, de oudvoorzitter 
van de RK Bouwvakarbeidersbond 'St. Joseph', en Van Vliet tegenover zich. 
De eerste zou de kwaliteit van de produkten van het vooroorlogse par
ticulier initiatief hebben miskend. Het was een illusie te denken dat ge
meenten en woningcorporaties in hun eentje aan de woningbehoefte kon
den voldoen. Sterker nog: ’(...) de toestand in de bouwerij is niet gezond te

31 Ibidem, p. 439-440, 446.
32 HTK 1949-1950, p. 1141-1142.
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noemen, zolang niet vanuit de particuliere sector weer een groot deel van de 
woningbouw wordt gefinancierd en verzorgd', aldus ^an Vliet. De ver
maledijde, ingewikkelde Financieringsregeling Woningbouw 1948 moest 
dus snel door een aantrekkelijker regeling vervangen worden.33 In t Veld 
vroeg zijn partijgenoten begrip voor zijn probleem. Ook hij zag bepaalde 
vormen van woningexploitatie liever niet, maar een minister kon niet al
tijd doen wat hij wilde. De financieringsregeling wilde hij aanpassen omdat 
deze voor beleggers een element van onzekerheid bevatte en daarom 
onaantrekkelijk was.34
In de senaat kon In 't Veld op steun van de rechterzijde voor zijn voorstel 
rekenen. De CPN (Van Santen: 'De Regering (offert) de menselijke waardig
heid op het altaar van de verlies- en winstrekening*35) en de PvdA toonden 
zich tegen het voorstel. Woordvoerder Woudenberg bracht zelfs zwaar ge
schut in stelling en sprak in dit verband van een politiek die 'mij de indruk 
geeft van een opportunisme, dat mij niet lijkt.'36 Tevergeefs. De minister 
weigerde zich te laten verleiden tot een keuze tussen particuliere en wo
ningwetbouw. Hij was alleen bereid maatregelen te nemen tegen de ern
stigste excessen van de particuliere bouw: de onvoldoende afschrijving en 
het onvoldoende onderhoud.37
In 1950 werd de eerder genoemde Financieringsregeling Woningbouw 1948 
voor de particuliere bouw dan ook vervangen, en wel door de Premierege
ling Woningbouw 1950, die aanmerkelijk eenvoudiger van opzet was. Voor 
de investeerders, maar ook voor het Rijk, was wellicht nog belangrijker, dat 
zij van tevoren wisten op welke vaste premiebijdrage c.q. uitgaven zij kon
den rekenen, terwijl zij bij de oude regeling te maken hadden met een jaar
lijkse bijdrage die pas na tien jaar in een bijdrage k fonds perdu werd omge
zet. Een nadeel lag hierin dat de premie het onrendabele deel der stichtings- 
kosten niet helemaal dekte, omdat het niet mogelijk was een deel van de 
uitbetaalde premies achteraf terug te vorderen als het onrendabele deel door 
ruimere exploitatiemogelijkheden, bijvoorbeeld door een hoger huurpeil, in 
omvang af zou nemen. De notoire voorstanders van de particuliere bouw 
sputterden op dat punt natuurlijk tegen, maar In 't Veld gaf geen krimp: 
'Men heeft mij (...) altijd voorgehouden, dat de particuliere bouwers het zo
veel beter en goedkoper kunnen dan de woningbouwverenigingen. Ik zou 
zeggen, laten de heren dat dan maar doen.'38
In 't Veld heeft op het principiële vlak weliswaar wat moeten inleveren, 
maar uiteindelijk is hij toch niet slecht uit de strijd gekomen. De gedachte 
dat de woningnood nooit effectief bestreden zou kunnen worden zonder

33 Ibidem, p. 1149, 1152-1153.
34 Ibidem, p. 1164-1165.
35 HEK 1949-1950, p. 517.
36 Ibidem, p. 520.
37 Ibidem, p. 533.
38 Ibidem, p. 834.
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stimulering van de particuliere woningbouw werd in de nieuwe premiere
geling bevestigd en, blijkens de relatieve groei van de particuliere sector in 
de jaren vijftig, definitief aanvaard. Door niet te zwichten voor de kritiek op 
de premieregeling die door de rechterzijde werd gespuid, wist In 't Veld ook 
zijn politieke vrienden voor een belangrijk deel weer terug te winnen. Zo 
merkte Ten Hagen, die overigens tegenstander bleef van het bouwen met 
winstoogmerk, tevreden op dat de premieregeling in ieder geval iets van het 
ondernemersrisico aan het particulier initiatief had terug geschonken. 
Want, zo voegde hij er sardonisch aan toe, 'er is dus alle aardigheid van dit 
particulier initiatief af, als ieder die bouwt of exploiteert, daarmee winst kan 
behalen en de meer uitgeslapenen daardoor rijk kunnen worden.'39

39 HTK  1950-1951, p. 809.

107




