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TEN GELEIDE

P.F. Maas

In 1970 wist professor F.J.F.M. Duynstee de Juridische Faculteit van de Ka
tholieke Universiteit te overtuigen van de wenselijkheid om een Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis in het leven te roepen. Sedert januari 1986 
functioneert het centrum als een 'joint venture' van de Katholieke Uni
versiteit Nijmegen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het CPG 
wil in een andere vorm het werk voorzetten van Welderen Rengers en 
Oud. In afwachting van de 'grote' publikaties over de opeenvolgende kabi
netten besloot het CPG in 1980 tot de uitgave van de jaarlijkse bundel Poli
tieke Opstellen. De bundel wil een voorproef leveren en belangstellenden 
vertrouwd maken met het veelzijdige onderzoek dat binnen het CPG wordt 
verricht. De oplage beloopt circa 150 exemplaren, die allereerst bestemd zijn 
voor de vele begunstigers van het CPG. De auteurs hopen dat de opstellen 
een bijdrage leveren aan de belangstelling voor de parlementaire geschie
denis en voor het functioneren van ons parlementair stelsel. Deze bundel is 
een dubbelnummer voor de jaren 1991 en 1992 waarna we de jaarlijkse tra
ditie weer in ere hopen te herstellen.

Dit jaar bevat de bundel allereerst de toespraken die werden gehouden bij 
gelegenheid van de presentatie op 29 november 1991 van band A over het 
kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), getiteld Liberalisatie en sociale orde
ning. Ter gelegenheid van het bezoek van prof. dr. C. Penders, emeritus
hoogleraar van de History Department of Queensland University Brisbane, 
Australië, organiseerde de directeur van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis een seminar over het Nederlandse regeringsbeleid ten aan
zien van Indonesië 1942-1962, waarvan een samenvatting in de bundel is 
opgenomen.

J.W.L. Brouwer gaat nader in op de discussie over de Europese samen
werking en integratie in de jaren 1948-1950. De meerderheid der kamerfrac
ties bepleitte de spoedige totstandkoming van een supranationaal Europa. 
Hiervan moest de Raad van Europa het uitgangspunt vormen. Minister 
van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker trad het Europese federalisme echter 
met grote scepsis tegemoet Voor hem was de totstandkoming van econo
mische samenwerking het belangrijkste en zijn voorkeur ging daarbij uit 
naar intergouvernementele regelingen. Brouwer laat zien dat de volksver
tegenwoordiging er niet in slaagde de minister van mening te doen veran
deren omdat allereerst de ideeën over het doel van de Europese eenheids
beweging weinig concreet bleken, en ten tweede omdat de verschillende 
fracties in de praktijk onderling verdeeld waren. Daardoor kreeg Stikker alle 
ruimte zijn beleid zelfstandig te bepalen.

J.M.M.J. Clerx onderzoekt de financiële verhouding tussen Nederland en 
Indonesië naar aanleiding van de soevereiniteitsoverdracht op de Ronde-
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Ten geleide

Tafelconferentie eind 1949. Het Nederlandse bedrijfsleven kwam bij deze 
publieke dekolonisatie goed weg omdat de financieel-economische koloni
satie goeddeels gehandhaafd bleef. Dit paste in de strategie van Lieftinck die 
ook in zijn binnenlandse financiële politiek een bedrijfsvriendelijk beleid 
voerde in dienst van de Nederlandse industrialisatie. Wel accepteerde de 
Nederlandse staat een schuldvermindering van ƒ2 mld., maar dat vormde 
voor de Nederlandse staatsfinanciën geen reëel probleem, daar de inkom
sten en dan vooral de belastingmiddelen ruimer vloeiden dan verwacht. De 
slepende controverse rond de overdracht van de souvereiniteit over 
Nieuw-Guinea verschafte Indonesië uiteindelijk het handvat tot het opzeg
gen van de financiële regelingen van de RTC.

P.G.T.W. van Griensven schetst in Zoeken naar de quadratuur van een 
cirkel enkele hoogtepunten in de parlementaire bemoeienis met de pro
blematiek van de zelfstandigen in de kinderbijslagwetgeving. Het vraagstuk 
vond zijn oorsprong in 1938, toen de toenmalige minister van Sodale Za
ken Romme om praktische redenen besloot de zelfstandigen niet in de kin- 
derbijslagverzekering te betrekken. In 1949 eiste Romme, toen als fractie
voorzitter van de KVP echter dat er snel een oplossing moest komen, om
dat er anders politieke ongelukken dreigden met minister Joekes van Socia
le Zaken. Twee jaar later verscheen onder grote druk van de KVP de Nood
wet kinderbijslag kleine zelfstandigen in het Staatsblad en Joekes voltooide 
zijn normale ambtstermijn. Van Griensven constateert dat het politieke 
belang van de regeling flink gerelativeerd moet worden als men de aan
spraak op de regeling in ogenschouw neemt. Het door het laatste kabinet- 
Drees ingediende ontwerp-Algemene kinderbijslagverzekering bleek een 
politieke tijdbom die in 1961 het kabinet-De Quay in haar voortbestaan be
dreigde en minister van Sodale Zaken Van Rooy zijn politieke loopbaan 
kostte. Minister Veldkamp, die De Rooy na diens val opvolgde, maakte het 
ontwerp vakkundig onschadelijk, maar dit resulteerde in een voor alle par
tijen onbevredigend compromis.

In 1949 vroeg de Tweede Kamer in de motie-Peters-Van Sleen om een 
'wetenschappelijk verantwoord plan van onderwijsvoorzieningen' ter uit
voering van de achtjarige leerplicht In 1951, anderhalf jaar later, bracht 
KVP-minister Rutten van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een der
gelijk plan uit P.B. van der Heiden bdicht de parlementaire stilte rond het 
plan-Rutten: terwijl belangengroepen dit plan-Rutten indringend bespra
ken, liet de Kamer het lange tijd links liggen. Vooral de rol van de KVP is in 
deze kwestie interessant: zij was m ede-initiatiefnemer van de motie, maar 
schoot het plan al bij de presentatie af vanwege het ontbreken van een fï- 
nandële gelijkstelling in Ruttens schoolstelsel. Later bracht Ruttens opvol
ger Cals deze gelijkstelling wel aan, waardoor een deel van het plan-Rutten 
werd geïncorporeerd in de Wet op het voortgezet onderwijs, de Mammoet
wet

J.C.F.f. van Merriënboer schetst een 'impressionistisch’ beeld van de 
Tweede Kamer als werkplek in de periode-Drees-Van Schaik. Hij doet dit 
aan de hand van de huiselijke toespraakjes van kamervoorzitter Korten- 
horst, aangevuld met djfennateriaal uit de Handelingen, Parlement en kie-
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* zer en andsrs literatuur. Op basis van deze gegevens geeft de auteur een ka
rakteristiek van het Tweede-Kamerlid anno 1948: herkomst, opleiding, leef
tijd, politieke activiteit etcetera. Verder wordt beschreven hoe de Tweede 
Kamer in de periode 1948-1951 gebruik maakte van de instrumenten die zij 
had om haar functioneren kracht bij te zetten. Van Merriënboer geeft ook 
enige aanzetten voor een analyse van het stemgedrag in deze periode. Veel 
aandacht wordt besteed aan de pogingen van de kamervoorzitter om de 
werkmethode te moderniseren, de efficiency te verhogen en het parlement 
dichter bij de mensen te brengen. Kortenhorst wilde levendige kamerdebat
ten over hoofdlijnen en stond erop dat begrotingen werden afgewerkt voor 
het betreffende dienstjaar begon. Concreet betekende dit voor elk kamerlid: 
stressen tot het kerstreces.

R.J.J. Stevens heeft de berichtgeving van de militaire inlichtingendienst 
Nefis/CMI van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger tijdens het Neder- 
lands-Indonesisch conflict in de periode 1945-1949 onder de loep genomen. 
In die jaren werd de Nefis/CMI door ambtenaren en politici er herhaalde
lijk van beschuldigd een tendentieuze, eenzijdige en subjectieve berichtge
ving te verzorgen. Stevens toont aan dat die beschuldigingen gegrond wa
ren, maar dat diezelfde ambtenaren en politici hiervoor mede de voorwaar
den schiepen. Zij gaven de militaire inlichtingendienst veel vrijheid en 
lieten toe - vanwege het feit dat de regering tot op het bot verdeeld was over 
het te volgen beleid inzake Indonesië - dat achtereenvolgende hoofden van 
deze dienst en hun superieur, legercommandant S.H. Spoor, de informatie 
gebruikten voor een oneigenlijk doel: het beïnvloeden van het regerings
beleid.
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HET NUT VAN PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS 
VOORDRACHTEN GEHOUDEN TIJDENS DE AANBIEDING VAN BAND 
A VAN HET KABINET-DREES-VAN SCHAIK (1948-1951)

Op 29 november 1991 werd band A van de CPG-studie over het kabinet- 
Drees-Van Schaik (1948-1951) in Den Haag feestelijk aangeboden aan onder 
meer minister Ritzen van Onderwijs en Wetenschappen en aan Tweede- 
Kamervoorzitter Deetman. Bij deze gelegenheid lieten enkele sprekers hun 
licht schijnen over de vraag wat zij van parlementaire geschiedschrijving 
verwachten, en in hoeverre zij gebruik maken van publikaties op dit ter
rein. Hieronder volgen de teksten van hun voordrachten.

Dr. G.W.B. Borrie, voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlemen
taire Geschiedenis, hield de volgende openingstoespraak:
Excellentie, dames en heren. Het is mij een eer en een groot genoegen u 
vandaag hier welkom te mogen heten. Een eer omdat zovele prominenten 
uit onze vaderlandse politiek aanwezig zijn, en uit de aard der zaak ook een 
genoegen, omdat een fraai verzorgd boek over het eerste kabinet-Drees van
daag het levenslicht ziet. Het is u bekend dat het Centrum voor Parlemen
taire Geschiedenis een creatie is van wijlen prof mr F.J.F.M. Duynstee, de 
vermaarde politieke commentator en peetvader van het kabinet-Van Agt- 
Wiegel. Duynstee zelf schreef het standaardwerk De Kabinetsformaties 1946
1965, nog steeds een veel geraadpleegde bron. De beschrijving en de analyse 
van een formatie liet Duynstee volgen door zogenaamde lotgevallen van 
het kabinet, deels als een prelude op de daaropvolgende crisis of val van het 
betreffende kabinet. Deze lotgevallen verrieden de ambitie van Duynstee 
om een vervolg te schrijven op de parlementaire geschiedenis van zijn gro
te voorgangers, W.J. van Welderen-Rengers en P.J. Oud. Maar spoedig bleek 
dat Duynstee daarvoor veel te druk bezet was. Hij trok een aantal jonge, 
veelbelovende medewerkers aan, o.a. de huidige hoogleraar J. Bosmans, die 
het kabinet-Schermerhorn-Drees voor zijn rekening nam. Een andere 
medewerker, de heer M.D. Bogaarts, kreeg het kabinet-Beel toegewezen. In 
1977 trok Duynstee een coördinator aan voor de periode Drees, de heer P.F. 
Maas, die op dit ogenblik directeur is van het Centrum en hoogleraar. Even 
voor diens benoeming voltooide Bosmans de beschrijving van het kabinet- 
Schermerhorn-Drees en in 1989 verschenen drie delen kabinet-Beel van de 
hand van dr. Bogaarts, met de mededeling dat een vierde en laatste deel in 
aantocht was. Vandaag verschijnt in de serie Parlementaire Geschiedenis 
van Nederland na 1945 het derde deel, het kabinet Drees-Van Schaik 1948 
tot 1951, met de titel Liberalisatie en sociale ordening. Dit deel beschrijft de 
financiële, economische, sociale en agrarische politiek van het kabinet- 
Drees-Van Schaik. Ook de verkiezingsstrijd in 1948 en de kabinetsformatie 
krijgen in dit deel een plaats.

De studie is het produkt van het Centrum voor Parlementaire Geschie
denis. Dit centrum, dat is opgericht in 1985 maakt deel uit van de faculteit
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der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Prof. 
Maas, de directeur, en zijn medewerkers verdienen lof voor de grote inzet 
en de betrokkenheid bij het samenstellen van deze publikatie over het kabi- 
net-Drees-Van Schaik. Het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschie
denis, die tot taak heeft de bevordering van de parlementaire geschiedschrij
ving zoals die door het Centrum wordt verzorgd, prijst zich gelukkig met de 
daadwerkelijke belangstelling en steun die het steeds ondervond van het 
departement van O & W en van de opeenvolgende ministers, J.A. van Ke- 
menade, A. Pais, W.J. Deetman en J.M.M. Ritzen. De samenwerking met het 
College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen en met het 
bestuur van de faculteit der Rechtsgeleerdheid was bijzonder goed. Ook de 
leden van de Algemene Wetenschappelijke Leiding van het Centrum, als
mede de Wetenschappelijke Raad van Advies van onze Stichting, mag ik 
dank zeggen voor hun adviezen en hun steun. Enkel daardoor was het mo
gelijk dat een zeer omvangrijk, multidisciplinair project tot dit resultaat 
kon leiden. Waar de historici onder elkaar en met elkaar vertwijfeld zoeken 
naar verbindende thema's die een eind maken aan de enorme versnippe
ring van aandacht en produkties, verzorgt het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis de geschiedschrijving rond een maatschappelijk uiterst rele
vant thema: de bemoeienis van het parlement met de regeringspolitiek. Een 
uiterst veelomvattend en complex thema, zeker voor relatief jonge onder
zoekers, zonder ervaring meestal in de politieke en parlementaire praktijk 
van alledag.

Hoewel het voor mij verleidelijk is ook iets over de betekenis van de par
lementaire geschiedenis te zeggen, zeker tegen de achtergrond van de anti-
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parlementaire en anti-democratische gebeurtenissen van de laatste tijd, met 
name in landen rondom ons, zal ik dat vanmiddag niet doen. In de eerste 
plaats niet omdat onze tijd beperkt is, maar in de tweede plaats ook niet om
dat wij ons gelukkig prijzen vanmiddag in ons midden te hebben, naast de 
minister van O & W, enige kamerleden die zich bereid hebben verklaard in 
het kort iets te vertellen over wat zij van parlementaire geschiedschrijving 
verwachten, en misschien ook in hoeverre zij gebruik maken van publici
teit op dit terrein. Ik mag hun straks daarvoor het woord geven en aan hen 
een exemplaar van het boek overhandigen nadat ik het eerste exemplaar 
aan de minister heb aangeboden. Maar alvorens ik daartoe over ga, zou ik 
graag eerst het woord willen geven aan de voorzitter van het College van 
Bestuur van de Katholieke Universiteit in Nijmegen, de heer J.R.T.M. Pe
ters.

Prof. dr. J.R.T.M. Peters (vice-voorzitter College van Bestuur, Katholieke 
Universiteit Nijmegen):
Voorzitter, Excellentie, dames en heren. Het produkt dat vandaag voor ons 
ligt, is het produkt van gedegen, wetenschappelijke arbeid. Wij zijn er trots 
op dat dit werk gebeurd is binnen onze universiteit. Het Centrum voor Par
lementaire Geschiedenis past in het profiel van onze universiteit. Niet al
leen vanwege de traditie van Duynstee, van Manning wellicht ook, maar 
ook omdat onze universiteit probeert om naast de groeiende aandacht voor 
natuurwetenschappelijk onderzoek en voor medisch onderzoek, aandacht 
te blijven geven aan het onderzoek op het gebied van de geestesweten
schappen en de maatschappijwetenschappen. Het is tegen die achtergrond 
dat wij verheugd en trots zijn dat zes jaar geleden de keuze van uw Stich
tingsbestuur op onze universiteit is gevallen, en dat nu al zes jaar lang onze 
samenwerking tot dit resultaat leidt. Onderzoeksbeleid is in onze dagen een 
moeilijke zaak. Terecht wordt ook vanuit de overheid steeds opnieuw aan
dacht gevraagd voor onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen 
en op het gebied van de technologie. Terecht, want mede daardoor zal onze 
plaats binnen het verenigd Europa moeten worden bevochten. Toch staat 
daar steeds tegenover de waarde van het onderzoek op het gebied van de 
geestes- en maatschappijwetenschappen. Omdat ik zelf van orgine een alfa 
ben, een Arabist, kan ik het niet laten om toch de dag van vandaag ook te 
zien als een benadrukking van dat belang.

Bij een discussie die ik kort geleden voerde in het kader van de Konin
klijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over het belang van de 
diverse wetenschapsgebieden, kwam bij mij een hele oude herinnering 
naar boven van het begin van mijn studie Arabisch. Een herinnering uit 
Beiroet, waar ik begon met de studie van het Arabische dialect van Libanon. 
We leerden dat mede aan de hand van een aantal oude Libanese volks
verhalen. Bij mij kwam naar boven een verhaal over een van de grootste 
politici uit de Libanese geschiedenis, de emir Fachr-al-Din, die op een be
paald moment de grote geleerden van zijn rijk bij elkaar riep en hen vroeg 
wat zij eigenlijk konden betekenen voor hem en voor zijn bestuur. Ik her
inner mij dat drie verschillende geleerden daar de volgende antwoorden op
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gaven. Een eerste zei: 'Emir, ik kan u vertellen hoe rijk u bent.' De tweede 
zei: 'Emir, ik kan u vertellen hoe machtig u bent.' En de derde zei: 'Ik kan u 
vertellen wie u bent.' Binnen de discussie die wij in de Akademie hadden 
was het voor mij duidelijk dat de eerste, 'hoe rijk u bent', op dit moment 
zou worden gezien als een vertolker van de beta-wetenschappen, 'hoe 
machtig u bent’ van de gamma-wetenschappen en 'wie u bent' van de alfa
wetenschappen.

Ik denk dat alfa-wetenschappen (wij hebben het vandaag vooral over de 
historische wetenschap) van groot belang kunnen zijn voor onze zelfken
nis. Inzicht in je eigen levensgeschiedenis geeft zicht op wie je bent. Inzicht 
in de geschiedenis van een institutie zoals het parlement, geeft inzicht in 
het wezen van deze institutie, ook nu. In het algemeen: ons eigen historisch 
inzicht geeft zicht op onze cultuur en daarmee op wie wij als volk, als cul
tuur, zijn. Ik heb u gezegd: prioritering tussen wetenschapsgebieden is een 
heel moeilijke taak in onze dagen. Medische wetenschap en natuurweten
schappen krijgen ook terecht prioriteit. Ik denk vanuit mijn eigen achter
grond, vanuit mijn overtuiging dat wij het belang van de alfa-wetenschap
pen niet uit het oog mogen verliezen. En ik vermoed dat mensen die hier 
vandaag aanwezig zijn, mij daarin zullen steunen.

Ik heb me ingespannen om te weten hoe dat verhaal, waar ik straks naar 
verwees, afliep. Wat Fachr-al-Din uiteindelijk voor een antwoord gaf op dat 
geheel Ik moet u bekennen dat ik het niet weet. Wellicht was het compro
mis dat hij bedacht heeft, te ingewikkeld geformuleerd voor beginnende 
studenten Arabisch, zoals ik er op dat moment één was. Ik denk dat wij in 
onze tijd dat ingewikkelde compromis nodig hebben, om te midden van de 
prioriteitstellingen waarvoor we staan, het belang van de geestesweten
schappen en de maatschappijwetenschappen toch de plaats te geven die hen 
toekomt. Ik kan u verzekeren dat, in ieder geval voor het College van Be
stuur van onze universiteit, het werk van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis en het produkt dat er vandaag ligt, een motief temeer vormen 
om attent te blijven op dit aspect van het moeilijke compromis. Ik dank u.

Dr. ir. J.M.M. Ritzen (minister van Onderwijs en Wetenschappen):
Dames en heren, parlementariërs, oud-parlementariërs, ook anderen na
tuurlijk. Het nu voorliggende boek heb ik in ontvangst genomen, heb ik nu 
begrepen, als lid van het kabinet-Lubbers-Kok. Ja, u kijkt even verbaasd dat 
ik dat zo naar voren breng, maar verbazing had wellicht ook naar voren ge
bracht kunnen worden aan de hand van de uitnodiging, want daar staat zo 
nadrukkelijk op, dat het gaat over een boek over het kabinet-Drees-Van 
Schaik. Niet de wijze waarop de meesten van ons altijd naar dat eerste ka- 
binet-Drees hebben gekeken, nJ. als eerste kabinet-Drees. Zo heeft het ook 
altijd geheten. Ook Duynstee sprak in zijn werk over kabinetsformaties nog 
over het eerste kabinet, nee, het eerste ministerie-Drees. Dus zonder de 
naam van Van Schaik. Dan is het toch misschien wel aardig om eens te kij
ken hoe die ontwikkeling heeft plaats gevonden. Het wordt ook beschreven
in het boek.
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De naamgeving houdt verband met de moeizame formatie van het kabi
net. Van Schaik, lid van de KVP, was de formateur van het kabinet. Om een 
uitweg te vinden uit de moeizame formatie schoof Van Schaik uiteindelijk 
Drees als premier naar voren, toch tot veler verrassing. Drees zegt zelf ook 
tot zijn verrassing. Ik denk toch dat dat tot op zekere hoogte ook beschei
denheid is geweest. Opvallend was het wel, want Drees was noch de leider 
van de grootste partij, noch die van de winnende partij Maar dat werd 
ruim gecompenseerd, althans vond men toen, doordat de KVP een extra 
minister kreeg. Ik denk dat we daar nu wellicht iets anders tegenaan zouden 
kijken. Maar in elk geval konden op dat moment alle betrokkenen zich 
goed vinden in die oplossing, ik denk ook door de statuur van Drees, die al 
tijdens het kabinet-Schermerhorn, maar ook eerder werd opgebouwd. Van 
Schaik werd formeel benoemd tot minister zonder portefeuille, maar op 
zijn visitekaartje liet hij drukken: 1 vice-minister-president'. En zo ontstond 
dus staatsrecht voor deze nieuwe functie. Dat brengt wellicht deze of gene 
nog op gedachten: staatsrecht vernieuwen via visitekaartjes.

Het tweede kabinet-Drees van 1951 kan men zien als een direct vervolg 
op het eerste. Veel van de bewindslieden uit het eerste kabinet-Drees keer
den terug. Beide kabinetten moeten historisch tezamen worden beschouwd. 
Daarvoor bestaan enkele redenen. Ik noem dan eerst wat uiterlijke kenmer
ken. Het waren de eerste kabinetten van een regering met koningin Juliana. 
Het waren verder ook de laatste kabinetten die als het ware ongeëmand- 
peerd waren, kabinetten waarin geen vrouwen zitting hadden. Het waren 
ook de eerste,, maar de laatste kabinetten tegelijkertijd, althans tot nu toe, 
waarin vertegenwoordigers van de PvdA naast die van de W D  te vinden 
waren. En het waren de eerste kabinetten waarin naast ministers ook staats
secretarissen werden benoemd.

Dat zijn wat uiterlijkheden, maar misschien is het interessanter om te 
kijken naar wat inhoudelijker punten. In de eerste plaats is het grondgebied 
van het Koninkrijk in deze periode drastisch gereduceerd. In een enerve
rend dekolonisatieproces dat de gehele kabinetsperiode sterk beheerste werd 
Indonesië onafhankelijk en ontstond tevens het probleem Nieuw Guinea. 
Het zijn overigens zaken die nog niet behandeld worden in het boek van 
vandaag. Tweede punt is de sterke opkomst van de industrialisatie. Derde 
punt is de raamwet voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie die onder 
deze twee kabinetten tot stand kwam en werd aangenomen. Vierde punt is 
dat er sprake was van enorme daadkracht in buitengewoon moeilijke tij
den. En als vijfde: de betrokkenheid van burgers bij de politiek was zeer 
groot. Ik moet daar overigens bij aantekenen, dat dat geen specifiek Neder
lands, maar een internationaal fenomeen was, zoals ook op dit moment de 
politieke desinteresse een internationaal fenomeen is. Conclusie: reeds bij 
een oppervlakkige waarneming zijn al punten te noemen die nieuwsgierig 
maken naar het vandaag gepresenteerde werk.

Maar even nog een reflectie, een reflectie op de betekenis van onderzoek 
op het gebied van de parlementaire geschiedenis. Op de vraag naar die bete
kenis zijn veel antwoorden mogelijk, ook een heel cynisch antwoord. De 
geschiedenis leert één ding, en dat is dat de mensen nooit van de geschiede
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nis schijnen te leren. Maar een meer optimistisch antwoord luidt, dat de ge
hele parlementaire geschiedenis bol staat van ervaringen die inderdaad di
rect van praktisch nut kunnen zijn voor het heden. En kennis van de parle
mentaire geschiedenis voorkomt dan ook dat een wiel voor een tweede of 
derde keer wordt uitgevonden. Naar mijn mening leert de parlementaire 
geschiedenis ons vooral een nuchter historisch relativisme, en leert ze ons 
dat toekomstperspectieven en verwachtingen sterk kunnen veranderen. 
Historisch relativisme hoeft niet te leiden, mag ook niet leiden, tot cynisme, 
maar het kan wel heilzaam zijn. Een combinatie tussen bevlogenheid en 
realisme. Men ontdekt dat bepaalde problemen waar we nu mee zitten er 
zo'n veertig jaar geleden ook al waren. Of juist niet. En dat roept de vragen 
op: 'Waarom toen wel en waarom nu niet?', en ook: 'Hoe keek men er toen 
tegenaan en hoe kijken we er nu tegenaan?'

Een voorbeeld: Ik sprak zojuist ook al over de afstand tussen de burger en 
de politiek. Dat is een fenomeen dat nu algemeen wordt gepercipieerd, maar 
vroeger blijkbaar niet. Veertig jaar geleden was die situatie inderdaad totaal 
anders, want Maas schrijft over de ernst van de verkiezingsstrijd van 1948, 
over de grote belangstelling van de kiezers en de aandacht die werd besteed 
aan verkiezingsprogramma's. Wat mij betreft stimuleert dat ook nader on
derzoek en nieuwe pogingen om de huidige afstand tussen Den Haag en de 
burgers te overbruggen. Zoals gezegd was het eerste kabinet-Drees ook het 
eerste kabinet met staatssecretarissen. Toen al vond men dat de tassen van 
de ministers te zwaar waren. Een zeker geleding van politieke verantwoor
delijkheid kon een uitkomst bieden. In volgende kabinetten steeg het aantal 
staatssecretarissen en pas in de jaren tachtig komt dan de kentering. En nu 
meent men dat niet zo zeer de ministers of de staatssecretarissen overbelast 
zijn, maar dat het de Rijksoverheid is. Dus toch een volstrekt andere lijn. 
Kortom, verwachtingen en perspectieven worden vroeg of laat verdrongen, 
naar de achtergrond geplaatst door andere. De parlementaire geschiedenis 
leert ons, lijkt mij, meer oog te krijgen voor deze verschuivingen van ver
wachtingen en perspectieven. Het maakt ons alert om in het politieke he
den meer adrem te reageren.

Dames en heren, voor ons ligt het eerste deel van de beschrijving van de 
gehele Drees-periode. Dat maakt nieuwsgierig naar het vervolg en ik heb 
het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis gevraagd naar de 
opzet en planning van de overige delen: daar blijf ik zeer in geïnteresseerd.

Ik ben de onderzoekers zeer erkentelijk voor hun noeste arbeid in de 
Handelingen. Historisch onderzoek heeft betekenis voor de toekomst. De 
Savornin Lohman, niet het Eerste Kamerlid Soetenhorst-De Savornin Loh- 
man nu, maar de vermaarde anti-revolutionair De Savornin Lohman 
schreef aan het einde van zijn leven: Wie veel in het verleden van zijn 
volk geleefd heeft, denkt veel aan de toekomst van dat volk.' Dank u wel.

Drs. W.J. Deetman (voorzitter van de Tweede Kamer):
Dames en heren, u kimt gerust zijn, u krijgt niet de volgende samenvatting 
van het boek dat u ongetwijfeld in het weekend zult beginnen te lezen. Het 
is goed hier deze bijeenkomst, het lijkt wel een reünie hoorde ik, te hebben.
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Het gaat in ieder geval om betrokkenen bij het parlement en geïnteresseer
den in datgene wat in het parlement ook heeft plaatsgevonden.

Ik wil allereerst beginnen met mijn complimenten en waardering uit te 
spreken aan het adres van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 
Er is een omvangrijk stuk werk verricht en, nu er een aantal delen versche
nen is, begint de reeks Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 
vorm te krijgen. De reeks begint zichtbaar te worden. Het is al niet meer één 
deel met een 1 erop in de boekenkast, er kan nu al een rij boeken naast 
elkaar worden gezet. En tezelfder tijd maakt dat uiteraard nieuwsgierig, op 
dat punt heeft minister Ritzen volstrekt gelijk, naar het verschijningsmo- 
ment van de volgende delen, en misschien zijn er in deze zaal die nog wel 
nieuwsgieriger zijn naar hoe de delen over veel latere kabinetten eruit zul
len zien. Kortom, de spanning is er, en ook een beetje de nieuwsgierigheid 
en de haast om reeds te kennen wat nog moet verschijnen. Er is een gede
gen stuk werk geleverd, een naslagwerk ook. Ik vermoed dat er na lezing 
van dit werk en van vorige delen, nog wel eens deelstudies zullen verschij
nen. De bronnen zijn vermeld en het moet niet zo moeilijk zijn ten behoe
ve van geïnteresseerden in onze vaderlandse en parlementaire geschiede
nis, ook jongeren, die boeken zodanig samen te vatten dat daar relatief snel, 
dat is nu eenmaal inherent aan deze tijd, kennis van genomen kan worden. 
Ik denk dat ons parlement daarmee gediend is.

Als we het hebben over de vaderlandse geschiedenis, dan speelt daarin de 
parlementaire geschiedenis een uitermate belangrijke rol, en de parlemen
taire democratie die koesteren wij. Op sommige momenten zetten we daar 
hele vette strepen onder wanneer wij het gevoel hebben dat die democratie 
onder druk komt te staan. Ik moest daaraan denken toen ik deze week het 
voorrecht had de uitvoerige beschouwingen over het buitenlands beleid te 
mogen aanhoren in de Tweede Kamer, waarbij in verband met de top in 
Maastricht nog al eens is gesproken over het zogenaamd democratisch defi
cit, het democratisch gat rond Nederland. De grote zorg was en is dat een 
uitkomst waar wij allen op hopen, in Maastricht ook het risico in zich heeft 
dat dat democratisch deficit niet kleiner, maar feitelijk iets groter wordt en 
dat dat eigenlijk niet aanvaardbaar is. Dat zal misschien nog wel blijken in 
de komende week wanneer de Tweede Kamer over een aantal moties gaat 
stemmen. In ieder geval bleek de grote zorg over die parlementaire demo
cratie, en ik moest daaraan denken toen ik kennis nam van het persbericht 
dat ik gisteren uitvoerig heb kunnen bestuderen. Ik moest daarom aan dat 
debat in Europa denken, omdat de eerste zinnen van dat persbericht mij fas
cineerden. Ik wil ze u voorlezen. Ik had toen al kennis genomen van de 
kranteberichten over wat er in de Eerste Kamer had plaatsgevonden. '1948
1951. Het parlement was kritischer, kamerleden profileerden zich nadrukke
lijker in vergelijking met nu.’ Dat is dus op dit moment. 'De media deden 
uitvoeriger en op gedegener wijze verslag van discussies rond de politieke 
besluitvorming. Anderzijds was er ook een grotere afstand tussen ministers 
en de media. Tot het politieke instrumentarium van bewindslieden behoor
de in elk geval de radio.' Toen ik die zinnen zo las en kennis mocht nemen 
van de discussies in de Eerste Kamer over zoiets als het dualisme en toen ik
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dacht aan de discussies over Europa, toen kwam de vraag op: is er een ver
band tussen deze zinnen en dat wat nu actueel speelt?

Maar eerst een opmerking vooraf. Ik treed niet in de vraag of de analyse 
die kennelijk in dit dikke boek is gegeven, en de conclusie die daarin is ge
trokken, een juiste is. De samenvatting is ongetwijfeld in dit persbericht 
pregnant weergegeven; eerst zullen we dat boek moeten bestuderen, het
geen ik nog niet heb kunnen doen. Ik weet ook niet of de analyse van de ac
tuele situatie juist is. Daar valt misschien nog wel wat over te zeggen. In ie
der geval zo kijkend naar de Tweede Kamer, dacht ik: 'Ach ik weet nog niet 
zo zeker of de kamerleden met het huidige instrumentarium zich niet druk 
aan het profileren zijn, maar de toekomst zal het leren. Ik laat dat punt ook 
rusten.

Maar tenminste zou je kunnen zeggen dat die zinnen, en als dat de con
clusie is van dit dikke deel is het op dit moment niet weg, iets aantrekke
lijks in zich hebben. Of het nou waar is of niet waar is wat gezegd is, het is 
als het ware een uitdaging. Namelijk deze uitdaging: als wij een levend par
lement willen hebben, nationaal of Europees, is het van belang dat parle
mentariërs zich nadrukkelijk profileren. Ook dat zij de nodige afstand we
ten te bewaren tot een kabinet en dat een kabinet ten opzichte van het par
lement en de pers enige afstand in acht kan nemen, zodat zij zich helder en 
nadrukkelijk kunnen presenteren. En wanneer wij het hebben over forme
le regels rond het democratisch defidt, mogen we dat andere punt niet ver
geten: hoe de regels er ook uit mogen zien, per saldo zijn het de politid zelf 
die deze zaken moeten waarmaken. Moed en persoonlijkheid, en misschien 
ook wel enige durf om het politieke debat aan te gaan, kunnen daarbij be
hulpzaam zijn. Ik dank u. .

PJ.A. van der Sanden (oud-Tweede-Kamerlid voor de KVP en CDA; com
missaris voor de media):
Voorzitter, u vraagt mij wat ik verwacht van parlementaire geschiedschrij
ving. Ik heb de neiging om voorop te stellen: predes hetzelfde als van de ge
schiedschrijving. Velen van u weten dat Nietzsche ooit gezegd schijnt te 
hebben dat geschiedenis bijna altijd gaat over slechte mensen, over wie men 
later niets dan goeds vertelt Ik ben het er niet mee eens, maar wel staat vast 
dat geschiedschrijving altijd over mensen gaat Mensen die gebeurtenissen 
hebben veroorzaakt, waarvan ook de gevolgen moeten worden beschreven. 
Maar die mensen hadden motieven, die hadden drijfveren die hen bewo
gen. Naar mijn overtuiging dient geschiedschrijving die motieven zicht
baar te maken. Parlementaire geschiedschrijving is voor mij dus zeker niet 
het tonen van de feiten ontdaan van bijvoorbeeld emoties. Immers, het zijn 
vaak die emoties met die motieven achter die gebeurtenissen die bijdragen 
tot een echte kennis van de geschiedenis, ^^aar ik zeg erbij, de feiten moeten 
wel vaststaan. Wie van u het boek van G. Prause, dat tot titel heeft Nie
mand heeft Columbus ooit uitgelachen, gelezen heeft, die weet ook, dat bij
voorbeeld de bestorming van de Bastille nimmer heeft plaatsgevonden. Met 
andere woorden: feiten moeten feiten blijven, ook voor parlementaire ge
schiedschrijving.
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Maar ik heb wel meer nodig dan bijvoorbeeld die feiten zoals ze zijn 
neergelegd in de Handelingen van de beide Kamers. Uit die Handelingen 
kan ik bijvoorbeeld best ervaren dat op 23 maart 1911 een amendement- 
Schaper werd aangenomen met 41 tegen 28 stemmen, om gehuwde vrou
wen des zatermiddags te één uur in plaats van te vier uur vrij te geven. 
Maar als ik wil weten, voorzitter, wat er in die turbulente jaren 1911-1912 
plaatsvond, en ik citeer weer, 'tegenwerking, verkapte obstructie', ik heb het 
nu over de Tweede Kamer, mijnheer Deetman, 'verkapte obstructie, het af- 
jakkersysteem en vele incidenten die voor kleurrijke gebeurtenissen zorg
den', dan moet ik elders gaan zoeken. Dan versmaad ik bijvoorbeeld niet 
Van Welderen-Rengers en Oud, en voor' andere tijdvakken ook niet de 
Wandelingen door de Handelingen van mijn oud-collega Nico Cramer. Ik 
versmaad niet het gedenkschrift over honderd jaar stenografische inrich
ting en uiteraard ook niet Van Raalte. Gaat het over kabinetsformaties, dan 
moeten Duynstee en Maas voor het grijpen liggen. Maar ik denk ook aan 
biografieën en studies van politieke partijen. Zoals die van Van Koetsveld 
waar ik de liberale heer Kappeyne van de Coppello, rond 1875 minister, 
sprekend over het bijzonder onderwijs ontmoet, die zei: 'Kan het niet an
ders, dan moeten de minderheden maar onderdrukt worden. Weg met de 
christelijke school; het is de vlieg die de zalf des apothekers doet stinken.' 
Mijnheer de voorzitter, voor de politicus is het kennisnemen van parle
mentaire geschiedenis een heilige noodzaak. Omdat ze vele waarschuwin
gen moet bevatten, waarschuwingen, lessen dus die begrepen en verstaan 
moeten worden door de politici van vandaag. Ik geef een voorbeeld, hij is al 
even genoemd, bedekt. Toen mijn politieke vriend Kaland, als CDA-frac- 
tievoorzitter in de Eerste Kamer, collega's in de Tweede Kamer verweet aan 
hun zetels vast te zitten en daardoor als stemvee te fungeren, had hij ken
nelijk geen weet van de gebeurtenis, die nu precies 75 jaar geleden, in de 
Tweede Kamer heeft plaatsgevonden op 16 november 1916, toen de vrij-li- 
berale heer B. Nierstra voor groot tumult, zelfs schorsing van de vergade
ring zorgde. Bij de behandeling van het wetsontwerp tot verhoging van de 
schadeloosstelling van Tweede-Kamerleden tot ƒ3000 en de invoering van 
een pensioen voor kamerleden, zei de heer Nierstra: 'Nu komt de minister 
en laat met een hautain gebaar enkele rijksdaalders vallen in de hand van 
de afgevaardigde, die liever zijn kiezers zand in de ogen strooit, dan zijn 
plicht vervult. Of van de afgevaardigde die zich vastklampt aan zijn man
daat als middel van bestaan.'

Voorzitter, ik weersta de verleiding om iets te zeggen over versprekingen 
of verkeerd gebruikte beeldspraak. Ik kom dan ook niet terug op de uit
spraak van minister Deckers van Landbouw uit 1935, die bij de behandeling 
van zijn begroting zei: 'Ik kom nu aan de vette varkens en als eerste ont
moet ik daar de geachte afgevaardigde Maar wel, voorzitter, blijf ik be
nieuwd naar het antwoord op een vraag die mij al vele jaren bezig houdt. 
Wie weet in de volgende delen komt dat antwoord dan. Bij de algemene be
schouwingen in de jaren vijftig riep een fractievoorzitter uit: 'Mijnheer de 
voorzitter, de regering houdt zich hier een vijgeblad voor, maar wij kijken
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er doorheen. Wat die man toen zag, is naar mijn beste weten nog niet ont
huld.

Mr. J.G.C. Wiebenga (lid van de Tweede Kamer voor de VVD):
Zeer geachte minister, dames en heren. Vanuit de WD-Tweede-Kamer- 
fractie ook een antwoord op de vraag: 'Wat vindt u van parlementaire ge
schiedschrijving?' Parlementaire geschiedschrijving vind ik onontbeerlijk. 
Het is onmogelijk in het heden zorgvuldig parlementair op te treden zon
der enige kennis van wat er in vergelijkbare situaties is gebeurd. Je zou het 
ook met andere woorden kunnen zeggen: in een democratisch stelsel is het 
moeilijk politiek te bedrijven, want het gaat er juist om dat niet alle neuzen 
dezelfde kant op wijzen. Dan is, nogmaals, kennis van vergelijkbare situa
ties in het verleden onontbeerlijk.

Heel recent, bijvoorbeeld de vorige week, zag je dat ook. Als er gesproken 
wordt over het gezantschap bij het Vaticaan, dan horen degenen zowel die 
het punt lanceren, alsook diegenen die erop reageren, te weten wat er eerder 
op dat vlak gebeurd is. Ik wil van mijn vijf minuten, voorzitter, gebruik 
maken om een paar voorbeelden te geven van hoe zaken die bij het kabi- 
net-Drees-Van Schaik hebben gespeeld, in de actuele politieke debatten van 
de afgelopen paar jaar een rol hebben gespeeld. En dat zijn er veel meer dan 
wij denken. Ik noem enige algemene en enige specifieke punten naast el
kaar.

Om te beginnen noteer ik met enig welgevallen dat in de periode van het 
kabinet-Drees-Van Schaik te zien is, dat een kabinet waaraan zowel de PvdA 
als ook de W D  deelneemt mogelijk is en drie jaar kan bestaan. Overigens 
laat ook het volgende kabinet zien dat die samenwerking, mijnheer Wölt- 
gens, heel goed kan. Erg gemakkelijk was het niet, maar dat lezen wij in dit 
boek wel verder. Overigens is het ook waarschijnlijk zo tot stand gekomen 
omdat er in verband met de Grondwetswijziging, die nodig was om de In- 
donesiëkwestie op te lossen, een tweederde meerderheid in de Kamer ver
eist was. Enfin, dat heeft bevorderd dat de PvdA ook de W D  heeft willen 
aanvaarden in dat kabinet. Een ander voorbeeld: als wij in de Tweede Ka
mer discussies voeren over het maatschappelijk middenveld, over functio
nele decentralisatie - hele wezenlijke zaken dan is het onontbeerlijk enige 
kennis te hebben van de totstandkoming van de Wet op de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie en van alles wat er toen omheen is gezegd, zowel 
van liberale als van socialistische en van christelijke zijde. Zo dient men tij
dens de discussies over het pensioen van de weduwe Rost van Tonningen 
te weten hoe het besluit van minister Teulings uit het kabinet-Drees-Van 
Schaik geweest is. Een heel recente kwestie: de Japanse ereschulden. Minis
ter Stikker, die namens de W D  aan het kabinet-Drees-Van Schaik deelnam, 
heeft in die tijd met de Japanse regering en met de Amerikanen onderhan
deld. Hij heeft een akkoord gesloten waar regering en parlement het eigen
lijk helemaal niet mee eens waren. Als je de parlementaire geschiedenis 
bestudeert, kan je en moet je weten dat onze regering door de Amerikanen 
min of meer gechanteerd is omdat zij wilden voorkomen dat Japan com
munistisch zou worden. Ik durf die uitdrukking nu m de mond te nemen
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omdat het al zo lang geleden is. Zo hebben we toen een verdrag getekend, 
het Stikker-Yoshida akkoord, waar wij het eigenlijk niet mee eens waren. 
Die chantage was mogelijk omdat wij de Marshall-hulp genoten.

Vorig jaar was het conflict Irak-Koeweit in de Kamer uiteraard uitgebreid 
aan de orde. Als je er over praat of Nederland al dan niet aan die acties deel 
moet nemen, en over de vraag hoe het zit met de besluitvorming in de Ver
enigde Naties, dan moet je weten hoe in de periode van dit kabinet de 
besluitvorming in het parlement is geweest inzake de deelname aan de Ko- 
rea-acties die in 1950-1951 begonnen. En dan nog een laatste voorbeeld, want 
ik kan er nog veel meer noemen: de motie-Voorhoeve uit 1989, die samen
hing met het einde van het kabinet-Lubbers II. Wij weten het nog allemaal. 
Het was een motie die uiteindelijk niet in stemming is gekomen. Maar bij 
de voorbereiding daarvan hebben wij natuurlijk besproken hoe het zat met 
de motie-Oud, die in deze periode was ingediend en wel in stemming is ge
weest, overigens verworpen werd, maar toch tot het aftreden van minister 
Stikker leidde en daarmee een nieuwe parlementaire conventie in het le
ven riep. Dat weet je als je zo'n motie indient. Mijn toenmalige fractiege
noot Voorhoeve was bijgepraat over hoe het toen eigenlijk zat met die 
motie-Oud, maar in dit geval ging het toch weer anders: de motie-Voorhoe- 
ve kwam niet in stemming want het kabinet trad al af. Zie hier kortom het 
belang, ook nu, van parlementaire geschiedschrijving.

Ik rond af voorzitter, want parlementaire geschiedschrijving, en dat zou 
ik ook graag in uw midden willen zeggen, is gewoon leuk, ook als je terug
kijkt naar de periode Drees-Van Schaik. Tot slot zou ik een anecdote over de 
formatie van het kabinet Drees-Van Schaik willen vertellen, een anecdote 
die gewoon hoort bij de rijkdom van de parlementaire geschiedschrijving. 
U weet dat de heer Stikker van de net gevormde W D , in het maatschappe
lijk leven directeur van de bierbrouwerij Heineken, door formateur Van 
Schaik werd gevraagd toe te treden tot wat dan het kabinet-Drees-Van 
Schaik zou worden. Dat ging anders dan wij menen te weten, want hij werd 
niet direct gevraagd om de portefeuille Buitenlandse Zaken op zich te ne
men. Hij werd eerst gevraagd voor de portefeuille van Verkeer en Water
staat. Dat sprak hem niet zo aan; ik heb zijn memoires er op nagelezen. Het 
sprak hem niet echt aan. Hij twijfelde en hij heeft toen tegen Van Schaik ge
zegd: 'Wie zo lang in het bier heeft gezeten, gaat niet meer in het water.' 
Parlementaire geschiedenis is dus ook leuk en daarmee wil ik mijn betoog 
onderstrepen.

Dr. mr. B. de Gaay Fortman (voormalig Tweede-Kamerlid voor de PPR):
Een Engels kamerlid heeft eens gezegd, nadat hij een paar maanden uit het 
parlement was: ’There is nothing so ex as an ex-MP ’ Het eerste nut van par
lementaire geschiedenis is dat zij de ex-MP weer even kan terughalen. Mis
schien kun je er aan toevoegen: 'Institutionally there is nothing so ex as an 
ex-party' en ook dat geldt voor mij vandaag. Zelfs op de uitnodiging wordt 
mijn 'ex-party' weer teruggehaald, hartelijk dank daarvoor. Het blijkt dat je 
uit de vergetelheid kunt worden teruggeroepen langs de weg van de parle
mentaire geschiedenis. Bovendien, ik denk dat velen van ons, wier plaats is

21



Het nut van parlementaire geschiedenis

in de geschiedenis, zullen denken: 'Ha, die parlementaire geschiedenis is 
nuttig, want nu gebeurt het objectief, nu komt eindelijk de waarheid aan 
het licht, nu wordt eindelijk mijn standpunt juist weergegeven.' Dat zal af
wachten zijn geblazen, maar het debat van weleer wordt tenminste in per
spectief gesteld. Wat mij zo aanspreekt in deze wijze van parlementaire ge
schiedenis bedrijven, is dat Handelingen, witte stukken, geplaatst worden in 
een zeer breed perspectief. Het gaat om een brede parlementaire geschiede
nis. Een aantal aspecten wil ik kort aanduiden. In de eerste plaats, gaat mijn 
belangstelling uit naar de verkiezingen van toen, met een veel geringer ver
schuiving per verkiezing door een veel kleinere hoeveelheid zwevende 
kiezers, en toch grote opwinding. Daar Ugt een paradox. Enorme opwinding, 
een grote mate van participatie vanuit de verzuiling, bij verkiezingen waar
in zelden iets veranderde in termen van zetelverschuiving, en vaak ook 
nog niet in termen van gevormd kabinet. Zelfs kon je misschien wel zeg
gen, dat als Drees het goed maakte dan werd Beel minister-president, en als 
de KVP het goed deed werd Drees minister-president. Maar dat zijn altijd de 
raadsels geweest van de Nederlandse politiek.

In de tweede plaats, de kabinetsformatie. Van Schaik formeert en zegt 
'Nee gaat u voor' tegen Drees. Maar in Drees 90 zegt Drees: 'Ik wilde hele
maal geen minister-president worden. Men heeft hard bij moeten aandrin
gen, want ik verloor mijn directe invloed. Ik had geen departement meer 
anders dan Algemene Zaken, en kon niet meer zo wetsvoorstellen indie
nen. Nee ik wou dat niet. Nou, dat is een boeiende tijd geweest waarin de 
één tegen de ander zei, vanuit verschillende partijen: 'Gaat u voor, wordt u 
toch alstublieft minister-president, liever ik niet.' Dat komt vandaag niet 
meer voor. Wellicht is de reden dat we vandaag zitten in de tijd van de 
'personality-contest'. Het belang van het premierschap is niet meer beperkt 
tot het coördineren van het kabinetsbeleid. Het heeft een groot partijpolitiek 
gewicht gekregen, al was het alleen maar om de wekelijkse televisie presen
tatie. Dus die tijd is passé. Misschien zat er ook wel achter dat men in die 
tijd iets bescheidener was dan vandaag; daar ben ik ook benieuwd naar 
Marcus Bakker knikt van nee, en die stond er dichterbij toen.

Een volgend punt betreft de rol van de Koningin. Evenmin als u heb ik 
het boek zelf al gezien, maar er wordt in het persbericht vermeld: 'Tot veler 
verrassing en na herhaaldelijk aandringen van regentes Juliana, schoof Van 
Schaik Drees naar voren.' Nou, dat is een boeiende zaak als we daar infor
matie over krijgen. We weten van Peter Maas al lang dat hij niet blijft staan 
voor de deur van de binnenkamers van Soestdijk of Huis ten Bosch. Hij wil 
daar binnen treden. Er heeft zich een meningsverschil op dit punt afge
speeld met betrekking tot de benoeming van een informateur in 1981. Dit 
heeft een boek van Van Wijnen uitgelokt, ’A man for all seasons' De heer 
Maas kent het vast wel. Als je nu dat meningsverschil bekijkt dan gaat het 
eigenlijk niet om wat de koningin dacht of zei, maar om wat die anderen 
zeiden en dachten. Als je achter het geheim van Soestdijk of Huis ten Bosch 
wil komen, dan is het niet zo zinvol na te gaan: wat heeft de koningin pre
cies gedacht of gezegd? Dan moet je weten wat die anderen gezegd hebben. 
We zitten dan nog in de tijd van de niet-gepubliceerde adviezen. Als later
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de tijd komt van de gepubliceerde adviezen, ontstaat meteen het onder
scheid tussen het schriftelijke advies en wat men de koningin in een per
soonlijk gesprek geadviseerd heeft. Dat gaat altijd zo bij openbaarmaking en 
openbaarheid. Maar in het geval van 1981 is de cruciale vraag: wat heeft de 
heer Van Agt gezegd, wat heeft de heer Van Agt gedacht? En dat is aanzien
lijk moeilijker te achterhalen dan wat koningin Beatrix heeft gedacht of ge
zegd. Zo zal het hier zijn met Van Schaik. Ik ben in elk geval zeer be
nieuwd.

Het ging in 1948 om een extra-parlementair kabinet met de PvdA. Ik heb 
van de PvdA nooit iets anders gehoord dan: 'Dat kan voor ons helemaal 
niet. Dat moet parlementair.' In het geval van het kabinet-Den Uyl ging dat 
wel heel ver. Een extra-parlementair kabinet is een kabinet waarbij de band 
van de ondersteunende fracties met het kabinet niet loopt langs de weg van 
geestverwante personen èn program, maar alleen langs de weg van geest
verwante bewindslieden. Welnu, het kabinet-Den Uyl had geen program; 
niettemin hield de PvdA vol: dit is voor ons een parlementair kabinet. Hoe 
zat dat toen? Was men soepeler? Ik denk dat als men ooit iets wil met een 
kabinet van PvdA, D66 en W D , dat dat alleen maar kan langs de weg van 
het extra-parlementaire kabinet. Dus de heer Wöltgens valt aan te raden 
nog eens goed die formatie van Van Schaik door te lezen.

Dan is er nog de vraag van de karakters. Het waren sterke karakters, maar 
wat mij ook interesseert zijn de verhoudingen. De ook op parlementair ge
bied bekende heer Fuchinger, vertelt over die verhoudingen: 'Om met één 
blik de politieke verhoudingen na de oorlog in Nederland te kunnen over
zien, moet men weten dat de relatie tussen Drees en Schermerhom redelijk 
was, die tussen Schermerhom en Beel slecht, dat Drees en Beel met elkaar 
op bijzonder goede voet stonden en dat Romme en Drees elkaar helemaal 
niet lagen.' Wel, dat lijkt mij een beetje eenvoudig gesteld, en het nut van 
zo'n dikker boek is dat we daar wat beter achter kunnen komen. In hoever
re hadden die persoonlijke verhoudingen invloed, meer dan nu, minder 
dan nu? Interessant.

Mij intrigeert ook de regeerstijl. Drees zelf wilde, zoals ik al releveerde, 
niet minister-president worden. Hij zegt ergens over het minister-presi- 
dentschap dat de premier denkbeelden kan suggeren, hij kan op allerlei ma
nieren invloed uitoefenen, maar niet op dezelfde manier als iemand die 
een gewoon departement beheert. Maar, hoe dan wel? Hoe stuurde Drees? 
Het sturen van Drees is fameus. Maar hoe? Met het oog op beantwoording 
van die vraag ga ik het boek ook lezen.

Tenslotte, nog even terug naar de kleine parlementaire geschiedenis. 
Speelde de Eerste Kamer nog een rol? Drees bleef tot het eind van zijn leven 
voor opheffing van de Eerste Kamer. Het kan zijn dat Drees daarvoor was, 
omdat de Eerste Kamer niet genoeg deed en te weinig voorstelde. Dat lijkt te 
verschuiven naar: omdat hij te veel doet en te veel voorstelt. Voor de Eer
ste Kamer is het ook nooit goed.

Drs. M. Wöltgens (voorzitter Tweede-Kamerfractie van de PvdA):
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Dames en heren, ik ben leraar geweest, en ik weet dat je de aandacht altijd 
maar kort kunt boeien, zeker met veel sprekers achter elkaar, dus ik ben 
korter nog dan de voorafgaanden. De vraag die ons gesteld wordt, is de zin 
van de parlementaire geschiedenis voor iemand die in het parlement zit. 
Laat ik één ding vooropstellen: ik smul van parlementaire geschiedenis. Ik 
bedoel, bijna ongeacht hoe slecht het geschreven is, ik smul ervan. Maar of 
het nut heeft, daar heb ik grote twijfels bij, vooral omdat ik bijna de zeker
heid heb dat wij geneigd zijn uit de geschiedenis altijd de verkeerde lessen 
te trekken. Politici zijn net generaals die iedere keer bezig zijn om de vorige 
slag te winnen en die, omdat ze de fouten van de vorige keer proberen te 
vermijden, de fouten van de toekomst begaan. Dat is mijn stellige overtui
ging-

Misschien dat ik een paar parallellen mag trekken uit de periode die be
schreven is in het kabinet-Drees-Van Schaik, zoals het nu waarschijnlijk de
finitief de geschiedenis in zal gaan, tenzij er een nog dikker boek over zal 
komen, waarin het gewoon weer het eerste kabinet-Drees zal heten. Een 
paar parallellen.

Over de slechte verhoudingen die tussen de grote figuren in dat kabinet 
bestonden werd net gesproken, maar er was ook een notoir slechte verhou
ding tussen de fractievoorzitter van de PvdA en de minister-president. Daar 
hebben we een les uit getrokken. Wat hebben we nu voor een situatie? Een 
schitterende verhouding tussen de partijleider van de PvdA en zijn fractie
voorzitter. De hele parlementaire journalistiek zegt: 'Dood in de pot, waar 
blijft die fractievoorzitter, waarom maakt u zich niet onafhankelijk van dat 
leiderschap?'

Een tweede punt heeft daar ook mee te maken, al dreigen we nu wel erg 
op de PvdA georiënteerd te raken, maar wij houden van de geschiedenis 
omdat zij troost biedt. Dat was de verhouding tussen Vorrink, de partij
voorzitter, en Drees en Van der Goes. Ook toen een soort trojka, zullen we 
maar zeggen, 'avant la lettre’ waarbij Vorrink eigenlijk de neiging had om 
het hele partijapparaat naar Den Haag over te brengen, en Drees en Van der 
Goes van Naters daar helemaal niets voor voelden, omdat ze daarin alleen 
nog een verdere versterking van de greep van de partij op het parlemen
taire werk hadden te verwachten. En dat terwijl Drees het al erg vond als de 
fractievoorzitter zich ergens mee bemoeide, om maar te zwijgen dat daar 
dan ook nog de partijvoorzitter tussendoor zou komen. Wat hebben we nu 
voorgesteld in het onvolprezen rapport-Van Kemenade? Het partijkantoor 
van de PvdA komt binnenkort naar Den Haag! En waarom? Omdat we er 
nu weer heel anders tegen aankijken, omdat we denken: hoe kan het par
lement de partij in zijn greep krijgen. Dat durf ik trouwens alleen maar in 
deze kring te zeggen, ik hoop niet dat dit verder verteld wordt.

Een derde voorbeeld, dat denk ik ook historisch van belang is. We hebben 
toen dat hele dekolonisatieproces gehad, en uit dat moeizame dekolonisa
tieproces is een les getrokken in politieke zin. Een les die tot toekomstige 
fouten heeft geleid. Want toen de PvdA weer met een dekolonisatieproces 
te maken had rond Suriname, was het duidelijk dat men alle fouten wilden 
vermijden die met Indonesië te maken hadden. Vervolgens heeft men

24



Presentatie Drees-Van Schaik band A

weer hele nieuwe fouten, gezien de situatie waarin we nu verkeren, ge
maakt. En nu praten we weer over mogelijke gemenebestconstructies etc.

Uit de geschiedenis kun je niet zo vreselijk veel leren, maar, met het 
woord van Burckhardt, geloof ik: de geschiedenis maakt misschien niet 
slim voor één keer, maar geeft je wel de wijsheid voor altijd, en daar kan dit 
boek aan bijdragen. Als de parlementaire geschiedenis in de vorm van het 
overhandigen van dit boek al enige betekenis zou kunnen hebben, zelfs 
voor de toekomst, dan is dat in de volgende mededeling die ik hier doe. De 
heer Wiegel die nooit voor niets naar Den Haag komt, nooit zonder reden 
zich hier laat zien, is hier aanwezig bij de presentatie van een boek over een 
periode waarvan PvdA en VVD nog samenwerkten. Een tip voor de jour
nalistiek.

H. Prakke (voorzitter Parlementaire Persvereniging):
Om te beginnen, bedankt voor de tip. Geachte aanwezigen, kiezers en geko
zenen, parlementaire historici en journalisten, schrijvers, lezers, praters, 
kijkers en luisteraars, jagers en prooien, tuinlieden en om de tuin geleiden, 
rietsnijders en met kluit en al in het riet gestuurden, stappers en op het 
verkeerde been gezetten. Mensen onderweg, mensen op zoek naar objectivi
teit, mensen zoals van wie Vaclav Havel sprak toen hij het had over het 
democratisch ideaal. Mensen op weg naar een horizon, waarheen de mens 
wil gaan, maar die hij nooit bereikt.

De journalistiek heeft, zoals het hoort, ook hier vanmiddag het laatste 
woord. Dat is enigszins de overeenkomst tussen journalisten en historici. 
Dat de eersten het journalistieke en de laatsten het historische oordeel heb
ben, of althans menen te mogen vellen. Collega-joumalist en bijna-hoogle- 
raar Jan Blokker omschreef het in een rede in september j.1. voor de NDP, 
de Nederlands Dagblad Pers, het was een rede over het onderwerp 'Het be
lang van de geschiedenis voor de krant en dat van de krant voor de ge
schiedenis', zo: 'Elke krant is bij wijze van spreken een nulnummer van 
het Tijdschrift voor Geschiedenis voor over twintig of honderd jaar. Elke 
journalist doet een niet gering deel van het vuile werk van wat naderhand 
met een groot woord historiografie heet. Journalistiek is de krullenjongen 
van de geschiedschrijving.' En dan zeggen ze nog dat journalisten hun 
plaats niet kennen. Krullenjongens en krullenmeisjes zijn we dus. Hoewel 
Blokker, en dat mag en moet ook gezegd worden, in zijn rede ook de andere 
kant van het vak van de journalistiek laat zien. Ik citeer opnieuw: 'De 
journalist weet dat een nieuwsfeit nooit alleen staat. Elk incident dat waard 
lijkt geopenbaard te worden, en vanaf dat moment dus nieuws heet, elk in
cident, hoe klein of nietig het ook mag zijn, staat in een omgeving van een 
vaak ontelbare hoeveelheid nevenincidenten. Subfeitjes als het ware van 
sociale, culturele, politieke, levensbeschouwelijke en bovenal historische 
aard.'

Notie hebben van wat er achter steekt, van wat er nou precies aan de 
hand is in de vergaderzaal of in de maatschappij, daar draait het natuurlijk 
ook om. En natuurlijk slagen niet alle journalisten er altijd en onder alle 
omstandigheden in alles goed weer te geven. Sneltimmeren, wat ons vak
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eigen is, leidt ook wel eens een enkele keer tot misslaan. Ook parlementaire 
of politieke journalisten hebben, net zo als alle gewone mensen en net zoals 
alle ongewone mensen die politici vaak zijn, zo hun kleine menselijke ge
breken. Het verwijt dat ons als Haagse journalistiek wat al te vaak te onge
nuanceerd treft is dat we er een drama van maken. Parlementaire pers re
duceert Den Haag tot een soort Dallas, zo schreef een in deze kringen be
kende Leidse hoogleraar onlangs in de Volkskrant. Ik doel uiteraard op de 
vandaag hier niet aanwezige prof. J. van den Berg. De hand gaat ook heus in 
de journalistiek graag in eigen boezem, maar om met Lubbers te spreken 
toen hij onlangs aan CDA-fractievoorzitter Kaland schreef: 'Wat krijgen we 
nu?!' Wat is namelijk het geval?

De Haagse politiek, dit jaar de PvdA, in 1990, de heer Ginjaar weet het 
zich nog te herinneren, de W D , creëert zelf reeksen van incidenten en be
schuldigt daarna de pers die het allemaal beschreef van 'inddenten-jouma- 
listiek'. Eerst zelf er een bende van maken, en vervolgens de krullenjon
gens verwijten dat het er zo slordig uit ziet in hef timmerhok. De hand
schoen die Van den Berg ons toewierp in zijn artikel in de Volkskrant ne
men we graag op een later tijdstip uitvoeriger op, daarvoor ontbreekt nu de 
tijd. U begrijpt het, het hart moest nu alvast een beetje gelucht.

Wat is nu het belang van de parlementaire geschiedenis voor de heden
daagse journalisten? Ten eerste, 1'histoire, het is al gezegd, se répète: door 
lezing van vroeger begrijpt men het heden beter. En dat is ons vak nu een
maal. Al herhaalt de geschiedenis zich nooit op dezelfde manier. Ten 
tweede, de liefde voor de publieke zaak wordt gevoed. Een liefde, dat mag 
ook wel eens gesteld, waarop politici niet het monopolie hebben. Pers en po
litici delen de liefde voor de publieke zaak, De mensen onderweg, denkt u 
maar aan Havel. Ten derde, de zielerust voor de parlementaire journalist. 
Al weet ik als parlementair verslaggever nu niet voor de volle honderd 
procent hoe het nou precies zit, de parlementaire historici zullen na mij de 
waarheid alsnog op het spoor proberen te komen en aan het licht brengen. 
En ten vierde, de oude dag. Ik zie voor mij de 85-jarige Breed veld, de 101 ja
rige Hoekstra, de 76-jarige Mingelen, de 87-jarige De Bok, de 86-jarige Luns
hof, de 84-jarige Kruithof of de 91-jarige en nog kakelfrisse Tromp, en na
tuurlijk ook de 92rjarige Bouwmeester of de 95-jarige Sorgdrager. Allen he
ren die uiteindelijk hun visie door parlementaire historici bevestigd zien. 
Ik zie ze nog en ik hoop het van harte voor ze, dat ze tegen hun partner 
kunnen zeggen: 'Zie je nou wel, ik had het toch goed gezien.'

We hebben natuurlijk vandaag ook weer het nodige geleerd, dat moet 
ook even vermeld worden. Ik heb begrepen, de heer Ritzen heeft dat nu toe
gegeven, dat inderdaad staatssecretarissen er vooral zijn omdat ministers 
zulke zware tassen hebben. We hebben dus gelijk als we staatsecretarissen, 
het spijt me voor de heer Van Amelsfoort, als tassendragers betitelen. Ver
der heb ik ook een inkijkje gekregen in wat de heer Ritzen vindt van de 
Eerste Kamer. Toen hij het had over Savornin Lohman zei hij: 'niet het 
Eerste Kamerlid maar de parlementariër’. Dat weten we dan ook weer. Van 
wat de heer Maas schrijft, al hebben we daar nog geen kennis van kunnen 
nemen heb ik in ieder geval begrepeh dat de journalistiek nooit de waarde-
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ring krijgt die zij verdient. Pas later, zo geldt voor de collega's uit 1948, komt 
door de parlementaire historici de waardering. Het is goed als de parlemen
taire journalistiek niet in een goed daglicht staat bij de politici van het mo
ment zelf. Wel, dat de dood in de pot zou intreden als de partijleider en de 
fractievoorzitter van de PvdA op een lijn zitten, dat is ons in ieder geval de 
afgelopen jaren niet steeds zo opgevallen. Dus daar kunnen we ook wel 
mee leven, er was genoeg leven in de brouwerij om voor de dood in de pot 
te hoeven vrezen. En we hebben nog eens begrepen wat nu de echte motie
ven waren van het rapport van Van Kemenade: de Tweede-Kamerfractie 
wilde de partij weer in haar greep hebben. Kortom, het is een nuttige mid
dag, al was het ook maar door het feit ook dat er nog een mooi stuk werkge
legenheid is gecreëerd voor oud parlementair journalisten. Zij kunnen na
melijk in het vervolg een samenvatting van dit soort boeken gaan schrij
ven, We zullen u graag namen, adressen en telefoonnummers van die oud- 
collega's sturen.

Dan zou ik u tot slot nog twee mij dierbare citaten willen voorhouden. 
Twee klippen ook waartussen de parlementaire journalist moet zien door te 
zeilen. Dat zijn de twee volgende. 'Journalisten zeggen dingen waarvan ze 
weten dat het niet waar is, in de hoop dat als ze die maar vaak genoeg zeg
gen, het uiteindelijk waar zal worden.' En ten tweede, de andere klip. 'Alles 
wat ik van politici vraag is dat ze zich ertoe beperken de wereld te verande
ren, en niet ook de waarheid.' En vooral dat laatste vraag ik aan de politici, 
mede namens de parlementaire geschiedenis, namens dewelke wij hier 
vandaag bijeen zijn.
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ASPECTEN VAN DE NEDERLANDS-INDONESISCHE BETREKKINGEN 
1945-1962
VERSLAG VAN EEN SYMPOSIUM

J.W.L. Brouwer 
RJ.J. Stevens

In juli 1992 bezocht emeritus-hoogleraar C. Penders, voorheen verbonden 
aan de University of Queensland te Brisbane, Australië, Nederland. Bij die 
gelegenheid organiseerde het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis op
2 juli 1992 een symposium over verschillende aspecten van de Nederlands- 
Indonesische betrekkingen 1945-1962. Vijf sprekers hielden een inleiding: 
L.G.M. Jaquet, J.M.M.J. Clerx, P.B.R. de Geus, R. Gase en C.L.M. Penders. 
Hieronder volgt een verslag van hun bijdragen, alsmede een korte samen
vatting van de daaropvolgende discussie.

Het gouvernement en het Indonesisch nationalisme

Oud-diplomaat L.G.M. Jaquet opende het symposium met een voordracht 
over de opvattingen van het Nederlands-Indisch gouvernement over het 
Indonesisch nationalisme en eventuele tegenstellingen tussen 'Batavia' en 
Den Haag' hierover. Jaquet achtte het noodzakelijk enige aandacht te beste
den aan de vooroorlogse situatie, toen Nederland nog in staat was zelfstan
dig een beleid te bepalen.

Volgens Jaquet werd het Indonesisch nationalisme toen nauwelijks her
kend als een politieke kracht. Het nationalisme werd veeleer gezien als een 
gezagsondermijnende ontwikkeling, die niet met politieke, maar met poli
tiële middelen moest worden tegemoet getreden. Deze politiële benadering 
van het nationalisme wees op een gebrek aan onderkenning van het wezen 
van het moderne nationalisme. Dit nationalisme was in tegenstelling tot 
het vroegere lokaal chauvinisme niet slechts gericht tegen het koloniaal be
stuur, doch was er tevens een produkt van. Onderwijs en nationale be
wustwording gingen hand in hand. Het overkoepelend koloniaal gezag 
wekte bij een westers gevormde Indonesische intellectuele bovenlaag een 
saamhorigheidsgevoel op. Moderne techniek, transportmiddelen en ge
meenschappelijke westerse beïnvloeding bevorderden het onderling con
tact. In een later stadium vormde gemeenschappelijke tegenstand tegen een 
voortgezet koloniaal bestuur door een westerse bovenlaag het bindmiddel, 
dat onderlinge tegenstellingen overbrugde.

Uit het vorenstaande kan volgens Jaquet overigens niet worden afgeleid, 
dat een op kanalisering van het nationalisme gebaseerd beleid eenvoudig 
zou zijn geweest en zonder meer voor de hand had gelegen. Het dualisti
sche Nederlandse bestuurssysteem rustte namelijk op het natuurlijk gezag 
van de adathoofden. Deze adathoofden - althans die in de buitengewesten -
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ervoeren de activiteiten van de zich in de adatsfeer niet meer thuis voelen
de moderne nationalisten (wier loyaliteit zich had verlegd van de geboor
testreek - de pays - naar de natie - de patrie -) als gezagsondermijnend. Met 
andere woorden: naast een nationale revolutie begon zich een tegen het 
adatgezag gerichte sociale revolutie af te tekenen. De adathoofden ver
wachtten van het Nederlandse bestuursapparaat niet anders dan dat het 
hiertegen zou optreden. Al met al was het dekolonisatieproces reeds vóór 
de oorlog ingezet. De ontwikkelingen werden tijdens de oorlog versneld 
door de manipulaties van het Japanse bezettingsregime.

In de naoorlogse situatie is er een aaneenschakeling van tegenstellingen 
en conflicten tussen Den Haag en Batavia geweest. Deze hadden voor een 
niet onbelangrijk deel te maken met het gebrek aan relevantie van het door 
Den Haag op grond van binnenlands-politieke compromissen gevoerde be
leid, zowel voor de situatie in Indonesië, als voor de internationale situatie.

Tenslotte ging Jaquet in op het streven naar een federale opbouw van In
donesië. Waren de deelstaten die in 1946 tijdens de conferenties van Malino 
en Den Pasar werden gevormd een verlengstuk van het Nederlands-Indisch 
gouvernement? Jaquet betoogde dat met name de vertegenwoordigers van 
de staat Oost-Indonesië, waaronder Anak Agung, bepaald geen Nederlandse 
stromannen waren. Zij hadden echter tegen, dat hen, in tegenstelling tot de 
Javaanse nationalisten, geen Japanse wapens in handen waren gevallen, 
waardoor zij militair geheel van Nederland afhankelijk waren. Hun leiders 
waren goeddeels adathoofden met wie Nederland voor de oorlog bestuurs- 
technisch en, sinds het mislukken van de besprekingen met de Republiek 
in 1946, ook politiek samenwerkte. Zij waren echter de machthebbers van 
het verleden, de republikeinse leiders die van de toekomst. De federalisten 
verwachtten in nieuwe staatkundige verhoudingen technische hulp van 
Nederland en tegenwicht tegen Javaanse hegemonie. Zij distantieerden zich 
van Nederland nadat zij, ondanks hun uitdrukkelijk verzoek deel te mo
gen nemen, buiten de Nederlands-republikeinse besprekingen van decem
ber 1948 werden gehouden. Teleurgesteld wendden zij zich tot de Republi
keinen.

De schuldenproblematiek

De econoom J.M.M.J. Clerx, verbonden aan het Centrum voor Parlemen
taire Geschiedenis, sprak over minister Lieftinck van Financiën en de Indo
nesische schuldenproblematiek. Zijn voordracht heeft hij uitgewerkt tot 
een artikel dat opgenomen is in deze bundel

Amerikaanse bemoeienis

Oud-minister van Defensie P.B.R. de Geus (CDA) behandelde de rol van de 
Verenigde Staten in het conflict met Indonesië over Nieuw-Guinea. Bi) de 
souvereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 werd Nieuw-Guinea uitge
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zonderd. Aan deze bijzondere positie lagen vooral ten grondslag de ambities 
van enkele Binnenlands-Bestuursambtenaren in Nieuw-Guinea. Al vanaf 
1944 probeerden zij, onder leiding van J.P.K. van Eechoud een aparte status 
voor Nieuw-Guinea te verkrijgen, geheel tegen de wensen van Luitenant 
Gouvemeur-Generaal Van Mook en de Nederlandse regering in. Langzaam 
groeide echter de steun voor Van Eechouds initiatief, op den duur ook in de 
Staten-Generaal. Batavia en Den Haag werden gedwongen het serieus te 
nemen. De wijze waarop Van Eechoud c.s. opereerde, vergeleek De Geus 
met het optreden van bestuursambtenaren in de buitengewesten dat in de 
negentiende eeuw aanleiding gaf tot gebiedsuitbreiding in strijd met de 
wensen van Batavia en Den Haag. In feite was Nieuw-Guinea een 
'anachronistisch probleem1: emoties van prestige, nationaal gevoel en sta
tus als mogendheid op het wereldtoneel voerden daarbij de boventoon. 
Van 'werkelijke' (economische) belangen was geen sprake en het argument 
van volksplantingen om Nederland van zijn overbevolking te ontlasten, 
was er 'met de haren bijgesleept', aldus De Geus.

Het Nederlands Nieuw-Guinea-beleid kreeg in de jaren vijftig internatio
nale ondersteuning. Australië en Nieuw-Zeeland hadden belang bij een 
westers bolwerk in het anticommunistisch cordon sanitaire in de Stille Oce
aan. De positie van de Verenigde Staten week daarvan af. Om verdere ver
spreiding van het communisme in Azië voor te zijn, en meer algemeen uit 
de Amerikaanse voorkeur voor dekolonisatie, streefde Washington ernaar 
dat alle kolonies snel zouden worden omgezet in zelfstandige staten onder 
'friendly, peace loving and economically sound governments'. Gezien de 
positie van Australië en Nieuw-Zeeland (die ook werd gesteund door 
Groot-Brittannië), namen de Verenigde Staten ten aanzien van Nieuw-Gui
nea een neutraal standpunt in. Hun eerste prioriteit was steun aan de natio
nalisten, voor zover die niet anti-westers waren. De Geus merkte op dat in
tussen het 'werkelijke' Nederlandse belang teniet werd gedaan door de con
fiscatie in 1957 van de Nederlandse bedrijven in Indonesië.

Met het aantreden van een nieuwe president in 1961 kwam een einde 
aan de inactieve houding van de Verenigde Staten. Kennedy zag het conflict 
tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea als een belangrijk pro
bleem. Die zorg was ongetwijfeld ingegeven door de levering van zware 
wapens door de Sovjet-Unie aan Indonesië. Bij de ontwikkeling van het 
nieuwe Amerikaanse beleid werd overigens in goede harmonie samenge
werkt met Nederland. Dit leidde ertoe dat in de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in het najaar van 1961 het zogenaamde Plan-Luns, dat 
streefde naar internationalisatie van Nieuw-Guinea, werd ingediend. Dat 
haalde echter niet de vereiste tweederde meerderheid. De dreigende oorlog 
tussen Nederland en Indonesië om Nieuw-Guinea werd tenslotte afgewend 
door direct ingrijpen van Kennedy. Hij dwong beide antagonisten de gang 
naar de onderhandelingstafel te maken, waar onder leiding van de Ameri
kaanse diplomaat Bunker een akkoord over soevereiniteitsoverdracht tot 
stand kwam.
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Trouble-shooter in dienst van het Koninkrijk

De historicus R. Gase hield een verhandeling over de rol van de diplomaat 
J.H. van Roijen in de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland.

In het vooijaar van 1949, op het dieptepunt van de Nederlands-Indonesi- 
sche betrekkingen, werd Van Roijen door de Nederlandse regering gevraagd 
leiding te geven aan de Nederlandse delegatie bij de besprekingen met de 
Republiek te Batavia. Van Roijen, oud-minister van Buitenlandse Zaken, 
was op dat moment ambassadeur bij de Verenigde Naties. In die hoedanig
heid verdedigde hij loyaal het Nederlandse beleid inzake Indonesië. Was 
hij eind 1948 nog een voorstander geweest van de tweede politionele actie, 
vanaf het moment dat hij in Batavia aankwam zag hij in dat 'diplomatie' 
de voorkeur boven 'strijd' verdiende. Waarom was hij van mening veran
derd? Hij ontdekte (tot zijn verrassing ) dat de Nederlandse militaire 
controle over Indonesië verre van volledig was. De Nederlandse militairen, 
generaal S.H. Spoor uitgezonderd, waren in zijn ogen 'dom en kortzichtig'. 
Ten tweede wist hij uit eigen ervaring, vooral na het neerslaan van de 
communistisch geïnspireerde opstand in de Óostjavaanse stad Madioen, dat 
de internationale steun voor Soekarno c.s. was gegroeid. Ten derde maakte 
Van Roijen zich zorgen over de besluiteloosheid van het kabinet-Drees- 
Van Schaik. Dankzij zijn talrijke (in)formele contacten in Nederland werd 
hem duidelijk dat het de meeste ministers aan realiteitszin ontbrak.

Tegen deze achtergrond zag Van Roijen slechts één oplossing: onderhan
delingen aangaan met de Republiek met slechts één doel: de onafhankelijk
heid van Indonesië op zo kort mogelijke termijn, eventueel in een Unie 
met Nederland, anders zonder een nauw samenwerkingsverband. 'Ik kan 
geen andere koers varen, omdat er geen andere koers is', aldus Van Roijen, 
wiens diplomatieke gaven hem in staat stelden voldoende steun te vinden 
voor zijn doelstelling. Alleen de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
Beel kreeg hij niet achter zich; die had zich teveel gecommitteerd aan het 
onverzoenlijke KVP-standpunt.

Ook bij de oplossing van de Nieuw-Guinea-kwestie was Van Roijen, nu 
als ambassadeur in Washington, nauw betrokken. Wederom was er sprake 
van een regeringsbeleid dat achter de feiten aanliep in weerwil van de in
ternationale politieke werkelijkheid. Andermaal pleitte Van Roijen voor 
een snelle soevereiniteitsoverdracht. Wellicht moest hij in 1960-1961 zijn 
strijd voeren onder moeilijker omstandigheden dan in 1949: het departe
ment van BZ stond als één man achter het 'nationalistisch’ beleid van zijn 
sterke en dynamische minister Luns. Van Roijen speelde een belangrijke 
rol bij de omslag van de houding van de volksvertegenwoordiging tegen
over Luns' beleid. Hij bracht Biesheuvel, Tweede-Kamerlid voor de rege
ringspartij ARP in contact met Harriman, de Amerikaanse onderminister 
van Buitenlandse Zaken en adviseur van president Kennedy voor 
Zuidoostaziatische aangelegenheden. Biesheuvel raakte overtuigd van de 
onhaalbaarheid van het gevolgde beleid en slaagde erin op zijn beurt frac
tievoorzitter Bruins Slot te overtuigen dat met Indonesië gesproken moest 
worden over de soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea.
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Samenvattend kan volgens Gase worden gesteld, dat Van Roijen een ma
tigende invloed op het Nederlandse regeringsbeleid had. Zowel in 1949 als 
in 1961 wist Van Roijen de eenheid in de onderhandelingsdelegatie(s) te 
bewaren. Beide keren vervulde hij de rol van troubleshooter in dienst van 
het Koninkrijk.

De TNI en de Indonesische revolutie

C. Penders sprak over het ontstaan van de Tentara Nasional Indonesia (het 
Nationale Indonesische Leger) en zijn rol in de Indonesische revolutie 1945
1949.

Soekarno en Hatta hadden in de oorspronkelijke plannen voor de op
bouw van een Indonesisch staatsapparaat geen plaats ingeruimd voor een 
nationaal leger. De republikeinse leiders meenden met een politieleger, dat 
de interne veiligheid en orde zou moeten bewaren, te kunnen volstaan. De 
nieuwe leiders bleken echter niet bij machte de sociale revolutie en de mas
sale volksopstand tegen het herstel van het koloniale gezag (die vooral in 
september 1945, na de komst van de eerste geallieerde troepeneenheden in 
volle hevigheid was uitgebarsten) in bedwang te houden. Een lawine van 
terreur, moord en doodslag overspoelde nagenoeg geheel Java en Sumatra. 
De republikeinse regering verloor voor maanden de controle over de gang 
van zaken. In feite was de macht in handen van tal van verschillende Indo
nesische strijdgroepen, waarvan de meeste door de Japanners waren opge
leid en bewapend. De republikeinse leiders zagen zich gedwongen hun op
vattingen over de noodzaak van een militair apparaat te herzien. Een natio
naal leger werd opgericht om de chaotische ontwikkelingen beheersbaar te 
maken.

Lange tijd vormde de TNI slechts een relatief klein onderdeel van de to
tale Indonesische troepenmacht die tegen de Nederlanders ten strijde trok. 
De kern van de TNI was de Siliwangi-divisie onder bevel van kolonel Na- 
sution. Daarnaast vochten verschillende irreguliere strijdgroepen. Deze 
eenheden waren dikwijls met politieke stromingen en partijen verbonden, 
zoals met de Partai Sodalis, met de Islamitische fundamentalisten en met 
de Partai Kommunis Indonesia. Het duurde jaren eer er van een meer ge
disciplineerd nationaal leger kon worden gesproken. Verschillende strijd
groepen gingen in de TNI op. Extremistische communistische en islamiti
sche bewegingen werden uitgeschakeld. Op deze wijze werd de TNI de 
grootste gewapende macht in Indonesië.

De INI was politiek gesproken niet homogeen. De hoge officieren waren 
merendeels door de Nederlanders opgeleid zoals bijvoorbeeld Nasution, 
Kaliwarang en Soeharto. Op de Koninklijke Militaire Academie te Bandung 
waren zij in de grondbeginselen van de moderne oorlogsvoering onderwe
zen. Hier leerden zij ook de westerse visie op de rol van het leger in een po
litiek bestel. Dit handjevol invloedrijke officieren zag de krijgsmacht als een 
neutraal instrument in de handen van de politieke leiding. Veruit het 
grootste deel der TNI-officieren had evenwel zijn opleiding van de
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Japanners ontvangen en keek heel anders aan tegen de relatie leger-politiek. 
Hen was weinig moderne krijgskunde bijgebracht, maar wel een grote dosis 
van de Japanse fasdstisch-militaristische filosofie waarin politieke en mili
taire macht niet gescheiden waren. Semangat (vechtlust) was een van de 
waarden die hen werden geleerd. Terwijl de eerste groep offideren staffunc
ties bekleedde, vochten de Semawgaf-offideren aan het front. Zij waren 
vanaf het begin gekant tegen de diplomasi van de republikdnse regering. 
Dezelfde Semangat-officieren waren na de soevereiniteitsoverdracht poli
tiek het meest geëngageerd en aarzelden daarbij niet hun militaire macht te 
gebruiken. Samengevat kan worden gesteld dat de TNI vanaf 1945 nauw 
met de politieke ontwikkelingen in Indonesië was betrokken. Sinds de 
staatsgreep van 1965 heeft ze de macht geheel in eigen hand.

Discussie

Tijdens de discussie kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Op 
de vraag of een federalistisch concept, zoals dat geformuleerd werd op de 
Malino-conferentie (15-26 juli 1946) kans van slagen zou hebben gehad in de 
jaren twintig, werd negatief geantwoord. Het heersende conservatieve poli
tieke klimaat in het interbellum hield verdergaande bestuurlijke hervor
mingen in Nederlands-Indië, zoals de Volksraad, tegen. Toch waren er ook 
al in het interbellum pleidooien voor decentralisatie te horen. Van Mook 
zou daar na de oorlog duidelijk aan refereren.

Ook werd nader ingegaan op de veranderende positie van de Verenigde 
Staten in de jaren 1945-1950 tegenover het Indonesische nationalisme. 
Aanvankelijk leek een algemeen antikolonialisme het Amerikaanse beleid 
te domineren. Onder invloed van de consul-generaal in Batavia, Walter 
Foote, nam het State Departement een meer pro-Nederlandse houding aan. 
Als gevolg van de toenemende spanningen met de Sovjet-Unie kwam daar 
in de loop van 1947 het argument bij dat het herstel van de koloniale situa
tie in Oost-Azië noodzakelijk was om de inzet van de koloniale mogendhe
den, c.q. Nederland, in Europa te verzekeren. Met de communistische suc
cessen in China in 1948 raakte het 'Europese perspectief in het Ame
rikaanse beleid echter snel op de achtergrond en kreeg de samenwerking 
met de niet-communistische nationalisten prioriteit.

Met betrekking tot de Nieuw-Guinea-kwestie werd een paradox gesigna
leerd. Het behoud van de Nederlandse soevereiniteit over Nieuw-Guinea 
betekende een verslechtering van de betrekkingen tussen Nederland en 
Indonesië, maar was tegelijkertijd een zegen voor het Nederlandse bedrijfs
leven in Indonesië, omdat de Nieuw-Guinea-kwestie de aandacht van de 
Indonesische politiek afleidde van de Nederlandse economische invloed. 
Voor Soekarno, die op zoek was naar bindmiddelen in de verdeelde 
Indonesische binnenlandse politiek, was de confrontasi-politiek inzake 
Nieuw-Guinea het instrument om de tegenstellingen in Indonesië te ver
zoenen.
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TUSSEN DROOM EN DAAD
PARLEMENT EN EUROPESE INTEGRATIE, 1948-19501

J.W.L. Brouwer

De geschiedenis van de Nederlandse polidek ten aanzien van de Europese 
samenwerking en integratie wordt in de regel geschreven zonder gebruik
making van de Handelingen. De volksvertegenwoordiging speelde hoege
naamd geen rol bij de totstandkoming van dat beleid in de naoorlogse pe
riode.2 De vraag waarom die invloed zo gering was, staat centraal in dit op
stel. Deze studie beperkt zich tot de jaren 1948-1950 die werden gekenmerkt 
door het ambitieuze idee van de stichting van een 'algemene federatie'. 
Hiervan moest de Raad van Europa het uitgangspunt vormen. De gedach
ten hierover vonden brede ondersteuning in de Staten-Generaal.

Studies naar de Nederlandse parlementaire discussie over Europese sa
menwerking en integratie in de jaren 1948-1950 signaleerden grote verschil
len tussen de 'federalistische' opvattingen van een meerderheid der kamer
fracties enerzijds en de bijzonder terughoudende opstelling van de minister 
van Buitenlandse Zaken, D.U. Stikker, anderzijds.3 De historicus A.F. Man- 
ning constateerde terecht dat dergelijke studies zich beperkten tot 'een in
ventarisatie van standpunten', terwijl deze 'niet of nauwelijks op sterkte en 
bruikbaarheid' werden getoetst.4 Niet verklaard wordt waarom de Kamer 
ogenschijnlijk gedwongen werd haar ideeëngoed op te geven en Stikker 
toch kamerbrede steun kreeg voor zijn kennelijk teleurstellende beleid. Bij 
nader inzien blijkt die tegenstelling niet zo groot te zijn geweest. In de Ka
mer bestond geen eensgezindheid over het doel van de Europese eenheids
beweging, ja, ondanks alle retoriek waren de verschillende ideeën hierover 
zelfs niet bijzonder duidelijk. Hieronder probeer ik aan te tonen dat het ont-

1 Een deel van dit opstel is gebaseerd op vooronderzoek van mevrouw drs. A.M.E. Loven- 
van Esser.

2 A.G. Harryvan, 'De historiografie van de Europese integratie, 1945-1948' in: W.A.F. 
Camphuis en C.GJ. Wildeboer Schut ed., Europese eenwording in historisch perspec
tief. Factoren van integratie en desintegratie (Zaltbommel 1991) p. 37. Het uitgebrei
de notenapparaat van R.T. Griffiths ed., The Netherlands and the integration of 
Europe 1945-1957 (Amsterdam 1990), bijvoorbeeld, verwijst slechts tweemaal naar de 
Handelingen en dan betreft het nog twee nota's inzake de deviezenpositie.

3 Bv. J.B. Dik en S. Singelsma, 'ARP, CHU, KVP D’66, PvdA en W D  en de Europese 
samenwerking en eenwording, 1945-1980', Nieuw Europa 7 (1981) p. 17-31; A. van 
Heerikhuizen, 'Een Nederlandse federalist: M. van der Goes van Naters' in: J. 
Leerssen e.a. ed., Tussen wetenschap en werkelijkheid (Amsterdam 1989) p. 55-62 en 
A.M.E. Loven-van Esser, 'Tegen wil en dank? De houding van regering en Staten- 
Generaal tegenover de oprichting van de Raad van Europa in 1949' in: Politieke 
Opstellen 6 (1986) p. 61-71.

4 A.F. Manning, 'De buitenlandse politiek en internationale positie' in: P. Luykx en N. 
Bootsma ed., De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw 
(Utrecht 1987) p. 284.
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oreken van concrete gedachten een belangrijke verklaring is voor de geringe 
greep van de volksvertegenwoordiging op het Nederlands Europabeleid: 
Stikker kreeg alle ruimte zijn beleid zelfstandig te bepalen.

Parlement en buitenlandse politiek

Juist in de onderhavige periode was de volksvertegenwoordiging druk 
doende haar bevoegdheden op het terrein van de buitenlandse politiek te 
vergroten. De discussie hierover was zonder twijfel het centrale thema in de 
parlementaire bemoeienis met het buitenlands beleid tijdens het minister
schap van Stikker (1948-1952). Er was sprake van een grootscheepse aanval 
op het oncontroleerbare monopolie van de regering en met name van de 
minister van Buitenlandse Zaken. De achtergrond van deze strijd was dat 
de parlementaire regels en gewoontes daterend uit de tijd van de neutrali
teitspolitiek, na 1945 niet meer functioneerden. Het standpunt dat de minis
ter alleen verantwoordelijk was voor de buitenlandse aangelegenheden en 
dat de Kamer daar slechts naderhand een oordeel over kon uitspreken, was 
volgens de parlementariërs achterhaald. Het buitenlands beleid was door de 
in snel tempo toenemende internationale besluitvorming van dermate 
groot belang voor Nederland geworden, dat het parlement daar eerder en 
beter in gekend moest worden. De kamerbrede druk zou in 1948-1950 tot be
langrijke resultaten leiden. De volksvertegenwoordiging werd in toene
mende mate betrokken bij het buitenlands beleid. Vooral het contact tussen 
de minister en de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken werd ge- 
intensiveerd. Al met al veranderde de politieke cultuur rond de buitenland
se politiek aanzienlijk. In 1952 concludeerde het Tweede-Kamerlid P.J.S. 
Serrarens (KVP) dat 'in een sfeer van vertrouwen en beiderzijds begrip' 
veel was verbeterd.5

Toch leidde de toenemende parlementaire bemoeienis niet tot een gro
tere invloed op het beleid. Een deel van de verklaring daarvoor lag besloten 
in de onoplosbaarheid van het probleem van de verhouding tussen rege
ring en parlement op dat terrein: het is niet duidelijk waar constitutioneel 
de grens ligt tussen enerzijds een zo groot mogelijke medezeggenschap van 
het parlement en anderzijds een zo efficiënt mogelijk optreden van de rege
ring in de internationale samenleving en de daarvoor vereiste bewegings
vrijheid.6 Uit de debatten over de bevoegdheden van het parlement bleek 
keer op keer dat de overgrote meerderheid der kamerleden aanvaardde dat 
de minister 'manoeuvreerruimte' moest hebben en er voor terugschrikte 
'mee te regeren'.

Een andere belangrijke verklaring voor de geringe greep op het buiten
lands beleid is dat buitenlands-politieke onderwerpen uiteindelijk toch 
steeds minder politieke macht mobiliseren dan binnenlandse aangelegen
heden. Ook al werd nog zo vaak geconstateerd dat het buitenlands beleid de

5 HTK  1951-1952, p. 1889.
6 H.H.M. Sondaal, De Nederlandse verdragsprakhjk (Den Haag 1986) p. 131. 
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binnenlandse politiek steeds meer ging beheersen, ook al trachtten vooral 
PvdA en KVP zich te profileren op het terrein van de Europese integratie, 
het buitenlands beleid was geen politieke 'issue', in die zin dat men niet be
reid was een kabinetscrisis over bijvoorbeeld het 'federalisme' te riskeren. 
Het Tweede-Kamerlid P. Dankert (PvdA) merkte in 1977 op dat de buiten
landse politiek verder van de burger afstaat dan andere onderwerpen. Daar
door verkeert de minister tegenover het parlement, volgens hem, 'vrijwel 
in een positie van onkwetsbaarheid'.7

Een derde factor vormden, tenslotte, de ideeën van de kamerleden over 
het buitenlands beleid. Reeds in 1918 concludeerde A.A.H. Struycken in zijn 
klassiek geworden opstel over het bestuur der buitenlandse betrekkingen 
dat ook de meest perfecte staatsrechtelijke voorzieningen de minister niet 
kunnen dwingen tot vertrouwelijk overleg met de Kamer. De volksverte
genwoordiging kon volgens hem alleen 'eenigen invloed' op het beleid 
winnen door belangstelling te tonen voor 'de concrete buitenlandsche poli
tiek' om daarmee een gedachtenwisseling voor de minister niet alleen on
vermijdelijk, maar ook aantrekkelijk te maken, 'niet door schijngevechten 
te leveren en moties aan te nemen tot vergroting van den invloed der 
Vertegenwoordiging op het buitenlandsch bestuur, welke de Regeering rus
tig naast zich neerlegt, maar door zich bij voortduring bezig te houden met 
de concrete buitenlandsche politiek, voor zover deze te harer kennis komt'.8

De schroom om 'mee te regeren’ en het relatief geringe politieke belang 
dat aan het buitenlands beleid werd gehecht zouden een rol spelen in de 
discussie over Europa. Hieronder wil ik voornamelijk aandacht besteden 
aan de derde factor: hoe concreet waren de ideeën van de kamerleden over 
Europese samenwerking in de jaren 1948-1950?

Naar een verenigd Europa?

Na 1945 groeide het idee van een verenigd Europa onder een overkoepe
lend supranationaal gezag. Binnen zo'n federale samenwerking zouden de 
nationale tegenstellingen in West-Europa en met name de Duitse kwestie 
op duurzame wijze kunnen worden opgelost. Onder invloed van de Koude 
Oorlog won de gedachte van eenwording in 1947-1948 steeds meer veld. In 
West-Europa kwam een georganiseerde beweging tot stand die politieke par
tijen en regeringen trachtte te brengen tot een concrete politiek van integra
tie. Ook in de Nederlandse afdeling van wat vanaf oktober 1948 de Europese 
beweging zou heten, waren vooraanstaande politici en invloedrijke particu
lieren actief. Vrijwel alle politieke partijen waren erin vertegenwoordigd. 
Lid waren ondermeer M. van der Goes van Naters, G.J.N.M. Ruygers

7 Parlement, politieke partijen en buitenlandse politiek. Een discussie (Baam 1977) p. 
117.

8 A.A.H. Struycken, Hel bestuur der buitenlandsche betrekkingen. Een slaatsrechtelijk 
en politiek vraagstuk (Arnhem 1918) p. 67-68.
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(PvdA), Serrarens, M.A.M. Klompé, E.G.M. Roolvink (KVP), A= Fortanier- 
De Wit (WD), J.J.R. Schmal (CHU) en J. Fokkema (ARP).9

De historicus A.E. Kersten heeft gewezen op het gebrek aan terminologi
sche precisie in de nationale en internationale discussie over de Europese 
integratie. Het bleef tot het begin van de jaren vijftig onduidelijk wat men 
precies bedoelde met 'federalisme', 'integratie' en 'eenwording'.10 Vagelijk 
duidden deze begrippen op het ontstaan van organen met een suprkna- 
tionaal gezag, maar over het precieze doel en tempo van de integratie 
bestond geen duidelijkheid. In het theoretisch jargon van die dagen onder
scheidde men ruwweg drie richtingen. Allereerst de federalisten die Europa 
tot een politieke eenheid onder algemene supranationale instellingen wil
den maken. Door middel van wetgeving zou (in snel tempo) een politieke 
unie bereikt moeten worden. De functionalisten zagen de beste kans op suc
ces in de graduele, praktische groei van een federaal Europa: door de oprich
ting van gespecialiseerde supranationale lichamen (ook wel 'doelverban- 
den' genoemd) zou stap voor stap toegewerkt worden naar de volledige po
litieke integratie. In de dagelijkse politieke praktijk waren beide 'federalis
tische' stromingen echter niet duidelijk gescheiden. Tegenover hen stonden 
de intergouvernementalisten, die samenwerking tussen regeringen voor
stonden op verschillende terreinen zonder supranationale instellingen.11 
Deze theoretische richtingen boden geen antwoord op belangrijke vragen 
als welke Europese landen aan de samenwerking en integratie dienden deel 
te nemen of hoe de beoogde federatie zich zou verhouden tot de reeds be
staande organen voor samenwerking in Europa.

Intussen hadden op regeringsniveau de problemen rond de economische 
wederopbouw, alsmede de verzekering van de veiligheid impulsen gege
ven tot samenwerking. In april 1948 werd de Organisatie voor Europese 
Economische Samenwerking (OEES) opgericht, een intergouvernementele 
organisatie, bestaande uit zestien lidstaten, belast met de coördinatie van de 
Marshallhulp. Een maand eerder hadden Frankrijk, Engeland en de Bene- 
lux-landen het verdrag van Brussel ondertekend dat leidde tot de oprichting 
van een defensief bondgenootschap, de Westerse Unie (WU). In de 
onderhandelingen die in en rond deze organisaties werden gevoerd over 
verdergaande samenwerking speelden federalistische idealen nauwelijks 
een rol. De behartiging van de verschillende nationale belangen was de 
voornaamste drijfveer. Daar deze belangen aanzienlijk uiteenliepen, bleek 
het streven naar samenwerking en integratie in West-Europa in de praktijk 
een zoeken naar de grootste gemene deler op verschillende terreinen (vei
ligheid, economie en politiek), een bijzonder gecompliceerd onderhande

9 M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel II, De pe
riode van het kabinet-Beel, 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 Band A (Den Haag 1989) p. 

384*385
10 A.E Kersten, 'Oorsprong en inzet van de Nederlandse Europese integratiepolitiek in: 

E.S.A. Bloemen ed-. Het Benelux-cffect. België, Nederland en Luxemburg en de Euro
pese integratie, 1945-1957 (Amsterdam 1992) p. 1.

11 P. Gerbet, La construction de l'Eumpe (Parijs 1983) p. 98-99.
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lingsproces waarbij het in feite ging om de vragen waarop de 'federalisten' 
geen antwoord formuleerden.

De moties-Van der Goes-Serrarens I en II

In maart en april 1948 leidde het debat over het verdrag van Brussel tot de 
eerste serieuze discussie over de Europese samenwerking in de volksverte
genwoordiging. KVP en PvdA wierpen zich op als de kampioenen van de 
integratie. Volgens hen was omwille van economisch en politiek zelfbe
houd samenwerking in regionaal verband onvermijdelijk geworden. Eens
gezind concludeerden zij dat 'het federalisme' de enige oplossing was. Het 
verdrag van Brussel diende uitgangspunt te worden voor de oprichting van 
'functionele1 organen ook op andere terreinen dan de defensie. Beide rege
ringspartijen verwoordden hun opvattingen in een tweetal moties die later 
door het leven zouden gaan als de moties-Van der Goes-Serrarens I en II. In 
de eerste motie beklemtoonde de Kamer de noodzaak van 'een blijvende 
aaneensluiting van Staten' in verband met 'de veiligheid en vrijheid' van 
Europa en betuigde zij voorts 'instemming met het te dezen aanzien ge
volgde regeringsbeleid'. Volgens de tweede motie kon de gewenste aaneen
sluiting gerealiseerd worden 'in verschillende doelverbanden, waarbij gezag 
dient te worden overgedragen aan boven-nationale organen, in het bijzon
der op monetair economisch en sociaal gebied en op dat der defensie'. Hier
door zou 'de groei (...) tot een rechtsgemeenschap van democratische Staten 
in federaal verband' worden bevorderd. Tenslotte nodigde de motie de rege
ring uit 'de spoedige opbouw van doelverbanden (...) te bevorderen'. In de 
ogen van de indieners zou de motie alleen dan w erkelijk zin hebben als ze
brede steun kreeg.12

De eerste motie werd op 19 maart 1948, uitgezonderd de communistische 
stemmen, unaniem aangenomen. De tweede motie, die, zoals Van der Goes 
opmerkte, 'veel verdere perspectieven' opende dan de eerste, ontmoette 
echter grote scepsis. In de eerste plaats vanwege de regering. Het Europese 
beleid van het kabinet-Beel was gericht op de verzekering van de veiligheid, 
alsmede op het economisch herstel van Europa en met name op de vrijma
king van het handels- en betalingsverkeer. De ministerraad koesterde ern
stige bezwaren tegen een federalisme 'dat met allerlei papieren constructies 
soms terecht dreigde te komen in de sfeer der utopie en daarbij de nationale 
zelfstandigheid aantast op een wijze, die vooralsnog niet verantwoord kan 
worden geacht'. De fracties van ARP CHU en W D  koesterden dezelfde be
denkingen. Ook zij stonden gereserveerd tegenover de overdracht van be
voegdheden ten behoeve van boven-nationale organen. Ondanks de oproep 
uit de KVP-fractie de motie 'niet teveel te verwateren', gingen Serrarens en 
Van der Goes ermee akkoord de tekst op een essentieel punt te wijzigen om 
zowel de beoogde 'kamerbrede' steun, als de instemming van het kabinet te 
krijgen. De centrale passage luidde nu 'dat deze blijvende aaneensluiting

12 Bogaarts, Kabinet-Beel, Band A, p. 429-430.
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kan worden gerealiseerd in verschillende doelverbanden, waarbij voor zo
ver mogelijk en wenselijk (cursivering van de auteur) gezag dient te wor
den opgedragen aan boven-nationale organen . De motie werd op 23 april 
met alleen de communistische stemmen tegen, aangenomen. Serrarens 
stelde nog eens 'dat hierdoor de motie niet wordt verwaterd en dat het niet 
neerkomt op een uitstel ad calendas graecas', waarvoor G. Vonk (WD) had 
gewaarschuwd. Bovendien meende hij: '(...) wij zijn er zelf bij en wij zul
len, zo nodig, de Minister aan de opvatting van de Kamer herinneren.'13 De 
toevoeging van de gecursiveerde woorden gaf aan de motie intussen een 
veel minder bindende betekenis, terwijl de debatten hadden aangetoond dat 
de opvattingen in de Kamer op dat moment nog verre van gelijkluidend 
waren.

Het kabinet-Drees-Van Schaik en Europa

KVP en PvdA riepen in de herfst van 1948 het nieuwe kabinet-Drees-Van 
Schaik op tot een federalistische politiek en met name tot het aanvaarden 
van de moties-Van der Goes-Serrarens 'als positieve richtlijn' Intussen was 
hun constatering dat de Tweede Kamer door de aanvaarding van de moties 
'de ontwikkeling van dit federalistisch beginsel en de praktijk daarvan 
noodzakelijk heeft geoordeeld' onjuist, gezien de bedenkingen van de ove
rige partijen. Bij ARP, CHU en VVD bleven eind 1948 grote twijfels bestaan. 
Zij 'zouden niet zo positief de (...) uitwerking van de federale gedachte wil
len aanbevelen’. Zij vreesden dat een verdergaande samenwerking 'een 
uitholling van de souvereiititeitsgedachte' zou veroorzaken. De CPN ver
zette zich zonder meer 'tegen een beperkt West-Europees federalisme, dat 
het Oosten van Europa uitsluit en zich in wezen daartegen richt'.14

De reactie van de kant van de regering op het federalistisch enthousiasme 
van KVP en PvdA was eveneens terughoudend. Tijdens een van de eerste 
kabinetsbijeenkomsten vroeg J.R.H. van Schaik, minister zonder porte
feuille, zich af 'of wij ons serieus moeten bezighouden met dit utopische 
denkbeeld'. Stikker zei er 'gereserveerd' tegenover te staan en ook Drees zag 
er 'niet veel practisch nut' in.15 De ministerraad voelde evenmin veel voor 
vergroting van de invloed van volksvertegenwoordigers op het beleid. 
Deze sceptische houding zou zich de maanden daarop niet wijzigen. Stikker 
zette het Europese beleid van het kabinet-Beel voort, gericht op eco
nomische samenwerking. Deze samenwerking zag hij het liefst tot stand 
komen in de intergouvernementele OEES (waarvan hij in 1950 voorzitter 
werd). Zijn voorkeur ging uit naar een zo groot mogelijke groep van deel
nemers. In juni 1950 lanceerde hij in de OEES het 'plan van actie’ dat zijn 
naam zou dragen, bedoeld om meer vaart te brengen in de economische

13 Ibidem en HTK  1947-1948, p. 1644.
14 HTK  1948-1949, Bijl. A, 1000-1, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, nr. 4, W -  p. 4, 

Ibidem, 1000-III, Rijksbegroting voor het departement van Buitenlandse Zaken voor 
het dienstjaar 1949, nr. 10, W ,  p. 3-5 en HEK 1948-1949, Bijl. A, 100M , W , p. 4.

15 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 391,23 aug. 1948.
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samenwerking. Politieke integratie diende volgens Stikker pas in laatste in
stantie te worden gerealiseerd.16

De tekst van de beide moties was vaag genoeg voor Stikker om er mee te 
kunnen instemmen. Hij stelde dat 'het vraagstuk van het Europese federa
lisme' de 'volle aandacht' van de regering had en dat hijzelf graag het zijne 
wilde bijdragen om de samenwerking te bevorderen 'op de wijze waarop en 
in de mate waarin dit mogelijk zal zijn'. Hij voegde hier echter aan toe: 
'Hierbij moge het vertrouwen worden uitgesproken, dat, indien er voorlo
pig niet iets zal ontstaan, dat men kan aanduiden als een Europese Federatie 
(...), het belang zal worden ingezien van partiële vormen van samenwer
king tussen Europese landen, zoals die nu bestaan in Benelux, WU en 
Marshall-organisatie en zoals deze wellicht in de naaste toekomst in nog 
andere vormen in het leven zouden kunnen worden geroepen.'17

Ontstaan van de Raad van Europa

Ondanks de inspanningen van de Europese Beweging in de verschillende 
landen, waren de onderhandelingen over de Europese samenwerking toch 
veeleer gericht op de behartiging van nationale belangen dan op het verwe
zenlijken van federalistische idealen. Een uitzondering op deze regel was 
het initiatief van het legendarische internationale congres in mei 1948 in 
Den Haag voor de oprichting van een Europese Assemblée. Deze Assem- 
blée, bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen, zou 
als constituerende vergadering de economische en politieke eenwording 
van Europa moeten verwezenlijken. Het voorstel werd op voorspraak van 
Frankrijk en België overgenomen door de lidstaten van het pact van Brus
sel en zou in 1949 leiden tot de oprichting van de Raad van Europa, waar
toe, naast de vijf WU-landen, ook toetraden Italië, Ierland, Zweden, Noor
wegen en Denemarken.18

Ondanks alle scepsis meende de Nederlandse regering evenwel het 
Frans-Belgische voorstel niet te kunnen afwijzen. Het kabinet wilde de pu
blieke opinie in eigen land niet voor het hoofd stoten, noch door een al te 
negatieve houding teveel afstand nemen van Frankrijk en België. Tegelij
kertijd kon Nederland zich 'verschuilen' achter de felle oppositie die het 
Verenigd Koninkrijk vanaf het begin tegen het voorstel voerde. Londen 
wees de overdracht van souvereine bevoegdheden aan een Europees uit
voerend orgaan resoluut van de hand. Ook de vestiging van een onafhan
kelijke Assemblée, zelfs als deze slechts consultatief zou zijn, was voor Lon
den onaanvaardbaar. Overigens waren ook Parijs en Brussel niet van zins 
aan de beoogde Assemblée onmiddellijk reeds vergaande bevoegdheden te 
geven. Zij zagen deze meer als 'een lichaam voor overleg’. Drees meende 
dat daarom 'zonder bezwaar' kon worden ingestemd met het Frans-Bel-

16 Kersten, 'Oorsprong en inzet', p. 3.
17 HTK 1948-1949, p. 146-147 en 159-160.
18 Gerbet, La amstruction, p. 91-100.
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gische voorstel om een studiecommissie in te stellen.19 J.W. Albarda 
(PvdA), P.A. Kerstens (KVP) en J.A.H.J.S. Bruins Slot (ARP) werden uitge
nodigd namens Nederland zitting te nemen in de commissie.

In de studiecommissie kwam men na moeizame beraadslagingen tot een 
compromisvoorstel dat de instemming van alle partijen zou krijgen. Dit 
voorstel ging uit van de oprichting van een Raad van Europa bestaande uit 
twee organen. Allereerst een consultatieve Assemblée, gevormd door afge
vaardigden uit de verschillende parlementen. Daarnaast zou een intergou
vernementele raad van ministers functioneren, belast met de beoordeling 
van de aanbevelingen van de Assemblée.

De Nederlandse regering besloot het compromis te aanvaarden. Drees 
concludeerde dat Nederland 'ondanks de bezwaren tegen het voorstel (...) 
zich niet hiertegen kan verzetten'. Van Schaik had bedenkingen: 'De conse
quentie hiervan is dat de Regering niet voldoende invloed meer zal hebben 
op de gang van zaken.' Stikker stelde hem gerust: het Comité van Ministers 
zou 'het zwaartepunt' in de Raad van Europa vormen en de Assemblée 
kreeg slechts een consultatief karakter.20

In het voorjaar van 1949 werd het statuut van de Raad van Europa uit
gewerkt. Vooral door het Britse verzet, maar met instemming van Stikker, 
werden de bevoegdheden van de Assemblée bijzonder gelimiteerd. Haar 
agenda zou beperkt zijn: om te beginnen vielen veiligheidsvraagstukken 
niet onder de competentie van de Raad van Europa, terwijl zij op econo
misch terrein niet in het vaarwater van de OEES mocht geraken. Zij diende 
haar conclusies in de vorm van aanbevelingen aan het Comité van Mi
nisters voor te leggen. Alle resoluties van de Assemblée vereisten een twee
derde meerderheid. In feite was het Comité van Ministers van Buitenlandse 
Zaken oppermachtig. Zijn bijeenkomsten waren geheim. Beslissingen 
dienden met algemene stemmen te worden genomen. Elk land had dus een 
vetorecht. Ook het Comité kon geen bindende besluiten nemen, doch 
slechts aanbevelingen doen aan de leden-regeringen.21 Op 5 mei werd het 
statuut te Londen ondertekend. De Raad van Europa zou in Straatsburg ge
vestigd worden.

Al met al had de berg een muis gebaard. Van het oorspronkelijke idee 
van een grondwetgevende vergadering die de Europese integratie zou voor
bereiden was niets meer terug te vinden. Desondanks sprak de oprichting 
van de Raad van Europa tot de verbeelding: menigeen hoopte dat de As
semblée en het Comité van Ministers uiteindelijk toch zouden kunnen 
worden omgevormd tot een Europees parlement en een Europese regering.

19 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 391,23 aug. en 25 okt. 1948. M.Th. Bitsch, 
'Le röle de la France dans la naissance du Conseil de 1’Europe in: R. Poidevin ed.. Les 
débuts de la ccmstruction eurvpéetttte (Brussel 1985) p. 165-198.

20 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 391 ,27  dec. 1948 en doosnr. 392, 25 april

1949.
21 HTK 1948-1949, Bijl. 1247, Goedkeuring van het statuut van de Raad van Europa, on

dertekend te Londen op 5 mei 1949, nr. 2, statuut van de Raad van Europa, p. 10.

42



J.W.L Brouwer

De motie-Van der Goes van Naters-Serrarens III

De openbare behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in fe
bruari 1949 vond plaats ruim een week nadat overeenstemming was bereikt 
over de oprichting van de Raad van Europa. Hoewel details over het statuut 
nog niet bekend waren, bracht het akkoord in de Tweede Kamer een soort 
Euroforie te weeg: de grote meerderheid putte zich uit in belijdenissen voor 
het Europese federalisme. Algemeen was men verheugd dat Stikkers aan
vankelijke scepsis was gelogenstraft en men hoopte dat Nederland voortaan 
een 'positievere' koers zou varen ten aanzien van 'het federalisme'. Serra
rens juichte: 'de volkeren zelf komen in beweging'. Ook CHU, VVD en 
ARP spraken zich nu uit voor het 'federalisme'. Schmal stelde dat 'de weg 
van het federalisme' de enige was om te voorkomen dat Europa een 'aan
hangsel' zou worden van 'een ander werelddeel' (het 'Oosten'). Volgens 
H.A. Korthals (VVD) was de Europese eenheid niet alleen noodzakelijk als 
zelfverdediging tegen externe bedreigingen, 'maar ook als ontwikkelings- 
phase'. Tenslotte was ook Bruins Slot tot de overtuiging gekomen 'dat de fe
deralisten, die een supranationaal gezag bepleitten met een echt Europees 
parlement, het juist zagen'. Ten aanzien van het voor de antirevolutionai
ren gevoelige punt van de overdracht van souvereiniteit, hoopte hij dat 
door middel van de federalisering vormen gevonden konden worden 'die 
aan de nationale eigen aard en eigen zelfstandigheid afdoende hun recht 
verzekeren'.22

Ook al was nog niet veel bekend over de inhoud van het statuut van de 
Raad van Europa, toch had men kunnen verwachten dat de woordvoerders 
zich reeds uitlieten over de vorm van de zo door hen gewenste instelling. 
Dacht men begin 1949 aan een waarlijk parlementair federaal lichaam met 
uitgebreide bevoegdheden? De KVP sprak over de Assemblée als 'voorbe
reidend politiek orgaan', terwijl de PvdA voor ogen zweefde een 'parle
ment, hetzij met adviserende, hetzij met een zekere wetgevende en contro
lerende taak'.23 De commentaren gingen echter niet veel verder dan vage 
federalistische belijdenissen.

Het lijkt erop dat het initiatief voor een Europese Assemblée de kamer
fracties op het verkeerde been zette. De motie-Van der Goes-Serrarens II had 
zich slechts uitgesproken voor de opbouw van 'doelverbanden'. Destijds 
had Van der Goes bovendien gezegd niets te voelen voor een Westeuropees 
parlement. Dit zou niet de eerste en de laatste maal zijn dat de Kamer door 
de internationale ontwikkelingen werd 'ingehaald'. Van der Goes en Ser
rarens haastten zich dan ook een aanvullende, derde motie in te dienen - 
ditmaal met Schmal, Korthals en Bruins Slot, om de eensgezindheid te 
onderstrepen. Deze verklaarde dat de 'methode' met een Europese Assem
blée - ‘waar, op parlementair niveau, internationaal toezicht mogelijk is' - 
niet strijdig was met die van de 'doelverbanden'. De Kamer aanvaardde het

22 HTK  1948-1949, p. 1167. J.A.H.J.S. Bruins Slot, ...en ik was gelukkig (Baam 1972) p. 
162.

23 HTK 1948-1949, Bijl. A, 1000-1, nr. 4, V™ p. 4.
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besluit over de oprichting van de Raad van Europa 'als een belangrijk begin 
van de door haar wenselijk geachte ontwikkelingen.'

De mode onderging hetzelfde lot als de vorige en werd aangepast op een 
manier die de angel uit het voorstel haalde. Allereerst werd aan de vermel
de 'doelverbanden' toegevoegd dat deze 'aan de Regeringen gesubordi
neerd waren. De zinsnede over het internationaal toezicht op parlementair 
niveau dat de Assemblée op den duur zou moeten uitoefenen, werd ver
vangen door het onschuldige 'een Europese Assemblée welke in overleg 
met de Parlementen wordt samengesteld'. Tenslotte was er in de uiteinde
lijke versie geen sprake meer van een Raad van Europa als 'begin' van de 
door de Kamer 'gewenste ontwikkeling'. Nu sprak de motie alleen de hoop 
uit, dat in het in te stellen raadgevend lichaam 'de vrije meningsuiting en 
de vrije besluitvorming volledig tot haar recht zullen komen'. Al met al 
was de motie op essentiële punten gewijzigd. Het 'federalistisch' element 
was teruggedrongen ten koste van het intergouvernementele aspect, terwijl 
ook de beoogde betekenis van de Raad van Europa in vergaande mate werd 
teruggeschroefd.24

Het is opmerkelijk dat de Kamer zonder noemenswaardige discussie tot 
deze wijziging kwam. Alleen Schouten had bezwaar aangetekend tegen de 
oorspronkelijke tekst. Hij was er tegen dat 'de Kamer teveel actie zal gaan 
ontplooien bij wege van moties'. Ook al uitte Stikker nergens zijn ongenoe
gen over de motie, kwam de gewijzigde tekst geheel tegemoet aan zijn 
voorkeur voor intergouvernementele samenwerking en aan zijn streven 
naar minimalisering van parlementaire invloed daarop. Toch stelde Van 
der Goes, die de wijzigingen motiveerde, dat deze tegemoetkwamen aan 
'gebleken en erkende bezwaren'. Vermoedelijk heeft men van de zijde van 
Buitenlandse Zaken informeel aangedrongen op verandering.25

Waarom werd de tekst van de motie zo drastisch aangepast? Een belang
rijke drijfveer voor de motiewijziging was - evenals in april 1948 - geweest 
de behoefte aan 'kamerbrede' steun. Daarnaast zal ook de onwil om de mi
nister allerlei 'voor te schrijven' de vijf indieners ertoe hebben gebracht de 
scherpe kanten van de motie af te vijlen Een derde verklaring lijkt gelegen 
in de door de meeste woordvoerders uitgesproken wens dat hun (vage) fe
deralistische idealen een voorzichtige en pragmatische uitwerking zouden 
krijgen. Was hier sprake van erkenning van de onoverkomelijkheid van 
de internationale ontwikkelingen? Naast de Benelux, de WU, de OEES en 
de NAVO zou de Raad van Europa wéér een nieuw lichaam worden, met 
wéér andere lidstaten. Daarom hielden de meeste woordvoerders, ondanks 
hun grote enthousiasme voor de Europese samenwerking en integratie, een 
slag om de arm. Schmal zei 'voor het ogenblik te willen afwachten, hoe dit 
alles zich concreet zal ontwikkelen’ Bruins Slot pleitte krachtig voor 'het 
federalisme', maar hij eiste tegelijkertijd 'dat wij ons zo dicht mogelijk hou

T.T. de Jong, Hinderpaal of springplank naar Europa’s eenheid. Nederland en de Raad 
van Europa 1948-1950 (doctoraalscriptie Eigentijdse Geschiedenis; Groningen 1983) p.

29 en HTK  1948-1949, p. 1189.
H TK  1948-1949/ p* 1189. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Blok I, 999-1, 

Raad van Europa, inv-nr. 68, notitie, 5 april 1949.
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den aan wat de practijk in concreto van ons vraagt’ Reeds vóór het statuut 
van de Raad van Europa bekend was gemaakt, stemden Korthals en zelfs 
Van der Goes er expliciet mee in dat het raadgevend lichaam vooralsnog 
zeer beperkte bevoegdheden' zou hebben. Van der Goes beriep zich daarbij 
op 'de volle realiteitszin' waarvan de minister volgens hem had blijk gege
ven.26

De tragiek van het Europese idealisme was dat de federalistische theorie- 
en ver van de werkelijkheid stonden. Waren de kamerleden hierover dan 
onvoldoende op de hoogte? Integendeel, zij leken tamelijk goed geïnfor
meerd. Zij putten allereerst hun kennis uit de nationale en internationale 
pers. Ook vond regelmatig gedetailleerd overleg plaats met de minister, bij
voorbeeld over de ontwikkelingen in de OEES. Tenslotte moeten sommige 
woordvoerders, dankzij hun internationale activiteiten, eerst in de Euro
pese studiecommissie en later in de Assemblée in Straatsburg, goed op de 
hoogte zijn geweest van de uiteenlopende opvattingen over richting en 
tempo van de Europese samenwerking. De belangrijkste verklaring voor 
het feit dat de kamerleden zo weinig aandacht schonken aan de gecompli
ceerde werkelijkheid lijkt daarom het grote optimisme. Van der Goes her
innert zich: 'Wij hadden geen geduld. Wij dachten dat Europa binnen enke
le jaren één politiek geheel zou zijn.'27 Stikker stond dus zeer sceptisch te
genover dergelijk ongeduld. In de Tweede Kamer waarschuwde hij begin 
1949 dat het federalisme niet mocht verworden tot 'een pseudo-religie’: 'Het 
is verleidelijk om te veel te verwachten van een nieuwe vorm van interna
tionale samenwerking, die nog niet op de proef is gesteld, en aldus op het 
Europese federalisme verwachtingen te bouwen, die, wanneer eenmaal de 
Europese organisatie in het leven zal zijn geroepen, niet ten volle verwe* 
zenlijkt zullen worden.'28 In de Eerste Kamer zou hij enkele maanden later 
de parlementariërs, in bedekte termen, het verwijt maken dat zij te weinig 
oog hadden voor de werkelijkheid. Het was hem opgevallen 'dat in deze 
Kamer (...) betrekkelijk geringe aandacht is besteed aan de politiek-eco- 
nomische problemen, waarvoor de wereld en zeker wij zelf thans zijn ge
steld' Hij wees op de mogelijke gevolgen van een monetaire blokvorming 
van Engeland met het Gemenebest en op de consequenties van de door 
Frankrijk gewenste continentale economische eenheid met Italië en de Be
nelux, maar zonder Duitsland. Toch zijn deze voor de algemeen-politieke 
verhoudingen van de grootste betekenis.'29 Met de verandering van de tekst 
van de motie-Van der Goes-Serrarens III, aangenomen op 8 februari 1949, 
gaf de Kamer Stikker echter alle ruimte.

26 HTK 1948-1949, p. 1114,1167 en 1188.
27 Van Heerikhuizen, 'Van der Goes'. p. 59.
28 HTK 1948-1949, p. 1186-1187.
29 HEK 1948-1949, p. 678.
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Het statuut van de Raad van Europa werd in mei 1949 als ontwerp van wet 
naar de Kamers gezonden. In de toelichting (ondertekend door alle minis
ters) verklaarde het kabinet dat het 'van de aanvang af alles in het werk ge
steld (had) om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de 
Raad van Europa in een verantwoorde vorm' (cursivering van de auteur).30

Met uitzondering van de CPN accepteerden alle partijen het statuut als 
'een bescheiden begin’ of als 'een eerste stap tot intensieve samenwerking'. 
Enerzijds uitte men teleurstelling over het geringe resultaat. Bij de schrifte
lijke behandeling lijkt deze vooral bij PvdA en VVD groot geweest te zijn. 
De VVD-fractie bijvoorbeeld wilde het statuut niet als een 'mijlpaal' zien: 
'Van federalisme is hier nog geen sprake'. Anderzijds achtte geen van de 
partijen de tijd werkelijk rijp voor de totstandbrenging van een federatie en 
meende men dat het verstandig was geweest dat bij de vaststelling van de 
bevoegdheden van de Assemblée niet op de ontwikkelingen was vooruitge
lopen. Met name ARP, CHU en KVP legden er de nadruk op dat moest wor
den gewaakt 'tegen overhaaste verwezenlijking van de federalistische idea
len'.31

Tijdens de openbare behandeling zette Van der Goes de bezwaren tegen 
het statuut nog eens uiteen. Allereerst had hij bedenkingen tegen de geringe 
mate van 'staatsrechtelijke progressiviteit', dat wil zeggen: de ontwikkeling 
vanuit federalistische gezichtshoek werd te ücht bevonden. Vooral de ver
deling van de bevoegdheden tussen het Comité van Ministers en de Assem
blée stelde teleur. De unanimiteitsbepaling voor het Comité moest volgens 
Van der Goes op den duur komen te vervallen 'omdat wij de Raad van 
Europa niet als een multilateraal contract, maar als een functioneel orgaan 
moeten zien. Hiervoor is een meérderheidsbeslissing essentieel.' Toch was 
de socialistische fractievoorzitter niet bang voor de formele beknottingen 
van de Assemblée. Hij geloofde 'geen ogenblik' dat het Comité redelijke ei
sen zou weigeren: 'Ik zie hier een kwestie van politieke macht.' Volgens 
hem bestond de mogelijkheid 'adviserende of technische commissies' in 
het leven te roepen die zouden kunnen uitgroeien 'tot doelorganen

KVP-woordvoerster Klompé deelde een groot deel van de socialistische 
bezwaren. Desalniettemin kwam zij tot de conclusie 'dat het van wijs beleid 
getuigt, wanneer men deze nieuw te scheppen organen geen bevoegdheden 
geeft, die nog boven de macht van de nog zeer primitieve en wordende ge
meenschap liggen. Deed men het wel, dan zou het resultaat zijn: ontevre
denheid, teleurstelling en een bron van nieuwe conflicten.' Eerst moesten 
alle lidstaten bereid zijn souvereiniteit over te dragen, offers te brengen en 
'Europees te denken'. Daarna pas zou de Assemblée kunnen groeien naar 
'een controlerende bevoegdheid en tenslotte naar een wetgevende macht’. 
Over de wijze waarop de Assemblée zich moest ontwikkelen kon Klompé

30 HTK  1948-1949, Bijl. 1247, Goedkeuring van het Statuut van de Raad van Europa, on
dertekend te Londen op 5 mei 1949, nr. 3., MvT, p. 14.

31 Ibidem, nr. 7, W ,  p. 22-23.
32 HTK 1948-1949, p. 1627-1629.
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nog geen 'scherp omlijnd antwoord' geven.33 Ook ARP CHU en VVD be
nadrukten dat de beperking van het federalistische element in het statuut 
van realisme getuigde. Dat de Assemblée 'aan de ketting gelegd' was vond 
Bruins Slot niet onverstandig: men moest niet teveel anticiperen 'op een 
historische ontwikkeling, die nog geen werkelijkheid is geworden'. P.J. Oud 
(WD) leek zich te distantiëren van het eerder geuite commentaar van zijn 
fractie. Hij zei weliswaar te hopen op een 'krachtig federaal Europa', maar 
juist daarom was hij van mening dat 'men voorzichtigheid moet betrach
ten'.34

Ondanks de tekortkomingen accepteerden alle partijen de beperkingen 
van het statuut. De woordvoerders gaven daarbij niet aan hoe nu concreet 
verder gegaan moest worden. Afwachten leek het devies. De meesten had
den hun hoop gevestigd op de eerste bijeenkomst van de Assemblée in au
gustus 1949. Stikkers conclusie was daarom terecht 'dat verschillende leden 
gaarne verder hadden willen gaan maar toch ook weer de gevaren van 
dat verder gaan (...) inzagen en met de gevonden oplossing toch eigenlijk 
wel konden instemmen'. De minister benadrukte dat het statuut een com
promis was tussen hetgeen in verschillende landen werd gewenst: 'Het re
sultaat van dit alles moest noodzakelijk zijn, dat thans niet meer te berei
ken was.f Hij hoopte dat de Assemblée 'door een juist gebruik van haar be
voegdheden zich zo krachtig mogelijk weet te ontwikkelen' De Raad van 
Europa zou zich kunnen uitspreken over het doel waarnaar alle betrokken 
landen moesten streven: het bereiken van meer Europese eenheid 'ook en 
vooral in economisch opzicht.35

De minister kon het niet laten in de Eerste Kamer aan het eind van het 
debat (evenals in juni aan het slot van de begrotingsdiscussie) terloops een 
kritische noot te plaatsen. Het had hem getroffen 'dat betrekkelijk weinig 
gesproken is (...) over de taak, die deze nieuwe organisatie in concreto zal 
hebben te vervullen'. Zo waren nauwelijks suggesties gedaan betreffende de 
agenda van de eerste bijeenkomst36

Eerste zitting van de Assemblée (augustus 1949)

Ondanks het teleurstellend statuut waren de verwachtingen over de Raad 
van Europa hooggespannen. De met veel publiciteit omgeven eerste zitting 
van de Assemblée in augustus 1949, met zijn internationale kopstukken als 
Winston Churchill en Paul Reynaud, bracht een groot optimisme teweeg 
over de mogelijkheid om de nationale regeringen te dwingen tot Europese 
eenwording. De Nederlandse delegatie bestond uit J. van de Kieft (PvdA), 
Kerstens, Serrarens, Van der Goes van Naters, Bruins Slot en Schmal. 
Plaatsvervangend lid waren onder meer Korthals, Klompé en Ruygers.

33 Ibidem, p. 1616-1620.
34 Ibidem, p. 1621-1625.
35 HTK 1948-1949, p. 1636-1639; HEK 1948-1949, p. 762.
36 HEK 1948-1949, p. 763.
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Al snel zou blijken dat ook in de praktijk het intergouvernementele Co
mité de Assemblée in zijn macht had. Weliswaar slaagde de Assemblée erin 
te bewerkstelligen dat zij bijvoorbeeld zelf de agenda voor haar zittingen 
kon opstellen, maar het merendeel van de resoluties - onder meer gericht 
op de vestiging van een Europese economische unie en op de coördinatie 
van investeringen in de landbouw en in de basis-industrieën - zou door het 
Comité naar de prullenmand worden verwezen. Met name de Britse rege
ring verzette zich tegen elke verandering van het statuut.

CIRCUS STRASSBURG

Parade der prominenten
Spotprent Jordaan, Het Parool, 9 aug. 1949

Een grote domper op de vreugde was ook het feit dat in de Assemblée 
bleek dat de meningen der delegaties over doel en tempo van de samenwer
king en integratie aanzienlijk uiteenliepen. Ruw geschetst bestond er een 
tweedeling tussen de afgevaardigden van de continentale landen en die van 
Engeland en Scandinavië. De eersten zagen mogelijkheden om Europa tot 
een politieke eenheid te maken, hetzij via de 'pre-federale' Raad van Euro
pa, hetzij door de oprichting van 'functionele' instellingen. De Britse en 
Scandinavische delegaties stonden slechts intergouvernementele samen
werking voor. Al snel werd duidelijk dat geen van de groepen over een 
tweederde meerderheid beschikte. De verschillende richtingen vonden el-
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kaar in de vage formulering van het doel van de Raad van Europa: het tot 
stand brengen van 'une autorité politique européenne ayant des fonctions 
limitées, mais des pouvoirs réels'.37

Het kabinet-Drees-Van Schaik stemde in met de afwijzende houding van 
het Comité van Ministers. Behalve dat het nog steeds weinig heil zag in 
vage juridische constructies voor een Europese federatie, was een belangrijk 
bezwaar dat de Raad van Europa wat ledental betrof niet 'samenviel' met de 
Westerse Unie, noch met de OEES.38

Stikker verwoordde deze scepsis tijdens de behandeling van zijn begro
ting, eind 1949. De gedachte om in de Raad van Europa op den duur nieuwe 
organen op te richten om de bestaande te vervangen bekoorde de minister 
niet. Hij achtte het bijvoorbeeld 'niet denkbaar' dat een organisatie met een 
gouvernementele taak, als de OEES, ondergeschikt gemaakt zou worden aan 
de Raad van Europa die 'een parlementaire taak' had. Hij gaf er de voor
keur aan de bestaande gremia te versterken door hun aantal te beperken en 
hun werkterrein en bevoegdheden te vergroten. De minister wees erop dat 
de Assemblée niet was gelijk te stellen met een parlement en het Comité 
van Ministers niet met een 'Europees kabinet': 'Abstracte redeneringen 
over bepaalde mogelijkheden hebben voor ondergetekende minder beteke
nis dan bepaalde concrete voorstelle^ tpr verbetering van het apparaat.' De 
functie van de Raad van Europa zou volgens hem voorlopig vooral 'sti
mulerend en richtinggevend' moeten zijn.39

Alle fracties waren teleurgesteld over de manier waarop het Comité van 
Ministers was omgesprongen met de aanbevelingen van de Assemblée. 
Korthals meende dat een slag was toegebracht aan het vertrouwen in de 
mogelijkheid van een Europees samengaan. Hij zag nog maar één weg: het 
opnemen van de bestaande Europese organisaties in de Raad van Europa 
'zodat die ook wat meer te vertellen krijgt'. Ook Bruins Slot meende dat 
Straatsburg 'zelf een taak voor zich verzinnen' moest. Vooral Van der Goes 
en Serrarens waren ontevreden over Stikkers visie. Serrarens: '(...) als men 
gelooft dat wij in Straatsburg alleen maar behoeven te praten in de ruimte 
(...) dan was de Raad van Europa niet nodig geweest. (...) Waartegen de 
Minister in het geweer komt, is hetgeen essentieel is voor de Europese sa
menwerking, zoals die in de Raad van Europa is geprojecteerd.' Hij verweet 
Stikker de negatieve houding van het Comité van Ministers 'volledig' te 
dekken. Van der Goes was de opmerking over abstracte redeneringen' in 
het verkeerde keelgat geschoten. Hij zag in Straatsburg 'een evolutione- 
rende taak, het scheppen en bevorderen van een supranationaal iets'. Het 
Comité van Ministers was volgens hem het embryo voor een uitvoerende 
macht, terwijl de Assemblée moest uitgroeien tot een parlement. De Raad 
van Europa was daarom 'zo ontzaglijk belangrijk (...) doordat in zijn bestaan 
de erkenning ligt van de noodzakelijkheid van een supranationaal politiek 
orgaan. (...) Dit alles is zo rationeel en reëel, dat het eigenlijk verbijsterend is

37 Gerbet, La amstruction, p. 98.
38 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,24 okt. 1949.
39 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400-III, Rijksbegroting voor het departement van 

Buitenlandse Zaken voor het dienstjaar 1950, nr. 17, MvA, p. 8 en 10.
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dat de minister de leden, die deze ontwikkeling in de kiem aanwezig acnten 
"afdroogt" (...) met de opmerking over concrete voorstellen.'40

De onvrede over het lot van de Assemblée-moties en over Stikkers scep
sis maakte dat de sfeer tijdens het debat weinig ontspannen was. Kenmer
kend daarvoor waren de soms felle interrupties. Toen Stikker op een gege
ven moment verzoenend opmerkte dat Nederland zijn 'lijn' toch wel 
gevonden had, riep Bruins Slot: 'Daarvan kan Straatsburg niet leven!' Der
gelijke aanvallen dwongen Stikker enigszins in de verdediging te gaan. Hij 
erkende in tweede instantie zelf ook 'in enkele opzichten' niet voldaan te 
zijn over de resultaten: 'De Kamer weet, dat ik een voorstander ben van de 
ontwikkeling, die in Straatsburg een reëel begin heeft gevonden, en de Ka
mer zal mij zeker willen geloven, wanneer ik hier bevestig, dat ik een 
verdere ontwikkeling van deze instituten naar beste vermogen bevorder.' 
Hij wees weer op het probleem dat andere landen minder ver wensten te 
gaan dan Nederland. Maar voor het overige gaf Stikker niet veel aan zijn 
critici toe.41

Ondanks de vaak scherpe toon van het debat kreeg Stikker tamelijk ge
makkelijk het voordeel van de twijfel. De fracties riepen hem in feite 
slechts op een 'positievere' houding tegenover de Raad van Europa in te 
nemen. Dit werd enkele maanden later, in april 1950, bevestigd in de Eerste 
Kamer. Ook hier heerste algemeen teleurstelling, maar verder erkende men 
dat de belemmeringen groot waren en dat het onverstandig zou zijn te hard 
van stapel te lopen. Stikkers houding kreeg weinig kritiek. Kerstens sprak 
zelfs waardering uit voor de 'resoluutheid' waarmee de minister zich had 
uitgesproken voor de noodzaak van positieve voortgang met 'de schepping 
der Europese eenheid'.42 Intussen verduidelijkte Stikker in dit debat zijn 
standpunt over de Raad van Europa en over de richting van de Europese 
integratie. Hij stelde onomwonden dat de oplossing van vraagstukken van 
praktische samenwerking in bestaande intergouvernementele gremia zijn 
voorkeur had boven vage supranationale doelen. Als voorbeeld noemde 
hij de onderhandelingen over een Europese Betalingsunie (EBU) (die in 
september 1950 succesvol zouden worden afgesloten): 'Eerst wanneer op 
verschillende gespecialiseerde terreinen in Europa de zo hoog nodige unifi
catie en multilateralisatie kunnen worden bereikt, kan worden omgezien 
naar verder reikende idealen.' De weg naar integratie liep volgens Stikker 
langs de weg van groeiende economische samenwerking.43

Waarom Stikker juist in de Senaat tot deze verduidelijking van zijn 
doelstellingen kwam, is niet evident Het feit dat de minister zich eind 1950 
aan de overzijde van het Binnenhof niet nogmaals zo krachtig zou uit
drukken, lijkt erop te wijzen dat hij in de 'federalistische' Tweede Kamer 
meer op zijn woorden moest letten. Een andere verklaring kan zijn het 
groeiend perspectief van reële samenwerking in West-Europa in de lente 
van 1950. Het gunstige verloop van de onderhandelingen over de EBU is

40 HTK  1949-1950, p. 622-623,653-654,658 en 660.
41 Ibidem, p. 653-654 en 663.
42 HEK 1949-1950, p. 679.
43 Ibidem, p. 688-689.
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daarvan een voorbeeld. In mei zou het Schumanplan gelanceerd worden. 
Zelf werkte de minister aan een 'plan van actie' dat in juni in de OEES werd 
ingediend, terwijl tegelijkertijd ook initiatieven voor samenwerking op het 
gebied van landbouw en vervoer in de maak waren.

Tweede zitting van de Assemblée (augustus 1950)

Al met al begon de tegenstelling tussen minister en kamermeerderheid zich 
scherper af te tekenen. Ook al waren de gedachten van de kamerleden be
paald niet van vaagheid ontbloot, toch stonden nu duidelijk tegenover el
kaar enerzijds de wil tot federale politieke integratie in het kader van de 
Raad van Europa en anderzijds een pleidooi voor intergouvernementele 
economische, zo men wil 'functionele', samenwerking.

De lancering van het Schumanplan en de positieve reactie op dit Franse 
initiatief van de zijde van de Bondsrepubliek, Italië en de Beneluxlanden 
(alsmede de afwijzing van Engeland), confronteerde de federalisten echter 
weer met een nieuwe situatie. Weliswaar twijfelde niemand aan het belang 
van dit initiatief - het paste in de (ruim geformuleerde) doelstellingen voor 
de Europese integratie - maar de uitwerking ervan legde enkele prangende 
problemen bloot. Het ging hier om samenwerking tussen een beperkt aantal 
lidstaten. De Raad van Europa zou naarstig aan het werk moeten gaan om 
te proberen de greep op de gang van zaken te krijgen die tot dan toe had 
ontbroken.

In augustus 1950 kwam de Assemblée voor de tweede maal in Straatsburg ‘ 
bijeen. Tijdens de openingszitting uitten veel sprekers kritiek op de rem
mende houding van het Comité van Ministers. De opvatting dat het 
Comité ook vanuit de nationale parlementen onder druk gezet moest wor
den werd in toenemende mate onderschreven. Onder meer Serrarens riep 
op tot harde maatregelen: 'De enige mogelijkheid, die ons in geval van con
flict overblijft, is, in onze nationale parlementen maatregelen te nemen om 
op schrikkelijke wijze de curve van politieke sterfte der ministers van 
Buitenlandse Zaken te doen stijgen.'44 Een voorstel de delegaties te ver
plichten om in hun parlement de aanbevelingen van de Assemblée aan
vaard te krijgen, sneuvelde echter na vooral Brits verzet. Uiteindelijk zou 
men overeenstemming bereiken over een gematigd hervormingsplan. 
Allereerst beval men een versoepeling aan van de unanimiteitsregel in het 
Comité van Ministers. In bepaalde gevallen zou een tweederde-meerder- 
heid voldoende moeten zijn om besluiten aanvaard te krijgen. Ten tweede 
bepleitte men de mogelijkheid van een nauwer politiek samengaan van 
een beperkt aantal lidstaten, ook wanneer niet alle lidstaten daarmee ak
koord waren. Inspiratiebron voor dit initiatief vormden de ontwikkelingen 
rond het Schumanplan en het groeiend vooruitzicht dat ook op andere ter
reinen initiatieven voor beperkte 'functionele' samenwerking en integratie

44 HTK  1950-1951, Bijl. 1926, Beknopt dagverhaal van de Raadgevende Vergadering 
van de Raad van Europa, Bijlage II, p. 5; Vgl. De Jong, Raad van Europa, p. 81.
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ontplooid zouden worden. Getracht moest worden de 'conventies' die aldus 
zouden ontstaan te incorporeren in de Raad van Europa in 'gespecialiseerde 
gezagsorganen, elk met eigen competentie begiftigd'. Dit voorstel was uit
gewerkt mede op initiatief van Klompé. De realisering van het Schuman
plan buiten Straatsburg om zou volgens haar leiden tot 'een complete 
desintegratie van de Europese eenheid die nog maar zo zwak is.'45 De As
semblée nam tenslotte een resolutie aan die opriep tot de oprichting van 
een Europees leger onder leiding van een Europese minister van defensie.46

Bij de Nederlandse regering ontmoetten de ambities van de Assemblée 
weinig sympathie. De ministerraad stelde zich unaniem op het Britse stand
punt, namelijk dat aan het statuut van de Raad van Europa niet mocht wor
den getomd. Drees merkte op dat 'men zich in de Raad van Europa niet be
perkt tot een adviserende functie maar men doet alsof reeds een federatieve 
regering bestaat'. De ministers verzetten zich tegen de wens van de Assem
blée 'overal' over mee te praten; dat zij bijvoorbeeld zeggenschap opeiste 
over het Schumanplan, 'waaraan slechts enkele leden van de Raad van Eu
ropa medewerken', wekte verwondering. Stikker vreesde dat het voorstel 
voor 'gespecialiseerde gezagsorganen' tot gevolg zou hebben 'dat er eerder 
een grotere splitsing zal komen dan dat men tot een nauwere samenwer
king geraakt.' De tegenstelling tussen de Britse en Scandinavische vertegen
woordigers en de overige leden van de Assemblée vervulde de minister 
met zorg 'aangezien een continentaal blok onder Franse of Duitse leiding 
niet wenselijk is '47

Stikker wijkt niet

Medio oktober 1950 besprak de Tweede Kamer de resultaten van de tweede 
sessie van de Assemblée. Conform de officieuze wens van de Assemblée 
hadden de Nederlandse delegatieleden 'de politieke kern van ons werk' uit
gedrukt in een resolutie die zij als de motie-Bruins Slot aan de Kamer voor
legden. Samengevat aanvaardde de motie de aanbevelingen van de Assem
blée en verzocht zij de regering deze 'richtlijn te doen zijn voor haar beleid, 
zowel in het Comité van Ministers als op andere terreinen van Europese 
samenwerking'48

Van der Goes vond het aannemen van deze motie 'verreweg het belang
rijkste' dat het debat zou opleveren: 'Hiermede staat of valt de politieke 
waarde van wat er in Straatsburg besloten is en ooit besloten zal worden.'49 
Alleen de CPN stemde tegen de motie. De andere fracties gaven hun steun 
aan de aanbevelingen van de Assemblée. Zij plaatsten daarbij evenwel 
verschillende accenten, terwijl er daarnaast over enkele zaken on
duidelijkheden bleken te bestaan. Allereerst ontstond er een meningsver

45 Ibidem, p. 16.
46 HTK  1950-1951, Bijl. 1926, Bijlage m , p. 22-27,
47 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,14 en 28 aug. 1950.

48 HTK  1950-1951, p. 141.
49 Ibidem, p. 139.
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schil tussen de twee 'Straatsburgers' Van der Goes en Bruins Slot. De eerste 
drong aan op vergroting van de bevoegdheden van de Assemblée. Bruins 
Slot meende dat de tijd daarvoor nog niet rijp was. De 'federatie' was vol
gens hem 'nog in geen velden of wegen te bekennen'. Eerst moest 'de Hoge 
Autoriteit in het Europese geheel' gevestigd zijn; wat hij daarmee bedoelde, 
legde hij echter niet uit. De antirevolutionair erkende 'de ontzettende ver
warring' die er door 'alle federale organen' bestond. 'De zaak is volkomen 
scheef opgezet', verzuchtte hij. Een zekere hulpeloosheid was onmisken
baar in zijn oproep aan Stikker de Raad van Europa niet 'aan zijn lot' over 
te laten: 'Ga vooral Straatsburg gebruiken. (...) Straatsburg is op het ogenblik 
voor een belangrijk gedeelte de kampplaats voor de federalisering van 
Europa.' Serrarens pleitte voor grotere openheid van de beraadslagingen in 
het Comité van Ministers opdat enige controle daarover mogelijk zou wor
den. Was het werkelijk onmogelijk, zo vroeg hij zich af, dat Stikker 'des
noods achter gesloten deuren', 'iets' over de beraadslagingen kon meede
len? De belangrijkste aanbeveling was volgens Korthals die over de Euro
pese defensie: 'Een Europese defensie moet namelijk naar mijn mening 
eenheid op talrijke andere gebieden met zich brengen.' Schmal daarentegen 
zag liever niet dat de Raad van Europa zich (in strijd met het statuut) ging 
bezighouden met militaire aangelegenheden. Tevens waarschuwde hij nog 
eens voor de gevaren van een al te groot optimisme.50

Voorts was er onduidelijkheid over de vraag hoe het Schumanplan bin
nen de Raad van Europa tot stand moest komen. Van der Goes en Korthals 
spraken van 'het encadreren van de organen van het plan-Schuman in die 
van de Raad van Europa'. Serrarens noemde alleen de parlementaire as- 
semblées van de nieuwe organen die 'op een of ander wijze' met de As
semblée in Straatsburg verbonden moesten worden. Verwarrend was ook 
dat Bruins Slot sprak van 'de hoge federaliserende organen van Europa (...) 
zoals (...) de OEES, die precies even federaal zijn als de Raad van Europr (...), 
zij het ook aan de kant van de Regeringen'.51

Het leek erop of de kamerleden in de jaren 1948-1950 steeds gedwongen 
werden hun gedachten over de Europese integratie aan te passen. Welis
waar werden de doelstellingen telkens voldoende vaag geformuleerd, zodat 
niet direct gesproken kon worden van tegenstrijdigheid. Maar wat juist de 
indruk van onzekerheid wekt, is dat de nieuwe formule toch steeds werd 
gepresenteerd als iets definitiefs. In het debat in oktober 1950 maakte Van 
der Goes een soort tussenbalans op. Hij constateerde dat na anderhalf jaar de 
moties van hem en Serrarens gedateerd aandeden: 'Wij zouden nu niet 
spreken van één functioneel organisme, maar van meerdere functionele li
chamen (...) gecontroleerd door Regeringen en met toezicht van Europese 
parlementariërs. Voorts van een integratie, zowel van de ministeriële con- 
tröle-organen als van het parlementair toezicht op die functionele nieuwe 
organen, in de respectieve ministeriële en parlementaire organen van de 
Raad van Europa. Het is interessant, nu die stukken (...) nog eens in te zien.

50 Ibidem, p. 140,143,148,149,151,153-154.
51 Ibidem, p. 140,143 en 149-150.
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Dan voel ik het toch als een kolossale groei, als een veel minder in het 
wilde weg zoeken, als meer concretisering, als zuiverder probleemstelling, 
als een uitstijgen uit wat verleden jaar een impasse leek.'52 Deze ferme taal 
kon de meningsverschillen en onduidelijkheden echter niet maskeren.

Intussen probeerde de PvdA Stikker op de tweede dag van het debat de 
wacht aan te zeggen. J. Burger (Van der Goes moest wegens verblijf buitens
lands verstek laten gaan) meende dat de minister zich zou moeten neer
leggen bij de moüe-Bruins Slot en hij eiste dat Stikker 'het uiterste zal doen 
om hetgeen hier als minimum wordt aangeboden (...) met alle energie na te 
streven'. De bijeenkomsten van het Comité van Ministers mochten dan be
sloten zijn, de opstelling van Stikker moest in overeenstemming zijn met 
de wensen van de Kamer. Wanneer de minister het daarmee oneens zou 
zijn moest hij dat duidelijk kenbaar maken, opdat de Kamer daaruit dan de 
consequenties kon trekken.53

Stikker maakte echter korte metten met het initiatief van Burger Hij zei 
absoluut geen mededelingen te kunnen doen over het geheime beraad in 
het Comité van Ministers. Verder kon er natuurlijk geen sprake van zijn 
dat hij 'volop in een mandaatsverhouding' zou komen te staan. Hij meen
de dat dat ook gezien de tekst niet de bedoeling van de moüe geweest kon 
zijn. Stikker verklaarde geen bezwaar tegen de 'strekking' van de motie te 
hebben, ja, hij meende dat er 'in wezen overeenstemming van gedachten 
tussen Regering en Kamer' bestond. De minister verklaarde 'dat ik persoon
lijk federalist ben' en 'dat ik de overtuiging heb, dat, indien wij de Westerse 
beschaving wensen te behouden, een federatief West-Europa met een execu
tief orgaan zonder vetorecht en een controlerend lichaam nodig is' Na deze 
prindpeverklaring kwam Stikker terzake: het ging erom 'op welke wijze, in 
welk tempo en in welk orgaan het gestelde doel het dichtst is te benade
ren'.54

Is het de wijsheid-achteraf die aan deze en andere uitspraken van Stikker 
zo'n ironische klank geven? Kennelijk niet. De sfeer tijdens dit debat was 
soms onaangenaam. Aan de vooravond sprak bovendien Klompé Stikker 
aan over diens opstelling in het Comité van Ministers. De minister beriep 
zich op zijn constitutionele positie, waarop de KVP-woord voerster ant
woordde dat hij inderdaad de verantwoordelijkheid voor het beleid droeg, 
maar wel de kans liep een votum van wantrouwen van de Kamer te krij
gen. 'Dat zinde hem helemaal niet', aldus Klompé, maar men vraagt zich af 
of Stikker onder de indruk was van het dreigement: konden de grote partij
en een crisis over de Raad van Europa of het vage federalisme riskeren, ter
wijl zij tot dan toe Stikker in zijn voorzichtige beleid hadden gesteund?55

Burger bleef van mening dat de minister in het Comité van Ministers 
een houding moest innemen die in overeenstemming was met de wensen 
van de Kamer Dat Stikker had verklaard het eens te zijn met de strekking 
van de motie was voor de socialist onvoldoende. Maar Burger had zijn

52 Ibidem, p. 139.
53 Ibidem, p. 158.

55 ARA, üiv.nr. 2.21.358, Archief Klompé, map 24, Klompé aar Romme, 1 okt. 1950.
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hand overspeeld De KVP was niet bereid het initiatief te ondersteunen (on* 
danks de dreigende taal van Serrarens in Straatsburg en Klompé's opmer
king in de wandelgangen), terwijl de fracties van CHU en VVD zich expli
ciet distantieerden van Burgers uitleg van de motie. Ook Bruins Slot wilde 
de minister niet 'dwingen tot een onberaden vooruitlopen op een ontwik
keling, die wij op het ogenblik niet kunnen bijbenen'. Maar belangrijker 
nog was dat de eensgezindheid waarop de socialist een beroep deed, niet be
stond. Tenslotte leverde de beoordeling van Stikkers Europabeleid de Ka
mer problemen op. Enerzijds hadden de fracties de sceptische minister 
slechts tot enkele positief klinkende, maar nietszeggende formuleringen 
kunnen bewegen over de hun zo dierbare Raad van Europa. Anderzijds 
konden zij niet ontkennen dat het werk van Stikker - die overigens op het 
Binnenhof een groot prestige genoot - in de OEES alleszins verdienstelijk 
was. Tijdens het debat over de begroting van 1951 toonden zij unaniem hun 
waardering 'voor de grote activiteit der minister op het gebied van de 
Europese economische integratie'.56

Groeiend realisme?

Sommige sprekers leken intussen in toenemende mate de weerbarstigheid 
van de internationale situatie te erkennen. 'Wanneer wordt gestreefd naar 
Europese eenheid, zal de weg niet van den beginne af duidelijk zijn en ge
baard voor ons liggen. Er zullen constructies worden toegepast, die later 
weer verworpen zullen worden. Men zal op goede momenten weer gans 
andere wegen moeten ingaan om er te komen. Dit alles is inhaerent aan een 
groeiproces', aldus Korthals. Bruins Slot wees op 'het ingewikkelde pro
bleem om al die federale organisaties in een min of meer systematisch ge
heel te krijgen'. Schmal vroeg aandacht voor 'de feitelijke machtsverhou
dingen' in de wereld. Dat WD, ARP en CHU, zich terughoudend opstelden 
was niet verrassend. Eind 1950 rezen echter ook in de gelederen van PvdA 
en KVP sterke twijfels of de Raad van Europa, gezien de weinig concrete re
sultaten, wel de juiste weg was. Volgens G.M. Nederhorst (PvdA) was de 
Assemblée 'met het vooruitdenken in (...) reële sfeer niet zo erg voortge
schreden'. Hij miste het 'realisme' van bijvoorbeeld de plannen-Schuman 
en -Stikker. Roolvink constateerde dat de werkzaamheden van de Assem
blée aantoonden dat de weg van de 'algemene federatie (...) op het ogenblik 
niet is te begaan. (...) Er blijft dan over de tweede weg, de weg van het forme
ren van gespecialiseerde organisaties met boven-nationale organen. Daaruit 
volgt echter, dat Straatsburg van het eerste op het tweede plan is gekomen 
en dat op het ogenblik het accent moet vallen op de werkzaamheden van de 
regeringen, die deze organen in het leven moeten roepen.'57 In januari 1951 
erkende Ruygers dat de eenwording niet van bovenaf kon worden opgelegd, 
maar geleidelijk moest groeien van onderop. Hij zei het daarom te

56 HTK  1950-1951, Bijl. A, 1900-IH, Rijksbegroting voor het departement van Buiten
landse Zaken voor het dienstjaar 1951, nr. 23, W ,  p. 6.

57 HTK 1950-1951, p. 148,150-151,186 en 189.
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betreuren dat er bij het vraagstuk der Europese eenwording zo zwaar het 
accent was gevallen op de institutionele zijde van het vraagstuk. 'Het is on
mogelijk om een politiek eenheidsgevoel op te trekken, zolang alles, wat 
daarachter ligt, verdeeldheid ademt. Met name sociaal en economisch zal 
een veel grotere eenheid moeten zijn bereikt, vooraleer een werkelijke fe
deratie mogelijk is. Het concentreren van het vraagstuk op het aspect van 
de institutionele vormgeving en op het punt van de overdracht van natio
nale souvereiniteit (...) is een constitutionalisme, dat aan de werkelijke pro
blematiek van de Europese eenwording voorbijgaat.' In de plannen-Stikker 
en -Schuman lag volgens hem 'de erkenning' hiervan besloten. Uiteinde
lijk zou het moeten komen tot een federale structuur, maar hoe deze tot 
stand moest komen 'kan op het ogenblik nog niemand zeggen'. 'Maar als 
het voorlopig zonder souvereiniteitsoverdracht mogelijk zou blijken, om 
sneller tot resultaat te komen, dan zal men aanvankelijk met een minder 
ideale organisatievorm genoegen moeten nemen', aldus Ruygers.58 Mag 
men concluderen dat PvdA en KVP ten'aanzien van 'Europa' een realisti
scher koers gingen varen en daardoor meer op de lijn van Stikker kwamen? 
Overigens is het opmerkelijk dat deze koerswijziging verwoord werd door 
leden die tot dan toe, voor zover het de Europese samenwerking betrof, in 
de schaduw van Van der Goes, Serrarens en Klompé hadden gestaan.

Intussen zou ook de wens dat er een nauwe band zou bestaan tussen de 
Raad van Europa en de Schuman-organisatie niet gerealiseerd worden. 
Overigens was de Franse regering daar principieel op tegen: in de Raad van 
Europa was, in tegenstelling tot de beoogde Schuman-organisatie, geen spra
ke van souvereiniteitsoverdracht. Maar de Nederlandse regering was niet 
bereid de kwestie aanhangig te maken; te veel leden van de Raad van Euro
pa stonden volgens haar buiten de onderhandelingen. De ad-hoc-kamer- 
commissie die regelmatig geïnformeerd werd over het verloop van de on
derhandelingen protesteerde in september 1950 heftig tegen het kabinets
standpunt. De leden zagen hierin 'een geringschatting van de Raad van Eu
ropa en een tendens die lijnrecht in strijd zou zijn met de te Straatsburg 
aangenomen resoluties'. De personele unie van de delegaties en de jaarlijk
se rapportage, die Stikker had voorgesteld, waren voor hen onvoldoende. 
Maar de Nederlandse regering bleef er tegen om de band tussen de Schu- 
man-organisatie en de Raad van Europa te accentueren.59

Begin 1951 deden de kamerleden nog enkele oproepen zoals Serrarens: 
'Alleen via Straatsburg zullen wij tot integratie komen.'60 Maar het was 
toen duidelijk dat de betekenis van de Raad van Europa voor de Europese 
samenwerking gering zou zijn. Het orgaan bleef door zijn brede samenstel
ling een nuttig platform voor overleg. Een belangrijk wapenfeit was de 
voorbereiding van de Europese Conventie inzake de bescherming van de 
rechten van de mens, die in november 1950 in Rome zou worden onderte
kend. De gedachte van Europese eenwording was daarmee niet dood, maar

58 Ibidem, p. 1147.
59 De Jong, Raad van Europa, p. 101*103.
60 HTK 1950-1951, p. 1087.
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de successen inzake economische (EGKS) en financiële (EBU) samenwer
king zorgden voor een radicale verandering van het perspectief. Ook de lan
cering in oktober 1950 van het Franse Pleven-plan voor een Europese 
Defensiegemeenschap (EDG) zou ertoe bijdragen dat voortaan gezocht werd 
naar integratie in kleiner verband, op specifieke terreinen.

Conclusie

De toekomst van Europa leek een aangewezen onderwerp voor een kracht
meting in de strijd van het parlement voor een grotere invloed op het bui
tenlands beleid. De meerderheid der kamerfracties bepleitte de totstandko
ming van federale politieke organen in Europa. Het kabinet had daar weinig 
behoefte aan. Stikker gaf alle prioriteit aan de economische samenwerking 
en zijn voorkeur ging daarbij uit naar intergouvernementele regelingen in 
zo groot mogelijk verband. Het Europese idealisme trad hij met grote scep
sis tegemoet.

Dat de volksvertegenwoordiging er in 1948-1950 niet in slaagde haar fede
ralistische gedachten te realiseren lijkt niet in de eerste plaats het gevolg 
van haar al of niet onvoldoende (constitutionele) bevoegdheden. Uit de dis
cussies rond de moties-Van der Goes-Serrarens en de motie-Bruins Slot 
bleek dat algemeen de politieke wil ontbrak om de minister beleid 'voor te 
schrijven'. Ondanks alle retoriek waren PvdA en KVP uiteindelijk toch niet 
bereid de kwestie op de spits te drijven. Belangrijker was de vaagheid van 
het doel van de Europese eenheidsbeweging, alsmede de onderlinge ver
deeldheid daarover. Het grote enthousiasme voor het 'federalisme' alléén 
was onvoldoende om een alternatieve politiek te verwoorden. De debatten 
waren soms bijzonder scherp van toon, maar Stikker werd in feite slechts 
opgeroepen tot het innemen van een 'positievere houding' tegenover het 
'federalisme' in het algemeen en tegenover de Raad van Europa in het bij
zonder. Daarnaast lieten alle partijen in de verschillende stadia van de ver
wording van de Raad van Europa blijken dat zij uiteindelijk vrede hadden 
met de gang van zaken. Bij de ARP, de CHU en de W D  was de scepsis over 
de realisering van een federaal Europa het grootst, maar ook de PvdA en de 
KVP legden zich steeds expliciet neer bij de in hun ogen magere resultaten. 
Stikker (wiens Europese beleid op deelterreinen overigens werd toegejuicht) 
kon daardoor volstaan met het bewijzen van lippendienst aan het 'federa
lisme' zonder verder zijn standpunt te hoeven wijzigen.

Vanaf eind 1950 klonk ook binnen de PvdA en de KVP meer en meer 
door de erkenning dat een algemene federatie voorlopig onhaalbaar was. 
Onderzoek naar de meningsvorming over EGKS en EDG zal moeten uitwij
zen of deze pleidooien voor meer realisme betekenden dat PvdA en KVP 
meer op de lijn van Stikker kwamen.
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FINANCIELE VERHOUDING TUSSEN NEDERLAND EN INDONESIE 
OPNIEUW BEZIEN (1945-1967)

J.M.M.J. Clerx

Inleiding

Vóór de Tweede Wereldoorlog was de kolonie Nederlands-Indië bevoor
recht, omdat het een rijk geschakeerd exportpakket bezat. Rubber, tin, olie 
maar ook suiker, koffie, thee en tabak waren veelgevraagde produkten.1 De 
ontsluiting van Nederlands-Indië werd mede mogelijk gemaakt door om
vangrijke vooroorlogse particuliere investeringen ter waarde van ƒ2,8 mld., 
ofwel eenzesde deel van het nationale vermogen van Nederland. Het Ne
derlandse economische belang bij deze investeringen was groot, want het 
hieruit verworven inkomen omvatte ongeveer 15% van het nationale in
komen. Bovendien floreerde de profijtelijke driehoekshandel onder meer 
met Amerika, ten voordele van Nederland. Indonesië financierde met deze 
kapitaalopbrengsten het Nederlandse tekort op de handelsbalans. Doch ook 
voor Indonesië waren deze investeringen van belang. Zo betaalde het wes
terse bedrijfsleven in 1938 ƒ400 min. aan lonen, grondhuur en voor leve
ranties, terwijl de Indonesische schatkist ƒ200 min. ontving, als gevolg van 
de bedrijfsactiviteit.2

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog veranderde de onderlinge ver
houding tussen Nederland en Indonesië fundamenteel. De machtsver
houdingen in de Pacific waren verschoven ten gunste van de 'superpower' 
de Verenigde Staten. De Verenigde Staten bleven niet meer afzijdig tijdens 
conflicten in de kolonies van de westerse mogendheden. Daar koloniaal be
stuur o.m. protectionisme en kartelvorming in de hand werkte, bestond in 
de Verenigde Staten een sterk antikoloniale stemming.3 Bovendien had 
Nederland het Atlantisch Handvest (1942) aanvaard, dat de grondslag 
vormde voor het bondgenootschap tegen Duitsland en Japan. Hierin werd 
het recht van volkeren erkend tot het kiezen van een eigen regering. De be
vrijding van Nederlands-Indië van de Japanse bezetting was hoofdzakelijk 
afhankelijk van de Verenigde Staten, hetgeen het herstel van de vooroor
logse koloniale verhoudingen vrijwel uitsloot.

De Nederlandse regering probeerde de Amerikaanse president Roosevelt 
voor zich te winnen door middel van een radiorede van koningin Wilhel-

1 W. Braband, 'Heroriëntatie van vroeger in Indonesië werkende Nederlandse bedrijven' 
in: H. Baudet ed., Handelswereld en wereldhandel. Honderd jaren interm tio. Tien 
essays (Rotterdam 1963) p. 144.

2 HTK  1949-1950, Bijl. 1478, Overdracht van de soevereiniteit over Indonesië, nr. 6 , 
MvT, p. 10.

3 J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie (Dieren 1984) p. 77.
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mina in 1942, die de erkenning bevatte van het zelfbeschikkingsrecht voor 
de overzeese gebiedsdelen. Nederland aanvaardde medeverantwoordelijk
heid voor hun herstel en opbouw; terwijl de verhouding tussen Nederland 
en Indonesië werd gezien 'als een voortgezet samengaan in een deelgenoot
schap tussen gelijker '.4 Nederland erkende derhalve het recht van Indone
sië op zelfbeschikking.

Het was de vraag of Indonesië na de Tweede Wereldoorlog na een perio
de van reconstructie - weer een doorslaggevende rol in het Nederlandse 
deviezenbeleid en voor de Nederlandse betalingsbalans zou gaan vervul
len. In Europa heerste na de Tweede Wereldoorlog een chronisch dollar- 
tekort, dat ook Nederland beperkte in zijn herstelbeleid.5 De voorwaarden 
voor een dergelijke rol werden bewust geschapen. De politionele acties in 
Indonesië hadden immers mede tot doel het financieel-economisch draag
vlak van Nederland in Indonesië te herstellen. Het succes van dit beleid 
meldde minister Lieftinck van Financiën in zijn deviezennota's aan het 
parlement. Daarin heette het dat Nederlands-Indië zijn vooroorlogse positie 
voor Nederland langzaam weer ging innemen.6 Ook de cijfers van het on
derlinge handels- en betalingsverkeer wezen in die richting. Gedurende de 
periode januari-augustus 1949 bedroeg de Nederlandse export naar Indone
sië reeds 12,6% van de totale Nederlandse export en was het importpercen- 
tage 8. In 1938 bedroegen die percentages respectievelijk 9,7 en 7,2%? Deze 
gunstige ontwikkeling vond zijn weerslag op de lopende rekening van de 
betalingsbalans met Indonesië. Zo was er in 1947 een positief saldo van 
ƒ113,2 min., in 1948 ƒ51,9 min. en in 1949 zelfs ƒ378,7 min.8 Dit maakte het 
mogelijk reconstructiekredieten aan Nederlands-Indië te verschaffen zon
der dat de Nederlandse deviezenvoorraad werd aangetast. De uiteindelijke 
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië werd geregeld tijdens de Ronde 
Tafelconferentie (RTC), die van augustus tot november 1949 in Den Haag 
werd gehouden. De vraag was vooral in hoeverre Nederland erin zou sla
gen zijn financiële belangen tijdens die conferentie veilig te stellen, nu alle 
illusies omtrent een voortzetting van de politieke curatele de bodem waren 
ingeslagen.

Lieftinck als 'laba' in het financiële web

Als gevolg van de militaire patstelling in Indonesië in de oorlog tussen 
Nederland en de Republiek Indonesië en de enorme internationale druk 
waaraan Nederland bloot stond, werd de Nederlandse regering gedwongen 
een akkoord te sluiten met alle partijen in Indonesië, waarin de soeverei
niteitsoverdracht zou worden geregeld. De financiële belangen van Neder

4 H.J. van Mook, Indonesië, Nederland en de wereld (Amsterdam 1949) p. 43.
5 J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer

(1945-1958) (Groningen 1986) p. 17-23.
6 HTK 1949-1950, Bijl. 1643, Nota inzake de deviezenposibe, nr. 2, Nota, p. 14.
7 Ibidem, Bijl. 1478, nr. 6, p. 14.
8 Ibidem, Bijl. 1643, nr. 2, Bijlage B, p. 25.
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land bij de afwikkeling van de soevereiniteitsoverdracht waren groot. Van 
de totale buitenlandse schuld van Indonesië aan andere landen van ƒ3,5 
mld, zoals die op 31 december 1949 werd vastgesteld, had Indonesië ƒ2,87 
mld. schuld ten opzichte van Nederland.9 Geen wonder dat minister van 
Financiën Lieftinck een vooraanstaande rol vervulde in de financiële 
onderhandelingen tijdens de RTC.

F. Lieftinck
karikatuur Van Wieringen, 1949

Deze doorbraak-sodalist van CHU-huize was van 1945 tot in 1952 verant
woordelijk voor het Nederlandse financiële beleid. Tijdens het eerste na
oorlogse kabinet-Schermerhorn-Drees corrigeerde hij de omvang van de 
geldomloop door de geldzuivering, om zo de dreigende inflatie te beteuge
len. In het kabinet-Beel (1946-1948) was zijn beleid primair gericht op het in 
orde brengen van de staatsfinanciën, terwijl'tijdens het kabinet-Drees-Van 
Schaik (1948-1951) de nadruk lag op het wegwerken van het betalingsbalans- 
tekort. Lieftinck vervulde een centrale rol in het kabinetsbeleid. Hij kan 
worden beschouwd als een soort schaduw-premier omdat hij zich met veel 
aspecten van het overheidsbeleid bemoeide. Krachtig gesteund door Drees 
stonden zuinigheid en soberheid centraal. Zelf zegt hij: 'Ik had de neiging 
om de uitgaven wat te overschatten en de inkomsten te onderschatten. Ik

9 Ibidem, Bijl. 1478, nr. 6, p. 15.
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was op beide fronten bewust somber. Dat leek me verstandiger dan het om
gekeerde te doen.'10 Dat bleek in de praktijk slechts deels waar De uitgaven 
bleken achteraf sterker gestegen dan begroot Het meest opvallend waren de 
sterk gestegen inkomsten, die over de periode 1948-1950 45% ofwel ƒ4,4 mld, 
extra opbrachten (op een jaarlijkse begroting van nog geen ƒ4 mld.) en de 
begrotingstekorten deden omslaan in overschotten. Hij schuwde in zijn 
argumentatie een zeker opportunisme niet, waarbij hij niet veel 
tegenspraak duldde. Bij parlementaire tegenstand stond hij snel klaar met 
het 'onaanvaardbaar'.11 Oud-minister van Financiën De Wilde (ARP) 
destijds lid van de oppositie, vergeleek in de Eerste Kamer de houding van 
Lieftinck met die van 'de liberalen in hun glorietijd tegenover het "niet- 
denkend deel der natie": Geen slechte burgers, maar enigszins bekrompen 
lieden, die van hun tijd niet al te veel begrijpen en op een enkele uitzon
dering na, de hoge vlucht, die de wetenschap der publieke financiën geno
men heeft, niet kunnen volgen. Zij krijgen antwoord (...), maar dat ant
woord is afwijzend, soms zelfs enigszins hautain.'12 Dat nam overigens niet 
weg dat ook De Wilde veel lof had voor de enorme werkkracht en het 
optreden van Lieftinck in het parlement. ■

Het financiële beleid ten opzichte van Nederlands-Indië was volgens 
Lieftinck achteraf gezien niet controversieel omdat het uitging van het 
zoveel mogelijk veiligstellen van de Nederlandse belangen in Indonesië.13

Financiële belangen prevaleren

Ter voorbereiding op de RTC-conferentie schilderde H.M. Hirschfeld, de in
vloedrijke regeringscommissaris in algemene dienst en expert op het gebied 
van de Nederlands-Indische finandën, de Nederlandse positie in een twee
tal nota's aan de ministerraad. Daarin kwam ondubbelzinnig naar voren dat 
hij de politiek-staatkundige problemen verre ondergeschikt achtte aan de 
financieel-economische vraagstukken. 'Stellig bestaat tussen beide een 
verband, het gaat echter om de vraag waar het zwaartepunt moet liggen. 
Mijns inziens ligt dit bij de economische en financiële problemen.'14 'Wij 
moeten steeds bedenken, dat wij, na alles wat er tot dusver op politiek 
gebied gebeurd is, nog alles op economisch gebied kunnen verliezen.'15 Het 
reële belang van Nederland op economisch gebied was 'het behoud en t.z.t. 
het herstel van onze beleggingen in plantages, mijnbouw,, particuliere

10 A. Bakker en M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989. Een leven in vogelvlucht 
(Utrecht en Antwerpen) p. 123.

11 J.M.M.J. Qerx, 'Lieftincks financiële politiek', in: P.F. Maas ed., Parlementaire 
Geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik, band A, 
Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1992) p. 200. -

12 Ibidem, p. 201.
13 Bakker en Van Lent, Pieter Liefttnck 1902-1989, p. 156-157.
14 CPG, archief-Drees, EM. Hirschfeld, De economische positie van Nederland en de In

donesische quaestie, p. 3.
15 CPG, archief-Drees, H.M. Hirschfeld, De Indonesische quaestie; Economisch en Finan

cieel, p. 3.
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spoor- en tramwegen etc.'.16 Daarnaast waren er grote overheidsinveste
ringen gepleegd in spoorwegen en havens, waarvan de financiering ge
schied was door plaatsing van Nederlands-Indische staatsobligaties in Ne
derland.

De Nederlandse onderhandelingspositie was zwak. Nederland was alleen 
niet in staat voor een economische rehabilitatie van Indonesië te zorgen. 
Het stond internationaal in de Indonesische kwestie vrijwel geïsoleerd, 
waardoor de noodzakelijke buitenlandse hulp voor Indonesië moeilijk kon 
worden verkregen. Kwam het economische herstel van Indonesië hierdoor 
in gevaar, dan verloor Nederland activa van onschatbare waarde. Mis
lukking van de RTC betekende voor Nederland een financieel-economische 
catastrofe. Hirschfeld beval dan ook een behoedzame onderhandelings
tactiek aan die was gebaseerd op het stellen van redelijke eisen. Zo redelijk 
dat ook de westerse wereld de indruk overhield dat deze gematigd waren, 
waardoor het politiek isolement kon worden doorbroken.

E. van Lennep, de latere secretaris-generaal van de OEES en in 1949 als 
financieel-economisch ambtenaar bij het Nederlands-Indisch gouverne
ment nauw betrokken bij de 'boekhoudkundige dekolonisatie', constateerde 
dat de Nederlandse belangen vooral op het financiële en economische vlak 
lagen. 'Den Haag' interesseerde zich immers alleen 'voor de vraag hoe de 
directe financiële lasten voor Nederland tot de soevereiniteitsoverdracht zo 
veel mogelijk konden worden beperkt en hoeveel geld Nederland en de 
Nederlanders na de soevereiniteitsoverdracht naar Nederland zouden kun
nen overmaken.'17

Financiële afwikkeling van de soevereiniteitsoverdracht

De besprekingen over de soevereiniteitsoverdracht werden gevoerd in een 
centrale commissie, bijgestaan door commissies met speciale beleids
terreinen. De besprekingen op financieel terrein werden vooral beheerst 
door de schuldverhouding tussen Indonesië en Nederland en vonden 
plaats in subcommissie I. Allereerst moest de schuldenpositie van Indone
sië worden vastgesteld. De totale schuld van Indonesië bedroeg per 31 
december 1949 ƒ6,5 mld.; ƒ3 mld. interne schuld, ƒ3,5 mld. externe schuld, 
waarvan ƒ2,87 mld. aan Nederland.

De Indonesische delegaties, dat wil zeggen de vertegenwoordigers van de 
Republiek Indonesië en van de Federale Staten, wensten tijdens de onder
handelingen alleen de schulden van voor 1942 integraal over te nemen. 
Van de interne en externe schulden ontstaan na 1942 moest eerst de beste
ding worden vastgesteld, zodat de schuld als gevolg van de militaire con
flicten in mindering kon worden gebracht. Die conflicten vielen immers 
onder de soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van Nederland en had
den enkel de Nederlandse belangen gediend. De Indonesiërs noemden daar-

16 De economische positie van Nederland en de Indonesische quaestie, p. 3. Zie noot 14.
17 E. van Lennep, Emile van Lennep in de wereldeconomie. Herinneringen van een interna

tionale Nederlander (Leiden en Antwerpen 1991) p. 35.
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toe ondermeer als voorbeeld dat er schulden waren gemaakt om het voor 
Nederland lucratieve handelsverkeer met Indonesië te laten voortgaan. Dat 
gold ook voor kredieten aangegaan ter rehabilitatie van Nederlandse onder
nemingen in Indonesië.18 Nederland stelde zich op het volkenrechtelijke 
standpunt dat de Verenigde Staten van Indonesië, als rechtsopvolgster van 
Nederlands-Indië, in principe verplicht waren alle schulden over te nemen. 
Nederland voerde verder ter verdediging aan dat de Nederlandse kredieten 
primair een Indonesisch belang betroffen. Er dreigde destijds immers een 
vertrouwenscrisis, die alle economische activiteit in Indonesië onmogelijk 
zou maken, met alle funeste gevolgen van dien.19

Tijdens de ministerraadsvergadering van 26 september 1949 nam Drees 
een hard standpunt in omtrent de schuldenregeling. De Verenigde Staten 
van Indonesië zouden de interne schuld in zijn geheel moeten overnemen, 
terwijl voor de externe schuld een lumpsumbedrag moest worden vast
gesteld. Het door Götzen genoemde bedrag van ƒ700 min. voor rekening 
van Nederland achtte hij veel te hoog. De Republiek was zelf grotendeels de 
oorzaak van de militaire uitgaven, die verder voor het herstel van de orde 
in de federale staten van groot belang waren geweest. Voorts drukte de 
Nederlandse staatsschuld van ƒ25 è ƒ30 mld. volgens Drees veel zwaarder 
op de Nederlandse bevolking dan de ƒ6 mld. op de Indonesische. Hij con
cludeerde dat Nederland niet mocht toegeven aan de aandrang om de 
militaire uitgaven voor rekening van Nederland te laten, komen.20

Tijdens het verloop van de onderhandelingen drong Nederland er bij 
Indonesië op aan een concreet schuldbedrag te noemen dat Indonesië wilde 
ovememen. De Nederlandse regering toonde zich bereid een bepaald offer 
te brengen als ze zekerheid kreeg inzake de nakoming van de resterende 
schuld. Indonesië noemde een bedrag van ƒ2 mldv dat vervolgens nog werd 
verhoogd tot ƒ2,6 mld. De Indonesische delegatie berekende daarmee de 
schuldvermindering op rond ƒ4 mld. aan externe en interne schuld. Deze 
schuldenlast van ƒ4 mld. was voor Nederland onaanvaardbaar. De Neder
landse delegatie was van mening dat de interne schuld van Indonesië door 
een monetaire zuivering tot redelijke proporties kon worden teruggebracht. 
De externe schuld ging de draagkracht van Indonesië ook niet te boven. De 
wereldmarktprijzen voor tal van Indonesische exportprodukten waren 
vergeleken met voor de oorlog aanzienlijk gestegen. De Nederlandse gul
den waarin de meerderheid van de schulden was gedefinieerd, was daar
entegen tweemaal gedevalueerd. Indonesië had derhalve een geringere 
hoeveelheid exportprodukten nodig ter voldoening van de naoorlogse 
schuld.21 De vermogensbalans van Indonesië had bovendien een positief

18 Persoonlijk archief M. Bot, Rapport inzake de werkzaamheden van de gang der be
sprekingen tijdens de Ronde Tafelconferentie, 23 augustus tot 2 november 1949, Over
zicht van de werkzaamheden van de Commissie voor Financiële en Economische Aan
gelegenheden (Den Haag 1951) p. 14.

19 Ibidem.
20 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393,26 sept. 1949.
21 Rapport inzake de werkzaamheden van de gang der besprekingen tijdens de Ronde Ta

felconferentie, p. 20 .
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saldo van ƒ245 min. ondanks de toename van de schuldverplichtingen. De 
Nederlands vermogensbalans vertoonde eind 1947 een deficit van maar 
liefst ƒ15 mld.

Omdat in de financieel-economische commissie geen overeenstemming 
mogelijk bleek werd op 21 oktober een ad-hoc-commissie ingesteld waarin 
Nederland vertegenwoordigd was door Hirschfeld. De commissie, die werd 
bijgestaan door een lid der United Nations Commission for Indonesia, de 
Amerikaan H. Merle Cochran, bereikte een compromis. De hele interne 
schuld van Indonesië ter waarde van ƒ3 mld. bleef voor de rekening van 
Indonesië. Van de totale externe schuld van ƒ3,5 mld. annuleerde Neder
land ƒ2 mld. Daarmee resteerde voor Indonesië een schuld van ƒ4,5 mld. 
(waarvan ƒ870 min. aan de Nederlandse staat), terwijl Indonesië aanvan
kelijk slechts ƒ2,6 mld. wilde aanvaarden. Nederland rekende op een 
schuldvermindering van ƒ600 min., maar accepteerde uiteindelijk ƒ2 mld. 
Nederland kwam toch niet slecht weg, gezien de resterende schuld voor In
donesië. Toch gaf minister-president Drees uiting aan zijn ongenoegen over 
het feit dat de schuldenregeling door Cochran was afgedwongen en dat de 
kwestie niet nauwkeurig was behandeld, waarmee hij Hirschfeld kapittelde. 
Lieftinck zag als winstpunt van de overeenkomst dat de door Indonesië 
overgenomen schuld onvoorwaardelijk zou worden voldaan.22 Er bestond 
geen ontsnappingsclausule.
Naast de perikelen rond de schuldvaststelling en de verdeling ervan 
speelde het probleem van de waarborg voor de resterende schuldaflossing. 
Daarvoor had Nederland in 1949 een tinovereenkomst gesloten (tin-pledge) 
met de regering van Nederlands-Indië, die als een zakelijke zekerheid gold 
voor het geval Nederlands-Indië in gebreke mocht blijven wat betreft haar 
schuldverplichtingen. De tin-pledge hield een fiduciaire eigendomsover
dracht in van het aanwezige tin aan Nederland. Indonesië had grote bezwa
ren tegen continuering hiervan. Het geven van een dergelijke garantie vóór 
de soevereiniteitsoverdracht werd door Indonesië als een economisch 'poe
nale' sanctie beschouwd, die politiek en psychologisch onaanvaardbaar 
was.23 Nederland was bereid in te stemmen met annulering van de tin
overeenkomst, op voorwaarde dat na de soevereiniteitsoverdracht een rege
ling werd getroffen ter vrijwaring van risico’s voor Nederland. Die conces
sie was overigens minder groot, nu de externe schuld van Indonesië aan 
Nederland was verminderd van ƒ2,87 mld. tot ƒ870 min.24

22 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393,24 okt 1949.
23 HTK  1949-1950, Bijl. 1478, Overdracht van de soevereiniteit over Indonesië, nr. 17, 

MvA, p. 78.
24 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393,31 okt 1949.
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Handelspolitieke samenwerking

In het coördinatie-college Nederland-Indonesië dat sedert 1946 de onder
handelingen voerde over financieel-economische kwesties tussen de Ne
derlandse regering en de regering van Nederlands-Indië, gold een regeling 
voor handelspolitieke samenwerking, met weliswaar wederzijds belang, 
maar die vooral in het voordeel van Nederland werkte. Voor Nederland 
had die regeling het profijt dat veel gevraagde Indische produkten in de 
bilaterale handelsakkoorden konden worden opgenomen, wat de realisatie 
ervan vergemakkelijkte. Tevens werd zo verzekerd dat de voor Nederland 
lucratieve transitohandel in Indonesische produkten zich herstelde.

Voor Indonesië had de gekozen constructie het voordeel dat het gemak
kelijker toegang kreeg tot de Europese markten en dat het geen bilateraal 
evenwicht in het handelsverkeer met afzonderlijke landen behoefde na te 
streven. Het coördinatie-college had een regeling bedacht waardoor de ont
vangst van deviezen als gevolg van een actief saldo, kon worden gewisseld 
in valuta van landen met een passief saldo. Hierdoor ontstond een beperkte 
vorm van convertibiliteit van munten.

De RTC-besprekingen over het handelsverkeer leidden ertoe dat het 
gehanteerde stelsel goeddeels gehandhaafd bleef. De sub-commissie voor 
handelspolitieke vraagstukken was de enige die geheel zelfstandig de haar 
toegewezen vraagstukken wist op te lossen. De ministerraad toonde zich 
tevreden met de financieel-economische overeenkomst. Lieftinck wees erop 
dat er ten behoeve van het particuliere bedrijfsleven meer was bereikt dan 
ten behoeve van het Rijk. Hij achtte het voor de toekomst van Nederland 
zeer belangrijk 'dat de regelingen met betrekking tot het Nederlandse be
drijfsleven gunstig zijn uitgevallen1.^  Minister van Economische Zaken 
Van den Brink oordeelde dat er op handelspolitiek terrein goede resultaten 
waren behaald. In wezen bleef de financieel-economische verhouding tus
sen Nederland en Indonesië dezelfde.

Financiële verhouding Nederland-Indonesië (1945-1967)

Parlementaire sanctionering

In het parlement werd de financieel-economische overeenkomst overwe
gend negatief ontvangen, hoewel uiteindelijk de benodigde tweederde 
meerderheid de overeenkomst sanctioneerde, omdat de RTC-akkoorden 
een ondeelbaar geheel vormde. Veel leden van vooral KVP-zijde achtten de 
schuldkorting onvoldoende gemotiveerd. Beredeneerd had moeten worden 
waarom Nederland het offer van ƒ2 mld. gemakkelijker kon dragen dan 
Indonesië. Voor Romme stond of viel de overeenkomst met het bestaan 
van de wederzijdse goede trouw, de oprechte wil tot samenwerking en het 
vermogen om de voornemens te verwezenlijken. In dat geval was er iets 
waardevols tot stand gekomen 'een opvatting, die geloof ik, vrij algemeen

25 Ibidem.
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aansluit bij de opvattingen in het bedrijfsleven 26 De ARP en een deel 
van de CHU keurden de overeenkomst af. Ze stelden zich op het volken
rechtelijke standpunt dat de nieuwe staat alle rechten en plichten diende 
over te nemen. Ze vonden derhalve ƒ2 mld. schuldkorting veel te royaal. 
Schouten (ARP) vroeg zich af: '(...) had de regering in feite nog wel een on
derhandelingspositie, toen zij ter Ronde-tafel-conferentie aan het onder
handelen was?'27 Voor Van de Wetering (CHU) waren de getroffen rege
lingen onaanvaardbaar. Het Nederlandse volk dat reeds veel offers voor de 
Indonesische zaak had gebracht, werd door de regeling in de financiële af
grond gestort. Ook Van der Goes van Naters (PvdA) had ernstige kritiek op 
de schuldenregeling. Hij had een schulddelging van 1 mld. billijk gevon
den. Het nadelige resultaat van ƒ2 mld. was het gevolg van de inderhaast 
geaccepteerde commissie-Cochran, hetgeen alleen maar tot negatieve 
resultaten kon leiden. Het geheel van de overeenkomst was toch acceptabel 
vanwege de toekomstige industriële en handelspolitieke betrekkingen, 
waarvoor de regeling een basis legde.

De regering erkende de bezwaren maar achtte die niet ernstig genoeg om 
de RTC te laten mislukken. Daarbij nam de regering bij de schuldreductie in 
aanmerking dat de jonge staat nog grote budgettekorten zou krijgen ter 
waarde van ƒ3 & ƒ4 mld., zodat haar totale schuld dreigde aan te groeien tot 
ƒ10 mld.28 Götzen bracht het offer in verband met het geheel aan Ne
derlandse belangen die in het geding waren. Het betrof grote Nederlandse 
investeringen ter waarde van ƒ4 mld., 'waarvan de resultaten, in geld en in 
goederen, van zo uitzonderlijke betekenis zijn voor onze volkshuishou
ding en ons nationaal inkomen 29 De ƒ2 mld. schulddelging was een 
zwaar offer maar het was van meer belang dat de in Indonesië 'geopende 
bronnen van welvaart blijven vloeien*.30

Resumerend kan gesteld worden dat Nederland bij de RTC zijn finan
cieel-economische belangen veilig stelde. Indonesië nam onevenredig veel 
schulden over van Nederland, terwijl het voor Nederland gunstige han
delsverkeer gehandhaafd bleef. Eerste-Kamerlid Kolff (CHU) constateerde 
terecht dat Nederland de op den duur toch onhoudbare staatkundige band 
met Indonesië bij de RTC opofferde, om daarmee de economische samen
werking en de bestaanszekerheid van de Nederlandse bedrijven in Indo
nesië veilig te stellen.31 De schulddelging van ƒ2 mld. was mede voor
gesteld door Hirschfeld en vloeide voort uit diens behoedzame onder- 
handelingstaktiek. Deze taktiek kan als geslaagd worden beschouwd, on
danks de kritiek hierop van Drees. Zij doorbrak de patstelling tussen de 
onderhandelende delegaties op de RTC waardoor weer - voornamelijk 
Amerikaanse -hulp voor Indonesië werd verkregen. Bovendien zou de ex
ploitatie van het reeds geïnvesteerde kapitaal in Indonesië tot royale

26 HTK 1949-1950, p. 805.
27 Ibidem, p. 802.
28 HTK 1949-1950, Bijl. 1478, nr. 17. MvA, p. 78.
29 HTK 1949-1950, p. 897
30 Ibidem, p. 898.
31 HEK 1949-1950, p. 61.
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(deviezen)inkomsten leiden. Zij verschafte Nederland, samen met de Mar- 
shall-hulp, de middelen om het geslaagde naoorlogse industrialisatiebeleid 
van de jaren vijftig te financieren, waardoor Nederland in staat was zich 
definitief op Europa te richten.

Schuldaflossing in de praktijk

Nu de financiële overeenkomst tot stand was gekomen, bleef de vraag of In
donesië daadwerkelijk aan zijn aflossingsverplichtingen zou voldoen. Sanc
ties waren immers in de overeenkomst niet opgenomen. De vervolgcon
ferenties die de bedoeling hadden de RTC-bepalingen nader uit te werken, 
raakten steeds meer beïnvloed door het Nïeuw-Guinea-conflict, dat ook de 
financieel-economische betrekkingen bedreigde. De politieke discussie over 
Nieuw-Guinea, dat buiten de soevereiniteitsoverdracht was gehouden, 
kreeg de overhand boven de uitwerking van de RTC-bepalingen. Als gevolg 
van de groeiende inflatie en de politieke onrust in Indonesië transfereerde 
het Nederlandse bedrijfsleven versneld winsten en dividenden naar Neder
land. Het belastte daarmee de Indonesische betalingsbalans, waardoor het 
voor Indonesië moeilijker werd aan zijn reguliere aflossingen te voldoen.32- 
Lieftinck doorzag de te verwachten problemen met Indonesië en vroeg in 
augustus 1950 in de ministerraad of het standpunt van de regering over 
Nieuw-Guinea definitief vast stond. Hij wees erop, dat handhaving van de 
soevereiniteit over Nieuw-Guinea vergaande financiële en militaire 
consequenties zou hebben. Vooral Drees stelde onomwonden dat Neder
land de soevereiniteit over Nieuw-Guinea moest behouden.33 De opzegging 
van het Unie-verdrag door Indonesië in 1956, was het rechtstreekse gevolg 
van het conflict rond Nieuw-Guinea. Indonesië besloot de schuldenregeling 
van de RTC niet langer te erkennen. Eind 1958 werden de Nederlandse 
bedrijven in Indonesië genationaliseerd.

Tot 1956 verliepen de aflossingen op grond van de RTC-akkoorden door 
Indonesië gezien de looptijd van de leningen, goeddeels volgens plan.34 De 
Nederlands-Indische lening 1935, de conversielening 1937 en de lening 
1937A kenden per 31-12-1949 een totale schuldenstand van ƒ743 min. Bij de 
opschorting van de betaling in 1957 was de stand ƒ450 min. zodat ƒ293 min. 
was afgelost. Het aandeel van Indonesië in de Nederlandse staatsschuld 1896 
ter waarde van ƒ3,3 mld. was afgelost. Op de belening bij de Nederlandse 
Bank en de Javasche Bank ter waarde van ƒ44 min. was rond ƒ26 min. door

32 L.R. Huydecoper van Nigtevecht, Nieuw-Guinea. Hel eind van een koloniaal beleid 
('s-Gravenhage 1990) p. 20.

33 4 RA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 394,28  aug. 1950.
34 Deze berekening is gebaseerd o p  de schuldenregeling tijdens de RTC, vgl: Resultaten 

van de Ronde Tafel Conferentie zoals aanvaard tijdens de Tweede Algemene Vergade
ring welke op 2 nov. 1949 werd gehouden in de Ridderzaal te ‘s-Gravenhage. (Den  
Haae 1950) Afdeling D Schuldenregeling, p. 36-37 en HTK 1967, *»ijl. 9193 (R 602), Ver
deling van het bedrag, bedoeld in de N ederlands-Indonesische  Overeenkomst van 7 
sept. 1966, nr. 3, MvT, p. 7-8.

68



Clerx

Indonesië afgelost. Daarmee voldeed Indonesië in grote lijnen aan de aflos
singsverplichtingen volgens de RTC.35 Dit ondanks het feit dat Indonesië in 
1951 al te kennen had gegeven de overeenkomst te willen herzien en het 
land geteisterd werd door politieke onrust, groeiende inflatie en econo
mische neergang.

Na de overeenkomst van New York van augustus 1962, waarbij de over
dracht van Nieuw-Guinea definitief werd geregeld, bestonden er geen poli
tieke problemen meer met Indonesië. De weg werd nu geopend voor nor
malisatie van de onderlinge economische betrekkingen. Voorwaarde daar* 
toe was echter wel de afhandeling van de hangende financiële vraagstukken 
tussen beide landen. Op 7 september 1966 werd te Jakarta uiteindelijk een 
overeenkomst afgesloten inzake de nog resterende financiële vraagstukken. 
De overeenkomst hield in dat Indonesië bereid was tot betaling van ƒ600 
min. ter afdoening van alle financiële kwesties.36 De totale Nederlandse 
claim bedroeg echter ƒ4,4 mld., waarvan de overheidsclaim ƒ1,9 mld. om
vatte. Deze vordering bleek volstrekt onhaalbaar omdat ze de betalingscapa
riteit van Indonesië overtrof en zij werd door Indonesië dan ook niet geac
cepteerd. Door een berekeningswijze te hanteren die rekening hield met het 
Indonesische uitgangspunt, hetgeen overigens door de regering niet werd 
beargumenteerd, werd de schuld eerst verlaagd tot ƒ1260 min., ofwel tot 
eenvierde. Met het oog op de acute Indonesische betalingsproblemen nam 
Nederland uiteindelijk genoegen met ƒ600 min.37 Ook voor deze reductie 
bestond geen objectieve maatstaf en Indonesië beschouwde dit bedrag als 
een forse concessie zijnerzijds. De Nederlandse onderhandelingspositie 
werd verzwakt doordat Nederlandse ondernemers in het vooruitzicht van 
hervatting van de economische betrekkingen niet veel waarde bleken te 
hechten aan de oplossing van de hangende financiële problemen met Indo
nesië,38 Het grote politieke belang dat gemoeid was met afronding van deze 
slepende kwestie, deed de regering besluiten met dit schamele bedrag 
genoegen te nemen. Nederland bezat evenmin als bij de RTC-onderhande- 
Ungen een machtspositie om zijn financieel-economische eisen kracht bij te 
zetten.

De financiële overeenkomst gaf aanleiding tot veelvuldig overleg met 
het parlement, dat zich concentreerde op de verdeling van de ƒ600 min. 
over de schuldeisers. De regering stelde zich aanvankelijk op het standpunt 
dat de schuldeisers concurrent-crediteur waren, maar nam onder druk van

35 Vgl. ook: H. Baudet e.a.. Het Nederlands belang bij Indië (Utrecht en Antwerpen 1983) 
p. 214.

36 Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1966-1967 (Den Haag 1967) p. 
127.

37 HTK 1966, Bijl. 9065 (R 583), Goedkeuring van de op 7 sept. 1966 te 's-Gravenhage on
dertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek In
donesië inzake de tussen de beide landen nog bestaande financiële vraagstukken, nr. 3, 
MvT, p. 4.

38 HTK  1968-1969, Bijl. 9065 (R 583) en 9193 (R 602), nr. 14, Verslag van een derde monde
ling overleg, p. 1.
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het parlement, genoegen met een post-concurrente positie.39 De hoogte van 
het bedrag ad ƒ600 min., dat vervat was in een afbetalingsregeling tot het 
jaar 2003, werd door het parlement als voldongen feit aanvaard vanwege 
het ontbreken van een bruikbaar alternatief. Het akkoord werd alom gezien 
als een politieke overeenkomst, die Indonesië de kans gaf te komen tot 
economisch herstel. Wel werd algemeen de zakenliedenlobby gehekeld, die 
de regering gehinderd had in haar pogen een beter financieel resultaat te 
bereiken. Het Eerste-Kamerlid Van Hall (PvdA) gaf de meest relevante ver
klaring voor het echec. 'Wij moeten toch beseffen dat het gehele verloop 
van de verhouding tussen Indonesië en Nederland na de oorlog grondig is 
bedorven, ook door de besluiten die door al onze regeringen na de oorlog in 
die jaren genomen en door ons parlement gesanctioneerd zijn, waarbij nog 
valt op te merken dat de meerderheid van de bevolking hier steeds achter 
heeft gestaan. Deze gang van zaken heeft er mede toe geleid, dat zo'n scha
mel resultaat voor gedupeerden is bereikt.'40

Nabeschouwing

Met de soevereiniteitsoverdracht werd de politieke dekolonisatie een feit, 
maar bleef de financieel-economische kolonisatie goeddeels gehandhaafd. 
Immers van de totale schuld ter waarde van ƒ6,5 mld. nam Nederland 
slechts ƒ2 mld. voor zijn rekening. De jonge staat Indonesië bleef zitten met 
een schuld van ƒ4,5 mld., terwijl het budgetaire tekorten te verwachten had 
van ƒ3 è ƒ4 mld. Tevens bleef Nederlands bevoorrechte positie op handels
politiek terrein gehandhaafd. Dit was belangrijk voor zowel het bedrijfs
leven als voor de Nederlandse industrialisatie en wederopbouw in de pe
riode 1949-1956. De ƒ2 mld. schuldenvermindering vormde voor de Neder
landse staatsfinanciën geen reëel probleem, ondanks alle verhalen van Piet 
'Paniek' Lieftinck over een naderend financieel bankroet rond 1950. Lief
tinck had immers op zijn begrotingen over 1948-1950 liefst ƒ4,4 mld. aan 
extra middelen vergaard die in principe inzetbaar waren, zonder extra belas
tingheffing voor burger en bedrijf. Lieftinck diende met de financiële 
regelingen van de RTC de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. In 
zijn binnenlandse financiële politiek voerde hij een overeenkomstig beleid. 
Het Nederlandse bedrijfsleven werd in de watten gelegd met belastingverla
ging en afschaffing van de dividendbeperking. Dit beleid was mogelijk door 
een 'kaalslag' van de overheidsvoorzieningen: ontoereikende woning- en 
scholenbouw, gebrekkige infrastructurele voorzieningen (weg- en water
bouw) etc. Voorts werden de looninkomens op een reële loonsverlaging ge- 
tracteerd, doordat de prijsstijging steeds achteraf werd gecompenseerd. 
Bovendien bleven de laagstbetaalden bij huurverhogingen in de kou staan. 
Lieftinck ontpopte zich niet als een doorgewinterde socialist, maar mocht

39 HTK 1967 Bijl. 9193 (R 602), nr. 2, Ontwerp van Rijkswet, p. 2, art 10; HTK 1967-1968, 
Bijl. 9065 (R 583), Bijl. 9163 (R 602) nr. 9, W , p. 8; Ibidem, nr. 12, Memorie van Ant
woord, p. 6; Ibidem, nr. 15, Brief van de Minister van Financiën.

40 HEK 1968-1969, p. 370.
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van zijn partij toch zijn gang gaan.41 Geen wonder dat Van den Brink, als 
minister van Economische Zaken pleitbezorger voor het bedrijfsleven, in
genomen was met het financiële beleid van Lieftinck. Lieftinck verdedigde 
met zijn beleid niet alleen de Nederlandse bedrijfsbelangen in Indonesië 
maar schiep tevens de voorwaarden voor het geslaagde industrialisatie
beleid in Nederland.

Een vergelijking met de financiële regeling bij de onafhankelijkheid van 
Suriname dringt zich op. Nederland toonde zich toen bij monde van minis
ter-president Den Uyl, aanzienlijk toegeeflijker dan zijn voorganger Drees 
ten opzichte van Indonesië. Suriname kreeg bij gelegenheid van zijn on
afhankelijkheid volledige kwijtschelding van zijn schulden ter waarde van 
een half miljard. Daarenboven stelde Nederland bijna ƒ4 mld. aan ontwik
kelingshulp beschikbaar, die voor ƒ2,7 mld. niet gebonden was aan voor
waarden wat betreft een besparingsprogramma van Suriname zelf.42

Uiteindelijk kreeg Nederland voor zijn houding ten opzichte van Indo
nesië de rekening gepresenteerd. De soevereiniteit over Nieuw-Guinea 
moest toch worden opgegeven, terwijl de slepende controverse Indonesië 
het motief verschafte voor het opzeggen van de financiële regelingen van 
de RTC. Nederland kreeg uiteindelijk nog ƒ600 min. waarvan de staat als 
post-concurrente crediteur minder dan ƒ175 min. ontving, uitgesmeerd 
over een periode tot 2003, op een totale vordering van ƒ4,4 mld. Het ontbrak 
de Nederlandse regering aan mogelijkheden om meer weg te slepen. De 
contante waarde van dit bedrag bedroeg minder dan ƒ50 min.! Van een ka
lende kip viel evenwel niet meer te plukken. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat de Nederlandse onderhandelingspositie werd benadeeld 
door het optreden van bepaalde ondernemers, die hierdoor vooral particu
liere belangen schaadden.43 Het verlieslijdende bedrijfsleven werd immers 
wel door de overheid ontzien doordat het zijn verliezen als gevolg van 
nationalisatie mocht compenseren met zijn fiscale winst. Het had ook 
minder belang bij een uitkering omdat die werd belast.

Het optellen van de ƒ2 mld. schuldkwijtschelding aan Indonesië op de 
RTC en de ƒ1,65 mld. die de Nederlandse staat misliep met de overeen
komst in Jakarta in 1967, is hetzelfde als het optellen van appels en peren. 
Toch kan worden gesteld dat met de kwijtschelding in 1967 min of meer een 
correctie plaatsvond op de vóór Indonesië ongunstige RTC-regelingen.

J.M.M.J. Clerx

41 Vgl. de diverse hoofdstakken in: P.F. Maas ed., Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet-Drees-Van Schaik, band B, Anticom m unism e, 
rechtsherstel en infrastructurele opbouw (Nijmegen 1992).

42 HTK  1974-1975, Bijl. 13482, Conclusies van het bilaterale overleg tussen Nederland en 
Suriname, gehouden op 25 en 26 juni 1975 te 's-Gravenhage, nr. 1 Brief van de Minister
president, Minister van Algemene Zaken, p. 3 .

43 Volgens een mededeling van Luns in de Eerste Kamer betrof het een 'uitloper' van de 
groep-Rijkens, die rond 1960 als buitenparlementaire groep, druk op de regering uitoe
fende om Nieuw-Guinea zonder voorwaarden aan Indonesië over te dragen (vgl. HEK 
1968-1969, p. 376).
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ZOEKEN NAAR DE QUADRATUUR VAN EEN CIRKEL 
DISCUSSIES OVER EEN KINDERBIJSLAGVERZEKERING VOOR 
ZELFSTANDIGEN

P.G.T.W. van Griensven

Inleiding

C.P.M. Romme, minister van Sociale Zaken in het vierde ministerie-Colijn 
(1937-1939) was de geestelijk vader van de Kinderbijslagwet die in 1941 in 
werking trad. Deze wet was een verplichte werknemersverzekering; werk
gevers moesten premies afdragen waarmee kinderbijslag aan gezinnen van 
werknemers met drie of meer kinderen werd gefinancierd. Hoewel vele 
kleine zelfstandigen, zoals middenstanders en land- en tuinbouwers, in een 
soortgelijke economische positie verkeerden als de werknemers, bleven zij 
van kinderbijslag verstoken. Minister Romme wees vooral op de praktische 
problemen, met name op de bepaling van het inkomen van zelfstandigen, 
waardoor opname van zelfstandigen in de kinderbijslagregeling voors
hands onmogelijk was.

Na de bevrijding pleitte de KVP, onder leiding van dezelfde Romme, in 
het parlement herhaaldelijk voor een kinderbijslagregeling voor zelfstandi
gen. De verkiezingsleuze 'gezond gezin, gezond volk' waarmee de KVP 
campagne voerde, stond voor een krachtige gezinspolitiek, en kinderbijslag 
voor zelfstandigen stond daarbij hoog op het verlanglijstje. Vele commis
sies bestudeerden het vraagstuk van de zelfstandigen in de sociale verzeke- 
ringswetgeving; ondertussen werden de geluiden over noodtoestanden on
der met name de kleine zelfstandigen steeds vaker gehoord. De KVP hield 
de verantwoordelijke bewindslieden onder druk. Zo stuurde Romme een 
kleine drie maanden na de installatie van het kabinet-Drees-Van Schaik 
minister van Sociale Zaken A.M. Joekes een brief waarin hij vroeg hoe het 
stond met de besluitvorming rond de kinderbijslag voor zelfstandigen. 
Joekes antwoordde hem dat door de Indonesische kwestie en de reizen van 
Drees en Van Schaik het kabinet nog niet tot besluitvorming in deze kwes
tie was gekomen. De KVP-leider beklaagde zich hierop bij zijn partijgenoot 
in het kabinet, minister J.H. van Maarseveen van Binnenlandse Zaken. 'Ik 
heb Uw ambtgenoot al eerder gewaarschuwd, dat zijn wijze van behande
ling ter zake onaanvaardbaar is - niettemin blijft hij zich vermeien in dila- 
toire excepties.'1 Volgens Romme was het antwoord van Joekes 'een typi
sche staal van de trainerende wijze van behandeling der onderwerpelijke 
aangelegenheid, een wijze van behandeling, die in de loop van 1949 tot po

1 ARA inv. nr. 2.21.144, Archief Romme, doosnr. 38, brief aan Van Maarseveen van 13 
jan. 1949.
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litieke ongelukken met Minister Joekes moet leiden'.2 Zover kwam het 
niet; het kabinet kwam uiteindelijk met een noodoplossing. Na de 
Noodwet-ouderdomsvoorziening uit 1947 was de Noodwet kinderbijslag 
kleine zelfstandigen de tweede sociale voorziening, een regeling waarin het 
behoefte-element centraal staat en die gefinancierd wordt uit de algemene 
middelen, waarop (kleine) zelfstandigen aanspraak konden maken. De 
Noodwet bereikte in 1951 het Staatsblad.

Daarmee was de kwestie geenszins opgelost. De perikelen rond de Alge
mene Kinderbijslagwet (AKW) in 1961 hadden wèl tot gevolg dat KVP-mi- 
nister van Sociale Zaken Ch.J.M.A. van Rooy het veld moest ruimen, maar 
een genoegzame oplossing voor de zelfstandigen bleef uit. De in 1963 in 
werking getreden AKW was een volksverzekering op grond waarvan aan 
gezinnen van zowel loontrekkenden als niet-loontrekkenden uit de opge
brachte premies kinderbijslag werd verstrekt vanaf het derde kind. Daar
naast bleven aparte regelingen bestaan voor loontrekkenden en kleine zelf
standigen waarin de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen was gere
geld. Pas in 1980 kwamen de verschillende regelingen te vervallen en had 
iedere Nederlandse ingezetene op grond van de AKW recht op kinderbij
slag vanaf het eerste kind. Sinds 1989 wordt de kinderbijslag gefinancierd uit 
de algemene middelen en wordt het karakter van de kinderbijslagwet om
schreven als een mengvorm  van enerzijds verzekeringskenmerken en an
derzijds voorzieningselementen.3

Het 'gemeene welzijn'

De Kamer, van oordeel dat de instelling van een wettelijk geregeld Rijks- 
kindertoeslagfonds tot steun aan groote gezinnen gewenscht is, gaat over tot 
de orde van de dag.'4 Met deze motie uit 1920 spoorde de Tweede Kamer de 
regering aan een wetsontwerp in te dienen voor enige vorm van kinderbij
slag.5 P.J.M. Aalberse, minister van Arbeid, Handel en Nijverheid in het 
eerste en tweede ministerie-Ruijs de Beerenbrouck (1918-1925), bereidde 
inderdaad een wetsontwerp voor maar dit ontwerp bereikte nooit de Staten- 
Generaal, omdat de opeenvolgende kabinetten van oordeel waren dat het 
bedrijfsleven geen nieuwe lasten kon dragen.6 Uiteindelijk bracht minister

2 Ibidem .
3 H TK  1988-1989, Bijl. 20892, Nadere wijziging van de AKW Owudende de wijziging 

van de financieringsstructuur), nr. 3, MvT, p. 3. Zie voor de verschillende begrippen 
die in de leer van de sodale zekerheid worden gehanteerd oa. G. Veldkamp, Inleiding 
tot de sociale zekerheid, deel 1, Karakter en geschiedenis (Deventer 1978).

4 E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der sociale verzeke
ring 1890-1940, deel I (Haarlem 1940) p. 428.

5 Al in 1912 voerde minister L.H.W Regout een kindertoeslag in voor postbeambten. In 
dit opstel worden de regelingen voor (semi-) overheidspersoneel buiten beschouwing 
gelaten.

i Minister J.R. SÏotemaker De Bruïne stuurde nog wel een voorontweip van wet inzake 
verplichte kindertoeslag om advies naar de Hooge Raad van Arbeid, maar het is 
nooit bij de Staten Generaal ingediend.
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Romme op 13 december 1938 een ontwerp-Kinderbijslagwet in de Tweede 
Kamer. Hij motiveerde het ontwerp met het argument dat de feitelijke 
loonbepaling geen rekening hield met de verschillen in de omvang van het 
gezin. Het loon was gebaseerd op de bestaansmogelijkheid van een gezin 
van gemiddelde grootte: man, vrouw en twee kinderen. Het wetsontwerp 
beoogde een meer rechtvaardige verdeling van de totale loonsom, door 
gezinnen van een meer dan gemiddelde omvang tegemoet te komen in de 
hogere lasten. Volgens Romme werd de doorvoering van dit beginsel ge
vorderd door het 'gemeene welzijn'. 'Dat welzijn brengt toch mede, dat de 
redelijk en zedelijk-handelende mensch, die voor het levensonderhoud 
van zich en de zijnen aangewezen is op zijn arbeidskracht, in de organisatie 
der loonvorming niet een belemmering ontmoet bij het voldoen aan zijn 
recht op vorming van een gezin naar de wetten der natuur en aan zijn 
plicht tot onderhoud van het aldus door hem gevormde gezin.' Daarnaast 
was de regeling volgens Romme van belang voor de totale gemeenschap, 
omdat 'haar krachtig voortbestaan afhankelijk (was) van de natuurlijke or
delijke ontplooiing van het gezinsleven'.7 Hoewel het instituut kinderbij
slag voor een niet onbelangrijk deel van de werknemers al was geregeld in 
cao's of anderszins was het, volgens de minister, vanwege de concurrentie 
tussen de werkgevers niet te verwachten dat op basis van vrijwilligheid de 
kinderbijslag over het gehele bedrijfsleven zou worden ingevoerd. Een alge
mene wettelijke maatregel achtte hij derhalve noodzakelijk.

In het parlement en in de Hooge Raad van Arbeid, een adviesorgaan van 
de regering bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werkne
mers, onafhankelijke deskundigen en hoge ambtenaren, hielden de ver
schillende partijen principiële beschouwingen over het ontwerp en zijn 
rechtsgrond. Daarbij werden kritische vragen gesteld: ondennijnde deze re
geling niet de verantwoordelijkheid van de ouders, pleegde het geen in
breuk op het beginsel dat in de eerste plaats het prestatie-element in het 
loon tot uitdrukking diende te komen en niet het behoefte-element, en zou 
de kinderbijslag op den duur niet leiden tot een algehele loonsverlaging? 
Tegenstanders van de regeling kwamen met opmerkelijke, zelfs stuitende 
beweringen. Zo meende het liberale Kamerlid I.H.J. Vos, zonder de term 
'fokpremie', zoals de kinderbijslag in de volksmond wel eens spottend werd 
aangeduid, in de mond te nemen, dat men 'met het verleenen van kinder
bijslagen de moraal van het redelooze dier (bevorderde)'.8 Een grote meer
derheid in de Raad en in het parlement aanvaardde echter het beginsel van 
de wettelijke invoering van kinderbijslag, hetzij op de door de regering 
aangevoerde natuurrechtelijke gronden, hetzij uit een oogpunt van maat
schappelijke solidariteit met de werknemers met grote gezinnen.

Een belangrijk discussiepunt was of de regeling beperkt diende te blijven 
tot de loontrekkenden. Een minderheid in de Raad was principieel voor
stander van uitbreiding van de regeling tot andere groepen. Zij wees op de 
noodtoestand waarin de kleine zelfstandigen verkeerden. Volgens hen wa-

7 Zie HTK 1957-1958, Bijl. 4953, Algemene kinderbijslagverzekering, nr. 3, MvT, p. 11.
8 H. Hermans, Parlementaire geschiedenis van jaar tot jaar 1938-1939 (Hilversum 1939) 

p. 82.
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ren de denkbeelden over de sociale verzekering meer en meer geëvolueerd 
naar het standpunt dat niet de loondienstverhouding als rechtsgrond moest 
worden genomen, maar dat beslissend moest zijn in hoeverre de economi
sche positie overeenkwam met die van de werknemers. Als rechtsgrond 
voor het treffen van sociale maatregelen voor zowel de werknemers als de 
kleine zelfstandigen zagen zij dus de geringe maatschappelijke weerstand 
van deze groepen. Niettemin had men oog voor de praktische moeilijkhe
den die aan een kinderbijslagregeling voor zelfstandigen waren verbonden. 
De meerderheid van de Hooge Raad keerde zich tegen de uitbreiding van de 
regeling tot de kleine zelfstandigen (20 tegen 14 stemmen), terwijl over de 
vraag of de werkgevers onder de kinderbijslagverzekering moesten worden 
gebracht de stemmen staakten.

Bij de behandeling in de Kamer waren de meningen over het vraagstuk 
van de (kleine) zelfstandigen eveneens verdeeld. Romme verklaarde in be
ginsel geen bezwaar te hebben om kleine zelfstandigen en werkgevers in de 
verplichte sociale verzekering op te nemen. Wel waren er bezwaren van fi
nanciële aard en technische moeilijkheden. De ervaringen in het buiten
land hadden geleerd dat uitbreiding tot werkgevers en andere zelfstandigen 
met niet geringe moeilijkheden gepaard ging. Hij hoopte dat de ervaringen 
die met de kinderbijslag voor loontrekkenden werden opgedaan er mede 
toe zouden bijdragen dat er een regeling voor de zelfstandigen tot stand 
kwam. Volgens ƒ. Bosmans dacht Romme bij aanvang van zijn minister
schap nog 'en passant ook even het probleem van de kleine zelfstandigen te 
kunnen oplossen. (...) Toen zijn ambtenaren hem duidelijk hadden ge
maakt op welke voetangels en klemmen hij zou stuiten, stapte Romme 
ogenblikkelijk van de gedachte af en hanteerde hij precies zoals zijn voor
gangers iedere keer dat hij vanuit de Kamer werd gevraagd toch eindelijk 
iets te doen voor de kleine zelfstandigen, het argument van de technische 
onmogelijkheid. Zelfs een sociaal-democratische motie om op dit probleem 
een staatscommissie te laten studeren ontried hij, zolang niet een begin van 
een oplossing in zicht was. Het advies van een van zijn ambtenaren de mo
tie maar te aanvaarden omdat de middenstand dan zou worden bevredigd 
zonder dat er iets werd geregeld, volgde hij niet op. Eenmaal er van over
tuigd dat er iets niet haalbaar was, liet Romme zich daarvoor niet meer 
warm krijgen. Hij hield dan de boot resoluut af.'9 Het wetsontwerp werd in 
de Tweede Kamer met 66 tegen 22 stemmen, n de Eerste Kamer met 27 te
gen 7 stemmen aangenomen.10

Minister van Sociale Zaken in het tweede ministerie-De Geer, J. van den 
Tempel (SDAP), de opvolger van Romme, verdedigde het ontwerp in de 
Eerste Kamer en zegde wel toe een staatscommissie in te stellen om het 
vraagstuk van de kleine zelfstandigen in de sociale verzekeringen te onder-

9 J Bosmans, Romme, biografie 1896-1946 (Utrecht 1991) p. 281-282.
10 Tegen het wetsontwerp stemden de Vrijzinnig Democraten, de liberalen, de NSB, de 

Staatkundig Gereformeerden, vier leden van de SDAP, twee leden van de ARP en twee 
leden van de CHU. In de Eerste Kamer stemden drie SDAP-leden, drie leden van de
CHU en een liberaal tegen.
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zoeken.11 Deze commissie werd kort voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog ingesteld onder voorzitterschap van J. van Bruggen. De com
missie concludeerde dat door wijziging en aanvulling van de bestaande 
sociale verzekeringswetten de kleine zelfstandigen (inkomensgrens van 
ƒ3000) onder de werking van de verschillende wetten, waaronder de Kin
derbijslagwet, moesten worden gebracht.

Ook de Londense commissie-Van Rhijn, die in 1943 werd ingesteld, hield 
zich met het vraagstuk bezig. Zij had de opdracht algemene richtlijnen vast 
te stellen voor de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekeringen 
in Nederland. Zij concludeerde dat het toenmalige rechtsbewustzijn ver
langde dat in het vervolg de gehele bevolking in het sociale verzekerings
stelsel diende te worden betrokken. Deze algemene strekking moest ook gel
den voor de kindertoelage. De na de bevrijding geïnstalleerde Gemengde 
Commissie inzake de Herziening van de Sociale Verzekering sprak zich in 
haar rapport van maart 1948 in gelijke zin uit. Ook voor de zelfstandigen 
diende er een kinderbijslagverzekering te komen. De kleinst mogelijke 
meerderheid van de commissie sprak zich daarbij uit tegen het stellen van 
een inkomensgrens, hetgeen dus afweek van het advies van de commissie- 
Van Bruggen dat zich beperkte tot de kleine zelfstandigen.

KVP dringt aan

Na de bevrijding was het vooral de KVP, en met name haar voorman Rom
me, die in het parlement aandrong op een kinderbijslagregeling voor zelf
standigen. Eenmaal achter de regeringstafel vandaan leek hij aan de prakti
sche problemen wat minder zwaar te tillen. 'Dat er moeilijkheden zijn om 
dit vraagstuk op te lossen, wie zal dat, zou ik bijna zeggen, beter weten dan 
ik. Want het is nu bijna 10 jaar geleden, dat ik die moeilijkheden, hier in 
deze zaal, breed heb uitgemeten. Ik heb dit intussen niet allemaal vergeten, 
maar die moeilijkheden zijn er om te overwinnen, en ik geloof, dat nie
mand van ons zal beweren, dat zij onoverwinnelijk zijn.’ Romme meende 
dat de weg die het kabinet-Beel wilde bewandelen te veel tijd zou vergen. 
'Gij verwijst naar de totale herziening van de sociale verzekeringswetge- 
ving. Laat de zelfstandigen niet wachten op het volle pond van hun intre
den in alle takken van sociale verzekering, maar treft de voorziening die 
verlichting brengt déór, waar de nood het meest schrijnend en de bestaande 
onrechtvaardigheid het grootst is.'12 Minister-president Beel hield echter 
vast aan een gezamenlijke beschouwing van het kinderbijslagvraagstuk en 
aan de herziening van het verzekeringsstelsel en stelde dat eerst overeen
stemming moest worden bereikt over de kwestie van de premie-inning bij 
de kinderbijslag voor zelfstandigen. Wel zegde hij toe: 'Is over die opzet in 
beginsel overeenstemming bereikt, dan zal de Regering gaarne bezien of het

11 Van den Tempel had als kamerlid de motie ingediend die Romme ontraadde. De mo
tie werd met 41 tegen 25 stemmen verworpen (Hermans, Parlementaire geschiedenis 
1938-1939, p. 84-85).

12 HTK 1947-1948, p. 252.
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tot bespoediging kan leiden de kinderbijslag vooraf te doen gaan aan andere 
onderwerpen, ten einde zo spoedig mogelijk tot de verwezelijking van de 
wensen van de geachte afgevaardigde te kom en'13 Romme gaf hierop in 
overweging om, in afwachting van de definitieve regeling, zoals ook voor 
de ouden van dagen was geschied, een npodvoorziening, gefinancierd uit 
de schatkist, in het leven te roepen. Beel zegde toe de zaak in het kabinet te 
bespreken waarna minister van Sociale Zaken Drees besloot een nieuwe 
commissie in te stellen die hem op korte termijn moest adviseren over de 
kinderbijslag voor zelfstandigen. De gemengde commissie-Van Rhijn werd 
op 15 april 1948 geïnstalleerd en bestond uit vertegenwoordigers van de 
Stichting van de Arbeid, van middenstands- en landbouworganisaties en 
van het departement van Sociale Zaken.

Intussen had het KVP-bestuur het Centrum voor Staatkundige Vorming 
verzocht een commissie in het leven te roepen om een ontwerp van wet 
samen te stellen. Op 5 april 1948 bracht de commissie-Michielsen haar rap
port uit. De commissie meende 'dat het rechtvaardig is een zodanige verde
ling van het nationale inkomen of van het nationale consumptiefonds tot 
stand te brengen ten behoeve van de zelfstandigen, die zich door arbeid een 
inkomen verwerven, en wier gezinnen kinderen tellen, dat zij door dit in
komen niet belemmerd worden te voldoen aan hun natuurlijke plicht tot 
gezinsvorming'.14 De proeve sloot nauw aan bij de praktijk van de kinder
bijslagregeling voor de loontrekkenden. Zo was er geen inkomensgrens op
genomen en was de hoogte van de bijslagen overeenkomstig die voor de 
loontrekkenden. De totale kosten werden geschat op ƒ136 miljoen en moes
ten voor de helft worden opgebracht door een bestemmingsheffing (bestaan
de uit opcenten op de omzet- en omzetweeldebelasting) en voor de andere 
helft uit premies van het inkomen van de zelfstandigen. Alhoewel de com
missie niet vreesde dat de invoering van de door haar ontworpen regeling 
op ernstige moeilijkheden zou stuiten, had zij in de proeve toch een artikel 
opgenomen dat, eventueel, bij wijze van noodregeling, aan zelfstandigen 
beneden een zekere inkomensgrens uit 's rijks kas een kinderbijslag over
eenkomstig het bepaalde in de proeve kon worden verleend.

Toen het kabinet-Drees-Van Schaik in augustus 1948 aantrad stond het 
onderwerp kinderbijslag voor zelfstandigen nog steeds op de politieke agen
da. Drees meldde in zijn regeringsverklaring dat bij het sociale beleid ge
dacht zou worden aan de gezinsbelangen, met name aan die van de kinder
rijke gezinnen. Romme was hiermee niet tevreden gesteld en wilde weten

13 Ibidem, p. 291.
14 G.M.J. Veldkamp, 'Kinderbijslag voor zelfstandigen, Een rapport van de Commissie- 

Michielsen ingesteld door het Centrum voor Staatkundige Vorming', Katholiek 
Staatkundig Maandschrift 2 (1948) nr. 5, p. 181-191. Het bestuur van het CSV had te- 
een het door de commissie gekozen stelsel ernstige bedenkingen, met name tegen de 
verzekeringsgedachte. In de aanbiedingsbrief aan het KVP-bestuur deelde het mee 
dat vanwege het Centrum geen algemene bekendheid zou worden gegeven aan het 
rapport Het KVP-bestuur stelde het rapport ter openbare discussie. In 1953 verscheen 
e e n  CSV-rapport dat indruiste tegen de conclusies van het rapport-Michielsen. Zie
verder in dit opstel.

78



P.G.T.W. van Griensven

of het kabinet hierbij ook dacht aan de invoering van kinderbijslag voor 
zelfstandigen. Drees verzekerde de KVP-fractieleider dat 'ook dit kabinet op 
het standpunt staat, dat moet worden getracht dit te verwezelijken'15

De KVP voerde langzaam de druk op door het kabinet bij elke gelegen
heid te wijzen op de noodzaak van een regeling voor zelfstandigen en door 
regelmatig te informeren naar de stand van zaken. Romme sprak bij de be
grotingsbehandeling in 1948 in ferme bewoordingen over het belang dat de 
KVP hechtte aan haar gezinspolitiek: 'Voor een goed verkeer tussen het Ka
binet en mijn politieke vrienden en mij zal het van ongemene betekenis 
zijn, wanneer wij elkaar kunnen vinden in de nodige armslag voor de rede
lijke, geestelijke en stoffelijke ontwikkeling en ontplooiing van het gezin, 
zoals dat nu eenmaal in Nederland voorkomt.'16 Fractiegenoot Th.S.J. Hooy 
sprak bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in soortgelijke 
bewoordingen tot minister Joekes: '(...) met nadruk verklaar ik, para- 
phraserend op hetgeen mijn fractievoorzitter tijdens de algemene beraad
slagingen bij deze Rijksbegroting heeft gezegd, wanneer de Minister van So
ciale Zaken prijs stelt op een goed verkeer tussen hem en mijn fractiegeno
ten en mij, het noodzakelijk is, dat de bewindsman een duidelijker en posi
tiever geluid laat horen over dit bij velen brandende vraagstuk.’17 De KVP 
wees nogmaals de gedachte van de hand om te wachten op de algehele her
ziening, 'tenzij de tussenliggende tijd zou worden overbrugd door een 
noodregeling' Volgens Joekes was de gemengde commissie-Van Rhijn niet 
eenstemmig over deze materie en had zij de regering verzocht om een na
dere opdracht. De kwestie werd besproken in het kabinet. Een noodregeling 
was volgens hem slechts mogelijk indien de hoofdbeginselen van de defini
tieve regeling vast stonden.

'Hartekreet van een jonge moeder'

De KVP-pers liet zich evenmin onbetuigd. Het partijpropagandablad De Op
mars stelde dat de kinderbijslag voor zelfstandigen het 'meest actuele en ur
gente probleem der gezinspolitiek' was. Het blad citeerde uit een rapport 
over een 'meningspeiling' onder de KVP-leden begin 1949: 'De activiteit, 
die partij en fractie ontplooien, ten behoeve van een wettelijke Kinderbij
slagregeling voor zelfstandigen wordt evident gesteund door het inzicht 
van het Katholieke volksdeel, uiteraard in het bijzonder bij de betreffende 
maatschappelijke groeperingen, maar eveneens bi de overige standen, die 
niet bij een eventuele regeling betrokken zullen zijn. In het kader der ge
zinspolitiek zien de leden der KVP de oplossing van dit probleem als uiterst 
urgent. Dit inzicht zal partijleiding en fractie prikkelen haar activiteit zo 
mogelijk nog te vergroten.' De Opmars drukte ook ingezonden brieven van 
lezers af, zoals deze 'Hartekreet van een jonge moeder': 'Ons mooie jonge

15 HTK 1948 (Buitengewone zitting), Beraadslaging over de Regeringsverklaring betref
fende het te volgen regeringsbeleid, p. 36 (Romme), p. 71 (Drees).

16 HTK 1948-1949, p. 163,164.
17 Ibidem, p. 750.
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gezin dreigt, ondanks het harde werken van mijn man en mijzelf, van lie
verlede steeds meer op de rand van de afgrond te geraken, indien er niet 
spoedig een uitkomst opdaagt. Wij leven héél sober, gaan nóóit uit, werken 
héél hard voor het dagelijkse brood, maar de angst dat al die opofferingen 
niet helpen, maakt ons wanhopig. (...) Werkelijk, de KVP zou voor de tob
bende en zwoegende kleine zelfstandigen met zo veel kinderen een redder 
in de nood zijn, als zij nu eens daadwerkelijk deze betrekkelijk grote catego
rie van arbeiders, door een juiste tegemoetkoming als Kinderbijslag, de zor
gen helpt verlichten.'18

Bij de behandeling van de tweede begroting van het kabinet-Drees-Van 
Schaik in oktober 1949 luidden de KVP-leden opnieuw de noodklok. Zij 
vroegen zich af 'of een voortzetting van deze trage gang van zaken zich wel 
verdraagt met de sterk sociale inslag van dit Kabinet in het algemeen en 
met de in Augustus 1948 afgelegde Regeringsverklaring van dit Kabinet in 
het bijzonder, alsmede of zij een voortduren hiervan wel met hun verant
woordelijkheid in overeenstemming konden brengen'.19 Uit het antwoord 
van het kabinet bleek dat men de oplossing zocht in bedrijfstaksgewijze 
regelingen, die eventueel algemeen verbindend zouden kunnen worden 
verklaard. Deze gedachten waren uitgewerkt in een aantal voorlopige 
conclusies en voorgelegd aan betrokken organisaties.

Romme sprak over die opzet van de regering als de 'doodsteek aan de ge
hele zaak'. Wellicht konden in enkele bedrijfstakken regelingen tot stand 
komen op basis van vrijwilligheid, namelijk daar waar een meerderheid 
van de zelfstandigen voor een uitkering in aanmerking zouden komen, 
maar juist in die bedrijfstakken zou de premie het zwaarst drukken en in
voering het moeilijkst zijn. Een algemene regeling was derhalve nodig. Hij 
herhaalde dat de regering maar moest besluiten tot een noodregeling indien 
de totstandkoming van een definitieve regeling te veel tijd zou vergen. 'De 
nood in de betrokken gezinnen is zo groot, de onrechtvaardigheid te hun
nen opzichte is zo schrijnend, dat het geen inbreuk mag worden genoemd 
op "de wijze zelfbeperking", die de Minister van Financiën ons in de Me
morie van Antwoord (...) voorhoudt en waartoe hij ons maant, wanneer 
wij desnoods voorlopig uit de Staatskas vragen de 40 of 50 millioen, die 
voor de inperking van deze nood, de tegemoetkoming aan de ergste on
rechtvaardigheid hier nodig is.'20

H.J. Hofstra (PvdA) verklaarde dat zijn partij een kinderbijslag voor de 
zelfstandigen eveneens wenselijk vond, maar doordat bepaalde partijen, 
waaronder de KVP vast hielden aan de verzekeringsgedachte was zo'n 
maatregel nog niet tot stand gebracht 'Klaarblijkelijk is nu de KVP ook tot 
de conclusie gekomen, dat men er op deze wijze niet uitkomt; het voorstel 
van de noodregeling kan ik anders niet verklaren.'21 De PvdA stond ook 
niet onwelwillend tegenover een noodregeling, maar dan had dit een aantal

18 De Opmars, 23 sept 1949. . .
19 HTK  1949-1950, Bijl. A, 1400-1, R ijksbegroting voor h e t Huis d e r  Koningin voor het

dienstjaar 1950, nr. 4, W , p. 8 .
20 HTK 1949-1950, p. 382.
21 Ibidem, p. 420; vgl. Het Vrije Volk, 9 nov. 1949.
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consequenties. Ten eerste zou financiering van een dergelijke noodregel uit 
de schatkist ook repercussies moeten hebben voor de loontrekkenden en 
bovendien moest voor de uit te trekken miljoenen uitdrukkelijk worden 
aangegeven waar de dekking kon worden gevonden. Drees ging slechts 
summier in op de beweegredenen van het voorstel van de regering en de 
moeilijkheden die zij daarbij ondervond en verwees verder naar de ko
mende behandeling van de begroting van Sociale Zaken.

Die begrotingsbehandeling verliep aanvankelijk in een grimmige sfeer, 
getuige de uitspraak van vele leden (KVP) in het voorlopig verslag 'dat deze 
kinderbijslag schijnt uit te groeien tot een probleem, dat het ministerieel 
vermogen te boven gaat. De leden hier aan het woord konden daarin niet 
berusten. Zij drongen nogmaals op een spoedige algemene oplossing van 
dit vraagstuk aan.'22 Vele andere leden (PvdA) verklaarden dat de enige 
oplossing een uitkering van staatswege was, gefinancierd uit een bestem
mingsheffing. De KVP-leden wezen er vervolgens op dat zij de urgentie zo 
hoog achtten dat zij desnoods niet afwijzend zouden staan tegenover een 
noodregeling met financiering van staatswege. Verscheidene leden (ARP) 
wezen deze methode van financiering af. Zij wensten een regeling op basis 
van verzekering, waarbij de overheid eventueel in bepaalde bedrijfstakken 
tegemoetkomingen kon verlenen. Joekes kon geen positief nieuws melden. 
In het overleg met de betrokken organisaties was afwijzend gereageerd op 
het voorstel van de regering voor bedrijfstaksgewijze regelingen. Hij had de 
kwestie opnieuw in de ministerraad gebracht en hoopte op korte termijn 
mededeling te doen van het resultaat.

De ministerraad beraadde zich inderdaad al enkele dagen op een nota van 
Joekes waarin deze minister, overeenkomstig de denkbeelden van Romme, 
een noodregeling voorstelde voor de kleine zelfstandigen, gefinancierd uit 
de algemene middelen als voorloper op een algemene regeling met pre
mieheffing. Minister Lieftinck verklaarde zich met dit voorstel niet te kun
nen verenigen. Hij was 'teleurgesteld' dat men wilde kiezen voor 'een 
staatspremie op de gezinsgrootte'.23 Net als bij de werknemers moest er 
sprake zijn van een herverdeling van het groepsinkomen, dus van finan
ciering door de zelfstandigen en niet door de overheid. Ook Drees en minis
ter van Economische Zaken Van den Brink waren aanvankelijk geen voor
stander van financiering van overheidswege. Drees was echter geen princi
pieel tegenstander van belastingheffing en Van den Brink was geleidelijk 
overtuigd geraakt van de 'politieke noodzakelijkheid' om iets te doen voor 
de groep die alleen maar lasten had opgelegd gekregen en wier 'nooddruft’ 
een 'sociaal probleem van de eerste orde' was.24 Alleen Lieftinck bleef zich 
verzetten tegen een nieuwe aanslag op de begroting. Hij wilde niet verder 
gaan dan een regeling die zelfstandigen beneden een zekere inkomensgrens 
van premiebetaling zou vrijstellen. Toch besloot de raad om in de Kamer

22 HTK 1949-1950, Bijl. A, 1400-XII, Rijksbegroting voor het departement van Sociale 
Zaken voor het dienstjaar 1950, nr. 7, W , p. 5.

23 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 393,12 dec. 1949.
24 Ibidem en 19 dec. 1949.
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mededeling te doen van een op handen zijnde noodregeling met de toe
voeging dat aan een definitieve regeling werd voortgewerkt.

Het verlossende woord

Joekes sprak in de nacht van 22 op 23 december 1949 bij de behandeling van 
zijn begroting het verlossende woord. De regering was van oordeel, aldus de 
minister, dat 'evenals dit geschiedt voor de loontrekkenden, het gewenst is 
te komen tot een herverdeling van de inkomsten van die groep, dat uit bij
dragen van de hele groep een uitkering kan worden gegeven ten bate van 
de gezinnen met meer dan twee kinderen. Dat wil dus zeggen: de gedachte 
van een collectieve verzekering, die begint met een uitkering vanaf het 
derde kind.' Zij ging een wetsontwerp voorbereiden, 'waarbij niet bij voor
baat zal worden vastgehouden aan de bedrijfsgewijze uitvoering'. Daarbij 
'zal, bij alle goede wil om met de nodige voortvarendheid op te treden, naar 
mijn mening noodzakelijk een jaar moeten heengaan met overleg, dat met 
verschillende organen zal moeten plaats hebben, en verder zal de behande
ling van een dergeüjk wetsontwerp ook nog betrekkelijk veel tijd vergen.'25 
Omdat de regering de nood onder de zelfstandigen, in het bijzonder onder 
de kleine zelfstandigen, erkende had zij bovendien besloten voor de kleine 
zelfstandigen met grote gezinnen op korte termijn een noodregeling te 
treffen. De uitkeringen zouden beginnen bij het derde kind, er kwam een 
inkomensgrens en de uitkeringen zouden worden betaald uit de schatkist. 
Omdat de noodregeling geen obstakel mocht zijn voor de definitieve rege
ling en omdat de middelen moesten komen uit de schaars gevulde schatkist 
werden de uitkeringen beperkt tot de helft van de bedragen voor werkne
mers. De regeling mét premieheffing zou die beperking niet kennen en zo
doende 'aantrekkelijk' blijven in vergelijking tot de 'gratis' noodregeling.

In de Volkskrant verscheen enkele dagen later de verheugde reactie van 
Romme. 'De regeling, welke op komst is, geeft in ieder geval een begin van 
de verzoening in wat de sociale rechtvaardigheid hier eist - en dat doet 
deugd - Er is nog iets anders dat deugd doet. En dat is, dat deze noodregeling 
alleen maar een voorloopster is op een algemene wettelijke regeling (die) de 
vorm zal hebben van een collectieve verzekering. Wij verheugen ons er 
over dat de regering is terug gekomen van de onzalige gedachte van invoe
ring van kinderbijslag, die afhankelijk zou zijn telkens van het initiatief 
van een bepaalde bedrijfstak. Wij verheugen ons daarover zelfs zozeer, dat 
wij in beginsel met de regering accoord gaan, wanneer zij de voorlopige pre- 
mievrije noodregeling in die mate begrenst, als noodzakelijk is, om de defi
nitieve algemene regeling te urgeren.'26

25 HTK 1949*1950, p. 1267-1268.
26 de Volkskrant, 29 dec. 1949.
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'Hoon voor de kleine zelfstandigen'

Ruim vier maanden later, op 4 mei 1950, lag het lang verwachte wetsont
werp, ondertekend door de ministers Joekes en Lieftinck, ter beoordeling bij 
de Tweede Kamer. De regeling droeg 'noodzakelijkerwijze de kenmerken 
van een behoefteregeling', zo lazen de kamerleden in de memorie van toe
lichting.27 De noodmaatregel mocht immers een definitieve regeling niet in 
de weg staan. De inkomensgrens bedroeg ƒ2000 voor een gezin met drie 
kinderen. Voor gezinnen met meer dan drie kinderen werd de grens tel
kens per extra kind met /100 verhoogd. De kosten van de noodregeling wer
den geraamd op ƒ15 miljoen. De werking was beperkt tot drie jaar, maar het 
streven was de definitieve regeling binnen kortere termijn tot stand te bren
gen.

Van Romme's eerder geuite optimisme in de Volkskrant was nadat hij 
het uiteindelijke voorstel had bestudeerd, niet veel over. Hij had vooral 
kritiek op de inkomensgrenzen. '(...) van de ƒ2000 grens wordt alleen ge
zegd, dat de Regering "er van is uitgegaan, dat deze grens in het algemeen 
redelijk is te achten Maar dezelfde regering heeft bij haar loonpolitiek b.v. 
voor de landarbeider een vlonder gelegd om bij te kunnen blijven leven 
van ƒ0,70 per uur, of ƒ2600 per jaar Waarom is het dan in het algemeen aan 
te nemen, dat de zelfstandige met twee kinderen wel van ƒ2000 per jaar bo
ven water kan blijven.' Gelijkluidend was het commentaar in Ons Noor
den, een blad dat het voorstel 'een hoon voor de kleine zelfstandigen' 
noemde en aandrong op verbeteringen. Geheel anders en opmerkelijk was 
het 'vrijmoedig commentaar' in het katholieke dagblad De Tijd. Daar stelde 
men zich de vraag: 'Moet men een bevolkingsgroep, die op zulk een smalle 
basis leeft aanmoedigen om door te gaan met op die basis te leven? Terwijl 
men in de nood van de kleine zelfstandigen voorziet, dient men zich toch 
af te vragen, of het wel zin heeft, dat een bepaalde kleine zelfstandigheid 
wordt gehandhaafd. (...) Die verontrustende behoefte in ons land om in alle 
nood maar te voorzien door een regeling van Staatswege! Die neiging in 
ons land tot uitschakeling van de charitas als ware deze iets minderwaardigs 
en vernederends. Ook de erkenning van de charitas is een erkenning van 
de waarde der zelfstandigheid.' Het Vrije Volk tenslotte toonde zich gema
tigd positief: 'Een hogere uitkering zou (...) de schatkist op vele tientallen 
millioenen komen te staan en de vooral door de zelfstandigen zo vurig be
geerde belastingverlaging verdagen, of zelfs in haar tegendeel doen om
slaan. Het begin van een kindertoeslag voor de kleine zelfstandigen is ge
maakt Het is een zeer bescheiden begin.'28

In het voorlopig verslag op het wetsontwerp werd ruime aandacht be
steed aan de vraag of de definitieve kinderbijslagregeling voor zelfstandigen 
moest worden verleend op basis van verzekering of door middel van finan
ciering uit de algemene middelen c.q. een bestemmingsheffing. Vele leden

27 HTK  1949-1950, Bijl. 1638, Noodregeling kinderbijslag kleine zelfstandigen, nr. 3, 
MvT, p. 4.

28 de Volkskrant, 13 mei 1950; Ons Noorden, 16 mei 1950; De Tijd, 15 mei 1950 (Vgl. De 
Maas- en Roerbode, 26 mei 1950); Het Vrije Volk, 19 mei 1950.
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(PvdA) meenden dat het lange uitblijven van een voorziening voor de zelf
standigen was te wijten aan de zoektocht naar de 'quadratuur van de cirkel': 
een systeem van kinderbijslag voor zelfstandigen op basis van verzekering. 
Het 'klassieke' verzekeringssysteem was 'praktisch onmogelijk', aldus deze 
leden, maar was men bereid financiering via bestemmingsheffingen te zien 
als een vorm van sociale verzekering, dan lag de weg open voor verzoening 
tussen de voorstanders van verzekering en zij die een voorziening bij wijze 
van staatszorg voorstonden. Vele andere leden (KVP) concludeerden echter 
dat de wens hier de vader van de gedachte was. Een bestemmingsheffing 
was principieel toch wel heel iets anders dan een voorziening bij wijze van 
staatszorg. Bovendien meenden zij dat een systeem van verplichte sociale 
verzekering praktisch wel degelijk mogelijk was en sterk te prefereren bo
ven financiering via de overheid, omdat de verzekerden zich dan sterker 
bewust zouden worden van het verband tussen lasten en baten.

Beide grote partijen toonden zich verheugd over de noodregeling in af
wachting van een definitieve wet en onderschreven de mening van de re
gering dat deze regeling ook werkelijk een noodkarakter diende te hebben 
om niet een obstakel te vormen voor een toekomstige regeling. Niettemin 
hadden beide partijen ook hun bezwaren. De PvdA kwam met nieuwe be
rekeningen waaruit bleek dat de maatregel, in plaats van de geplande ƒ15 
miljoen, slechts ƒ8,5 miljoen zou gaan kosten. Nu de regering schijnbaar 
van plan was ƒ15 miljoen beschikbaar te stellen kon de 'extra' ruimte ge
bruikt worden voor verbeteringen zoals verhoging van de inkomensgrens 
en van de uitkeringsbedragen. Ook de KVP en de CPN hadden een waslijst 
van voorstellen, waarbij de laatste het verst ging.

ARP en VVD hadden tegen de opzet van de ontwerp-Noodwet ernstige 
bezwaren. Zij meenden dat de zelfstandigen niet van deze 'armenzorg' wa
ren gediend, maar meer waren gebaat met overheidsmaatregelen die de 
economische positie van de zelfstandigen verbeterden. De noodmaatregel 
deed afbreuk aan het wezenskenmerk van de zelfstandigen, namelijk het 
lopen van risico.

PvdA gezinspartij?

Het Vrije Volk prees de bijdrage van de PvdA aan het voorlopig verslag en 
gaf de KVP een veeg uit de pan. 'Wanneer men na deze voorstellen van 
vele leden van de Kamer leest, wat de overige leden van de commissie in 
het veld brengen, dan blijkt, dat er van die zijden maar heel weinig con
structief werk geleverd is. Het blijft kennelijk ook bij hen, die de gezinspo
litiek in de vanen van hun politieke propaganda opnemen - bij verlangens 
om meer geld door de schatkist te schenken aan de kleine zelfstandigen. 
Hoe dit meerdere geld er echter moet komen, dat weten ze niet te zeggen. 
De conclusie van de lezer van het voorlopig verslag moet dan ook wel zijn, 
dat er in de gehele Kamercommissie slechts één groepering was, die straks 
èn het wapen der sociale bewogenheid over het bestaan van vele kleine 
zelfstandigen èn dat van de logische verstandelijke redenering in stelling
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zou kunnen brengen.'29 Een reactie uit het katholieke kamp bleef niet u it 
In De Maasbode schreef A.B. Michielsen (de voorzitter van de commissie- 
Michielsen): 'Als men nu Het Vrije Volk leest, krijgt men de indruk, dat 
voortaan de leuze zal zijn: PvdA gezinspartij. Zeer verheugenswaardig, wij 
kunnen ons over deze medestanders slechts verblijden. Maar wij constate
ren alleen, dat volgens het ontwerp van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming, uitgebracht en aanvaard door de KVP, een jaarlijks bedrag van 
136 millioen aan de zelfstandigen zou zijn ten goede gekomen. (...) Zien wij 
het commentaar van Het Vrije Volk niet zonder enige instemming, wij 
vragen ons toch af, waarom dit alles met onaangename bejegeningen, blijk
baar aan het adres van de KVP moet gepaard gaan. Uitdrukkingen in Het 
Vrije Volk, als die, waarbij het pleidooi voor dit ontwerp wordt gekwalifi
ceerd als verlangens om meer geld, door de schatkist te schenken aan de 
kleine zelfstandigen stemmen allerminst gerust. Zo spreekt Het Vrije Volk 
toch ook niet als het over loontrekkers gaat? Waarom dan nu wel? En 
neem nu eens aan, dat het departement zich in zijn berekening niet heeft 
vergist. Trekt dan de PvdA, die die uitgave op zich wel gemotiveerd vindt, 
haar goedgeefsheid in? Wil men consequent zijn, dan zal men zelf voorstel
len moeten doen om een hoger bedrag voor de zelfstandigen beschikbaar te 
stellen, of initiatieven van anderen, welke zeker niet zullen uitblijven, 
moeten steunen.'30 Trouw onderschreef de kritiek van ARP en VVD in het 
voorlopig verslag: 'Wij pleiten niet voor verhoging van de voorgestelde 
bedragen, noch voor verruiming der inkomensgrens. Daarmede blijft de 
voorgestelde maatregel even verwerpelijk. Wij pleiten voor andere, voor 
betere hulp aan de hierbedoelde zelfstandigen. Zij moeten niet "bedeeld" 
worden. Hun economische positie moet worden verbeterd.'31

Het kabinet stelde dat de cijfers van de PvdA in het voorlopig verslag niet 
geheel correct waren en derhalve niet tot grondslag van een aanvaardbare 
kostenraming konden dienen. De ƒ15 miljoen waren bedoeld als maxi
mumbedrag zodat 'de vraag, of het geconstateerde verschil in berekening 
zou kunnen worden aangewend voor eventuele in de regeling aan te bren
gen verbeteringen, niet aan de orde (was)'.32 Toch toonde het kabinet zich 
toegeeflijk. 'Inmiddels zijn onlangs enige nieuwe gegevens ter beschikking 
gekomen, die in staat stellen tot een nauwkeuriger berekening' en die leid
den tot een nieuwe kostenraming: ƒ10,5 miljoen per jaar. Om enigermate 
tegemoet te komen aan de geuite wensen, en omdat sinds de indiening van 
het wetsontwerp de kosten van levensonderhoud waren opgelopen, werd 
de inkomensgrens van ƒ2000 tot ƒ2400 per jaar verhoogd. Verder werd de 
oplopende grens per kind ƒ200 in plaats van ƒ100 en de kinderbijslag per 
kind met twee cent per dag opgetrokken. De totale kosten van de regeling 
met de aangebrachte wijzigingen schatte men rond de ƒ14 è ƒ14,5 miljoen 
per jaar. Verdergaande wensen konden niet worden gehonoreerd. Op de

29 Het Vrije Volk, 10 aug. 1950.
30 De Maasbode, 17 aug 1950.
31 Trouw, 18 aug. 1950.
32 HTK 1950-1951, Bijl. 1638, nr. 5, MvA, p.17.
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door de tegenstanders van de regeling bepleite maatregelen in het kader van 
de middenstandspolitiek gingen de ministers niet in.

Het Vrije Volk reageerde op de wijzigingen triomferend en opnieuw met 
een kattige opmerking richting KVP: 'Het initiatief van de Kamerfractie van 
de Partij van de Arbeid heeft dus al enige vruchten afgeworpen. De zelf
standige middenstanders, die hun heil zoeken in het wantrouwend ontwij
ken van de PvdA moeten maar eens nagaan van welke kant de woorden en 
van welke kant de daden zijn gekomen.'33

Lieftinck wil uitstel

De ministerraad besprak op 13 november 1950 voorstellen tot bezuiniging 
in het kader van de negatieve economische ontwikkeling ten gevolge van 
het uitbreken van de Korea-crisis. Minister Lieftinck noemde als bezuini- 
gingsoptie het uitstel van nieuwe maatregelen zoals de kinderbijslag voor 
kleine zelfstandigen. Drees meende dat het toch wel vreemd was eerst ver
beteringen te aanvaarden en enkele dagen later het voorstel te doen de ge
hele zaak uit te stellen. De kinderbijslag was bovendien intussen 'program
punt' van het kabinet.34

Lieftinck stelde opnieuw de kinderbijslagregeling voor de kleine zelfstan
digen aan de kaak toen op 27 maart 1951 het inmiddels aangetreden kabinet- 
Drees II een aantal voorstellen tot verlaging van de begroting voor 1951 be
sprak. Hij wilde de Tweede Kamer vragen de noodregeling aan te houden 
om na te gaan of een nieuwe wettelijke regeling mèt premiebetaling daar
voor in de plaats kon komen. Joekes protesteerde. Dit was bij de kabinetsfor
matie niet aan de orde geweest. Ook van de andere ministers kreeg Lieftinck 
onvoldoende steun. Van den Brink, die ook liever een verzekeringsstelsel 
zag, achtte het politiek niet mogelijk het voorstel nog in te trekken. Drees, 
die eveneens bezwaren koesterde tegen het wetsontwerp, voerde aan dat de 
inwerkingtreding van de regeling nog geruime tijd zou vergen (de vaststel
ling van de inkomens was een tijdrovende zaak) zodat de begroting voor 
1951 met ƒ15 miljoen kon worden verminderd.35

'Spoorslag voor de wetgever'

Het openbare debat in de Tweede Kamer vond plaats in april 1951. Hooy 
(KVP), naast Romme de grootste pleitbezorger voor een kinderbijslagrege
ling voor zelfstandigen, vond de noodregeling nog niet de ideale oplossing 
maar zij kon 'de sleutel zijn, die de deur naar andere sociale wetten open
maakt'. Volgens hem had zich een evolutie voltrokken van de leer van het 
rechtvaardige arbeidsloon naar de leer van het rechtvaardige arbeidsinko
men. Hij was het dan ook oneens met hen die meenden dat een rechts-

33 Het Vrije Volk, 15 nov. 1950.
34 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 572,13 nov. 1950,
35 Ibidem, 27 maart 1951.

86



P.G.T.W. van Griensven

grond voor de verstrekking van kinderbijslag aan zelfstandigen ontbrak. 
Praktische moeilijkheden hadden tot op dat moment verhinderd dat een 
regeling tot stand kwam. Hooy bestreed voorts de stelling dat door de rege
ling het behoefte-element te veel werd benadrukt ten koste van het presta- 
tie-element. De zelfstandigen konden juist met meer 'animo, opgewektheid 
en levensvreugde’ hun werk doen. In plaats van de gevreesde inbreuk op 
de zelfstandigheid kon de regeling juist de zelfstandigheid van de betrokke
nen beter garanderen. Dat de regeling niet gewenst werd door de zelfstandi
gen wilde Hooy niet geloven.

Hooy had nog wel enkele wensen. De normen in het wetsontwerp waren, 
ook na de verhogingen, 'beslist onvoldoende’ Vandaar dat hij een amen
dement had ingediend om het uitkeringsbedrag voor het vierde kind te 
verhogen van 30 naar 34 cent per dag. Een amendement om de werking van 
de wet te verkorten van drie naar twee jaar was bedoeld als 'spoorslag voor 
de wetgever'. Bovendien wilde hij de inwerkingtreding van de wet met 
terugwerkende kracht bepalen op 1 april 1951. Hoewel de KVP nog graag 
had gezien dat de inkomensgrens zou worden verhoogd, zag zij daar van af. 
'Wij hebben ons bij het formuleren van ons voorstel tot subsidiëring laten 
leiden door de grootste soberheid en zelfdiscipline.' Wel wilde hij dat de 
Kamer, enige tijd na de inwerkingtreding van de wet, werd ingelicht over 
de gemaakte kosten, zodat bij eventuele 'gunstige' cijfers nog enige verbete
ringen konden worden aangebracht.36

J Schil thuis (PvdA) was eveneens positief gestemd over de noodregeling 
hoewel ook hij moest toegeven dat die allerminst vrijgevig was. In tegen
stelling tot Hooy vond hij drie jaar voorbereidingstijd voor de definitieve 
regeling niet te pessimistisch ingeschat. Schilthuis betitelde de tegenstand 
tegen de noodregeling als 'een grote dosis tekort aan sociaal rechtvaardig
heidsgevoel'. Van vermeende tegenstand onder de kleine zelfstandigen zelf 
had Schilthuis nooit gehoord, tenminste niet bij ondernemers met een in
komen lager dan ƒ2400. Volgens Schilthuis hadden de berekeningen van 
zijn fractie er toe bijgedragen dat een aantal verbeteringen was aangebracht 
Dit weerhield hem er van te pleiten voor verdergaande verbeteringen. Een 
verhoging van de uitkeringsbedragen zou dat de PvdA-fractie verheugen, 
maar 'als (het kabinet) dat uit financiële overwegingen meent te moeten af
wijzen, zullen wij de regeling, zij het niet met enthousiasme, aanvaar
den’.37

Tj. Krols CHU-fractie had gemengde gevoelens over het wetsontwerp. Zij 
wenste de kleine zelfstandigen wel in de sociale verzekeringswetten te be
trekken, maar 'de Christelijk-historische fractie stelt met droefheid vast, dat 
het in ons land met algemene toewijding opgezette sociale verzekerings-sys- 
teem, dat steeds als een eerste beginsel ter verheffing onzer volkskracht is 
aanvaard, en terecht aanvaard, blijkbaar aan voortdurende afbraak wordt 
prijsgegeven' Niettemin besloot hij zijn betoog als volgt: 'Ik mag vertrou
wen, dat de Minister heel goed heeft begrepen, wanneer de Christelijk-his-

36 HTK 1950-1951, p. 1455-1457.
37 Ibidem, p. 1461*1463.
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torische fractie uiteindelijk haar steun aan deze wet niet zal onthouden, dat 
deze fractie is geleid door de gedachte, dat het hier betreft een zuiver stuk 
rechtvaardige armenzorg, niets meer en niets minder.'38

De ernstigste kritiek kwam van CPN, ARP en VVD. J. Haken (CPN) 
meende dat de middenstand het slachtoffer was van de politiek 'van ver
dergaande armoede en oorlogsvoorbereiding’ Dat er voor verdergaande 
verbeteringen geen middelen waren, vermocht Haken niet in te zien. 
'Wanneer Eisenhower hoest, dan springt het deksel van de schatkist open 
en dan is er geld.' Zijn oplossing was even eenvoudig als voorspelbaar: 
'Stuur een paar generaals het bos in. Schaf wat minder tanks en kanonnen 
aan en het geld is er.* De CPN wilde de kinderbijslag van de zelfstandigen 
optrekken naar het niveau van de werknemers. Voor de werknemers zou 
bovendien ook moeten gelden dat geen premie betaald hoefde te worden. 
Haken besefte dat de regering niet tegemoet zou komen aan zijn wensen, 
dus deed hij een beroep op de andere kamerleden het niet te laten bij 'pla
tonische verklaringen'.39

Stapelkamp (ARP) noemde het een 'slecht ontwerp’ dat geen enthousiast 
onthaal had gehad. Materieel bood het ontwerp niet wat er van verwacht 
werd en als brug naar een definitieve regeling was het 'volstrekt waarde- 
loos'c Het kabinet was de moeilijkheden uit de weg gegaan. Hij onder
schreef het advies van de commissie-Van Bruggen om de zelfstandigen in 
de sociale verzekering te betrekken, maar dan wel geleidelijk en te beginnen 
bij de ouderdomsvoorziening. De Noodwet ouderdomsvoorziening en het 
onderhavige wetsvoorstel boden geen enkele constructieve gedachte om tot 
definitieve regelingen ten behoeve van de kleine zelfstandigen te komen: 
'Realiseren wij ons goed wat wij doen, wanneer wij dit wetsontwerp aan
nemen? Wij drukken daarmede deze groep, die vrijwillig gekozen heeft 
voor een positie, waarbij zij eigen risico dragen, neer in de sfeer van hulp
behoevenden en armlastigen. (...) Ik ben van mening, dat deze zelfstandigen 
een beter lot verdienen dan dat men op hen het odium van hulpbehoeven
den drukt.' Daarom pleitte hij voor maatregelen in het kader van de mid- 
denstandspolitiek. Stapelkamp voorspelde een aandrang op gelijkstelling 
van de regeling met die voor de werknemers, maar dan op kosten van de 
staatskas. Hij meende dat het logischer was geweest meteen met een defini
tieve wet op basis van verzekering te komen en tot de tijd dat de admini
stratie op orde was te beginnen met uitkeringen uit de staatskas. Hij vrèesde 
namelijk dat men van deze noodwet nooit meer af kwam, de Noodwet- 
Drees zag hij als afschrikwekkend voorbeeld: 'Ik kan u de verzekering ge
ven, Mijnheer de Voorzitter, dat het mijn politieke vrienden en mij niet 
gemakkelijk valt zich te verzetten tegen een wetsontwerp, dat aangediend 
wordt onder het motto, de kleine zelfstandigen te willen helpen. Want wij 
zijn diep overtuigd, dat aan deze groep hulp moet worden geboden. Maar 
het middel, dat de Regering ons hier aan de hand doet, vinden wij, heel eer
lijk gezegd, erger dan de kwaal.'40

38 Ibidem, p. 1460.
39 Ibidem, p. 1463-1465.
40 Ibidem, p. 1457-1460.
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J.G.H. Cornelissen (VVD) verklaarde dat zijn fractie eveneens tegen het 
ontwerp zou stemmen. Hij pleitte evenals Stapelkamp voor maatregelen 
gericht op het versterken van het zelfstandig ondernemerschap en ook hij 
meende dat de meest dringende voorziening voor de middenstand een ou- 
derdomsverzekering was. Het stellen van een inkomensgrens moest vol
gens Cornelissen leiden tot willekeur, kon zelfs een 'premie op onbe
kwaamheid' opleveren en introduceerde de mogelijkheid van oneerlijke 
concurrentie. Het welslagen van een bedrijf hing af van persoonlijke aan
leg, commerciële ontwikkeling en vakbekwaamheid. Hij vroeg zich tenslot
te nog af of de kinderbijslag door werknemers eigenlijk wel zo gewaardeerd 
werd. 'Natuurlijk is men er aan gewend, men wordt er beter van, zoals dat 
in de volksmond heet, en men accepteert het. Toch bestaat er in werkne- 
merskringen verschil van appreciatie en dikwijls uit men hier zijn onte
vredenheid, omdat bij gelijke werkduur en gelijke arbeidsprestatie de ene 
werknemer minder verdient dan de andere, die een aantal kinderen heeft 
en per drie maanden enige honderden guldens kinderbijslag krijgt uitge- 
keerd.'41

'Verdere opleiding in sociale gevoelens kan geen kwaad'

Joekes vond de conclusie van Stapelkamp dat het een verwerpelijk ontwerp 
was onterecht. Voor de definitieve regeling zou de grondslag van premie
heffing worden gekozen. De hoge nood onder een groot deel van de zelf
standigen maakte echter dat niet kon worden gewacht met maatregelen. 
Evenals bij de loontrekkenden moest naast het prestatie-element ook het 
behoefte-element worden erkend. Volgens de minister bleven de door Sta
pelkamp, Krol en Cornelissen voorgestelde maatregelen noodzakelijk, maar 
dan nog was het gewenst dat men binnen de groep zelfstandigen voor de 
grote gezinnen opkwam.

Het verwonderde de minister niet dat Cornelissen vraagtekens zette bij 
de appreciatie van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. Doelend op 
Cornelissen, hoewel deze niet expliciet werd genoemd, verklaarde de minis
ter: 'Hier op aarde is er weinig, dat de instemming van ieder heeft, maar ik 
ben er van overtuigd, dat de kinderbijslag voor loontrekkenden in het alge
meen als een sociale regeling van grote betekenis wordt beschouwd en dat 
voor diegenen, die niet kunnen zien, dat hier een gemeenschapsregeling tot 
stand is gekomen, die maatschappelijk van grote waarde moet worden ge
acht, een verdere opleiding in sociale gevoelens geen kwaad zou doen.'

De minister was positiever tegenover zijn partijgenoot Schilthuis. Hij gaf 
toe dat de becijferingen in het voorlopig verslag een waardevolle bijdrage 
waren geweest en dat daardoor de grenzen ruimer waren gesteld dan in het 
oorspronkelijke voorstel. Joekes vond het tenslotte 'een goede gedachte' na
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een half jaar na te gaan wat de werkelijke kosten waren, maar dit hield 
'geen enkele toezegging' in voor eventuele verbeteringen.42

De kamerleden gebruikten de replieken niet om te reageren op het betoog 
van de minister - de standpunten lagen al vast - maar om zich te profileren 
ten opzichte van elkaar. Hooy meende Stapelkamp te kunnen betrappen op 
inconsequentie omdat hij enerzijds pleitte voor economische maatregelen 
en anderzijds wenste mee te werken aan definitieve sociale wetten voor 
zelfstandigen. Hiermee bevestigde hij toch dat een redelijke sociale zeker
heid door economische maatregelen alleen niet te bereiken was. Ook Corne
lissen maakte deze gedachtenfout. De economische politiek was afgestemd 
op het mogelijk maken van een redelijk ondernemersloon, afgestemd op de 
gemiddelde gezinsgrootte en bood geen oplossing voor de grotere gezinnen. 
Stapelkamp bleef echter van mening dat het de primaire taak van de over
heid was om de economische positie van de zelfstandigen zo te saneren dat 
er een redelijke kans op bestaansmogelijkheid voor hen in het verschiet lag. 
Behalve aan deze economische maatregelen wilde hij graag meewerken aan 
een definitieve regeling, eventueel met middelen beschikbaar gesteld door 
de overheid om de werking van de wet in de overgangstijd op gang te bren
gen. Cornelissen bracht in zijn repliek een nieuw argument in de discussie 
in. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het geven van kinderbij
slag, gezien de overbevolking van Nederland, 'er geenszins toe zal mede
werken de vorming van grote gezinnen enigszins te remmen. Ik weet, dat 
dit voor velen een minder prettig geluid is om te horen, maar ik ben van 
mening, dat ook deze zijde van de zaak in het oog moet worden gehou
den.'43 Haken diende een motie in om de inkomensgrens op te trekken 
naar ƒ4000 en om alle rechten van de loontrekkenden zoals neergelegd in 
de Kinderbijslagwet ook van toepassing te verklaren op de kleine zelfstandi
gen.

Joekes ging nog in op het 'constructieve voorstel' van Stapelkamp. Dit 
voorstel zou, omdat daarbij werd uitgegaan van dezelfde uitkeringsbedra
gen als voor de loontrekkenden, tot resultaat hebben dat de kosten voor de 
staatskas ƒ130 h ƒ140 miljoen per jaar zouden bedragen. 'Ik geloof namens 
de Regering te mogen zeggen, dat wij de hoop mogen uitspreken, voor der
gelijke constructieve bijdragen ten behoeve van de schatkist gespaard te zul
len blijven.' Joekes wees de motie-Haken als 'volkomen onaanvaardbaar' 
van de hand.44 De motie werd verworpen, alleen de CPN stemde voor. 
Hooys amendement om de kinderbijslag voor het vierde kind te verhogen 
met vier cent, naar analogie van de te verwachten verhoging van de kin
derbijslag voor de werknemers ter compensatie van de huurverhoging, 
vond in de ogen van minister evenmin genade. Indien het bedrijfsleven in 
staat was om zekere verhogingen toe te passen, bracht dat nog niet automa
tisch met zich mee dat ook het Rijk hiertoe in staat was. Het amendement 
noemde hij dan ook onaanvaardbaar. Hooy, geschrokken van dit 'grof ge
schut' trok zijn amendement in. Joekes noemde het amendement om de

42 Ibidem, p. 1467-1470.
43 HTK 1950-1951, p. 1472.
44 Ibidem.
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wet met terugwerkende kracht per 1 april van kracht te laten worden on
uitvoerbaar en daarom niet aanvaardbaar, gezien de voorbereidingen die na 
de aanvaarding van de wet moesten worden getroffen Wel zegde hij toe te 
proberen de wet met ingang van 1 juli in werking te laten treden. Nadat 
Hooy zijn amendement in die richting had gewijzigd nam Joekes het over. 
Het amendement om de duur van de noodregeling te bekorten tot twee jaar 
was volgens de minister 'zeer bepaald niet verstandig', maar dit was voor 
Hooy onvoldoende reden om het terug te nemen. KVP CHU, ARP CPN en 
SGP stemden voor, PvdA en VVD stemden tegen, zodat het met 54 tegen 24 
stemmen werd aangenomen. Het wetsontwerp passeerde de Tweede Kamer 
met 60 tegen 19 stemmen. KVP, PvdA, CHU, CPN en SGP stemden voor, 
ARP en VVD tegen.45

In de Eerste Kamer zetten de verschillende senatoren de plussen en min
nen van het ontwerp nog eens op een rij. Opmerkelijk was dat er geen KVP- 
senator optrad. Ook hier onthielden VVD en ARP hun stem aan het 
wetsontwerp.46 De wet trad op 1 juli 1951 in werking. Door het amende- 
ment-Hooy zou de regeling per 1 juli 1953 komen te vervallen. Zoals nog 
zal blijken gooide de SER echter roet in het eten, zodat vanaf 1953 een 
(jaarlijkse) wetswijziging nodig was om de werking van de Noodwet te ver
lengen.

Kosten beduidend lager

Stapelkamp informeerde eind 1951 hoe het stond met de uitvoering van de 
Noodwet. Het aantal uitkeringen bleek belangrijk lager lag dan geraamd De 
totale kosten van de regeling, inclusief de nog niet afgewerkte aanvragen, 
beliepen volgens de raming ƒ3 miljoen per jaar, bedu iend minder dus dan 
het bedrag van ƒ14 k ƒ14,5 miljoen waar bij de schriftelijke voorbereiding 
van het wetsontwerp van was uitgegaan. Joekes meende dat men dit bedrag 
als een zeer voorlopig cijfer moest beschouwen, 'omdat kennelijk nog niet 
die aandacht bestaat voor deze regeling, dat men kan zeggen, dat degenen, 
die er voor in aanmerking komen, zich inderdaad allen hebben gemeld. In
derdaad zijn de cijfers vooralsnog belangrijk lager dan tevoren werd ge
dacht.'47 Hooy greep deze gelegenheid aan om te pleiten voor verbeteringen 
in de wet. Zijn pleidooi had succes. Op 1 mei 1952 werd een wetsontwerp 
ingediend bij de Tweede Kamer om de uitkeringsbedragen te verhogen van 
ƒ0,25 naar ƒ0,28 respectievelijk van ƒ0,30 naar ƒ0,34 per dag. Volgens de 
nieuwste cijfers beliepen de kosten (incl. administratie en lopende 
aanvragen) per 1 januari 1952 naar schatting ƒ3,5 miljoen. De kosten van de 
verbeteringen werden geraamd op ƒ350.000 per jaar. Verdere verbeteringen 
waren echter niet verantwoord omdat hiermee de definitieve regeling in 
gevaar kon komen. De KVP vond deze redenering 'zeer onbevredigend'. Er 
was immers nog niets bekend over de definitieve regeling, en zij wenste

45 Ibidem, p. 1479.
46 HEK 1950-1951, p. 496.
47 HTK 1951-1952, p. 929.
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dan ook de concrete motieven te vernemen voor het uitblijven van verde
re verbeteringen, zoals een verhoging van de inkomensgrens naar ƒ2800. 
De PvdA had het wetsvoorstel ongewijzigd willen laten passeren. Zij onder
schreef de argumentatie van de regering en greep de gelegenheid slechts aan 
nog eens te pleiten voor een algemene regeling gefinancierd door een be
stemmingsheffing. Het uiteindelijk resultaat was dat bij wet van 2 januari 
1953 de bedragen werden verhoogd overeenkomstig het oorspronkelijke 
voorstel en de inkomensgrens overeenkomstig de KVP-wens (via een 
amendement-Schilthuis (PvdA!)).48

SER wijst voorontwerp af

Hoe stond het ondertussen met de voorbereidingen voor de definitieve re
geling? De ministerraad besprak het voorontwerp van wet op 17 maart 1952. 
De regeling was gebaseerd op het principe van de 'rechtvaardige herverde
ling van het gemeenschappelijk inkomen' van de zelfstandigen. De finan
ciering geschiedde door middel van een vaste premie, onafhankelijk van 
het inkomen. Voor zelfstandigen met een zeer laag inkomen was reductie 
op de premie mogelijk. De overheid paste het verschil dan bij. De kinderbij
slag werd verstrekt vanaf het derde kind, de uitkeringsbedragen waren con
form die voor de loontrekkenden.49 De totale kosten werden geraamd op 
ƒ48 miljoen, waaraan de overheid ƒ10 miljoen bijdroeg.50 De wijze van 
premie-inning zou door middel van een amvb nog worden geregeld.51

Opmerkelijk is de stellingname van minister Lieftinck in de minister
raad. Lieftinck haalde eerst zijn oude stokpaardje weer van stal. Hij zag het

48 HTK 1952-1953, p. 3014. Het amendement werd zonder hoofdelijke stemming aan
vaard. ARP, CHU en VVD verzochten aantekening tegen te hebben gestemd. Tot aan 
de intrekking van de noodwet in 1963 werden met enige regelmaat de uitkeringsbedra
gen verhoogd en werd de inkomensgrens opgetrokken.

49 Daarbij zou echter geen rekening worden gehouden met de tijdelijke verhogingen en 
verbeteringen krachtens de wetten van 5 april 1951 en 13 juli 1951. Het argument om 
deze verbeteringen en de uitbreiding tot de eerste twee kinderen niet toe te passen was 
dat de premie en de bijdrage in de kosten door de overheid zouden stijgen tot 'een niet 
te verantwoorden peil' Advies inzake het voorontwerp van wet kinderbijslagverze- 
kering voor zelfstandigen, Publicaties van de Sociaal-Economische Raad (1954) nr 7, 
p. 6 .

50 Zou de regeling geheel conform die voor de loontrekkenden zijn (inclusief de tijdelijke 
verhogingen en de kinderbijslag vanaf het eerste kind) dan werden de kosten geraamd 
op ƒ192 miljoen. De overheid zou dan meer dan ƒ40 è ƒ50 miljoen moeten bijdragen.

51 De ondertekenaars van het wetsvoorstel vreesden dat de solidariteitsgedachte onder 
de zelfstandigen nog onvoldoende was ontwikkeld. Als mogelijke oplossing dachten zij 
aan een gecombineerde inning van de premies voor de ouderdomsverzekering en de kin- 
derbijslagverzekering. 'Immers vele jeugdige zelfstandigen hebben in hun jonge jaren 
nog geen belangstelling voor de ouderdomsverzekering, doch wel voor een kinderbij- 
slagverzekering. Omgekeerd hebben veel oudere zelfstandigen wel belangstelling 
voor de ouderdomsverzekering, maar niet voor de kinderbijslagverzekering. (...) Door 
het betalen van een gezamenlijke premie zal de belangstelling voor beide verzekerin
gen stijgen.' MvT op het voorontwerp in: Advies SER (1954) nr. 7, p. 61.
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liefst een verzekeringsstelsel dat geheel 'selfsupporting' was. Daarom geen 
vaste premie zoals in het voorontwerp, maar een premie als percentage van 
het inkomen. Omdat dit echter technische problemen met de inkomens- 
vaststelling zou opleveren, toonde hij zich voorstander van prolongatie 
van de noodregeling. Bovendien had prolongatie het voordeel, aldus een 
opportunistische Lieftinck, dat het een geringere aanslag betekende op de 
begroting dan invoering van het verzekeringsstelsel met een bijdrage van 
de overheid.52

De SER ontving de adviesaanvrage op 9 april 1952. Het duurde twee jaar 
eer de SER zijn advies ter tafel bracht. Tijdens de beraadslagingen van de 
SER-commissie, onder leiding van G.M. Verrijn Stuart, bleek, aldus het 
rapport, 'welke grote meningsverschillen nog bestaan in de boezem van ons 
volk over het vraagstuk van de kinderbijslagverzekering voor zelfstandi
gen'.53 De raad was dus verdeeld. Het advies werd opgemaakt in overeen
stemming met het antwoord van de meerderheid van de raad op bepaalde 
vraagpunten, een meerderheid die overigens niet altijd uit dezelfde groepe
ringen bestond. 'In meer dan één geval hebben leden van de Raad zich bij 
een bepaalde opvatting aangesloten, in aanmerking nemende, dat op een 
voorgaande vraag nu eenmaal in een bepaalde richting, welke overigens 
niet hun instemming had, was beslist.' De SER stond om verschillende re
denen afwijzend tegenover het voorontwerp. Een kleine meerderheid 
stelde zich op het standpunt, dat er een wettelijke kinderbijslagverzekering 
diende te komen die niet alleen alle zelfstandigen zou omvatten, maar de 
gehele groep van niet-loontrekkenden. Een grote minderheid kon zich ech
ter met dit standpunt niet verenigen. Een deel van hen wilde alleen voor de 
lagere inkomensklassen een verplichte verzekering, anderen stonden afwij
zend tegenover elke vorm van kinderbijslagverzekering voor alle niet- 
loontrekkenden, enkele groepen mogelijk uitgezonderd. Ook op de vraag of 
er een aparte regeling voor de niet-loontrekkenden diende te komen of dat 
één algemene verzekering gewenst was liepen de meningen uiteen. Een 
kleine meerderheid sprak zich uit voor een aparte regeling, een aanzienlij
ke minderheid wilde een algemene verzekering. Meer overeenstemming 
was er over de wijze waarop de middelen moesten worden verkregen en 
over de hoogte van de uitkeringen. De SER wenste een verzekeringsstelsel, 
waarbij de uitkeringen aanvingen bij het derde kind en het niveau ervan 
gelijk was aan dat van de werknemers.

Een jaar voor dit SER-rapport verscheen nog een opmerkelijk rapport 
van het aan de KVP gelieerde Centrum voor Staatkundige Vorming. De 
commissie-Van der Grinten toonde zich in haar rapport Sociale voorzie
ningen voor zelfstandigen voorstander van een verplichte collectieve kin- 
derbijslagvoorziening van overheidswege voor de kleine zelfstandigen. Zij 
concludeerde dat 'van een economische noodzaak van een verplichte kin
derbijslagverzekering voor zelfstandigen in het algemeen of van een grote 
belangstelling voor deze gedachte onder hen, waaruit een zich vormend

52 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen MR, doosnr. 396,17 maart 1952.
53 Advies SER (1954) nr. 7, p. 6.
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rechtsbewustzijn in dit opzicht zou kunnen blijken, niet veel (valt) te con
stateren'. Die geringe belangstelling bleek onder meer uit het feit dat, anders 
dan destijds bij de loontrekkenden, op basis van vrijwilligheid nog zo goed 
als niets was ondernomen. Alleen voor de lagere inkomensgroep kon de 
'economische redelijkheid' van een kinderbijslag worden aanvaard en was 
het 'redelijk' dat de gemeenschap hulp bood. De nood onder de midden
groepen had andere oorzaken en moest dan ook met andere middelen dan 
de toekenning van kinderbijslagen worden gelenigd.54 Het rapport wekte de 
indruk dat de KVP haar regelmatig bepleite standpunt verlaten had dat er 
een kinderbijslagverzekering voor alle zelfstandigen diende te komen. Om 
die indruk weg te nemen distantieerde het dagelijks bestuur van de KVP 
zich ogenblikkelijk van het rapport-Van der Grinten en verklaarde het zich 
nog steeds te scharen achter de conclusies van het rapport-Michielsen uit 
1948, hetgeen natuurlijk niet kon verhelen dat in KVP-kringen verschil
lend werd gedacht over het vraagstuk.55

Het rapport van de SER haalde een streep door de plannen van het kabi
net. Pas in 1957 diende het vierde kabinet-Drees (1956-1958) een nieuw wets
ontwerp in bij de Staten-Generaal. De gang van het ontwerp Algemene Kin
derbijslagverzekering door de Staten-Generaal werd een slepende kwestie.

Politieke tijdbom

Het door drie socialistische bewindslieden (staatssecretaris Van Rhijn (So
ciale Zaken) en de ministers Hofstra (Financiën) en Samkalden (Justitie)) 
ondertekende ontwerp werd een politieke tijdbom onder het kabinet-De 
Quay dat, na de breuk in de rooms-rode samenwerking en het tussenkabi- 
net-Beel II, in 1959 aantrad. Het kabinet-De Quay nam het wetsontwerp van 
het laatste kabinet-Drees vrijwel ongewijzigd over. Het was opgezet als een 
algemene volksverzekering, dus geldend voor loontrekkenden èn niet- 
loontrekkenden, en daarmee afwijkend van het advies van de SER. De 
noodregeling zou komen te vervallen. Op grond van de AKW had iedere 
ingezetene recht op kinderbijslag vanaf het derde kind. Sinds 1946 hadden 
loontrekkenden echter recht op kinderbijslag vanaf het eerste kind. Tot deze 
maatregel, die tijdelijk was bedoeld, besloot men destijds ten einde een al
gemene loonsverhoging te voorkomen. De loonpolitieke overwegingen die 
tot deze maatregel hadden geleid, strookten niet met de oorspronkelijke 
rechtsgrond van de kinderbijslag, namelijk een herverdeling van de totale 
loonsom ten gunste van de grote gezinnen (groter dan het standaardgezin 
dat twee kinderen telde). Ook in de memorie van toelichting op de AKW 
ging men er nog van uit dat te eniger tijd deze tijdelijke maatregel on

54 Centrum voor Staatkundige Vorming, Sociale voorzieningen voor zelfstandigen, rap
port van de commissie Van der Grinten Cs-Gavenhage 1953). Zie voor een vernietigend 
oordeel over het rapport: GP-M- Romme, 'Sociale voorzieningen voor zelfstandigen', 
Katholiek Staatkundig Maandschrift 7 (1953) nr. 5, p. 129-136.

55 De Opmars, 19 juni 1953.
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gedaan kon worden gemaakt.56 Men durfde het echter nog niet aan de 
tijdelijke maatregel' ongedaan te maken vanwege de mogelijke loonpoli
tieke gevolgen. Derhalve zou er naast de AKW, die aan allen uitkeringen 
verstrekte vanaf het derde kind, een aparte regeling blijven bestaan voor de 
loontrekkenden zodat zij recht bleven houden op kinderbijslag vanaf het 
eerste kind.57 Het onderscheid dat hiermee bleef bestaan tussen loontrek
kenden en zelfstandigen vormde een van de grootste twistpunten in het 
AKW-debat.

Alras bleek dat het wetsontwerp weinig enthousiasme opriep bij de ver
schillende partijen. CHU en VVD hadden ernstige bezwaren. De KVP 
steunde in principe het voorstel maar zag nog graag enkele wensen ver
vuld. De PvdA, die ook op enkele belangrijke onderdelen van het ontwerp 
kritiek had, verkeerde in een sleutelpositie. Zou zij het ontwerp verwerpen 
dan zag het er vooralsnog niet naar uit dat het ontwerp de eindstreep zou 
halen en dit kon tot gevolg hebben dat de KVP-ministers uit het het kabi- 
net-De Quay traden. Met de breuk van de rooms-protestants-rode coalitie 
nog vers in het geheugen was een crisis in de rooms-protestants-liberale 
coalitie derhalve niet ondenkbaar. Met deze dreiging voor ogen werd er 
koortsachtig overleg gevoerd. Enkele weken voordat de openbare beraadsla
gingen begonnen, was er beraad tussen de fractieleiders van de regeringsge
zinde partijen (KVP, VVD, ARP en CHU) en een regeringsdelegatie bestaan
de uit de ministers De Quay (KVP), Korthals (WD), Zijlstra (ARP) en Beer
man (CHU). In de pers verschenen speculaties als zou een compromis tot 
stand zijn gebracht voor het geval de socialisten lieten weten tegen te stem
men. Volgens het Algemeen Handelsblad behelsde dit compromis een af
zonderlijke regeling voor zelfstandigen en een inkomensgrens van ƒ12.000 
met glijdende schaal tot ƒ20.000. Met dit compromis op tafel vreesde het 
blad een verwording van het debat tot een 'Haags toneel'.

J.C. Corver (VVD) verklaarde bij de openbare beraadslagingen tegen het 
wetsvoorstel te stemmen zoals het er lag. Een algemene kinderbijslagverze
kering met zelfstandigen en loontrekkenden in één regeling was 'onaan
vaardbaar'.58 Alleen voor zelfstandigen in een noodsituatie (dus beneden 
een bepaalde inkomensgrens) kon de VVD instemmen met een bepaalde 
voorziening, betaald uit de schatkist. Ook de CHU was tegen een kinderbij
slagverzekering die de hele bevolking zou omvatten. Men wilde volstaan 
met een regeling voor werknemers en kleine zelfstandigen. De fractie was 
echter niet eenstemmig; sommigen wilden een aparte regeling voor 
zelfstandigen. De ARP was ook verdeeld. Twee ARP-leden (W. Aantjes en J. 
Meulink) meenden dat er voor de regeling geen rechtsgrond bestond. Zij 
vonden dat er een wezenlijk verschil bestond tussen de inkomensvorming 
van zelfstandigen en die van loontrekkenden. Het merendeel van de leden 
stond evenwel achter het ontwerp, hoewel zij in het ontwerp graag opgeno-

56 HTK 1957-1958, Bijl. 4953, nr. 3, MvT, p. 19.
57 De uitkering vanaf het eerste kind gold ook voor verzekerden op basis van de Kinder- 

toelagewet voor gepensioneerden (1950) en de Kinderbijslagwet voor rentetrekkers 
(1948). Beide wetten vervielen na de totstandkoming van de AKW.

58 HTK 1960-1961, p. 4195.
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men zagen dat ook de zelfstandigen recht hadden op kinderbijslag vanaf het 
eerste kind. Ook de PvdA, de KVP en een enkel CHU-lid stelden zich op het 
standpunt dat 'discriminatie' tussen loontrekkenden en zelfstandigen onge
wenst was. Zij pleitten voor gedeeltelijke financiering door de overheid van 
de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen. De wens 
van deze kamermeerderheid werd niet gedeeld door de VVD en de CHU en 
evenmin door het kabinet. De vraag was derhalve hoe sterk bovenge
noemde eis leefde bij de verschillende partijen èn hoe hard de opstelling 
van het kabinet was.

J.J.A. Berger (PvdA) vond een eventueel compromis, gebaseerd op louter 
politieke argumenten, een kwalijke zaak. Hij taxeerde de situatie als volgt: 
'(...) of de CHU en de W D  (moeten) door hun politieke knieën of de KVP 
moet de al dan niet gewijzigde Algemene Kinderbijslagwet laten vallen. 
Geen wonder dat men naarstig naar een oplossing zocht.’ De oplossing vol
gens het in de pers gesignaleerde compromis zou, zo meende Berger, slechts 
een premieverlaging voor de zelfstandigen opleveren van 0,3 procent. 
'Daarmee redt men een kabinet! Het is te geef.'59

W.L.P.M. de Kort (KVP) zei een 'overtuigd voorstander' te zijn van een 
algemene kinderbijslag vanaf het eerste kind, gedeeltelijk te financieren uit 
de algemene middelen, méér 'in één adem voeg ik daar aan toe, desnoods 
genoegen te kunnen nemen met een algemene kinderbijslag vanaf het 
derde kind'.60 Het wetsontweip was aanvaardbaar voor de KVP omdat het 
'aanzienlijk verder gaat dan hulp aan de mensen in nood en het is daarte
gen, dat de geachte afgevaardigde de heer Corver zijn stem verheft, terwijl 
ik daarin niets minder zie dan de verwezelijking van een desideratum van 
de sociale rechtvaardigheid'.61 Refererend aan het compromis stelde De 
Kort dat hij 'tot aan de verwerping van dit wetsontwerp aan een andere 
oplossing geen boodschap (had). (...) Niemand kan toch in gemoede van mij 
vragen, dat ik met het meerdere nog op tafel met het mindere reeds genoe
gen zou nemen. En het wil mij niet geheel en al ongegrond voorkomen 
hetzelfde te zeggen voor de geachte afgevaardigde de heer Berger en zijn po
litieke vrienden.' De PvdA moest met andere woorden het ontwerp steu
nen, zodat het compromis niet op tafel hoefde te komen. Hij hield echter 
ook rekening met een andere opstelling van de PvdA. De geachte afgevaar
digde de heer Berger en zijn politieke vrienden zouden ten slotte toch kun
nen tegenstemmen, zij het dan om een andere, een hogere politieke reden. 
De geachte afgevaardigde de heer Burger zou de val van dit kabinet kunnen 
verkiezen boven het wetsontwerp, gegeven dan, dat het kabinet zou willen 
vallen, wat het op de eerste plaats zelf moet uitmaken.' Dreigend vervolgde 
hij: 'Het moet tot de reële mogelijkheden gerekend worden, dat de heer 
Burger geen prijs stelt op een door hem geforceerde samenwerking met de 
KVP, die als een geforceerde samenwerking zou moeten worden bestem
peld. Zulk een mr. Burger zou niet eens een slecht politicus zijn. De tweede 
mogelijkheid (...) is, dat de KVP evenmin prijs zou behoeven te stellen op

59 Ibidem, p. 4212.
60 Ibidem, p. 4222.
61 Ibidem, p. 4220.
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een samenwerking die haar oorsprong vindt in de verwerping van een 
goed wetsontwerp, zelfs al zou die verwerping gemotiveerd zijn met het ar
gument, dat het op overigens redelijke gronden toch beter had moeten we
zen. De politiek, de kunst van het bereikbare, steunt op mensen en mensen 
kunnen nu eenmaal grote, maar loutere zakelijkheid onmenselijk vin
den.’62 Berger verweet De Kort te snel de strijdbijl te begraven: ’Welnu, (...) 
het meerdere ligt nog niet op tafel. Het meerdere ligt wel voor het grijpen, 
maar de heer De Kort is als het ware omgevallen voordat er geschoten werd 
(...) en al vallende heeft hij mij nog snel toegevoegd: zeg aan Burger, dat hij 
ook niet langer overeind kan blijven staan, want anders loopt het op een 
gedwongen samenwerking uit en dat wil hij niet en ik, De Kort, wil dat ook 
niet.'63

Ontslag minister Van Rooy

Het zag er na de eerste ronde al met al niet rooskleurig uit voor minister 
Van Rooy. Van de W D  en de CHU viel geen steun te verwachten. Die za
gen het ontwerp liever ingetrokken en (eventueel) vervangen door het 
compromisvoorstel.64 Bovendien was er een kamermeerderheid die een 
tegemoetkoming aan de zelfstandigen bepleitte. De KVP had wel laten door
schemeren het ontwerp ook zonder tegemoetkoming te blijven steunen en 
ook de ARP neigde in die richting, maar de PvdA was nog een onzekere fac
tor. Voor haar was het moeilijk een door socialistische bewindslieden inge
diend ontwerp af te vallen met bovendien het gevaar van het 'mindere 
compromis". Anderzijds was het uit politiek oogpunt gezien beter de KVP 
nog in het ongewisse te laten omtrent de haalbaarheid van het ontwerp. 
Bovendien hield men zo de druk op de ketel om het kabinet eventueel toch 
te bewegen de kinderbijslag uit te breiden tot het eerste kind.

Van Rooy kwam echter de Kamer op dit punt op geen enkele wijze tege
moet. Bijslag vanaf het eerste kind had volgens het kabinet een 'ontoelaat
bare verhoging van de premie' tot gevolg. Het stond bovendien 'volstrekt 
afwijzend' tegenover financiering uit de algemene middelen. Van Rooy 
volstond met een beroep op de PvdA het ontwerp niettemin te aanvaarden 
indachtig een uitspraak van Drees bij de behandeling van de Kinderbijslag
wet in 1939: 'Intussen geven wij ons er praktisch rekenschap van, dat wat 
wij wensen op het ogenblik bezwaarlijk te bereiken is en wanneer het betere 
niet is te verkrijgen, dan zijn wij van oordeel, dat wij niet per se het minder

62 Ibidem, p. 4224.
63 Ibidem, p. 4247.
64 Volgens Keesings Historisch Archief kreeg de KVP niet de garantie dat het compro

mis, ingediend als wetsvoorstel ter vervanging van het aanhangige, de eindstreep zou 
halen. Deze conditie had Andriessen (KVP) gesteld voor medewerking van zijn frac
tie. Vooral de CHU en in mindere mate de W D  wilden zich niet als gehele fractie 
binden. Keesings Historisch Archief 30 (1961) nr. 1566, p. 420.
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goede moeten afwijzen, als daarin praktische voordelen verbonden zijn, die 
de bezwaren overtreffen.’65

De minister boog volgens de Volkskrant het hoofd en vroeg om een aal
moes, wetende dat waarschijnlijk bij Oud (VVD) en Beernink (CHU) niet 
veel te halen was.66 Het weinige wisselgeld dat de minister te bieden had - 
twee andere wensen van ARP, KVP en PvdA werden wel ingewilligd - was 
onvoldoende om de PvdA over de streep te trekken.67 De zelfstandigen 
bleven een breekpunt. Berger haalde enkele amendementen boven tafel, 
door H. Kikkert (CHU) è titre personnel mede-ondertekend, om de zelfstan
digen vanaf het eerste kind toch kinderbijslag te verlenen via een gedeelte
lijke bijdrage uit de algemene middelen. Ook De Kort toonde zich door het 
antwoord van de minister teleurgesteld, maar hij meende toch nog een 
lichtpuntje te kunnen ontdekken. Van Rooy had verklaard 'thans' niet op 
de wensen van de kamermeerderheid in te kunnen gaan: 'Men kan dan ei
sen, zoals de geachte afgevaardigde de heer Berger heeft gedaan, dat het Ka
binet thans zal moeten toegeven; men kan echter ook het mes thans laten 
rusten in de zekerheid van datgene, wat komen moet. En: 'Ik wil thans al 
reeds verklaren, dat, wat dan ook het lot zal zijn van de amendementen, ik 
in ieder geval het goede van dit wetsontwerp nemen zal, mij ervan bewust 
zijnde, dat, wat er ook gebeure en wat ik ook nu nog moge verhopen, het 
betere mij op den duur niet zal ontgaan.’68

Het antwoord van de minister in eerste termijn had nog geen drie kwar
tier geduurd. Hij wekte bepaald geen slagvaardige indruk en het leek alsof 
hij de materie onvoldoende beheerste. Op de door de kamerleden gebezigde 
argumenten ging de minister niet of nauwelijks in. Steunend van de ene el
leboog op de andere deed hij zijn verhaal. Het antwoord van de minister na 
de replieken van de kamerleden nam zelfs nog geen tien minuten in beslag, 
en dat na een uur bedenktijd. De minister wees de kinderbijslag voor de 
zelfstandigen vanaf het eerste kind opnieuw als 'onaanvaardbaar' van de 
hand. Het was het laatste optreden van Van Rooy als minister van Sociale 
Zaken. Enkele dagen later diende hij zijn ontslag in 'wegens redenen van 
persoonlijke aard, verband houdende met het verloop der besprekingen 
over het ontwerp algemene kinderbijslagverzekering'.69 Het kabinet bleef 
aan. De beraadslagingen werden voor onbepaalde tijd geschorst.

Minister Veldkamp stelt de portefeuille-kwestie

Van Rooys opvolger G. Veldkamp was als staatssecretaris van Economische 
Zaken al nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen van de AKW en 
had tijdens de eerste openbare beraadslagingen ook plaatsgenomen achter

65 HTK 1960-1961, p. 4232.
66 Gedteerd door Berger in HTK 1960-1961, p. 4247
67 Deze wensen waren: handhaving van de bestaande regeling bij loontrekkenden, dat de 

werkgevers de premie betaalden en het waardevast maken van de kinderbijslag.
68 HTK 1960-1961, p. 4251.
69 Keesings Historisch Archief 30 (1961) nr. 1566, p. 420.
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de regeringstafel. De nieuwe minister kwam op 28 september met een nota 
van wijzigingen waarin werd voorgesteld slechts zelfstandigen met een in
komen lager dan ƒ12.000 kinderbijslag te verlenen vanaf het derde kind. 
Voor zelfstandigen met een inkomen lager dan ƒ3500 per jaar wilde de mi
nister een beperkte kinderbijslag vanaf het eerste kind verlenen. De kosten 
voor de schatkist werden geraamd op ƒ7 miljoen per jaar. De wijzigings
voorstellen waren een duidelijke tegemoetkoming aan VVD en CHU om 
hen alsnog te bewegen voor het ontwerp te stemmen. De PvdA toonde zich 
teleurgesteld dat het 'compromis' alsnog ter tafel was gekomen. Berger 
meende dat 'uit dit alles eigenlijk één ding heel duidelijk geworden (was), 
nl. de onjuistheid van het verwijt, dat de socialisten op een kabinetscrisis 
uit waren in plaats van op een verbetering van het ontwerp-Kinderbijslag- 
wet. Het compromis was immers juist bedoeld als een verzekering tegen 
zulk een mogelijkheid. En een ieder wist, dat dit compromis bestond. De 
Regering was in feite niet van plan haar lot aan het wetsontwerp te 
verbinden. De Algemene Kinderbijslagwet was wel een heel erg belangrijke 
zaak voor de KVP een halszaak zelfs -, maar het voortbestaan van het Ka
binet was en bleef hoofdzaak.'70 Berger probeerde nog met een motie ’ge- 
lijkgerechtigheid van loontrekkenden en niet-loontrekkenden’ te bereiken 
en dus 'kinderbijslag vanaf het eerste kind voor allen'. 71 De motie had 
echter geen kans van slagen, zeker niet nadat Veldkamp dreigde zijn por
tefeuille ter beschikking te stellen indien het wetsontwerp het niet zou ha
len. De motie werd met 85 tegen 44 (PvdA en PSP) stemmen verworpen. 
Een amendement-De Kort om de maximum inkomensgrens met ƒ2000 te 
verhogen behaalde wel een meerderheid (alleen de VVD stemde tegen) 
evenals een amendement-Kikkert om de inkomensgrens voor kinderbijslag 
voor de eerste twee kinderen voor de kleine zelfstandigen met ƒ500 op te 
trekken. Het wetsontwerp werd tenslotte met 84 stemmen voor en 47 tegen 
(PvdA, PSP,. SGP en Aantjes (ARP)) aangenomen in de Tweede Kamer. In 
de Eerste Kamer was de stemverhouding 39 tegen 19 (PvdA en de AR-leden 
W.F. de Gaay Fortman en P.Chr. Elfferich).

De wet van 1963 vertoonde overduidelijk de sporen van een compromis 
en was voor geen enkele partij echt bevredigend. Er bleven afzonderlijke 
wetten voor loontrekkenden en kleine zelfstandigen. Een eerste aanzet tot 
gelijkschakeling van de verschillende groepen was het in oktober 1963 in
gediend wetsontwerp dat beoogde om de inkomensgrens van ƒ14.000 te la
ten vervallen. Per 1 januari 1964 was dit inderdaad het geval en had iedere 
ingezetene, ongeacht het inkomen en ongeacht de bron van dit inkomen 
recht op kinderbijslag vanaf het derde kind. Hiermee was de tegemoetko
ming aan met name de VVD weer ongedaan gemaakt. In 1972 werd de kin
derbijslag voor het eerste kind 'bevroren', Al in 1963 had W. Drees jr. in 
Economisch-Statistische Berichten een dergelijke maatregel geopperd om 
zodoende te komen tot een geleidelijke afschaffing van de 'onechte kinde
ren' in de kinderbijslag, die via de 'tijdelijke maatregel' van 1946 in de wet

70 HTK 1961-1962, p. 3269.
71 Ibidem, p. 3273.
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waren geslopen.72 Bij de herstructurering van de kinderbijslag in 1980 
kwam men hierop terug. Volgens de memorie van toelichting op het wets
ontwerp was al in 1946 begonnen met de ondergraving van het uitgangs
punt dat het loon voldoende moest zijn voor een gezin met twee kinderen. 
Ook meer recente ontwikkelingen deden dit uitgangspunt vervagen. Daar
bij werd gewezen op de koppeling van de sociale minima aan het mini
mumloon. Dit minimumloon was, voor wat het behoefte-aspect betrof, ge
richt op een gezinssituatie zonder kinderen. Deze opvatting maakte ruimte 
voor een algemene kinderbijslag vanaf het eerste kind en tevens voor op
heffing van de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind.73 De 
aparte regelingen voor loontrekkenden en kleine zelfstandigen werden in
getrokken. De AKW was voortaan een volksverzekering die recht gaf op 
kinderbijslag vanaf het eerste kind.

De laatste grote wijziging van de AKW kwam in 1988 tot stand. Sinds 1 
januari 1989 wordt de kinderbijslag gefinancierd uit de algemene midde
len.74

Slot

Minister Romme beperkte de Kinderbijslagwet, daartoe ingefluisterd door 
zijn ambtenaren, om praktische redenen tot de werknemers, hoewel een 
kindertoelage voor vele zelfstandigen, gelet op hun economische positie, 
eveneens een welkome aanvulling zou betekenen op het gezinsbudget. 
Dezelfde praktische problemen waren nog geenszins opgelost toen Romme, 
als fractieleider van de KVP na de bevrijding bij Drees en later Joekes sterk 
aandrong op een kinderbijslagregeling voor zelfstandigen. Het kabinet- 
Drees-Van Schaik kwam uiteindelijk met een tijdelijke noodmaatregel om 
de ergste nood onder de kleine zelfstandigen te lenigen. De praktische pro
blemen onderving het kabinet door financiering uit de algemene middelen, 
dit tot ongenoegen van Lieftinck, die liever een 'selfsupporting' verzeke
ringssysteem zag toegepast. Ondanks het karige karakter van de noodrege
ling was de KVP zeer in haar sas met de noodmaatregel als begin van de 
vervulling van een lang gekoesterde wens. De PvdA, bij welke partij de kin
derbijslag voor zelfstandigen wat minder hoog op de verlanglijst stond, pro
beerde toch politieke 'winst' te boeken. Volgens de PvdA had de KVP een 
snelle oplossing voor de zelfstandigen geblokkeerd door te lang vast te hou
den aan de verzekeringsgedachte: een zoektocht naar de 'quadratuur van 
een cirkel'. Toen Romme verklaarde genoegen te nemen met een tijdelijke 
noodmaatregel wreef Hofstra hem dit fijntjes onder de neus. Het Vrije Volk

72 W. Drees, 'Kinderbijslag en Columbus', ESB (1963) p. 424-425.
73 Op aandrang van de Tweede Kamer besloot het kabinet de kinderbijslag voor eerste 

kinderen tot 1 januari 1982 niette verhogen. Daama zouden alle kinderbijslagbedra- 
gen de ontwikkeling van de prijsindex volgen. Bij de herstructurering kwam tevens de 
bestaande kinderaftrek voor zelfstandigen te vervallen.

74 Dit alles in het kader van een omvangrijk pakket van lastenverlichting en lastenver
schuiving (Nota Financieel-Sociaal-Economisch Beleid 1988-1990).
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probeerde 'zijn' partij zelfs te profileren als gezinspartij toen de PvdA via 
slimme berekeningen de financiële ruimte aangaf voor verbeteringen in 
het wetsontwerp. ARP, CHU en VVD verwachtten meer heil van maatrege
len die de economische positie van de zelfstandigen verbeterden.

Al snel bleken de kosten die door het kabinet aanvankelijk waren ge
raamd op ƒ15 miljoen zwaar overschat, hetgeen de KVP er toe aanzette ver
dere verbeteringen te bepleiten die, zij het in beperkte mate, ook werden 
aangebracht. Desalniettemin zijn de kosten van de noodregeling laag geble
ven. Tot aan de intrekking van de wet in 1963 bleef het bedrag aan uitkerin
gen beperkt tot ƒ6 miljoen.75 Voor zover Romme met zijn sterke pleidooi 
voor deze Noodwet electoraal gewin voor ogen had, moet hij teleurgesteld 
zijn geweest over de geringe aanspraak die de zelfstandigen op de regeling 
hebben gemaakt. Blijkbaar stond een kinderbijslagregeling bij de zelfstandi
gen minder hoog op de verlanglijst dan de verschillende berekeningen de
den vermoeden, en kregen de ARP en de VVD toch gelijk in hun scepsis 
over deze regeling van 'armenzorg'.

Lieftinck, toch overtuigd voorstander van een verzekeringsstelsel, zag, 
om de opportunistische reden dat de kosten bleken mee te vallen, liever dat 
de Noodwet werd geprolongeerd dan dat het voorstel-Joekes werd inge
voerd. Voor de minister van Financiën stond voor alles de positie van de 
schatkist centraal. Het voorstel-Joekes vond geen genade bij de SER, omdat 
ook in 1954 de meningen nog mijlenver uit elkaar lagen. Het rapport-Van 
der Grinten had dit een jaar eerder ook al aangetoond. Bij de discussie over 
het in 1957 ingediende wetsontwerp vormde de wisseling van de regerings
macht (de breuk van de rooms-rode coalitie) een verder verstorende factor. 
Het lukte een kamermeerderheid niet ook voor de zelfstandigen kinderbij
slag vanaf het eerste kind te verkrijgen. Naast de weigering van het kabinet- 
De Quay deze wens in te willigen speelde de positie van de PvdA-fractie een 
beslissende rol. Uit vrees dat de PvdA op politieke gronden tegen het voor
stel zou stemmen, zochten regeringsgezinde fracties en kabinet naar een 
compromis. Dit compromis zweefde boven de Kamer en maakte de PvdA 
vleugellam. Dreigen tegen te stemmen hield zeer waarschijnlijk aanvaar
ding van een 'slechter' compromis in, toegeven dat men vóór zou stem
men gaf het kabinet een sterkere positie waarin het geen toezeggingen aan 
de PvdA hoefde te doen. De PvdA deed geen duidelijke uitspraak en dreef 
daarmee het kabinet in de armen van de VVD en de CHU.

De uiteindelijke wet bevredigde geen enkele politieke partij en bood voor 
de kwestie van de zelfstandigen geen echte oplossing. Pas in 1980 ontstond 
één uniforme regeling, zonder uitzonderingen en zonder verschillen tus
sen loontrekkenden en niet-loontrekkenden. Door iedereen recht op kin
derbijslag te verlenen vanaf het eerste kind nam men definitief afscheid 
van het beginsel, in 1939 vastgelegd maar sinds 1946 ondergraven, dat het 
loon voldoende moest zijn voor een gemiddeld gezin met twee kinderen.

75 Zie T. Braakman, M.P.C.M. van Schendelen en R.Ph. Schotten, Sociale zekerheid in 
Nederland (Utrecht en Antwerpen 1984) p. 145.
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DE ONDERWIJSNOTA-RUTTEN (1951) 
EN DE GROTE PARLEMENTAIRE STILTE

P.B. van  der H eid en

In le id in g

In december 1949 vond in de Tweede Kamer de behandeling van een ont
werp tot wijziging van de Lager-onderwijswet-1920 plaats. Deze wijziging 
bracht de grote versnippering van de onderwijswetgeving haarscherp aan 
het licht. Ingrijpen in de LO-wet bleek grote gevolgen te hebben voor het 
nijverheidsonderwijs, en vice versa. Dit was voor een meerderheid in de 
Tweede Kamer, waarvan J.M. Peters (KVP), H. van Sleen (PvdA) en J. Terp- 
stra (ARP) de belangrijkste exponenten waren, aanleiding om de minister in 
een motie te vragen, met inachtneming van de vrijheid van onderwijs, 
'een wetenschappelijk verantwoord plan van onderwijsvoorzieningen’ op 
te stellen. De Kamer meende dat 'een sluitend geheel van onderwijsvoor
zieningen ter uitvoering van de achtjarige leerplicht noodzakelijk is1.1 Op 
19 juli 1951 zond KVP-minister F.J.Th. Rutten zijn Nota betreffende on
derwijsvoorzieningen, ook bekend als (onderwijs)plan-Rutten en later als 
Eerste Onderwijsnota, aan de Tweede Kamer. De minister presenteerde de 
nota expliciet als een antwoord op de motie-Peters-Van Sleen.

In de nota sprak Rutten de hoop uit dat deze 'zal leiden tot besprekingen 
in de Staten-Generaal en daarbuiten'.2 Wat betreft de besprekingen buiten 
het parlement zou de minister op zijn wenken bediend worden, maar de 
volksvertegenwoordiging liet de nota lange tijd links liggen. Twee op basis 
van de nota in 1952 ingediende wetsontwerpen, betreffende de algemene 
middelbare school (ams) en het voorbereidend hoger onderwijs (vho), 
wisten de Kamers evenmin in beweging te zetten. Het zou tot december 
1953 duren eer er een summier voorlopig verslag op de nota verscheen. 
Rutten had toen al ruim een jaar plaats gemaakt voor J.M.L.Th. Cals, die de 
nota weliswaar had overgenomen, maar deze in antwoord op het verslag 
van de Tweede Kamer ingrijpend wijzigde. De wetsontwerpen-Rutten trok 
de nieuwe bewindsman in, om ze later gewijzigd op te nemen in de Wet op 
het voortgezet onderwijs, beter bekend als de Mammoetwet.

De hierboven kort geschetste gang van zaken is opmerkelijk. Terwijl 
onderwijsorganisaties de nota aan een indringend onderzoek onderwier-

1 HTK 1949*1950, p. 774. Voor een beschrijving van de wijziging van de LO-wet zie P.B. 
van der Heiden en P.G.T.W. van Griensven, 'Rutten verwekt een Manunoetje' in: P.F. 
Maas ed., Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 3, Het kabinet- 
Drees-Van Schaik, band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw 
(Nijmegen 1992) p. 271-290.

2 Nota betreffende onderwijsvoorzieningen (Den Haag 1951) p. 7.
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pen, negeerde de Tweede Kamer het stuk, terwijl zij zelf om de indiening 
van dit plan had gevraagd. In dit artikel zal een verklaring worden gezocht 
voor de stilte in het parlement rondom het plan-Rutten. Daaraan vooraf 
gaat een schets van het vigerende onderwijsstelsel, een overzicht van eer
dere plannen tot onderwijsvernieuwing en een analyse van de nota-Rutten 
en de wetsontwerpen die daaruit voortvloeiden.

Het bestaande stelsel

Figuur 1 geeft een overzicht van het schoolstelsel op het moment dat Rut
ten zij'n nota opstelde.

Figuur 1

vglo = voortgezet gewoon lager onderwijs 
lho = landbouw huishoudelijk onderwijs 
lts = lagere technische school 
llto = lager land- en tuinbouw onderwijs 
ulno = uitgebreid lager nijverheids onderwijs 
mts = middelbare technische school

zeev. school = zeevaartschool
mits = middelbare land en tuinbouwschool
sec. tert. h.o. -  secundair en tertiar huishoudelijk onderwijs
msvm = midflulbar? school voor meisjes
hbs = hogere burgerschool

Bron: Nota betreffende onderwijsvoorzieningen

De onderwijswetgeving bood de aanblik van een lappendeken. De afzon
derlijke schoolsoorten waren geregeld in een groot aantal wetten, die in ver
schillende tijden tot stand gekomen waren en daardoor volstrekt eigen 
regelingen kenden. Zo vond zowel het voortgezet lager onderwijs (vglo) als 
het uitgebreid lager onderwijs (ulo) zijn wettelijke basis in de Lager-onder- 
wijswet, was het nijverheidsonderwijs geregeld in de Nijverheidsonder- 
wijswet, vielen de middelbare meisjesschool (mms) en de hogere burger
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school (hbs) onder het regime van de Middelbaar-onderwijswet, terwijl het 
gymnasium geregeld was in de Hoger-onderwijswet. Het lyceum kende in 
het geheel geen wettelijke regeling. Dit schooltype, een combinatie van 
gymnasium en hbs, was in de praktijk ontstaan. Van enige coördinatie tus
sen de verschillende wetten was nauwelijks sprake. Zolang een leerling nog 
in de eerste zes klassen van de lagere school3 zat waren de problemen te 
overzien, maar daarna sloeg de onoverzichtelijkheid toe. De leerplicht 
kende zeven, en vanaf 1950 acht jaren verplicht onderwijs, terwijl het regu
liere lager onderwijs in principe slechts zes klassen telde. Na die zes klassen 
ontstond er een veelvoud aan keuzes: de leerling kon de leerplicht 'uit
zitten' op de lagere school in het zevende en achtste leerjaar, de leerling kon 
naar het tweejarig vglo gaan, naar het ulo, de mms, de hbs of naar het ly
ceum. Wilde een leerling echter naar het nijverheidsonderwijs, dan moest 
hij minstens zeven jaar lager onderwijs hebben gevolgd, zodat daar een 
aansluitingsprobleem bestond. Een zelfde problematiek bestond bij het land
en tuinbouwonderwijs.4 Rutten probeerde de aansluiting met de ambachts
school te vergemakkelijken door de instelling van voorbereidende klassen 
aan die school, waardoor de leerling het laatste jaar lager onderwijs bij het 
nijverheidsonderwijs kon volgen, een oplossing waarvoor de Tweede 
Kamer maar weinig enthousiasme op kon brengen, in tegenstelling tot de 
Senaat. De Tweede Kamer vreesde een te grote concurrentie voor het vglo, 
dat daardoor niet uit zou kunnen groeien tot een volwaardige onderwijs
soort.5

Het onderwijsstelsel kenmerkte zich door doodlopende wegen. De aan
sluiting van de verschillende onderwijssoorten op elkaar was abominabel. 
Zo kende bijvoorbeeld het lager technisch onderwijs geen aansluiting op 
het middelbaar technisch onderwijs, zodat veel praktisch talent niet kon 
doorstromen. Het tussentijds veranderen van schoolsoort was vrijwel on
mogelijk.

Het waren deze problemen, de versnippering van schoolsoorten en on
derwijswetten en de aansluitings- en doorstroomproblematiek, die Rutten 
centraal stelde in zijn nota. Daarmee bevond hij zich in het gezelschap van 
een respectabel aantal voorgangers.

Eerdere pogingen tot onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing was bepaald geen nieuw item in de Nederlandse 
politiek. Al in 1903 stelde minister-president A. Kuyper de Ineenschake- 
lingscommissie in, welke voorstellen moest ontwikkelen tot een betere af
stemming tussen de verschillende onderwijswetten.6 Op basis van het rap

3 Dit komt overeen met de groepen 3 t/m  8 van de huidige basisschool.
4 Het land- en tuinbouwonderwijs viel echter onder het ministerie van Landbouw, Vis

serij en Voedselvoorziening.
5 Vgl. Van der Heiden en Van Griensven, 'Rutten' p '.71-290.
6 N.L, Dodde, Geschiedenis van het Nederlandse schoolwezen (Purmerend 1981), p. 23

34. Tot het aantreden van minister De Visser ressorteerde het onderwijsbeleid onder
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port van deze commissie, in 1910 uitgebracht, diende de inmiddels aange
treden minister Heemskerk een viertal wetsontwerpen in. Op de dag dat de
ze voorstellen gepubliceerd werden, verloor het kabinet-Heemskerk (1908
1913) echter zijn parlementaire basis in de Tweede Kamer. Het daarop vol
gende kabinet-Cort van der Linden (1913-1918) nam de ontwerpen welis
waar over, maar tot een parlementaire behandeling van de plannen is het 
niet gekomen.7

In 1921 presenteerde J.Th. de Visser, Nederlands eerste minister van 
Onderwijs in de kabinetten-Ruijs de Beerenbrouck (1918-1925), een ontwerp 
van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs. Belangrijk vernieu
wend element in dit ontwerp was de gedachte om zowel het onderwijs dat 
voorbereidde voor het wetenschappelijk onderwijs als het algemeen vor
mend onderwijs in één wet te regelen. De ontwerpen-De Visser haalden het 
Staatsblad niet. Het archief van het ministerie van OKW werd verder nog 
gevuld met wijzigingsontwerpen van achtereenvolgens de ministers Was
zink, Terpstra, Marchant, en Slotemaker de Bruïne. Van deze rij is vooral 
het ontwerp van Marchant interessant. Marchant, minister in het tweede 
kabinet-Colijn (1933-1935), ontwikkelde een 'grondslagenontwerp', een 
soort grondwet voor het onderwijs, waaraan de onderscheiden schoolsoor
ten hun wettelijke basis zouden ontlenen. Het ontwerp-Grondslagenwet 
heeft het ministerie echter nooit verlaten.8
In 1946 verscheen het Schema van de organisatie van het onderwijs, opge
steld door G. Bolkestein, minister van OKW van 1939 tot 1945. In dit 
schema introduceerde de oud-bewindsman een vierjarige algemene mid
delbare school (ams), naast de eveneens vierjarige ulo. Het verschil tussen 
de beide vormen zou inhoudelijk moeten zijn: op het ulo moest het ken
nen centraal staan, op de ams het inzicht. Evenals De Visser rekende Bolke
stein zowel het algemeen vormend onderwijs als het voorbereidend hoger 
onderwijs onder het 'middelbaar onderwijs'. Zelfstandige gymnasia en hbs- 
en zouden op moeten gaan in lycea. Naast ams en lyceum zou een vijfjarige 
middelbare school voor meisjes bestaan. Het belangrijkste vernieuwende 
element in het Schema betrof de introductie van de brugklas. Op de drie ge
noemde vormen van middelbaar onderwijs zou de eerste klas een oriënte
rend karakter moeten hebben, waarna een definitieve schoolkeuze gemaakt 
zou kunnen worden.9 Een door minister Gielen tijdens het kabinet-Beel 
(1946-1948) ontwikkeld wetsvoorstel werd nooit gepubliceerd. Niet bekend 
is in hoeverre hij Bolkesteins schema heeft overgenomen.10

het ministerie van Binnenlandse Zaken, hetwelk werd bestuurd door de minister
president.

7 A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963 (Groningen 1963) p. 250-252.
8 Ibidem, p. 252-265.
9 G. Bolkestein, Schema van de organisatie van het onderwijs. Eerste Deel (’s-Graven- 

hage 1946). Overigens bleef het bij het 'eerste deel'.
10 Gezien Gielens later geuite afkeer van de ams, is overname van elementen van Bol

kesteins Schema weinig waarschijnlijk. Overigens sprak Rutten, die het ontwerp-Cie- 
len erfde geringschattend over 'dat vod van Gielen'. Volgens hem bestond het slechts
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In zijn nota greep Rutten expliciet terug op het rapport van de Ineen- 
schakelingscommissie uit 1910. De problemen waren nog steeds vergelijk
baar met die van rond de eeuwwisseling, maar het 'geestelijk en sociaal 
klimaat’ was in de laatste eeuw, en zelfs in het laatste decennium, aanzien
lijk veranderd. Er werden veelzijdiger en hogere eisen gesteld aan de bur
gers, en dus ook aan het onderwijs. Dit betekende niet dat 'het bestaande 
gebouw van onderwijsvoorzieningen moet worden afgebroken en een ge
heel nieuw moet worden opgebouwd’, maar er moest een 'geleidelijke 
(re)organisatie van ons onderwijsbestel' plaatsvinden.11 Rutten liet het 
hoger onderwijs en het land- en tuinbouwonderwijs buiten beschouwing, 
het eerste omdat het afzonderlijk behandeld zou worden, het tweede omdat 
deze onderwijsvorm niet onder zijn ministerie viel.

Hoofdbestanddeel van de nota was de schematische weergave van het 
door Rutten uitgedachte onderwijsstelsel. De bewindsman stelde voorop dat 
hij zich had laten leiden door onderwijskundige uitgangspunten, en allerlei 
bestuurlijk-juridische problemen niet had behandeld. Deze problemen 
zouden bij de concretisering van de nota in wetsontwerpen besproken kun
nen worden. 'Richtpunt' in de nota was de gedachte dat de leerlingen later 
in de maatschappij een werkkring zouden hebben. Het onderwijs diende op 
die toekomstige werkkring voor te bereiden. De door de Ineenschakelings- 
commissie voorgestelde driedeling in lager, middelbaar en hoger onderwijs 
was achterhaald, en moest plaats maken voor een vierdeling: kleuteronder
wijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 
Onder voortgezet onderwijs viel alle onderwijs tussen dat op de basisschool 
en de universiteit, dus zowel het vigerende vglo en ulo, als het technisch en 
huishoudelijk onderwijs, het middelbaar onderwijs en het onderwijs aan 
gymnasia.12

Als psycholoog wist Rutten uit de jeugdpsychologie dat de ontwikkeling 
van de jonge mens in fasen verliep, waarbij rond het zevende en twaalfde 
jaar cesuren waren aan te geven. De minister meende dat het onderwijs
stelsel aan deze gegevens aangepast diende te worden. De intellectuele vor
ming diende niet eerder aan te vangen dan in het zevende levensjaar, 
terwijl vóór het twaalfde jaar nog geen sterke differentiatie in het onderwijs 
plaats mocht vinden. Rutten stelde voor om na het basisonderwijs13 twee 
hoofdrichtingen te vormen, een voor leerlingen met een overwegend prak-

D e onderw ijsnota-R utten

uit een aantal kladvelletjes. Bron: gesprek auteur met prof. dr. J.M.G. Leune, waarin 
de laatste refereerde aan een gesprek met Rutten.

11 Nota betreffende onderwijsvoorzieningen, p. 6-7.
12 Hiermee ging hij een stap verder dan Bolkestein, die slechts het algemeen vormend en 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als 'middelbaar’ kwalificeerde. Overigens 
was Bolkestein nauw bij de totstandkoming van de onderwijsnota-Rutten betrokken.

13 Rutten stelde in de nota dat het basisonderwijs idealiter vijf jaren zou beslaan, maar 
omdat het op korte termijn niet te realiseren zou zijn nam hij een zesjarige basisschool 
op in zijn onderwijsplan.
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tische intelligentie, en een voor meer theoretisch begaafden. Overgang van 
het ene naar het andere schooltype zou zo min mogelijk belemmerd moe
ten worden.

De internationalisering van de maatschappij eiste de opname van min
stens een vreemde taal voor elk schooltype na het basisonderwijs, en de 
opkomst van de techniek maakte het gewenst dat technische vakken ook in 
het algemeen vormend onderwijs werden ingevoerd.

In onderstaande figuur volgt een visuele weergave van het door Rutten 
voorgestelde onderwijsstelsel.

Figuur 2
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Bron: Nota betreffende onderwijsvoorzieningen

Een aantal elementen uit dit stelsel valt direct op. Het vglo was ver
vangen door het (aanvullend) eenvoudig voortgezet onderwijs (evo), ter
wijl het ulo had plaats gemaakt voor twee nieuwe schooltypes: de algemeen 
middelbare school (ams) en het voortgezet onderwijs voor eenvoudige 
administratieve werkkringen (eaw). Daarnaast werden gymnasium, hbs n 
lyceum gezamenlijk onder de noemer voorbereidend wetenschappelijk
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onderwijs geschaard. Het eenvoudig voortgezet onderwijs zou zowel aan 
zelfstandige evo-scholen worden gegeven, als in de eerste twee klassen van 
het meer beroepsgerichte voortgezet onderwijs (dus niet van vwo en voort
gezet onderwijs voor algemene doeleinden). Evo kwam hier dus in de 
plaats van de voorbereidende klassen aan de ambachtsschool. Het zou een 
soort brugklasfunctie krijgen; door kennismaking met de te volgen oplei
ding zou de leerling een betere oriëntatie bij de beroepskeuze hebben. 
Nieuw element in de nota was de organische aansluiting van de verschil
lende onderwijsniveau's. Een leerling die het lager technisch onderwijs had 
afgerond kon voortaan, via het uitgebreid technisch onderwijs, doorstro
men naar het middelbaar technisch onderwijs. Bij het huishoudonderwijs 
gold een analoge regeling.

De instelling van twee nieuwe onderwijstypen, de ams en het voortgezet 
onderwijs voor eenvoudige administratieve werkkringen, zou het heetste 
hangijzer van de onderwijsnota worden. De laatste school zou de ulo-leer- 
lingen met een voornamelijk praktische intelligentie moeten bedienen, ter
wijl de ams meer richting hbs zou gaan. Ams en hbs zouden een gemeen
schappelijke tweejarige onderbouw kennen, waarna een definitieve school
keuze zou plaatsvinden. De hbs zou voortaan, evenals het gymnasium, zes 
leerjaren kennen, terwijl op deze school ook 'eenvoudig latijn' gedoceerd 
zou moeten worden.

De ontvangst in de Tweede Kamen niemand thuis

De Tweede Kamer ontving Ruttens nota op 20 juli 1951, een wat ongelukkig 
tijdstip, daar op deze dag het zomerreces aanving. Zij werd in handen 
gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs.14 Het zou tot de begro
tingsbehandeling in december duren, eer er plenair enkele woorden aan de 
nota werden gespendeerd.

In het voorlopig verslag bij de begroting van 1952 kwamen twee belang
rijke problemen naar voren. Allereerst plaatsten sommige leden (CHU) 
kanttekeningen bij het instituut nota. Het was hen onduidelijk welke status 
de nota had, terwijl zij zich afvroegen in welke mate de Kamer en een 
eventuele volgende minister waren gebonden aan de denkbeelden in de 
nota. Belangrijkste bezwaar gold echter de ondermijnende werking die 
dergelijke nota's hadden op de verantwoordelijkheid van de regering, die 
nu immers vooraf de mening van het parlement peilde, in plaats van 
middels wetgeving de confrontatie met de Kamers aan te gaan. Deze 
mening werd buiten CHU-kringen in de Kamer niet gehoord, 'Vele leden' 
(KVP) waren erkentelijk voor de indiening, maar teleurgesteld over het 
ontbreken van een aantal elementen in de nota. Zij wensten een nadere 
uiteenzetting van de minister, met name betreffende de financiële gelijk

14 Van de vergaderingen die deze commissie voor 1960 hield, zijn geen notulen aanwezig 
in het archief van de Tweede Kamer.
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stelling. 'Vele andere leden' (PvdA) vreesden dat zo’n nadere uiteenzetting 
behandeling van de nota zou vertragen.15

Dat was ook de mening van de minister. De financiële en juridisch-tech- 
uische problemen zouden wel aan de orde komen bij de behandeling van 
de op grond van de nota in te dienen wetsontwerpen. Wel had hij erop toe
gezien dat er in de nota geen beletselen voor verdere doorvoering van de 
financiële gelijkstelling zaten. Rutten wees het CHU-bezwaar van de hand. 
De Kamer had immers zelf om een plan gevraagd! Met de indiening van de 
nota wilde Rutten zich enkel de zekerheid verschaffen, dat hij geen onder- 
wijstypen ging creëren waartegen de Kamer bezwaar had.

Bij de mondelinge behandeling van de begroting beet Stokman (KVP) het 
spits af. Zijn betoog bevatte een waarschuwing aan de minister: zonder 
financiële gelijkstelling geen nieuw onderwijsstelsel. In Stokmans woor
den: 'Want de mooiste plannen zouden kunnen stranden op de onmoge
lijkheid deze te verwezenlijken binnen het kader van het Nederlandse 
onderwijsbestel, waarin het beginsel der pacificatie een karakteristiek ele
ment is.' Hij pleitte voor een verdere doortrekking van de financiële gelijk
stelling voor het gehele voortgezet onderwijs. Voor het overige zweeg de 
pater over het onderwijsplan.16 De PvdA'er Van Sleen sprak in warme 
bewoordingen over het plan. Rutten had de lijn van Van der Leëuw, PvdA- 
minister van OKW in 1945 en 1946, op de juiste wijze doorgetrokken. De 
plannen van Rutten liepen voor een groot deel parallel met de ideeën bin
nen de PvdA. Inhoudelijk wilde Van Sleen niet op de plannen ingaan.17

Deze opmerkingen van Van Sleen zullen de KVP tegen de borst hebben 
gestoten. De katholieken koesterden bepaald geen warme gevoelens voor 
Van der Leeuw, die niet ten onrechte werd verdacht van pacificatie-onder- 
mijnende ideeën. Het zal de KVP wantrouwender hebben gestemd ten op
zichte van het plan van Rutten, wiens 'doorbraakgehalte' binnen zijn eigen 
partij ook al de nodige reserves had opgeroepen.18 Fortanier-de Wit (WD) 
had grote waardering voor de nota, zonder er diep op in te gaan. Voor haar 
was de nota een goede discussiebasis, en als zodanig vergelijkbaar met een 
voorontwerp van wet. Wel wees zij op de problematiek rond het ulo. Op 
deze school werd les gegeven door onderwijzers met ulo-bevoegdheid. Zou 
er voor deze mensen op de ams nog plaats zijn, of zouden daar leraren met 
vhmo-bevoegdheid gaan doceren?19 Tilanus (CHU) was de enige die in het 
debat een dissonant geluid liet horen. Hij bracht wederom zijn partij
standpunt naar voren: het indienen van nota's zou niet stroken met de ver
antwoordelijkheid van de regering voor de wetgeving. De ARP'er Roosjen 
schaarde zich aarzelend achter deze visie. Daarnaast citeerde Tilanus enkele 
passages uit brochures van de Katholieke Jeugdbeweging en het Katholiek 
M ULO-Blad, waarin de onderwijsnota sterk werd bekritiseerd. Deze nega

15 HTK  1951-1952, Bijl. A, 2300-VI, Begroting voor het departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen voor het dienstjaar 1952, nr. 11, W  p. 1-2.

16 HTK 1951-1952, p. 1136-1138.
17 Ibidem, p. 1139-1140.
18 Van der Heiden en Van Griensven, 'Rutten', p. 236-238.
19 HTK 1951-1952, p. 1146-1147,
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tieve geluiden prikkelden hem tot de vraag 'of nu werkelijk deze Nota de 
goede kant opgaat. Blijkbaar is deze materie nog niet rijp voor een eind* 
oordeel.'20

Rutten deed zijn uiterste best om de KVP-fractie ervan te overtuigen dat 
ook hij voorstander was van een zo ver mogelijk doorgevoerde pacificatie, 
en betoogde nogmaals dat er in de nota geen enkel beletsel voor verder
gaande financiële gelijkstelling aanwezig was. Een uitwerking van dit 
geheel zou beoordeeld kunnen worden bij de indiening van concrete wets
voorstellen.21 In tweede termijn merkte Stokman op dat hij die uitwerking 
dan maar zou afwachten; een duidelijke aanwijzing, dat er van de KVP 
weinig initiatieven voor behandeling van de nota te verwachten waren.22

Rutten was tevreden over de aandacht die zijn nota buiten het parlement 
had gekregen:'(...) in het koor van kritici was er maar één die vals zong (...). 
Dat de geachte afgevaardigde de heer Tilanus zich daarvan de tolk zou 
maken, had ik niet verwacht'. De 'positieve waarde' van de door Tilanus 
geciteerde KJB-brochure kwalificeerde hij als 'twijfelachtig' De constitu
tionele kritiek op de nota wilde er bij Rutten niet in; het was in zijn ogen 
niet ongebruikelijk dat de regering vooraf de mening van de volksvertegen
woordiging peilde.

De Tweede Kamer had de onderwijsnota goeddeels onaangeroerd gelaten, 
maar voor de goede verstaander was duidelijk dat er uit confessionele hoek, 
en met name van Ruttens eigen KVP, weinig steun te verwachten was. De 
CHU en in mindere mate de ARP hadden problemen met de indiening van 
de nota, omdat zij niet wisten wat zij er mee aan moesten, terwijl voor de 
KVP het ontbreken van een regeling aangaande de financiële gelijkstelling 
onverteerbaar was.23 Slechts PvdA en VVD waren op hoofdpunten en
thousiast over het eerste grootschalige plan tot onderwijsvernieuwing, 
sinds het rapport van de Ineenschakelingscommissie. Zij drongen aan op 
spoedige parlementaire behandeling van de nota, terwijl de overige partijen 
zich daarover niet uitlieten. Stokmans opmerking was echter een duidelijk 
signaal dat in ieder geval de KVP weinig reden tot haast had.

De Senaat over de nota

In het voorlopig verslag van de Eerste Kamer bij de begroting voor 1952, 
meenden 'enige leden’ dat de onderwijsnota niet eerder in de Senaat kon 
worden behandeld dan na vaststelling door de Tweede Kamer. Gezien het 
feit dat deze mening niet werd weersproken, zal deze het algemeen gevoe
len in deze Kamer hebben weergegeven. Overigens leefde ook in de Senaat 
het CHU-bezwaar dat de regering door de indiening van nota's haar verant
woordelijkheid ontliep. Ruttens toezegging dat met de indiening van 
wetsontwerpen niet op behandeling van de nota gewacht zou worden, had

20 Ibidem, p. 1149-1150.
21 Ibidem, p. 1181-1182.
22 Ibidem, p. 1186.
23 Een argument, dat in leder geval ook voor de ARP zal hebben meegespeeld.
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dit bezwaar echter grotendeels weggenomen.24 In zijn memorie van ant
woord bevestigde de minister nogmaals dat hij de behandeling van de nota 
niet af zou wachten, maar wetsvoorstellen zou ontwikkelen en indienen.25 
Hiermee tekende Rutten het doodvonnis voor zijn nota; waarom zou het 
parlement aandacht besteden aan een vage nota, terwijl er wetsvoorstellen 
aankwamen?

De wetsvoorstellen inzake ams en vho

Op 18 juni 1952 diende Rutten een drietal wetsvoorstellen in bij de Tweede 
Kamer, ter regeling van respectievelijk het algemeen middelbaar, het voor
bereidend hoger en het hoger onderwijs. De twee eerstgenoemde ontwerpen 
waren een wettelijke uitwerking van zijn onderwijsplan.

In zijn ontwerp voor het voorbereidend hoger onderwijs (vho) introdu
ceerde Rutten het atheneum, dat in de plaats kwam van de hbs. Het athe
neum zou, hoewel ook hier eenvoudig latijn werd ingevoerd, de moderne 
richting van het voorbereidend hoger onderwijs worden, terwijl het gym
nasium de klassieke opleiding zou blijven. Het lyceum zou een combinatie 
van beide typen zijn, met een gezamenlijke een- of tweejarige brugperiode. 
De financiering van het vho zou worden gewijzigd. De rijksoverheid zou 
de kosten voor gemeentelijke scholen volledig vergoeden, evenals de sala
riskosten voor bijzondere scholen. De stichtingskosten voor bijzondere 
scholen zouden voor een groot gedeelte worden vergoed. Voor de 'overige 
materiële uitgaven' werd een bedrag betaald ter grootte van het produkt 
van het gemiddelde bedrag per leerling van overeenkomstige rijksscholen, 
en het leerlingenaantal.26

In het ontwerp tot regeling van het algemeen middelbaar onderwijs gaf 
Rutten de ams haar wettelijke vorm. Opvallend verschil met het onder
wijsplan was dat de minister hier niet de opheffing van het uitgebreid lager 
onderwijs aankondigde, maar de ams néést het ulo projecteerde. De ams 
moest ontstaan door omzetting van een gedeelte van de hbs27, de handels
dagscholen en een (in eerste instantie beperkt) aantal ulo's. Aan de ams 
zouden docenten met een hbs-bevoegdheid moeten worden aangesteld.28 
De financiering zou ongeveer gelijk zijn aan die van het vho, hetgeen voor
al voor bijzondere ulo's een verandering bracht: deze waren, aangezien zij 
hun wettelijke basis in de Lager-onderwijswet hadden, volledig financieel 
gelijkgesteld. Iedere ulo ontving automatisch subsidie, terwijl de oprichting

24 HEK 1951-1952, Bijl. A, 2300-VI, W , p. 3.
25 Ibidem, p. 14.
26 HTK 1951-1952, Bijl. 2595, Wet tot regeling van het voorbereidend hoger onderwijs, nr. 

2, OvW en nr. 3, MvT.
27 De hbs was oorspronkelijk een vorm van algemeen vormend onderwijs geweest, maar 

had zich geleidelijk ontwikkeld tot vho. Rutten wilde het oorspronkelijke deel over
hevelen naar de ams.

28 Dus geen onderwijzers met ulo-akte, zoals op de ulo gebruikelijk was.
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en subsidiëring van een ams afhankelijk zou zijn van een scholenplan, 
waarin de behoefte aan scholen in een bepaalde regio werd vastgesteld.29

Reacties op nota en wetsontwerpen

Rutten had wederom een ongelukkig tijdstip gekozen om zijn voorstellen 
voor onderwijsvernieuwing in te dienen. Een week na indiening vonden 
de periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats, en kwam er een 
einde aan het kabinet-Drees II. Was het voor iedere bewindsman zeer de 
vraag of hij terugkwam, voor Rutten moet welhaast hebben vastgestaan dat 
hij niet meer zou terugkeren. Niet alleen was hij met tegenzin aan het 
ministerschap begonnen30, de Nijmeegse universiteit zou zijn leerstoel in 
de psychologie niet langer meer voor hem kunnen vrijhouden. Overgang 
naar een volgend kabinet zat er dus niet in. De parallel met de wetsontwer- 
pen-Heemskerk uit 1913 dringt zich op. Het zou de ontwerpen-Rutten nau
welijks anders vergaan.

In onderwijskringen werd hevig gediscussieerd over de nota, en later ook 
over de wetsontwerpen. Alom werd Ruttens initiatief, het opstellen van 
een integraal plan voor het onderwijs, toegejuicht. De waardering voor de 
plannen van de minister liep echter nogal uiteen.

Het Katholieke Onderwijzersverbond had nogal wat bezwaren tegen de 
nota. Het meende dat de minister ten onrechte de toekomstige arbeidsplaats 
van de leerling als uitgangspunt had genomen; in de nota had de leerling 
als kind meer centraal moeten staan.31 Een belangrijk bezwaar van het KOV 
gold de vervanging van het ulo door de ams en de school voor eaw. Met 
deze laatste vreesde het 'de schepping (...) van een witteboord-proletariaat, 
waaraan de maatschappij geen behoefte heeft'. De ulo-school moest, in ieder 
geval voor wat betreft het leerplan, behouden blijven.32

De openbare onderwijzers waren positiever over de onderwijsnota. Zij 
zagen daarin juist een positieversterking, aangezien in hun ogen de ams 
zou bestaan uit een vernieuwde ulo. 'Ulo-onderwijzers, uw tak van onder
wijs en opvoeding zal en kan dan in een nieuwe vorm een nieuw tijdvak 
van bloei tegemoet gaan', liet Het Schoolblad zijn lezers juichend weten.33 
Een jaar later was de stemming in de Nederlandse Onderwijzersfederatie 
honderdtachtig graden gekeerd. De indiening van de wetsontwerpen, 
waarin de ams nóóst het ulo werd geprojecteerd, maakte de NOF duidelijk 
dat het einde van het ulo in zicht was. Verbitterd constateerde het blad dat 
de minister 'veel van de goodwill' aan het verliezen was.34 De wetenschap, 
dat niet onderwijzers met ulo-akte, maar docenten met vhmo-bevoegdheid

29 HTK 1951-1952, Bijl 2594, Wet tot regeling van het algemeen middelbaar onderwijs, 
nr. 2, OvW en nr. 3, MvT.

30 Vgl. Van der Heiden en Van Griensven, 'Rutten', p. 234-238.
31 Het Katholieke Schoolblad, 17 nov. 1951-15 dec. 1951.
32 Ibidem, 16 feb. 1952. .
33 Het Schoolblad, 4 aug. 1951. ’
34 Ibidem, 9 aug. 1952.
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aan de ams zouden doceren, zal aan de nieuwe opstelling niet vreemd zijn 
geweest.

Zij vonden steun bij de Nijmeegse hoogleraar in de pedagogiek J.J. 
Gielen, partijgenoot en ambtsvoorganger van Rutten, die zich tot de groot
ste criticus van de plannen ontwikkelde. Ook deze oud-onderwijzer vond 
het verdwijnen van het ulo, die door hervorming 'volmaakt' kon worden, 
onverteerbaar. De ams was 'een pedagogische jammergestalte'. In een wat 
zurig betoog brak hij de nota tot de grond toe af, verweet hij Rutten on
wetenschappelijkheid en inconsequentie, en voorzag hij gevaarlijke nivel- 
leringstendensen. ’Sterk geamendeerd is er wel iets goeds van te maken (...). 
Dan nog zal echter veel van de uitvoering afhangen', concludeerde hij.35

De verenigingen van docenten aan het vhmo waren over het algemeen 
wat positiever over het plan-Rutten dan de onderwijzers. De katholieke 
lerarenvereniging St. Bonaventura bracht de minister hulde voor zijn 
'constructief werk', doch vergeleek het met 'een groot betonnen gebouw in 
opbouw, waarvan de holle ruimten ons doen vragen, wat daarin zal wor
den ondergebracht1.36 Over Gielen concludeerde de vereniging: '(...) zijn 
critiek is niet steeds fair.' Nadat Rutten zijn wetsontwerpen had ingediend, 
meende St. Bonaventura dat Cals de wetsontwerpen maar moest laten 
behandelen: 'Na de theorie is nu de praktijk aan de beurt.'37

De bekende onderwijsvernieuwer Kees Boeke liet minister Rutten weten 
grote bewondering voor de plannen te hebben, maar plaatste kritische kant
tekeningen bij Ruttens uitwerking. Boeke stond als ideaaltype één school 
voor voortgezet onderwijs voor ogen, waar alle leerlingen na de basisschool 
heen zouden gaan, een 'middenschool' avant la lettre.38 Dit ideaal zou nog 
lange tijd door de PvdA worden mee- en uitgedragen, alvorens experi
menten met de middenschool uiteindelijk basisvorming in het voortgezet 
onderwijs op zouden leveren.

Eindelijk: een verslag

Op 8 december 1953 stelde de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen het verslag op de onderwijsnota vast.39 Het plan 
roerde volgens de commissie zoveel kwesties aan en riep zoveel vragen op, 
dat 'van een uitvoerige en gedetailleerde behandeling daarvan (...) geen 
sprake kan zijn'. Die zou plaats moeten vinden bij de behandeling van con
crete wetsontwerpen.

Verschillende leden merkten op dat Rutten, die de nota presenteerde als 
antwoord op de motie-Peters-Van Sleen, enerzijds meer behandelde dan in

35 Jos J. Gielen, De Onderwijsnoia-Rutten (Breda z.j.). Overigens noemde Gielen in deze 
brochure het door Rutten sterk bekritiseerde stuk van de Katholieke Jeugdbeweging
'een uitstekende verhandeling'.

36 Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St. Bonaventura (1951), p. 285-287.
37 Ibidem (1952) nr. 34, p. 403-405.
38 Vernieuwing van Onderwijs en Opvoeding 10 (1951-1952) nr. 93, p. V-VI.
39 HTK 1953-1954, Bijl. 2233, Nota betreffende onderwijsvoorzieningen, nr., p.
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de motie was gevraagd40, en anderzijds aan zaken in de motie voorbijging. 
Zo vroeg de motie expliciet om 'een stelsel van bevredigende wettelijke 
normen voor de oprichting en instandhouding van (..) bijzondere en open
bare scholen', terwijl het plan daar geen aandacht aan besteedde. Dit was de 
meest fundamentele kritiek die de commissie uitoefende; verschillende 
leden meenden dat, als deze problemen in de nota opgelost waren, de an
dere problemen minder moeilijkheden zouden opleveren. Het ontbreken 
van de financiële gelijkstelling was blijkbaar nog steeds een overwegend 
bezwaar. Voor het overige passeerden de opmerkingen die al bij begrotings
behandelingen of in onderwijskringen waren gemaakt, nog eens de revue. 
De eventuele verdwijning van het ulo nam veel ruimte in de nota in, 
evenals de introductie van het evo. PvdA-commissielid Van Sleen poneer
de hier het op Kees Boeke geïnspireerde idee van een voor iedereen ver
plicht tweejarig evo, na een vijfjarige basisschool, een idee waarvoor hij al 
jaren streed.41

De Tweede Kamer ging, gezien de druk die zij op Rutten had gezet om 
snel met zijn onderwijsplan te komen, teleurstellend oppervlakkig in op de 
nota. Misschien wel de belangrijkste opmerking in de nota gold de vraag 
aan de nieuwe bewindslieden, minister Cals en zijn staatssecretaris A. de 
Waal42, om hun mening te geven over de denkbeelden in de onderwijs- 
nota-Rutten. Als antwoord op deze vraag, en als memorie van antwoord op 
het verslag van de Kamer, presenteerden zij op 18 februari 1955 de Tweede 
Onderwijsnota, die de basis zou vormen voor de Wet op het voortgezet 
onderwijs, de Mammoetwet.

Conclusies

De wederwaardigheden van de nota-Rutten geven een merkwaardig beeld 
te zien. Opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer, werd zij door dit 
college nauwelijks besproken. Tot een mondelinge behandeling in het par
lement kwam het al in het geheel niet. Een vrijwel identiek lot was de twee 
wetsontwerpen van Rutten beschoren. Deze werden, voor zij in de kamer
commissie voor OKW waren besproken, ingetrokken door minister Cals. 
Hoe kon het gebeuren dat de Tweede Kamer de onderwijsnota, in de onder- 
wijspers als van groot belang gekenschetst, vrijwel onbehandeld liet?

Een verklaring kan mogelijk gezocht worden in de rol van de KVP Rut
tens eigen partij, de grootste partij uit de regeringscoalitie, miste in het on
derwijsplan een bevredigende regeling betreffende de financiële gelijk-

40 De motie sprak slechts van vglo, lager nijverheidsonderwijs en lager land- en tuin
bouwonderwijs, terwijl het onderwijsplan het gehele voortgezet onderwijs minus het 
land- en tuinbouwonderwijs behandelde.

41 Vgl. Van der Heiden en Van Griensven, 'Rutter', p. 271-277 waar Van Sleen probeerde 
het vglo tot 'maatschappijschool' om te vormen. Dezelfde benaming gebruikte hij voor 
het evo.

42 Mejuffrouw A. de Waal was de eerste vrouwelijke staatssecretaris in de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis.
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stelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs. De waarschuwing 
van Stokman, dat van een onderwijsstelsel zonder gelijkstelling geen spra
ke kon zijn, sprak boekdelen. De KVP vreesde dat, door omzetting van het 
ulo-onderwijs in ams, het bijzonder onderwijs per saldo een achteruitgang 
zou beleven. Het ulo viel immers automatisch onder de pacificatie, het 
middelbaar onderwijs niet. Het is zeer aannemelijk dat de KVP hierin werd 
gesteund door de oppositionele ARP, eveneens een groot voorvechter van 
het bijzonder onderwijs.43

Een tweede mogelijke verklaring betreft de status van de nota. In de 
betreffende parlementaire periode bereikte een flink aantal nota's van ver
schillende departementen het parlement. Van OKW verschenen in korte 
tijd drie van dergelijke nota's.44 Parlementariërs, met name van de CHU, 
meenden dat discussies in het parlement aan de hand van concrete wets
voorstellen dienden plaats te vinden, omdat aan de uitkomsten van dis
cussies over een nota niemand gebonden was. De oplossing die Rutten 
koos, het indienen van wetsvoorstellen vóór de onderwijsnota door de 
Kamer behandeld was, betekende de doodsteek voor de nota. De Kamer kon 
immers aan de hand van de wetsvoorstellen het gehele onderwijsstelsel in 
beschouwing nemen, zodat behandeling van de nota overbodig werd. Het 
verslag dat uiteindelijk verscheen was dan ook uiterst summier en opper
vlakkig.

Een derde element dat in beschouwing genomen dient te worden is de in
vulling die Rutten koos voor de motie-Peters-Van Sleen. In die motie werd 
immers gevraagd om een plan van onderwijsvoorzieningen ter uitvoering 
van de achtjarige leerplicht. De motie noemde expliciet het vglo, het lager 
technisch onderwijs en het lager land- en tuinbouwonderwijs. Rutten koos 
er echter voor om het gehele onderwijsstelsel te reorganiseren, waardoor de 
problematiek veel uitgebreider werd. Met name de plannen om het ulo te 
vervangen door twee nieuwe schooltypes, riepen veel weerstand op in de 
maatschappij, voornamelijk onder katholieken en antirevolutionairen. 
Door verbreding van de opdracht, onder gelijktijdige versmalling door het 
(bekritiseerde) weglaten van het land- en tuinbouwonderwijs en het hoger 
onderwijs, maakte Rutten de problemen groter, en werd duidelijk dat de 
reorganisatie een tijdrovend karwei zou worden.

Een laatste verklaring voor het lang uitblijven van een parlementaire 
discussie over plan en wetten is gelegen in Ruttens timing. Rutten diende 
zijn wetsontwerpen in precies een week voordat het kabinet wegens verkie
zingen demissionair zou worden. Van een parlementaire behandeling on
der Rutten zou naar alle waarschijnlijkheid niets meer komen, en het was 
nog maar de vraag of een nieuwe bewindsman zijn ideeën onderschreef. 
Cals, tot Ruttens verrassing benoemd tot zijn opvolger, trok de wetsontwer-

43 De derde grote confessionele partij, de CHU, was geen groot voorstander van het 
bijzonder onderwijs. Zij zag veel meer in een openbare school met een sterke

N ^ s t ^ n d ^ ^ f a - R u t t e n  verscheen een nota over het technisch onderwijs en een 
inzake experimenten op scholen.

44
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pen inderdaad in, waardoor de parlementaire behandeling werd geblok
keerd.45

Ondanks de geringe parlementaire aandacht voor de plannen van Rut
ten, zijn deze niet slechts in het OKW-archief bijgezet. Cals borduurde er 
uitgebreid op voort in zijn Tweede O nderwijsnota, en grote delen van het 
plan-Rutten zijn te herkennen in Cals' ideeën voor de Wet op het voort
gezet onderwijs. Waar Rutten zich mocht beklagen over geringe aandacht 
van de Staten-Generaal, werd Cals er bijkans onder begraven. Vanaf het 
moment waarop hij zijn Tweede Onderwijsnota indiende zou het nog acht 
veel besproken jaren duren eer de Mammoetwet het Staatsblad haalde. Een 
operatie die, volgens Cals, niet was gelukt zonder de basis die Rutten in zijn 
Nota betreffende onderwijsvoorzieningen  legde.46

45 Rutten had, evenals Cals' vader, nooit veel interesse voor onderwijsproblemen bij zijn 
staatssecretaris bespeurd. CPG, Archief Duynstee, Rutten aan Duynstee, dd. 22 april 
1977. Voor de verwondering van Cals senior: £. van Raalte, 'Niet minder na aan het 
hart lag hem de opvoeding van onze jeugd' in: Martin van Amerongen ed., Over de 
doden niets dan goeds, Necrologieën van politici (Amsterdam 1986) p. 84.

46 Psychologisch Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Archief Rut
ten, nr. 956, Cals aan Rutten, dd. 19 feb. 1955.
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STRESSEN TOT HET KERSTRECES
DE TWEEDE KAMER ALS WERKPLEK IN DE PERIODE-DREES-VAN 
SCHAIK (1948-1951)

J.C.F.J. van Merriënboer

De voorzitter spreekt

Nourri dans le Sérail van het parlementaire werk sedert 1925, aanvaardde 
de KVP'er L.G. Kortenhorst op 13 augustus 1948 het voorzitterschap van de 
Tweede Kamer. In PvdA-kringen was men aanvankelijk weinig gelukkig 
met de nieuwe voorzitter. Kortenhorst zou in het verleden zijn functies als 
kamerlid en advocaat van particuliere belangen (eerst De Telegraaf, later 
Menten) onvoldoende hebben gescheiden. Niettemin hoopte men dat deze 
zeer ervaren politicus het gemis aan vertrouwen snel kon wegwerken, aan
gezien hij blijk gaf 'van een opvallend fris en critisch oordeel ten aanzien 
van de functie en de werkzaamheden van een kamerlid'.1 De PvdA be
pleitte modernisering van de werkwijze van de Staten-Generaal en verbete
ring van de positie van de volksvertegenwoordiger.2 Wat dit betrof zat 
Kortenhorst op dezelfde golflengte.

Kortenhorst zou het ambt vijftien jaar bekleden zoals het hoorde: waar
dig, met allure en bonhomie, altijd stimulerend en met oog voor het (te 
scheppen) precedent.3 De Kortenhorst-periode (1948-1963) zou worden ge
kenmerkt door een rusteloos zoeken naar verbetering en modernisering 
van de werkmethode, opdat het gemeen overleg met de regering zo vrucht
baar mogelijk zou zijn.4 Al in september 1948 pleitte hij voor 'gepaste de
centralisatie van het parlementaire werk' en voor verlevendiging van de 
debatten.5 Dit was in feite het program-Kortenhorst. De volgende jaren 
sprak hij vaak na het openen of kort voor het sluiten van de jaarlijkse zit
ting - op respectievelijk Prinsjesdag en de zaterdag vóór Prinsjesdag - nog 
een 'huiselijk woordje'. Hetzelfde gebeurde vóór elk Kerstreces, een initia
tief van zijn voorganger J.R.H. van Schaik uit 1930. In deze korte redevoe
ringen maakte de voorzitter de balans op. Hij inventariseerde knelpunten,

1 HTK 1948, p. 31; Paraat. Weekblad van de PvdA 3 (1948) nr. 28, 8 okt. 1948, p. 6.
2 Vgl. M. van der Goes van Naters, De leiding van de Staat (Haarlem 1945) en H.J. Hof- 

stra, 'De positie van de volksvertegenwoordiger’, Socialisme en Democratie 5 (1948) 
nr. 9, sept. 1948, p. 393-400.

3 De voorzitter wordt elk jaar door de Koningin benoemd op voordracht van de Kame: 
Kortenhorst werd vijftien keer voorgedragen.

4 Vgl. A.C. de Ruiter, 'Parlementaire evoluties tijdens de Kortenhorst-periode', Tijd
schrift voor Overheidsadministratie 19 (1963) nr. 917, p. 324-326 en nr. 918, p. 332-334 
en E. van Raalte, Het Nederlandse Parlement (Den Haag 1958) p. 148-152.

5 HTK 1948-1949, p. 5.
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deed suggesties voor verbeteringen en presenteerde nu en dan interessante 
kwantitatieve gegevens over het parlementaire werk van het afgelopen 
jaar. De rode draad was altijd of de Tweede Kamer erin zou slagen de nieu
we begroting vóór het Kerstreces goed te keuren. Dit vormde de maatstaf 
voor de verrichte parlementaire arbeid.

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de toespraakjes van Korten
horst in de periode 1948-1951. Knelpunten, suggesties en kwantitatieve gege
vens zijn op een rijtje gezet en aangevuld met cijfermateriaal, verzameld 
op basis van de verslagen van de algemene beraadslagingen van de Tweede 
Kamer en de jaarboekjes Parlement en Kiezer. Het probleem is: hoe moet 
dit materiaal gewaardeerd worden. Om de kwantitatieve gegevens te kun
nen analyseren is elders naar 'kwalitatieve' aanvullingen gezocht: uitlatin
gen van kamerleden, reportages in de parlementaire pers, artikelen van 
tijdgenoten. Een kwantitatieve analyse is ook mogelijk wanneer vergeleken 
kan worden met gelijksoortige cijfers uit een andere periode of van een an
der land. Voor het eerste kan soms worden teruggevallen op secundaire li
teratuur.6 Ik heb afgezien van comparatieve elementen. Een vergelijking 
met de praktijk in landen als België, Denemarken en Noorwegen zou wel
licht interessante resultaten opleveren. Naast deze begrenzing van het ma
teriaal staat die van het object: alleen de Tweede Kamer is bestudeerd, en 
wel in de periode 1948-1951.

In dit artikel wil ik niet meer dan een 'impressionistisch' beeld schetsen 
van de Tweede Kamer als werkplek in de periode van 1948 tot 1951 aan de 
hand van de toespraken van de kamervoorzitter, aangevuld met enkele 
andere gegevens. Het onderzoek heeft het karakter van parlementaire ge
schiedenis in formele of institutionele zin. Eerst wordt stilgestaan bij de ac- 
tores: kamerleden en ministers, vervolgens bij de procedures. Naar analogie 
van E. van Raaltes H et Nederlandse Parlement (Den Haag 1958) is een glo
bale indeling gemaakt in bevoegdheden, werkmethode en openbare behan
deling. Tot slot zal getracht worden een analyse te geven van de stemmin
gen in de Tweede Kamer in de periode-Drees-Van Schaik. Soms zal iets die
per moeten worden ingegaan op de parlementaire geschiedenis in materiële 
zin: het debat tussen regering en volksvertegenwoordiging. Het eindresul
taat gaat misschien in de richting van wat oud-premier Drees - in navolging 
van de politicoloog M.P.C.M. van Schendelen - karakteriseerde als 'parle- 
mentologie’7 Men zou het ook 'parlementistiek' kunnen noemen: net zo 
negatief, maar het klinkt lelijker.

Met name J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke 
herkomst van de Tweede Kamerleden tussen 1849 en 1970 (Weesp 1983) en J. Kooiman,
Over de kamer gesproken (Den Haag 1976). „ w c
W Drees, Het Nederlandse parlement vroeger en nu (Naarden 1975) p. 8. Van Schen
delen reserveerde de term voor comparatieve studies over nationale parlementen.
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Te weinig geachte afgevaardigden in 1948

In 1956 schreef parlementair journalist A.W. Abspoel: 'De leden van de 
Tweede Kamer (...) vormen als het ware een staalkaart van het Nederlandse 
volk. Ge vangt (in de Kamer) de sappige klanken op van de Limburgse en 
Brabantse Zuiderling, zowel als het zich nimmer verloochenende accent 
van de Groninger. Ge hoort er de steevast de laatste lettergreep van bepaalde 
woorden inslikkende Drent en de klanken van het onvervalste Amster
dams.'8 Maar hoe compleet was die staalkaart eigenlijk?

Tabel 1 Profiel Tweede Kamerlid

31-12-1948 31-12-1988

Ervaring

Gemiddelde leeftijd 50* 47
Jongste lid 32 30
Oudste lid 68 67
> 8 jaar lid 29% 40%

Opleiding

Lager niveau 19% 2%
Middelbaar niveau 14% 22%
HBO 17% 15%
Universitair niveau 50%** 61%***
Promotie 18% 9%

Herkomst

West (NH, ZH, U) 68% 55%****
Zuid (Z, B, L) 15% 20%
Oost (G, O) 9% 12%
Moord (Gr, F, D) 8% 11%

Nevenfuncties >85% 150%

* In de Eerste Kamer was dit omstreeks dezelfde tijd 56 jaar.
“  De helft hiervan was afgestudeerd jurist.
*** 21 % van de kamerleden was afgestudeerd jurist, 20 % econoom.
»»»» Twaalfde provincie niet meegerekend.

Was er in 1948 sprake van een represen tatieve volksvertegenwoordi
ging? Bij lange na niet! Het percentage vrouwelijke Tweede-Kamerleden be
droeg 4. Zeeland, Overijssel en Drente hadden elk maar één inwoner die lid 
was. Wat betreft levensbeschouwing was 37% Rooms Katholiek, 23% Ne
derlands Hervormd, 12% gereformeerd, 2% had een andere levensbeschou
wing en 24% had er geen. Voor heel Nederland waren de percentages res
pectievelijk 38, 31, 10, 4 en 17.9 Wat de hervormden in de Kamer tekort

8 A.W, Abspoel, Van Binnen- en Buitenhof. Schetsen van het Haagse Binnenhof 
(Amsterdam 1956) p. 10.

9 Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, p. 100, tabel 3.2 en J. Bosmans, 'Het maat- 
schappelijk-politieke leven in Nederland 1945-1980' in: J.C. Boogman e.a., Geschie

121



Stressen tot het kerstreces

kwamen, hadden de niet-godsdienstigen dus te veel. Wanneer we het be
roep bekijken dat de leden bij intreden in de Kamer uitoefenden dan was er 
sprake van een oververtegenwoordiging van ambtenaren (24%) en onder
wijzers (11%).10

Tabel 1 schetst het profiel van het 'gemiddelde' Tweede-Kamerlid op 31 
december 1948 en veertig jaar later. De lezer mag zelf zijn conclusies trek
ken. Bij 'Herkomst' kan nog gemeld worden dat omstreeks 1948 47% van 
alle Nederlanders in het westen woonde, 21% in het zuiden, 18% in het 
oosten en 11% in het noorden. Wanneer in plaats van woonprovincie geke
ken wordt naar geboorteprovincie is de wanverhouding westelijke - overige 
provincies minder in het oog springend.11

De uitoefening van het ambt van volksvertegenwoordiger anno 1948 was 
geen sinecure. In de praktijk ging het om een volledige baan, maar de wet
gever was stil blijven staan bij de gedachte dat het niet meer was dan een 
bijbaantje. PvdA-kamerlid Hofstra pleitte in 1948 voor verhoging van de 
schadeloosstelling tot een niveau waarop de volksvertegenwoordiger zijn 
'ambt' naar behoren kon uitoefenen. Hen kamerlid was volgens hem te veel 
tijd kwijt met het verzamelen van informatie en het verrichten van allerlei 
administratieve werkzaamheden. Kon dat niet efficiënter? Verblijfskosten 
in Den Haag waren bovendien voor eigen rekening. Toen Hofstra een keer 
tijdens een late vergadering zijn vrouw had gebeld om te zeggen dat hij wat 
later kwam, werd hem dit telefoontje zelfs in rekening gebracht. De finan
ciële specialist van de PvdA waarschuwde dat op deze wijze het lidmaat
schap op den duur alleen voor middelmatigen aantrekkelijk zou blijven. 
De parlementaire democratie werd door deze krenterigheid om zeep gehol
pen.12

In het najaar van 1948 deed Kortenhorst er nog een schepje bovenop: 
'(Het is) noodzakelijk, dat de leden in staat worden gesteld, zich enige ad
ministratieve hulp aan te schaffen om daardoor tijd vrij te maken voor de 
intellectuele zijde van hun werk (...). Het staat wel vast dat te geringe in
komsten een beletsel vormen om voortreffelijke kandidaten bereid te vin
den een mandaat als kamerlid te aanvaarden; erger nog, dat gekozen leden 
genoodzaakt zijn hun mandaat neer té leggen.'13 Op 7 juni 1950 stemde de 
Tweede Kamer in meerderheid in met een regeringsvoorstel om de in de 
Grondwet geregelde schadeloosstelling te verhogen 'op grond van het al
gemeen belang'. De W D 'er H.A. Korthals verklaarde tijdens het debat: ’(...) 
de (parlementaire) arbeid vraagt meer dan voorheen. Dit sluit in dat de mo
gelijkheid om in de particuliere sector arbeid te vinden, steeds kleiner 
wordt. Vandaar dat ik moet vaststellen dat de zorgen op financieel terreH

denis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen 
(Houten 1988) p. 591, tabel 4.

10 Vgl. Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, p. 167, tabel 5.2.
11 Zie voor het verschil tussen geboorte- en woonprovincie: Van den Berg, De toegang tot

het Binnenhof, p. 86, figuur 3.1.
12 Hofstra, 'De positie van de volksvertegenwoordiger', p. 393-400.
13 HTK 1948-1949, p. 5 en HTK 1949-1950, p. 7.
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voor menig kamerlid zeer groot zijn.' N.S.C. Tendeloo (PvdA) rekende 
voor dat zij drieënhalve dag in de week kwijt was aan het kamerwerk. 
Daarbij had zij nog geen rekening gehouden met fractiebesprekingen, frac- 
tiecommissievergaderingen, partij-bijeenkomsten op zaterdag, conferenties, 
congressen, voorbereidende werkzaamheden en het contact met de kie
zers.14

In 1948 telde de Tweede Kamer nog honderd leden. Voor de zetelverde
ling zij verwezen naar figuur 1, verderop in dit artikel. Kortenhorst maakte 
zich sterk voor uitbreiding van het ledental tot 150, zodat tot meer arbeids
verdeling kon worden overgegaan. Deze uitbreiding liet lang op zich wach
ten. In de Eerste Kamer (toen nog met vijftig leden) stemden 17 leden op 31 
juli 1952 tegen het ontwerp grondwetsherziening dat uitbreiding van het 
ledental van de Tweede Kamer mogelijk maakte. Hierdoor haalde het niet 
de vereiste tweederde meerderheid. De senaat kreeg een storm van kritiek 
te verduren, maar ging pas in 1956 overstag.15

Op 21 september 1950 lanceerde Kortenhorst het idee om in het Neder
landse stelsel een nieuwe vorm te introduceren, 'waardoor de Tweede Ka
mer enerzijds in staat wordt gesteld een aantal leden voor het zo hoogst be
langrijke internationale werk af te staan en anderzijds zorg te dragen dat 
hier in eigen huis steeds over het voltallig aantal leden kan worden be
schikt'. Zelf voelde hij wel wat voor het Noorse systeem van plaatsver
vangende leden. Eind 1951 werd deze suggestie overgenomen door een 
KVP-commissie onder leiding van senator P.J. Witteman, kennelijk inge
fluisterd door Kortenhorst. Daarnaast publiceerde de griffier van de Tweede 
Kamer A.F. Schepel in december 1951 een artikel over het Noorse systeem 
in het Nederlands Juristenblad. Uiteindelijk zou dit publiciteitsoffensief tot 
niets leiden.16

Meer succes had de voorzitter met zijn streven om het naar buiten treden 
van de Staten-Generaal te bevorderen. Wanneer het parlement zich meer 
liet gelden in de maatschappij, zou dit het aanzien van de parlementaire 
democratie ten goede komen. Op voorstel van Kortenhorst besloot de 
Kamer meer geld te reserveren voor representatieve activiteiten. Daarbij 
zou de voorzitter de spil zijn. Kortenhorst refereerde graag aan de Britse mr 
speaker, die een bijna koninklijke status had.17

In de periode 1948-1951 trachtte de kamervoorzitter dus op allerlei ma
nieren het parlementaire werk voor de leden en voor het publiek aantrek
kelijk te maken. De kwaliteit van het werk moest voortc-urend verbeteren. 
Was het daarmee dan zo slecht gesteld? De kwaliteit van de Tweede Kamer

14 HTK 1949-1950, p. 1952-1967. Omstreeks 1948 bestond de 'beloning' voor kamerleden 
uit een vast bedrag (tot 1956 opgenomen in de Grondwet) van ƒ 6.000 en een eerste klas- 
treinabonnement.

15 Vgl. Van Raai te, Het Nederlandse Parlement, p. 82-83.
16 HTK 1950-1951, p. 5; Aanbevelingen tot herziening van de samenstelling en werkwijze 

der Staten-Generaal. Rapport van de Commissie-Witteman (Den Haag 1951) p. 7; 
A.F. Schepel, 'Plaatsvervangende kamerleden?’, N]B 26 (1951) p. 933-938 en 966-973.

17 L.G. Kortenhorst, 'Het parlement moet zich meer laten gelden', de Volkskrant, 4 okt. 
1949.
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is niet meetbaar.18 Het opleidingsniveau van de leden kan een indicatie zijn 
en het is waarschijnlijk dat de kwaliteit van het werk toeneemt, naarmate 
de ervaring groter is. En ervaringsjaren zijn wèl meetbaar Tabel 1 bevatte al 
enige gegevens over opleiding en ervaring in de Kamer, tabel 2 vormt een 
aanvulling daarop.

Tabel 2 Ervaring in de Tweede Kamer (31-12-3948)

leeftijd ervanngsjaren

partij gem. jongste oudste vóór meeste ervaring
(zetels) 1940 in parlement

KVP (32) 48,4 34(Cais) 62 (Kortenhorst) 30% Kortenhorst (192r ,
PvdA (27) 48,3 32 (Vondeling) 66 (Schilthuis) 26% Schilthuis a933)
ARP (13) 55,5 42 (Bruins Slot) 65 (Schouten) 54% Schouten (1918)
CHU (9) 52,4 36 (Kikkert) 66 (V.d. Feltz) 22% Tilanus (1922)
CPN (8) 46,9 36 (Haken) 60 (Hoogcarspel) 0% Wagenaar (1945)
W D (8) 49,9 36 (Zegering H.) 63 (Ritmeester) 13% Out* (1917)
SGP(2) 61,5 55 (Van Dis) 68 (Zandt) 100% Zandt (1925)
KNP (1) 68 - 68 (Welter) - “

Op 31 december 1948 was 21% van de kamerleden ouder dan zestig jaar, 
een bijzonder hoog cijfer. Zelfs extra bijzonder omdat het rompparlement 
dat dateerde van 1937 nog in november 1945 voor een kwart was aangevuld 
met nieuwe, onervaren leden.19 Bij de KVP-fractie was Kortenhorst de 
nestor, De antirevolutionair Schouten had in feite de meeste ervaringsja
ren, aangezien het lidmaatschap van WD-fractievoorzitter P.J. Oud een 
aantal jaren onderbroken was. Oud was in 1917 gekozen onder het distric
tenstelsel. Er was echter een politicus die kon bogen op praktijkervaring die 
nog verder terugging: Drees was immers van 1906 tot 1919 kamerstenograaf 
geweest!

De ploeg van Van Schaik

Het door Van Schaik geformeerde kabinet bestond op 31 december 1948 uit 
vijftien ministers: 6 KVP, 5 PvdA, 1 W D , 1 CHU en 2 partijloos. Zeven van 
hen bleven over uit het kabinet-Beel. Van de acht anderen hadden Rutten, 
Schokking en Spitzen geen enkele parlementaire ervaring. In het kabinet 
zaten zowel zestigers (Drees, Joekes, Van Schaik) als dertigers (Van den 
Brink, Mansholt, Sassen). Op Drees, Götzen en Mansholt na had elke minis
ter een academische opleiding genoten. Als bij de kamerleden was de belo
ning van een minister anno 1948 uiterst karig. Sommige ministers brachten 
in de ministerraad naar voren dat ze thuis geen gasten durfden ontvangen. 
Een aangeboden ministerschap werd soms afgeslagen omdat het te weinig

18 Vgl. M.P.C.M. van Schendelen, Over de kwaliteit van de Tweede Kamer (Alphen aan
den Rijn 1984) .

19 Vel Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, p. 206, tabel 6.1. Erg jong was de
Kamer bijvoorbeeld in 1967 toen slechts 5% van de leden 60+ was.
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betaalde.20 Tabel 3 geeft een overzicht van het optreden van de diverse mi
nisters in de Tweede Kamer in het parlementaire jaar 1948-1949.

Tabel 3 Redevoeringen ministers (1948-1949)

Minister
Aantai

kolommen1 Departement

Lieftinck 102,5 Fin
Joekes 91 SoZa
Van Maarseveen 84 BiZa (tot 15-6-49) en

OG (vanaf 14-2-49)
Rutten 84 OKW
Spitzen 58 VW (vanaf l-ll-'48)
Stikker 46/5 BuZa
Drees 44*5 min-pres/AZ
Mansholt 41 LVV
Wijers 40 Jus
In 't Veld 3^5 WV
Schokking 32 O en M
Van den Brink 25 EZ
Van Schaik 16,5 zonder port
Götzen 15,5 zonder port
Sassen 12 OG (tot 14-2-49)

* Elke pagina van de Handelingen bevat twee kolommen: 
ongeveer twee keer zeven minuten gesproken tekst.

Lieftinck zou in de periode 1945-1952 maar liefst 375 maal het woord voe
ren, Mansholt 131 maal en Drees slechts 123.21 De Nederlandse minister
president is in de regel vrij zelden aanwezig bij parlementaire debatten. Re
devoeringen zijn nog uitzonderlijker. In de periode-Drees-Van Schaik sprak 
de premier in de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen, over de 
begrotingen van Algemene Zaken en Overzeese Gebiedsdelen, de grens
correcties, het aftreden van Sassen, het Verdrag tot Wederzijdse Hulpverle
ning tussen Nederland en de Verenigde Staten, de Wet op de Dividendbe- 
perking, het wetsontwerp nadere voorzieningen voor het ambt van staats
secretaris, de Indonesië-nota van 1950, de oorlog in Korea, Nieuw-Guinea 
en de begroting van Buitenlandse Zaken voo* 1951.

De langste redevoeringen van kamerleden over een bepaald onderwerp 
duurden meestal half zo lang als het antwoord van de minister. In het jaar 
1948-1949 spande Algera (ARP) de kroon met een redevoering van vijftien 
kolommen op 20 juli 1949. Kortenhorst beschikte over voldoende instru
menten om obstructie door kamerleden tegen te gaan, maar hij kon weinig 
invloed uitoefenen op het optreden van de ministers. Rantsoenering van 
spreektijd en andere maatregelen golden niet voor hen: ministers vallen 
niet onder het Reglement van Orde. De langste redevoering in het jaar 1948-

Uitgebreid hierover: P.P.T. Bovend'Eert, 'Binnenlandse Zaken: Het "Torentje" als 
duiventil' in: P.F. Maas ed., Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, Deel 
3, Het kabinet-Drees-Van Schaik, Band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infra
structurele opbouw (Nijmegen 1992) p. 442 e.v. (Hierna: PGN 3, Band B.)
HTK 1951-1952, p. 2384.
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1949 was van minister Schokking. Hij sprak op 28 januari 1949 meer dan 
dertig kolommen achter elkaar. Het KVP-blad De Opmars berichtte: 'Drie 
uur lang heeft hij de tribunes en loges geboeid gehouden, blijkbaar niet de 
Kamer, want lid na lid verdween na een poos achter de glazen deurtjes, 
waarachter het rookverbod opgeheven is en de koffie geurt.'22

Toch kon de kamervoorzitter niet nalaten af en toe een vermaning uit te 
spreken in de richting van de ministers. Zo memoreerde hij in december 
1948 dat 38 vergaderuren verloren waren gegaan door afwezigheid of ver
hindering van ministers. In juli 1950 wreef Kortenhorst de ministers onder 
de neus dat zij niet alleen het nodige cijfermateriaal moesten verstrekken 
als toelichting op hun begrotingen, maar ook een uiteenzetting over het ge
voerde en te voeren beleid. In december 1951 ging hij nog een stap verder: 
'Naarmate de rantsoenering voor de leden straffer wordt, schijnt het wel 
alsof van de zijde der regering, langer althans zeker niet korter gesproken 
wordt.' Hij toonde aan dat het aandeel van de regering in de verslagen van 
de openbare beraadslagingen was gestegen van 26% in 1948 naar 31% in 1951 
en gaf de ministers de 'vriendschappelijke raad' de spreektijd te beperken.23

Aan het werk in het parlement

In 1949 bracht een verslaggever van De Opmars een bezoek aan de Tweede 
Kamer. Hij schreef: 'Daar heerst een geroezemoes van je welste; de zaal is 
verre van gevuld; ieder schijnt te doen waar hij zin in heeft; het valt al 
gauw duidelijk op, dat zwijg- en luisterplicht hier niet bestaat.' Zelfs achter 
de regeringstafel werd volgens de journalist vaak niet opgelet. Maar hij 
waarschuwde zijn lezers niet af te gaan op eerste indrukken: 'In wezen is 
het kamerspel een fijngevoelig spel; aan het doen en laten van de leden valt 
het te merken, als er iets bijzonders op handen is: moties, amendementen, 
interpellaties, een debat in grote stijl, een hartstochtelijk duel met de rege
ring of een spiegelgevecht in de politieke arena...'24 Dit eigen karakter, 
kenmerk voor de historisch gegroeide Nederlandse politieke cultuur en in 
1949 zo prominent aanwezig, is sindsdien weinig veranderd.

In de periode-Drees-Van Schaik vergaderde de Kamer vaak vier maal per 
week: dinsdag tot en met vrijdag. Maandag was gereserveerd voor de minis
terraad. Een enkele keer kwam het voor dat de Kamer toch op maandag bij
eenkwam, bijvoorbeeld op 20 december 1948 in verband met de tweede poli
tionele actie tegen Indonesië. De vergadering begon in de regel om één uur 
's middags. De ochtenden waren gereserveerd voor het werk in afdelingen 
en commissies. Avondvergaderingen vonden regelmatig plaats.

Op 15 maart 1950 werd gestart met bouwwerkzaamheden aan de zaal van 
de Tweede Kamer. De vloer werd verlaagd, de publieke- en perstribune 
sterk uitgebreid, een radiocabine geïnstalleerd, fractiekamers werden inge
richt en de studie- en leeszaal werd vergroot. Bij de bouw werd bovendien

22 De Opmars, 4 feb. 1949.
23 HTK 1948-1949, p. 865-866; HTK 1949-1950, p. 2388 en HTK 1951-1952, p. 1284.
24 De Opmars, 23 sept 1949.
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rekening gehouden met uitbreiding van het ledental tot 150. Tot 20 juni 
1951 vergaderde de Kamer in de vaak ijskoude Ridderzaal, die een zeer 
slechte akoestiek had. Kamerleden klaagden steen en been.25

Dalende kwaliteit?

De voornaamste taken van de Tweede Kamer liggen op wetgevend en con
trolerend gebied. In het parlementaire jaar 1948-1949 werden 207 wetsont
werpen goedgekeurd. Een jaar later was dit aantal toegenomen tot 249. Ter 
vergelijking: Van Raalte telde voor de jaargang '56-'57 228 goedgekeurde 
ontwerpen en voor '57-'58 slechts 161.26 Onder Drees-Van Schaik werd in 
gemeen overleg tussen regering en parlement belangrijke wetgeving tot 
stand gebracht. Gezien de reacties in de Kamers en in de parlementaire pers 
waren hoogtepunten: de souvereiniteitsoverdracht, het Atlantisch pact, de 
Raad van Europa, de Werkloosheidswet, de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie, de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet op de Materiële 
Oorlogsschade en de Huurwet. De beraadslagingen over deze kwesties na
men vele dagen in beslag. Als voorbeeld de oogst van de Huurwet: vijf mo
ties, 32 amendementen, 148 kolommen H an delin gen , In de Tweede- 
Kamerdebatten van de periode 1948-1951 kregen Indonesië, de belastingen, 
het loon- en prijsbeleid en de sociale voorzieningen de meeste aandacht, 
ongeveer in die volgorde.

Van 1945 af tot de verwerping van de Grondwetsherziening door de 
Eerste Kamer in juli 1952, werd geen enkel wetsontwerp dat de regering had 

• voorgesteld afgestemd! Wanneer dit dreigde te gebeuren, liet men het na de 
schriftelijke voorbereiding simpelweg niet tot een confrontatie komen. In 
de periode 1948-1951 werden in vier gevallen de mondelinge beraadslagin
gen geschorst, hetgeen in feite betekende dat het kabinet een zware neder
laag leed. Dit betrof de regeling van de radiodistributie, een amendement- 
Van Sleen over pensioentoeslag, de Paardenwet en het amendement-Tuin 
over topsalarissen (met als gevolg schorsing van de behandeling van de be
groting van Binnenlandse Zaken voor 1951).27

In de loop van 1950 nam de kritiek op de kwaliteit van de wetgeving in 
omvang toe. Het PvdA-partijblad Paraat signaleerde op het einde van 1949 
al een toenemende matheid in de Kamer en schreef dit toe aan te krappe

25 HTK 1950-1951, p. 2059; Vgl. H. Faas, 'Het nieuwe binnenhof' in: Dag in dag uit. Een 
prisma van tien jaren actualiteit bijeen gelezen uit de Volkskrant (Utrecht en Ant
werpen 1955) p. 119.

26 Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 305. Naturalisatie-ontwerpen (jaarlijks 
ongeveer tussen veertig en tachtig) zijn niet meegeteld.

27 De radiodistributie betrof een erfenis van PvdA-minister en planpoliticus H. Vos, een 
erfenis die op niet erg overtuigende wijze door Spitzen verdedigd werd. Over het 
amendement-Van Sleen meldde De Opmars op 25 maart 1949 dat dit min of meer neer
kwam op een initiatiefvoorstel. Eerst werd het afgeraden door Lieftinck en Van 
Maarseveen en daarna op initiatief van A. Stapelkamp (ARP) terug naar de schrifte
lijke voorbereidingsfase verwezen. Het lot van de Paardenwet en de topsalarissen- 
kwestie is beschreven in PGN 3, Band A respectievelijk B.
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rantsoenering van de spreektijd door Kortenhorst. Begrotingsdebatten gin
gen enkel over oude koeien. Kon het niet doelmatiger? Het katholieke dag
blad De Tijd weet de weinig belangwekkende debatten aan het niveau van 
de Tweede Kamer. Voor een aantal onderwerpen had de Kamer 'degelijke 
specialisten {...), doch zij telt een vrij groot aantal middelmatigheden tegen
over te weinig uitblinkers. Het lijkt ons tijd dat de Kamer gaat werken aan 
haar zelftucht en vormgeving.' In de Eerste Kamer hield KVP-fractievoor- 
zitter G.C.J.D. Kropman op 14 februari 1950 een pleidooi tegen te veel wet
geving. Hij stak de draak met het ontwerp-Pa arden wet, met als gevolg dat 
minister Mansholt een maand later overladen werd met kritiek en tót 
schorsing van de behandeling moest overgaan. Het parlement leek regel- 
moe.28

Op 24 maart 1950 plaatste het KVP-weekblad De Opmars een artikel met 
als kop 'Slechte wetgeving'. Hierin werd vastgesteld: 'Ten gevolge van een 
onvoldoende voorbereiding openbaart de behandeling in het parlement 
van wetsvoorstellen meer dan eens in de jongste tijd een tegenstelling tus
sen regering en volksvertegenwoordiging.' Gewezen werd op de problemen 
met het wetsontwerp over het regentschap, de opheffing van de dividend- 
stop ('slecht voorbereid, met de franse slag'), de omstreden verhoging van 
de benzineprijs en het verongelukken van de Paardenwet Daarnaast stond 
een aantal wetsontwerpen op stapel dat al vóór de openbare behandeling 
veel opschudding veroorzaakte: over censuur in bioscopen en leesbiblio
theken, echtscheiding, journalistieke verantwoordelijkheid, de buitenge
wone staat van beleg. De schrijver van het artikel sprak de hoop uit 'dat de 
Volksafgevaardigden de teugels steviger in de hand zullen houden',
Eind 1950 leek er geen verbetering te zijn ingetreden. 'De belangstelling van 
de zijde der Kamer (voor de begrotingsbehandelingen was) beperkter dan 
ooit te voren', aldus Paraat. Het blad weet de desinteresse aan het gevoel 
van onzekerheid over de politieke toestand, hangende de onderhande
lingen tussen Indonesië en Nederland over de status van Nieuw-Guinea.29 
In januari 1951 struikelde het kabinet over deze kwestie, die zijn schaduw 
ver vooruit had geworpen. Maar de kritiek in de periode 1948-1951 op de 
kwaliteit van het parlementaire werk had een diepere grond. Zij hing 
samen met de verouderde werkmethode van de Kamer. Hierover later 
meer.

Groenende weide en volle bak

De zaal was vaak verre van gevuld. Bij het debuut van minister Spitzen 
bijvoorbeeld was de Kamer 'zo leeg, dat er op de tribunes zeker twee maal 
zoveel belangstellenden zaten als in de zaal'.30 Landbouwminister Mans
holt grapte eens dat de vele lege (groene) bankjes hem deden denken aan

28 Paraat 4 (1949-1950) nr. 40,30 dec 1949, p. 11 en nr. 41,6 jan. 1950, p. 5; De Tijd, 19 nov.
1949: HEK 1949-1950, p. 255.

29 De Opmars, 24 mrt. 1950, p. 100-101; Paraat 5 (1950-1951) nr. 38,22 dec. 1950, p. 9.
30 De Opmars, 3 dec. 1941
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een groenende weide waardoor hij helemaal in de juiste stemming kwam 
voor de behandeling van zijn begroting. Tabel 4 geeft aan de hand van het 
aantal leden dat de presentielijst tekende een beeld van de hoogte- en diep
tepunten onder Drees-Van Schaik.

Tabel 4 TK-aanwezigheid (1948-1951)

Aantal
leden Datum Onderwerp

100 8 dec. '49 soevereiniteitsoverdracht (derde dag)
98 19 aug. '48 grondwetsherziening
97 27 juli'48 eerste vergadering
95 9 mei '50 belastingherziening
95 14 juli '49 Indonesië (comité-generaal, tweede dag)
95 7 dec.'49 soevereiniteitsoverdracht (tweede dag)

62 23 nov. '49 Buia-begroting
62 15 juli '49 goedkeuring NAVO-verdag
61 20 juli '49 herziening Wet Autovervoer Personen
61 26 nov. '48 staatsmijnen

50(58) 19 dec. '49 restje OKW en Jus-begrotingen
49(65) 30 juli '50 Kamers van Koophandel/Verliezen KLM

Opmerkelijk is dat bij de soevereiniteitsoverdracht op 8 december 1949 
alle honderd leden hun stem uitbrachten, een unicum in de parlementaire 
geschiedenis. De stemming vond plaats in de Ridderzaal om twee uur 's 
nachts.31 Het kwam twee keer voor dat het quorum niet gehaald werd en 
een 'straflijst' moest worden voorgelezen van de leden die wel en niet aan
wezig waren. Het quorum wordt geacht aanwezig te zijn wanneer de helft 
plus een van de leden de presentielijst getekend heeft.32 Zonder quorum 
geen vergadering, noch rechtsgeldige besluitvorming.

De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn in de regel openbaar. Een 
uitzondering wordt gemaakt wanneer de Kamer over de raming van haar 
eigen uitgaven spreekt. Dit gebeurt achter gesloten deuren in comité-gene- 
raal. Tot deze besloten vergaderingen wordt ook overgegaan wanneer de 
voorzitter dit nodig oordeelt of op voorstel van tien aanwezige leden. In de 
periode-Drees-Van Schaik werd in comité-generaal vergaderd op 13 en 14 
juli 1949 over Indonesië en op 28 en 29 september 1950 en 18 en 19 januari 
1951 over Nieuw-Guinea.33

Met de absentie viel het volgens Kortenhorst nogal mee. Hij meldde dat 
in het parlementaire jaar 1950-1951 het quorum steeds gehaald was. Er had
den in dat jaar 92 openbare vergaderingen plaatsgevonden. Gemiddeld had 
elk lid er 73,4 bijgewoond, wat overeenkwam met een aanwezigheidsper
centage van ongeveer 80. Er waren ongunstige uitzonderingen. Een voor
beeld: na Prinsjesdag 1949 had de Tweede Kamer al meer dan vijftig keer

31 Drees, Hel Nederlandse parlement vroeger en nu, p. 123.
32 Wanneer een avondvergadering duurt tot na twaalven, kan een kamerlid de presentie

lijst voor de volgende dag al tekenen!
33 Vgl. Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 274-277.

129



Stressen tot het kerstreces

vergaderd toen de partijsecretaris van de CPN, Paul de Groot, voor de vier
de keer op het Binnenhof verscheen. Hij interrumpeerde Schouten die rea
geerde met: 'Wie is die man daar?’ en 'Wees nu eens rustig die ene keer dat 
je komt.’34

Het instrumentarium

In deze paragraaf enige opmerkingen over de wijze waarop de Tweede Ka
mer van 1948 tot 1951 gebruik maakte van de instrumenten die zij had om 
haar functioneren kracht bij te zetten. Praktijkvoorbeelden vormen illustra
ties.

In itia tiefw etten  bleven achterwege- Op 19 augustus 1948 vond wel de 
tweede lezing plaats van een door Romme genomen initiatief tot Grond
wetsherziening (dat de mogelijkheid schiep voor wettelijke regeling van de 
burgerlijke staat van beleg). Het was de eerste keer in de parlementaire ge
schiedenis dat een dergelijk initiatief succesvol was.35 In maart 1950 nam 
Van der Goes van Naters nog een initiatief tot wijziging van het Reglement 
van Orde. Dit komt later ter sprake.

Het budgetrecht werd geërodeerd. In de creatieve boekhouding van Lief
tinck was het gebruikelijk dat de begrote inkomsten en uitgaven sterk afwe
ken van de uiteindelijke resultaten. Slagvaardige ministers wachtten niet 
tot het parlement geld gevoteerd had. Indiening van een suppletoire begro
ting achteraf begon een ministeriële gewoonte te worden. In de Kamer 
groeide de kritiek hierop, maar men durfde er geen halszaak van te maken. 
Op 28 maart 1950 bijvoorbeeld werd minister In 't Veld flink op zijn vingers 
getikt, toen bleek dat hij 'op eigen houtje' een flatgebouw in Den Haag ge
kocht had om er een deel van zijn ministerie te vestigen. PvdA, KVP en 
een deel van de CHU hielden hem de hand boven het hoofd.36

Kortenhorst zag in het budgetrecht 'de oorsprong van de parlementaire 
democratie: de regering kan daardoor niet eigenmachtig optreden en heeft 
te allen tijde de Volksvertegenwoordiging nodig om in harmonisch samen
spel het algemeen belang van land en volk te dienen'. Dit recht werd vol
gens hem onwerkbaar wanneer de begrotingsdebatten niet afgewerkt wer
den vóór het betreffende dienstjaar begon.37 In 1947, 1948 en 1949 bleven 
respectievelijk vier, zes en drie belangrijke hoofdstukken onafgedaan toen 
het Kerstreces aanbrak. Over de begroting van het ministerie van Oorlog die 
vóór Kerstmis 1949 behandeld had moeten worden, werd pas vergaderd op 
15 september 1950, kort voor Prinsjesdag en de presentatie van de nieuwe 
begroting! In 1950 moest voor vrijwel alle hoofdstukken de stemming tot 
na het reces worden uitgesteld in verband met het amendement-Tuin over 
de topsalarissen (een onderdeel van elke begroting). Zes belangrijke hoofd
stukken waren toen nog in het geheel niet besproken. De klachten over

34 HTK 1951-1952, p. 1285; De Opmars, 10 mri 1950, p. 89.
35 Vgl. Van Raalte, Hel Nederlandse Parlement, p. 189-190.
36 HTK 1949-1950, p. 1575-1578.
37 De Ruiter, 'Parlementaire evoluties tijdens de Kortenhorst-penode, p. 332
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traagheid, muggezifterij en desinteresse namen in de loop van 1950 toe.38 
Op 26 september 1950 aanvaardde de Tweede Kamer het voorstel van de 
voorzitter om bij de meeste begrotingshoofdstukken een proef te nemen 
met een nieuwe behandelingsmethode. Ook hierover later meer

Het recht van am endem ent is een uiterst belangrijk prerogatief van de 
Tweede Kamer. Zij kan hiermee wijzigingen aanbrengen in door de rege
ring voorgestelde wetsontwerpen. Een amendement was ontoelaatbaar 
wanneer het ontaardde in een initiatiefvoorstel of in destructie van het 
ontwerp.39 Dit was min of meer het geval met het amendement-Van Sleen 
over pensioentoeslag van 16 maart 1949. Een amendement kon ook voor 
een minister onaanvaardbaar zijn. Lieftinck dreigde vaak met dit wapen, en 
met succes. De meeste amendementen in de periode-Drees-Van Schaik 
werden ingediend bij diverse belastingvoorstellen, bij de wetsontwerpen op 
de bedrijfspensioenfondsen, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de 
ondernemingsraden, het voorstel tot wijziging van de Lager-onderwijswet, 
het ontwerp-Huurwet, het voorstel tot huisvesting van repatrianten en dat 
van waarborgen voor KNIL-militairen. Hier was de Kamer als mede
wetgever dus zeer actief- Opmerkelijk was dat bij stemmingen over 
amendementen de KVP drie keer tot de verliezers hoorde.40 De PvdA maar 
liefst 22 keer!

Van 1930 tot 1934 werden jaarlijks ongeveer tien interpellaties gehouden. 
Daarna zakte het aantal sterk terug. Van Raalte verklaarde deze daling uit 
de zwakte van de oppositie en vooral uit het toegenomen contact tussen de 
ministers en de Kamer.41 Het kabinet-Drees-Van Schaik had natuurlijk een 
draagvlak dat tot de breedste behoort in onze parlementaire geschiedenis. 
Tijdens de zittingsduur van dit kabinet (tweeënhalf jaar) vonden in de 
Tweede Kamer vijf interpellaties plaats: Roosjen (ARP) interpelleerde over 
onderwijzerssalarissen, Gortzak (CPN) over aardappelprijzen, Vermeer 
(PvdA) over de uitzending van militairen naar Indonesië, Van de Wetering 
(CHU) over Indische pensioenen en Gerbrandy (ARP) over het afvloeien 
van KNIL-militairen. In die tijd had de interpellatie een negatief imago. 
Senator Molenaar (WD) verklaarde in 1949: 'Het aanvragen van een inter
pellatie geeft een kleur aan datgene wat men te weten wil komen. Een inter
pellatie werpt altijd schaduwen vooruit van een zeker wantrouwen in het 
beleid van de regering.'42

De interpellant moest eerst toestemming hebben van de Kamer, Deze toe
stemming werd niet verleend indien de regering bijvoorbeeld had toege
zegd dat over het onderwerp weldra een debat zou volgen, of indien het 
niet over regeringsdaden maar over geruchten ging. Een weigering van de

38 HTK 1951-1952, p. 1984; Paraat 5 (1950) nr. 38, 22 dec. 1950, p. 9. Vgl. over het amen- 
dement-Tuin ook Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 205.

39 Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 191.
40 Amendement-Lucas m.b.t. belastingherziening 1950, amendement-Van Vliet m.b.t. 

Huurwet en amendement-Tuin m.b.t. topsalarissen, respectievelijk in mei, november en 
december 1950. Vgl. de bijlage.

41 Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 209-210.
42 HEK 1949-1950, p. 10.
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eerste soort deed zich in 1950 voor toen J.G. Suurhoff (PvdA) over de loon- 
en prijspolitiek wilde interpelleren, het tweede in 1949 toen G. Wagenaar 
(CPN) een interpellatie wilde houden over geruchten dat de gulden zou de
valueren. In totaal werd in de periode-Drees-Van Schaik zeven maal toe
stemming verleend om te interpelleren. In twee gevallen is het, doordat de 
regering de aspirant-interpellant aan het lijntje wist te houden, niet zover 
gekomen. Twee maal werd een interpellatieverzoek ingetrokken, vijf maal 
werd er een afgewezen.

In vier gevallen werd het de CPN niet toegestaan een interpellatie te 
houden. De eerste weigering vond plaats op 5 april 1949 toen Gortzak verlof 
vroeg te mogen interpelleren over een geheime circulaire waarin het mi
nisterie van Oorlog opriep een lijst te maken van personeelsleden die een 
slavische taal beheersten. De CPN vond voorzitter Kortenhorst en de ARP 
aan haar zijde. PvdA-fractievoorzitter M. van der Goes van Naters was te
gen. Hij citeerde oud-kamervoorzitter Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck: 'Kan 
de bespreking van het onderwerp ener interpellatie wachten tot tijd en wijle 
een zaak aan de orde van de dag is, waarbij het onderwerp zonder bijzonder 
verlof ter sprake kan worden gebracht, dan is er voor een interpellatie geen 
reden.' Het interpellatieverzoek werd afgewezen. De Opmars vond de uit
slag merkwaardig en 'Het feit dat de aanvrage in beraadslaging werd gege
ven, hield blijkbaar in, dat er wat inzat.' Paraat vond het weigeren van een 
interpellatie 'een heel ding', dat volgens het blad na de bevrijding nog niet 
was voorgekomen.43 Al met al kreeg het interpellatierecht ten tijde van het 
kabinet-Drees-Van Schaik een scherp en uitzonderlijk karakter.

Iets minder uitzonderlijk en veel minder scherp waren mondelinge vra
gen. Voorzitter Kortenhorst wilde dit instituut omvormen tot een vragen
uurtje in de geest van het dagelijkse Question Time in het Britse Lagerhuis. 
Dit zou de levendigheid van de debatten ten goede komen. De voorzitter 
verschoof in september 1948 het uurtje van vrijdagmiddag vijf naar don
derdagmiddag één uur. Een novum was dat de vragensteller in de gelegen
heid zou worden gesteld om na het antwoord van de minister door te vra
gen over hetzelfde onderwerp. Begin oktober 1948 ging minister Mansholt 
als eerste onder het mes: Suurhoff stelde hem vragen over de vleesschaars- 
te.44 Het aantal gestelde vragen nam langzaam toe van vijf in het parle
mentaire jaar '48-'49 naar elf het daaropvolgende jaar.

In het jaar 1948-1949 werden door Tweede Kamerleden 157 schriftelijke 
vragen gesteld. Het volgende jaar daalde dit aantal tot 130. Beide cijfers wa
ren bijzonder laag: normaal was een aantal van 200; in het jaar 1931-1932 
werden zelfs 347 vragen gesteld. Volgens Kortenhorst werden te vaak vra
gen opgepot tot de begrotingsbehandeling, waarbij er wel veel bomen kwa
men, maar geen bos ontstond. Hij adviseerde de kamerleden meer vragen 
te stellen, rechtstreeks bij het ministerie.45

43 HTK 1948-1949, p. 1364; De Opmars, 22 apr. 1949; Paraat 4 (1949) nr. 3,15 apr. 1949, 
p. 5.

44 HTK 1948-1949, p. 6-9. Vgl. Paraat 3 (1948) nr. 28,8 okt. 1948, p. 7 en PGN 3, Band A, 
p. 724.

45 Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 214; HTK 1951-1952, p. 1285.
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In een m otie spreekt de Tweede Kamer een oordeel uit over het rege
ringsbeleid of maakt zij een wens ten aanzien van dat beleid kenbaar. In de 
periode-Drees-Van Schaik werden ruim 70 moties ingediend, ongeveer der
tig per jaar. Van die 70 waren er 32 van de CPN. De motie-De Groot over het 
Spanje van Franco kreeg de steun van de antikatholieke SGP en de motie- 
Hoogcarspel over extra geld voor sociaal-zwakke blinden die van Welter 
(KNP) en Cornelissen (WD). Vóór de andere dertig moties stemden alleen 
de communisten zelf. De KVP leed twee maal een nederlaag bij stemmin
gen over moties: de motie-Van Sleen over de gehuwde lerares (waarbij de 
KVP'er Mol met de oppositie meestemde) en de motie-Stapelkamp (ARP)- 
Beernink (CHU) over extra maatregelen voor gepensioneerden. Deze laatste 
stemming vond plaats op 28 september 1950 en was opmerkelijk niet alleen 
omdat de PvdA zeer verdeeld stemde, maar ook omdat de uitslag van de 
stemming (38 voor, 39 tegen) een paar uren later veranderd werd in 39-38. 
De stem van Schouten zou door de griffier verkeerd zijn geteld. De PvdA 
leed vier keer een nederlaag: de motie-Willems (PvdA) over het afgraven 
van de St. Pietersberg, de motie-Burger (PvdA) over een regeling voor oor
logsslachtoffers, de motie-De Kort (KVP) over beroepsvoorlichting en de 
motie-Burger over Franco-Spanje. In totaal werden elf moties ingetrokken 
na toezeggingen van de regering.

Tot slot nog twee opmerkelijke moties. Op 18 februari 1949, na het aftre
den van Sassen, kwam een motie van wantrouwen in stemming van 
Schouten. Deze werd alleen gesteund door ARP, SGP en KNP. Over de mo- 
tie-Oud van januari 1951 zou het kabinet struikelen. Oud wilde een even
tuele overdracht van de soevereiniteit van Nieuw-Guinea aan Indonesië la
ten afhangen van het oordeel van de Kamer. De motie werd verworpen \66 
tegen, 26 voor), maar kreeg de volledige steun van de VVD, de partij van 
minister Stikker die prompt aftrad.
Een zwaar middel is de parlementaire enquête: een interpellatie buiten de 
minister om waarbij het parlement vergaande bevoegdheden zijn toege
kend. Op 7 november 1947 besloot de Kamer een enquête in te stellen naar 
het beleid van de Nederlandse regering in de periode 1940-1945. De enquête 
nam negen jaar in beslag en resulteerde in een uitstekend verslag van 
15.000 pagina's (formaat Handelingen!). In de periode-Drees-Van Schaik was 
een aantal kamerleden bijna volledig in beslag genomen door het werk 
voor de enquêtecommissie: voorzitter Donker (PvdA), later Schilthuis 
(PvdA), Koersen (KVP), Wttewaal van Stoetwegen (CHU) en Stokvis (CPN) 
bijvoorbeeld. Velen werden op het matje geroepen, waaronder zittende mi
nisters.46

46 Vgl. C.W.I. Wttewaal van Stoetwegen, De freule vertelt (Baam 1973) p. 185-218.
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Ruim twee miljoen woorden

Op 23 december 1949 sprak Kortenhorst: 'Sinds 20 september van dit jaar 
heeft de Kamer 42 maal in het openbaar vergaderd, waarbij 19 avondverga
deringen, 525 maal (heb ik) het woord gegeven aan leden dezer vergadering 
en 122 maal aan ministers of staatssecretarissen. Ruim 2 miljoen woorden 
geladen met staatkundige wijsheid zijn tot Mijnheer de Voorzitter gespro
ken. Dat is 1/4 miljoen woorden meer dan in 1930 in dezelfde periode. Toen 
waren er 1280 redevoeringen. Dit betekent zonder twijfel dat de werkwijze 
van de Kamer een meer geconcentreerd karakter heeft gekregen, enerzijds 
doordat het systeem van de vaste commissies en de commissies van voor
bereiding aan betekenis heeft gewonnen, anderzijds doordat de voorberei
ding in de fracties een betere taakverdeling in de hand heeft gewerkt.'47 Op 
deze laatste ontwikkelingen zal in dit artikel nog worden teruggekomen.

Tabel 5 Redevoeringen Tweede-Kamerleden (1948-1949)

Partij
Aantal

kolommen
Aantal

sprekers
Zetel
aantal

Kolommen 
per zetel

KVP 423,5 27 32’ 13,25 (15,75)
PvdA 458 25 27** 17(18,25)
ARP 400 13 13 30,75
CHU 236 9 9 26,25
CPN 380,5 8 8 47,5
VVD 249,5 8 8 31,25
SGP 68 2 2 34
KNP 118,5 1 1 118,5

* Niet-sprekers: Cals, Révez, Gielen, Van Thiel; daarnaast kamervoorzitter Kortenhorst.
** Niet-sprekers: Van der Brug, Donker, Vorrink; één lid vertrekt tussentijds (Vos; 15 dec. '48), 

vervangen door Nederhorst (21 dec. '48).

Meer woorden betekenen meer Handelingen. De geschreven redevoerin
gen van Eerste en Tweede Kamer namen alsmaar in omvang toe: 2950 pagi
na's in 1948, 3200 in 1949, 3400 in 1950 en 3600 in 1951.48 In tabel 5 en figuur 
2 valt op hoe actief de CPN was, niet als medewetgever maar wel als 
controleur van de regering en zeker als propagandist van eigen denkbeel
den.

In tabel 6 staan de redenaars aan kop. Als we de pers uit die dagen mogen 
geloven was Gortzak een demagoog en een schreeuwer, Hoogcarspel en 
Oud gaven langdurig college, Van Sleen en Welter waren bijzonder onder
houdend en Romme was een groot acteur. Gortzak zou nog tot grotere 
hoogten stijgen. In het parlementaire jaar 1954-1955 scoorde hij 145 kolom
men. Op eerbiedwaardige afstand volgden toen met vijftig kolommen of 
meer respectievelijk Fortanier-de Wit, Van Sleen, Oud, Welter en Scheps 
(PvdA).49 Scheps was met zijn radde tong de schrik van de stenografen.

47 HTK 1949-1950, p. 1295.
48 Vgl. Drees, Het Nederlandse parlement vroeger en nu, p. 3UU.
49 Abspoel, Van Binnen- en Buitenhof, p. 125.
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Figuur 1 Zetelverdeling 1948-1949 Figuur 2 Spreektijd 1948-1949

Tabel 6 Top-10-sprekers Tweede Kamer (1948-1949)

Spreker Partij
Aantak

kolommen

Welter KNP 118,5
Gortzak CPN 114
Hoogcarspe] CPN 103
Oud VVD 70,5
Schouten ARP 69,5
C  van den Heuvel ARP 57,5
Stapelkamp ARP 56
Van Sleen PvdA 51,5
Fortanier-De Wit W D 51,5
Romme KVP 50
Tilanus CHU 50

Kortenhorst bevorderde de levendigheid van de discussies. Het aantal inter
rupties nam na 1948 toe In de hitte van het debat vonden ook ontsporingen 
plaats. Niet beantwoorde interrupties werden niet opgenomen in de H an
delin g en .50 Vele malen heeft Kortenhorst woorden of zinsdelen laten 
vervangen of uit de H andelingen  weggelaten. In één geval werd in de pe
riode '48-'51 de grens zodanig overschreden dat een spreker het woord ont
nomen werd. Dit betrof Gortzak op 26 oktober 1949 wegens 'ophitsen tot het 
plegen van desertie' Op 1 maart 1950 moest de voorzitter nog een stap ver
der gaan: Wagenaar werd tot twee keer toe uitgesloten van de vergadering; 
de tweede keer werd hij door de politie de zaal uitgedragen. De fractieleider 
van de CPN was het slachtoffer van de zogenaamde 'guillotine': een voor
stel van de voorzitter om vóór een bepaald debat een besluit te nemen over 
rantsoenering van de spreektijd.

50 Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 291.
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Modernisering van de werkmethode

Omstreeks 1948 werd bij het begin van elk parlementair jaar na het kiezen 
van de voorzitter, de Kamer door middel van loting verdeeld in vijf afde
lingen. Na het Kerst- en het Paasreces vond een nieuwe loting plaats. In 
principe werden alle wetsontwerpen onderzocht in de afdelingen. Het was 
de bedoeling dat over deze ontwerpen in alle afdelingen een open discussie 
werd gevoerd. Voor elk wetsontwerp koos de voorzitter (of de afdeling zelf) 
een rapporteur. De vijf rapporteurs legden de verslagen van hun afdelingen 
naast elkaar en stelden een voorlopig verslag op met behulp van de griffier. 
Omdat het vooronderzoek een vertrouwelijk karakter had, bevatten deze 
verslagen alleen aanduidingen als 'zeer vele', 'vele', 'verscheidene', 'som
mige' en 'enkele leden' of 'een enkel lid’. Dit voorlopig verslag werd naar 
de minister gestuurd. De minister produceerde een memorie van antwoord. 
Daarna volgden de openbare beraadslagingen waarbij vaak alleen het woord 
werd gevoerd door de vijf rapporteurs. Een nadeel van dit systeem was dat 
het gewoon dom toeval was welke partijen en welke specialisten in een be
paalde afdeling zaten. Het afdelingsonderzoek was bovendien steeds meer 
in onbruik geraakt. In zijn memoires schreef Van der Goes van Naters: 'De 
gang van zaken in de afdelingen was volslagen idioot Daar kwam geen po
litiek werk uit maar griffierswerk. (...) De griffie werd spottend de "zesde 
afdeling" genoemd. De kamerleden volstonden in de afdelingen soms met 
het verzoek: "Meneer de griffier zorgt wel voor een scheutje tegenspraak." 
Even later dan las men in het voorlopig verslag de plechtstatige aanhef: 
"Vele andere leden meenden daarentegen". De griffier had het dan weer 
mooi voor elkaar.'51 Vaak kwam het voor dat een afdelingslid volstond met 
het overleggen van een nota van zijn fractie, dat het onderzoek werd 
afgeraffeld of dat het volledig werd overgelaten aan rapporteurs en griffier.

Al in september 1948 waarschuwde Kortenhorst dat het inbrengen van 
nota's ten koste ging van de gedachtenwisseling in de afdelingen. Deze 
praktijk had onder andere tot gevolg dat het voorlopig verslag 25% langer 
werd dan vóór de oorlog. De memorie van antwoord nam dan met dezelfde 
omvang toe. De voorzitter suggereerde uitbreiding van het aantal griffiers, 
straffe rantsoenering van de spreektijd, een tweejaarlijkse begroting, ver
vroegen van Prinsjesdag en uitbreiding van de bevoegdheid van de begro
tingscommissies.52 Deze begrotingscommissies bestonden uit vijf leden die 
door de voorzitter voor één jaar benoemd werden als rapporteurs van de 
afdelingsonderzoeken van de verschillende begrotingshoofdstukken. 
Daarnaast kende de Kamer omstreeks 1948 nog commissies van voorberei
ding (zeven of meer door de voorzitter benoemde deskundigen, die leiding 
gaven aan het afdelingsonderzoek naar een wetsontwerp van bijzonder be
lang), bijzondere commissies (van vijf leden, door de voorzitter benoemd 
met het oog op de voorbereiding van wetsontwerpen van technische aard), 
vaste commissies (van zeven of negen deskundigen, door de voorzitter

51 M. van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd. Herinneringen (Amsterdam 1980)
p. 135. ,

52 HTK 1948-1949, p. 865-866; Paraat 3 (1948) nr. 28,8 okt 1948, p. 6.
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voor een jaar benoemd53) en huishoudelijke commissies. Er waren twee 
soorten vaste commissies: 1. voor onderzoek van bepaalde categorieën 
wetsontwerpen (bijv. de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht) en 2. 
voor overleg met de regering over bepaalde zaken (bijv. de vaste commissie 
voor Buitenlandse Zaken). Bij bijzondere en vaste commissies kwam het 
eigen onderzoek in plaats van het afdelingsonderzoek; alle andere kamerle
den konden de vergaderingen bijwonen als zij schriftelijke opmerkingen 
hadden ingezonden.54 Een door de voorzitter gepresideerde Centrale Af
deling bestaande uit de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen beslis
te of wetsontwerpen door de afdeling of door een commissie werden onder
zocht.

In 1948 vonden een aantal belangrijke veranderingen plaats. Het verschil 
tussen de twee soorten vaste commissies werd opgeheven, de CPN werd 
uitgesloten van de commissies voor Buitenlandse Zaken (motie-Van der 
Goes, maart 1948), voor Handelspolitiek en voor Uniezaken (motie-Rom- 
me, juli 1948) en er werden vier nieuwe vaste commissies ingesteld: voor 
Landbouw, voor de Middenstand, voor de Sociale Verzekering en voor On
derwijs. Dit vormde het begin van de door Kortenhorst gepropageerde 
'gepaste decentralisatie' De ervaringen met het afdelingsonderzoek werden 
alsmaar slechter. De voorzitter sprak zelfs van een 'wassen neus' en gaf het 
voorbeeld 'van een afdelingsvoorzitter, die om elf uur de vergadering 
opende en, constaterende dat hij alleen aanwezig was, de vergadering weer 
sloot!' Hij riep in september 1949 het seniorenconvent (de kamervoorzitter 
en de voorzitters van de vijf grootste fracties) bijeen en vroeg: ’(...) probeer 
eens, als laatste kans, het afdelingsonderzoek nieuw leven in te blazen'. Een 
jaar later constateerde hij teleurgesteld: 'Het is geprobeerd, maar er is niets 
van terecht gekomen en het kwam zelfs van kwaad tot erger.'55

Voordat Kortenhorst en griffier Schepel een door hen opgestelde nota 
over de hervorming van het afdelingsonderzoek openbaar konden maken, 
kwam van PvdA-zijde een voorstel het Reglement van Orde te herzien. 
Van der Goes van Naters had een aantal ideeën die hij al eerder had gelan
ceerd in zijn boek De Leiding van de Staat (1946) nader uitgewerkt met frac
tiegenoten Donker en Burger.

Het voorstel van Van der Goes

De in 1948 ingezette 'gepaste decentralisatie' van de afdelingen naar com
missies kwam ten goede aan de efficiency. Eind 1949 schreef Paraat: 'Door 
commissoriaal overleg met de regering is de behandeling van verschillende 
ontwerpen vlotter verlopen.' Als voorbeelden noemde het blad de begro

53 De plaatsvervangende leden van zo'n vaste commissie draaiden mee als volwaardige 
leden, maar namen niet deel aan de vaststelling van het verslag. Vgl. G.M. Hagel- 
stein, De parlementaire commissies (Groningen 1991) p. 47.

54 HTK 1949-1950, Bijl. 1605, Voorstel van de heer Van der Goes van Naters c.s. tot wij
ziging van het Reglement van Orde, nr. 1, Brief houdende het voorstel met toelichting 
dd. 29 mrt. 1950, p. 1-2; Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 250-260.

55 HTK 1948-1949, p. 5 en HTK 1950-1951, p. 65-66.
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tingen van Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs en de behandeling van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de materiële oorlogsschade. 
Paraat drong er op aan om op dit terrein verder te gaan met hervormings
werk.56 Van der Goes van Naters nam het initiatief. Hij signaleerde een 
feitelijke verschuiving van de regelgeving van de Kamers naar het rege
ringsapparaat. Elke wet kwam nog tot stand door samenwerking van rege
ring en Staten-Generaal maar het kwam steeds vaker voor dat de bevoegd
heid om regels op te stellen aan uitvoerende organen werd gedelegeerd. In 
de jaren twintig moest bijvoorbeeld voor elke verhoging van het invoer
recht op een bepaald produkt (tarwe, fietsbanden, kachelpijpen en noem 
maar op) nog een wet gemaakt worden. Na 1925 was de overheidsbemoei
ing voortgeschreden en ging deze praktijk van regelgeving ten koste van 
een slagvaardig optreden. Maar sindsdien was volgens Van der Goes 'het 
bestuur van vrijwel alle uitvoerende colleges en organen op moderner leest 
geschoeid; met de vertegenwoordigende organen, met name de Tweede 
Kamer, is dit nauwelijks het geval geweest. (...) Dit functionele tekortschie
ten heeft geleid tot een latente crisis in de parlementaire democratie.' Voor 
een effectieve controle was het volgens Van der Goes noodzakelijk dat de 
Kamer doelmatiger georganiseerd werd. Het evenwicht tussen Kamer en 
regering moest hersteld worden. Overlading moest worden tegengegaan 
door functionele decentralisatie. De hoofdgedachte bij de reorganisatie 
'moet deze zijn, dat wanneer feitelijk een deel van de wetgevende functie 
naar Regeringszijde is verlegd, de Kamer, doór de controle over dat deel der 
Regeringstaak effectiever te maken, in de moderne verhoudingen op doel
matige wijze haar eigen functie uitoefent, zonder dat er gevaar voor verbre
king van het parlementaire stelsel bestaat', aldus Van der Goes van Naters.

Op 29 maart 1950 lanceerde hij het voorstel voor de zaken van elk minis
terie een vaste commissie van negen man in te stellen met als taken: on
derzoek van wetsontwerpen, controle van het beleid en adviseren van de 
minister. Begrotingscommissies moesten worden opgeheven en het onder
zoek in de afdelingen moest vervangen worden door commissoriaal onder
zoek. Hij stelde bovendien voor afstand te doen van de anonimiteit in de 
voorlopige verslagen; het geregelde contact tussen minister en Kamer zou 
er zelfs toe kunnen leiden dat voorlopig verslag en memorie van antwoord 
tot één eindverslag konden worden gecombineerd. Volgens Paraat was de 
ratio dat de Kamer via vaste commissies meer greep kreeg op de algemene 
maatregelen van bestuur die de regering vaststelde. Gewezen werd op de 
Wet op de PBO. Directe aanleiding voor het voorstel was waarschijnlijk de 
vrees dat kamerhervormingen op de lange baan zouden worden geschoven. 
In april werd namelijk een grondwetscommissie ingesteld die zich ook met 
deze kwestie zou bezighouden. Als daarop gewacht moest worden, was men 
jaren verder.57

56
57

Paraat 3 (1948) nr. 28,8 okt. 1948, p. 7.
HTK 1949-1950 Bijl 1605, ni.’l, Brief houdende het voorstel met toelichting, p. 1 en 2, 
nr. 2 W  p. 3 én 9 en nr. 3, MvA, p. 15; Paraal 5 (1950) nr. 2,14 apr. 1950, p. 10. De 
regering zon omtrent de Instelling van nieuwe bedrijfcschappen b.j amvb contact 
moeten opnemen met de vaste commissie.
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Het voorlopig verslag op het voorstel verscheen op 30 juni 1950. Veel te 
laat, aldus de voorsteller en 'een pakkende illustratie, dat er aan de werk
wijze der Kamer toch wel iets schort'. De Kamer was het eens over de nood
zaak tot verbetering, maar er waren grote meningsverschillen over de wijze 
waarop. Een kamermeerderheid was voor een betere 'organisatie' van con
trolerende bevoegdheden. Romme zag een ontwikkeling in de richting van 
verplaatsing van werkzaamheden van de Kamer naar organen van lagere 
gemeenschappen en niet, zoals Van der Goes, in de richting van verplaat
sing van werk van de Kamer naar de regering. Hij meende 'dat de Kamer 
zich in de wetgeving steeds meer enkel met de algemene richtlijnen zal 
moeten bezighouden en steeds minder met grote en kleine details' Vele le
den wilden wachten op de Grondwetsherziening en vonden het niet juist 
dat het voorstel uitsluitend afkomstig was uit één fractie. Men vreesde te 
vergaande specialisatie, benadeling van kleine fracties, overbelasting van de 
commissies, vorming van belangengroepen. Romme wilde het afdelings
onderzoek voor wetsontwerpen niet afschaffen, voor begrotingshoofdstuk
ken wèl, maar dan met uitzondering van de algemene politieke beschou
wingen en Financiën. Voor elk departementaal onderwerp zou een vaste 
commissie moeten worden ingesteld met niet meer dan een controlerende 
taak. De anonimiteit van de verslagen moest worden gehandhaafd. Verder 
pleitte hij voor verlichting van de staatstaak door vergaande decentralisatie 
naar maatschappelijke organen. De KVP-leider leek de uitbreiding van de 
controlerende bevoegdheden van het parlement te accepteren als een nood
zakelijk complement, hoewel hij daar niet de nadruk op legde. Het voorlo
pig verslag boorde de hoop van Van der Goes op snelle hervormingen de 
grond in. Hij stelde voor om een proef te nemen met een aantal zaken die 
hij had voorgesteld. Voorzitter Kortenhorst had daar wel oren naar

Kortenhorst neemt het in itiatief

Op 26 september 1950 stelde Kortenhorst voor om bij wijze van proef het 
afdelingsonderzoek voor de meeste begrotingshoofdstukken te vervangen 
door een onderzoek door een begrotingscommissie van negen leden en ne
gen plaatsvervangers. 'Ik heb hierover 25 jaar nagepeinsd en wanneer de 
heer Van der Goes van Naters niet een initiatief-voorstel had ingediend, 
zou ik hoogstwaarschijnlijk met een soortgelijk voorstel zijn gekomen. (...) 
M.i. dient men de afschaffing van dingen, die zich zelf overleefd hebben te 
accepteren.' Van der Goes steunde het voorstel volmondig, Tilanus (CHU) 
en Korthals (VVD) hadden geen bezwaar tegen een experiment. Welter 
voelde geen behoefte aan verandering en Schouten zag wel een devaluatie 
van het afdelingsonderzoek, maar weigerde over te gaan tot een andere 
werkwijze. De kamerleden zelf waren volgens de leider van de ARP in ge
breke, niet de werkmethode. Hoogcarspel (CPN) meende 'dat de enige re

58 De Volkskrant, 18 juli en 30 sept. 1950; HTK 1949-1950, Bijl. 1605, nr. 2, W  en nr. 3, 
MvA; Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen, archief KVP, Centrum voor 
Staatkundige Vorming, inv. nr. 5595, stukken betreffende de commissie Samenstelling 
en Werkwijze van de Staten-Generaal.
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den, waarom men vreesde dat de oude wijze van behandeling niet de juiste 
zou zijn, vooral zit in het feit, dat de behandeling van de begroting niet ge
reed zou komen voor het Kerstreces'. In het nieuwe systeem werden zijns 
inziens te veel dingen binnenskamers geregeld. Dit zou ten koste gaan van 
de openbare behandeling. Het voorstel van de voorzitter werd aangeno
men. Alle regeringspartijen stemden vóór.59

In 1950 had het experiment weinig succes. De proef werd onder uiterst 
ongunstige omstandigheden genomen. In september had men nog drie be
grotingen van het voorgaande jaar moeten behandelen en daarna moest 
ook nog gedebatteerd worden over een cultuurnota, de nota's inzake loon- 
en prijspolitiek en diverse wetsontwerpen. De minister van Buitenlandse 
Zaken was bijna voortdurend op reis, in oktober kwam er een nieuwe mi
nister van Oorlog en Marine, en de Nieuw-Guinea-kwestie hing als een 
zwaard van Damocles boven de begroting van Uniezaken en Overzeese 
Gebiedsdelen. De discussies over de topsalarissen hielden de zaak verder op 
en of dat alles nog niet genoeg was viel het kabinet in januari 1951, waar
door het gewone kamerwerk voor zeven weken werd stopgezet. De Kamer 
slaagde er ook niet in de debatten te beperken tot de grote lijnen, ondanks 
het mondelinge overleg tussen begrotingscommissies en ministeries.

De eerste ervaring was dus teleurstellend, maar het jaar daarop kon de 
voorzitter al op 21 december 1951 melden dat de hele begroting was afge
handeld voor het Kerstreces.60 In 1952 en 1953 lukte dit eveneens. De 
Tweede Kamer kreeg dus na de periode-Drees-Van Schaik meer tijd om zich 
bezig te houden met andere belangrijke zaken. Het voorstel-Van der Goes 
van Naters werd pas in 1953, met enige wijzigingen, aangenomen en leidde 
in 1954 tot een wijziging van het Reglement van Orde. Het afdelingsonder
zoek werd uitzondering, de behandeling in vaste commissies regel.61

Stemgedrag

Ik heb gedurende de zittingsperiode van het kabinet-Drees-Van Schaik van 
7 augustus 1948 tot 15 maart 1951 91 stemmingen geteld over wetsontwer
pen, artikelen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamen
dementen. Over wetsontwerpen werd zelden gestemd: meer dan 95% werd 
aangenomen zonder hoofdelijke stemming. De gevallen waarin meerdere 
partijen, na aanneming van een ontwerp zonder hoofdelijke stemming, 
hebben laten aantekenen dat ze tegenstanders waren, heb ik gerekend tot de 
stemmingen. Formeel is dit niet juist. Zo'n aantekening heeft namelijk ju
ridisch geen enkele waarde. Indien een onderwerp zonder hoofdelijke 
stemming passeert, geldt het als aangenomen met algemene stemmen. De 
CPN liet bijna altijd 'tegen' aantekenen, de SGP deed dit een enkele keer. 
Wanneer deze partijen als enige tegenstemmen, is dat voor een stemmen- 
analyse niet interessant. Deze gevallen heb ik dan ook laten rusten.

59 HTK 1950-1951, p. 60-68.
60 Ibidem, p. 1066 en 2571 en HTK 19f -1952, f 1284-1286.
61 Vgl. Hagelstein, De parlementaire commissies, p. 48.
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Eerst een aantal kanttekeningen. In Nederland is stemonthouding niet 
mogelijk. Ieder lid dat in de Kamer aanwezig is, brengt zijn stem uit. Men 
kan zich wel aan stemming onttrekken door achter het rookgordijn te gaan 
staan. Waarschijnlijk deed dit de antirevolutionair Stapelkamp op 12 okto
ber 1949 bij de stemming over het ontwerp van Wet op de Publiekrechte
lijke Bedrijfsorganisatie (hijzelf was voorstander, zijn partijgenoten niet). Er 
is ook niet gekeken naar degenen die bij stemmingen afwezig waren: een 
manco in de analyse. Een belangrijker manco is van kwalitatieve aard. De 
stemming over de PBO was natuurlijk van een heel ander kaliber dan die 
over de samenvoeging van Hoogezand en Sappemeer ('Als we het maar 
geen Sappezand noemen’, grapte een kamerlid). Het ene amendement kon 
zeer ingrijpend zijn, het andere van ondergeschikte aard. En het maakte na
tuurlijk wat uit of een minister een motie kwalificeerde als 'dood-onschul- 
dig' of als 'onaanvaardbaar'. Het is niet mogelijk om elke stemming exact te 
wegen, maar toch moet geprobeerd worden enigszins rekening te houden 
met de 'relatieve zwaarte' van een onderwerp. Absolute criteria als het aan
tal pagina's H andelingen  kunnen een indicatie zijn, maar niet meer dan 
dat.

Het volgende voorbeeld illustreert een ander probleem. Op 30 september 
1948 stemde oud-minister van Oorlog Fiévez als enige KVP'er met PvdA en 
CPN voor een motie-Van Sleen over hogere pensioenen voor oorlogs
slachtoffers. Een linkse KVP'er? Nee, de man was zo verheugd dat dit 
wetsontwerp, dat hij als minister nog mede ondertekend had, zou worden 
aangenomen, dat hij per abuis verkeerd stemde.62 Een groter probleem voor 
een stemmenanalyse is de praktijk van het stemmen bij zitten en opstaan. 
Deze 'kamergymnastiek' was onder Drees-Van Schaik nog zeer onge
bruikelijk. Pas sinds 1957-1958 zou er meer bij zitten en opstaan dan hoofde
lijk gestemd worden, respectievelijk 45 en 32 keer.63 In totaal werd in de 
periode '48-'51 zes keer gestemd bij zitten en opstaan.64 Verder kwam het 
twee keer voor dat de stemmen staakten. De volgende vergadering werd 
dan opnieuw gestemd.65

Who gets what?

Een overzicht van de verschillende stemmingen onder Drees-Van Schaik is 
te vinden in de bijlage bij dit artikel. Wanneer alle debatten op een rijtje 
worden gezet krijgen we een lijst met ruim 180 onderwerpen.66 Als we 
daaruit de stemmingen lichten, komen we op een getal van 91, verdeeld

62 Aldus De Opmars, 8 okt. 1948, p. 199.
63 Van Raalte, Het Nederlandse Parlement, p. 300.
64 Het betrof drie moties en een voorstel van orde van de CPN en twee voorstellen van de 

voorzitter.
65 Dit gebeurde in maart 1950 bij een amendement-Van de Wetering (CHU) dat een be

lastingvoordeel voor dieselauto's beoogde en in mei 1950 bij een technisch amendement 
van de KVP'er Lucas over de belastingherziening. Vgl. de bijlage.

66 Debatten die minder dan twee kolommen Handelingen opleveren zijn niet meegeteld.
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over 57 onderwerpen. Een globale analyse van de stemmingen leidt tot de 
volgende conclusies.

De CPN zette zichzelf buiten spel. Kamerleden als Stokvis, Hoogcarspel 
en Gortzak hechtten wel belang aan het parlementaire werk, maar van hun 
medeleden en van hun leider De Groot kregen zij geen kans om invloed uit 
te oefenen. De CPN-kamerleden werden beschouwd als Russische stoorzen
ders in de Koude Oorlog. Soms stemde een verdwaalde enkeling van een 
andere partij mee met CPN-voorstellen. Bijna even eenzaam aan de rech
terzijde stonden SGP en KNP. Het kwam nogal eens voor dat beide partijen 
bij stemmingen afwezig waren. Over de KNP van Welter is nog interessant 
te melden dat zij in zestien gevallen anders stemde dan de KVP (wanneer 
die partij en bloc haar stem uitbracht).

Achttien maal stemde de CHU verdeeld: éénmaal bij elke vijf stemmin
gen. Kikkert stemde bij sociaal-economische onderwerpen vaak mee met 
links en Wttewaal van Stoetwegen, Tilanus en diezelfde Kikkert volgden 
meestal de regering in haar Indonesië-politiek. Beemink nam een midden
positie in; Van der Feltz en Schmal bevonden zich vaak in het kamp van de 
oppositie. Andere leden zwalkten wat heen en weer. In twaalf gevallen leed 
de CHU een nederlaag bij stemmingen of liet de partij 'tegen' aantekenen. 
Bij de W D  viel vijf maal een enkeling uit de boot bij detailkwesties. Deze 
partij leed bij stemmingen maar liefst 26 nederlagen. De grootste oppositie
partij, de ARP leed 33 nederlagen. Vijf keer stemde deze partij verdeeld en 
vier maal viel een enkeling uit de boot.

De grote partijen trokken gezamenlijk op in de Indonesische kwestie. 
Daarnaast tellen we 29 PvdA-nederlagen bij stemmingen. Dit betrof vooral 
door leden van deze partij ingediende moties en amendementen op sodaal- 
economisch en fiscaal terrein. De KVP leed in de periode 1948-1951 maar zes 
nederlagen bij stemmingen, waarvan het amendement-Tuin over de topsa
larissen en de motie-Van Sleen over de gehuwde ambtenares de belangrijk
ste waren. Negen keer stemde de PvdA verdeeld bij ondergeschikte kwes
ties. Dit betrof vaak leden van de protestantse of katholieke werkgemeen
schap binnen de PvdA. Zes keer stemde de KVP verdeeld. In bijna alle ge
vallen ging het om technische amendementen op het terrein van de belas
tingwetgeving. Het gebeurde ook zelden dat een KVP-lid helemaal alleen 
met de oppositie meeging: zo'n acht keer was dit het geval en alleen bij de
tailkwesties.

Mogen we de conclusie trekken dat de KVP de grote winnaar was? De uit
slagen van de stemmingen in de Tweede Kamer bevestigen weliswaar de 
KVP-suprematie, maar kunnen een vertekend beeld opleveren aangezien 
een aantal op het KVP-program geënte wetsontwerpen (m.n. op het gebied 
van de zedelijkheidswetgeving) in een voorbereidend stadium sneuvelden. 
Op basis van kwantitatieve gegevens alleen kan überhaupt niet worden 
vastgesteld wie er won en waaruit de 'winst' bestond. Hoewel het kabinet- 
Drees-Van Schaik zich conformeerde aan de internationale tendens van li
beralisatie van het economisch leven, stond de VVD niet altijd juichend 
aan de zijlijn. Inzake de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, verschillende 
belastingvoorstellen en Nieuw-Guinea bijvoorbeeld stond zij voor een an
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der beleid. In de loop van 1950 werd duidelijk dat WD-fractieleider Oud het 
vertrouwen in de regering kwijt was. In mei diende hij een motie in die het 
Indonesië-beleid afkeurde. Deze motie werd niet aangenomen. Het opstap
pen van de enige CHU-minister (Schokking) in de herfst van 1950 ver
smalde de basis van het kabinet en sterkte Oud in zijn opvatting: het was de 
hoogste tijd voor de VVD om uit het kabinet te stappen.

Kritiek

Aan het eind van de periode-Drees-Van Schaik was het militante optreden 
van advocaat Kortenhorst vergeven en vergeten. Paraat had nog wat be
denkingen. Soms was de voorzitter wel eens 'te geestig'. Een andere beden
king was gebaseerd op een publiek geheim: Kortenhorst schreef elke week 
anoniem de column Tussen Plein en Binnenhof' in de Volkskrant.67 
Niettemin werd de voorzitter in 1950 met ruime meerderheid herkozen. 
Diens streven naar modernisering werd juist in PvdA-kringen goed ont
vangen.

Kortenhorst was uit op boeiende debatten-'English style', maar trof het 
niet met dit brede-basiskabinet onder Drees en een excentrische/ krachteloze 
oppositie. Schouten, Welter en Gortzak konden interrumperen wat ze wil
den, het kabinet gaf geen krimp. Er was weinig animo voor interpellaties en 
voor mondelinge en schriftelijke vragen. Het toegenomen contact tussen 
regering en Kamer in het groeiend aantal vaste commissies vormde daarbij 
een remmende factor. Bovendien anticipeerde Drees op de politieke ver
houdingen in het parlement, die hij haarscherp kende, waardoor veel op
positie in de kiem werd gesmoord. Het gemeen overleg tussen regering en 
parlement was in die tijd ook uitgesproken dualistisch. Daarom waren in de 
Kamer bij tijd en wijle principiële debatten te beluisteren, waarvan de prak
tische betekenis soms eerst op lange termijn duidelijk werd. De marges 
waarbinnen het parlement in deze wederopbouwtijd kon opereren, waren 
erg smal. Dat de tijd er niet naar was om 'lieverkoekjes' te bakken, daarover 
waren regering en parlementaire meerderheid het in de regel wel eens.

In de periode-Drees-Van Schaik werd een aantal keren kritiek geuit op de 
kwaliteit van het kamerwerk. Was die kritiek terecht? Het is twijfelachtig of 
de kwaliteit van het kamerwerk en van de kamerleden meetbaar is. Voor 
verdergaande conclusies moet het niveau van de verschillende debatten 
eerst onderzocht worden. In dit 'impressionistisch' artikel werd vastgesteld 
dat een aantal condities de kwaliteit van het kamerwerk negatief beïnvloed
de. Het gehalte van de debatten werd niet onder de loupe genomen.

Ten eerste werd de beloning van het kamerlid te laag gevonden. Het ka
merlidmaatschap werd formeel gezien als een 'ere-ambt' en werd niet be
schouwd als een volledige baan. In de praktijk ging het ook inderdaad om 
politieke amateurs. De meeste kamerleden hadden nevenfuncties en ston
den met beide benen in de maatschappij. Aan de ene kant kwam dit ten

67 Paraat 5 (1950) nr. 24,15 sept. 1950, p. 11.
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goede aan het gehalte van de parlementaire bijdragen, aan de andere kant 
ging dit ten koste van het parlementaire 'handwerk'. Een efficiënte taakuit
oefening werd steeds moeilijker, omdat de omvang van het werk alleen 
maar toenam. In juni 1950 besloot de Kamer de schadeloosstelling van de 
leden te verhogen.

Het tweede punt van algemene kritiek had betrekking op de verouderde 
werkmethode. Van der Goes van Naters stelde vast dat een belangrijk deel 
van de regelgeving in de praktijk was overgegaan naar de regering. De 
overheidsbemoeiing was alsmaar toegenomen en het was niet efficiënt dat 
regering en parlement voor elk detail met een aparte wettelijke maatregel 
kwamen. Geen wonder dat delegatie een hoge vlucht nam naarmate de 
staatstaak zich uitbreidde. In beginsel bepaalde de wetgever nog steeds de 
normen, maar in de praktijk maakte hij het bestuur wetgever in eigen zaak. 
Een belangrijk voorbeeld uit de periode-Drees-Van Schaik was te vinden in 
de wet op de PBO: de delegatie van wetgever aan bestuur om bij amvb be
drijfschappen in te stellen.

De Kamer wilde voldoende geoutilleerd zijn voor een doelmatige con
trole, want het maakte wel verschil of regels opgesteld werden met mede
werking van de volksvertegenwoordiging of alleen door ambtenaren. Dit 
verschil kon inhoudelijk zijn, maar bestond ook hieruit dat bij gedecentra
liseerde regelgeving slechts controle achteraf mogeüjk was via de regering. 
De werkmethode en organisatie van de Kamer moest worden gemoderni
seerd, wilde zij greep houden op de activiteiten van de regering. 
Kortenhorst heeft zich hier bijzonder voor ingezet. Deze modernisering zou 
de groei bevorderen van het aantal specialisten in het parlement, elk met 
hun eigen portefeuille maar soms ook met dito oogkleppen. Anno 1992 lijkt 
de Kamer daarom meer behoefte te hebben aan generalisten.
Het ideaal zal nooit bereikt worden. In zijn rubriek in de Volkskrant liet 
Kortenhorst een parlementslid uit het verre Utopia opdraven. Deze ver
klaarde: 'In Utopia kennen wij een functioneel gespecialiseerd parlement, 
bestaande uit verschillende autonome afdelingen. Onze sociaal-econo- 
misch-finandële Kamer is als het ware een schaduwbeeld van de Raad van 
Economische Aangelegenheden, samengesteld uit onze beste mensen uit de 
wereld van bedrijf en arbeid, zij wordt voorgelicht door het Utopisch 
Planbureau en houdt geregeld overleg met de ministers en hun raadge
vende ambtenaren.'68 Zo ver was (is) het nog lang niet. Kortenhorst intro
duceerde belangrijke veranderingen vanaf 1948, maar deze wierpen tot 1951 
nog geen vruchten af omdat de Kamer te zeer in beslag werd genomen door 
Indonesië en Nieuw-Guinea. Dit legde een zware hypotheek op het parle
mentaire werk. Na 1951 werd het beter. Voor de kwaliteit van het werk gold 
in feite het adagium: Indië verloren, rampspoed verdwenen.

68 L.G. Kortenhorst, 'Nederland reikt Utopia de hand in parlementaire crisistijd’, de 
Volkskrant, 16 jan. 1951.



bijlage: st em g e d r a g  in  d e  tw eede kam er  (1948-1951)

datum

29 juli '48

18 aug. '48 

28 sept. '48

29 en 30 sept '48 
30 sept '48

25 okt. '48 

18 nov. '48

30 nov.'48

1 dec. '48
7 en 8 dec. '48

14 dec. '48

14 t/m 22 dec. '48

8 t/m  18 febr. '49

16 mrt. en 5 apr. '49

5 apr. '49

31 mei '49

24 t/m  30 juni '49

20 en 21 juli '49

onderwerp bijzonderheden

voorstel Oud: uitstel afdelings
onderzoek grondwetswijziging 
voorstel Wagenaar idem tot 
aantreden nieuw kabinet 
grondwetswijziging

onteigening natuurmonument

provinciale financiën 
pensioen slachtoffers '14-'18

totalisator

Noodwet Indonesië 

belastingverhoging

motie Nederhorst, PBO- 
principeuitspraak 
Hoogezand en Sappemeer 
geldzuivering

voorstel voorzitter: tijdstip 
behandeling begroting SoZa 
begroting OKW

begroting OG; 16 febr: aftreden 
minister Sassen 
verzoek Gortzak om een inter
pellatie n.a.v. circulaire min. v. 
Oorlog m.b.t. russisch sprekenden 
voorstel voorzitter, behandeling 
wetsontwerpen m.b.t de ec 
situatie in Indonesië 
grenscorrecties

tariefverhoging visakten

Werkloosheidswet 

autovervoer personen

afgewezen: 41 tegen 21 (WD, SGP, CPN, ARP 
Van der Feltz en Schmal (CHU)) 
dezelfde stemverhouding

staatssecretarissen: CPN en CHU tegen 
gehele ontwerp: ARP, CPN en SGP tegen
52 vóór, 13 tegen (CHU, SGP, Ritmeester en 
Fortanier-de Wit (WD), Engelbertink (KVP) en 
Welter (KNP)
am. Algera (ARP): alleen PvdA tegen
am. Van Sleen (PvdA) verworpen: CPN, PvdA,
Fiévez (KVP) vóór
aangenomen; tegen: ARP, CHU, SGP, Hofstra, 
Scheps, Van der Brug, Emmens, De Loor, Tendeloo 
en Stufkens (PvdA) en Kortenhorst (KVP) 
aangenomen; tegen: ARP, CPN, SGP, Van der Feltz 
en Schmal (CHU) en Welter (KNP)
3 amendementen-Lucas (KVP); een ingetrokken, 
een overgenomen, een aangenomen (49 tegen 20: 
PvdA en Gerbrandy (ARP))
37 tegen, 23 (ARP, CPN, WD, Van de Wete
ring, Beemink, De Ruiter, Schmal (CHU)
ARP en SGP tegen
am. Van den Heuvel (ARP) aangenomen: 39 (incl. 
CPN en Stufkens (PvdA)) tegen 20 (allen PvdA)
57 vóór, 9 tegen (WD en CPN)

motie Van Sleen (PvdA) over gehuwde lerares: 35 
vóór (incl. Mol (KVP)), 31 tegen (rest KVP. ARP, 
CHU, SGP en KNP)
motie Willems (PvdA) over St Pietersberg: alleen 
PvdA en CPN vóór
motie van wantrouwen Schouten (ARP):
ARP SGP en Welter (KNP) vóór. 
voorstel voorzitter om dit toe te staan afge
stemd: 66 tegen 18 (CPN, ARP en Korten
horst (KVP))
aangenomen: 65 tegen 21 (ARP, CPN, SGP,
KNP)

aangenomen; tegen: ARP, CPN, SGP , Scheps, 
Goedhart, Vermeer, Tuin, Vondeling en De Loor 
(PvdA)
aangenomen 59 tegen 11 (CPN, SCP KNP 
Verkerk, Roosjen, Terpstra en Van der Zaal (ARP) 
en Lucas (KVP))
am. Van den Bom (PvdA) m.b.t. lagere premie 
werknemer: alleen PvdA en CPN vóór. 
am. Maenen (KVP)-Algera (ARP) over minder 
centrale ordening: 50 voor,17 tegen (PvdA).
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21 juli '49 voorstel voorzitter: snellere
behandeling interimregeling 
Suriname

22 juli '49 Interimregeling Suriname

22 sept t/m  publiekrechtelijke bedrijfs-
12 okt. '49 organisatie

30 sept. '49 tegemoetkoming 'politieke 
delinquenten'

25 en 26 okt '49 materiële oorlogsschade

2 nov. '49 voorstel voorzitter over vervolg 
debat materiële oorlogsschade: 
vergaderen op vrijdag 

17,18 en 30 nov. '49 b.groting BiZa

1 en 2 dec. '49 lager onderwijs

6 t/m  8 dec. '49 soevereiniteitsoverdracht

2,3 en 15 mrt '50 belastingverhoging benzine en 
auto's

15 mrt. '50 indeling Urk
17 en 28 m rt '50 dividendbeperking

- aangenomen: 38 tegen 20 (ARP, SGP CPN,
Groen, Van der Weijden, Janssen, Peters, Hooij 
en De Kort (KVP) en Vonk (WD)

- am. De Kort (KVP) m.b.t. bijz. onderwijs aangeno
men, alleen CPN en PvdA tegen m.u.v. Willems

- motie De Kort (KVP) over deelname .aan parle
mentair overleg aangenomen, ARP en KNP tegen

- am. Schermerhom (PvdA) m,b.t. afwijkende 
huwelijksregelingen aangenomen; tegen: ARP 
(m.u.v. Terpstra, Meijerink en Stapelkamp) en 
KNP; SGP afwezig bij stemming

- PvdA, KVP en Kikkert (CHU) vóór; Stapel
kamp (ARP) afwezig

- motie Burger (PvdA): regeling uitstellen tot er 
voor alle oorlogsslachtoffers een regeling is, 
afgewezen: CPN en PvdA vóór

- gehele ontwerp: Tendeloo, Van der Brug, 
Schilthuis, Van den Bom en Emmens (PvdA) 
overstag; rest PvdA en de CPN tegen

- am. Hoogcarspel (CPN) politieke delinquenten 
uitzonderen, afgewezen; alleen CPN, Van der 
Feltz (CHU) en Ritmeester (WD) vóór

- 44 voor, 13 (CPN, WD, Groen (KVP), Schmal 
en Van de Wetering (CHU), Schouten en 
Bruins Slot (ARP)) tegen

- stemming representatietoelagen: 47 vóór; tegen: 21 
(ARP. CHU (m.u.v. Kikkert», CPN en SGP)

- motie Peters (KVP) m.b.t. onderwijsplan: alleen 
Tilanus, Beemink en Krol (CHU) tegen

- am. Terpstra (ARP): aangenomen: confessionelen 
vóór, niet confessionelen tegen

- am. Van Sleen (PvdA) over minimum voor VGLO- 
school: idem met Peters en De Haas als KVP-dis- 
sidenten

- am. Van Sleen over gehuwde ambtenares: mevr. 
Nolte KVP-dissidente

- alle honderd leden stemmen: uniek in de 
parlementaire geschiedenis; 71 vóór; tegen: 29 
(ARP, CPN, SGP, KNP. Beemink, Schmal, Van 
der Feltz, De Ruiter en Krol van de CHU)

- am.-Oud (Koning inschakelen bij parlementaire 
goedkeuring van Uniewetgeving): verworpen, 62 
tegen 37 (WD, ARP, SGP, KNP, Donker, Ruygers, 
De Kadt, Stufkens, V.d. Brug, Burger, Vorrink, 
Vermeer, Schermerhom, Willems (10 PvdA), V.d. 
Wetering en Schmal (2 CHU))

- teeen: ARP, CPN, W D en SGP
- am. Van de Wetering (CHU) bevoordeelt diesel- 

auto's: 30 voor (WD, ARP, CHU, SGP, 6 KVP), 30 
tegen (waarvan 11 KVP); bij tweede stemming: 45 
voor (nu ook de CPN) en 40 tegen. KVP zeer ver
deeld

- 66 vóór (waaronder 6 PvdA); 12 tegen (PvdA)
- CPN en PvdA tegen
- am. Hofstra (PvdA) niet afschaffen: alleen CPN 

en PvdA vóór
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28 mrt. '50

27 apr. t/m
10 mei '50

11 en 12 mei'50

25 en 26 mei '50

6 juni '50

6 en 7 juni '50

7 juni '50

27 t/m  29 juni '50

11 juli '50

21 juli ‘50

12 sept. '50 

21,27 en 28 sep t'50

26 sept '50

aankoop flatgebouw 

belastingen

wijziging Drankwet 

Indonesië-nota

onteigening voor steenstort uit 
mijnen
Nationaal plan en Streekplannen 

schadeloosstelling kamerleden 

Huurwet

wijz. kinderbijslag

kindertoeslag gepensioneerden

verzoek Suurhof, interpellatie 
prijsbeleid
nota prijspolitiek en nota loon
politiek

voontel voorzitter, proef nieuwe 
begrotingsbehandelingsmethode 
voorstel voorzitter; Nieuw- 
Guinea-debat achter gesloten 
deuren

49 vóór, 23 tegen (WD, CPN, ARP (m.u.v. 
Stapelkamp), KNP SGP en De Ruiter en Van de 
Wetering (CHU)
belastingherziening '50: am. Lucas 
(KVP) afgestemd 41 tegen 45 (waaronder Klompé 
en Koersen, beide KVP); subam. Hofstra (PvdA) 43 
vóór, 42 tegen; tweede am. Lucas: 43-43, bij tweede 
stemming 46 (KVP CHU, WD) tegen 43 (PvdA, 
ARP, CPN, SGP)
afschaffen ondernemingsbelasting; am. Hofstra 
(PvdA) om afschaffing tegen te gaan alleen ge
steund door PvdA en CPN; voorstel voorzitter om 
beraadslaging te sluiten met 48 tegen 29 (CPN, 9 
PvdA (waaronder Hofstra), 10 KVP (waaronder 
Lucas), 4 CHU en SGP)
am. Verkerk (ARP) incl. subam. Hooij (KVP): al
léén PvdA tegen
motie-Oud (WD) over zelfbeschikkingsrecht: 
steun van ARP WD, SGP, KNP, Beemink,
Schmal, Van der Feltz en Krol (CHU) 
motie Romme (KVP) over zelfbeschikkingsrecht 
gesteund door KVP PvdA, Tilanus en Wttewaal 
van Stoetwegen (CHU) 
tegen: Gerbrandy (ARP), Peters en De Graaf 
(beide KVP)
am. Maenen (KVP) aangenomen met 53 tegen 20 
(alleen PvdA)

- tegen: CPN, SGP, Schouten, Terpstra, Roosjen en 
Verkerk (ARP)

- am. Van Vliet tegen 36, vóór 33 (KVP en ARP)
- am. Ten Hagen (PvdA) verworpen 37 ten 24 (PvdA 

en WD)
- tweede am. Ten Hagen verworpen 43 tegen 19 (al

leen PvdA)
- am. De Kort (KVP) plaatst natuurlijke kinderen i 

buiten de Kinderbijslagwet; aangenomen 45 tegen ' 
36 (PvdA, WD, CPN)

- tegen het ontwerp: CPN, Vonk, Ritmeester en Cor
nelissen (WD), Burger, Goedhart, Van der Goes 
van Naters, Posthumus, Stufkens, Scheps en Em- 
mens (PvdA)

- am. Van Sleen (PvdA) hogere bedragen; 
afgestemd: PvdA en CPN vóór

- negatief voorstel voorzitter aangenomen met 
PvdA en CPN tegen

- motie Stapelkamp(ARP) en Beemink (CHU) 
m.b.t. maatregelen voor gepensioneerden en 
rentetrekkers: 38 voor (CHU, ARP, WD CPN, 
SGP, KNP Tendeloo, Van Sleen, Goedhart, Van 
Lienden en Scheps (PvdA) en 39 tegen: KVP, rest 
PvdA en Schouten (ARP), later toch aangenomen 
i.v.m. verkeerde telling: Schouten had vóór ge
stemd

- aangenomen: 50 tegen 14 (ARP en CPN)

- aangenomen: PvdA en CPN tegen
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18 okt. t/m
8 nov. '50

8 t/m  10 nov. '50

22 en 23 nov.’50

28 nov. t/m
7 dec.'50

14 dec. '50
20 t/m 22 dec. '50

16 t/m  18 jan.'51

17 jan.'51

18 t/m  24 jan.'51

voorstel Schouten, Nieuw- 
Guinea debat alleen in vaste 
kamercommissie 
belastingen

huisvesting repatrianten

Loterijwet

begroting BiZa en de nota buiger- 
lijke verdediging

Verkeer&fonds 
begroting SoZa

begroting BuZa en verslag 
Raad van Europa 
waarborgen KNIL

Nieuw-Guinea

verworpen: 48 tegen 13 (ARP en CPN)

- am. Hofstra (PvdA) tb.v. minst draagkrachtigen 
alleen door PvdA en CPN gesteund

- wijz. omzetbelasting aangenomen; 59 tegen 26 
(ARP. WD, CPN, SGP. KNP) na afwijzen am. 
Van den Heuvel (ARP) met 51 tegen 29 (ARP, 
CHU, VVD, CPN, SGP); vier amendementen 
Hoogcarspel (CPN): enkele gesteund door KVP'ers 
(Andriessen, Dassen, Van Koeverden, Mol, Ver
hoeven), een door Cornelissen (WD), een door 
Stapelkamp, door Roosjen (ARP), Welter (KNP) 
en Goedhart (PvdA)

- Zegelwet: am. Ritmeester (VVD): 46 tegen (delen 
van PvdA, KVP en CHU en de CPN in haar ge
heel), 35 vóór (WD, SGP, ARP, De Loor, Donker, 
Van den Bom, Van Sleen, Tuin en Scheps (PvdA), 
Van de Wetering (CHU), Mol, Van Vliet, De 
Haas, De Graaf, Engelbertink, Andriessen, Van 
Koeverden en Dassen (KVP))

- am. Ten Hagen (PvdA) bekort werkingsduur 35 
tegen, 27 vóór (PvdA, CPN, SGP, Beemink (CHU))

- tweede am. Ten Hagen: 37 tegen, 30 vóór (PvdA, 
CPN, SGP en Beemink en Schmal (CHU))

- tegen: ARP, CHU, SGP
- am. Terpstra (ARP) met beperkende bepalingen;

38 tegen, 28 vóór (ARP, CHU, CPN, SGP en voor de 
PvdA: Van der Brug, Stufkens, De Loor en Scheps)

- am. Tuin (PvdA) m.b.t. topsalarissen 
aangenomen 46 tegen 36 (KVP, W D en KNP), door 
voorzitter als motie gekarakteriseerd; 
behandeling begroting geschorst

• W D en ARP tegen
■ motie De Kort (KVP) beroepsvoorlichting 

aangenomen; PvdA en CPN tegen 
motie Hooerarpel (CPN) m.b.t. sociaal-zwakke 
blinden, gesteund door CPN, KNP en Cornelissen 
(VVD)
motie Burger (PvdA) over Spanje: 37 tegen,
31 vóór (PvdA, W D, CPN, SGP) 
am. Van de Wetering (speciale behandeling Am
bonezen) afgewezen: 38 tegen, 27 vóór (APF. CHU, 
WD, SGP, KNP)
motie Schouten (ARP) N.G. niet overdragen aan 
Indonesië: 60 tegen, 32 voor (ARP, CHU, WD,
SGP, KNP)
motie Oud (WD) eerst de Kamer een oordeel 
laten uitspreken: 66 tegen 26 voor (ARP, WD,
SGP, KNP, Van der Feltz, Van de Wetering en 
Schmal (CHU); minister Stikker zal aftreden; het 
kabinet valt
motie Tilanus (CHU) eerst volksraadpleging in 
NG: 59 tegen, 33 vóór (ARP, CHU, W D, SGP 
KNP en de PvdA'er Scheps)
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MANIPULATIE VAN INFORMATIE?
DE ROL VAN DE NEDERLANDSE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST IN 
INDONESIE TEN TIJDE VAN HET NEDERLANDS-INDONESISCH 
CONFLICT 1945-1949

R.J.J. Stevens

Inleiding

De Nederlandse militaire inlichtingendienst in Indonesië werd er in de 
jaren 1945-1949 door ambtenaren en politici herhaaldelijk van beschuldigd 
een tendentieuze, eenzijdige en subjectieve berichtgeving te verzorgen, L. de 
Jong meent zelfs dat van de rapportage een aggressieve impuls moet zijn uit
gegaan.1 Dit artikel gaat nader in op de omstreden positie van de militaire 
inlichtingendienst. Welke rol speelde hij in het informatieverkeer tussen In
donesië en Nederland, manipuleerde de dienst informatie en had hij in
vloed op het Indonesiëbeleid van de Nederlandse regering.

De Nefis

Direct na de inval van de Japanners in Nederlands-Indië werd door Neder
landse militairen in Australië een militaire inlichtingendienst opgericht, de 
Marine- en Luchtvaartdienst. De Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het 
Oosten (OBSO), schout-bij-nacht F.W. Coster, veranderde op 22 augustus 
1942 de naam van deze gecombineerde militaire inlichtingendienst in 
Netherlands Forces Intelligence Service (Nefis). De Nefis had tot taak het 
verwerven van gegevens over de Japanse vijand en over de ontwikkelingen 
in de Indische archipel die van belang waren voor de strijd tegen Japan en 
voor het herstel van het Nederlandse gezag in het Indonesische 
eilandenrijk. De Nefis stond onder leiding van kolonel S.H. Spoor van het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).2 Hij was verantwoording 
verschuldigd aan de OBSO, die tevens het commando voerde over het KNIL. 
De OBSO was als legercommandant ambtshalve lid van de Nederlands- 
Indische regering in ballingschap te Brisbane, Australië, en daarom ook 
verantwoording verschuldigd aan het hoofd van deze regering Lt., 
Gouvemeur-Generaal HJ. van Mook. Een curieuze bevelsverhouding, want 
de OBSO moest ook verantwoording afleggen aan de Bevelhebber der

1 LJ. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, XII, 
Epiloog, tweede helft (Den Haag 1989) p. 831.

2 P.M.H. Groen, Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch be
leid in Indonesië 1945-1950 (Den Haag 1991) p.20. Ik dank dr. P.M.H. Groen voor de 
verstrekte inlichtingen inzake de Nefis.
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Manipulatie van informatie?

Strijdkrachten in het Oosten (BSO), admiraal C.E.L. Helfrich, die gedurende 
de Padficoorlog zijn standplaats op Ceylon had.

Na het gebruik van de atoombom tegen de Japanse steden Hiroshima en 
Nagasaki capituleerde Japan op 15 augustus 1945. Twee dagen later riepen de 
Indonesische nationalisten Soekarno en Hatta de Republik Indonesia uit. Pas 
zes weken daarna landde een Britse geallieerde troepenmacht op Java met 
enkele Nederlands-Indische regeringsambtenaren in haar kielzog. Doordat 
het herstel van het Nederlandse gezag op zich liet wachten, kon de Repu
bliek zich consolideren en versterken. Aan Nederlandse zijde was een schrij
nend gebrek aan betrouwbare informatie over de revolutionaire woelingen 
op de belangrijkste eilanden Java en Sumatra. De Nefis was het enige Neder
landse inlichtingenorgaan dat op dat moment in Azië voor handen was. De 
Nefis kreeg van minister J.H.A. Logemann van Overzeese Gebiedsdelen op 
13 september 1945 de taak toebedeeld over de situatie in Indonesië informatie 
te verzamelen en direct door te geven aan zowel de Nederlands-Indische re
gering als aan de Nederlandse regering in Den Haag: De Nefis staat naast 
marine en leger, direct onder de BSO. De organisatie verricht tevens het 
werk van een PID en thans heeft dit laatste uiteraard het hoofdaccent. 
Mettertijd zal de Nefis in een PID en een MID moeten worden gesplitst.'3

Op voorspraak van Van Mook, het hoofd van de Nederlands-Indische re
gering, werd kolonel Spoor per 1 februari 1946 door het kabinet-Schermer
horn-Drees benoemd tot legercommandant van de Nederlandse landstrijd
krachten in de Indische archipel. Het kabinet had al eerder, op 15 augustus 
1945, herbevestigd dat de legercommandant, evenals voor en tijdens de oor
log, verantwoording schuldig was aan de landvoogd-opperbevelhebber (Van 
Mook). De beslissing van de ministerraad hield in dat de functie van BSO 
werd opgeheven. Landvoogd Van Mook was op zijn beurt ondergeschikt aan 
de minister van Overzeese Gebiedsdelen. Aldus was deze minister niet al
leen politiek verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in Neder- 
lands-Indië, ook de soldaten van de Koninklijke Landmacht in Indië vielen 
onder zijn politieke verantwoordelijkheid.

Ministeriële dorst naar informatie

De Nefis had in het informatieverkeer naar Nederland geen monopoliepo
sitie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had een steunpunt in Batavia, 
de Directie Verre Oosten (Dirvo). De Dirvo stuurde bijna dagelijks telegram
men naar Den Haag. Het overgrote deel van de Dirvo-telegrammen vorm
de de rapportage van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan de mi- 
nister-president. De Algemene Secretarie van Lt. Gouvemeur-Generaal Van 
Mook stuurde dagelijks situatie-rapporten en telegrammen naar het minis-

3 Memorandum Logemann 'Verhoudingen burgerlijk en militair gezag, 13 sept. 1945 in: 
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-lndonesische betrekkingen 1945-1950
I S L van der Wal ed., Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP), Kleine Serie (KS) nr.
36 (Den Haag 1971) p. 105. PID = Politieke Inlichtingendienst en MID = Militaire
Inlichtingendienst.
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terie van Overzeese Gebiedsdelen. Naast de Algemene Secretarie had Van 
Mook een kabinet van adviseurs gevormd. Het kabinet zorgde voor de be
richtgeving over politieke ontwikkelingen in Indonesië naar Nederland, 
maar deed dit niet frequent. Over het geheel gezien verliep de informatie
voorziening naar Nederland dus langs vier kanalen.

Deze praktijk stond in schril contrast met de vooroorlogse situatie. Vóór 
de Tweede Wereldoorlog beschikte het Nederlands-Indische Gouverne
ment over een Politieke Inlichtingendienst die uitstekend functioneerde en 
elke politieke activiteit in Nederlands-Indië controleerde. De Algemene Se
cretarie van de Gouverneur-Generaal verwerkte en classificeerde de infor
matie. Op basis van het gefilterde materiaal werden de telegrammen over 
de politieke situatie in Nederlands-Indië samengesteld en aan het ministe
rie van Koloniën in Den Haag gestuurd. Na 1945 zorgden de vier informa
tiestromen, die elkaar soms overlapten, voor verwarring in Den Haag door
dat de informatie uit Indonesië op verschillende punten werd ontvangen. 
Bovendien coördineerden de departementen van Buitenlandse en Algeme
ne Zaken, Oorlog en Marine, en Overzeese Gebiedsdelen de berichtgeving 
uit Indonesië niet en brachten zij elkaar slechts sporadisch op de hoogte. De 
verwarring had vele klachten in Den Haag tot gevolg en die richtten zich op 
Batavia. Uit die klachten sprak irritatie en een zekere argwaan. Minister J.A. 
Jonkman van Overzeese Gebiedsdelen, de opvolger van Logemann, liet aan 
het einde van zijn ministerschap in een lange brief aan Van Mook weten 
ontevreden te zijn over de voorlichting in het algemeen en over die op 
politiek gebied in het bijzonder. Herhaaldelijk had hij om politieke in
lichtingen gevraagd en meestal werd hij vriendelijk doorverwezen naar 
zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken of naar het hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst (CVD), L. Einthoven. De minister had zijn ontevreden
heid nogmaals herhaald tijdens zijn bezoek aan Indonesië in december 1947 
- januari 1948. Een zelfde ongenoegen had ook zijn collega, minister zonder 
portefeuille L. Götzen, speciaal belast met de financieel-economische aspec
ten van het Indonesië-beleid, laten blijken tijdens diens bezoek aan de ar
chipel in juni 1948. Jonkman concludeerde in zijn brief dat 'een zekere alge
mene gedragslijn, welke naar mij overkomt te Uwent ingang heeft gevon
den en welke niet in overeenstemming schijnt met de omstandigheid dat 
de Minister van Overzeese Gebiedsdelen nog steeds in de eerste plaats te
genover de Kroon, de Staten-Generaal en zijn ambtgenoten verantwoorde
lijk is voor de in Indonesië gevolgde politiek, waartoe een goede voorlich
ting van de zijde van de Landvoogd een eerste eis is'.4 Van Mook riposteer
de dat hij niet genoeg mankracht had voor een dubbele berichtgeving. Hij 
drong aan op een onderlinge uitwisseling van gegevens, 'zoals die voor de 
coördinatie van het initiatief (het regeringsbeleid, RS)volstrekt onmisbaar 
moet worden geacht'. Van zijn kant zou hij de directeur van zijn kabinet, 
P.J. Koets, de opdracht geven alle gegevens, welke van belang zouden kun
nen zijn voor de vorming van een zo volledig mogelijk beeld van de actu-

4 ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische re
gering te Batavia, map nr. 3820, brief Jonkman aan Van Mook, 19 juli 1948,
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ele situatie in Indonesië te verzamelen en per 'mailrapport', aan de minis
ter te doen toekomen. Met Dirvo was de volgende arbeidsverdeling afge
sproken: Dirvo rapporteerde hoofdzakelijk over Aziatische aangelegenhe
den buiten Indonesië die van belang werden geacht voor het buitenlandse 
beleid. Inlichtingen over de interne situatie in Indonesië werden verstrekt 
door de Nederlands-Indische regering.5 Jonkmans opvolger E.M.J.A. Sassen 
(KVP) vond deze voorstelling van zaken door Van Mook onjuist. Volgens 
Sassen hadden de bezwaren van zijn voorganger juist betrekking op het 
herhaaldelijk niet ter kennis brengen van stukken betreffende de interne 
politieke situatie in Indonesië door de Nederlands-Indische regering. Het 
gemis aan informatie op het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen was 
daarom niet te wijten aan een gebrek aan coördinatie van gegevens, bericht
te Sassen aan Van Mook/

De werkwijze van de Nefis

De Nefis verzamelde en ordende inlichtingen en legde ze vast in dag-, 
week- en maandrapporten. De dienst stuurde de rapporten aan de militaire 
top in Indonesië en Nederland, de minister-president, de ministers van 
Overzeese Gebiedsdelen, Defensie en Buitenlandse Zaken, de ambtelijke top 
van deze ministeries, het Nederlands-Indische gouvernement en de diplo
matieke vertegenwoordigingen van Nederland in Azië en Noord-Amerika. 
Nadat de regering in maart 1948 de zogenaamde commissie van negenman
nen had ingesteld (negen parlementsleden waarmee de regering vertrouwe
lijk over de Indonesische problematiek kon spreken) kregen ook deze leden 
van de Staten-Generaal een afschrift. De informatiestroom zwol aan tot een 
dergelijke omvang dat menigmaal de vraag werd gesteld wie dit materiaal 
voldoende kon verwerken en analyseren. Bovendien voegde de inlichtin
gendienst in de rechtstreekse telegrafische berichtgeving naar Nederland 
politieke commentaren toe aan zijn feitelijke mededelingen.7

Van Mook was dit laatste een doom in het oog. Hij liet legercommandant 
Spoor in een persoonlijk schrijven van 12 juni 1946 weten, dat hij reeds 
enige tijd bezwaar had tegen de rapportage van de Nefis: 'Het is mij reeds 
lang opgevallen, dat de Nefis aan een vrij groote lijst van adressanten reek
sen berichten, geruchten, praatjes en andere inlichtingen pleegt te zenden, 
die zonder critiek worden bijeengezet' Het leek Van Mook 'bepaaldelijk on
juist om onbetrouwbare rapportages op te nemen en te verspreiden' Het 
was zijns inziens een taak van een lichaam als dat van de Nefis om zelf te

5 Ibidem, brief Van Mook aan Sassen, 24 aug. 1948.
6 Ibidem, brief Sassen aan Van Mook, 14 sept. 1948.
7 Rapport Van Bylandt (buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister ter beschikking 

van de Lt. Gouvemeur-Generaal) aan Van Roijen (minister van Buitenlandse Zaken) 18 
maart 1946 in: Officiële bescheiden III, Van der Wal ed. RGP, KS nr. 38 (Den Haag 
1973) p 621* ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Alg. Secr. Batavia, map nr. 389: memo- 
randi van directeur Koets van het kabinet van de Gouvemeur-Generaal aan zijn supe
rieur.
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schiften en 'achterwege te laten al hetgeen dubieus en daardoor misleidend 
is'. Hij verlangde een scherpere controle.8 Inderdaad, de Nefis verwachtte 
van zijn medewerkers niet dat zij een kritisch en afgewogen oordeel vorm
den op basis van de enorme hoeveelheid vergaarde informatie. De Nefis 
beperkte zich tot het selecteren en classificeren van de informatie. De ver
gaarde informatie werd echter niet altijd op haar juistheid gecontroleerd en 
op nogal chaotische wijze gepresenteerd.9 De Nefis telegrafeerde zijn be
richtgeving rechtstreeks naar Nederland en hierdoor kregen de politieke be
sluitvormers in Nederland een overvloed aan feiten en feitjes. De hierbo
ven gememoreerde klacht van Jonkman kwam voort uit de onzekerheid of 
hij wel voldoende informatie kreeg van de Nederlands-Indische regering 
over de politieke gang van zaken in Indonesië.

In Den Haag heerste er enige irritatie over de berichtgeving, maar het feit 
dèt er een militaire inlichtingendienst bestond, die bovendien geen slechte 
resultaten behaalde, vond men daar belangrijker. De dienst was zeer succes
vol in het verzamelen van inlichtingen over de politieke en militaire ont
wikkelingen in de Republiek. In de Raad voor Militaire Aangelegenheden 
van het Koninkrijk (MAK), een onderraad van de ministerraad, werd op 16 
november 1946 trots gemeld dat dankzij het afluisteren van het republi
keinse radioverkeer ieder bevel van de Republikeinse legerleiding aan de 
troepen in het veld de Nederlandse legerleiding bekend was. Regelmatig 
werden telegrammen en brieven van de republikeinse vertegenwoordigin
gen in het buitenland naar Djokjakarta (de hoofdstad van de Republiek op 
Midden-Java) en vice versa onderschept.

Volledig op de hoogte van de politieke activiteiten in de Republiek was 
de Nederlandse inlichtingendienst echter nog niet. Dit veranderde met de 
bezetting van de republikeinse hoofdstad en de gevangenneming van de re
publikeinse leiders tijdens de tweede politionele actie op 19 december 1948. 
De in beslag genomen documenten, de zogenoemde 'Djokja-papers', brach
ten de Nederlandse besluitvormers op de hoogte van bijna alle geheime be
sluiten van de republikeinse regering. De militaire inlichtingendienst ging 
daarbij zorgvuldig te werk, vertaalde in een hoog tempo de documenten en 
verspreidde een gedeelte onder de hierboven genoemde grote groep adres
santen.10

De militaire inlichtingendienst zelf ontdekte in de loop van 1948 een 
tweede bestaansreden: 'In verband met het allerwege zich meer en meer de
monstrerend communistisch wereldgevaar behoeft het geen betoog, dat de 
bewaking hiervan tot een der belangrijkste taken van de Nefis behoort.'11

8 Ibidem, map nr. 3824, brief Van Mook aan Spoor, 12 juni 1946.
9 Zie voor Nefis- en CM I-rapporten, ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Alg. Secr. 

Batavia, m ap nr. 3824-3979.
10 Ibidem, m ap nr. 3819, instructie van Somer aan Buitenkantoor Djokja. Vgl. voor een 

analyse van de 'Djokja-papers': P.F. Maas en J.C.E.M. van Oerle, 'Documents Reveal', 
Politieke Opstellen 3 (Nijmegen 1983) p. 44-66.

11  Ibidem, map nr. 3818, mem orandum  wnd. dir. Nefis Th.C. Leeuwendal aan Koets, 31 
mrt. 1948.
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De politieke rol van de Nefis

Spoor had Van Mook beterschap beloofd. Hij deed echter niets. Integendeel, 
de Nefis wist zich gedekt achter de brede rug van de legercommandant, die 
het door de Nefis verzamelde materiaal gebruikte om zijn eigen militair- 
strategische opvattingen kracht bij te zetten. We laten verder militair histo
rica P.M.H. Groen aan het woord: '(...) het vijandbeeld en dientengevolge 
het strategisch beleid van Spoor, diens staf en hun voorgangers waren beïn
vloed door traditionele opvattingen binnen het KNIL over de gevechts- 
waarde van "de inlandse vijand". Vooral de vooroorlogse denkbeelden 
over "de Javaan", wiens militaire capaciteiten laag werden aangeslagen, 
maakten nog opgang. Zowel inlichtingen- als opleidingsofficieren refereer
den herhaaldelijk en klaarblijkelijk met instemming van hun superieuren 
aan deze vooroorlogse opvattingen binnen het KNIL over de militaire ver
mogens van en tegenstellingen tussen de verschillende etnische groepen.1̂  

Spoors militair-strategisch speerpuntenplan behelsde een offensief dat 
moest resulteren in de bezetting van Djokjakarta en andere republikeinse 
steden en in de gevangenneming van de republikeinse leiders. De inname 
van de steden zou het (ongeregelde) republikeinse leger beroven van lei
ding en propaganda. De gehavende troepen raakten dan dusdanig gedemo
raliseerd, dat zij tegen de superieure Nederlandse troepen niet langer opge
wassen zouden zijn. De overgebleven republikeinse guerilla-eenheden kon
den zich, aldus Spoor, alleen door terreur en andere vormen van geweld te
gen de plaatselijke bevolking handhaven. Want, zo stelde hij en vele Ne
derlandse adviseurs in Indonesië met hem, de meerderheid van de bevol
king en van de lokale bestuurders wilde enkel orde en rust. Slechts een 
klein gedeelte van de bevolking, de door de Japanners geradicaliseerde jon
geren en de republikeins georiënteerde intellectuelen, zou de strijd willen 
voortzetten. Via zuiveringsacties zou binnen drie tot zes maanden de gue- 
rilla aan banden zijn gelegd.13

De legercommandant ontplooide politieke activiteiten, omdat hij ervan 
overtuigd was dat hij op die manier de belangen van het leger in Indonesië 
het beste diende. De Nederlandse militaire inlichtingendienst in Indonesië 
kreeg van Spoor allengs een politieke rol toebedeeld. Om gehoord te wor
den werd door de Nefis op de anticommunistische trom geslagen. Indonesië 
zou ten prooi vallen aan het wereldcommunisme indien de 'verzetshaar- 
den' van 'nationalistische extremisten' niet snel werden uitgeroeid.14 Le
gercommandant Spoor ventileerde dergelijke opvattingen veelvuldig in 
nota's aan zijn superieuren. Hij mocht ze uiteenzetten in de MAK, bijvoor
beeld op 11 februari 1947. De onderhandelingen tussen de Nederlandse en 
republikeinse delegaties bevonden zich op dat moment in een impasse. Het 
akkoord van Linggadjati was nog altijd niet geparafeerd door beide delega
ties, vanwege de eenzijdige Nederlandse interpretatie van het akkoord, een 
interpretatie die bovendien was vastgelegd door de Tweede Kamer in de

12 Groen, Marsroutes, p. 286.
13 Ibidem, p. 178 en p. 286-2f’7.
14 ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Alg. Secr. Batavia, map nr. 3898.
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motie-Van der Goes van Naters-Romme. Aan republikeinse zijde weigerde 
men de Nederlandse uitleg van het akkoord te accepteren en hield men 
vast aan het 'naakte' Linggadjati. In deze vergadering van de MAK werden 
de politieke en militaire richtlijnen voor Lt. Gouvemeur-Generaal Van 
Mook besproken. Van de aanwezige ministers kreeg Spoor de gelegenheid 
om zijn opvattingen over de groeiende invloed van het communisme in 
Indonesië toe te lichten. Het door de Nefis vergaarde materiaal presenteerde 
hij als bewijs.

Daarnaast greep Spoor de gelegenheid aan om zijn gal te spuwen over de 
Nederlands-Indische regering, in het bijzonder over de persoon van Koets, 
en over de voorzitter van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie W. 
Schermerhom (PvdA); deze weigerden voor de Republiek belastende docu
mentatie te publiceren. Zij waren daar niet toe overgegaan omdat het publi
ceren van dergelijk gevoelig materiaal de onderhandelingen ernstig zou 
kunnen bemoeilijken. De aanwezige PvdA-ministers Jonkman en P. Lief
tinck (Financiën) spraken Spoor niet tegen. Volgens de legercommandant 
schoot de Nederlandse voorlichting aan het buitenland ernstig tekort, waar
door bijvoorbeeld de publieke opinie in de Verenigde Staten niet op Neder
landse hand was. Minister-president Beel (KVP) dankte de legercomman
dant voor zijn komst en sprak de hoop uit dat 'indien een militair ingrijpen 
op korten termijn noodig zou blijken (...) de legercommandant behoorlijke 
resultaten [zou] boeken'.15

Op 21 juli 1947 werd de eerste politionele actie ingezet, met het doel grote, 
economisch waardevolle gebieden op Java en Sumatra in handen te krijgen 
en de republikeinse politici duidelijk te maken dat zij hun eisen ten aan
zien van Nederland moesten matigen. Het was militair en financieel-eco- 
nomisch gezien een geslaagde actie, maar de Nederlandse militaire succes
sen hadden twee gevolgen. Ten eerste radicaliseerde het politieke leven in 
de republikeinse hoofdstad Djokjakarta en ten tweede wilde de Nederlandse 
legertop onder leiding van Spoor nu korte metten maken met de Repu
bliek. De legerleiding wist Van Mook van de noodzaak daarvan te overtui
gen, zodat de Nederlandse regering werd geconfronteerd met een gesloten 
front in Batavia dat de opmars wilde voortzetten tot en met de verovering 
van Djokjakarta. Het rooms-rode kabinet-Beel viel daarop uiteen in twee 
kampen: de KVP-ministers wilden de haviken in Batavia hun zin geven, de 
PvdA-ministers weigerden dit. Het oprukken van Nederlandse legereenhe
den naar Djokjakarta kon alleen worden voorkomen door het dreigen met 
een kabinetscrisis van PvdA-zijde en het ingrijpen van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties.

Mede als gevolg van deze ervaring bestond binnen de PvdA een groot 
wantrouwen tegen de Nederlands-Indische regering in Batavia in het alge
meen, en tegen de legerleiding en de Nefis in het bijzonder. Op bijeenkom
sten van de PvdA werd steevast de eis gesteld dat reactionaire Nederlands- 
Indische ambtenaren vervangen moesten worden door progressieve. Bij de

15 Officiële Bescheiden VII, Van der Wal ed., RGP, KS nr. 45 (Den Haag 1978) p. 414-417 
en 423.
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geestverwante minister Jonkman werd erop aangedrongen een dergelijke 
'progressieve personeelspolitiek' uit te voeren.16 Die eis stuitte op de onwil 
van Jonkman, die als voorzitter van de Volksraad, het vooroorlogse 
parlement van Nederlands-Indië, de ambtenaren van het Nederlands- 
Indische gouvernement had leren kennen als loyale uitvoerders van de re- 
geringspolitiek. Hij wilde ze niet afvallen.

De Nefis gereorganiseerd

Met de komst van KNIL-kolonel J.M. Somer in de zomer van 1948 kwam 
bij de Nefis een 'professional' aan het hoofd met veel ervaring in de inlich- 
tingenbranche. Vóór de oorlog was Somer als inlichtingenofficier verbon
den geweest aan de generale staf in Nederland. Tijdens de oorlog wist hij na 
enige omwegen Londen te bereiken. Op 26 juli 1943 werd hij benoemd tot 
directeur van het Bureau Inlichtingen (BI). Onder Somers leiding werd de, 
als gevolg van het 'Englandspiel' in een deplorabele staat verkerende, Ne
derlandse inlichtingendienst uitgebouwd tot een uitstekend werkend ap
paraat. Hij kreeg van zijn superieur, minister van Oorlog O.C.H. van Lidth 
de Jeude, veel ruimte voor eigen initiatief. Somer was een bekwaam inlich
tingenofficier, maar zijn politieke opvattingen waren autoritair en boven
dien stak hij ze niet onder stoelen of banken. Voor de oorlog had hij bij 
prof. C. Gerretson aan de Indologische faculteit van de RU te Utrecht gestu
deerd. Somer liet bijvoorbeeld in 1935 een publikatie verschijnen, met als 
titel Vestiging, doorvoering en consolidatie van het Nederlandsch gezag in 
N ederlandsch-Indië. Zijn opvliegende karakter en eigenmachtig optreden 
brachten hem regelmatig in conflict met de ministers in Londen. Volgens L. 
de Jong had Somer weinig op met de parlementaire democratie en van 
links-progressieve denkbeelden moest hij al helemaal niets hebben.17

In Londen ontwikkelde Somer de activiteiten die hij later in Indonesië 
zou voortzetten. Als hoofd van de BI liet hij maandelijks overzichten sa
menstellen van materiaal dat in bezet Nederland was verzameld. Aan dit 
materiaal verbond hij politieke conclusies en deze zond hij aan de civiele 
en militaire gezagsdragers. Na de bevrijding werd Somer hoofd van de G-7, 
de militaire contra-spionagedienst. In de zomer van 1948 vertrok de KNIL- 
kolonel naar Indonesië om de leiding van de Nefis op zich te nemen. Daar 
etaleerde hij een grote werkkracht. Hij reorganiseerde de Nefis en verander
de de naam van de organisatie in Centrale Militaire Inlichtingendienst

16 Officiële Bescheiden IX, Van der Wa! ed., RGP, KS nr. 50 (Den Haag 1981) p. 350 en F. 
van Baardewijk, 'De PvdA van het koninkrijk 1945-1947  in: Hel tweede jaarboek voor 
het democratisch socialisme (Amsterdam 1980) p. 201.

17 De Jong, Het Koninkrijk, IX, Londen, tweede helft (Den Haag 1979) p. 949 en 952-953. 
Meelezer Burger maakte kritische kanttekeningen bij dit deel van De Jong, zie J.Th.M. 
Bank en P. R ^ j n  ed., Het Koninkrijk, XIV, Reacties, tweede helft (Den Haag 1991)

p. 643.
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(CMI). De CMI werd ingesteld bij besluit van de Lt. Gouvemeur-Generaal 
van 18 september 1948.18

Wat hield de reorganisatie in? De CMI kreeg de beschikking over 
ruimere middelen en een eigen Korps Inlichtingen. De secties inlichtingen 
onder het bevel van de teritoriale commandanten werden omgevormd tot 
buitenkantoren van de CMI. Ook kon de CMI, in overleg met het hoofd van 
Dirvo, agenten plaatsen op diplomatieke posten in Azië. De berichtgeving 
naar Nederland bleef overigens op dezelfde wijze voortgaan.

De CMI en de tweede politionele actie

Met het aantreden van het kabinet-Drees-Van Schaik in augustus 1948 
moest de PvdA veel van de invloed die zij had op het Indonesië-beleid van 
de Nederlandse regering prijsgeven. PvdA-minister Jonkman werd ver
vangen door de KVP'er Sassen en op 1 november 1948 volgde oud-premier 
Beel landvoogd Van Mook op. Beel kreeg de nieuwe titel Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon. Onder Beel kregen Spoor en de nieuwe directeur 
van de CMI, Somer, meer politieke speelruimte dan onder Van Mook. Beel 
leunde zwaar op zijn civiele en militaire adviseurs en nam vrijwel alle in
formatie voetstoots aan.

Hoe zag de situatie in Indonesië er in het najaar van 1948 uit? De onder
handelingen met de Republiek bevonden zich opnieuw in een impasse. De 
Republiek overleefde in september 1948 een communistische staatsgreep. 
Het republikeinse leger bereidde zich voor op een nieuwe militaire 
confrontatie met het Nederlandse leger en stuurde guerilla-eenheden naar 
de door Nederlandse troepen beheerste gebieden. Als gevolg van de 
infiltraties van de republikeinse guerillastrijders werd de toonzetting in de 
weekrapportages van de CMI alarmerender. Nederlandse cultuuronder- 
nemingen werden overvallen door ongeregelde strijdgroepen en republi
keinse guerillastrijders. Indonesische dorpshoofden die met Nederlands- 
Indische bestuursambtenaren samenwerkten, werden vermoord. De Neder
landse militaire positie in Indonesië verslechterde zienderogen. Bovendien 
werd in de rapporten benadrukt dat het communisme in de Republiek weer 
de kop op stak. Voor de Nederlandse regering waren de bestandsschen- 
dingen en de infiltraties van republikeinse guerilla-strijders in de onder 
Nederlands gezag staande gebieden het bewijs dat de Republiek geen ak
koord met Nederland wilde sluiten. Een hernieuwde militaire actie tegen 
de Republiek zou echter in de wereld niet begrepen worden, nadat de repu
blikeinse regering in eigen huis orde op zaken had gesteld, en zou vooral de 
Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van Nederland, van Neder
land vervreemden.

De Nederlandse regering waagde uiteindelijk een laatste poging om met 
de republikeinse regering tot een vergelijk te komen en stuurde VVD-mi-

18 Officiële Bescheiden XIV Drooglever en Schouten ed., RGP, KS nr. 63 (Den Haag 
1988) p. 314; Staatsblad van Nederlands-Indië (Batavia 1948) no. 223.
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nister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker naar Indonesië. In een brief 
waarschuwde diens secretaris-generaal A.H.J. Lovink dat hij zich niet aan 
de indruk kon onttrekken dat de toename van bestandsschendingen 
gedurende de laatste tijd aan het intensievere patrouilleren van 
Nederlandse troepen was te wijten.19

Stikkers missie was succesvol. Hij wist te bereiken dat de onderhandelin
gen werden hervat. Het Nederlandse kabinet besloot een zware delegatie 
naar Indonesië te zenden. De delegatie bestond uit de ministers Sassen, Stik
ker en de PvdA'er L. Neher (Neher was voor de duur van de reis benoemd) 
en vijf vooraanstaande Tweede-Kamerleden, te weten C.P.M. Romme 
(KVP), M. van der Goes van Naters (PvdA), H.J.W.A. Meijerink (ARP), 
H.W. Tilanus (CHU) en H.A. Korthals (WD). De kamerleden traden als 
waarnemers op. Terwijl de ministers besprekingen voerden met hun repu
blikeinse tegenhangers gingen de kamerleden op bezoek bij generaal Spoor. 
De generaal lichtte de parlementaire delegatie in over de bestandsschendin
gen en liet bewijzen zien van de betrokkenheid van de republikeinse leger
leiding bij de infiltraties in de onder Nederlands gezag staande gebieden. 
PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters was de enige van de vijf 
die geen geloof hechtte aan Spoors voorstelling van zaken en beschouwde 
hem als een 'onplezierige Draufganger'.20 Groen heeft het desbetreffende 
militaire bronnenmateriaal geanalyseerd. Voor zover zij kon nagaan werd 
de patrouillefrequentie (op Java) alleen opgevoerd indien de militaire situa
tie daartoe aanleiding gaf en niet om het aantal bestandsschendingen op te 
schroeven, zoals Lovink aan zijn minister schreef.21

Terwijl de ministeriële delegatie onderhandelde met de republikeinse 
premier Hatta, had het katholieke tweetal Beel en Romme besloten om een 
situatie zoals die zich in augustus 1947 had voorgedaan nu te voorkomen. 
Toen hadden de socialisten een opmars naar Djokjakarta gedwarsboomd. 
Het tweetal kwam overeen dat in het geval dat de ministerraad zou twijfe
len, de HVK (Beel) de knoop zou doorhakken en de militaire actie zou or
donneren. Romme en Beel hadden zich van de steun van Spoor verzekerd. 
Spoors opvattingen sloten naadloos aan bij die van beide invloedrijke ka
tholieke politici. Of beter gezegd, beiden lieten zich overtuigen door Spoors 
militair-strategische argumenten. De vernietiging van de Republiek zou de 
ruimte scheppen voor de opbouw van de federale staat, de Verenigde Staten 
van Indonesië, hecht verbonden met Nederland in een Nederlands- 
Indonesische Unie.22

De zware ministeriële onderhandelingsdelegatie kon niet tot overeen
stemming komen met de vertegenwoordigers van de republikeinse rege

19 Officiële Bescheiden XV, Drooglever en Schouten ed., RGP, KS nr. 66 (Den Haag 1989) 
p. 502.

20 p.p. Maas, Indië verloren Rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indië van 
Van Mook, Stikker en Sassen (Dieren 1983) p. 56; R. Gase, Beel in Batavia (Schoten 
1986) p. 261.

21 Groen, Marsroutes, p. 150-151. ___
22 J. Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie (Dieren 1984) p. 352-353 en p. 399

400; Maas, Indië verloren, p. 61 en 65.
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ring. De Nederlandse regering was daarom van mening dat de onderhande
lingen waren mislukt en zij besloot tot een hernieuwde militaire actie op 18 
december 1948, met als doel de Republiek als staatkundige organisatie te 
vernietigen. De beslissing van de ministerraad werd mede ingegeven door 
alarmerende cijfers uit de rapporten van de CMI over de toename van be
standsschendingen, infiltraties en het stelselmatig vermoorden van 
Indonesiërs die met de Nederlandse autoriteiten samenwerkten. De 
republikeinse hoofdstad Djokjakarta werd bezet, de voornaamste politici 
gevangengenomen, maar het republikeinse leger werd niet verslagen en 
evenals in augustus 1947 maakte de Veiligheidsraad een einde aan de 
militaire actie. De tweede politionele actie leverde niet het resultaat op dat 
Spoor had verwacht. Weliswaar hadden de Nederlandse troepen alle 
belangrijke steden en wegen op Java vast in handen, maar het achterland 
was voor de guerilla-eenheden van de Republiek. Via intensief 
patrouilleren werd gepoogd de republikeinse guerilla-eenheden op te 
sporen en te vernietigen, maar deze zuiveringsacties mislukten. Er was een 
militaire patstelling ontstaan.

Een militaire lobby

De regering raakte zwaar verdeeld over de nog te volgen politiek. De KVP- 
ministers, onder aanvoering van Sassen, en CHU-minister van Oorlog en 
Marine W.F. Schokking waren van opvatting dat de Republiek niet meer 
bestond. Zij werden daarin gesteund door de KVP-fractie onder leiding van 
Romme en door HVK Beel en zijn Nederlands-Indische civiele en militaire 
adviseurs. De PvdA-ministers en minister Stikker van de W D  waren daar
entegen van mening dat de Republiek zeker als idee nog altijd bestond, en 
dat de Republiek een eigen federale deelstaat op Midden-Java zou mogen 
vormen, een standpunt dat door de Nederlandse buitenlandse dienst werd 
onderschreven. Intussen vroeg de Veiligheidsraad om een staakt-het-vuren 
en de vrijlating van de Republikeinse politieke leiders. Vanwege de mili
taire patstelling in Indonesië en de politieke verdeeldheid in Nederland on
stond er politieke speelruimte voor actieve overheidsdienaren om invloed 
uit te oefenen op het Indonesië-beleid van de Nederlandse regering. Vooral 
de ambassadeurs in Amerika, E.N. van Kleffens en H.J. van Roijen, waren 
actief, en aan de andere kant liet generaal Spoor zich in Indonesië niet onbe
tuigd.

Er ontstond een militaire lobby. Legercommandant Spoor had een 
belangrijke troef in handen gekregen met de succesvolle veldtocht naar 
Djokjakarta. De verovering van Djokjakarta, de gevangenneming van de 
republikeinse politieke leiders en vooral de inbeslagname van een zeer 
groot gedeelte van de bescheiden van de Republikeinse regering vormden 
een belangrijk succes voor het Nederlandse leger. De CMI zette zich 
terstond aan het werk om de 'Djokja-papers', zoals ze al snel kwamen te 
heten, te vertalen en te verwerken in zijn rapporten. De resultaten werden 
direct overgeseind van Batavia naar Den Haag, waar ze terecht kwamen op
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het bureau van de gecommitteerde van de CMI bij het kabinet van de 
minister van Overzeese Gebiedsdelen, majoor G. Kiès. Deze verbindingsof
ficier gaf de inlichtingen door aan Sassen, Stikker en Drees. Anderzijds 
bracht hij door middel van telegrammen ('strikt persoonlijk') Somer en 
Spoor op de hoogte van de politieke ontwikkelingen in Nederland. Kiès 
schuwde het politieke bedrijf niet; soms adviseerde hij Spoor en Somer be
paalde stappen te ondernemen, zodat 'Batavia' tijdig kon reageren op beslis
singen en bevelen van de Nederlandse regering.

Spoor weet de militaire patstelling aan het onduidelijke regeringsbeleid 
ten opzichte van de Republiek. 'Den Haag' liet zich teveel gelegen liggen 
aan de internationale bemoeienis van de Verenigde Naties. Beel was het ge
heel met Spoor eens en stuurde keer op keer telegrammen naar Den Haag, 
waarin hij eiste dat de Nederlandse regering de internationale inmenging 
zou afwijzen, omdat de vrijlating van de republikeinse leiders en het her
stel van het republikeins gezag de guerilla zou sterken in zijn verzet. De re
gering bleef intem verdeeld. Aan de ene kant de katholieke vleugel, die een 
harde politieke lijn tegenover de Republiek voorstond en aan de andere 
kant de sodalistisch-liberale vleugel, die weliswaar het republikeinse leger 
wilde verslaan, maar ook met de republikeinse politici wilde onderhande
len. Dit conflict zou pas in mei 1949 beslecht worden in het voordeel van de 
laatste groep.

De CMI en het Nederlandse parlement

Hierboven is reeds het wantrouwen geschetst van de PvdA tegenover het 
beleid van generaal Spoor en tegen zijn bewijsvoering gebaseerd op het cij
fermateriaal van de CMI. Dit gevoel werd versterkt doordat ARP-fractielei- 
der Schouten op 18 februari 1949 tijdens een dagenlang durend debat over 
de begroting van het departement van Overzeese Gebiedsdelen (waar Sas
sen tussentijds aftrad), plotseling met een fotokopie van een CMI-document 
te voorschijn kwam.23 Het was een excerpt uit de 'Djokja-papers', een ver
slag van de republikeinse vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties, L.N. Palar, aan zijn republikeinse superieuren, van een 
geheime ontmoeting met F.J. Goedhart, Tweede-Kamerlid voor de PvdA. 
Van 1945 tot 1947 was Palar Tweede-Kamerlid voor de SDAP en de PvdA 
geweest. Op 21 juli 1947 zegde hij zijn lidmaatschap op als gevolg van de 
eerste politionele actie, en trad hij in dienst van de republikeinse vertegen
woordiging bij de Veiligheidsraad. Goedhart was journalist van Het Parool 
en in die hoedanigheid eind oktober 1948 naar Parijs vertrokken. Daar be
vond zich op dat moment de zetel van de Veiligheidsraad. Goedhart had op 
eigen houtje geprobeerd de republikeinse vertegenwoordiger tot enige in
schikkelijkheid te bewegen en begrip te kweken voor de positie van de 
PvdA in het algemeen en die van premier Drees in het bijzonder De 
poging van Goedhart was mislukt. Palar en Goedhart waren niet verder

23 HTK 1948*1949, p. 1297 
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gekomen dan tot het uitwisselen van standpunten. Van dit gesprek had 
Goedhart verslag aan Drees uitgebracht.24

Schouten vroeg zich nu af of er wellicht ook parlementaire krachten 
werkzaam waren geweest, welke als het ware een soort van nevenregering 
hadden gevormd. Premier Drees toonde aan dat het rapport van Palar een 
onvolledige voorstelling van zaken gaf. Daarmee was voor hem de kous 
af.25 PvdA-fractieleider Van der Goes van Naters liet het er niet bij zitten en 
stelde schriftelijke vragen aan Sassens opvolger Van Maarseveen (KVP). 
Hoe kon een vooraanstaand lid van de oppositie een dergelijk 'Zeer Ge
heim' document in handen hebben gekregen? Waren er bijzondere relaties 
van de CMI met 'een lid of enkele leden, blijkbaar uitsluitend behorende tot 
de oppositie tegen het Indonesisch beleid der Regering'? Van Maarseveen 
antwoordde dat die veronderstelling 'blijkens ingewonnen inlichtingen' 
ongegrond was.26 Van der Goes van Naters nam hiermee geen genoegen en 
stelde op 9 maart opnieuw schriftelijke vragen aan de ministtr. Was de 
minister bereid een strafrechtelijk onderzoek in te stellen bij de CMI of bij 
andere instanties die over CMI-documenten beschikten om de personen 
aan te houden die het onderhavige document in de handen van Schouten 
hadden gesteld? In zijn antwoord op 23 maart gaf de minister aan dat de 
vragen van Van der Goes tot een onderzoek hadden geleid, maar dat dit 
geen resultaten had opgeleverd.27 Het onderzoek waar Van Maarseveen op 
doelde, was opgedragen aan de CVD. Het hoofd van de CVD, Einthoven, 
had de minister laten weten dat het onmogelijk was om het lek op te 
sporen omdat het betrokken stuk in een groot aantal exemplaren verspreid 
was.28

Twee weken eerder had Van Maarseveen aan Beel laten weten dat hij be
zwaren had tegen de CMI-rapportage, vanwege de onvoldoende kritische 
verwerking van de grote hoeveelheid gegevens. Beel antwoordde hem dat 
hij hierover een bespreking had belegd met zijn adviseurs, alsmede met 
Spoor en Somer. Hij had de CMI bevolen zich te beperken tot het vermel
den van de feiten en zich van interpretaties, die het beleid zouden kunnen 
doorkruisen, te onthouden.29 De maatregel van Beel stond daarmee haaks 
op het verzoek van Van Maarseveen. Van Maarseveen wilde een algemene 
politieke rapportage van de situatie in Indonesië, gebaseerd op een kritische 
selectie van onder meer de gegevens van de CMI. Beel liet de CMI op de ou
de weg doorgaan, met dien verstande dat de CMI voortaan de rapporten 
zonder conclusies diende op te sturen. .

Het telegram van Beel kwam Somer onder ogen. In een brief aan zijn su
perieur Spoor zette hij zijn bezwaren uiteen tegen de voorstelling van za-

24 Officiële Bescheiden XV, Drooglever en Schouten ed., RGP KS nr. 66 (Den Haag 1989) 
p. 533.

25 HTK 1948-1949, p. 1297.1299 en 1307.
26 Ibidem, Aanhangsel, p. 116.
27 Ibidem, Aanhangsel, p. 139.
28 ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Alg. Secr. Batavia, map nr. 3824, brief Einthoven 

aan Van Maarseveen, 12 apr. 1949.
29 Ibidem, telegram Beel aan Van Maarseveen, 11 apr. 1949.
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ken die Beel gegeven had. Hij vond diens opvatting 'wel bijzonder denigre
rend' voor de CMI, 'waar een kleine schare van enthousiaste, jonge krach
ten zich dagelijks, alsmede in nachtelijke uren en op Zon- en feestdagen, tot 
het uiterste (inspande) om de regering van het meest actuele intellegence 
materiaal te voorzien teneinde Haar "beleid" te bepalen' Hij vroeg zich af 
of het nog enig nut had om berichten naar Nederland te sturen, omdat die 
berichten toch niet serieus werden genomen door 'bepaalde stromingen te 
Batavia (Koets en de zijnen, RS). Somer schetste zijn positie als volgt:

'Geeft de CMI een overzicht uit, dan wordt ons verweten, dat wij "de re- 
geringspolitiek doorkruisen".

Geeft de CMI de berichten zonder commentaar door, dan wordt ons ver
weten, dat wij "niet voldoende critisch zijn".

En als de CMI eens "critisch" is, dan wordt ons toegevoegd, dat wij ons, 
evenals de Legercommandant, met politiek bezighouden.'

Volgens Somer was het enige resultaat van de werklust van de medewer
kers van de CMI, dat de Nederlandse regering volkomen in gebreke bleef 
ten aanzien van het publiceren van ook maar één enkel document, 'uit 
vrees daarmede een bepaalde partijgroepering (de PvdA, RS) te kwetsen. 
Anderzijds zien voormannen van deze partijgroepering er niet tegen op de 
CMI langs omwegen in het Parlement en in de pers op perfide wijze ver
dacht te maken.'30

Generaal Spoor lanceerde op 3 mei 1949 een klein tegenoffensief. In een 
brief, een 'cri de coeur' aan HVK Beel, toonde de legercommandant zich be
zorgd over het feit dat de Nederlandse regering nog altijd afwijzend stond 
tegenover het publiceren van de 'Djokja-papers'. Publikatie van dit materi
aal zou de positie van Nederland verduidelijken en de internationale p u 
blieke opinie aan de zijde van Nederland brengen. Niet publiceren, stond 
volgens Spoor gelijk aan een 'masochistische houding', die de Nederlandse 
positie in het Nederlands-Indonesische conflict verzwakte.31 Dit lijkt een 
juiste voorstelling van zaken. De Nederlandse regering kon het zich echter 
niet veroorloven in het delicate onderhandelingsproces met de republi
keinse politici de, voor diezelfde politici compromitterende documenten, te 
publiceren.

De CMI beperkingen opgelegd

In de loop van 1949 veranderde de politieke situatie in Indonesië. De Veilig
heidsraad nam op 23 maart een 'ruling' aan die de Nederlandse regering 
dwong onderhandelingen te openen met vooraanstaande republikeinse po
litici over de terugkeer van de republikeinse regering in Djokjakarta. De on
derhandelingen vonden plaats in Batavia. Aan Nederlandse zijde had de 
ervaren diplomaat Van Roijen de leiding. Het gelukte hem op 7 mei 1949

30 Centraal Archievendepot/Ministerie van Defensie, archief Kabinet van de leger
commandant Indonesië, 1945-1950. Bundelnr. 190, stuk 123-8.

31 ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Alg. Secr. Batavia, map nr. 3820, brief Spoor aan
Beel, 3 mei 1949.
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een akkoord te sluiten met M. Rum, de leider van de republikeinse dele
gatie. Dit akkoord behelsde de terugkeer van de republikeinse regering in de 
residentie Djokjakarta en het beleggen van een Ronde-Tafelconferentie 
(RTC) aan het einde van dat jaar.

Beel trad uit protest op 6 mei 1949 af, nadat de ministerraad had inge
stemd met de concept-overeenkomst Van Roijen-Rum. Van Roijen kon ge
neraal Spoor ervan weerhouden ook ontslag te nemen en na een innerlijke 
strijd bleef de generaal op zijn post, naar eigen zeggen vooral vanwege zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van zijn manschappen.32 Als 
opvolger van Beel werd op 18 mei 1949 de secretaris-generaal van het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken A.H.J. Lovink benoemd.

A.H.J. Lovink
Karikatuur Van Wieringen, 1949

Lovink behoorde, evenals Van Mook en Spoor, tot de selecte groep Ne- 
derlands-Indische topambtenaren die op instigatie van de toenmalige Gou* 
verneur-Generaal A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer vlak voor 
de Japanse inval naar Australië waren gevlucht. De nieuwe HVK was voor 
de oorlog hoofd geweest van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken en had in 
die functie de Japanse spionage bestreden. Hij bezat grote ervaring op het ge
bied van het inlichtingenwerk en had nauw samengewerkt met de Britse,

32 Groen, Marsroutes, p. 222-223.
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Amerikaanse en Franse inlichtingendiensten.33 Lovink reisde in 1942 door 
naar Londen en werd door premier Gerbrandy benoemd tot waarnemend 
secretaris-generaal van het nieuwe departement van Algemene Oor
logvoering. Volgens De Jong bezat Lovink weinig kennis van bezet Neder
land, maar bemoeide hij zich naarstig met de geheime verbindingen met 
Nederland.34 Deze activiteiten brachten hem echter niet in contact met So
mer. Somer arriveerde namelijk in Londen nadat Lovink in februari 1943 
was vertrokken naar China om het ambassadeurschap aldaar op zich te ne
men. Deze taak vervulde hij tot zijn benoeming tot ambassadeur in de Sov- 
jet-Unie in januari 1947. In december van hetzelfde jaar keerde hij terug 
naar Nederland, nu om de post van secretaris-generaal van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken op zich te nemen. Uit hoofde van die functie was 
hij volledig op de hoogte van het regeringsbeleid. Toen na het ontslag van 
Beel een nieuwe HVK werd gezocht, ging de regering op zoek naar een niet- 
politieke figuur. Lovink onderschreef het regeringsbeleid en was bereid dit 
beleid uit te voeren.35

Op 25 mei 1949 overleed generaal Spoor nadat hij twee dagen eerder door 
een hartaanval was getroffen. Het beroofde het Nederlandse leger in Indo
nesië van een kundig bevelhebber en iemand die op voortreffelijke wijze 
de belangen van het leger behartigde. Spoor had op grond van militaire 
overwegingen vaak stelling genomen tegen het regeringsbeleid, maar bezat 
ontegenzeggelijk politiek 'Fingerspitzengefühl' en werd hiervoor in het 
openbaar geroemd door de verantwoordelijke politici. In de beslotenheid 
van de ministerraad werd echter geconstateerd dat Spoor 'zich op een niet 
in alle opzichten te waarderen wijze met het politieke beleid heeft 
beziggehouden' (Stikker) en dat hij voor het begin van de eerste militaire 
actie het advies had gegeven een beperkte actie te ondernemen, maar 
enkele dagen daarna, toen eenmaal de actie aan de gang was, wilde hij naar 
Djokjakarta oprukken, waartegen bezwaren bestonden bij de regering 
(Drees). Ook werd Spoor een 'pessimistische kijk (...) op de Regeringspoli- 
tiek' verweten, 'hetwelk de stemming in Batavia beïnvloedt' (Van Maarse
veen).36

De dood van Spoor had belangrijke consequenties voor Somer en de 
CMI. Koets vestigde de aandacht van zijn superieur op de berichtgeving van 
de CMI naar Nederland. Het was volgens Koets hoogst ongewenst dat de 
CMI in zijn telegrafische, rechtstreekse berichtgeving naar Nederland poli
tieke commentaren aan feitelijke mededelingen toevoegde.37 Lovink deelde 
die mening. In een lange brief aan zijn minister deed hij verslag van zijn

33 De Jong, Het Koninkrijk, IX, Londen, eerste helft (Den Haag 1979) p. 343 en 345.
34 Ibidem, p. 354.
35 Keesings Historisch Archief (KHA) 1949-1950, p. 8130; Jaquet, Minister Stikker en de 

souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië (Den Haag) 1982), p. 287.
36 Jaquet, Stikker, p. 289-290; KHA 1949-1950 p. 8131; ARA, inv. nr.2.02.05, doosnr. 392,

notulen ministerraad, 9 en 16 mei 1949. ,
37 ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Alg. Secr. Batavia, map nr. 3897, memorandum Koets

aan Lovink, 11 juni 1949.
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bevindingen met de CMI.38 Hij vond dat door de CMI een 'aantal gegevens 
over de politieke situatie in Indonesië ongecoördineerd werden verspreid, 
waardoor de objectiviteit onopzettelijk in gevaar werd gebracht'. Deze 
situatie wilde hij nog niet meteen veranderen. Eerst wenste hij met eigen 
ogen te aanschouwen hoe de berichtgeving van de CMI daadwerkelijk ver
liep. Na enkele weken kwam hij tot de ontdekking dat de CMI-berichtge- 
ving naar Nederland zich niet beperkte 'tot de mededeling van, zij het min 
of meer naar eigen maatstaf van belangrijkheid gekozen, feiten, maar (dat) 
daaraan ook subjectieve commentaren en interpretaties' werden toege
voegd.

Samen met de nieuwe legercommandant D.C. Buurman van Vreeden, 
bracht de HVK een bezoek aan de kantoren van de CMI. Daar bleek hem dat 
er wel 'zeer veel en nuttige arbeid werd verricht', doch dat er op de burelen 
van de CMI weinig personen aanwezig waren, 'die de vereiste politieke 
kennis en ervaring (bezaten) voor een objectieve beoordeling van feiten en 
gegevens'. Ook Buurman van Vreeden kon zich minder goed verenigen 
met een politiek gekleurde berichtgeving van de CMI. In juli 1949 besloot 
Lovink de CMI aan banden te leggen. Hij herstelde de vooroorlogse situatie: 
de CMI-berichtgeving naar Nederland zou voortaan weer via de Algemene 
Secretarie lopen. De dagelijkse berichtgeving in telegrammen zou eerst ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan Koets. Legercommandant Buurman 
van Vreeden intussen reorganiseerde de CMI. De CMI stond rechtstreeks 
onder het bevel van de legercommandant, na de reorganisatie onder diens 
chef van de generale staf in Indonesië. De buitenkantoren van de CMI wer
den opgeheven en het personeel werd toegevoegd aan de secties inlichtin
gen die onder het bevel van de territoriale commandanten stonden.39

Voor Somer was dit een zware slag. Hij vroeg en kreeg eervol ontslag. De 
dood van generaal Spoor en de nieuwe koers die de Nederlandse regering 
na aanvaarding van de Van Roijen-Rum-overeenkomst had uitgezet, had
den hem diep geschokt. De temperamentvolle kolonel reageerde zijn frusta- 
ties onder meer af in een brief aan parlementair journalist N. Cramer van 
Het Parool. Aanleiding was een verslag van Cramer van de verhoren van 
de parlementaire enquêtecommissie naar het regeringsbeleid in de periode 
1940-1945, waarin het functioneren van de inlichtingendiensten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onder de loep werd genomen. Ook de naam van So
mer werd in dit artikel genoemd en per abuis was een foto van iemand an
ders geplaatst, met het onderschrift dat dit Somer zou zijn. Somer verwacht
te niet, zo schreef hij Cramer, gezien zijn ervaring met een 'partijblad' als 
Het Parool, dat hij een rectificatie tegemoet kon zien. Hij kondigde aan me
moires te gaan schrijven, gebaseerd op orginele documenten, brieven en 
stukken. Het Nederlandse volk zou dan kunnen oordelen op ‘welke wijze 
politici Nederland en dit mooie Indonesië hebben overgeleverd aan de ter
reur en vexatie van misdadigers, die straks in Den Haag met de Nederland
se politid gezamenlijk om de ronde tafel zullen zitten'. Volgens de kolonel

38' Ibidem, map nr. 3820, brief Lovink aan Van Maarseveen, 6 okt. 1949.
39 Ibidem, brief Somer aan Lovink, 2 sept 1949.
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werden aan het Nederlandse parlement en het Nederlandse volk om poli
tieke redenen documenten onthouden. Als die documenten eenmaal zou
den spreken, aldus Somer, dan zou blijken, 'dat de intrigue, de voosheid en 
de corruptie van Japanse colaborateurs als Sukarno en Hatta, de roof- en 
moordzucht van een vrijbuitersleger als de TNI dit Indonesisch volk naar 
de afgrond hebben geholpen terwille van een regeringspolitiek, welke aan 
het Nederlandse volk tot op de huidige dag verzwegen heeft, hoeveel Ne
derlandse jongens hun leven hebben gelaten door de schuld van de "poli
tiek" der republikeinse "leiders", die leven van opiumsmokkel en vexatie 
der bevolking'.40

Cramer reageerde verbaasd. Uit Somers brief 'sprak een kwaadaardig 
vooroordeel jegens Het Parool, hetwelk (hij) van een man op zó hoge post 
geplaatst niet had verwacht'.41 De journalist lichtte via zijn hoofdredacteur 
minister-president Drees in. Drees gaf zijn collega Van Maarseveen de 
opdracht de zaak verder af te handelen. Deze zond Lovink een afschrift van 
de correspondentie en liet hem weten dat de handelwijze van de directeur 
van de CMI voor de regering ontoelaatbaar was, te meer daar de redactie 
van H et Parool de brief had kunnen publiceren. Van Maarseveen verzocht 
Lovink 'eventueel verder geëigende maatregelen ten aanzien van deze 
hoofdofficier te nemen’ 42 Buurman van Vreeden en Lovink waren van 
mening dat 'de wijze waarop de kolonel Somer in zijn militaire functie in 
correspondentie (was) getreden met de parlementair-redacteur van Het 
Parool wel zeer bedenkelijk' was.43 Aangezien echter de kolonel ontslag uit 
militaire dienst was verleend, werd besloten de zaak verder te laten rusten.

Na het besluit de CMI-berichtgeving via het kabinet van de HVK te laten 
lopen, droogde de informatiestroom van de CMI op. Voor Van Maarseveen 
was dit de reden Lovink te vragen de informatievoorziening op te voeren 
door (vooral de politieke) verslagen van de hoofdambtenaren in alle deelge
bieden in de archipel, direct door te sturen naar Nederland. Van Maarse
veen en Drees hadden vernomen dat de CMI zou worden opgeheven, of dat 
althans de taak van de CMI zou zijn beperkt. In de ministerraad had dit be
richt enige consternatie gewekt. Minister-president Drees vond het wense
lijk een inlichtingendienst in een of andere vorm te handhaven, 'ofschoon 
bepaalde berichten van de CMI wel een tendentieus karakter droegen'44 
Van Maarseveen drong er nu bij Lovink op aan de CMI-berichtgeving te 
herstellen, omdat hij met een gebrek aan informatie over de situatie in In
donesië kampte.45 Lovink antwoordde zijn minister dat een herstel van de 
oude situatie nu onverantwoord was: 'Teneinde te voorkomen dat de CMI- 
berichtgeving door niet geheel en al onbevooroordeelde keuze van 
nieuwsberichten of daaraan toegevoegd commentaar de officiële berichtge

40 Ibidem, map nr. 2320 XXVI, brief Somer aan Cramer, 30 mei 1949.
41 Ibidem, brief Cramer aan Somer, 22 juni 1949.
42 Ibidem, brief Van Maarseveen aan Lovink, 2 aug. 1949.
43 Ibidem, telegram Lovink aan Van Maarseveen, 12 okt. 1949.
44 ARA, inv. nr. 2.02.05, doosnr. 393, notulen ministerraad, 15 aug. 1949.
45 ARA, inv. nr. 2.14.10.02, Archief Alg. Secr. Batavia, map nr. 2320 XXVI, telegram 

Van Maarseveen en Drees aan Lovink, 17 sept. 1949.
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ving zou doorkruisen' had Lovink besloten opdracht te geven geen berich
ten op grote schaal meer rond te zenden. Hij tekende daarbij aan dat 'alles 
(onderstreping van Lovink, RS),  wat van de CMI afkomstig (was) reeds 
rechtstreeks aan Kiès (was) doorgezonden', zodat de minister 'wel altijd 
over rijp en groen' kon beschikken. Lovink was in het algemeen wel voor 
ruime verspreiding van authentieke documenten, maar hij wilde de CMI 
niet de vrije hand laten om buiten hem om eigen beschouwingen te ver
spreiden, die misschien achteraf rechtgezet zouden moeten worden.46 Toch 
verleidde het weekrapport van de militaire inlichtingendienst van 10 
november 1949 oud-minister Logemann nog tot de opmerking: 'Het zou 
niet de eerste maal zijn, dat in bepaalde kringen een politiek gemaakt of be
vorderd werd, die bepaald niet is welke de regering voorstaat.'47

De rol van de CMI was daarmee uitgespeeld. Als gevolg van het vlotte 
verloop van de Ronde-Tafelconferentie in Den Haag en de daaruit voort
vloeiende soevereiniteitsoverdracht op 29 december 1949, werd een evacua- 
tieplan opgesteld waarbij de medewerkers en archieven van de CMI zo snel 
mogelijk naar Nederland werden overgebracht. In januari 1950 arriveerden 
de eerste zendingen.

Conclusies

Dat juist Lovink een einde maakte aan het werk van de omstreden CMI was 
opmerkelijk. Het voormalig hoofd van de Dienst der Oost-Aziatische zaken 
was immers overtuigd van het belang van een goed functionerende inlich
tingendienst, maar kwam door eigen waarneming tot de conclusie dat de 
CMI niet voldeed. Aan de drie-en-een-half jaar durende praktijk van de 
CMI die op eigen houtje zovelen van vaak gekleurde berichtgeving voorzag 
zonder enige toetsing, maakte Lovink resoluut een einde. Lovink bleek op
gewassen tegen de door de dood van Spoor sterk verzwakte militaire lobby. 
Op aandringen van de directeur van zijn kabinet, Koets, herstelde hij de 
vooroorlogse hiërarchie, waarbij de inlichtingendienst aan de Algemene Se
cretarie rapporteerde.

Spoor en Somer hadden het inlichtingenvak tijdens de Tweede Wereld
oorlog geleerd, waarbij hen door de verantwoordelijke politici een grote 
handelingsvrijheid was toebedeeld. In Indonesië gingen zij op dezelfde weg 
voort, hetgeen hen uiteindelijk in botsing bracht met hun politieke supe
rieuren. Hierbij moet worden aangetekend dat de verantwoordelijke politici 
hen tot op zekere hoogte een bepaalde vrijheid toestonden. Menigmaal wer
den zij uitgenodigd en aangemoedigd hun - vaak autoritaire - opvattingen 
in bestuurlijke adviescolleges te ventileren. Zij waarschuwden telkens te
gen het ten prooi vallen van Indonesië aan het communisme. Voor dit ha
meren op het aambeeld van het anticommunisme waren de meeste politici 
niet ongevoelig. Voor de dreigende toon in de 'gekleurde' rapporten waren

46 Ibidem, telegram Lovink aan Van Maarseveen, 21 sept. 1949.
47 ARA, inv. nr. 2.21.111, Archief Logemann, map nr. 91, commissie van Negenmannen.
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vooral de confessionele politici gevoelig, in het bijzonder de katholieke. 
Ten aanzien van de CMI-berichtgeving waren van politici en ambtenaren 
kritische geluiden te horen. Het bleef echter bij die geluiden. Alleen een on
afhankelijke persoonlijkheid zoals Lovink, die zelf aan den lijve had onder
vonden wat inlichtingenwerk en contraspionage inhielden, kon drastische 
maatregelen nemen. De dood van Spoor en de snel naderende soevereini
teitsoverdracht hielpen Lovink daarbij.

Op de vraag of er sprake was van manipulatie door de inlichtingendienst 
van informatie aan civiele en militaire besluitvormers moet bevestigend 
worden geantwoord. Klachten over de 'tendentieuze' en 'gekleurde' be
richtgeving van de Nefis/CMI werden geregistreerd, maatregelen werden 
niet genomen. Voor de hand had gelegen het advies van 13 september 1945 
van minister van Overzeese Gebiedsdelen Logemann op te volgen: de Nefis 
op te splitsen in een militaire en een politieke inlichtingendienst. Dit werd 
nagelaten omdat de militaire inlichtingendienst rechtstreeks onder het be
vel van legercommandant Spoor stond. Spoor verdedigde de dienst en 
maakte dankbaar gebruik van zijn werk. Bovendien had de instantie, die 
het werk van een PID zou moeten doen, te kampen met een gebrek aan 
middelen en mankracht. Daardoor werkte de Algemene Secretarie niet naar 
behoren en stuurde zij onregelmatig berichten over de situatie in Indonesië 
naar het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen in Den Haag. Ook het be
staan van niet minder dan vier informatiekanalen naar Nederland die na 
1945 inlichtingen verschaften over de situatie in Indonesië en de slechte co
ördinatie in Nederland, had tot gevolg dat de opvolgers van Logemann 
alsmaar klaagden over de in hun ogen slechte informatievoorziening. De 
verdeeldheid van de Nederlandse regering en de militaire patstelling in 
Indonesië gaven ruimte aan actieve overheidsdienaren die de koers van de 
regeringspolitiek trachtten te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld Spoor en So
mer.
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